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VOORWOORD
Gevolg gevend aan het verzoek van de Nationale Federatie van het
Wit-Gele Kruis hebben ondergeteekenden de samenstelling op zich genomen van dit Leerboek, dat ten doel heeft een practische leidraad
te zijn bij de studie op het veelzijdig gebied der sociale hygiene en der
sociale wetgeving.
Een der voornaamste redenen, die tot de uitgave van dit werk deden
besluiten, was het ontbreken van een leerboek, dat de verschillende
onderdeelen op dit gebied op beknopte en overzichtelijke wijze behandelt,
terwijl de behoefte aan een dergelijk leerboek, mede in verband met de
toenemende uitbreiding van de sociaal-hygienische en sociaal-geneeskundige bemoeiingen, van verschillende zijden word gevoeld. Ondergeteekenden zijn er zich volkomen van bewust, dat de stof, welke door
hen moest worden behandeld, zoodanig veelzijdig is, dat bij een eenigszins uitvoerige behandeling van de verschillende onderwerpen het bestek
van een boek als dit verre zou worden overschreden, hetgeen tevens niet
in overeenstemming zou zijn met het doel waarvoor dit leerboek bestemd
is. Op de eerste plaats is dan ook getracht den inhoud te doen aanpassen
aan hetgeen ons voor de werksters en werkers op sociaal-hygienisch
gebied van direct practisch belang voorkwam.
Wij hebben dit boek getiteld : „Leerboek van de Sociale Hygiene en van
de Sociale Wetgeving". Wel worden er enkele onderwerpen in behandeld,
die meer betrekking hebben op de algemeene hygiene, doch het sociale
gedeelte der hygiene treedt in dit werk zoozeer op den voorgrond, dat wij
bovenstaanden titel gerechtvaardigd achten.
Aan alien, die ons op eenigerlei wijze bij onzen arbeid hebben bijgestaan door het geven van inlichtingen, het verstrekken van grafieken
en afbeeldingen, of anderszins, betuigen wij gaarne onzen dank.
J. G. BANT J ES.
C. A. A. BLOEMARTS.
M. A. VAN DI J K.
R. N. M. El JKEL.
H. M. C. JANSEN.
A. B. MICHIELSEN.
Chr. MOL.
B. I. A. A. TER VEER.
L. A. VEEGER.
M. A. H. J. VAN VLI J MEN.

HOOFDSTUK I.

BEVOLKING
HET BEVOLKINGSVRAAGSTUK
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

De studie van het bevolkingsvraagstuk heeft tot onderwerp na te gaan
den loop der bevolking in een of meerdere landen, op te sporen de
oorzaken, die een af- of toename eener bevolking beheerschen, en den
invloed hiervan op de economische of sociale positie van een yolk.
Het is ongetwijfeld het belangrijkste probleem van onzen tijd, aangezien het voortbestaan van een yolk geheel afhankelijk is van de houding, die het aanneemt ten opzichte van de voortplanting van het menschelijk geslacht. Dat hierbij direct groote zedelijke belangen op het spel
staan is ons nog eens duidelijk voor oogen gesteld in de Encycliek
„Casti Connubii", maar ook belangrijke cultureele, sociale en economische
belangen hangen hiermede samen.

Statistiek van de Bevolking.

De factoren, die den loop eener bevolking beheerschen zijn, geboorte (nataliteit), sterfte (mortaliteit), vestiging (immigratie), en vertrek (emigratie). Het aantal inwoners aanwezig in een land op 31 December van een willekeurig jaar, wordt bepaald door het aantal inwoners op 31 December van het vorig jaar
aanwezig, te vermeerderen met het verschil tusschen geboorte en sterfte
(het geboorte-overschot) en het verschil tusschen het aantal personen,
dat zich in dat land heeft gevestigd (immigratie) en het aantal personen,
dat uit dat land is vertrokken (emigratie).
Zooals later zal worden aangetoond is het verschil tusschen vestiging
en vertrek althans voor ons land van weinig invloed op den loop der
bevolking: de voornaamste factor hierbij is zeker het geboorte-overschot.
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Geboorte-overschot. Overtreft het aantal geboorten het aantal sterfgevallen, dan spreken we van een positief-, in het omgekeerde geval van
een negatief geboorte-overschot.
Bij de samenstelling van een Bevolkingsstatistiek worden geboorte,
sterfte, huwelijk enz. in een bepaald jaar, uitgedrukt per woo der
gemiddelde bevolking, d.w.z. de bevolking op i Juli van dat jaar.
Burgerlijke Stand. In 1810 is onder de regeering van Lodewijk
Napoleon de Burgerlijke Stand ingesteld, bij welk instituut huwelijk,
geboorte vertrek, vestiging en overlijden moeten worden aangegeven.
V6Or dien tijd bestonden geen betrouwbare gegevens van het aantal
inwoners van ons land; geboorte, huwelijk, en sterftg werden geregistreerd
in de zoogenaamde Kerkeboeken, die niet altijd even nauwkeurig zijn
bijgehouden. Vele zijn verloren gegaan bij Kerkbranden, die eertijds
veelvuldig voorkwamen, zoodat ons ook een juist inzicht in de sterfte
van de bevolking in vroeger tijden ontbreekt.
Art. 13 van het B. W. luidt als volgt:
Er bestaan in iedere gemeente registers van geboorten, van huwelijksaangiften, van huwelijksafkondigingen, van toestemmingen tot het huwelijk, van huwelijken en echtscheidingen, en van overlijden.
Deze registers warden afzonderlijk gehouden door een of meer ambtenaren van den burgerlijken stand, die daartoe door de gemeentebesturen
benoemd worden.
De artt. 29 en 3o van het B. W. zeggen omtrent de geboorteaangifte:
29. De aangiften van geboorten zullen moeten worden gedaan aan
den plaatselijken ambtenaar van den burgerlijken stand en in tegenwoordigheid van twee getuigen, binnen drie dagen na de bevalling.
....De ambtenaar van den burgerlijken stand zal van de aangifte
dadelijk eene akte opmaken.
Hij is bevoegd om te vorderen dat het kind aan hem worde getoond.
De aangifte der geboorte van een kind zal door den vader moeten
worden gedaan. Bij gebreke van den vader of bij diens verhindering
zal de aangifte moeten geschieden door de geneesheeren, heelmeesters,
vroedmeesters, vroedvrouwen of andere personen, welke bij de bevalling
zijn tegenwoordig geweest, en wanneer de moeder buiten hare woning
bevallen is, door de evengenoemde personen of dengene, te wiens huize
zij bevallen is.
Betreffende de huwelijksaangifte vermeldt art. 39 van het B. \V.:
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De ambtenaren van den burgerlijken stand zullen in het daartoe
bestemde register de huwelijksaangiften inschrijven, etc.
Art. 5o van het B.W. zegt omtrent de akte van overlijden het volgende:
De akten van overlijden zullen worden opgemaakt door den ambtenaar
van den burgerlijken stand ter plaatse, alwaar de persoon is overleden,
en op de verklaring van twee getuigen.
Centraal Bureau voor de Statistiek. Op geregelde tijden zenden de
gemeenten de opgaven naar het Centraal Bureau voor de Statistiek in
den Haag, welk Bureau deze opgaven verwerkt en hiervan in maandelijksche en jaarlijksche publicaties mededeeling doet.
De verschillende gegevens omtrent Nederland, die hieronder zullen
worden vermeld, zijn ontleend aan de publicaties van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Volkstelling. Alle io jaren wordt nog van wege dit Bureau een
Volkstelling gehouden, de laatste heeft plaats gehad op 31 December 1930.
Toename van de Bevolking. Zooals uit den staat op blz. Io blijkt
is de toename van de bevolking in de laatste 5o jaar veel sneller gegaan
dan in de 5o voorafgaande jaren. Van 183o-188o is de bevolking toegenomen met 54%, van 1880-1931 met 100%. Thans nog neemt de bevolking per jaar met meer dan mo.000 zielen toe. Hier volgen de gegevens der volkstellingen, waarbij voor elke telling de procentsgewijze toename ten opzichte van de vorige telling wordt aangegeven.

Toename 1869-1879 : 12.03
1879-1889 : 12.50%
1889-1899 : 13.13%
1899- 1909 : 1 4.77 %
1909-1920 : 17.19%
fl
1920-1930 : I 5.37%
In de laatste To jaren valt dus eenige vermindering in de toename vast
to stellen. In het verdere verloop van dit hoofdstuk worth hierop nog
nader teruggekomen.
Verhouding mannen en vrouwen. Uit staat I wordt tevens duidelijk de verhouding tusschen het aantal mannen en het aantal vrouwen.
Waar deze in 1829 was woo mannen tegen 1045 vrouwen, is deze dus
in 1930: op 1000 mannen 1012 vrouwen. Langzamerhand naderen deze
beide getallen elkaar, en uit het verloop dier verhouding mag verwacht
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1 .335.44 1
1.459.555
1.558.068
1.680.093
1.815.411
2.029.529
2.282.928
2 .5 83.535
2.959.050
3.455.052
3.992.889
4.055.212
4.115.762

1.278.046
1.401.004
1.498.811
1.629.035
1.764.118
1.983.164
2.228.487
2.520.602
2.899.125
3.410.262
3.942.676
4. 006 .359
4.067.630

1829
1839
1849
1859
1869
1879
1889
1899
1909
1920
1930
'931
2.613.487
2.860.559
3.056.879
3.309.128
3.579.529
4.012.693
4.511.415
5.104.137
5.858.175
6.865.314
7.935.5 6 5
8.061.571
8.183.392

Totaal

1042
1040
1031
1029
1023
1024
1025
1021
1013
1013
1012
10 I 2

1045

Vrouwen
op i000
mannen

100,0
100,9
115,7
125,1
140,3
157,7
178,4
204,8
240,0
277,4
281,8
286.1

-,Totaa ,

100,0
107,1
116,2
128,3
144,0
163,8
187,4
216,8
250,3
287,3
290,8
294,5

door
geb.

Toeneming

100,0
99,8
99,4
96,8
96,3
93,9
91,0
88,1
89,7
90, 1
91,0
91.6

80,2
87,8
93,8
100,8
108,9
I21,6
138,6
1 54,3
179,7
210,6
2 43,7
2 47,,5
249,7

68

68

120
115
iii
107
103
97
91
87
80
74
69

Onderl.
Dichtheid afstand
per
K.M
2.
in
door
M. 2)l
'
vestig.

3.928.542
3.986.184

913.726
965.073
1.065.793
1.184.850
1.410.899
1 .753. 604
2.202.751
2.674.088
3.260.670
3.865.535

8 35.479 4)

Bevolking in
gemeenten
met meer dan
20.000 mw. 3 )

1) Voor 1849 op ig Nov. Voor 1869 op I Dec.
2) Bij eene regelmatige verspreiding der bevolking.
3) Bij de volkstelling van 31 Dec. 193o.
4) Daar de uitkomsten der volkstelling van 1830 (31 Dec. 1829) nooit in haar geheel gepubliceerd werden en de gemeentelijke
opgaven der bevolking voor de provincie Noord-Brabant in het ongereede zijn geraakt, zijn voor de bevolking der gemeenten Helmond, Roosendaal en Nispen, Gestel, Woensel, Stratum, Strijp en Tongelre geschatte cijfers gebruikt.

1932

Vrouwen

Mannen

31 Decemb. 1)

Staat I.
BEVOLKING.
Totale bevolking naar het geslacht: bevolkingsdichtheid.
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Uitgave: Centraal Bureau voor de Statistiek.

worden, dat binnen afzienbaren tijd de beide geslachten in gelijken getale
in Nederland zullen vertegenwoordigd zijn. Er worden meer kinderen van
het mannelijk dan van het vrouwelijk geslacht geboren; de sterfte in de
eerste levensjaren is echter procentsgewijze onder de jongens grooter dan
onder de meisjes, waardoor op de verdere leeftijden meer vrouwen
dan mannen worden aangetroffen.

Dichtheid. Voorts geeft deze staat nog aan de zoogenaamde dichtheid
der bevolking per vierkante Kilometer. Waar in 1829 de dichtheid der
bevolking was 8o inwoners per vierkante Kilometer, bedroeg deze in
1933 reeds 253 inwoners dus ruim 3 maal zooveel. Verder doet zich die
toename gevoelen in de gemeenten met meer dan 20.000 zielen. Deze
hebben in I oo jaar 4,5 maal zooveel inwoners gekregen, terwijl het
aantal inwoners op het zoogenaamde platteland, ofschoon daar het
geboortecijfer hooger is dan in de steden, in dien tijd slechts 2,3 maal
grooter geworden is. Het is duidelijk, dat de groei der steden vooral to
danken is aan den trek van de plattelandsbewoners naar de grootere
gemeenten, waar door de industrie meerdere bestaansmogelijkheden worden geboden.
II

Inwoners per Provincie. Op i Januari 1934 was volgens de cijfers
van het Centraal Bureau van de Statistiek het aantal inwoners van de
provincies als volgt:
Noord-Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg
Het Rijk

941095
868972
2039101
1584480
250757
43457 1
409280
54 1 557
404267
232233
583795
: 8290 108

Van meer belang dan de absolute bevolking van de provincies, is het
na te gaan hoe de toename van de bevolking is, wanneer weder elke
volkstelling procentsgewijze met de voorgaande wordt vergeleken.
Uit staat II volgt, dat alleen de provincies Noord-Brabant en Overijssel een hoogere toename hebben in de periode 1920-1930 dan in de
periode 1910-1920; alle andere provincies hebben een geringere en soms
een zeer belangrijk verminderde toename. Vooral Zeeland is te dien
opzichte er slecht aan toe; de toename is daar zoo gering, dat feitelijk
wel van een stilstand kan warden gesproken. Er zijn zelfs in de periode
1920-193o jaren geweest, dat de bevolking in Zeeland afnam.
De provincies Friesland, Groningen en Drenthe vertoonen eveneens
eene verminderde toename, ook deze provincies hebben jaren gekend,
waarin een geringe afname van de bevolking viel waar te nemen.
De staat op bl.z. 14 geeft een indruk'van den opbouw van de bevolking
in verband met de leeftijden.
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LEErT1 JD5OPBOLIW DER BEVOLKING IN ZEELAN D

IN 1910 EN 1930

IN 1910 EN 1950
IN 7 DER TOTALE BEVOLKING

IN 10 DER TOTALE BEVOLKING
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Indeeling naar den leeftijd. Indeeling der bevolking naar den leeftijd
bij de volkstellingen van 31 December 1910 en 193o, uitgedrukt in
procenten van het geheel:
Mannen

Leeftijd
0 9 jaar
10-19
20-29

30-39
40-49
50-59
6o-69
• •
70-79
8o jaar en ouder
1,

I

Vrouwen

1910

* 1930

1910

1930

24.50
20.37
1 5.95
12.99
10.16
7.5 1
5.17
2.71
0.64

21.65
19.24
17.02
13.57
10.82
8.57
5.71
2.71
0.71

23.5o
19.68
16.13
13.36
10.29
7.62
5.51
3.07
0.84

20.85

I00.-

I 00.-

I 00.-

I

18.59
17.29
13.97

11.04
8.79
5.96
2.92
o.86

Opbouw van de bevolking. Wanneer in een horizontale lijn het
aantal personen voorkomende in de verschillende leeftijdsgroepen wordt
uitgedrukt (aan de eene zijde voor de mannen, aan de andere zijde voor
de vrouwen) vormt deze figuur, wanneer we to doen hebben met een
normaal opgebouwde bevolking, een zoogenaamde gelijkzijdige pyramide,
wanneer althans de rangschikking plaats heeft in leeftijdsgroepen van
10 jaar. (zie grafiek boven)
Die bevolkingspyramide zal bij een veranderden opbouw van de be14

25

-

31,5

28,6
26,3
28,6
24,2
23,1
22,2
22.0

1900

1910
1915
1920
1925
1930
1931
1932
105,7
106,3
106,8
106,3

106,0
105,9
106,5

105,8

105,6
106,3

33,5
36,4

1849

1875

2,2
1,8
1,8
1,7
1,7

2,3

2,6
2,1

4,8
3,2

% onwettig

120,7
I29,0
I 17,0
I 20,4
121,0

26,6

12,3
9,8
9,1
9,6
9,0

3,8
2,6
2,4
2,2
2, I

25,6
17,9
1 3,6
1,6
1,6
1,9
1,9

0,8
I ,I

0,2
0,7

0,1

op woo echtparen

op woo inwoners

12,5

5 ,1

125,3
125,8

122,4

8,7
5,1

128,3
128,3

Echtschei- Scheid. v.
dingen taf. en bed

Huwe..
lijken

Sterfte

3,4
3,8

% onwettig

aangegevenen

Op 100 Jongens
geboop ioo
renen
meisjes

L

N.

c.n

c;°.,

rn

82,5
58,4
50,9
49,6
46,3

107,9
86,8

218,7
155,2

181,4

Sterfte bened.
I jaar op 1000
levend aangegevenen

1 ) De opgenomen cijfers van geboorte en sterfte zijn, to beginnen met 1920, in afwijking met die van vorige jaren, vastgesteld volgens een nieuwe wijze van berekening. Indien van levenloos aangegevenen was vermeld, dat de vrucht minder dan
6 maanden oud was, zijn deze geboortegevallen niet in de statistiek begrepen. De overige levenloos aangegevenen zijn gesplitst in 2 categorieen, n.l. dood ter wereld gekomenen en levend geborenen, die \Toot - de geboorte-aangifte stierven. De
dood ter wereld gekomenen vormen van 1920 of de rubriek „doodgeborenen". De overigen zijn gevoegd bij de levend aangegevenen en vormen daarmede de rubriek „levend aangegevenen".
Vanzelfsprekend worden laatstbedoelden onder de levenloos aangegevenen ook in de algemeene sterfte en in de sterfte der
beneden-eenjarigen opgenomen

1840

Jongens
op loo
.
meisjes

Op i000
zielen

Jaren

Levend aangegevenen

III.
Si
Cijfers uit de statistiek van den loop der bevolking. 1 )

cl cl r.r (1 ''1 (n ':',
I -000
0 0000

volking, ook groote veranderingen in vorm ondergaan, zooals we nog
nader zullen aantoonen. Wanneer het aantal geboorten afneemt, kan
bij de verminderde sterfte ander de ouden van dagen (waarschijnlijk
een tijdelijke vermindering) die pyramide zelfs een omgekeerde gedaante
aannemen, zoo zelfs, dat de top (ouden van dagen) breed, en de basis
(kinderen beneden o jaar) smal wordt.
Geboorte. Uit staat III blijkt wel overduidelijk, dat op woo zielen
berekend de geboorte vrij regelmatig in de Zoe eeuw is teruggeloopen.
Terwijl in ons land de geboorte in 1875 nog was 36.4 per i 000 zielen,
is deze in 1933 : 20.3. Een reusachtige vermindering. Zooals reeds gezegd,
is het alleen te danken aan het feit, dat de sterfte zoozeer verminderd is,
dat nog een vrij groote toename van de bevolking jaarlijks valt te boeken.
In denzelfden staat komt die verminderde sterfte ten duidelijkste uit.
Deze is gedaald van 25.6 per woo inwoners in 1875 tot 8.8 per woo
inwoners in 1933. Voor een niet gering gedeelte is deze daling te danken
aan eene afname van de zuigelingensterfte, die in 1875 bedroeg 218.7
per woo levend aangegevenen en in 1933 slechts 43.2. De statistiek van
de levend aangegevenen geeft ons nog enkele merkwaardige feiten te
zien. Zoo blijft de verhouding tusschen de jongens en meisjes vrijwel
geregeld constant. In de periode van 184o-1849 was dit op 10o meisjes
105.6 jongens, in 1932 was deze verhouding 1 oo op 106.3.
Onwettige geboorten. Het aantal onwettige geboorten is zeer aanzienlijk afgenomen; in de periode van 184o-1849 was 4.8% van de geboorten buitenechtelijk, in 1931 slechts 1.7%. Daaruit te concludeeren
tot een moreele vooruitgang zou zeer voorbarig zijn. De Neo-Malthusianistische middelen en de afdrijving zijn zeker de oorzaak, dat dit percentage zoodanig is teruggeloopen.
Levenloos aangegevenen. Een merkwaardig feit is het ongetwijfeld,
dat het aantal levenloos aangegevenen ten opzichte van 10o geborenen zoo
absoluut constant blijft, alle verbeterde hulpmiddelen, die de verloskunde
ons biedt ten spijt. Vanaf het jaar 1920, toen de in de noot op blz. 15
vermelde verandering in de geboortestatistiek is aangebracht, bedraagt
deze constant 2.5 op de 10o geborenen. Wellicht bestaat de mogelijkheid
om door eene nog meer geperfectioneerde prae-natale zorg dit cijfer
eenigszins naar beneden te drukken.
De neiging in den lande om meer aandacht te schenken aan de praenatale zorg, welke er reeds toe leidde, dat in enkele plaatsen Consul-
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tatie-bureaux voor zwangere vrouwen werden opgericht, zal hopelijk er
toe kunnen medewerken am het aantal levenloos aangegevenen te doen
verminderen.
Staat III geeft ook nog een overzicht van het aantal echtscheidingen. Al moge dit in de paar laatste jaren constant gebleven zijn, toch
vertoont deze tabel een zeer aanzienlijke toename. In 1875 was het aantal
echtscheidingen 0.2 per i 000 echtparen, in 1931: 1.9. Deze is dus thans
9 maal zoo groot als 55 jaar geleden.
Huwelijken. Wat de statistiek van de huwelijken betreft, zoo vertoonen de cijfers slechts geringe schommelingen. In de periode 184o-1849
werd er op moo inwoners 7.4 huwelijk gesloten, in 1931 vinden we hetzelfde cijfer. Het lage cijfer van 6.7 in 1915 is te wijten aan de mobilisatie, en het hooge cijfer van 9.6 in 192o aan de periode na de mobilisatie, toen de verbeterde tijdsomstandigheden het sluiten van huwelijken
weer mogelijk maakten.
Sterfte. Reeds is met een enkel woord gewag gemaakt van de sterfte,
en is reeds gezegd, dat deze zeer aanmerkelijk is gedaald, van 25.6 per
woo inwoners in 1875 op 8.8 per woo inwoners in 1933. De verbeterde
hygienische omstandigheden, waaronder ons yolk thans leeft en de verbeterde geneeskundige hulpmiddelen hebben zeker tot die vermindering
zeer veel bijgedragen.
Het is zeker belangwekkend na te gaan, welke leeftijd het meeste
heeft bijgedragen am die sterfte zoo enorm te doen dalen.

Uit staat IV blijkt wel, dat vooral de daling van
de zuigelingensterfte tot de algemeene afname van de sterfte heeft bijgedragen. (In 1875-1884: 21 5.7 per woo levenden van beider geslacht
beneden I jaar, in 1930-1931: 51.7 per woo levenden beneden 1 jaar.)
Het is beter over de zuigelingen-sterfte bier niet verder uit te wijden, aangezin deze uitvoerig behandeld wordt in het hoofdstuk over de Zuigelingenbescherming.
Maar ook de kleuterleeftijd en de leeftijd van 5-19 jaar vertoonen
een groote vermindering in sterfte. En alhoewel alle leeftijdsgrenzen een
vermindering aanwijzen, is het begrijpelijk, dat die vermindering op later
leeftijd kleiner is.
Ook bij de onderscheidene ziekten zien we, hetgeen vanzelfsprekend
is in verband met de daling van de algemeene sterfte, een aanmerkelijke
daling in de mortaliteit; vooral de tuberculose-sterfte is zeer aanzienlijk
Zuigelingensterfte

18

gedaald. Hieromtrent zullen onder het hoofdstuk „Tuberculose" nadere
cijfers warden verstrekt.

Sterfte aan kanker. Alleen doet zich het merkwaardige feit voor, dat
de sterfte aan hartziekten en kanker is gestegen.
Sterfte aan kanker per I o.000 der gemiddelde bevolking:
:

10.80

1930

:

12.25

1928

:

I 1.94

1931

:

12.38

1929

:

12.08

1932

:

I2.24

1911-1915

De vrouwensterfte is hierbij iets grooter dan de sterfte onder de mannen, hetgeen te wijten is aan veelvuldig voorkomen van kanker aan de
genitaalorganen van de vrouw. De algemeene toename van de kankersterfte vindt ongetwijfeld zijn oorzaak in de zeer sterk verbeterde diagnostiek, waardoor de diagnose kanker meer dan eertijds wordt gemaakt.

Sterfte aan hartgebreken.

Ook de hartgebreken vertoonen een toename in de sterfte, hetwelk door de onderstaande cijfers wordt aangetoond:
Sterfte aan hartgebreken per I o.000 der gemiddelde bevolking:
1911-1915

:

8.54

193 0

:

I 1.17

1928

:

I I.07

1931

:

12.49

1929

:

12.-

1932

:

13.06

De vrouwensterfte is ook hier iets hooger dan onder de mannen. Wat
de reden is van de toename van de sterfte aan hartgebreken is moeilijk
met zekerheid te zeggen. Of hier een verbeterde diagnostiek dit ook bewerkt, of dat hier invloeden in het spel zijn van de zijde van overdreven
sportuitingen, door personen, wier lichamelijke gesteldheid tegen die overdrijving niet is opgewassen, of dat het moderne leven hoogere eischen
stelt aan het physiek van het individu, dit alles zijn vragen, die zeker
gesteld, maar moeilijk beantwoord kunnen worden. Statistische en medische onderzoekingen zullen in de toekomst wellicht op die vragen een
antwoord kunnen geven. Tenslotte verdient het aanbeveling een overzicht te geven omtrent de indeeling der bevolking naar de Kerkelijke
Gezindten per to.000 inwoners van elk geslacht.
De staat V geeft natuurlijk slechts een relatief beeld van de verhoudingen, maar daardoor wint de statistiek aan waarde.
19

1 .4 1

Uit deel V van de Volkstelling i93o. Uitgave Centraal Bureau voor de Statistiek.

36.42

14.42

34.43

1930
8.04

7.77

1.68

35.61

8.33

.

4I I7

1920

5.27

5.44

5.60
4.97

1 .81

35.02

8.42

44.18

1 909

5. 1 4

2.26
2.04

35.07

7.08

48.41

1899

8.32
1.48

2.15

35.39

7.29

4.01

48.65

1889

6.90

5.99

0.31

'

5.36

2.04

.93

gez. beh.

Overige
Kerk. gez.

35.86

1

1.92

(Ned. en Port.)

Tot geen kerk.

-

54.50

1879

37. 1 4

38.15

Katholiek

I sraeliet

1.90

54.67

1869

_____

____

Kerken

Roomsch

36.53

54.94

1859

Geref.

Beh. tot de

____

54.57

Hervormd.

Ned.

1849

j aren

11.

Op 100 personen der bevolking behooren tot de onderstaande kerkelijke gezindten:

Staat V.

Procentsgewifze verhouding der personen behoorende tot de voornaamste kerkelijke gezindten tot de totale bevolking
(Centraal Bureau voor de Statistiek.)
bij de verschillende volkstellingen vanaf 1849.

Statistiek van de godsdiensten. Van de groote kerkgenootschappen
is alleen het Roomsch Katholiek Kerkgenootschap sinds 1899 naar verhouding van de bevolking toegenomen, al is die toename dan ook niet
bijzonder groot. Wel opvallend is het treurig feit van de sterke toename
van het aantal personen, dat geen Kerkgenootschap heeft aangegeven. Dit
aantal is sinds 1920 dus in I o jaar toegenomen van 7.77 per 1 o.000 inwoners tot 14.42. De statistiek van de gemeente Amsterdam wees uit,
dat meer dan 1/8 (34.86%) van de inwoners van deze gemeente bij de
laatste volkstelling heeft vermeld tot geen kerkgenootschap meer to behooren. In verschillende gemeenten was dit percentage nog aanmerkelijk
hooger; in de gemeente Zaandijk bedroeg het zelfs meer dan de helft
der bevolking.
De staat VI geeft enkele cijfers omtrent de bevolking van Belgie,
terwijl in staat VI I de loop der bevolking in Europa wordt weergegeven.

Staat VI.
Bevolking van Belgie
Het aantal gemeenten in Belgie op 31 December 193o bedroeg 2671.
Oppervlakte in K.M. 2

Bevolking

Provincies
I 900

Antwerpen . .
Brabant . . .
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen .
Luik . .
Limburg . .
Luxemburg .
Namen .
Het Rijk . .

2.832
3.283
3. 2 34
3.000
3.721
2.895
2.412
4.4 18
3.60
2 9.455

1930

I 900

1930

2.855
819.159 I .187.630
3.283
I .263.807 1 .694.899
805.236
897.05 I
3. 2 34
2.977
1.029.971 1.153.866
3.722
I. 1 42 .954 1.274.082
3.887 1 ) 826.175
971.878
2.408
2 40.796
374.33 2
219.200
20.7
4.4 ► 8
3.60
346.512
354. 079
30.444

6.693.810 8.129.824

Bevolking
per K. M. 2
1900

1930

320

424
264
363
322
302
107
52
98

416
516
277
388
342
250
155
50
97

3

267

24

Uit bovenstaand staatje blijkt het groote verschil in bevolkingsdichtheid voor de verschillende provincies. Zoo is de Provincie Brabant in
1)

22

Met inbegrip van de kantons Eupen, Malmedy en Sankt-Vith.

1930 meer dan i o maal dichter bevolkt dan de Provincie Luxemburg.
De aanwezigheid van groote steden speelt hierbij een voorname rol,
doch ook zonder deze is het verschil nog groot.

Loop der Bevolking in Belgie.
Per woo inwoners
Jaren

Inwoners op
3 t Dec.

185o 4.426.205
1860 4.73 1 .996
1870 5.087.826
1880 5.520.009
1890 6.069.321
1900 6 . 693.548
1910 7.423.784
1920 7.405.569
1930 8.129.824 2 )

Geboorten Sterfte

Aantal echtscheidingen tegenover
Geboorte Huwelijken 1000 gesloten
huwelijken
overschot

29.69

20.97

8.72

30.57
32.35
31.13
29.10
28.95
23.72

1 9.63
23.26
22.34
20.85
19.28
15.20

10.94
9.09
8.79
8.25
9.67
8.52

22.11

13.84

8.27

18.62

13.22

5.40

7.63
7.42
6.93
7.05
7.35
8.62
7.92
14.381)

8.81

o.86
1.57
2.29
5.50
8.36
11.96
18.53
21.73

34.7 8

Naast de ontstellende toename van het aantal echtscheidingen valt
niet minder op de groote daling van het geboortecijfer. Dit komt vooral
tot uiting, in de Waalsche provincies, waar ondanks het eveneens sterk
gedaalde sterftecijfer het geboorte-overschot nog slechts zeer gering is.
In 1929 werd zelfs het aantal sterfgevallen grooter dan dat der geboorten
in de Provincie Henegouwen (137 meer sterfgevallen) en de Provincie
Luik (37o meer sterfgevallen).
Nog treuriger is de toestand in de steden Brussel en Luik. In eerstgenoemde gemeente overtreft sedert 1925 het aantal sterfgevallen dat
der geboorten gemiddeld per jaar met meer dan woo, in de stad Luik
sedert 1922 met ± 450 per jaar, terwijl men in deze steden tegenover
iedere too wettige geboorten ongeveer 20 onwettige geboorten aantreft.
Het volgend staatje geeft een overzicht voor de verschillende provincies in de perioden 1921/1925 en 1926/1930. De achteruitgang in de
laatste periode is vooral voor de Waalsche provincies wel zeer opvallend.

1) Na-oorlogsche huwelijken. Van 1915 tot 1918 was het gemiddeld aantal
huwelijken per woo inwoners slechts 4.30.
2) Met inbegrip van de kantons Eupen, Maimed)/ en Sankt-Vith.
23

Overschot der geboorten op de sterfte.
Per Io.000 inwoners gemiddeld per jaar
Provincies

Antwerpen
.
Brabant
. .
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen .
Limburg .

Henegouwen
Luik
. .
Luxemburg
Namen . .
Het Rijk .

24

1921-1925

1926-1930

105
54
I o8
82
164
42
30

94
29
90
67
169
II

43

12
52
22

72

52

70

Staat VII.
Loop der bevolking in Europa.
Huwelijken
per w oo inw.

LANDEN

Belgie

.

.

•
.

.

Bulgarije

•
.

.
.

Sterfte beneLevend gebo- den
1 jaar op Totale sterfte
renen per
1003 inw.

100 levend
geborenen
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BESCHOUWINGEN EN GEVOLGTREKKINGEN NAAR
AANLEIDING DER HIERVOOR VERMELDE STATISTIEKEN.
In vroeger eeuwen bestond een regelmatige voortplanting van het menschelijk geslacht. Tegennatuurlijke handelirigen ten dezen opzichte kwamen wel voor, maar werden algemeen beschouwd als groot kwaad. De
geschiedenis van Onan in het Oude Testament doet ons dat ten duidelijkste zien.
Heidensche Cultuurvolken. Toch bestond bij de heidensche Cultuurvolken een zekere neiging tot geboorte-beperking. In het oude Griekenland werden de hoogste zedelijke goederen aan het staatsbelang
ondergeschikt gemaakt. De zwakke en gebrekkige pasgeborenen werden
bijv. in Sparta gedood, terwij1 bij een vrouw, die het wettelijk vastgesteld
aantal kinderen bezat, wanneer zij weder zwanger werd de vrucht werd
afgedreven. 1 )
In het Romeinsche Rijk was de toestand niet veel beter. Ook daar
werden de gebrekkige pasgeborenen sours gedood, terwijl het afdrijven
van de vrucht een algemeene gewoonte was.

In den christelijken tijd is gelukkig de toestand geheel
veranderd, de toename van de bevolking zou op regelmatige wijze hebben plaats gehad, wanneer epidemieen, oorlogen, hongersnooden en
natuurcatastrophen de bevolking niet voortdurend hadden doen afnemen.
Door de slechte hygienische toestanden, die tot voor ongeveer i oo jaar
over de geheele wereld heerschten, kwamen de menschen vroegtijdig
en in grooten getale te sterven. De epidemieen deden als het ware geheele
steden uitsterven. Zoo wordt verhaald, dat de Zwarte Dood, zoo werd
de pest genoemd, die van 1348-1351 Europa heeft geteisterd, in NapeIs
6o.000, in Florence 96.000, in Genua 40.000 en in Bazel 40.000 slachtoffers heeft gemaakt. Volgens Commelin en Wagenan stierven te Amsterdam in 1563 niet minder dan 9752 inwoners aan de pest en in 1564
zelfs 24.148.
Het is begrijpelijk, dat de beklemde menschenziel zich tot God wendde
om hulp, in de bekende verzuchting uit de litanie van Alleheiligen : „Van
pest, oorlog en hongersnood, verlos ons Heer!"
Niettegenstaande de algemeene gewoonte den zuigelingen de natuurChristendom.

1
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) Franz Keller: Bevolkerungspolitik and Christliche Moral. 1905.

lijke voeding te geven, was de sterfte onder de pasgeborenen enorm hoog.
De onoordeelkundige verzorging, het gebrek aan hygienisch inzicht was
zeker hiervan de oorzaak.
De kraamvrouwen-koorts vroeg een enorm aantal slachtoffers, totdat
de zegenrijke ontdekking van Semmelweis in het begin van het midden
der negentiende eeuw de redding bracht.
De sterfte aan de longtering was eveneens zeer hoog, Dr. A. FlatzeckHofbauer geeft aan, dat naar schatting de sterfte te Breslau in de
periode 1687-1691 was 26 per woo inwoners, in Berlijn in de periode
van 1784-1794 66 per woo, in Londen in 1749 87 per woo. Vergelijken we deze cijfers eens met de sterfte aan longtuberculose van heden,
die voor ons land in 1933 nog beneden 0,5 per woo bedroeg.
Het groote aantal geboorten, kon de verbazende sterfte niet neutraliseeren ; de menschen werden niet oud, de bevolking nam niet sterk toe.
Men schat, dat van de 14e tot de 19e eeuw, dus in 500 jaar de bevolking van Europa van loo op 200 millioen menschen is gekomen, terwijl
van 1830 tot 1910, dus in 8o jaar een bevolking van ongeveer 200 op
400 millioen is gekomen, dus ook weer verdubbeld is.
Toen dan ook de Anglicaansche geestelijke Malthus in 1798 zijn werk:
„An essay on the Principle of Population" publiceerde, waarin hij de
vrees uitsprak, dat de hoeveelheid voedingsmiddelen niet in de juiste
verhouding zou staan tot de toenemende bevolking, kon die vrees niet
gebaseerd zijn op het aanwezig zijn van overbevolking, maar waren de
door hem gegeven beschouwingen meer het gevolg van de ellendige
economische toestanden in die dagen.
Loop van de bevolking in Nederland. Al moge men in ons land
nog niet spreken van overbevolking, toch neemt het aantal inwoners elk
jaar vrij aanzienlijk toe, n.l. met ruim 1 oo.000 menschen. Vooral in de
latere jaren is die toename vrij sterk. Van 1830 tot 188o is de bevolking
van ons land toegenomen met 54%, van 188o tot 1931 van 4.000.000
op 8.000.000 dus verdubbeld.
Die toename is niet te danken aan een hooger geboortecijfer, maal
veeleer aan de sterk dalende sterfte, gevolg van betere hygienische toestanden en betere medische verzorging.
Het geboortecijfer is in de laatste 5o jaar terugloopend. In de periode
1880-1889 bedroeg dit 34.68 per woo inwoners, in 1930 : 23.6o. Vooral
de provincies Zeeland en Friesland vertoonen een aanmerkelijke daling.
De katholieke provincies steken hierbij gunstig af.
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Het onderstaande staatje toont dit duidelijk.
Geboorten per I 000 inwoners.
188o-1889

Zeeland
Friesland
Noord-Brabant
Limburg

35.o I
30.46
32.55
31.12

41

1930
19.43
21.77

29.58
29.20

De algemeene sterfte is in ongeveer 8o jaar gedaald van 26 op 9
per woo inwoners.
De toestand is dus zoo, dat, evenals verreweg de meeste andere landen,
ook ons land een dalende sterfte vertoont, benevens een afnemende
geboorte. De dalende sterfte is natuurlijk aan grenzen gebonden.
Er komt een oogenblik, dat de daling tot stilstand zal komen, waarna
zelfs een kleine stijging te wachten zal zijn, als gevolg van het feit, dat
de oudere generaties, zij het ook op hoogeren leeftijd, komen te sterven.
Aan de geboorte-beperking zijn geen grenzen gesteld, tenzij hoogere
moreele motieven de menschheid er toe brengen, van de dwalingen haars
weegs terug te keeren. Mocht deze onverhoopt toch doorzetten, dan
bestaat zelfs de mogelijkheid, dat het geboorte-overschot van wo.000
menschen, dat ons land thans nog vertoont in afzienbaren tijd ophoudt,
en zelfs in een negatief overgaat. In de periode 1921-1925 bedroeg het
overschot per woo inwoners 15,3, in de periode 1925-193o slechts 13,3.
Relatief gaat onze bevolking dus achteruit.
Hoe staat het in andere landen?
Loop van de bevolking in Frankrijk. Terwijl Frankrijk reeds vele
jaren geldt, als het land waar de bevolking weinig of niet meer in aantal
toeneemt, daar wordt dit land thans door andere landen, wat de daling
van het geboortecijfer betreft nog voorbijgestreefd.
In 1890 had Frankrijk zelfs een negatief geboorte-overschot.
De geboorte-overschotten, wanneer deze er zijn, zijn in Frankrijk betrekkelijk gering:
In 1929
— 12.564 1 )
In 1930
+ 99.786 1 )
In 1931

+ 49.639 2 )

1) Apercu de la Demographie des divers pays du monde publie par I'Office
permanent de l'Institut Internationale de Statistique. 1931.
2) Annuaire Statistique. Republique Francaise. 1931.
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In drie jaren dus gemiddeld een toename per jaar van 45.620 zielen;
op een bevolking van 41.834.923 personen in 1931, maakt dit per woo
personen slechts 1,1 uit. In vergelijking met Nederland zou Frankrijk
een toename per jaar moeten hebben van ± 500.000 zielen.
Loop van de bevolking in Duitschland. Uit Duitschland komen
droevige mededeelingen. 1 ) Het aantal kinderen per huwelijk vermindert
daar regelmatig. Het gemiddeld aantal kinderen per huwelijk bedroeg
daar:
In 1901
4,4
In 1920
2,5
In 1927
2,17
In 1928
2,02
In 1929
1 ,94
De stad Berlijn heeft slechts 0,92 kind per gezin.
Het katholieke Beieren en de Rijnprovincies houden de daling van
de bevolking nog iets tegen.
De Israelieten in Duitschland hebben vooral een zeer gering aantal
kinderen. In het zuivere Joden-huwelijk komt slechts gemiddeld 1,5 kind
voor, in het gemengde Joodsche huwelijk is dit getal zelfs gedaald tot
0,5 kind. Er is zelfs berekend, dat als de toestand zoo voortgaat, de
bevolking van Duitschland, die in 1930 64 millioen zielen bedroeg in
1975 46 millioen zielen zal bedragen.
Loop van de bevolking in andere landen. Met enkele uitzonderingen komen in mindere of meerdere mate dezelfde toestanden in vele
landen voor. In Bulgarije, Polen, Portugal, Roemenie, de Ukraine en
Japan blijft het geboorte-cijfer op vrij hoog peil. In Japan zijn nog
gemiddeld 4 kinderen per huwelijk, en is de bevolking in 6o jaar ongeveer verdubbeld. (in 1872 : 33 millioen, in 1932 : 62,5 millioen).
Het is wel begrijpelijk, dat Japan expansie zoekt.
In Nederland is het gemiddeld aantal kinderen per huwelijk nog altijd
ongeveer drie.
Bevolkingspyramide.

Het dalende geboorte-cijfer en het dalende
sterfte-cijfer, waardoor de gemiddelde ouderdom stijgt, brengen mede,
dat de bevolkingspyramide Iangzamerhand een geheel andere gedaante
zal krijgen, aangezien het aantal personen voorkomende in de verschillende leeftijdsklassen zeer aanzienlijk verandert. Die pyramide oorspron1

) Ernst Kahn. Der Internationale Geburten-Streik.
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Deze grafieken zijn ontleend aan „Geburtenstreik" van Ernst Knaus. De laatste
geeft de toestand, zooals deze in 1875 zou zijn bij handhaving van het tegenwoordige geboorte- en sterfteciffer.

kelijk met een breede basis en een scherpe top, zal krijgen een smallere
basis en een breedere top, aangezien het aantal jeugdige personen afneemt en het aantal ouden van dagen zal toenemen. We zullen krijgen,
zooals reeds eens gezegd is, een geslacht van grijsaards. Dit moge eenigszins overdreven schijnen, een kern van waarheid bevat deze bewering
echter wel. (Zie bovenstaande figuren.)
Als oorzaken van de daling van het sterftecijfer hebben we reeds leeren
kennen, de verbeterde hygienische toestanden en de vooruitgang van de
medische wetenschap.
Geboorte-beperking. De diepere oorzaken van de geboorte-beperking na to gaan is niet zoo eenvoudig. Ongetwijfeld hangt deze in de
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eerste plaats samen met het verminderen of verdwijnen van een positieve
geloofsovertuiging bij een deel der bevolking, terwijl in die groepen
minder gunstige economische omstandigheden ook het hare er toe hebben
bijgedragen. In andere gevallen zullen gemak- en genotzucht gepaard aan
godsdienstloosheid de menschen er toe brengen weinig of geen kinderen
te wenschen.
Begonnen in de zoogenaamde hoogere en intellectueele standen is de
geboorte-beperking thans in alle rangen en standen in zwang gekomen,
in zooverre we althans niet te doen hebben met menschen, waarvoor de
Christelijke zedeleer nog beteekenis heeft.
De wijze, waarop de kinderbeperking wordt bereikt zijn velerlei. lk
wil hier afzien van de geoorloofde methode door onthouding in het
huwelijk, wanneer ernstige overwegingen deze noodzakelijk maken. Dat
alleen echtelieden bezield met een innig geloof en groote liefde hierin
slagen, spreekt wel vanzelf.
De meest toegepaste wijze, waarop de bevruchting worth verhinderd is
zeker die, waarbij gebruik gemaakt wordt van de zoogenaamde NeoMalthusianistische middelen, die zoowel van den kant van den man als
die van de vrouw kunnen worden toegepast.
I k behoef niet te zeggen, dat deze Neo-Malthusianistische methoden
streng door onze Kerk worden veroordeeld. Paus Pius XI heeft de schandelijkheid van deze methoden nog eens duidelijk in het licht gesteld
in de Encycliek „Casti Connubii". Z. H. haalt in deze Encycliek aan de
woorden van den H. Augustinus : „Ongeoorloofd immers en schandelijk
leeft men samen 66k met zijn wettige vrouw, als men het ontvangen van
kinderen verhindert. Dat deed Onan, de zoon van Judas, en daarom
doodde hem God."
Op vaak onbeschaamde wijze wordt voor het Neo-Malthusianisme
dikwijls propaganda gemaakt en veel tact en overredingskracht is niet
zelden noodig om de eenvoudige lieden te weerhouden de raadgevingen
te volgen, die hun op allerlei wijzen in dit verband worden gegeven.

Malthus.

De naam van dit systeem is ontleend aan den naam van
den bekenden Engelschen economist Thomas Robert Malthus (1766—
I 834)
Prof. Mr. Dr. Ch. Raaymakers S. J. zegt in zijn „Beginselen der Staathuishoudkunde" hieromtrent het volgende : „Bestaat er reden om te vreezen dat de ontwikkeling der voortbrenging geen gelijken tred zal kunnen
houden met de toename der bevolking?
3

Deze vraag is vooral besproken geworden sinds Thomas Robert Malthus (1766-1934) zijn bekend werk „ „An essay on the Principle of
Population" " in het licht gaf.
Volgens de leer, in dat boek verkondigd, bestaat er van nature een
wanverhouding tusschen de toename van de bevolking en de toename
der bestaansmiddelen. Onder gunstige omstandigheden zou de bevolking elke 25 jaar kunnen verdubbelen en dus toenemen in een meetkundige reeks (I, 2, 4, 8, 16 enz.) terwijl de bestaansmiddelen in dienzelfden tijd slechts zouden kunnen toenemen in een rekenkundige reeks
(I, 2, 3, 4, 5 enz.). Zeer spoedig moet er dus een wanverhouding ontstaan;
doch het evenwicht wordt telkens hersteld doordat de menschen, die er te
veel zijn, omkomen tengevolge van misdaad en ellende. Deze twee
factoren, waardoor de bevolking weer in evenwicht gebracht wordt met
de bestaansmiddelen, noemt Malthus ,,positive checks". In de eerste
editie van zijn boek vermeldt hij Been andere; maar in de 2e editie beveelt hij moral restraint aan als een „preventive check", am de anders
onvermijdelijke ellende te voorkomen. Hij dringt er n.l. sterk op aan,
dat niemand in het huwelijk zal treden, voordat hij in staat is, een gezin
behoorlijk te onderhouden. Doet iemand dat toch, dan moet hij zelf
met zijn gezin de gevolgen maar dragen : „Een mensch heeft wanneer
zijn familie niet in staat is hem te onderhouden en de maatschappij zijn
arbeid niet gebruiken kan, niet het minste recht op levensonderhoud.
Hij is overtollig op aarde. Aan het groote gastmaal der natuur is voor
hem niet gedekt. De natuur gebiedt hem zich te verwijderen en verzuimt
niet dat gebod zelf ten uitvoer te leggen".
Deze h -irde woorden heeft Malthus in de tweede uitgave van zijn werk
weggelate 1, maar zij geven zeer juist de strekking weer van zijn betoog.
Aan het gastmaal der natuur is niet voor allen gedekt. Van nature neemt
de bevolking sneller toe dan de bestaansmiddelen en dus moeten er
noodzakelijk checks zijn om het evenwicht te herstellen, en als de menschen de preventive check niet aanwenden, is een gedeelte van het
menschdom gedoemd, om, zooal niet te verhongeren, althans in het
uiterste gebrek te leven en een vroegtijdigen dood te sterven.
Of aan de toepassing van Neo-Malthusianistische middelen voor het
individu lichamelijke nadeelen verbonden zijn, blijft bier buiten beschouwing, uit het oogpunt van volkskracht kan het zeer noodlottig
worden. •
Niet alleen, dat bij een in aantal sterk verminderde bevolking de
kans bestaat, dat ook het aantal hoogbegaafde persoonlijkheden gerin32

ger zal zijn (Darer, Franklin, Beethoven, Bach, Fichte, Kant, Wagner,
Haydn, Napoleon, Lessing, Schubert kwamen alien uit kinderrijke gezinnen), maar zelfs is het volstrekt niet onwaarschijnlijk, dat het percentage geestelijk-zwakbegaafden zal toenemen. De zwakzinnigen zullen zich vaak sterk vermenigvuldigen, terwijl onder de geestelijk normalen, die zich niet door hoogere zedelijke motieven ervan laten terughouden, het Neo-Malthusianisme een vrij groote verspreiding zal vinden.

Ogino — Smulders. Toch bestaat er kans, dat ook onder de geloovige Katholieken eenige geboorte-beperking zal intreden, wanneer de
methode Ogino-Smulders als geoorloofd en doeltreffend kan warden beschouwd. De theorie Ogino-Smulders gaat uit van de stelling, dat in de
intra-menstrueele periode er eenige dagen zijn, waarop de bevruchting
niet kan plaats hebben. Bij een intra-menstrueele periode van 28 dagen,
zou de conceptie alleen kunnen plaats hebben van den I9en tot den
12en dag vOOr de volgende menstruatie.
Het is hier niet de plaats, om op het geoorloofd zijn en het doeltreffende
van deze handelwijze verder in te gaan.
Afdrijving. Een van de meest gruwelijke wijzen, waarop het kinaertal wordt beperkt is zeker de „afdrijving", de abortus criminalis. In de
oudheid was deze reeds bekend, zooals ons blijkt uit de Encycliek „Casti
Connubii", waar de Paus de woorden aanhaalt van den H. Augustinus:
„Sams gaat deze wellustige wreedheid of wreede wellust zoo ver, dat ze
zelfs vergif verschaft am onvruchtbaar te blijven; en dat ze als dit niet
helpt, op een of andere wijze ontvangen kinderen in den moederschoot
vermoordt en afdrijft".
In het oude Griekenland en Rome kende men reeds de eivliessteek
als middel tot opwekking van abortus. In den Christelijken tijd werd
dit ingrijpen om belangrijke redenen verboden. In het begin van de
19e eeuw kwam deze operatie weer in zwang.
De abortus provocatus of criminalis heeft in onze moderne samenleving een geweldigen omvang aangenomen. In Duitschland wordt het
aantal afdrijvingen geschat op 500.000 per jaar. Hirsch 1 ) meent, dat
98% van de gevallen van abortus gerekend moeten worden tot de abortus provocatus.
Uit Rusland komen ten opzichte van de abortus ontstellende berichten. Op een conferentie te Moskou deelde een Russische arts
Dr. Tikandsi uit Tiflis het volgende mede:
1

) Dr. Max Hirsch: Mutterschafts-Fiirsorge.
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I. Het vrijgeven resp. het wettelijk regelen van de afdrijving in de
Sowjetunie heeft een enorme toename der afdrijvingen ten gevolge gehad.
2. Niettegenstaande de wettelijke regeling is het aantal afdrijvingen
door kwakzalvers toegenomen.
3. Het aantal septische aandoeningen is na het vrijgeven der abortus
aanzienlijk toegenomen.
4: De onderbreking van de zwangerschap, zelfs volgens de regelen
van de kunst uitgevoerd, is, zooals bewezen is, voor het vrouwelijk
organisme een ernstig ingrijpen.
De middelen, die Tikandsi aangeeft, om het kwaad te verminderen,
kunnen door ons niet aanvaard worden.
Niet zelden gaat door de gevolgen van de abortus provocatus de
vruchtbaarheid der vrouwen achteruit, of gaat deze zelfs verloren. In
ons land ontbreken eenigszins juiste gegevens. Welk een enorme ellende
wordt hierdoor in de wereld verwekt. Niet streng genoeg kan dan ook
tegen deze praktijk worden opgetreden. ons wetboek van Strafrecht kent
dan ook hiertegen de volgende bepalingen.
Strafbepalingen. In het Wetboek van Strafrecht komen in artt.
251 bis, 295, 296, 297 en 298 de volgende bepalingen omtrent abortus
voor:
251 bis. Hij die opzettelijk eene vrouw in behandeling neemt of eene
behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan worden verstoord, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van
ten hoogste drie duizend gulden.
Indien . de schuldige uit winstbejag heeft gehandeld, van het plegen van
het misdrijf een beroep of een gewoonte maakt, of geneeskundige, vroedvrouw of artsenijbereider is, kunnen de straffen met een derde worden
verhoogd.
Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat kan hij van de
uitoefening van dat beroep worden ontzet.
295. De vrouw die opzettelijk de afdrijving of den dood barer vrucht
veroorzaakt of door een ander laat veroorzaken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
296. Hij die opzettelijk de afdrijving of den dood der vrucht van
eene vrouw zonder hare toestemming veroorzaakt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
1
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) Deutsche Medizinische Wochenschrift,

12

Mei 1933.

Indien het feit den dood van de vrouw tengevolge heeft wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
297. Hij die opzettelijk de afdrijving of den dood der vrucht eener
vrouw met hare toestemming veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden.
Indien het feit den dood van de vrouw tengevolge heeft, wordt hij
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
298. Indien een geneeskundige, vroedvrouw of artsenijbereider medeplichtig is aan het misdrijf in art. 295 of schuldig of medeplichtig aan
een der misdrijven in de artikelen 296 en 297 omschreven, kunnen de in
die artikelen bepaalde straffen met een derde worden verhoogd, en kan
hij van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaat
worden ontzet.
Sterilisatie. Al moge door de sterilisatie geen bijzondere invloed worden uitgeoefend op de bevolkingsaanwas, toch moet hier met enkele woorden worden gesproken van de sterilisatie, het onvruchtbaar maken van
mannen of vrouwen, zooals dit tegenwoordig in sommige landen zij het nog
alleen op zwakzinnigen en psychopathen wordt toegepast. Deze beweging
is vooral uitgegaan van uit Amerika. 1 ) In de Vereenigde Staten hebben
thans 24 Staten wetgevingen ingevoerd met betrekking tot de sterilisatie.
Het meest ver in dit opzicht is California gegaan, waar thans ongeveer
7000 minderwaardigen zijn gesteriliseerd. Men wil nu reeds verder gaan,
en niet alleen geesteszieken steriliseeren, maar ook lijders aan syphilis
en vrouwelijke lijders aan tuberculose.
Ook in sommige landen van Europa zijn reeds wetgevingen aangenomen omtrent het steriliseeren van geestelijk-minderwaardigen; in dit verband kunnen worden genoemd Duitschland, Denemarken, Zwitserland,
Rusland enz.
Z. H. Paus Pius X I veroordeelt deze praktijken streng in zijn reeds
meermalen genoemde Encycliek in de volgende bewoordingen : „De
burgerlijke autoriteiten echter hebben over het lichaam hunner onderhoorigen geen directe macht; zij kunnen dus nooit, noch om eugenetische
redenen, noch am redenen van welken aard dan ook, het lichaam zoo
maar verminken of aantasten, waar geen schuld en geen enkele reden
voor lijfstraf aanwezig is." Hetzelfde leert ook de H. Thomas van
Aquine, als hij onderzoekt, of menschelijke rechters om toekomstig kwaad
1 ) Mededeelingen van Dr. Thrask in de 82e vergadering van de Med. Association of Georgia.
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te voorkomen een mensch schade mogen toebrengen en dit toestaat wel
voor eenige andere nadeelen, maar terecht het ontkent waar het betreft
de schending van het bestaan. „Nooit mag een menschelijke rechtbank
een onschuldige kastijden door doodstraf, verminking of tuchtiging."
Steun aan groote gezinnen. Op velerlei wijzen is getracht, het stichten van grootere gezinnen aan te moedigen. Vooral heeft men dit gedaan
door die gezinnen finantieele voordeelen te bezorgen, en hun op die wijze
minder de drukkende last van een talrijk kroost te doen gevoelen.
I) Door sommige vereenigingen wordt aan behoeftige jonge lieden,
die een huwelijk wenschen te sluiten, een uitzet gegeven.
2) In enkele landen bestaat een verplichte moederschapsverzekering b.v. in Duitschland, Frankrijk, Hongarije enz. waaruit bij bevalling
een som gelds aan de moeder wordt uitgekeerd en zij recht heeft op vrije
verloskundige hulp. Ook na de bevalling ontvangt zij nog eene toelage,
die meer bedoeld is als zoogpremie.
In Italie heeft men ingevoerd een Jonggezellenbelasting, waarvan de
opbrengst wordt besteed om de behoeftige moeder bij hare bevalling
en daarna geldelijk te steunen.
3) De schoolgelden worden lager bij een groot kindertal.
4) Bij een bepaald kindertal worden kortingen toegestaan op verschillende belastingen.
5) Kindertoeslag wordt gegeven door verschillende landen, waaronder ook Nederland, aan de Rijksambtenaren, terwij1 ook enkele on.dernemingen aan hare arbeiders een toeslag op hun loon toekennen, wanneer
het kindertal boven een zeker aantal uitgaat. (Fabriek van Michelin
in Frankrijk).
6) Soms worden aan de groote gezinnen lagere prijzen voor gas en
electriciteit in rekening gebracht. De R. K. Bond voor Groote Gezinnen
streeft met prijzenswaardigen ijver er naar de belangen van de groote
gezinnen te behartigen, bijv. door het bevorderen van het bouwen van
woningen voor groote gezinnen, het bevorderen van de uitzending van
de zwakke kinderen zijner leden.

Of het kwaad van de kinderbeperking zou worden uitgeroeid door
het verbod van den verkoop van anticonceptioneele middelen is de vraag,
het menschelijk egoisme zal dan zeker andere methoden toepassen, om
eene niet gewenschte zwangerschap te voorkomen.
Gevolgen van beperking.
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Wat zullen de gevolgen zijn voor de be--

volking, wanneer sterfte en geboorte ongeveer op hetzelfde peil blijven
als thans.
Het is gevaarlijk zich aan voorspellingen te wagen ; men kan nooit
vooruit zien, hoe de mentaliteit van het menschdom zich in gunstigen
of nog meer ongunstigen zin zal wijzigen, en welke vooruitgang de
medische wetenschap nog zal maken, waardoor de levensduur nog meer
zal worden verlengd.
Gregory Kind voorspelde in 1696, dat Engeland in het jaar 3500:
22 millioen inwoners zou hebben. Thans reeds hebben Engeland en Wales
46 millioen inwoners. Voltaire dacht aan een jaarlijksche vermeerdering
der bevolking met ongeveer 5%. Montesquieu dacht, dat de wereld zou
uitsterven. En zoo zijn allerlei voorspellingen gedaan, die geen van
alien zijn uitgekomen.
Wanneer echter uitgegaan wordt van den toestand, zooals deze thans
is, dan kan men zich afvragen, hoe zal in de toekomst de opbouw van
de bevolking zijn?
De bevolking zal langzaam maar
zeker terugloopen. Duitschland, dat nu 64 millioen inwoners heeft, zal
in 1975 volgens Ernst Kahn 46 millioen inwoners tellen. Om eene bevolking in stand te houden zijn 3 kinderen gemiddeld per huwelijk
noodig, komt men daar beneden, dan is een yolk tot uitsterven gedoemd.
Het derde kind is als reserve voor degenen, die komen te sterven en
voor degenen, die niet huwen.
Zooals reeds gezegd is, zal het verschijnsel zich voordoen, dat procentsgewijze het aantal kinderen zal afnemen en dat der ouden van dagen
zal toenemen.
Met de beschaafde volkeren zullen wondervolle culturen ten onder
gaan, zooals dit bij de oude cultuurvolkeren bijv. de Grieken en Romeinen het geval is geweest.
Evenals bij de groote Volksverhuizing, is het niet buitengesloten, dat
de oude cultuurlanden zullen overstroomd worden door minder of weinig
beschaafde volkeren, die het stelsel van kinderbeperking niet hebben
aanvaard, en die door hun aantal de cultuurvolken zullen trachten te
verdringen.
Uit een zedelijk oogpunt moet elke vorm van ongeoorloofde kinderbeperking onvoorwaardelijk worden veroordeeld, en waar de moreele zijde
van het vraagstuk het geheel beheerscht, zal men daartegenover afwijzend
Terugloopen van de bevolking.
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moeten blijven staan, welke voordeelen deze ook uit een ander oogpunt
moge opleveren.
Gevolgen in economisch opzicht. Uit een economisch-materialistisch
oogpunt beschouwd behoeven noch het verminderd aantal zielen, noch de
veranderde bevolkingsopbouw tot een economische catastrophe to leiden.
De geringere bevolking zal ook een kleinere productie noodzakelijk
maken, terwijl de ongebreidelde voortschrijding van mechanisatie en
rationalisatie van den arbeid ervoor zullen zorgen, dat de productie niet
daalt beneden het noodzakelijke.
Wanneer de bevolkingsopbouw uit economisch oogpunt wordt bezien,
dan kunnen de volgende perioden worden onderscheiden:

0-14 jaar
niet-productief
14-20 jaar
half-productief
20-65 jaar
vol-productief
65 en daarbov.: niet-productief
In het algemeen kan worden gezegd, dat de half- en vol-productieven
moeten zorgen voor de niet-productieven. De ouderdomsverzekering kan
den last, die op de vol-productieven rust voor het onderhoud van de
ouderen van dagen eenigszins verlichten, maar toch niet geheel. Bij een
bevolkingsopbouw, zooals die in ons land heden ten dage bestaat, kan
worden vastgesteld, dat de half- en vol-productieven ongeveer 6i %
uitmaken van de geheele bevolking, de leeftijdsperiode van o tot 15 jaar:
33% en de periode van 65 jaar en daarboven 6%. Die 61% half- en
vol-productieven moeten dus zorgen voor de 39% niet-productieven. Uit
den aard der zaak worden ook de vrouwen van 15 tot 65 jaar tot de
half-of vol-productieven gerekend.
Men heeft gemeend, dat de veranderde bevolkingsopbouw met meer
grijsaards de lasten van de productieve bevolkingsgroepen zou vermeerderen. Dit is echter niet juist, zooals het onderstaande staatje,
ontleend aan Ernst Kahn : „Der Internationale Geburtenstreik", voor
Duitschland aantoont:
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Op 1 oo productieven (15-65 jaar) komen :
Jaren

1910
1925
193o
1940
195o
1960
197o
1 975

Kinderen

Grijsaards

onder 15 jaar

boven 65 jaar

56
37
33
28
19
19
14
15

8
8
9
11
14
18
25
3o

te samen

64
45
42
39
33
37
39
45

Een en ander is berekend in de veronderstelling, dat de geboortebeperking op dezelfde voet zich voortzet. Het aantal niet-productieven is
dus in 1975 naar schatting gelijk aan dat van 1925, met het eenige
verschil, dat het percentage oude lieden onder die niet-productieven in
1975 veel grooter is dan in 1925. In 1925 is het percentage van de nietproductieven, dat door de kinderen wordt ingenomen ± 8o%, in 1975
slechts ± 30%.
De lasten, die op de productieven gelegd worden voor het onderhoud
van de niet-productieven, ondergaan door de geboortebeperking geen
wijziging; wellicht worden die lasten jets minder, omdat het onderhoud
van de groote groep grijsaards minder kost dan het onderhoud van een
groote groep kinderen, die meer uitgaven vragen voor onderwijs en opvoeding.
Voorts behoort het niet tot de onmogelijkheden, dat de oudere leeftijdsgroepen boven 65 jaar door de goede hygienische omstandigheden, waarin zij leven, danger in staat zullen blijven productieve arbeid te verrichten.
Met een enkel woord moet er op gewezen worden, dat schulden door
overheidslichamen op langen termijn aangegaan bij een vrij snel dalende
bevolking, wat de latere termijnen betreft moeilijk zullen kunnen worden
afgelost.
Leeningen gesloten in het belang van de volkswoningbouw, voor het
stichten van scholen enz., en aangegaan bijv. met de voorwaarde om
deze terug te betalen in 5o jaar, zullen bij een snel dalende bevolking in
de latere termijnen moeilijker worden afgelost. Voor een deel zullen
de woningen en scholen leeg komen te staan en brengen zij dus geen
rente op.
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Mechanisatie en rationalisatie van den arbeid. Of inderdaad de
werkloosheid bij een in aantal afnemende bevolking geheel zal verdwijnen is de vraag en hangt voor een groot deel samen met de vorderingen,
die de mechanisatie en rationalisatie van den arbeid zullen maken.
Wanneer deze ongekende afmetingen gaan aannemen, zou de menschelijke arbeid meer en meer overbodig worden.
Stemmen gaan op om de voortschrijdende mechanisatie tegen te gaan
of zelfs te verhinderen, maar het gaat toch niet aan, om aan het
menschelijk genie te verbieden zijn macht over het stoffelijke verder uit
te breiden en de natuurkrachten ongebruikt te laten. Dat zou immers
de dood van de natuurwetenschappen beteekenen. De meeste ontdekkingen in de laboratoria gedaan, vinden toch veelal practische toepassing
in de industrie en het maatschappelijk leven.
Invloed van beperking op zedelijk bewustzijn. Met enkele woorden
zijn de gevolgen van de geboorte-beperking op het maatschappelijk leven
aangegeven. Dat het zedelijk bewustzijn van een yolk daaronder ernstig
schade lijdt, behoeft zeker geen nader betoog. Wel mag erop gewezen
worden, dat bij een ver doorgevoerde geboorte-beperking, de geestelijkminderwaardigen in verhouding in aantal zullen toenemen, daar deze
vaak het noodige overleg ontbreekt om de middelen, die tot geboortebeperking leiden, wel of niet op afdoende wijze toe te passen. De neiging
tot toename van de geestelijk-minderwaardigen is dan ook reeds aanwezig.
Gevolgen van normale voortplanting. Welke zijn nu de gevolgen
voor de maatschappij, wanneer eene bevolking zich op normale wijze
voortplant? In eene beschaafde samenleving met uitnemende hygienische
toestanden zal de sterfte bij een groot kindertal wel iets grooter warden
dan in landen met een gering aantal geboorten, maar toch zal deze
nimmermeer die hoogte bereiken, als voor 25 jaar het geval was.
Betrekkelijk lage sterfte en een hoog geboortecijfer zullen in onze moderne maatschappij een zeer groote vermeerdering van de bevolking
tengevolge hebben.

Het is gevaarlijk zich aan schattingen te wagen, maar
het geboorte-overschot zou voor ons land dan wel op het dubbele kunnen
worden geschat. Menschelijkerwijze gesproken zal het op den duur wel
zeer moeilijk worden ieder zijn plaats onder de zon te geven. Het woord
emigratie wordt zoo gemakkelijk uitgesproken. Maar grootere bevolkingsmassa's te laten emigreeren vaak naar tropische en sub-tropische streken
Emigratie.
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is niet eenvoudig. De arbeider uit gematigde klimaten afkomstig kan
moeilijk zwaar werk in tropische landen verrichten. Een saneering op
groote schaal zal aan de emigratie niet zelden moeten voorafgaan, willen
meerdere deelen van onze aardbodem geschikt gemaakt worden voor bewoning door den beschaafden mensch. Vele onvruchtbare streken zullen
met groote inspanning van krachten moeten veranderd worden in gebieden, die de bevolking het noodige voedsel zullen kunnen verschaffen.
Landen met overbevolking, trachten hun overschot op andere gebieden
over te brengen, hetgeen de zoogenaamde expansie-oorlogen ten gevolge
heeft. In dit verband moet worden gedacht aan de oorlogen van Japan,
dat in China vasten voet wenscht te krijgen, om op die wijze aan een
deel van zijn bevolking de gelegenheid te geven zich daar te vestigen.
Dit alles is natuurlijk mogelijk, maar de natuurlijke gang van zaken
met betrekking tot het geboorteproces zal ten gevolge hebben, dat er
eens een tijd komt, dat ook deze streken geheel bevolkt zullen zijn.
De groote bevolkingstoename gepaard aan mechanisatie en rationalisatie van den arbeid zullen zeker een zeer belangrijk contingent aan
overbodige arbeidskrachten leveren, dus groote werkeloosheid. Deze kan
men trachten te bestrijden door verkorting van den werktijd, die dan
over de geheele wereld gelijkmatig moet worden ingevoerd, maar dan
komt er een tijd, dat ieder mensch slechts enkele uren per dag werk
zal vinden. Ernstige gevolgen behoeft dit alles niet te hebben, wanneer
de mensch geestelijk en moreel zoo komt te staan, dat hij de vrijgekomen
tijd op nuttige wijze besteedt. Zijn innerlijk leven vooral zal op een
hooger peil moeten komen te staan.
Voor de voeding behoeft men zich in den naasten tijd niet bezorgd te
maken. Thans is een overmaat van voeding aanwezig, terwijl de bodem
zeker nog tot hoogere productiviteit kan worden gebracht. In de verre
toekomst kan de wetenschap ons wellicht de verrassing brengen van het
synthetisch bereiden van voedingsmiddelen ; waardoor zeer zeker de
hoeveelheid ervan ongelimiteerd zou kunnen toenemen.
Hoe het ook zij, de enorme menschenmassa's, die, bij het toepassen
van het natuurlijke geslachtsverkeer, de aarde zullen bevolken, zullen
degenen, die in maatschappelijk en economisch oogpunt leiding zullen
moeten geven, zeer veel hoofdbrekens kosten, en de te overwinnen moeilijkheden, die zich alsdan zullen voordoen, mogen niet worden onderschat.
Een gerationaliseerde kinderbeperking, waarmede bedoeld wordt een
zoodanige beperking, dat overbevolking wordt vermeden, maar voldoende
kinderen warden geboren om een yolk in stand te houden, is een utopie.

Om deze mogelijk te maken, zelfs als de methode Ogino-Smulders bewezen is juist te zijn en tevens toelaatbaar mocht wezen, zou een zeer hoog
ontwikkeld sociaal gevoel bij het geheele menschdom aanwezig moeten
zijn. Niet zelden is egoisme de grondslag voor de geboortebeperking.
Met twee kinderen kan men eerder een gemakkelijk en genoeglijk leven
hebben dan met een groot kindertal. Zich dat gemakkelijker leven ontzeggen voor het algemeen welzijn, vraagt reeds een zoodanig hoog ontwikkelde gemeenschapszin, dat men hierop zijn hoop niet mag bouwen.
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HOOFDSTUK II.

HYGIENE
ALGEMEENE HYGIENE
(door M. A. VAN DIJK, Arts.)

Definitie der termen algemeene, sociale en individueele hygiene.
De algemeene hygiene gaat na, welken invloed de factoren, die tot de
natuurlijke omgeving van den mensch behooren, op zijn gezondheid uitoefenen, hoe verhinderd kan worden, dat zij zijn gezondheid benadeelen
en op welke wijze zij aan zijn gezondheid dienstbaar kunnen worden
gemaakt.
De algemeene hygiene beschrijft den invloed op de gezondheid, van den
bodem, het water, de atmosfeer en het klimaat, verder de middelen
waarmede de mensch zich tegen ongunstige weers- en klimaatsverhoudingen beschermt — de kleeding en de woning, en tenslotte als zeer belangrijk onderdeel de voeding.
Naast de algemeene hygiene staat de sociale hygiene. Het is de taak
der sociale hygiene te beschrijven hoe de bestaande maatschappelijke
verhoudingen de gezondheid van den mensch beinvloeden, en wat er
gedaan kan worden om de gevaren voor de gezondheid, die het gevolg van
deze sociale omstandigheden zijn, te verminderen, liefst ongedaan te
maken.
Beide onderdeelen der hygiene tezamen — de algemeene en de sociale
hygiene — stellen zich dus ten doel om het milieu, waarin de mensch
leeft het natuurlijke en het sociale — voorzoover mogelijk zoo te beinvloeden, dat daaruit geen schade voortkomt voor zijn gezondheid.
Nu i$ het de meening van velen, dat met de beschrijving van de maatregelen, die dienen voor het bewaren van de gezondheid door het afweren
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van ziekmakende invloeden de taak der hygiene niet volledig is bepaald,
maar dat daarbij ook behoort de beschrijving der maatregelen die in
staat zijn om de gezondheid te verbeteren. Niet alleen voorkoming van
ziekte, ook verhooging der gezondheid is het doel der hygiene.
De maatschappij als geordende samenleving der individuen, waarvan
elke mensch deel uitmaakt en wier invloed elke mensch ondergaat, heeft
over de gezondheid van haar leden te waken als over haar kostbaarste
bezit. Hierbij moet het begrip gezondheid genomen worden in den ruimsten zin, zoodat daaronder niet slechts de lichamelijke, maar ook de
geestelijke gezondheid wordt verstaan. De bestudeering van de geestelijke
gezondheid der maatschappij (en der haar samenstellende individuen)
is door de sociale hygiene langen tijd verwaarloosd, te veel is de nadruk
gelegd op de lichamelijke gezondheid. Pas in den laatsten tijd gaan er
stemmen op, die op de belangrijkheid van dit onderdeel der hygiene
wijzen. De geestelijke hygiene zal in de toekomst zeker de voornaamste
plaats onder de takken der sociale hygiene innemen.
Als derde onderdeel der hygiene wordt onderscheiden de persoonlijke
of individueele hygiene. Zij geeft de maatregelen aan, die de enkeling
tot het behoud of de bevordering van zijn gezondheid kan nemen.
Dit is een zeer belangrijk onderdeel. Want de maatregelen door de
algemeene en sociale hygiene voorgeschreven, zullen alleen dan volledig
tot hun recht komen, wanneer de individuen, waarvoor deze maatregelen
bestemd zijn en die ze in toepassing moeten brengen, hun beteekenis
inzien, dus in hygienischen zin zijn opgevoed.

Eenige punten uit de geschiedenis der hygiene. Het woord hygiene
is nog slechts een kleine honderd jaar in gebruik. Hygienische maatregelen zijn echter door de menschheid reeds sinds overoude tijden toegepast.
Den mensch is de neiging ingeboren te trachten ziekten te voorkomen
en omstandigheden te vermijden, die zijn gezondheid nadeelig kunnen
zijn. Alleen zijn de maatregelen, die hij daartoe nam, Lang niet altijd
doeltreffend geweest. Ook van overheidswege werden reeds in oude tijden
voorschriften gegeven, die ten doel hadden de gezondheid te beschermen.
De oude Joodsche wetgeving bevatte verschillende bepalingen, die hygienische waarde hadden, zooals het verbod om bepaalde spijzen te eten,
het gebod der Sabbathsrust, het gebod om in bepaalde omstandigheden
te vasten, voorschriften betreffende de reinheid bij de maaltijden. Bij
de Romeinen stond de waning-hygiene op een hoog peil. Hun badinrichtingen, waarvan in den tegenwoordigen tijd de ruines nog te be44

wonderen zijn, hebben groote vermaardheid gekregen, evenals de door
hen aangelegde waterleidingen, die het water over groote afstanden
naar hun steden vervoerden. Ook kende Rome in zijn bloeitijd een uitgebreid toezicht op de levensmiddelenvoorziening, waarbij dit toezicht reeds
aan speciale ambtenaren was opgedragen. Ook de middeleeuwen, die zoo
vaak de donkere genoemd worden, waarbij dan juist aan ongunstige
toestanden in hygienisch opzicht werd gedacht, blijken hoe langer hoe
meer ook op dit punt niet zoo achterlijk geweest te zijn. Voorschriften
betreffende het badwezen zijn van verschillende landen bekend geworden,
verder ook allerlei bepalingen tot wering van besmettelijke ziekten. Dat
deze laatste maatregelen niet altijd doel troffen, kwam door het verkeerde inzicht, dat men nog over het ontstaan dezer ziekten had.

Beteekenis van de bacteriologie, natuur- en scheikunde. De ontwikkeling der mikro-biologie — de kennis der kleinste levende wezentjes
— waartoe ook de verwekkers der besmettelijke ziekten bleken te behooren, die begon met de ontdekkingen van Louis Pasteur (1822-1895)
heeft de hygiene een exact wetenschappelijken grondslag gegeven. Daardoor is haar groote opbloei, die sinds het begin van deze eeuw dateert,
mogelijk geworden. De leer der ziekteverwekkers, de bacteriologie, zal
in een ander hoofdstuk van dit boek besproken warden, hierop zal dus
op deze plaats niet verder worden ingegaan.
Behalve de mikro-biologie droeg ook de vooruitgang van andere takken
van wetenschap zeer tot de verdieping der hygiene bij, en wel der natuuren scheikunde, de natuurkunde welke vooral voor de hygiene van bodem,
lucht en klimaat, de scheikunde, welke voor de hygiene van het water
en de voeding van beteekenis werd.
De mikro-biologie, de natuurkunde en de scheikunde zijn de wetenschappen, waaraan de hygiene in hoofdzaak haar kennis ontleent. Zonder
eenig inzicht in deze wetenschappen is de beoefening der hygiene onmogelijk.
DE BODEM.
Invloed van de gesteldheid van den bodem op de gezondheid.
Van oudsher is de gesteldheid van den bodem beschouwd als een der
factoren, die op de gezondheid van den mensch invloed uitoefenen.
Deze invloed bestaat dan ook zeer zeker, echter niet in die mate als
men vroeger heeft gemeend. In den nieuweren tijd is het vooral Pettenkofer geweest, die aan den bodem een groote beteekenis heeft toegekend
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bij het ontstaan en de verspreiding van epidemieen. Dit is echter niet
juist gebleken, de Pettenkofersche bodem-theorie is dan ook verlaten.
Toch is de bodem in verschillend opzicht voor de gezondheid van belang.
Aan den bodem ontleent de mensch de mogelijkheid van zijn bestaan.
Vruchtbaarheid van den bodem en welvaart gaan gewoonlijk samen en
er is een zekere mate van welvaart noodig om de menschen toegankelijk
te doen zijn voor de begrippen der hygiene en om de door haar voorgeschreven maatregelen te kunnen doorvoeren. Daardoor is de bodem
indirect van grooten invloed op de gezondheid. In bergachtige streken
op van de zon afgekeerde hellingen, in diepe smalle ten opzichte van
de zonnestraling ongunstig gelegen dalen heerschen voor de gezondheid
zeer ongunstige verhoudingen. Hetzelfde is het geval met bergruggen en
onbegroeide plateaux die sterk aan den wind zijn blootgesteld.
In vlakke landen is de waterafvoer bemoeilijkt, in het bizonder wanneer zij laaggelegen zijn, waar dus de stand van het grondwater hoog is.
Er ontstaan dan gemakkelijk ondiepe plassen, waar de voorwaarden
gunstig zijn voor de ontwikkeling van de malariamug. Deze omstandigheden zijn in ons land op verschillende plaatsen — in het bizonder in
bepaalde streken der provincies Noord- en Zuid-Holland en Friesland —
aanwezig. Bij dezen hoogen stand van het grondwater staan de fundamenten der huizen in het water, zoodat de woningen vochtig zijn, wanneer
niet bizondere voorzorgsmaatregelen bij den bouw warden getroffen.
Het is waarschijnlijk, dat deze vochtige woningen het ontstaan van rheumatische ziekten bevorderen.

Samenstelling van den bodem. De bodem heeft een korrelige samenstelling. Al naar gelang de bodemsoort zijn deze korrels graver of fijner.
Bij kiezelgrond is de korrel het grofst, bij zand fijner, bij klei het fijnst.
Deze korrels laten openingen vrij : de porien. Langs deze porien kunnen
zich allerlei stoffen die de grond bevatten kan, voortbewegen, zooals
lucht en water met de daarin opgeloste of medegevoerde stoffen en ook
micro-organismen. Door grofkorreligen grond kunnen zij vlug en gemakkelijk passeeren, door fijnkorreligen grond slechts langzaam. De
bodem bezit ook het vermogen om verschillende stoffen vast te houden,
zooals gassen, water en opgeloste stoffen. Bij de bemesting speelt dit
een rol. Het wisselt al naar gelang de grondsoort en is bij fijnkorreligen
grond het grootst. Zoo worden fosforzure zouten, kaliumzouten en ammoniak vastgehouden, maar ook organische stoffen.
Organische stoffen zijn verbindingen, waarin het element koolstof (C)
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voorkomt. Er behooren verbindingen toe, die uit koolstof en waterstof (H) bestaan of uit koolstof, waterstof en zuurstof (0).
Een zeer belangrijke groep der organische stoffen wordt verder gevormd door de eiwitstoffen. Deze bevatten behalve de elementen koolstof, waterstof en zuurstof ook nog stikstof (N), zwavel (S), en gewoonlijk ook phosphor (P).

Zelfreinigend vermogen van den bodem. Wanneer organische stoffen, zooals doode planten en dieren of de uitscheidingsproducten van
menschen en dieren in den grond komen, ondergaan zij belangrijke veranderingen. Zij worden door de werking van schimmels en bacterien in
eenvoudiger verbindingen omgezet. Deze processen noemt men rotting,
vermolming, mineraliseering. Er blijven tenslotte over anorganische stoffen, zooals zouten (mineralen) en verschillende gasvormige stoffen, als
het kooldioxyde of koolzuur CO 2 ), het methaan of moerasgas (CH 4 ),
en het ammoniak (NH 3 ). Het ammoniak wordt door de inwerking van
bepaalde bacterien nog verder ontleed en wel eerst in verbindingen
die men nitraten noemt (NO 2 verbindingen), vervolgens in nitraten
(NO3 verbindingen). Deze nitraten vormen een belangrijke meststof.
De bodem bezit dus het vermogen om zich zelf te reinigen. Voor de
verwijdering van afvalstoffen wordt hiervan gebruik gemaakt. Dit zelfreinigend vermogen is niet onbeperkt. Bij te veel treedt oververzadiging
op : de bacterien die de omzettingen verwerken, gaan dood. De bodem
is in zijn oppervlakkige lagen rijk aan bacterien, in de diepere lagen
niet meer, zoodat op een dieptc van 3 Meter haast geen bacterien meer
gevonden worden.
Voorkomen van ziektekiemen in den bodem.

De warmte van den
bodem is afhankelijk van de zonnestraling. De warmtecapaciteit van den
bodem is veel geringer dan van het water of de lucht, d.w.z. dat er veel
minder warmte noodig is am den bodem, dan am water of lucht te
verwarmen. De bodem verliest deze warmte ook weer gemakkelijk.
Daardoor is het bodemopperviak aan sterke verandering van temperatuur
onderhevig. Deze sterke verandering van temperatuurswisseling maakt,
dat ziektekiemen zich in den bodem niet ontwikkelen kunnen. In den
bodem kunnen ziektekiemen komen door de lijken of de uitscheidingsproducten van menschen en dieren. Die ziektekiemen welke sporen vormen kunnen in den grond gedurende onbeperkten tijd in leven blijven,
zooals de bacil van het miltvuur, de tetanus, de gasflegmone en het
maligne oedeem.
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Sporen zijn to vergelijken met de zaden van planten. Zij zijn bestand
tegen koude, hitte en droogte en ontkiemen weer, wanneer zij onder
gunstige omstandigheden komen.
Ook ziektekiemen als typhus-, cholera- en tuberkelbacillen, ook staphylo- en streptococcen kunnen in den grond vrij langen tijd in leven
blijven, volgens genomen proeven een paar maanden. De pestbacil heeft
een nog grooter weerstandsvermogen. Hij leeft nog na een jaar, de verwekker der pokken nog langer.
Bij het miltvuur, de tetanus, de gasflegmone en het maligne oedeem
is het de grond zelf die de besmetting kan teweegbrengen, bij de overige
ziekten komt de besmetting gewoonlijk over den weg van het water
tot stand, dat vanuit den besmetten grond de ziektekiemen met zich
heeft meegevoerd, voorzoover het niet rechtstreeks is besmet geworden.
HET WATER.

Het water is in de natuur een buitengewoon belangrijke stof. De bewoonbaarheid van een landstreek is op
de eerste plaats daarvan afhankelijk of er voldoende water aanwezig is.
De meest waterrijke streken zijn het dichtst bevolkt, terwijl streken waar
geen water voorkomt, zooals de woestijnen, absoluut onbewoonbaar zijn.
Het menschelijk lichaam bestaat voor ± 6o% uit water, het scheidt
elken dag 2 a 3 Liter water uit met de urine, het zweet en door verdamping langs de longen en de huid. Deze hoeveelheid moet elken dag worden aangevuld. De mensch heeft verder water noodig voor de lichaamsreiniging en de reiniging van zijn gebruiksvoorwerpen. Tenslotte verbruiken de verschillende bedrijven en industrieen groote hoeveelheden
water. Men kan rekenen, dat voor al deze doeleinden tezamen per hoofd
der bevolking en per dag i oo Liter water noodig zijn.
De vraag, vanwaar de mensch het water dat hij noodig heeft betrekken
zal, is van groot belang. Voorzoover het als drinkwater gebruikt wordt,
moeten de strengste eischen wat reinheid betreft eraan gesteld worden,
maar ook bij de andere doeleinden, waarvoor het gebruikt wordt, kan het
in verschillende opzichten onbruikbaar zijn.
Beteekenis van het water.

Het water
nu kan van verschillende herkomst zijn. Men onderscheidt regenwater,
oppervlaktewater en grondwater.
De verschillende watersoorten en hun eigenschappen.

Regenwater.
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Regenwater werd vroeger veel gebruikt. Men is er ook

nu nog op aangewezen, waar het grondwater onbruikbaar is, omdat het
brak is, zooals op sommige Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden,
waar geen waterleiding aanwezig is. Het regenwater wordt van de daken
der huizen in tonnen, bakken of putten verzameld. Na een regenvrije
periode vooral wordt er door het regenwater veel stof en vuil meegevoerd. Daardoor heeft het een muffen smaak en is dan als drinkwater
ongeschikt. Voor de gezondheid gevaarlijk wordt het, wanneer het de
kans loopt met de uitscheidingsproducten van den mensch verontreinigd
te zijn. Daarom komt het daar, waar de menschen dicht opeen wonen,
zooals in de steden, voor drinkwater niet in aanmerking. Een nadeel van
regenwater is verder, dat in het droge jaargetijde de voorraad uitgeput
raakt.
Regenwater is een zacht water, d.w.z. dat het weinig kalkzouten bevat.
Daardoor is het zeer geschikt voor waschwater. De kalkzouten vormen
n.l. met zeep een neerslag, waardoor een deel der gebruikte zeep onwerkzaam wordt, daardoor is hard water dus onvoordeelig. Zacht water heeft
echter een zeer sterk lood-oplossend vermogen. Wanneer regenwater
langeren tijd in goten of buizen, die uit loodhoudend materiaal bestaan,
blijft staan, dreigt het gevaar van loodvergiftiging.

Oppervlaktewater.

Oppervlaktewater is het water, dat zich aan de
oppervlakte der aarde in rivieren, meren, plassen en sloten verzamelt.
In zeer dun bevolkte streken kan oppervlaktewater b.v. van groote
meren of rivieren zonder schade voor de gezondheid gebruikt worden.
Het werd vroeger veel gebruikt ook als drinkwater, omdat men het
gemakkelijk bij de hand heeft. Ook nu wordt het door schippers nog
geregeld gebruikt. Daarbij komt dat de voorraad onbeperkt is, maar een
nadeel ervan is, dat het sterk verontreinigd kan zijn. Allerlei stoffen
toch komen er in terecht, ook monden er riolen op uit, en hiervan is,
daar deze de uitscheidingsproducten van den mensch bevatten, het grootste gevaar te duchten.
Evenals de bodem bezit ook het water een sterk zelfreinigend vermogen. Door de inwerking van bacterien en andere lagere organismen
worden de verontreinigingen ontleed en daardoor onschadelijk gemaakt.
Hiervoor is echter tijd noodig. Zekerheid, dat oppervlaktewater zonder
schade voor de gezondheid gebruikt kan warden, heeft men slechts
zelden. Daartoe moet het eerst worden gereinigd. Besmet oppervlaktewater is in vroegere jaren dikwijls de oorzaak geworden van het ontstaan
van epidemieen b.v. van cholera, typhus en dysenterie. In Hamburg,
4
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waar het Elbewater in de leiding werd gepompt, is in het jaar 1892
nog een groote cholera-epidemie voorgekomen. Ook nu nog is de besmetting met typhus of dysenterie vaak terug te voeren op besmet oppervlaktewater in streken, waar dit nog voor drinkwater wordt gebruikt,
zooals in de polderstreken van Noord- en Zuid-Holland, waar het stilstaande slootwater weinig ververscht wordt en vaak sterk verontreinigd is.
Grondwater. Ook grondwater is van oudsher in gebruik. Het is
regen- en oppervlaktewater, dat in den grond is gezakt, en zich daar
boven een ondoordringbare laag heeft verzameld. Daar in zoo'n ondoordringbare laag hier en daar spleten voorkomen, kan het water nog
dieper zakken. Daardoor kunnen zich in den grond verschillende lagen
van water boven elkaar bevinden. Men kan het grondwater bereiken
door het graven van putten of door pijpboringen, waarbij het water
wordt opgepompt. Soms staan deze waterlagen onder druk, zoodat wanneer zij aangeboord worden het water te voorschijn spuit (artesische
bron). In bergachtige streken komt het water aan de helling der bergen
als bron te, voorschijn.
Het grondwater kan van het aardoppervlak verontreinigingen meevoeren. Het wordt echter terwijl het door den grond passeert, gefiltreerd,
waarbij omzettingen plaats vinden, waardoor het wordt gereinigd. Voor
deze filtratie zijn zandlagen het meest geschikt.
Vooral wanneer verontreiniging met menschelijke uitscheidingsproducten mogelijk is, levert het water gevaar voor de gezondheid op. Bij
ondiepe putten in de nabijheid van woningen gelegen bestaat hiervoor
alle kans, zoowel op het platteland waar de afvalstoffen direct op of in
den grond gebracht warden, als in de stad, waar de rioolbuizen of beerputten lekken kunnen. Het water van diepe putten kan verontreinigd
worden, doordat de wand van de put doorlaatbaar is.
Grondwater kan verder nog stoffen bevatten, die hoewel niet direct
schadelijk voor de gezondheid het toch voor gebruik minder geschikt
maken. Bij passage door ijzer- of kalkhoudende lagen lossen er ijzerof kalkzouten in op. I Jzerhoudend water ziet bruin. Daarom is het voor
drink- en waschwater ongeschikt. Kalkhoudend water is vooral als bedrijfswater onbruikbaar, daar het aanleiding geeft tot de vorming van
ketelsteen.

Gedistilleerd, dus absoluut zuiver
water, is als drinkwater niet te gebruiken; een gering gehalte aan zuurEigenschappen van drinkwater.
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stof en koolzuur is noodig met het oog op den smaak. Water, waaruit door koken de lucht verwijderd is, is ondrinkbaar. Een zeer geringe
hoeveelheid jodium is van voordeel, daar dit het ontstaan van krop
tegengaat. Het water mag verder geringe hoeveelheden ijzer- en kalkzouten bevatten, zoo ook amoniak. Dit komt soms in diep grondwater
voor en is afkomstig uit rottende plantendeelen. Ook keukenzout komt
in water soms voor, en wel in putten, die in de nabijheid van de zee
gelegen zijn. In te groote hoeveelheid maakt dit het water brak, en daardoor ongeschikt voor het gebruik.

Onderzoek van het water.

In water kunnen ziektekiemen voorkomen. Zij zijn daarin echter moeilijk aan te toonen. Mogelijk is het de
cholerabacil, soms ook de typhus- en de dysenterie-bacil uit het water
te kweeken.

a. Bacteriologische methode. Men onderzoekt het water dan ook
gewoonlijk niet op ziektekiemen, maar men gaat na of er kiemen in
aanwezig zijn, die er op wijzen dat het water met de uitscheidingsproducten van den mensch verontreinigd is. Daarvoor onderzoekt men het
water op een bepaald soort colibacillen en streptococcen. Wanneer deze
aanwezig zijn, moet het water voor gebruik worden afgekeurd. Dit is de
bacteriologische methode van wateronderzoek.
b. Chemische methode. Daarnaast wordt de chemische methode
toegepast. Hierbij onderzoekt men het water op de ontledingsproducten
van organische stoffen, die erop wijzen, dat het niet voldoende gereinigd
is. Kan men nitrieten in het water aantoonen, dan is het als drinkwater
of te keuren. Nitraten wijzen erop dat het reinigingsproces reeds verder
is voortgeschreden, zoodat een geringe hoeveelheid nitraten kan worden
toegestaan.
Van de vergiften, die in water kunnen voorkomen, is lood het belangrijkste. Het komt erin, doordat het water lood oplost uit loodhoudende
buizen.
Methoden voor waterreiniging. a. Filtratie. Water kan gereinigd worden door filtratie. Het water wordt dan in een bassin gebracht,
dat een doorboorden bodem heeft. Hierop bevinden zich verschillende
lagen : eerst een laag kiezel, dan verschillende lagen zand van steeds kleiner wordende korrelgrootte. Het water moet langzaam en gelijkmatig
door dit filter passeeren en laat daarbij alle verontreinigingen achter.
Bij deze reiniging speelt een belangrijke rol, een dun laagje, dat uit bacte5

rien en wieren bestaat en dat zich boven op het filter vormt. De inwerking dezer organismen draagt in belangrijke mate tot de ontleding der
organische verontreinigingen bij.
b. Desinfectie. Een andere manier om het water voor gebruik geschikt te maken is de desinfectie. Hiervoor wordt wel chloorgas gebruikt.
Dit wordt door het water geleid, waardoor alle kiemen gedood worden.
Daar waar oppervlaktewater als leidingwater wordt gebruikt wordt
steeds een dezer twee methoden ter reiniging toegepast. Zoo wordt in
Rotterdam gefiltreerd Maaswater als leidingwater gebruikt.
Ontijzerd kan het water warden door het in fijnverdeelden toestand
met lucht in aanraking te brengen. Het ijzer slaat dan neer.
Beteekenis van een geschikt terrein voor watervoorziening. Om
te kunnen beoordeelen of een bepaald water voor drinkwater geschikt is,
is behalve het onderzoek van het water zelf, steeds ook noodig een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de gesteldheid van het terrein waar
het gewonnen wordt.
Samenvatting der eischen aan drinkwater te stellen. Wanneer wij
de eischen, waaraan het drinkwater moet voldoen, samenvatten, dan
moet het:
ie. helder en kleurloos zijn;
2e. van goede temperatuur zijn;
3e. smakelijk zijn;
4e. vrij zijn van ziektekiemen en vergiften;
5e. in voldoende hoeveelheid ter beschikking staan.

Om een dicht opeen wonende bevolking van goed
drinkwater te kunnen voorzien is het noodig een waterleiding aan te leggen. Leidingwater is gewoonlijk grondwater. Voor de winning van het
water wordt een geschikt terrein uitgekozen, waar een voldoende hoeveelheid bruikbaar grondwater aanwezig is. Dit terrein wordt voor de waterleiding gereserveerd, zoodat er geen gevaar bestaat, dat het b.v. door
bebouwing ongeschikt wordt. Het water wordt er op een of meer plaatsen
opgepompt, wanneer het noodig is gefiltreerd en ontijzerd en dan vaak
over grooten afstand door buisleidingen naar waterreservoirs gevoerd.
Deze waterreservoirs (watertoren) zijn hooggelegen en vandaar uit loopt
het water door eigen kracht naar de huizen en andere plaatsen waar het
door kranen kan worden afgetapt.
Waterleiding.
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Het in gebruik komen van leidingwater, waarvan de reinheid wordt
gecontroleerd en dat gewoonlijk in onbeperkte hoeveelheid ter beschikking is, is een groote vooruitgang op hygienisch gebied geweest.
In Nederland hebben alle steden boven 10.000 inwoners leidingwater,
terwijl van de overblijvende woo gemeenten er nog ongeveer 35o door
een waterleiding worden voorzien.
Voor het platteland zijn hier en daar gewestelijke waterleidingen gesticht, die een complex van gemeenten omvatten, zooals de waterleiding
van Noordwestelijk Noord-Brabant, die 23 gemeenten met tezamen
140.000 inwoners van water voorziet. Het grootste waterleidingsbedrijf
in ons land is het provinciaal waterleidingsbedrijf van Noord-Holland,
waarbij alle gemeenten dezer provincie zijn aangesloten.
Overheidszorg voor voldoende drinkwatervoorziening.
Aan de
gemeenten is bij de Woningwet de zorg voor behoorlijk drinkwater
opgedragen en de Gezondheidswet heeft met de controle in zaken rakende
de hygiene van bodem, water en lucht belast de Inspecteurs van de
Volksgezondheid, die tevens op de uitoefening der Warenwet toezien.
In het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid te Utrecht
wordt elk jaar het ruwe en het reine water van alle waterleidingen van
het land onderzocht. Oak kunnen hierheen watermonsters worden gezonden, waarvan het onderzoek dan tegen betaling geschiedt.
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening. Om de Regeering voor
te lichten in kwesties betreffende de watervoorziening is verder gesticht
het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, dat in den Haag gevestigd
is. Behalve het geven dezer voorlichting is het de taak van dit bureau
zijn medewerking te verleenen bij het vervaardigen van nieuwe plannen
voor den aanleg of de uitbreiding van waterleidingen en propaganda
voor hun doorvoering te maken.
DE LUCHT.
Samenstelling der lucht. De luchtlaag die de aarde omgeeft wordt
dampkring of atmosfeer genoemd. Haar samenstelling is vrij constant.
Zij bestaat voor ± 78% uit stikstof, voor ± 21% uit zuurstof, voor
-± 1 % uit edelgassen, zooals argon, helium en neon, en -± 0.3% uit
koolzuur, terwijl alleen het gehalte aan waterdamp aan vrij sterke wisseling onderhevig is.
Het belangrijkste bestanddeel der lucht is de zuurstof, daar mensch
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en dier deze noodig hebben om te leven. Zij ademen zuurstof in en koolzuur uit. Ook de plant gebruikt een kleine hoeveelheid zuurstof ter ademhaling, zij neemt echter ook koolzuur op, waarvan zij de koolstof voor
den opbouw van haar weefsels gebruikt en de zuurstof weer afscheidt.
Koolzuur komt in de lucht doordat menschen en dieren het uitademen,
door omzettingen die in den grond plaatsvinden en doordat het ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. De lucht in industriestreken, waar
veel fabrieksovens zijn, is rijker aan koolzuur dan elders.
Groene planten, die koolzuur opnemen en zuurstof afgeven, dragen
dus bij tot de reiniging der lucht.
De vochtigheid der lucht hangt of van haar gehalte aan waterdamp.
Hoe hooger de temperatuur der lucht is, hoe meer waterdamp de lucht
kan bevatten. Treedt afkoeling op, dan condenseert de waterdamp tot
water. Er ontstaan dan wolken, regen, hagel of sneeuw, nevel of dauw.
Wanneer de lucht rijk is aan stof, condenseert zich de waterdamp om
deze stofdeeltjes en ontstaat er mist.
Behalve de samenstelling zijn van de lucht nog eenige andere eigenschappen van belang en wel de temperatuur, de druk en de beweging.

Luchttemperatuur. De lucht krijgt haar warmte hoofdzakelijk van
het aardoppervlak, dat door de zonnestraling is verwarmd. De aarde
wordt het warmst, wanneer de zonnestralen het oppervlak ongeveer
loodrecht treffen. Dat is in de tropen het geval.
Luchtdruk. De kolom lucht die op de aarde staat, oefent een zekeren
druk uit, die lager is naarmate men op grootere hoogte komt. De luchtdruk wordt met behulp van den barometer gemeten en wordt uitgedrukt
in millimeters kwik. De gemiddelde luchtdruk is op zeeniveau 760 mm.
De luchtdruk heeft geen directen invloed op de gezondheid tenminste
niet in de vrije lucht in normale omstandigheden. Alleen wanneer men
op groote hoogte komt in hooggebergte of vliegmachine kan de te lage
luchtdruk ziekteverschijnselen geven bestaande in vermoeidheid, neusbloeding,00rsuizen, duizeligheid. In afgesloten ruimten waarin de lucht
onder hoogen druk staat, zooals duikerklokken, kunnen wel ernstige
ziekteverschijnselen ontstaan en kan zelfs op het oogenblik van het verlaten dezer ruimte plotselinge dood optreden, wanneer niet bizondere
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Luchtbeweging. Wanneer er verschil in luchtdruk bestaat tusschen
naburige plaatsen hetgeen tot stand komt door temperatuursverschillen,
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komt de lucht in beweging, daar zij tracht het evenwicht to herstellen.
Daardoor ontstaan de winden. Al naar gelang de streek waar de wind
vandaan komt kan hij koude of warmte, vochtigheid of droogte meebrengen. Hij kan ook verontreinigingen met zich mee voeren, die vooral
door fabrieksschoorsteenen in de lucht worden gebracht. In de stad moet
de ligging der fabrieken zoo gekozen worden, dat bij de meest voorkomende windrichting de verontreinigingen van de stad worden afgevoerd.

Verontreinigingen die de lucht bevatten kan. De lucht kan gasvormige of vaste bestanddeelen als verontreiniging bevatten.
Gasvormige stoffen, die als verontreiniging in de lucht kunnen voorkomen zijn koolzuur en ammoniak. Zij kunnen afkomstig zijn van omzettingen in den grond, in mestvaalt of beerput, echter vooral van.
fabrieken. Deze laatste kunnen ook zwavelig-zuur, zwavelzuur en zwavelwaterstof, salpeterig-zuur, salpeterzuur en chloordampen in de lucht
brengen. Van grooter beteekenis is de verontreiniging der lucht met koolmonoxyde. Dit ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen, waarbij voldoende toevoer van zuurstof plaats vindt en is ook het voornaamste
bestanddeel van het lichtgas.
De lucht kan ook met vaste bestanddeelen verontreinigd zijn, het stof
der lucht. Dit stof is op het platteland van andere samenstelling dan in
de stad. Op het platteland bevat het fijn zand, zaadjes van planten, sporen van schimmels; in de stad ook roet, steenstof en kiemen, waaronder
kiemen uit dierenmest, en ziektekiemen van den mensch afkomstig. De
meeste ziektekiemen zijn in de buitenlucht niet lang in leven, zij worden
door het zonlicht gedood.
Enkele bestanddeelen van het luchtstof kunnen bij personen, die daarvoor gevoelig zijn, ziekteverschijnselen geven. Hiertoe behoort de hooikoorts, die bij sommige menschen door de inademing van zaaddeeltjes
van bepaalde grassoorten ontstaat. Men heeft kunnen nagaan, dat ook
bestanddeelen van het straat- of huisstof, die voor verschillende personen zeer verschillend kunnen zijn, de oorzaak van asthma en bepaalde
huiduitslagen kunnen worden.
Zonder stof is de lucht nergens. Arm aan stof is zij boven het water,
daardoor in de nabijheid der zee, in de bosschen, en in het hooggebergte.
Deze streken worden mede om hun reine lucht voor herstel van gezondheid opgezocht. Rijk aan stof is de lucht in de stad, voor al daar waar
veel industrie en veel verkeer is. Door regen slaat het stof neer, regen
reinigt dus de lucht.
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De buitenlucht wordt niet gauw zoo sterk verontreinigd dat zij gevaar
voor de gezondheid oplevert; zelfs niet in de stad. Dit is slechts onder
zeer bizondere omstandigheden het geval, b.v. in industriestreken, waar
bij mist schadelijke dampen en stof lang kunnen blijven hangen. Wel
absorbeeren roet, stof en waterdamp de ultraviolette stralen van het
zonlicht. De gunstige werking dezer stralen ter voorkoming en genezing
van de Engelsche ziekte is nauwkeurig bekend, terwijl zij waarschijnlijk
ook de gezondheid van elken mensch in gunstigen zin beinvloeden.
In afgesloten ruimten kunnen de verontreinigingen der lucht wel gevaarlijk voor de gezondheid worden. Zeer gevreesd is de vergiftiging door
koolmonoxyde. Dit komt in de lucht door het breken van gasbuizen,
het openstaan der gaskraan en door onvoldoende verbranding der kolen
in de kachel bij onvoldoende luchttoevoer. Het koolmonoxyde verbindt zich zeer gemakkelijk met de roode bloedkleurstof waardoor deze
niet meer in staat is zuurstof op te nemen en het tot den dood door
stikking komt.
Dan komen er in verschillende fabrieken schadelijke bestanddeelen
in de lucht. Daarom zijn er voor de verschillende industrieen strenge
wettelijke voorschriften gegeven, die het verwijderen dezer stoffen betreffen.
Er zijn verschillende stofziekten bekend, waarbij elke stofsoort speciale
ziekteverschijnselen geeft, zooals kolenstof, cementstof, tabaksstof. Deze
stofziekten nemen onder de beroepsziekten een belangrijke plaats in.
Daar waar veel menschen in een afgesloten ruimte bij elkaar zijn,
treden bij enkele personen soms ziekteverschijnselen op. Daarbij is de
samenstelling der lucht vaak niet eens sterk veranderd, behalve dat
zij gewoonlijk een hoog gehalte aan waterdamp heeft. Dit te samen met
een vrij hooge temperatuur doet een gevoel van benauwdheid ontstaan.
Door prikkeling van het reukzintuig met onaangename geuren, afkomstig van de uitwaseming der menschen en van hun kleeding komt het
tot oppervlakige ademhaling en daardoor tot onvoldoende zuurstofvoorziening. De persoon wordt bleek, misselijk en kan bewusteloos worden.
Bleekzuchtige, nerveuze personen neigen er het meeste toe.
In dergelijke ruimten moet dus voor behoorlijke ventilatie worden
gezorgd.

WEERSGESTELDHEID EN KLIMAAT.
Definitie. Onder de weersgesteldheid verstaan we den toestand der
ons omgevende lucht gedurende een betrekkelijken korten tijd, onder het
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klimaat, de gemiddelde toestand der ons omgevende lucht over een Lange
tijdsperiode. Het klimaat van een land wordt op de eerste plaats bepaald
door zijn ligging ten opzichte van den evenaar. Aan weerszijden van
den evenaar liggen de tropen, daarop volgen de subtropen, dan de gematigde luchtstreken, tenslotte de poolstreken.

Lets omtrent de verschillende klimaten.

Het tropische klimaat
onderscheidt zich door zijn hooge gemiddelde temperatuur; er zijn geen
jaargetijden, alleen perioden van droogte en regen wisselen met elkaar af.
Het tropisch klimaat geldt niet als gezond. Toch is het gevaar der tropen
niet zoozeer in de warmte gelegen, al kan deze ook tot ziekteverschijnselen aanleiding geven, maar in ziekten, die uitsluitend of bij voorkeur
in de tropische streken voorkomen, zooals gele koorts, tropische slaapziekte, pokken, pest, malaria e.a. Maatregelen ter bestrijding dezer ziekten, en verbetering der hygienische levensvoorwaarden hebben in vele
streken reeds tot een vermindering der sterfte geleid. Daar de zuigeling,
in het bizonder de kunstmatig gevoede zuigeling voor warmte zeer
gevoelig is, is de zuigelingensterfte in de tropen hoog.
De subtropen vormen een geleidelijke overgang naar de gematigde
luchtstreken. Deze laatste zijn de meest gunstige voor bewoning. Zij zijn
dan ook het sterkst bevolkt. Hier treden de jaargetijden op, de weersgesteldheid is er aan sterke wisseling onderhevig. Deze wisseling brengt
voor de gezondheid gevaren met zich mee. De overgang van winter naar
voorjaar vormt een tijdsperiode, die door het optreden van ziekten, in
het bijzonder der luchtwegen, is gekenmerkt.
De poolstreken hebben een lage gemiddelde temperatuur. Er is weinig
plantengroei, z;j zijn slechts schaarsch bevolkt. Het klimaat is niet zoo
ongunstig voor de gezondheid, als men verwachten zou. Verkoudheidsziekten komen er slechts weinig voor, tuberculose is er zeldzaam.
Het klimaat van een land wordt verder bepaald door zijn ligging
aan de zee of in het binnenland. De zee brengt een meer gelijkmatige
verdeeling der temperatuur tot stand. Het water is n.l. in staat groote
hoeveelheden warmte in zich op to nemen en geeft deze slechts langzaam
weer af. Dit maakt dat aan zee de temperatuursverschillen tusschen dag
en nacht gering zijn. Ook voor zomer en winter zijn de temperatuursverschillen niet zoo groot. Het zeeklimaat is verder gekenmerkt door
vrij veel regen en wind. De wind heeft een gunstigen invloed op de
reinheid der lucht, de vochtigheid werkt waarschijnlijk het ontstaan van
rheumatische ziekten in de hand, terwijl de vrij sterke bewolking het
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aantal zonne-uren gering doet zijn, waarbij vooral een te kort aan ultraviolette stralen nadeelig worden kan.
Het landklimaat vertoont heete zomers, tegenover koude winters. Het
is over het geheel genomen droger dan het zeeklimaat.
Ook de bebossching heeft invloed op het klimaat. In boschachtige streken is het koeler, dan in naburig gelegen kale streken. De lucht is er
rein en betrekkelijk arm aan stof. Vooral in de tropen zijn de boschachtige streken voor bewoning beter geschikt, dan de kale.
Door een bizonder klimaat onderscheidt zich verder het hooggebergte.
Luchtdruk en luchttemperatuur zijn er laag, de lucht is er vrij droog,
het aantal zonne-uren groot, vooral in gletscherstreken is het zonlicht
rijk aan ultraviolette stralen en bevat de lucht zeer weinig stof. Dit alles
geeft het bergklimaat zijn waarde bij de behandeling van bepaalde
ziekten der luchtwegen, en speciaal van de tuberculose.

Regeling der lichaamswarmte. De mensch leeft dus in een milieu,
waarvan de temperatuur aan vrij sterke wisseling onderhevig is, maar
steeds lager is dan de temperatuur van het lichaam zelf.
Het inwendige van het menschelijk lichaam heeft een vrij constante
temperatuur van ± 37° C. Deze temperatuur op peil te houden is een
der belangrijkste functies van het menschelijk organisme. De temperatuur
van de oppervlakte van het lichaam is wat lager (2-3o° C.). Hoe
hoog zij is, hangt af van de temperatuur der omgeving, van de kleeding
en of het lichaam in rust of beweging is. De temperatuur der omgeving
welke voor ons gevoel aangenaam is ligt bij 17-20° C., als wij in rust
zijn. Bij beweging is een lagere temperatuur nog goed te verdragen.
In het menschelijk lichaam wordt dus warmte geproduceerd. Lavoisier,
een Fransche scheikundige, heeft in 1785 aangetoond, dat daarvoor noodig is de geregelde opname en vertering van organische stoffen. Door
verbranding der voedingsstoffen ontstaat warmte. Verbranden is zich
verbinden met zuurstof. De zuurstof krijgt het lichaam door middel
van de ademhaling toegevoerd. De verbranding van voedsel moet geregeld doorgaan, daar het lichaam geregeld warmte verliest.
Dit warmteverlies vindt plaats:
e. door warmteafgifte langs de huid. Dit geschiedt door geleiding
en door uitstraling.
2e. door verdamping van water.
Door geleiding geeft het lichaam warmte af aan de omgevende lucht.
Wanneer het waait is de warmteafgifte sterk en dus de afkoeling groot.
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Door uitstraling geeft het warmte af aan de koudere voorwerpen in de
omgeving. In den heeten zomer, wanneer alle voorwerpen warmte in
zich hebben verzameld wordt deze wijze van warmte-afgifte gering.
Bij de verdamping van water langs de huid, wordt warmte aan het
lichaam onttrokken. In rust verliest het lichaam per 24 uur ongeveer
I Liter water, bij sterke lichaamsbeweging of hooge temperatuur der
omgeving veel meer.
Warmteproductie en warmteverlies kunnen dus al naar gelang de omstandigheden meer of minder groot zijn. Daardoor zou dan ofwel afkoeling, ofwel ophooping van warmte in het lichaam plaats vinden, wanneer het lichaam niet het vermogen bezat om zijn lichaamswarmte te
regelen. Dit geschiedt vanuit een in de hersenen gelegen zenuwcentrum:
het warmtecentrum. Dreigt het lichaam af te koelen, dan worden de
huidzenuwen die voor koude gevoelig zijn geprikkeld en over den weg
van het warmtecentrum komt het tot samentrekking der huidvaten,
waarbij de huid bleek wordt. De warmteafgifte wordt daarbij geringer.
Omgekeerd wordt de huid bij prikkeling door warmte rood, ook treedt
dan vermeerderde zweetsecretie op.
Ook kan de warmteproductie vermeerderd worden, doordat het verbrandingsproces wordt aangewakkerd. Dit vindt voornamelijk plaats
in de spieren. Bij afkoeling gaan de spieren werken : tandenklapperen, rillen van koude. Dit gaat buiten den wil om. In dergelijke omstandigheden zal de mensch ook door willekeurige bewegingen trachten
te bewerken, dat hij warm blijft. Hoe sterker de verbranding zijn moet,
hoe meer voedsel er noodig is. Daarom eet men in den winter meer dan
in den zomer. In den zomer moet echter gezorgd worden voor voldoende
wateropname, daar het verlies van vocht dan grouter is. Daar de vetlaag
een slechte warmtegeleider is, hebben magere menschen eerder last van
koude, dikke menschen van warmte.
Invloed van abnormale temperaturen op den mensch. Alleen bij
abnormale temperatuursverhoudingen schiet de warmteregeling van het
lichaam te kort. In den zomer kan zonnesteek optreden. Deze komt
voor bij hooge temperatuur en groote vochtigheid der lucht, bij menschen, waarbij door zwaar lichamelijk werk de warmteproductie in het
lichaam hoog is. Vlak na den maaltijd, waardoor de warmteproductie
ook tijdelijk hooger is, is de kans hierop het grootst. De vochtigheid
der lucht maakt, dat de verdamping bemoeilijkt wordt. Door ondoelmatige kleeding en zware bepakking, zooals bij soldaten op marsch,
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wordt dit nog verergerd. De lichaamstemperatuur stijgt daarbij. Er treedt
misselijkheid op, hoofdpijn, braken, bewusteloosheid, soms de dood.
Bij abnormale koude kan de dood door bevriezing optreden. Ook kunnen enkele ledematen bevriezen. Voorafgaand alcohol-gebruik werkt dit
in de hand. Door alcohol worden de huidvaten verwijd. Dit geeft wel
een aangename gewaarwording, maar de warmteafgifte wordt er grooter
door en daardoor ook het gevaar voor bevriezing.
Van de beteekenis der verschillende weers- en klimaatsfactoren voor
de gezondheid van den mensch is ons nog slechts weinig bekend, in het
bizonder is er nog geen in alle opzichten bevredigende verklaring te
geven voor het optreden van de ziekte, die wij verkoudheid noemen.

Verkoudheid.

Zeker is de koude opzichzelf niet de oorzaak. der
verkoudheid, wel schijnt een plotselinge sterke daling van de temperatuur van het lichaam voor het optreden van verkoudheid van beteekenis
te zijn. Men meent dit daardoor te kunnen verklaren, dat door
deze afkoeling de weerstand van het lichaam vermindert, en kiemen
die bij den mensch in de neuskeelholte aanwezig zijn zonder tot dan
schade te veroorzaken (zgn. commensalen) gelegenheid krijgen in het
lichaam binnen te dringen en ziekteverschijnselen te geven, dus tot
ziektekiemen (parasieten) te worden.
Sterke afkoeling van het geheele lichaam, zooals bij in het water
vallen optreedt ziet men dikwijls de aanleiding worden tot het ontstaan
van longontsteking. Sterke plaatselijke afkoeling van een lichaamsdeel
kan een rheumatische aandoening tot gevolg hebben.
Slechts bij een klein gedeelte der aandoeningen, die verkoudheid genoemd worden, speelt kouvatten een rol, verreweg de meeste ontstaan
door infectie. De angst der menschen voor kouvatten is over het algemen
veel te groot en de maatregelen die zij ertegen nemen zijn verkeerd.
Het is noodig, dat de mensch zijn lichaam went am temperatuursverschillen te verdragen, door bij elke weersgesteldheid naar buiten te
gaan. Deze gewenning vindt het best op jongen leeftijd plaats. Zuigelingen en kleine kinderen moeten in dien zin warden opgevoed.

Beteekenis der hording. Het orgaan dat bij de warmteregeling een
groote rol speelt is de huid. Deze moet door goede verzorging, geregeld
wasschen en baden tot werkzaamheid worden aangezet. Ook lichaamsbeweging en sport bevordert een goede warmteregeling n.l. de actieve
warmteregeling.
Wanneer de mensch zich hoofdzakelijk door passieve warmteregeling
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n.l. door dikke kleeding en het verblijf in een te warm vertrek tegen te
koude tracht te beschermen, wordt zijn vatbaarheid voor kouvatten
vergroot.

DE KLEEDING.
Beteekenis der kleeding voor de gezondheid. De kleeding is voor
den mensch een belangrijk hulpmiddel om te sterk warmteverlies van
het lichaam tegen te gaan. Zij moet dan ook aan klimaat en weersgesteldheid zijn aangepast. Bij koude moet zij zoo zijn ingericht, dat zij
het warmteverlies tegengaa.t, bij warmte moet zij van dien aard zijn,
dat zij de warmteafgifte niet belemmert.
In den winter kan men door zich warm te kleeden aan voedsel sparen.
Bij onvoldoende kleeding toch is de verbranding van voedsel noodig
om het warmteverlies weer aan te vullen.
De temperatuur van onbekleede lichaamsdeelen is lager, dan de ternperatuur van het inwendige van het lichaam en bedraagt 27-32° C.
De temperatuur van het oppervlak van het bekleede lichaam is nog lager
(2o-24° C.). De kleeding bewerkt dat er een geleidelijke overgang komt
tusschen de lichaamstemperatuur en de temperatuur der omgeving en
daardoor wordt de warmteafgifte van het lichaam geringer. Want hoe
grooter het temperatuursverschil is, des te sneller vindt warmteverlies
plaats.
Grondstoffen der kleeding en hun eigenschappen. De kleeding
wordt vervaardigd uit grondstoffen van verschillende herkomst, zooals
wol, katoen, linnen, zijde, kunstzijde, pels, leder, gummi. De meeste dezer
stoffen bestaan uit vezels, die tot een weefsel verwerkt worden. Van dit
weefsel is het luchtgehalte van belang. Tusschen de vezels blijven met
lucht gevulde holten open, de porien. De grootte dezer porien hangt
of van den aard der vezel. De wolvezel is met schubjes bekleed, daardoor is het porienvolume van wol groot. Het porienvolume is verder
afhankelijk van de weefwijze; bij tricotweefsel is het grooter dan, bij een
gladgeweven stof.
Lucht is een slechte warmtegeleider, daarom beschermt wollen bekleeding het lichaam het beste tegen warmteverlies. Wanneer het geleidingsvermogen voor warmte voor lucht gelijk i gesteld wordt, bedraagt het
voor wol 6.1, voor zijde 19,2, voor katoen en linnen 29.9.
Het porienvolume bedraagt bij gladde stoffen en linnen 50%, bij katoenen tricot 8o%, bij wolflanel 90% en bij pels 98% der totale stof.
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Om dezelfde beschutting te geven staat een dunne wollen stof naast
dikke katoen, die het nadeel daarbij heeft zeer zwaar te zijn. In plaats
van uit een dikke stof, is het beter de kleeding uit verschillende lagen te
doen bestaan. De luchtlaag, die zich tusschen de verschillende lagen
bevindt, gaat het warmteverlies sterk tegen.
Van de stoffen is verder van belang hun vermogen om water op te
nemen. Gladgeweven stoffen vullen hun porien vlug en geheel met water,
tricotstoffen langzamer en minder volledig. Bij wol blijft een belangrijk
deel der porien met lucht gevuld. Een bekleeding die met yacht doordrenkt is kleeft aan de huid vast en geeft tot sterke afkoeling aanleiding,
omdat zij niet alleen de warmte goed geleidt, maar door de verdamping
van het water ook nog warmte aan het lichaam wordt onttrokken.
Ook de elasticiteit der stoffen is van belang. Tricotweefsel is elastischer dan gladgeweven stof. Het past zich daardoor beter aan den
vorm van het lichaam aan en hindert het minder in zijn bewegingen.
Zeer verschillend is ook het vermogen der verschillende stoffen om
stralende warmte op te nemen. Donkere, ruige stoffen doen dit in veel
sterkere mate, dan lichtgekleurde gladde stoffen. Laatstgenoemde stoffen
zijn in den heeten zomer dan ook de aangewezen dracht.

Eischen waaraan de kleeding moet voldoen,

De wijze van kleeding
wordt in hoofdzaak bepaald door traditie en mode en met de eischen
der hygiene wordt daarbij nog weinig rekening gehouden.
Traditioneele kleeding, zooals nationale en gewestelijke kleederdrachten laten in hygienisch opzicht vaak veel te wenschen over, terwijl de
wisseling der mode maakt, dat de kleeding den eenen keer eens meer,
den anderen keer minder met de beginselen der hygiene strookt. Toch is
de vrouwenkleeding, waarbij de wisseling het sterkste is in de laatste
20 jaren meer in overeenstemming- met de eischen der hygiene geweest,
dan de meer conservatieve mannenkleeding.
Alhoewel het theoretisch mogelijk zou zijn voor de verschillende weersen levensomstandigheden de meest geschikte kleeding aan te geven, zal
de hygiene voorloopig het meest practische werk kunnen verrichten door
te waarschuwen tegen nadeelen, die uit onhygienische kleeding voortvloeien.
De kleeding moet voldoen aan de volgende eischen:
Zij moet voldoende beschutting geven. Te dunne kleeding kan leiden
tot een te sterke afkoeling van het lichaam en dit kan de aanleiding
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worden van het ontstaan van verkoudheidsziekten en rheumatische aandoeningen.
Zij mag echter niet de afgifte belemmeren van stoffen, die langs de
huid uit het lichaam worden verwijderd. Dit zijn koolzuur, waterdamp
en zweet. De kleeding moet het koolzuur en de waterdamp kunnen
doorlaten en het zweet kunnen opzuigen. Zij moet ook voor lucht doorlaatbaar zijn. Het is gewenscht dat op de een of andere plaats aan het
lichaam ruime toetreding van frissche lucht mogelijk is, b.v. aan den hals.
Gesteven hemden of jurken, stijve voeringen, elastieken corsets, leeren
binnenbekleeding van jassen of hoeden laten de lucht niet of niet voldoende door. Dit leidt tot een sterke zweetafscheiding, vooral als het warm
is of bij sterke lichaamsbeweging, waardoor een onaangenaam gevoel
van benauwdheid ontstaat. De inwerking van het zweet op de huid kan
de oorzaak van allerlei huiduitslagen worden.
Alleen in bepaalde gevallen kan voor water impermeabele kleeding
op zijn plaats zijn (gummi- of leeren regenjas, oliejas door schippers
gedragen). Er zijn stoffen de zgn. waterproofstoffen, die niet voor water
echter wel voor lucht doorlaatbaar zijn. Zij zijn voor regenjassen wel het
meest geschikt.
De kleeding moet voldoende gereinigd kunnen worden. En dit geldt in
het bizonder voor de werkkleeding; deze moet geregeld wasschen kunnen
verdragen.
Bij onvoldoende reiniging hoopen zich stof van buiten afkomstig en de
afscheidingsproducten der huid, talk, zweet en huidschubben in de kleeding op. Deze geven aanleiding tot onaangename geuren, hetgeen nog
verergerd wordt, doordat deze organische stoffen door de inwerking van
bacteria in sterkriekende stoffen worden omgezet. In het stof kunnen
zich ziektekiemen bevinden en ook kunnen de kleedingstukken door
den mensch zelf met ziektekiemen verontreinigd worden. Dergelijke kleedingstukken kunnen bij de overbrenging van ziekten een rol spelen.
De kleeding mag verder het lichaam niet misvormen en geen schadelijken druk uitoefenen op de inwendige organen. Er zijn verschillende
kleedingstukken die dezen invloed hebben kunnen. Snoerende rokboorden
en stijfgeregen corsets kunnen de borstkas misvormen, verzakking van
maag- en ingewanden veroorzaken en tot het ontstaan van een snoerlever
leiden. Aan strakzittende borstlijfjes is het mede toegeschreven, dat in
sommige streken door vrouwen geen borstvoeding aan hun kinderen
gegeven werd, daar dit tot een beschadiging der borstklier leidde. Ronde
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strakzittende kousenbanden bemoeilijken den bloedsomloop in het been
en bevorderen het ontstaan van spataderen.
Schoenen kunnen in verschillend opzicht bezwaren geven. Door te
nauwe schoenen ontstaan blaren, eksteroogen en eeltknobbels. Bij te hooge
hakken zakt de voet in den voorschoen, waardoor de teenen krom groeien.
Schoenen, die niet aan den vorm van den voet zijn aangepast leiden
dikwijls tot misvorming van den grooten teen, de groote teen wordt naar
binnen gedrongen en er kan een hardnekkige ontsteking van het slijmvlieszakje naast het grondgewricht van den grooten teen en van het gewricht zelf ontstaan.
Gesteven of stijve halsboorden beschadigen de huid en zijn mede
de oorzaak van het ontstaan van steenpuisten op de geschaafde plaatsen.
Beteekenis der kleeding voor het overbrengen van ziekten. Ziekten
bij wier overbrenging besmette kleedingstukken een rol kunnen spelen
zijn roodvonk, tuberculose, miltvuur, typhus, dysenterie, etterige huidaandoeningen, en ook pokken en cholera. De kleeding kan ook ongedierte zooals de schurftmijt, vlooien en luizen en hun eieren bevatten. De
kleerenluis is als de overbrenger van de vlektyphus wel het meest gevreesd. Ook favus en andere huidziekten door schimmels veroorzaakt,
kunnen door kleedingstukken worden verspreid.
DE WONING.
Beteekenis der woning voor de gezondheid. De invloed die de
waning op de gezondheid van den mensch heeft is grooter, naarmate hij
meer op de woning als geregeld verblijf is aangewezen. Dit is vooral
daar het geval, waar door een sterke opeenhooping der bevolking de
mensch van de vrije natuur verwijderd raakt, waarmede dikwijls samengaat, dat ook zijn werkkring binnenshuis komt te liggen. Aan de waning
van den mensch, die in deze omstandigheden leven moet, moeten hoogere
eischen gesteld worden, dan aan de woning van den plattelandsbewoner.
Het was echter juist deze opeenhooping van menschen, die het moeilijk
maakte allen van een behoorlijke woning te voorzien.
Slechte toestanden op woninggebied. Met het stijgen der behoefte
aan bouwgrond, steeg de prijs van den grond. Om van den grond zooveel
mogelijk te profiteeren, werden huizen van veel verdiepingen gebouwd
en daar waar deze huizen dienen moesten voor de huisvesting van finantieel weinig draagkrachtigen werden in deze woningen, die vaak oak
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nog slecht gebouwd waren, meerdere gezinnen ondergebracht. Terwijl in
de middeleeuwen in de steden door de beperkte ruimte binnen de stadsmuren de toestand reeds slecht was, kwam het in het begin der vorige
eeuw met de ontwikkeling der fabrieksindustrie, die tot sterke ophooping
van menschen in bepaalde centra leidde, tot buitengewoon ongunstige
toestanden. Dit noopte de overheid tot ingrijpen. In alle beschaafde
landen werden wettelijke voorschriften betreffende den woningbouw
gegeven. In ons land dateert de Woningwet van 1901. In deze wet legt
het Rijk aan de gemeentebesturen den plicht op eischen vast te stellen,
waaraan bij den bouw of het vernieuwen van woningen moet worden
voldaan. Het gemeentebestuur heeft tevens de macht een woning onbewoonbaar te verklaren, waarna zij binnen 6 maanden ontruimd moet
worden. Ook wordt de bouw van woningen door vereenigingen die uitsluitend in het belang der volkshuisvesting werkzaam zijn bevorderd,
door hen op bepaalde voorwaarden van rijkswege een bijdrage in de
kosten te verleenen.

Eischen aan een goede woning te stellen. Bodem. Een goede woning moet aan verschillende eischen voldoen.
Zij moet staan op een goeden bodem. Daarbij zijn zand en steen geschikt, veen en klei minder geschikt, omdat zij het water vasthouden,
waardoor de woning vochtig wordt. Het is dan ook dikwijls noodig
om het veen weg te graven en zand daarvoor in de plaats te brengen.
In ons land dat zeer laag gelegen is, moet in sommige streken de grond
met zand worden opgehoogd om daardoor boven het peil van het grondwater te komen. Deze hooge stand van het grondwater maakt, dat vaak
bizondere voorzieningen moeten getroffen worden om het huis voor vocht
te vrijwaren. Er moeten steenen gebruikt worden, die het water slecht
opnemen, op het fundament wordt een trasraam aangebracht, ofwel men
bouwt het huis op een betonlaag. Ook wordt onder het huis wel een
kelder aangebracht, waarvan de muren uit beton bestaan.
De grond waarop het huis staat mag verder niet verontreinigd zijn,
opdat geen schadelijke en onaangenaam riekende gassen het huis kunnen
binnendringen, die zich vormen bij de omzetting dezer verontreinigingen.
Een aanwijzing, dat het huis op verontreinigden bodem staat kan een
beslag van salpeter zijn, dat zich op den muur afzet. Het vormt zich
door de inwerking van nitraatbacterien uit sommige stikstof-houdende
stoffen, zooals urine.

5
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Bij den bouw der woning moet worden rekening gehouden
met haar Jigging ten opzichte van de hemelstreek. De meest gunstige
Jigging is die, waarbij de meest bewoonde vertrekken van het huis op het
Zuid-Oosten liggen, de ongunstigste die op het Noorden. Deze laatste
ontvangen nooit direct zonlicht.
Bij het ontwerpen van een bouwplan voor een complex van woningen
is het gewenscht de hoofdstraten te projecteeren in een richting van
Zuid-Oost naar Noord-West. Wanneer de zijstraten loocirecht op deze
hoofdstraten komen te liggen, heeft geen enkele der woningen de zoo
ongunstige Jigging vlak op het Noorden.
In fabriekscentra moet er bij den aanleg der woonwijken aan gedacht
warden, dat zij zoo gelegen zijn, dat bij de meest voorkomende windrichting, rook en gassen van de fabrieksschoorsteenen afkomstig, van de woningen worden weggevoerd.
Ligging.

Bouw. De muren der woningen mogen geen vocht doorlaten. Daarvoor moeten zij voldoende dik zijn. Dit is ook noodig om in den winter
te sterke afkoeling en in den zomer te sterke verhitting tegen te gaan.
Om aan deze laatste bezwaren tegemoet te komen, wordt een spouwmuur
gebouwd, d.w.z. er wordt op korten afstand van den eigenlijken muur
een dun muurtje aangebracht, zoodat zich tusschen beiden een luchtlaagje
bevindt. Daar lucht een slechte warmtegeleider is, beschermt dit het
huis op doeltreffende wijze in den winter tegen afkoeling, in den zomer
tegen het binnendringen der zonnewarmte.
Toetreden van dag- en zonlicht. In de waning moet voldoende daglicht kunnen binnendringen, waarbij vooral directe zonnebestraling van
de grootste beteekenis is. Wanneer hooge huizen aan smalle straten gelegen zijn, is aan dezen eisch niet voldaan. De breedte van de straat
moet daarom ongeveer anderhalf maal de hoogte van het huis bedragen.
Echter niet alleen aan de voorzijde van het huis, ook in elk ander
vertrek moet het daglicht voldoende kunnen toetreden. Bij de bouwwijze, die eeuwenlang in onze steden werd gevolgd, waarbij smalle diepe
huizen aan nauwe straten werden gebouwd, is met dezen eisch geen rekening gehouden. In dergelijke huizen zijn gewoonlijk meerdere vertrekken
zonder raam, waarbij een luchtkoker op zeer gebrekkige wijze voor verlichting en ventilatie zorgt, zelfs- zijn er alcoven zonder eenige directe
lucht- of lichttoetreding. Vooral de woningen, waarvan de straatzijde
door een winkel wordt ingenomen, en daarmede vaak het eenige goed
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bewoonbare vertrek voor dit doel niet gebruikt kan worden, zijn als
zeer ongunstig te beschouwen.
Hierin is pas in de laatste 20 jaar verandering van inzicht gekomen.
De uittocht uit de oude stadsdeelen naar de nieuwe woonwijken is alleen
al daardoor te verklaren, dat de mensch bij de keuze van zijn waning
ermede is gaan rekening houder) of frissche lucht en licht er in voldoende
mate toetreden. In hygienisch opzicht is het inderdaad van het grootste
belang, dat frissche lucht en zonlicht in de waning binnenkomen. Zonlicht heeft een doodende werking op allerlei ziektekiemen, in het bizonder
ook op de tuberkelbacil; het voorkomt het ontstaan van Engelsche ziekte
en heeft op deze ziekte een genezende werking. Het bevordert den groei
en heeft op het welbevinden van elken mensch een gunstigen invloed.
Om frissche lucht en licht voldoende te kunnen toelaten, moeten de
ramen voldoende groot zijn. Als maat wordt hiertoe 1/7 van het vloeroppervlak aangegeven, terwijl deze voor school- en werklokalen minstens
1 /5 van het vloeroppervlak moet zijn.
Daar afkoeling door het vensteroppervlak in sterkere mate optreedt
dan door de muren, is aan de grootte der vensters een grens gesteld.
Door een goede constructie der ramen, zoodat er niet door reten tocht
ontstaat kan aan dit bezwaar verregaand worden tegemoet gekomen,
terwijl het bij het aanbrengen van dubbele ramen geheel vervalt. Daar
deze duurder van aanleg en lastig in onderhoud zijn, worden zij alleen
in duurdere woningen en inrichtingen als ziekenhuizen toegepast.
Ventilatie. De woning moet voldoende gelucht kunnen warden. Het
is gewenscht dat bij den bouw van het huis ermede wordt rekening
gehouden, dat bij het openen van ramen en deuren een luchtstroom
het geheele huis kan passeeren. Door kieren en reten aan vloeren, deuren
en ramen en ook door de muren die uit poreusen steen bestaan, vindt wel
een permanente luchting plaats. Deze is echter nooit voldoende en mag
ook nooit zoo sterk zijn, dat daardoor de gewaarwording van tocht
ontstaat.
Verwarming. De woning moet voldoende verwarmd kunnen warden.
In den zomer ontvangt zij Naar warmte van de zonnestraling. Deze
wordt door de muren en het dak opgenomen en vandaar uit weer langzamerhand aan de kamerlucht afgegeven. Bij een langer durende hitteperiode wordt een groote hoeveelheid warmte in de muren opgespaard
en kan het tot een zeer hooge temperatuur binnenshuis komen. Hiervan
ondervinden vooral de onder het dak gelegen vertrekken den last, omdat

67

de warme lucht uit het geheele huis ook nog naar boven stijgt.. De
hooge temperatuur die dan ontstaat kan vooral bij zuigelingen tot
warmte-stuwing leiden en een ernstige ziekte, die vaak tot den dood
geleid heeft, veroorzaken.
Als middel voor kunstmatige verwarming wordt de kolenkachel het
meest gebruikt, daarnaast de kachel met gas, petroleum of electriciteit
als verwarmingsbron, terwijl men op het platteland ook nog wel het
open vuur ziet.
Het open haardvuur, gewoonlijk met hout of turf gestookt, geeft betrekkelijk weinig warmte en brengt veel roet en stof in het vertrek.
Er ontstaat daarbij ook een zeer ongelijkmatige verdeeling der warmte
in het vertrek, daar het alleen door straling verwarmt, zoodat het vlak
bij het vuur zeer warm, in de hoeken van het vertrek echter koud is.
Van de kolenkachels verdienen de kachels met luchtcirculatie de
voorkeur. Hierbij strijkt de lucht door de kachel, en deze verwarmde
lucht komt in het vertrek. De warmteverdeeling in het vertrek is daarbij
vrij gelijkmatig. Steeds moet ervoor gewaakt worden, dat geen onverbrande of halfverbrande stoffen in het vertrek komen (roet, gassen). Er
moet dus voor voldoende afvoer dezer stoffen worden gezorgd. De afvoerpijp aan de kachel mag nooit geheel warden gesloten. In het bizonder is
daarbij de vergiftiging met koolmonoxyde to vreezen, een gas dat ontstaat bij de verbranding van kolen, wanneer de toevoer van zuurstof
onvoldoende is.
Daar elke vuurhaard lucht noodig heeft en deze aanzuigt, draagt hij in
belangrijke mate bij tot de ventilatie van het vertrek.
Ook bij de_ gaskachel moet voor voldoende afvoer der verbrandingsproducten gezorgd worden. Daar bij de petroleumkachel geen afvoerpijp
aanwezig is, is deze voor langerdurende verwarming ongeschikt. Bij het
gebruiken van een dergelijke kachel moet steeds voor voldoende ventilatie
gezorgd worden.
De electrische kachel, die geen verbrandingsproducten levert, verbruikt veel stroom, is daardoor duur en wordt daarom voor geregelde
verwai ming nog niet gebruikt.
Bij de centrale verwarming geschiedt de verwarming door heete lucht,
warm water of stoom. Voordeelen der centrale verwarming zijn, dat de
vuurhaard buiten de bewoonde vertrekken gelegen is, zoodat er bij het
stoken geen verontreiniging der vertrekken plaats •indt, en dat vanuit
een haard een geheel huis, zelfs meerdere verwarmd kunnen worden.
Bij de verwarming met heete lucht wordt deze door breede buizen
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in het vertrek gebracht. Men moet ervoor zorgen dat dit frissche lucht
is, zoodat zij mede ter ventilatie dient. Deze wijze van verwarming wordt
vooral gebruikt voor groote ruimten als kerken, vergaderzalen. Bij de
verwarming met heet water of stoom zijn in de vertrekken radiatoren
geplaatst, waardoor het water of de stoom circuleert, een buizenstelsel
met groot oppervlak, zoodat er veel gelegenheid tot warmteafgifte is.
Deze wijze van verwarming draagt niet bij tot de ventilatie van het
vertrek, zoodat daarin op andere wijze moet worden voorzien.
Bij de centrale verwarming komt het grootste deel der geproduceerde
warmte voor de verwarming beschikbaar n.l. 5o a 8o%, bij de gewone
kachel is dit slechts 30%, bij het open vuur i o7c, zoodat bij dit laatste
90% der warmte door den schoorsteen verdwijnt.
Wanneer de kachel of radiator een hooge temperatuur krijgt, verbrandt het daarop gevallen stof en dit geeft aanleiding tot een onaangenamen reuk in het vertrek en de daarbij ontstaande gassen prikkelen
de slijmvliezen der ademhalingswegen. Er moet dus voor gezorgd worden,
dat deze voorwerpen vrij van stof zijn. Door het laten verdampen van
water, waardoor de lucht wat vochtiger wordt, kan men deze bezwaren
gedeeltelijk opheffen. Daarvoor warden op de radiatoren speciale waterreservoirs aangebracht. Bij warmwaterverwarming krijgt de radiator niet
zoo'n hooge temperatuur, dat daarbij verbranding van stof plaats vindt.

Kunstmatige verlichting. Er moet gelegenheid zijn voor behoorlijke
kunstmatige verlichting. Voor het vraagstuk der verlichting heeft het in
gebruik komen der electrische gloeilamp een zeer grooten vooruitgang
beteekend. De electrische gloeilamp brengt geen verbrandingsproducten
in het vertrek en zij produceert slechts weinig warmte. De sterkte van
het licht kan door het gebruik maken van meer of minder sterke lampen
aan de behoefte warden aangepast. Het is ongevaarlijk en niet duurder
dan andere lichtbronnen. Daar het zien in een sterke lichtbron verblindend werkt en nadeelig is voor het oog, wordt de ballon uit mat- of
melkglas gemaakt waardoor het licht wordt verspreid. Ook door een
lampescherm kan dit warden bereikt. Het beste is de geheel indirecte
verlichting, waar de lichtbron naar beneden door een geheel ondoorzichtig scherm is afgesloten. Dit weerkaatst het licht naar het plafond
waardoor het wordt verspreid. Op deze wijze wordt een zeer gelijkmatige
verlichting bereikt, waarbij geen schaduwvorming optreedt. Een bezwaar
is, dat deze wijze van verlichting duurder is daar de lichtbron zeer sterk
moet zijn.
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Sinds het in gebruik komen van het electrisch licht zijn de andere
methoden van verlichting op den achtergrond gedrongen. VOOrdien was
de gasverlichting de meest gebruikte. Hierbij brengt een gasvlam het
gloeikousje tot gloeien, waarbij een helder wit licht ontstaat. Het gevaar
aan gaslicht verbonden is de zeer groote giftigheid van het gas, dat een
hoog gehalte aan koolmonoxyde heeft. Het openstaan van een gaskraan
of het lekken van een leiding heeft reeds vaak tot gasvergiftiging geleid.
Het gas wordt tegenwoordig meer voor verwarmings- dan voor verlichtingsdoeleinden verbruikt, zooals voor kookgastoestellen, gaskachels en
badgeysers. Daar er veel verbrandingsproducten ontstaan, moet hierbij
steeds voor voldoende ventilatie gezorgd worden. De geyser van het bad
moet een afvoerpijp voor de verbrandingsgassen hebben.
Drinkwater-voorziening. In de woning moet bruikbaar drinkwater
aanwezig zijn. Op dit punt heeft het in gebruik komen van leidingwater
grooten vooruitgang gebracht, waardoor het mogelijk is, op verschillende
plaatsen in het huis water ter beschikking to hebben, in de keuken, voor
waschwater op slaapkamer en closet, voor waterspoeling op het closet,
voor het bad. Ook in eenvoudige woningen wordt tegenwoordig de aanleg
voor een bad aangebracht.
Afvoer van faecalien, gootsteenwater en huisvuil. Er moet voor
een behoorlijke afvoer van faecalien, wasch- en spoelwater gezorgd zijn.
Het in gebruik komen van het closet met waterspoeling heeft de faecalienafvoer in huis zeer verbeterd. Bij den bouw der woning wordt gewoonlijk niet voorzien in een bergplaats voor het vaste huisvuil. Fliervoor moet door de bewoners zelf worden gezorgd. In de etage-woningen
der groote stad brengt het bewaren en verwijderen van het vaste huisvuil
moeilijkheden met zich. Bij het sjouwen met vuilnisbakken over gangen
en trappen worden deze zeer verontreinigd. Daarom heeft men wel
vuilniskokers gebouwd, waarin het vuil van alle verdiepingen gestort kan
worden. Dit komt terecht in een grooten bak, die op geregelde tijden
wordt geledigd.
Ruimte en indeeling der vertrekken. De woning moet voldoende
ruimte bieden. Voor de bewoonde vertrekken heeft men hiertoe als maat
vastgesteld, dat voor elken volwassene to M 3., voor elk kind 5 M 3. lucht
ter beschikking moet zijn. Voldoende ruimte is noodig opdat de bewoners
voldoende frissche lucht ter inademing ter beschikking hebben. In dit
opzicht is de grootte van het vertrek van minder belang, dan de zorg
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voor goede ventilatie. Van nog grooter belang dan de luchtinhoud is
dan ook het oppervlak van het vertrek. Wanneer veel menschen op
een klein oppervlak worden samengebracht wordt de kans op overbrenging van allerfei besmettelijke ziekten vergroot. Dit geldt voor de
woonvertrekken, maar in het bizonder ook voor de slaapvertrekken.
Te kleine vertrekken hebben ook het nadeel, dat zij de bewoners hinderen in hun bewegingsvrijheid en het voor elk van hen onmogelijk
maken om een rustig plekje te hebben, waar zij hun eigen bezigheden
verrichten kunnen.
Het is deze eisch die bij het woningvraagstuk mede het moeilijkst
te verwezenlijken is, daar hij bij het duurder worden van een woning
de grootste rol speelt, zoowel omdat hij meer bouwgrond vereischt, als
omdat hij de bouwkosten sterk verhoogt.
Niet alleen moeten de vertrekken opzichzelf voldoende groot zijn,
zij moeten ook in voldoende getal aanwezig zijn. Voor een gezin met
reeds grootere kinderen moet de woning tenminste bevatten een woonkamer, een keuken, 3 slaapkamers, een closet, en een kelder of bergplaats.
Daarbij moet tot elke waning behooren een tuintje of stukje grond, een
plat dak of groot balcon, waar de kleine kinderen buiten kunnen spelen
en waar ook de volwassenen van de buitenlucht kunnen profiteeren.
Het eengezinshuis met eigen tuintje verdient dan ook boven alle
woningen de voorkeur. In de nieuwe wijken der steden, ook die voor de
arbeidersbevolking bestemd zijn, zijn in den laatsten tijd gelukkig volgens dit principe zeer veel woningen tot stand gekomen.

Gevaren voor de gezondheid bij onhygienische bewoning. Zelfs de
best-gebouwde woning, waarbij met alle bovengenoemde eischen is rekening gehouden, kan tot een onhygienische warden, wanneer de bewoners
zelf niet voor een hygienische bewoning zorg dragen.
Een huis kan vochtig zijn door fouten bij den bouw, echter ook omdat
het slecht onderhouden is, doordat daken en goten lekken, of goten
verstopt zijn. Door onvoldoende ventilatie kan een huis ook vochtig
worden. Wanneer in een vertrek wordt gestookt, gekookt en gewasschen,
ontstaat er een groote hoeveelheid waterdamp, die het behangsel doet
•rotten en alles wat in het vertrek aanwezig is met vocht doordrenkt.
Heel veel menschen hebben nog een afkeer van open ramen, zoodat er
woningen zijn, waar deze nooit geopend worden. Oak vuile ramen zijn
onhygienisch, want door dit vuil wordt een groot deel van het licht en de
warmte van het zonlicht tegengehouden. Elk vensterglas slorpt de ultra71

violette stralen van het zonlicht op, zoodat het om van deze stralen in
huis te profiteeren noodig is de ramen wijd open te zetten. Ook valen overgordijnen sluiten het licht en de zon buiten. Zij moesten slechts
dienen om het raam bij avond te kunnen‘ afsluiten. Valgordijnen moeten
daarom bij dag hoog zijn opgetrokken, overgordijnen moeten vooral bij
kleine ramen bij dag niet voor, maar naast het raam hangen. Alleen
in het heetst van de zomer kan het gewenscht zijn ramen en gordijnen
tegen het binnendringen der zonnestralen of te sluiten.
De woning moet geregeld gelucht warden ook in den winter. Men
behoeft niet te vreezen, dat zij daardoor te zeer zal afkoelen, want de
binnenkomende frissche lucht is door de warmte, die in de muren is
opgehoopt, weer zoo verwarmd. In den zomer moet door langdurige
ventilatie tijdens de koelste uren voor een zoo goed mogelijke afkoeling
worden gezorgd.
Alles wat tot luchtbederf in de woning bijdraagt, moet zoo spoedig
mogelijk verwijderd warden. Bedden en kleedingstukken moeten zindelijk
gehouden en geregeld gelucht worden. Niet gedragen kleeren moeten in
een kast worden opgeborgen. Ook aan de zindelijkheid van gootsteen
en closet moet zorg worden besteed. Er moet voor gezorgd worden, dat
zij niet verstopt raken en dat een bestaande verstopping onmiddellijk
verholpen wordt.
De woning moet goed verwarmd worden, maar tegen oververhitting
moet warden gewaakt. De temperatuur van het woonvertrek mag
17-19° C. bedragen, en mag in geen geval boven 2o° C. komen.
Door verblijf in een te warm vertrek, wordt de mensch voor koude
overgevoelig en daardoor wordt het gevaar voor kouvatten vergroot.
De kunstmatige verlichting moet voldoende sterk zijn, daar bij scherp
toezien bij onvoldoende verlichting het gezichtsvermogen lijdt.
Voor een goede opberging van het vaste huisvuil moet gezorgd zijn.
Daarvoor is een zinken emmer met deksel het meest geschikt. Er mag
geen vuil in of naast het huis warden opgehoopt, daar dit in sterke mate
bijdraagt tot de vermeerdering van ongedierte als muizen en vliegen.
Vaak wordt de in de woning beschikbare ruimte verkeerd gebruikt.
Een zeer slechte gewoonte is het om de mooiste kamer van het huis als
goede kamer in te richten, waar de bewoners slechts komen, wanneer
zij bezoek hebben. De mooiste kamer van het huis moet voor woonkamer
bestemd worden. Deze kamer mag wat lucht- en lichtvoorziening betreft,
niets te wenschen overlaten, en ook voor goede slaapkamers moet eerst
gezorgd zijn, voordat de goede kamer aan de beurt komt.
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Beteekenis der volksopvoeding voor de verbetering der woningtoestanden. Voor verbetering der woningtoestanden is niet slechts noo-

dig het beschikbaar zijn van goede woningen, maar ook meerdere kennis
hoe een huis bewoond en onderhouden moet worden.
Door onzindelijkheid, slordigheid en vernielzucht worden vele goede
woningen bedorven, terwijl een woning, die in hygienisch opzicht niet
aan alle eischen voldoet, vaak geen slechten indruk maakt, wanneer de
huisvrouw slechts zindelijk en ordelijk is.
DE VERWIJDERING DER AFVALSTOFFEN.

Een van de problemen, waarvoor het woningvraagstuk ons stelt is de
verwijdering van de afvalstoffen, die de menschelijke samenleving oplevert.
Indeeling der afvalstoffen en hun gevaren voor de gezondheid.

Men onderscheidt daarbij :
e. de uitscheidingsproducten van den mensch zelf: de faecalien.
2e. het vloeibare huisvuil: waschwater, spoelwater.
3e. het vaste huisvuil: groenteresten, papier, glas, beenderen, lompen.
Deze soorten vuil zijn uit hygienisch oogpunt verschillend te beoordeelen. Het zijn vooral de faecalien waardoor ziekten kunnen worden verspreid. In de ontlasting van lijders aan besmettelijke darmziekten, zooals
typhus en dysenterie, komen groote massa's van deze ziektekiemen voor,
maar ook bij personen die van deze ziekten genezen zijn, kan dit het
geval zijn, zelfs kunnen personen, zonder ooit zelf ziek geweest te zijn,
ziektekiemen in hun ontlasting herbergen. Van de overige afvalstoffen
is het directe gevaar voor de gezondheid geringer. Doordat het spoelwater van besmette kleedingstukken en vaatwerk in het gootsteenwater
terecht komen kan, is het echter niet als geheel ongevaarlijk te beschouwen. Waar meerdere menschen bijeenwonen en geen gelegenheid is voor
afvoer naar stroomend water, kan men het niet zoo maar laten wegloopen, daar moerasvorming met stankontwikkeling daarvan het gevolg is.
Het vaste huisvuil op een belt. samengebracht draagt bij tot de vermeerdering van allerlei ongedierte groot en klein, zooals ratten, muizen,
vliegen en andere insecten, hetgeen indirect gevaar voor de gezondheid
oplevert, in zooverre deze dieren bij de overbrenging van verschillende
ziekten een rol spelen. Ook kan er bij het vaste huisvuil infectieus materiaal zijn, zooals vuil verbandgoed.
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Al deze afvalstoffen hebben verder de onaangename eigenschap, dat
zij stank verspreiden, doordat er rottingsprocessen in plaats vinden.
Het is dan ook een eisch der hygiene dat alle afval der samenleving
uit de omgeving van den mensch wordt verwijderd, zoodat hij geen
gevaar meer voor de gezondheid oplevert en niet meer hinderlijk is.
Verwijdering der faecalien. De faecalien worden nog vaak in beerputten verzameld, die dan op geregelde tijden geledigd moeten worden.
Om ruimte te sparen heeft men vroeger wel beerputten zonder bodem
aangelegd, waardoor alle vocht in den bodem kon trekken en deze daardoor sterk verontreinigd werd. Dit is natuurlijk een verkeerde toestand.
De beerputten moeten dus goed gebouwd zijn, muren en bodem waterdicht, goed afgesloten, zoodat zij niet tot stank aanleiding geven. Het
is gewenscht de beerput niet vlak bij het huis aan te leggen, daar opzuiging in de muren door capillaire werking mogelijk is. Ook moet hij
op minstens 15 Meter afstand liggen van put of pomp. Men kan de
ligging tevens zoo kiezen, dat de grondwaterstroom stoffen, die toch nog
zouden doorsijpelen, van het huis wegvoert.
Een andere methode am de faecalien te verzamelen is het zgn. tonnensysteem. De faecalien komen in tonnen terecht, die in den kelder staan.
Deze kunnen warden afgesloten, worden ap geregelde tijden afgehaald en
door leege vervangen.

Een betere
methode tot verwijdering der faecalien is ze te zamen met het afvalwater
door een rioleeringssysteem weg te voeren. Bij closets, die waterspoeling
hebben is een beerput alleen nooit voldoende, ook dan is er al een
overloop naar het riool noodig. De rioolbuizen uit de huizen afkomstig
monden uit in groote buizen, die ander het oppervlak der straten gelegen
zijn en waarop ook de buizen voor den afvoer van het regenwater
uitkomen, en zij loozen hun inhoud gewoonlijk in een rivier. Door het
zelfreinigend vermogen der rivier worden de afvalstoffen ontleed. Een
groote rivier kan groote hoeveelheden afvalstoffen verwerken. Ook worden deze stoffen door de geregelde strooming van het water spoedig
verspreid. Bij kleine rivieren en onvoldoende strooming laat de zelfreiniging te wenschen over. Ook wisselt zij al naar gelang de tijden
van het jaar. De zomer kan haar in gevaar brengen, doordat de hoeveelheid water onvoldoende wordt, de winter doordat onder de ijskorst de
omzettingen langzamer en onvoldoende plaats vinden. Het is vooral ook
het afvalwater van vele industrieen, dat op het zelfreinigend vermogen
Verwijdering door rioleering met afvoer naar de rivier.
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der rivieren een ongunstigen invloed heeft. Dit bevat vaak vergiften, die
de lagere organismen, welke de omzettingen bewerken, doen afsterven.
Bij den afvoer der riolen op de rivieren moet er dus mede rekening
gehouden worden, dat het zelfreinigend vermogen der rivieren niet onbeperkt is. Men heeft nu verschillende methoden bedacht om de afvalstoffen toch op een bevredigende wijze onschadelijk te maken. Door uit
het afvalwater alle vaste stoffen te verwijderen, worden aan het zelfreinigend vermogen der rivier geringere eischen gesteld.

Mechanische reiniging van afvalwater. Men kan dus het afvalwater te voren mechanisch reinigen. Door roosters en zeeven kunnen de
vaste stoffen warden tegengehouden. Wat zich voor het rooster verzamelt, moet op geregelde tijden worden verwijderd.
Biologische reiniging. Ook laat men de vaste bestanddeelen van het
rioolwater in groote reservoirs bezinken. Dit bezinksel wordt apart verwijderd. In deze reservoirs vinden rottingsprocessen plaats, waardoor
met de reiniging van het water een begin gemaakt wordt.
Men noemt zoo'n reservoir een septic tank. Men kan verschillende
dergelijke reservoirs achter elkaar schakelen, zoodat het water tenslotte
geheel gereinigd is.
Deze wijze van reiniging duurt echter vrij lang. Wil men een volledige
reiniging in vrij korten tijd bereiken, dan wordt het water, dat in de
septic tank nog niet geheel gereinigd was, aan de inwerking der lucht
blootgesteld.
Dit kan gebeuren door het te laten passeeren door filters die met
cokes gevuld zijn. Er vormt zich een laagje bacterien en andere lagere
organismen op de cokes, het zgn. biologische laagje, dat de oxydatie
der verontreinigingen bewerkt. Deze filtratie kan intermitteerend plaats
vinden. Een filter wordt met afvalwater gevuld, dit blijft eenige uren
in het filter staan. Alle vaste stoffen zetten zich af op de cokes. Dan
tapt men het water af en laat het filter gedurende eenige uren leeg
staan. Dan vinden de omzettingen hoofdzakelijk plaats. Ook kan de
filtratie continueerend zijn. Dan wordt het water in fijnverdeelden toestand door sproeiers op de cokeslaag gebracht, en is er voor het gereinigde water geregeld gelegenheid tot afstroomen.
Een derde wijze van reiniging is het water door groote raderen in
beweging te brengen, waardoor intensief contact met de zuurstof der
lucht mogelijk wordt.
Ook kan het gedeeltelijk gereinigde water naar bevloeiingsvelden wor75

den geleid, waar het de reinigende werking van den bodem ondergaat.
Op deze velden kunnen allerlei gewassen worden geteeld. Het gereinigde
water wordt door drainagebuizen weggevoerd.
Bij al deze methoden spreekt men van de biologische reiniging van
afvalwater, omdat het levende organismen zijn, die de reiniging bewerkstelligen.
Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater.
In ons land is opgericht een Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater. Dit bureau
geeft voorlichting omtrent de meest gewenschte wijze van reiniging voor
elk speciaal geval.
Verwijdering van het vaste huisvuil. Het vaste huisvuil wordt
meestal nog naar buiten de stad gelegen vuilnisbelten gevoerd. Het
bezwaar dat deze vuilnisbelten stank verspreiden en allerlei ongedierte
gelegenheid voor voeding geven, werd reeds genoemd. Ook dragen zij niet
bij tot verfraaiing van het landschap. Bij toenemende bevolking moet
de verbranding van dit vuil worden overwogen, waarbij de deelen als
ijzer, lood, glas er eerst worden uitgezocht. Sams kan het huisvuil ten
deele nog voor een nuttig doel worden aangewend. Dit geschiedt b.v.
in den Haag. Het meest brandbare vuil (bout etc.) wordt verbrand, de
rest wordt in speciale wagens per trein naar Drenthe vervoerd, daar
weer gesorteerd en na eenige behandeling gebruikt als mest bij het in
cultuur brengen van veen- en heidegronden.
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VOEDING
(door M. A. VAN DIJK, Arts.)

Een voeding, voldoende in hoeveelheid en samenstelling, is voor de
gezondheid van den mensch van zeer groot belang.
Het voedsel dient:
le. voor den groei der weefsels en hun onderhoud. Voortdurend gaan
er in het lichaam cellen ten gronde, die door nieuwe moeten worden
vervangen.
2e. voor de Verschaffing van het materiaal aan de klieren, waaruit
deze hun producten vervaardigen.
3e. voor de levering van arbeidsvermogen (energie).
Bij alle processen, die zich in het lichaam afspelen vindt energieverbruik plaats. Dit arbeidsvermogen stelt het lichaam ook in staat tot
het verrichten van mechanischen arbeid, en gedeeltelijk komt het vrij
in den vorm van warmte. Deze warmte wordt gebruikt voor de instandhouding der lichaamstemperatuur, die hooger is dan de ons omgevende
temperatuur en vrij constant (36 a 37°).
Spijsvertering en stofwisseling. De stoffen, die als voedsel worden
gebruikt, worden niet onveranderd in het lichaam opgenomen. Zij worden door de spijsvertering in een vorm gebracht, waarin ze voor opname door den darmwand geschikt zijn. In het lichaam ondergaan zij
dan verder veranderingen, die hen geschikt maken om ofwel als celbouwstoffen to dienen, ofwel als bron van arbeidsvermogen.
Deze processen, die zich in de lichaamscellen afspelen vat men samen
ander den naam van stofwisseling (metabolisme). Voor de kennis der
levensprocessen is van het allergrootste belang geweest de ontdekking,
dat het voornaamste deel der stofwisseling bestaat in een verbrandingsproces. Verbranden is zich verbinden met zuurstof. De zuurstof komt
door de ademhaling in de longen, wordt in het bloed opgenomen, en

77

naar de lichaamscellen gevoerd. Wat verbrandt zijn de opgenomen voedingsstoffen en wanneer deze niet ter beschikking zijn, de stoffen van
het lichaam zelf. Eigenlijk zou men moeten zeggen, dat het lichaam
steeds zijn eigen stof verbruikt, ook als er voedingsstoffen beschikbaar zijn. Het maakt de opgenomen voedingsstoffen eerst aan zijn eigen
lichaamssubstantie gelijk (assimilatie) en breekt ze dan weer of (dissimilatie).
Grondstoffen der voeding. De voedingsstoffen kunnen we, van
scheikundig standpunt bezien, in organische en anorganische verdeelen.
De anorganische voedingsstoffen zijn zuurstof, water en zouten.
De organische zijn afkomstig van levende wezens, planten of dieren.
Zij zijn terug te brengen tot 3 groote groepen:
a. eiwitstoffen;
b. koolhydraten;
c. vetten en vetachtige stoffen.
Eiwitten. De eiwitten onderscheiden zich van de beide andere groepen, doordat zij stikstofhoudend zijn. De eiwitten komen in de lichaamscel in een aan water gebonden, gezwollen toestand voor. Zij vormen
het belangrijkste bestanddeel der cel. Men heeft den inhoud der cel, — he
protoplasma, — wel levend eiwit genoemd.
Elk levend wezen heeft zijn eigen eiwitstoffen. De eiwitten, die met de
voeding worden toegevoerd, worden in hun onderdeelen gesplitst en daaruit bouwt dan de cel het soorteigen eiwit op. Terwijl de plant eiwit opbouwen kan uit koolzuur, water en anorganische stikstofverbindingen,
die zij uit den grond betrekt, kan het dierlijk organisme, en ook de
mensch, zijn eiwitten alleen uit andere eiwitten vervaardigen.
Het eiwit onzer voeding is gedeeltelijk van dierlijken, gedeeltelijk van
plantaardigen oorsprong. Wij kennen geen voedingsmiddelen die uitsluitend uit eiwit bestaan, het eiwit wordt -steeds aangetroffen te samen
met andere grondstoffen. Eiwitrijke voedingsmiddelen van dierlijke herkomst zijn de verschillende vleesch- en vischsoorten, melk en uit melk
gemaakte producten. Eiwitrijke plantaardige voedingsmiddelen zijn erwten en boonen, en ook meel en brood (zie voor het eiwitgehalte der verschillende voedingsmiddelen de tabel op blz. 8o).
Koolhydraten. Tot de koolhydraten behooren de suikers en de meelsoorten.
De belangrijkste suikers zijn de gewone suiker, de vruchtensuiker, de

78

melksuiker en de druivensuiker of glucose. De gewone suiker wordt uit
beetwortelen of suikerriet gewonnen. Aan de vruchtensuiker hebben de
meeste vruchten hun zoeten smaak te danken, de melksuiker geeft den
zoeten smaak aan de melk. Druivensuiker komt in druiven en enkele
andere vruchten voor. In kleine hoeveelheden is hij ook in het bloed en
de spieren aanwezig.
De meelsoorten zijn samengestelde suikers en hebben hun zoeten smaak
verloren. Zij kunnen in het lichaam wederom in suikers worden ontleed.
Hiertoe behooren het zetmeel, het glycogeen en de cellulose.
Het zetmeel is de reservestof van verschillende plantenzaden. Het bevindt zich in groote hoeveelheden in de graanvruchten zooals tarwe,
rogge, gerst, haver, rijst en mais, verder in de aardappel, erwten en
boonen.
Het glycogeen is als reservestof in de lever en de spiercellen opgestapeld. De cellulose is het voornaamste bestanddeel van de wand der
plantencellen. Het is voor den mensch een onverteerbare stof. De darm
van plantenetende dieren kan het wel verteren.
In de behoefte aan koolhydraten in onze voeding wordt hoofdzakelijk
door koolhydraten van plantaardige herkomst voorzien, en wel door de
verschillende meelsoorten, en het brood dat daarvan gemaakt wordt,
door de aardappel, erwten en boonen, de gewone suiker en de suiker
van vruchten (zie voor het gehalte aan koolhydraat der verschillende
voedingsmiddelen de tabel op blz. 8o).
Het vet in onze voeding is in hoofdzaak van dierlijken oorsprong: het vet van de melk, de boter, het vet van vleesch, reuzel, margarine. Oak zijn enkele vruchten rijk aan vet (olienootjes, walnoten).
Sommige vetten zijn bij gewone temperatuur vloeibaar, zij worden dan
olie genoemd. Zij worden uit de vruchten van sommige planten gewonnen, raapolie, olijfolie (zie voor het vetgehalte der verschillende voedingsmiddelen de tabel op blz. 8o).
Vetten.

Verbrandingswaarde der voedingsstoffen. Het is van belang te
weten, hoeveel energie de verschillende voedingsstoffen leveren kunnen.
De hoeveelheid energie, die een bepaald stof kan leveren is steeds dezelfde; de vorm, waarin zij geleverd wordt, kan verschillend zijn. Dit kan
zijn mechanische of electrische energie, of warmte. Om te weten te komen
hoeveel energie in een bepaalde stof aanwezig is, bepaalt men zijn verbrandingswaarde. Dit gebeurt in een bizonder toestel de calorimeter.
De stof wordt daarin verbrand en de hoeveelheid warmte, die daarbij
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Chemische samenstelling der voornaamste voedingsmiddelen.

100 gram van het versche voedingsmiddel bevatten :
eiwit
gr.

water
gr.

vet
gr.

koolhydraten calorieen
gr.
gr.

Dierlijke voedingsmiddelen.
Moedermelk
Koemelk .
Taptemelk .
Karnemelk
Volvette kaas
Magere kaas
Hangop .
Boter ..
Ei
Eierdooier
Rundvleesch mager .
Rundvleesch vet ..
Kalfsvleesch mager .
Varkensvleesch mager
Kalfslever
Rundertong
Rookworst
Spek
Bouillon
Schelvisch
Haring
Paling .
Stokvisch
Zoutevisch .
Plantaardige voedingsmiddelen.
Roggemeel .
Tarwemeel .
Roggebrood
Tarwebrood
..
Rijst
Havermout
Maccaroni .
Erwten ..
B oon en ..
Aardappelen
Koolraap
Groene kool
Spinazie
Appel
Druiven
Noten

89.2
87.5
90.6
91.1

1.5
3.4
3.2

3.3
3.6
o.8

3.8

1.2

35. 8 2 7. 2 3 0.4

3 5. 8
24.8

1 7.3
1 .0

0.9
14.1
54. 0 15.4

83.1
10.9

48: 02
49
14.1

73.9

76.0
54.1
78.9
72.2

20.6
16.9
19.8
19.9

28.8
1.5
27.2
o.8
6.8
3.6
0 .4

3
210.0
1 4.3
33.0 27.0 40.0
10.0 75.0
15.0
2.0
1.5
96.5
0.3
17.1
80.9
10.1
80.7
7.1
56.5 12.8 28.4
1.0
20.0 79.0
1.0
69.0 30.0

83.8

10.9
14.2
14.9 10.2

2.0
0.9

6.o
44. 0
6.8
38.2
13.2
7.8
14.0 15.0
13.1
9.o
1 4.3 24.8
13.6 23.1
2.1
75.8

0.5
o.8
0.7
5.o
0.3
1.8
2.3

84.9

2.9

0.1
0.2

0.7
3.3
87.2
0.5
3.1
90.3
83.6
0.4
78.2
o.6
4.7 16.4 62.7

62
67
41
14
044
257
182
779
159
344
98
327
89
1 45
62

6.5
4.8
4.9
3.4
2.5
5.o
3.5
0.5
•■•

•■•■•■

115
483
698
25

•••••••••■

73
107

•■■

317
333
1 33

70.5
74.7
7.843.
4 3.

76.4
65.o
76.8
54.8

53.6

357
357
225
213
352
374
355
343
340
98

21.8

8.8
6.o
3.3
1 3.7
12.5

6.2

57

48
58
68
707
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ontstaat, meet men door na te gaan, hoeveel warmer het water geworden
is, dat zich in het toestel bevindt.
Om vergelijking mogelijk te maken heeft men als warmteeenheid aangenomen de hoeveelheid warmte die noodig is om i Liter water i graad
in temperatuur te doen stijgen. Men heeft deze warmteeenheid calorie
genoemd. De calorie vertegenwoordigt een groote hoeveelheid energie.
Zij staat gelijk met de energie noodig om 427 Kilogram i Meter hoog
op te tillen.
Van de verschillende grondstoffen der voeding is nagegaan hoeveel
warmte-energie zij leveren kunnen. Deze bedraagt voor:
I gram vet
9.3 calorien
I gram koolhydraat 4- 1
Igrameiwt
5.8
Koolhydraten en vetten verbranden in het lichaam volledig tot koolzuur en water. Van de eiwitten vindt in het lichaam de verbranding
slechts onvolledig plaats, zoodat I gram eiwit in het lichaam 4.1 calorieen Levert. De stoffen, die bij deze onvolledige verbranding overblijven
— ureum en urinezure zouten — worden met de urine Tangs de nieren
uitgescheiden.
Bij den volwassene moet de hoeveelheid voedingsstoffen, die wordt
opgenomen gelijk zijn aan de hoeveelheid die in het lichaam wordt verbruikt. Er bestaat dan een evenwichtstoestand. Is de hoeveelheid opgenomen voedingsstoffen grooter, dan komt het tot de afzetting van vet.
Bij ondervoeding verteert het lichaam zijn eigen substantie, eerst het
vet, dan het in de spieren en de lever opgehoopte glycogeen, tenslotte
ook het lichaamseiwit. De hoeveelheid voedsel die het lichaam noodig
heeft is afhankelijk van de hoeveelheid arbeid die het te verrichten heeft.
Grondstofwisseling. Zelfs wanneer het lichaam volledig in rust is,
is er een zekere hoeveelheid voedsel noodig. Want allerlei processen, waarbij energie verbruikt wordt, gaan daarbij door, zooals de hartswerking,
de ademhaling, de afscheiding der verschillende klieren. Men noemt dit
de grondstofwisseling. Zij is niet bij alle menschen even groot. In verhouding tot het lichaamsgewicht is zij bij jonge menschen hooger dan
bij oude, bij magere menschen hooger dan bij dikke, terwijl nerveuse
personen vaak ook een hooge grondstofwisseling hebben.
Om te voorzien in de behoeften der grondstofwisseling moet de vol6

81

wassene in toestand van rust per kilo lichaamsgewicht 20 a 25 calorieen
ter beschikking hebben. Wanneer hij geringen arbeid verricht 3o a 35,
en bij zwaren arbeid 45 a 55 calorieen.
Nu is het niet mogelijk
dat de mensch zich uitsluitend met een der grondstoffen voedt, omdat
zij in het lichaam voor verschillende doeleinden dienen, al kunnen zij
elkaar gedeeltelijk vervangen. Een volwassen arbeider van 7o kilo
lichaamsgewicht heeft noodig ongeveer too gram eiwitstoffen, 50o gram
koolhydraten en 6o gram vet, tezamen vertegenwoordigend ongeveer
3000 calorieen.
Beteekenis der verschillende grondstoffen.

Eiwitten. De eiwitten zijn de bouwstoffen voor het lichaam en zijn
als zoodanig onmisbaar. Zij kunnen ook als bron voor energie dienst
doen, maar zijn daartoe onvoordeelig, omdat zij slechts onvolledig verbranden. Een voeding die teveel eiwit bevat, vormt een zware belasting
voor de stofwisseling, de circulatie- en uitscheidingsorganen. Zij is daardoor op den duur voor de gezondheid nadeelig. Wanneer de toevoer van
eiwit te gering is, wordt het eiwit der lichaamscellen verbruikt. De
mensch gaat er slecht uitzien, er wordt te weinig bloed aangemaakt, de
spieren worden slapper, er worden minder spijsverteringssappen afgescheiden, de lust tot werken vermindert, hij gaat zich in elk opzicht
slap voelen.
De eiwitten, die als voedsel gebruikt worden, hebben niet allen dezelfde
voedingswaarde. Sommige worden bijna geheel, andere slechts gedeeltelijk
in het lichaam opgenomen. De dierlijke eiwitten zijn gemakkelijker verteerbaar dan de plantaardige.
Eiwit van vleesch, visch, kippenei, en melk wordt voor 95% opgenomen; van tarwebrood, rijst en mais voor 8o% ; van roggebrood,
erwten, boonen, koolraap voor 6o a 70%.
Koolhydraten. De koolhydraten en de vetten zijn het, die in het
lichaam dienen voor de levering van energie. De koolhydraten warden
bij de stofwisseling in glucose omgezet. Deze stof is de belangrijkste
bron voor het arbeidsvermogen, dat bij de spiercontractie wordt verbruikt. In den vorm van glycogeen wordt een kleine hoeveelheid dezer
stof in de spiercellen en de lever als reservevoorraad aangelegd. Deze
stof kan gemakkelijk in glucose worden veranderd. Het grootste deel
der met de voeding toegevoegde koolhydraten wordt in het lichaam
direct verwerkt. Wordt teveel toegevoerd, dan wordt dit omgezet in vet.
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Vetten. De vetten worden gemakkelijk in het lichaam opgenomen,
maar slechts een kleine hoeveelheid wordt direct verbruikt. Wordt veel
vet opgenomen, dan wordt het in het vetweefsel als reservestof afgezet.
Wanneer deze voorraad wordt aangesproken, wordt het vet eerst in
koolhydraat omgezet.
In groote hoeveelheid wordt het vet in de voeding niet goed verdragen.
Het geeft een sterk gevoel van verzadiging en doet gemakkelijk misselijkheid ontstaan. Alleen bij gewenning is het mogelijk groote hoeveelheden vet te eten.
Behalve de genoemde grondstoffen bevat de voeding nog water en
zouten.
Water. Water is een zeer belangrijk bestanddeel van onze voeding.
Het lichaam van den volwassene bestaat voor 6o a 70% uit water. Het
water dient als oplos- en vervoermiddel bij de processen der spijsvertering en stofwisseling.
Het lichaam verliest geregeld belangrijke hoeveelheden water langs de
nieren, de longen en de huid. Behalve het water, dat de verschillende
voedingsmiddelen bevatten, neemt de mensch elken dag i a 2 Liter
water als drank tot zich. Te weinig watergebruik komt in onze streken
niet zoo gemakkelijk voor. Te groote toevoer van yacht geeft een sterke
belasting van de circulatie-organen, waarbij hart en lever op den duur
schade lijden.
Zouten. De zouten zijn evenals de eiwitten voor den opbouw van
het weefsel noodig. Zij dienen o.a. voor het instandhouden der weefselspanning. Noodig zijn kalkzouten, kaliumzouten en verbindingen van
ijzer, fosforzuur en jodium. De stof, die het beenweefsel hard maakt, is
het calciumfosfaat. I Jzer is noodig voor den aanmaak der roode bloedkleurstof. Dit ijzer wordt met groene groenten en vleesch toegevoerd,
want de groene plantenkleurstof, de spierkleurstof en het bloed uit het
vleesch bevatten ijzer. Bij gewone gemengde kost bevat het voedsel deze
zouten in voldoende hoeveelheid. Zij bevinden zich vooral in groente,
vleesch en melk.
Vitaminen. Behalve de genoemde grondstoffen komen in de voeding
nog bepaalde stoffen voor, die hoewel slechts in zeer kleine hoeveelheid
aanwezig, toch voor de instandhouding van de gezondheid noodzakelijk
zijn. Men is deze stoffen op het spoor gekomen bij het zoeken naar de
oorzaak van bepaalde ernstige ziekten, die bleken te ontstaan doordat
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er in de voeding speciale stoffen ontbraken. Deze stoffen heeft men
vitaminen genoemd en de ziekten die optraden bij hun ontbreken in de
voeding gebreksziekten of avitaminosen.
Er zijn verschillende vitaminen bekend geworden. Men heeft ze met
de letters van het alfabet aangeduid en noemt ze vitamine A, B, C en D.
Vitamine B. Het oudst bekende vitamine is het vitamine B. De beteekenis van deze stof is door een Hollandsch onderzoeker Prof. Eykman,
ontdekt, die kon aantoonen dat een in Oost-Indie voorkomend ziekte, de
beri-beri veroorzaakt werd, doordat de bevolking zich voedde met gepolijste rijst. Eerst bij kippen, later bij den mensch, kon hij aantoonen, dat
het optreden dezer ziekte verhinderd kon worden door de voeding met
rijst, waarvan het zilvervliesje niet verwijderd was.
Later hebben eveneens Hollandsche onderzoekers, Jansen en. Donath
dit vitamine als een kristallijnen stof uit de zemelen van den rijst kunnen
isoleeren.
Het vitamine B is het zgn. antineuritische vitamine. Wanneer het in
de voeding ontbreekt, treedt beschadiging van zenuwweefsel op, waarvan verlammingen het gevolg zijn. Dergelijke verlammingen behooren
ook tot de verschijnselen van de beri-beri.
Het vitamine B is in water oplosbaar, het kan koken gedurende korten
tijd verdragen. Het komt voor in de buitenste lagen van de graankorrel,
in alle groenten en vruchten, in versche melk, gist, en eieren. Meel en
brood zijn een belangrijke bron voor het vitamine B. Daarbij is het
grove brood, dat uit zemelenhoudend meel gebakken is, rijker aan dit
vitamine, dan het witte brood, dat gebakken is uit sterk uitgezift meel.

Het vitamine C komt voor in alle versche plantaardige
en dierlijke voedingsmiddelen, vooral in versche melk, eieren, groene
groente, in de aardappel en de verschillende koolsoorten. Een rijke bron
aan vitamine C zijn het versche sap van tomaten, citroenen en sinaasappelen. Echter bevatten ook alle andere vruchten het.
Het is het meest gevoelige der vitaminen. Tegen langdurige verhitting en tegen uitdrogen is het niet bestand.
De ziekte door gebrek aan vitamine C veroorzaakt is de scheurbuik,
een ziekte die vroeger vooral bij schepelingen voorkwam, die zich langen
tijd met gezouten, gedroogde of geconserveerde voedingsmiddelen voeden
moesten. Bij den zuigeling en het jonge kind komt deze ziekte ook voor
(Moller - Barlowsche ziekte) door langdurig gebruik van to sterk yenhitte melk als uitsluitend voedsel of van meelkost zonder melktoevoeging.
Vitamine C.
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Vitamine A en D. Het vitamine A is gebleken geen enkelvoudige
stof te zijn. Men heeft het moeten splitsen in vitamine A en D. Beiden
zijn in vet oplosbaar. Zij komen in de natuur voor gebonden aan vet,
zooals het vet van de melk, de boter, de eidooier, en vooral in levertraan, verder in verschillende gekleurde groenten (bladgroente, worteltjes).
Plantaardige olieen en reine vetten bevatten ze in slechts zeer geringe
hoeveelheid, sommige vischsoorten in vrij groote.
Het kenmerkende der A-avitaminose is een oogaandoening, waarbij
het hoornvlies uitdroogt (xerophthalmie).
Gebrek aan vitamine D komt veel vaker voor. Het is gebleken dat
de rachitis of Engelsche ziekte door een tekort aan vitamine D veroorzaakt wordt. Deze ziekte • treft het groeiende organisme, en komt
daarom bij zuigelingen en jonge kinderen voor. Noch de moedermelk,
noch de koemelk blijken geregeld voldoende vitamine D te bevatten
om het kind tegen het krijgen van Engelsche ziekte te beschermen, al
komen de ernstigste vormen dezer ziekte alleen bij kunstmatige voeding voor. Het vitaminegehalte der melk is afhankelijk van de voeding.
Door een vitaminerijke voeding kan het gehalte aan vitamine der moedermelk vergroot worden. De koemelk heeft in den zomer, wanneer de
koe zich met het versche gras voedt, een hooger vitaminegehalte dan in
den winter.
Van het ontstaan van het vitamine D zijn wij het beste op de hoogte.
Het ontstaat uit het ergostirine, — een stof die in de natuur steeds naast
het vet voorkomt, — wanneer dit met zonlicht wordt bestraald. In de
groene planten ontstaat het op deze wijze en waarschijnlijk ook in het
menschelijk lichaam. Het zijn gebleken de ultraviolette stralen te zijn,
die voor de vorming van het vitamine D noodzakelijk zijn. Het ontstaat
ook door de inwerking van kunstmatig ultraviolet licht.
Men heeft het uit gist in zeer geconcentreerden vorm kunnen afscheiden. In olie of paraffine opgelost, wordt het als geneesmiddel tegen
rachitis in den handel gebracht (dohyfral, davitamon, vigantol).
Eigenschappen der vitaminen. De hoeveelheden, die van de verschillende vitaminen in de voeding noodig zijn, bedragen slechts eenige
duizendste deelen van een milligram.
De vitaminen hebben de eigenschappen gemeen, dat zij zeer gevoelige
stoffen zijn ,en dus gemakkelijk beschadigd worden. Tegen verhitting zijn
zij echter beter bestand, dan men vroeger wel heeft gemeend. Langer
durende sterke verhitting kunnen zij echter niet verdragen. Zij zijn
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echter slecht bestand tegen de inwerking van zuurstof. Of de vitaminen,
bij de bewerking die de voedingsmiddelen ondergaan vernietigd worden,
hangt vooral daarvan af, of zij daarbij aan de inwerking van zuurstof
zijn blootgesteld.
Wanneer bij de bereiding van geconserveerde groenten en vruchten
met dezen eisch wordt rekening gehouden, bevatten zij een behoorlijke
hoeveelheid vitaminen. Zij staan dan zeker niet ten achter bij huishoudelijk bereide groenten, waaruit vooral wanneer langdurig koken noodig
is, een deel der vitaminen verdwijnt. Gekookte groenten bevatten nog
slechts 1/10 a 1/20 deel van het gehalte aan vitamine C der rauwe groente.
Ook bij het bewaren, inzouten en drogen van levensmiddelen gaat het
vitaminegehalte achteruit, tenslotte bevatten zij in het geheel geen vitamine meer. De vitaminen kunnen, behalve het vitamine D door het
lichaam niet gemaakt worden. Zij zijn steeds van plantaardige herkomst.
In dierlijke producten komen zij steeds over den weg der planten. De
verschillende vitaminen moeten dus door de voeding worden toegevoerd. Bij gewone, gemengde voeding behoeft voor vitaminegebrek geen
vrees te bestaan. Voorzoover bekend is daarop alleen een uitzondering
te maken voor het vitamine D bij de voeding van zuigelingen en jonge
kinderen. In vele gevallen is het noodig dit extra aan de voeding toe te
voegen in den vorm van levertraan of een der geconcentreerde vitamine D preparaten. De beslissing, of dit voor een bepaald kind gewenscht
is, moet door den arts genomen worden, daar het niet zeker is, of toevoer van dit vitamine, wanneer het lichaam reeds voldoende bevat,
geen schadelijke gevolgen hebben kan. Voor zeer groote dosen staat de
nadeelige werking vast.
Waarschijnlijk is, dat de vitaminen den groei bevorderen. Hierbij
zou vooral het vitamine B een rol spelen. Ook zouden zij den weerstand
van het lichaam tegen allerlei infecties vergrooten. In dit opzicht zou
het vitamine C het belangrijkste zijn.
Om zeker te zijn van een voldoende toevoer van vitamine is het gewenscht dat de voeding van den mensch elken dag eenige versche groente
of fruit bevat, liefst rauw. Van rijpe vruchten is het vitaminegehalte
grooter dan van onrijp geplukte. De banaan is als vitaminebron nauwelijks van beteekenis. Vooral voor de oudere zuigeling en het jonge
kind, die een veel grootere behoefte aan vitaminen hebben, dan de
volwassene, moeten versche groente en rauw fruit als een noodzakelijk
bestanddeel der voeding beschouwd worden.
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Genotmiddelen. Wanneer het voedsel uitsluitend uit bovengenoemde
stoffen zou bestaan, zou het nog met tegenzin genomen worden. Er moeten ook stoffen in aanwezig zijn, die het gebruik ervan aangenaam
maken. Dit zijn de zgn. genotmiddelen.
Men verdeelt deze in 2 groepen:
I. stoffen die den reuk of smaakzin prikkelen;
II. stoffen die een prikkelende werking uitoefenen op het centrale
zenuwstelsel.
I. Tot de eerste groep behooren:
a. Aromatische stoffen van vruchten en groenten ; ook de kruiden
zijn hiertoe te rekenen als peper, mosterd, nootmuskaat, foelie enz.
b. Stoffen, die bij bakken en braden ontstaan.
c. Vluchtige vetzuren.
d. Andere zuren, zooals citroenzuur, wijnsteenzuur.
e. Suikers en zouten. Deze hebben behalve hun waarde als grandstoffen der voeding ook beteekenis door hun zoeten resp. zouten smaak.
II. Tot de stoffen, die als genotmiddel gebruikt worden en een prikkelende werking hebben op het centrale zenuwstelsel behooren de alcohol,
thee, koffie, chocolade, tabak.
De alcohol is als zoodanig werkzaam. De overige bevatten als werkzaam bestanddeel een alkaloid : thee en koffie de coffeine, chocolade
het minder werkzame theobromine, tabak de nicotine. Deze stoffen benadeelen, wanneer er een onmatig gebruik van gemaakt wordt de gezondheid. Menschen met een prikkelbaar zenuwstelsel moeten met het
gebruik van deze stoffen voorzichtig zijn. Voor kinderen dient het gebruik van koffie, tabak, en alcohol geheel verboden te zijn. Alleen
slappe thee is voor het kind toegestaan.

Vegetarisme.

Het voedsel, dat de mensch tot zich neemt is gedeeltelijk van plantaardigen, gedeeltelijk van dierlijken oorsprong. Het is voor
den mensch moeilijk zijn behoefte aan voedsel uit een dezer beide bronnen te dekken al is dit niet onmogelijk. Dit gebeurt door de vegetariers,
die het gebruik van dierlijk voedsel ongeoorloofd achten. Voor den vegetarier is het vooral moeilijk om in zijn behoefte aan eiwit te voorzien,
omdat daartoe groote hoeveelheden plantaardige voedingsmiddelen genuttigd moeten worden. Daarbij komt nog de minder goede verteerbaarheid van het plantaardige eiwit (uit erwten, boonen, aardappels en
brood) , waarvan de onverteerbare wand der plantencel, die uit cellulose
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bestaat, de oorzaak is. Ook is het bij uitsluitend plantaardig voedsel
moeilijk om voor de opname van het noodige vet te zorgen.
Kosten der voedingsmiddelen. Een vraag, die bij de voedselvoorziening van groot belang is, is de prijs der voedingsmiddelen. Over het
geheel genomen is plantaardig voedsel goedkooper dan voedsel van dierlijke herkomst. Om met weinig geld in de behoefte aan eiwit te voorzien,
kan worden gebruik gemaakt van magere kaas, taptemelk, karnemelk,
visch, erwten en boonen. Op de beteekenis dezer voedingsstoffen zal
men herhaaldelijk kunnen wijzen, daar zij niet op hun juiste waarde
geschat worden. Bij het volksvoedsel nemen brood en aardappels een
te groote plaats in. Het is noodzakelijk dat daarnaast ook voedingsmiddelen als bovengenoemde worden gebruikt. Met het oog op het
vitamine-gehalte is het noodig, dat bij de voeding ook geregeld eenige
versche groente of fruit voorkomt, ook rauw (tomaten, appels e.d.).
Bereiding van het voedsel. Verder is van het grootste belang, dat
het voedsel goed wordt toebereid. Goede bereiding maakt, dat het voedsel
smakelijk en goed verteerbaar is. Tevens moet daarbij gezorgd worden,
dat geen waardevolle stoffen verloren gaan. Zoo vermindert b.v. door
te lang koken of herhaaldelijk opwarmen van het eten het vitaminegehalte zeer. Wanneer de groenten worden afgekookt, worden met het
afkookwater de waardevolle voedingszouten weggegooid.
ledere toekomstige huisvrouw diende kook- en huishoudonderricht te
krijgen, waarbij zij practisch leerde op welke wijze voor de voeding
van een gezin op goede en voordeelige wijze gezorgd kan worden.
Samenvatting der eischen aan de voeding te stellen. Wanneer de
eischen, waaraan de voeding moet voldoen worden samengevat, dan zijn
het de volgende:
Zij moet voldoende voedingswaarde bezitten (het aantal toegevoerde
calorieen moet voldoende zijn).
Er moet een voldoende hoeveelheid van elk der grondstoffen in aanwezig zijn.
Zij moet smakelijk bereid zijn.
Zij mag geen schadelijke stoffen en geen ziektekiemen bevatten.

Voor de gezondheid schadelijke stoffen komen in de voeding bij bederf,
door rotting, gisting of schimmelvorming. Vergiften kunnen in de voeding komen door het gebruik van chemische conserveeringsmiddelen.
Etenswaren kunnen met ziektekiemen besmet zijn, afkomstig van zieke
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dieren, of van personen, die ermede zijn omgegaan of van besmet water,
waarmede zij in aanraking zijn gekomen. Bij dreigende epidemie van
besmettelijke ziekten, als typhus en dysenterie, wordt daarom van Overheidswege bekend gemaakt, dat het gebruik van rauwe groente en fruit
moet worden ontraden.
Bij het overbrengen van ziektekiemen op voedingsmiddelen kunnen
vliegen een rol spelen. Zij leggen hun eieren bij voorkeur op mest, vuil
en afval en zoeken daar ook hun voedsel. Dergelijke stoffen moeten
daarom afgesloten bewaard en zoo spoedig mogelijk uit de buurt der
woningen verwijderd worden. Waar geen vuil is, daar zijn geen vliegen.
Door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten kan men de vliegen
verjagen. Verder kunnen zij met behulp van vliegenvangers worden
weggevangen.

Overheidscontrole op de levensmiddelenvoorziening.

De controle
der overheid op de levensmiddelen, die in den handel gebracht warden
is geregeld bij de Warenwet. Het land is hierbij in districten verdeeld.
In elk district is een warenkeuringsdienst met laboratorium gevestigd,
wiens ambtenaren belast zijn met de opsporing van ondeugdelijke levensmiddelen, welke op den dienst warden onderzocht.
In aanvulling der Warenwet zijn voor speciale levensmiddelen afzonderlijke koninklijke besluiten vastgesteld, waarin de voorschriften gegeven zijn, waaraan bij de bereiding en behandeling moet worden voldaan, zooals het broodbesluit, melkbesluit, kaasbesluit, enz.
Het toezicht op de naleving der wettelijke bepalingen is opgedragen
aan de Inspectie van de Volksgezondheid voor de artsenijbereidkunde,
de Warenwet en de zaken rakende bodem, water en lucht.
Voor het vleesch is een aparte wet uitgevaardigd, de Vleeschkeuringswet. Het toezicht op de uitvoering daarvan is aan een afzonderlijke
Inspectie voor de volksgezondheid opgedragen.

OVER ENKELE BELANGRIJKE VOEDINGSMIDDELEN.
Melk.
Melk is een belangrijke voedingstof door haar hooge voedingswaarde,
haar lichte verteerbaarheid en haar aangenamen smaak. Zij is in ons
land gemakkelijk te krijgen en is ook in verhouding tot haar voedingswaarde vrij goedkoop. Haar gebruik als voedingsmiddel heeft dan ook
algemeene verbreiding gevonden.
Wanneer over melk gesproken wordt, wordt daaronder koemelk ver89

staan. In ons land wordt hier en daar ook geitenmelk gebruikt. Het
gehalte aan grondstoffen vertoont in de verschillende melksoorten vrij
aanmerkelijke verschillen.

water
eiwitten
suiker
vet
Zouten

Koemelk

Geitenmelk

87.6%

86.7%
5.0%
4.0%
3.4%
0.9%

3-370
4.4%
4.0%
0.7%

Moedermelk

87.1%
1 -3 %
6.4%
5.0%
0.2%

Moedermelk heeft het laagste gehalte aan eiwitten en zouten, terwijl
het gehalte aan suiker het hoogste is. Daaruit volgt reeds, dat koe- en
geitenmelk niet zonder meer in de plaats van moedermelk kunnen gegeven worden. Echter is niet alleen de hoeveelheid, doch ook de aard der
stoffen verschillend. Wanneer jonge zuigelingen met geitenmelk gevoed
worden, ziet men bij hen vaak bleekzucht optreden. de zgn. geitenmelkanaemie. Geitenmelk is dan ook als voedsel voor jonge zuigelingen
ongeschikt.
Aan melk zijn eenige nadeelen verbonden.
e. Zij bederft vlug.
2e. Zij kan met ziektekiemen besmet zijn.
3e. Zij is gemakkelijk to vervalschen.
Wanneer men rauwe melk laat staan, wordt zij na eenigen tijd zuur,
doordat de melksuiker door de inwerking van bacterien in melkzuur
wordt omgezet. Bereikt de zuurgraad een zekere hoogte, dan wordt zij
dik, doordat de caseine — een der eiwitten, die de melk bevat, — stolt.
Deze scheidt zich dan van de vloeistof, de melkwei, af. Laat men de melk
nog langer staan, dan geraakt zij in gisting, waarbij zich boterzuur en
gas, voornamelijk waterstof, vormt. Ook worden tenslotte de eiwitten
door bepaalde bacterien, gewoonlijk de zgn. hooibacillen, omgezet. Daardoor krijgt de melk een zeer onaangenamen bitteren smaak. Terwijl
zure melk voor de gezondheid geen nadeel oplevert, is dit wel het geval
met melk, waarin hooibacillen zijn gaan woekeren. Deze vormen een
toxine, terwijl ook de stoffen, die door hunne inwerking zijn ontstaan
een vergiftige werking hebben. Dergelijke melk kan vooral bij de zuigeling en het jonge kind ernstige ingewandsziekte veroorzaken.
Wordt de melk gekookt, dan worden de daarin aanwezige kiemen
gedeeltelijk gedood en duurt het langer, voordat zij zuur wordt. - Ook
9

worden door het koken de ziektekiemen, die zij kan bevatten, vernietigd.
Aan het koken is echter het nadeel verbonden, dat de smaak daarbij
verandert. Dit kan ondervangen worden door de melk te pasteuriseeren,
d.w.z. ze gedurende eenigen tijd bij een temperatuur beneden het kookpunt te verhitten. Men onderscheidt lage en hooge pasteurisatie. De lage
pasteurisatie geschiedt bij een temperatuur tusschen 65 en 70°, de hooge
bij een temperatuur van 85°. Bij lage pasteurisatie heeft men geen zekerheid, dat de eventueel aanwezige ziektekiemen alien zijn gedood. Bij
het koken en pasteuriseeren worden wel de meeste kiemen gedood, echter
niet de sporen, die sommige kiemen bezitten. De boterzuur- en hooibacillen zijn sporenvormers. Wanneer deze melk afgesloten wordt bewaard, zoodat er geen melkzuurbacterien meer in kunnen komen, komen
de sporen der andere bacillen juist tot ontwikkeling en daarbij vinden
dan die omzettingen plaats, waarbij voor de gezondheid nadeelige stoffen
ontstaan. Bij de gepasteuriseerde melk, die in flesschen in den handel
wordt gebracht, dreigt dit gevaar, in het bizonder tijdens heete dagen.
De beste methode om de duurzaamheid der melk te verhoogen, is ze
zoo te behandelen, dat zij zoo min mogelijk verontreinigd wordt, ze
direct na de winning af te koelen en ze koel te bewaren. Aan deze
eischen kan slechts zelden worden voldaan.
Het melkbedrijf wordt in den tegenwoordigen tijd hoe langer hoe meer
gecentraliseerd in de zoogenaamde melkfabrieken, die de melk van de
boeren uit verren omtrek betrekken, voor de distributie zorgen en ook
de melk tot de verschillende producten als boter, karnemelk, en room
verwerken. Het voordeel 'van deze instellingen is, dat door deze centralisatie het toezicht vergemakkelijkt is en dat zij over de middelen beschikken zich moderne machinerieen aan te schaffen. Hier kan de melk
gepasteuriseerd, gekoeld, in flesschen gevuld en kunnen de flesschen gesloten worden, zonder dat een hand ze behoeft aan te raken, terwijl ook het
schoonmaken en spoelen der flesschen geheel automatisch geschiedt.
De kans op infectie is daardoor zeer verkleind. Een nadeel is, dat gewoonlijk zoo langen tijd verloopt tusschen het oogenblik van melken
en van het afleveren der melk, dat het niet mogelijk is ze in rauwen
toestand af te leveren. De melk uit deze fabrieken afkomstig, ook de
losse, is gewoonlijk gepasteuriseerd. Daar zij voor den zuigeling en het
jonge kind nog eens gekookt moet worden, wordt zij dus tweemaal verhit, waardoor het vitaminegehalte lijdt. Er zijn nu melkfabrieken, die
van 'uitgezochte boerderijen onder de noodige voorzorgsmaatregelen de
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rauwe melk in flesschen vullen en als zoodanig in den handel brengen.
Dergelijke melk, die voor het gebruik dan nog even gekookt moet
warden, is voor die gevallen, waar men koemelk als zuigelingenvoedsel
noodig heeft wel het meest geschikt.
De ziektekiemen die zich in de melk kunnen bevinden, zijn afkomstig
van de koe of van de personen, die met de melk zijn omgegaan.
Zeer vaak komt besmetting der melk met tuberkelbacillen voor.
De tuberculose is een onder het vee zeer verspreide ziekte. Vooral bij
uiertuberculose wordt de melk besmet, zij zal echter ook besmet worden
waneer de koe aan open longtuberculose of darmtuberculose lijdt. Al is
de bacil, die bij de koe tuberculose veroorzaakt (typus bovinus) niet
geheel dezelfde als de menschelijke tuberkelbacil (typus humanus), is zij
toch evenzeer in staat om den mensch ziek to maken. Van halsklier- en
buikvliestuberculose bij kinderen zou in ongeveer de helft der gevallen de
typus bovinus de oorzaak zijn.
Ook kunnen tuberkelbacillen in de melk afkomstig zijn van personen,
lijdend aan open tuberculose, die met de melk in aanraking zijn gekomen.
Een andere belangrijke ziekte, die door de melk verspreid kan worden,
is de typhus. Typhusbacillen kunnen in de melk in leven blijven en er
zich zelfs in vermenigvuldigen. Gevaar voor besmetting leveren vooral
op de typhusbacillendragers, dat zijn personen, die de ziekte hebben
doorstaan, maar nog virulente bacillen met de ontlasting uitscheiden.
De lijders aan typhus zijn voor de directe besmetting der melk minder
gevaarlijk, maar zij worden vaak indirect de oorzaak van het verspreiden
der infectie, omdat zij aanleiding geven tot de besmetting van het water,
dat in het melkbedrijf wordt gebruikt.
Hetzelfde als voor typhus, geldt ook voor een ziekte als dysenterie.
Ook darmziekten van het rund kunnen tot infectie van den mensch
aanleiding geven.
Dan moeten nog eenige speciale ziekten genoemd worden, die hoewel
zij runderziekten zijn, toch ook den mensch een enkele maal kunnen
treffen. Het zijn mond- en klauwzeer en de ziekte van Bang. Het monden klauwzeer wordt door een ultra-microscopisch virus veroorzaakt. Het
geeft ook bij den mensch tongblaren en een aandoening der nagelranden.
De verwekker der ziekte van Bang is de bacillus abortus Bang, die
bij koeien het besmettelij k verwerpen veroorzaakt en bij den mensch
een op typhus gelijkende ziekte met een golvend koortsverloop, welke
daarom febris undulans genoemd wordt.
.
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Het zijn voornamelijk ziekten, waarvan de besmetting langs den weg
van het darmkanaal tot stand komt, die door melk kunnen worden
overgebracht. Van ziekten met een andere porte d'entree, is het besmettingsgevaar door melk veel geringer. Dit geldt b.v. voor de diphtherie.
Middelen om het besmettingsgevaar door melk zoo gering mogelijk te
maken, moeten op de eerste plaats daarin gevonden warden, dat elk
contact met een smetstof wordt vermeden. In het Melkbesluit (onderdeel
der Warenwet) zijn daaromtrent uitvoerige voorschriften gegeven. Daar
ondanks deze voorschriften toch nog geen zekerheid bestaat, dat de melk
vrij van ziektekiemen is, moet streng de hand gehouden worden aan den
eisch de melk voor het gebruik te koken en wel gedurende enkele minuten. Aan het gebruik van rauwe melk is steeds risico verbonden, dat
des te grooter is, naarmate de persoon die ze gebruikt meer vatbaar voor
deze infecties is. Dit is vooral het geval rn2t zuigelingen en jonge kinderen. Het is nooit geoorloofd hun rauwe melk te geven.
Vervalsching der melk geschiedt door toevoeging van chemicalien
om de duurzaamheid te verlengen, door ontrooming en door toevoeging
van water. Ook daartegen zijn in het Melkbesluit maatregelen genomen.
Reeds in art. 2 van dit Besluit wordt bepaald, dat aan de melk niets
mag worden toegevoegd of onttrokken.
Sinds de invoering van het Melkbesluit, waarin uitvoerig is aangegeven aan welke voorwaarden de verschillende onderdeelen van het
melkbedrijf moeten voldoen, op welker naleving strenge controle mogelijk
is, zijn de toestanden in dit bedrijf aanmerkelijk verbeterd.
Vleesch.

Vleesch is zeer aan bederf onderhevig, vooral bij warm vochtig weer
treedt dit bederf reeds spoedig op. Het ontstaat door de inwerking van
bacterien.
Vleesch zou dus versch moeten gebruikt worden, maar versch vleesch
is taai. Het moet eerst rijpen. Dit rijpingsproces kan echter ook plaats
vinden bij lage temperatuur, waarbij het veel Langer duurt, voordat het
vleesch in bederf overgaat. Wanneer het in ijskast of ijskelder bewaard
wordt, kan het ± 4 weken goed blijven. Gehakt bederft echter vlug, lever
nog vlugger.
Ook door steriliseeren, rooken en zouten kan het vleesch verduurzaamd worden. Hierdoor vermindert echter het vitaminegehalte.
Door het gebruik van vleesch dreigt in verschillend opzicht infectiegevaar.
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Ongaar varkensvleesch kan levende trichinen bevatten, waardoor trichinose kan optreden. Gebruik van finnig runds- of varkensvleesch wordt
de oorzaak, dat een lintworm in den darni van den mensch tot ontwikkeling kan komen. Het vleesch van tuberculeuze dieren kan tuberkelbacillen bevatten.
De zoogenaamde vleeschvergiftiging komt op tweeerlei manier tot
stand.
Ie. doordat het dier leed aan een infectie met paratyphus B. bacillen.
Deze bacillen kunnen zich dan in het vleesch bevinden. Zij veroorzaken
een koortsachtige ziekte met hevige diarrhee.
2e. doordat in het vleesch de bacillus botulinus gewoekerd is. Deze
bacil produceert een toxine, dat buitengewoon vergiftig is. Het veroorzaakt verlamming van zenuwen, waarvan de dood het gevolg kan zijn.
Deze vergiftiging is alleen mogelijk bij gebruik van rauw of ongaar
vleesch, daar het toxine reeds bij 6o° C. vernietigd wordt. Vleesch dat
de bacillus botulinus bevat, vertoont steeds teekenen van bederf. Het is
verkleurd en heeft een slechten reuk.
De Vleeschkeuringswet heeft ten doel te verhinderen dat ondeugdelijk
vleesch in den handel wordt gebracht. Hierin is bepaald dat slachtdieren
\TO& en na de slachting moeten worden gekeurd. In grootere gemeenten
zijn openbare slachthuizen gebouwd, waar tevens deze keuring geschiedt.
In het Vleeschwarenbesluit zijn voorschriften gegeven, aan welke
eischen bij het bewerken en behandelen van vleesch moet voldaan worden.
Groenten.

Groenten en vruchten zijn in de voeding vooral van beteekenis door
hun zout- en vitaminengehalte. Daar bij het koken de vitaminen beschadigd worden, is het gewenscht ze gedeeltelijk rauw te gebruiken. Dit
brengt echter in bepaalde omstandigheden eenig infectiegevaar met zich
mee. Wanneer ernstig gevaar dreigt, zooals in tijden, wanneer meerdere
gevallen van typhus of dysenterie voorkomen, wordt van overheidswege
bekend gemaakt, dat het is of te raden om rauwe groenten en ongeschild
fruit te eten.
Door het of koken van de groente en het wegschudden van het of kookwater vermindert het zoutgehalte aanmerkelijk. Echter gaat daarbij ook
van de andere voedingsbestanddeelen een belangrijk gedeelte verloren,
zooals blijkt uit onderstaande tabel:
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Op i oo gram stikstofhoudende.
vet
Jonge worteltjes stoffen
o.18
0.79
niet afgekookt
0.09
0.57
afgekookt

suiker zetmeel zouten calorieen
2.6
0.96
19.5
7.5
0.22
0.28
5.2
2.6

Op ioo gram
Jonge erwtjes.

niet afgekookt
afgekookt

5.19
3.62

0.87
o.19

1.62
o.88

8.10
4. 81

20.2

11.9

64.6
39.9

Het is daarom noodig bij het koken der groente deze met weinig water
op te zetten en dit water niet weg te doen.
De aardappel is na het brood het belangrijkste voedingsmiddel voor
een groot deel der bevolking. Hij heeft een hoog gehalte aan zetmeel.
Onder de schil zit een laagje cellen, dat rijk aan eiwit en vitaminen is.
Om ook daarvan te profiteeren, moet de aardappel in de schil gekookt
warden. Dan kan het hoornachtige oppervlakkige laagje warden afgetrokken, zonder dat de eiwitrijke cellaag verwijderd wordt.
Aardappels moeten vorstvrij en in het donkey bewaard worden. Bevroren aardappels gaan spoedig rotten. In het licht bewaard, schieten zij
uit. In dergelijke gekiemde aardappelen ontstaat een vergiftige stof, die
tot de alkaloiden behoort, de solanine.
Gekookte aardappels gaan zeer spoedig in bederf over.

Conserven,
Tegenwoordig wordt veel van geconserveerde levensmiddelen gebruik
gemaakt. De conserveering heeft het voordeel dat voedingsmiddelen, die
vroeger slechts in een bepaald jaargetijde te krijgen waren nu het geheele jaar door verkrijgbaar zijn en dat van verschillende voedingsmiddelen door de mogelijkheid van conserveering de prijs is verlaagd,
daar zij nu in het groot geteeld kunnen worden. Een nadeel is dat door
het conserveeren het vitaminegehalte lijdt. Versche voedingsmiddelen
verdienen dan ook steeds de voorkeur, al moet hierbij bedacht worden,
dat door langdurig koken ook daarin een groat deel der vitaminen verloren gaat. Geconserveerde groenten verdienen vaak de voorkeur boven
groenten, die gedurende langen tijd bewaard zijn, zooals dat met verschillende wintergroenten het geval is. Het vitaminengehalte der geconserveerde groente is afhankelijk van de wijze van bereiding. Wanneer
de verhitting onder afsluiting van zuurstof heeft plaats gevonden, is
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haar vitaminegehalte vooral wat het vitamine C betreft, hooger dan van
gekookte groente. Of de geconserveerde groenten een aanbevelenswaardig
voedingsmiddel zijn, hangt verder of van de kwaliteit der waar, waarvan men is uitgegaan.
Conserven, waarvan de reuk of smaak te wenschen overlaat of waarin
gasvorming is opgetreden, hetgeen vast te stellen is aan het bolstaan
van het deksel, mogen niet gebruikt warden, daar dan het gevaar van
voedselvergiftiging dreigt.
Wettelijke voorschriften betreffende de bereiding van conserven bestaan nog niet; wel is het waarschijnlijk dat zij binnen niet te langen
tijd gegeven zullen worden.
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HOOFDSTLIK III.

OVERHEIDSZORG VOOR DE VOLKSGEZONDHEID
ORGANISATIE DER GEZONDHEIDSZORG
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

Ter toelichting op het op blz. gg, voorkomend schema van de sanitaire
organisatie, waarvan de meeste onderdeelen elders in dit werk nog nader
behandeld worden, diene het volgende:
Aan het hoofd van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid staat de
Minister van Sociale Zaken tot wiens Departement deze dienst behoort.
De dagelijksche bemoeiingen van het Departement met de verschillende diensten en de zorg voor het onderling verband zijn opgedragen
aan een Directeur Generaal, die aan het hoofd van de afdeeling Volksgezondheid onder den Minister werkzaam is.
Tot voorlichting en advies van de Regeering bij hare bemoeiingen
met de Volksgezondheid is er een Gezondheidsraad.
Volgens artikel 3 der Gezondheidswet is het feitelijke Staatstoezicht
op de Volksgezondheid onder de bevelen van den Minister opgedragen
aan Hoofdinspecteurs, Inspecteurs en de aan dezen toegevoegde ambtenaren.
De dienst in het schema genoemd onder
(besmettelijke ziekten, enz.)
draagt den naam van „Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid";
de dienst onder 2. (artsenijbereidkunst, etc.) dien van „Pharmaceutische
Inspectie" de dienst onder 5. (vleeschkeuring) dien van „Veterinaire
I nspectie".
De Hoofdinspecteur en Inspecteurs van dezen laatsten dienst zijn niet
alleen belast met het staatstoezicht op de Volksgezondheid, met name op
-

7

97

de naleving van de Vleeschkeuringswet van 25 Juli 1919, in welke functie
zij onder de bevelen staan van den Minister van Sociale Zaken, maar hun
is tevens opgedragen het veeartsenijkundig staatstoezicht. - In deze laatste
functie heeft de Hoofdinspecteur voornoemd den titel van Directeur van
den Veeartsenijkundigen dienst, de Inspecteurs hebben dien van Inspecteur-districtshoofd. In deze functies staan zij onder de bevelen van den
Minister van Economische Zaken tot wiens Departement de afdeeling
Landbouw behoort.
Het Staatstoezicht op het Krankzinnigenwezen geschiedt ingevolge de
Armenwet en staat onder de bevelen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van wiens Departement het Armwezen een afdeeling vormt.
Voor het verrichten van onderzoekingen op het gebied der Volksgezondheid beschikt het Rijk over de volgende instellingen:
Het Rijks-Instituut voor de Volksgezondheid te Utrecht, hetwelk
ontstond in 1934 uit de samenvoeging van het Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
en het Rijks-Serologisch Instituut.
Het doel van het Rijks Instituut is het verrichten van wetenschappelijken arbeid in het belang der Volksgezondheid, het doen
van onderzoekingen, die de organen van het Staatstoezicht, dus de
Hoofdinspecteurs en de Inspecteurs in het belang van de yolksgezondheid noodig achten en van onderzoekingen ten behoeve van
praktizeerende geneeskundigen in verband met ziekten, die een
gevaar voor de volksgezondheid opleveren, alsmede het anderzoeken van water, voedingsmiddelen, kwakzalversmiddelen, enz.
Verder heeft in dit instituut de bereiding plaats van sera en
vaccins, noodig voor de voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten en voor de verdere behoeften van de geneeskundige
praktijk.
-

2.
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Het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening te 's-Gravenhage, dat
ten doel heeft een goede drinkwatervoorziening te bevorderen.
Het geeft daartoe alle gewenschte adviezen aan de Regeering, provinciale- en gemeentebesturen en aan particulieren in alles wat de
inrichting, uitbreiding of verbetering van inrichtingen voor waterverzorging betreft, stelt de noodige onderzoekingen in van bodem
en water en houdt toezicht op die waterleidingen, welke met Rijksbijdragen tot stand kwamen.
Tegelijk met het bureau werd ingesteld een Centrale Commissie
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voor drinkwatervoorziening, waarvan ook de directeur van het
Rijksbureau (ambtshalve) lid is en welke commissie als een adviseerend lichaam is te beschouwen.

3. Het Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater te 's-Gravenhage,
dat beoogt het tegengaan van waterverontreinigingen, waartoe de
noodige onderzoekingen worden verricht, zoowel aan het Instituut
zelf, als aan proefinstallaties elders.
4.

De Rijksseruminrichting te Rotterdam, welke is bestemd voor de
vervaardiging van entstoffen tegen besmettelijke ziekten van het
vee en de vogels en het doen van bacteriologische en andere onderzoekingen op veeartsenijkundig gebied. Hier warden ook culturen
vervaardigd ter verdelging van muizen en ratten. Deze inrichting
is dus mede werkzaam in het belang der volksgezondheid ter
voorkoming van ziekten, welke van dieren op den mensch overgaan, (tuberculose, papegaaienziekte, ziekte van Weil).

De uitvoering van wettelijke bepalingen is in hoofdzaak opgedragen
aan de besturen van provincies, gemeenten en waterschappen, welke
daartoe verordeningen en regelingen in het leven roepen.
Op velerlei gebied van de Volksgezondheid, zooals ziekenverpleging,
armenzorg, kinderhygiene, tuberculosebestrijding, geslachtsziektenbestrijding, geestelijke volksgezondheid, drankbestrijding, enz. is de eigenlijke
arbeid geheel of gedeeltelijk overgelaten aan het particulier initiatief,
waarbij de Staat voorlichting, leiding en financieelen steun verleent.
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HYGIENISCHE WETGEVING.
(door J. G. BANTJES, Arts.)

Hoewel reeds in 1814 na het
eindigen van de inlijving van ons land bij Frankrijk instellingen in het
leven werden geroepen, die de volksgezondheid moesten bevorderen,
men denke hierbij aan de „Departementale commission van geneeskundig
onderzoek en toeverzicht" en na 1818 aan de provinciale en plaatselijke
commissies op dit gebied, zoo was het toch de groote Staatsman Thorbecke, die in 1865 door het tot stand komen van 4 wetten de zorg voor
de volksgezondheid een belangrijke stap verder bracht. Deze wetten
regelden:
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid;
I.
2. de Uitoefening van de Geneeskunde;
3. de Uitoefening van de Artsenijbereidkunde;
4. de voorwaarden ter verkrijging van de bevoegdheden van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, vroedvrouw enz.
Het Staatstoezicht, opgedragen aan inspecteurs en adjunct-inspecteurs
benevens geneeskundige raden, waarvan de eersten de voorzitters waren,
stond onder leiding van den Minister van Binnenlandsche Zaken, het
waren uitsluitend adviseerende lichamen, een beginsel, dat na dien steeds
in de hygienische wetgeving is gehandhaafd gebleven. De uitvoering
berustte toen en berust ook nu nog bij de overheid, in hoofdzaak bij het
gemeente-bestuur.
Dank zij de snelle ontwikkeling van de wetenschap in de toen volgende jaren, men denke slechts aan de zoo belangrijke ontdekking van
de bacterien als oorzaak voor vele ziekten, ondergingen de opvattingen
omtrent het ontstaan van de ziekten en dus ook wat betreft de middelen ter voorkoming of bestrijding van deze, zeer belangrijke wijzigingen
en bleek al spoedig, dat vooral de le wet, die van het Staatstoezicht,
vele leemten vertoonde.
Korte geschiedenis van de wetgeving.

IO I

GEZONDHEIDSWET.
Eerste wetsontwerp Gezondheidswet. Een wetsvoorstel in 1886
door Heemskerk ontworpen, had de eerste gezondheidswet, die op
I Augustus 1902 in werking trad, tot gevolg, ter vervanging van de
le van de door Thorbecke ingevoerde wetten. Het Staatstoezicht werd
daarbij opgedragen aan:
a. een centrale gezondheidsraad;
b. hoofdinspecteurs en inspecteurs;
c. gezondheidscommissies.
Al spoedig bleek echter, dat deze organisatie niet geheel voldeed.
Vooral de verwachting, dat de Centrale Gezondheidsraad naast hare
adviseerende functie ook de leiding zou hebben van het toezicht opgedragen aan de inspecteurs met als tusschenschakel de hoofdinspecteurs,
bleek niet aan de verwachtingen te voldoen.
Gezondheidswet van 27 Nov. 1919, St. 784. Hoewel reeds in 1910
pogingen werden aangewend de wet te wijzigen, duurde het tot 1919 voor
de gezondheidswet in haar tegenwoordigen vorm onder Minister Aalberse
tot stand kwam en op 1 September 1920 in werking trad.
De Regeering nam nu zelf de leiding van de inspectie in handen, de
gezondheidsraad werd uitsluitend een adviseerend college van hygienisten, waaraan toegevoegd bekwame personen op het gebied van wetenschap, handel, industrie, landbouw en arbeidersleven en hoofden van
enkele voorname takken van dienst.
Taak van het Staatstoezicht. De taak van het Staatstoezicht wordt
in het 1 e artikel van deze gezondheidswet als volgt omschreven.
Deze taak omvat:
a. het onderzoek naar den staat der volksgezondheid en waar noodig
de aanwijzingen en bevordering van middelen ter verbetering;
b. de handhaving der wetten en verordeningen, in verband daarmede
vastgesteld, voorzoover te dien aanzien geen andere wettelijke
regeling is gemaakt.
Gezondheidsraad. Zooals reeds opgemerkt, dient de Gezondheidsraad
tot voorlichting van de Regeering bij hare bemoeienissen met de volksgezondheid.
Dit college is samengesteld uit : een voorzitter en leden, welke alien
benoemd worden door de Koningin. De Voorzitter is een bezoldigd ambIO2

tenaar, de leden worden niet bezoldigd, doch ontvangen een vergoeding
voor bijeenkomsten en eventueel voor bewezen diensten.
Men onderscheidt ambtshalve leden en ten hoogste 6o persoonlijke
leden. Ambtshalve lid zijn de Directeur-Generaal, verder de Hoofdinspecteurs der Volksgezondheid, tenzij de Kroon anders bepaalt. Ook
kan de Kroon daarvoor in aanmerking komende hoofden van Rijksdiensten en organisaties als ambtshalve leden aanwijzen.
De Raad of eene commissie hieruit dient den Minister van advies,
hetzij op diens verzoek, hetzij uit eigen beweging.
Ten einde berekend te zijn voor deze taak is het noodig, dat de Raad
zich op de hoogte houdt van den staat der volksgezondheid en van hetgeen in het binnen- en buitenland op het gebied van de volksgezondheid
wordt geschreven en gedaan. De voorzitter is bevoegd zoo noodig een
onderzoek in te stellen of door een of meer van de leden te doen instellen, waarvan hij den hoofdinspecteur en den betrokken inspecteur in
kennis stelt en dezen de gelegenheid geeft bij het onderzoek tegenwoordig te zijn.
Om de 5 jaar treden de leden af, doch zijn direct herbenoembaar. De
voorzitter benoemt uit de leden commissies, die advies uitbrengen. Een
dergelijke commissie zendt haar advies aan den voorzitter, die zorg draagt,
dat dit spoedig wordt doorgezonden, waarbij de laatste de bevoegdheid
bezit eventueel zijn bezwaren tegen het advies ter kennis te brengen van
den Minister. Ook is de minderheid in een commissie bevoegd van hare
gevoelens te doen blijken. De voorzitter en de Directeur-Generaal mogen
steeds de bijeenkomsten van de commissies bijwonen.

Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid wordt onder de bevelen van den Minister, die met •
de uitvoering van de Gezondheidswet is belast opgedragen aan:
a. hoofdinspecteurs van de volksgezondheid;
b. inspecteurs van de volksgezondheid en aan deze toegevoegde amb- tenaren.
Taak van den hoofdinspecteur. Waren onder de vorige wetten de
hoofdinspecteurs territoriaal georganiseerd, in de wet van 1919 wordt
daarmede gebroken. De hoofdinspecteur staat aan het hoofd van een door
de Kroon aangewezen onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en heeft de leiding van de inspecteurs, die met dat onderdeel
belast zijn. Zijn ambtsgebied strekt zich uit over het geheele Rijk. Is dus
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de hoofdinspecteur aan den eenen kant onder den minister de leider
van de inspectie, aan den anderen kant is hij als lid van den Gezondheidsraad aangewezen om alle inlichtingen te verstrekken aan dit lichaam
en deel te nemen aan den adviseerenden arbeid.
De inspecteurs zullen zich bij hun werk dienen te voegen naar de leiding van den hoofdinspecteur, doch behouden een zekere zelfstandigheid.
Dat door deze organisatie meer eenheid van werken tot stand is gekomen, mag wel als vaststaand worden aangenomen, terwijl tevens door
de verdeeling van het Staatstoezicht in verschillende inspecties meer
deskundigheid is verkregen, daar zoowel de hoofdinspecteur als de inspecteurs deskundigen moeten zijn in het dienstvak waarbij zij zijn
aangesteld.
Ingestelde inspecties van de Volksgezondheid. Bij besluit van
Augustus 1920 werden de volgende diensten ingesteld:
die in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke
bepalingen:

1. betreffende besmettelijke ziekten;
2. op de uitoefening van de artsenijbereidkunde en warenwet en met
de zaken rakende de hygiene van bodem, water en lucht;
3. betreffende de volkshuisvesting;
die welke belast zijn met de zaken :
4. rakende de hygiene van het kind;
5. betreffende de tuberculose-bestrijding;
6. rakende de drankbestrijding;
7. die in het bijzonder belast met het toezicht op de naleving van de
Vleeschkeuringswet.
Bij Koninklijk Besluit van 24 Maart 1924 No. 24 werden met ingang
van 1 April van hetzelfde jaar de diensten onder 4 en 5 tot eene samengevoegd en werd bij Koninklijk Besluit van 3 December 1926 No. 17,
met ingang van 1 Januari 1927 de bestrijding van geslachtsziekten hieraan toegevoegd.
Met ingang van 1 Januari 1933 is in deze indeeling wederom eene
wijziging gebracht en zijn de diensten, welke betrekking hebben op
medische aangelegenheden, namelijk de dienst onder 1 en de diensten
in de wet genoemd onder 4 en 5, en later samengevoegd en aangevuld
als boven omschreven, vereenigd tot eene „Geneeskundige Inspectie van
de Volksgezondheid".
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Taak van den inspecteur. Een inspecteur is belast met een door de
Kroon aangewezen onderdeel van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid binnen het Rijk of een door de Kroon te bepalen deel van het Rijk.
Hij werkt samen met den hoofdinspecteur van het dienstvak ter behartiging van de belangen van de volksgezondheid en neemt bij de vervulling van zijn taak de wenschen en opdrachten in acht, die de hoofdinspecteur hem geeft.
Hij treedt zoo vaak de hoofdinspecteur het noodig acht met hem in
overleg en geeft alle inlichtingen betreffende zijn tak van dienst, die hem
door den hoofdinspecteur worden gevraagd.
De inspecteurs dienen verder van advies aan Gedeputeerde Staten
of aan den Commissaris van de Koningin en gemeente-besturen in hun
ambtsgebied in alle zaken, die hun werkkring betreffen.
Eventueel aangestelde ambtenaren, toegevoegd aan de inspecteurs, worden uitsluitend belast met het opsporen en verzamelen van feitelijke
gegevens en gedragen zich naar de aanwijzingen, die de inspecteurs hun
geven.
Het aantal inspecteurs wordt naar omstandigheden nader vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders zenden
maandelijks aan den betreffenden hoofdinspecteur een opgave van de
in hun gemeente overledenen en, bij meer dan gewone sterfte, doen zij dit
op diens verzoek wekelijks. Aan den inspecteur geven zij binnen 14 dagen
kennis van vestiging, vertrek, overlijden enz., voorzoover het hun bekend
is, van het neerleggen der praktijk door geneeskundigen, tandartsen,
apothekers of vroedvrouwen in hun gemeente.
Opgave van overledenen.

Aan den voorzitter en de leden
van den Gezondheidsraad benevens aan de inspecteurs en de hun toegevoegde ambtenaren is de bevoegdheid toegekend, wat de eersten aangaat in het geheele Rijk, wat de laatsten betreft in hun ambtsgebied,
alle openbare gebouwen, scholen, kinderbewaarplaatsen, gestichten, weeshuizen, herbergen, werkplaatsen, ziekeninrichtingen, badhuizen, gevangenissen enz. binnen te treden. Voorzoover dit noodig is voor de handhaving van de wetten en verordeningen betreffende de volkshuisvesting,
kunnen zij ook woningen binnentreden ten einde zich van bestaande
toestanden op de hoogte te stellen. Op Zon- en feestdagen mag hiervan
geen gebruik worden gemaakt. Mocht de bewoner den toegang weigeren,
zoo kan de hulp ingeroepen worden van den kantonrechter of den burgemeester en de woning in diens bijzijn worden binnengegaan.
Binnentreden van gebouwen.
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De hoofdinspecteur, de inspecteurs en de
toegevoegde ambtenaren zijn bevoegd van overtredingen van wetten en
provinciale en gemeentelijke verordeningen de volksgezondheid betreffende proces-verbaal op te maken, aan welk proces-verbaal gelijke bewijskracht is toegekend als aan de bescheiden in art. 401 van het Wetboek
van Strafvordering toegekend.
Proces-verbaal opmaken.

Verordeningen. Burgemeester en Wethouders van een gemeente zenden aan den hoofdinspecteur en aan den inspecteur binnen wiens ambtsgebied hun gemeente ligt een afschrift van alle verordeningen, besluiten
enz. betrekking hebbende op de volksgezondheid; ook zijn zij verplicht
aan bedoelde ambtenaren alle door deze verlangde inlichtingen over de
naleving van wetten of verordeningen, de volksgezondheid betreffende,
te geven.
Zetels van den Gezondheidsraad en het Staatstoezicht. Als zetel
van den Gezondheidsraad benevens als woonplaats van de hoofdinspecteurs is aangewezen 's-Gravenhage.
Voor de geneeskundige inspectie is het Rijk verdeeld in 6 inspecties n.l.:

Groningen, Friesland, Drenthe, standplaats inspecteur te Groningen.
standplaats inspecteur te Utrecht.
Overijssel, Utrecht,
standplaats inspecteur te Hilversum.
Noord-Holland,
standplaats inspecteur te 's-Gravenhage.
Zuid-Holland,
standplaats inspecteur te Nijmegen.
Gelderland, Limburg
standplaats inspecteur te Nijmegen.
Noord-Brabant, Zeeland,
Gezondheidscommissies opgeheven. Een enkel woord moge nog gewijd worden aan de sinds I Januari 1934 opgeheven gezondheidscommissies. Deze commissies hebben, vooral in den beginne, door hun grondige plaatselijke kennis van omstandigheden belangrijk werk geleverd,
doch hebben in den loop van de tijden meer en meer aan belang ingeboet,
hoewel het gemis bier en daar wel zal worden gevoeld. Niet onmogelijk is het, dat om in deze behoefte te voorzien de commissies, zij het
dan in anderen vorm en met meer beperkte bevoegdheden nog eens zullen
verrijzen, waarbij niet uitgesloten zou zijn, dat zij een meer particulier
karakter zouden dragen eventueel met toekenning van enkele bevoegdheden, die de vroegere gezondheidscommissies bezaten en op meer beperkt
terrein zich bewegende.
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BESMETTELIJKE ZIEKTEN-WET.
Wetten van Thorbecke. Toen op i Maart 1924 een ontwerp-Besmettelijke-Ziektenwet werd ingediend, bestonden in ons land een 3-tal wetten, die het Nederlandsche yolk moesten beschermen tegen de besmettelijke ziekten. Deze waren:
e. de zeer verouderde wet van Thorbecke van 1872 houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten;
2e. de wet van 26 April 1884 houdende buitengewone maatregelen
tot afwending van eenige besmettelijke ziekten;
3e. de wet van 28 Maart 1877 tot wering van besmetting door uit zee
aankomende schepen.
Had deze laatste wet in 1915 reeds een verjongingskuur ondergaan,
de beide eerste waren wat grondslag en structuur betreft zoo zeer verouderd, dat vervanging zeer noodig was. Het nieuwe ontwerp mocht zich
echter allerminst in de algemeene gunst verheugen ; bezwaren vooral op
het gebied van de vaccinatie, de drang naar districts-gezondheidsdiensten
en de vrees, dat de kosten voor de gemeenten te hong zouden worden,
maakten o.a. wijzigingen noodig. Een ontwerp, rekening- houdende met
de ingebrachte bezwaren ingediend, werd evenmin met aller sympathie
begroet, talrijk waren de voorgestelde wijzigingen, enkele malen moest
de behandeling van het wets-ontwerp worden gestaakt, totdat het in Juli
1928 werd aangenomen in den vorm van de thans bestaande Besmettelijke-Ziektenwet.
Wet van 21 Juli 1928, St. 265. De oude wet kende 7 besmettelijke
ziekten, voor welker bestrijding dezelfde maatregelen golden. Aan deze
7 konden telkens voor den tijd van een jaar een of meer ziekten worden
toegevoegd. Door den vooruitgang van de wetenschap en vooral door de
veel vermeerderde kennis van de epidemiologie van de besmettelijke
ziekten was het reeds lang duidelijk geworden, dat een uniforme bestrijdingswijze van deze ziekten niet mogelijk was; wat in het eene geval
van groot belang kon zijn, zooals afzondering van de lijders, enz., had in
een ander geval niet de minste waarde.
De nieuwe wet is dan ook van een ander beginsel uitgegaan, vrijheid
latende iedere besmettelijke ziekte te bestrijden in overeenstemming
met den aard en het karakter van de ziekte.
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In het algemeen kan men de
besmettelijke ziekten in 3 groepen onderscheiden:
Soorten van besmettelijke ziekten.

e. de z.g. exotische ziekten, omvattende de ziekten, die in ons land
slechts zelden voorkomen, maar uit het buitenland worden overgebracht, als cholera, pest, vlektyphus, pokken e.a.;
2e. de groep, omvattende ziekten, die in ons land endemisch voorkomen en die mogelijk geheel uit te roeien zijn, als typhus,
diphterie, roodvonk, dysenterie, en
3e. de overige besmettelijke ziekten w.o. ook die ziekten, die geringer
gevaar voor overbrenging opleveren en waartegen slechts met
grondige kennis van plaatselijke toestanden kan worden opgetreden, zooals bijv. malaria. Ook rekent men tot deze groep ziekten
als mazelen, kinkhoest enz., waartegen de wetenschap nog geen
voldoende bestrijdingswijze aan de hand kan doen.
Deze verdeeling is echter niet in de wet vastgelegd, men heeft zelfs
geen enkele ziekte in de wet aangegeven, doch deze bij Koninklijk Besluit doen vaststellen, opdat zoo noodig ziekten kunnen worden toegevoegd, weggelaten of veranderd, zonder dat wetswijziging noodig is. Wel
vermeldt het le artikel, dat uitgesloten zijn 2 ziekten, waarop de wet
niet van toepassing kan worden verklaard, n.l. tuberculose en venerische
ziekten. Deze ziekten eischen n.l. door hun speciaal karakter een zeer
bijzondere bestrijdingswijze, welke geheel afgescheiden van de andere
ziekten dient te worden ter hand genomen.
A. en B.-groep.

Toch is er in de wet een scheiding gemaakt tusschen
groepen van ziekten en wel:
de A-groep, de zoogen. exotische ziekten omvattende, welke bij afzonderlijk besluit dienen te worden aangewezen en
de B-groep, de overige, eveneens bij Koninklijk Besluit aan te wijzen
ziekten.
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Volgens dit besluit behooren thans tot de A-groep de volgende ziekten:
pest,
cholera,
gele koorts,
febris recurrens,
vlektyphus,
variola major (pokken)
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Tot de B-ziekten behooren:
paratyphus (typheuze vorm
gastro-enteritische vorm),
febris typhoidea,
variola minor (alastrim),
febris undulans,
dysenteria bacillaris,
dysenteria amoebica,
roodvon k,
diphterie,
meningitis cerebrospinalis epidemica,
poliomyelitis anterior acuta,
encephalitis lethargica,
lyssa,
lepra,
ziekte van Weil.
Aangifte. Ten einde op de hoogte te zijn van het optreden van
deze besmettelijke ziekten wordt in het 2e artikel van de wet de aangifte
door geneeskundigen verplicht. Al dadelijk zien we hier het verschil
tusschen de A- en de B-groep. Voor de eerste groep, de exotische ziekten
is vastgelegd, dat iedere geneeskundige, die een geval van een van deze
besmettelijke ziekten vermoedt of vaststelt, daarvan onverwijld, in ieder
geval binnen 24 uur kennis geeft aan den burgemeester van de gemeente,
binnen welke de lijder of vermoedelijke lijder zich bevindt en aan den
inspecteur, op een daartoe vastgesteld model aangifte-kaart. Betreft het
een geval van B-ziekte, dan wordt op dezelfde wijze een aangifte gedaan,
doch geschiedt de aangifte uitsluitend door den behandelend geneesheer,
zoodra hij de diagnose heeft vastgesteld ; bij vermoeden van de ziekte
behoeft de aangifte nog niet te geschieden, doch legt dit artikel wel
aan de artsen de verplichting op ook dan al onverwijld maatregelen
te nemen om uitbreiding der ziekte te voorkomen.

De wet is alzoo van het beginsel uitgegaan, dat van
den behandelend geneesheer verwacht mag worden, dat hij in eerste instantie zijn medewerking zal verleenen tot bestrijding van de besmettelijke ziekte, een beginsel, dat in andere artikelen steeds terug te vinden
is. Achter hem staat het Staatstoezicht op de Volksgezondheid om hem
zoo noodig ter zijde te staan of zijn taak over te nemen, daarbij gebruik
makende van de meerdere bevoegdheid aan dit lichaam toegekend.
Maatregelen.
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Zien we dus reeds een verschil tusschen de beide groepen van besmettelijke ziekten wat betreft de aangifte van de gevallen, in de volgende
artikelen van de wet komen de verschillen nog meer naar voren.
Maatregelen bij A-lijders. Een lijder aan een besmettelijke ziekte
van groep A moet in een openbare of andere inrichting bestemd voor
de verpleging van deze soort lijders worden afgezonderd en verpleegd,
tenzij de behandelend geneesheer verklaart, dat de lijder niet vervoerbaar
is, in welk geval maatregelen van afzondering worden genomen in zijn
waning of vaartuig; een lijder aan een besmettelijke ziekte van groep B
daarentegen kan in zijn woning of in zijn vaar- of voertuig worden
verpleegd. Voor de eerste soort lijders zijn ook wat het bezoek betreft
strengere maatregelen voorgeschreven. Zoo mogen bij hen geen personen
worden toegelaten, behalve de behandelend geneeskundige en het verplegend personeel, een bedienaar van den godsdienst en de notaris en verder zij, die een bijzondere vergunning hebben van den directeur van de
inrichting, waarbij zij zich hebben te onderwerpen aan de voorschriften,
die deze daarbij geeft.
Wordt de zieke in zijn woning of vaartuig verpleegd, omdat de behandelend geneesheer hem onvervoerbaar acht, dan worden de genoemde
maatregelen ook daar toegepast, waaraan nog het verbod voor de bewoners om de woning, het voer- of vaartuig te verlaten is toegevoegd.
Eerst na een geneeskundige verklaring van den inspecteur of een daartoe
door den burgemeester onder goedkeuring van den inspecteur aangewezen
geneeskundige, dat het besmettingsgevaar is geweken, worden de genoemde maatregelen opgeheven.
De burgemeester draagt zorg voor de naleving van deze voorschriften;
bij overtreding van het verbod de woning binnen te gaan, wordt de overtreder aan dezelfde maatregelen onderworpen als de bewoners. Ook kan
de burgemeester een of meer van de bewoners doen overbrengen naar
een andere gelegenheid voor afzondering, de woning doen sluiten, het
vaartuig in beslag nemen of het huis of het vaartuig van een kenmerk
voorzien, waarvan het model bij besluit is vastgesteld.
Maatregelen bij B. ziekten. Een lijder aan een ziekte van groep B
kan, zooals reeds vermeld, in zijn waning of zijn voer- of vaartuig worden verpleegd. De behandelend geneesheer dient ook hier zorg te dragen,
dat maatregelen worden genomen om uitbreiding der ziekte te voorkomen. Het kan echter voorkomen, dat de maatregelen, die de geneesheer
noodig acht, niet kunnen worden genomen, men denke hierbij aan de
-
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kleinere woningen met groote gezinnen, waardoor de zieke niet voldoende
afgezonderd kan worden van de mede-bewoners of dat de verpleging
van den zieke alleen mogelijk is door iemand, die verder in nauw contact
staat met de overige bewoners. Ook kan het gebeuren, dat het nut van
de maatregelen door de betrokkenen niet wordt ingezien en om die reden
of ook uit slordigheid, deze niet worden opgevolgd. In beide gevallen
kan de burgemeester op advies van den behandelend geneesheer of van
den inspecteur of een aangewezen geneeskundige de zieke doen overbrengen naar een openbare of andere inrichting bestemd voor het verplegen
van lijders aan besmettelijke ziekten. De burgemeester behoeft het gegeven advies niet op te volgen ; is het echter gegeven door den inspecteur,
dan kan bij niet opvolging van het advies door den burgemeester binnen
24 uur, de eerste de beslissing vragen van den Minister. Ook de lijder
of betreft het een minderjarige lijder, dan de meerderjarige verzorger,
kan eenzelfde beroep doen op de beslissing van den Minister. Een beslissing van den Minister, die binnen 2 X 24 uur dient te worden uitgebracht, is bindend. Doet zich het geval voor, dat de lijder volgens den
behandelend geneesheer niet vervoerbaar is, dan wordt gehandeld als is
vermeld bij de onvervoerbare zieken, tot groep A behoorende.

Maatregelen van contact-personen bij A.-ziekten. Met afzondering
alleen van den lijder zou vooral in gevallen van besmettelijke ziekten
van groep A echter niet steeds kunnen warden volstaan. Personen met
dezen lijder in aanraking geweest, kunnen de smetstof herbergen en door
overbrenging op anderen de ziekte verder verspreiden. Vandaar heeft
de wet bepaald, dat personen, die naar het oordeel van den inspecteur
gevaar opleveren voor overbrenging van de ziekte of ook personen, die
verdacht worden te lijden aan een van deze ziekten d.z. dus de contactpersonen, door den burgemeester kunnen worden onderworpen aan maatregelen van afzondering, waarneming, toezicht en onderzoek. Afzonderlijke inrichtingen zijn hiervoor niet noodig. In de praktijk zal het bier
op neer komen, dat in geval van het voorkomen van een ziekte behoorende tot de A-groep, de lijder en zijn huisgenooten en nog eventueel
andere personen met hem in aanraking geweest zijnde, in de ziekeninrichting en wel speciaal in de inrichting tot verpleging van besmettelijke lijders zullen worden opgenomen en geobserveerd zoolang het besmettingsgevaar bestaat, voor contact-personen alzoo een tijd in overeenstemming met den incubatie-tijd van de ziekte.
Contact-personen bij B.-ziekten. Voor B-zieken zijn deze maatregelen
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over het algemeen niet noodig, doch bepaalt de wet, dat op dezelfde wijze
kan worden gehandeld, wanneer de verspreiding in bijzondere mate
dreigt voort te gaan.
Mocht de burgemeester in dit geval het advies van den inspecteur niet
opvolgen, zoo kan deze weer binnen 24 uur de beslissing van den Minister vragen.
Verplichtingen van onder toezicht of waarneming gestelde personen.

Personen, die onder toezicht of waarneming zijn gesteld, zijn gehouden
zich te onderwerpen aan de maatregelen door den burgemeester opgelegd.
Zoo zullen zij zich geregeld dienen te melden bij den geneeskundige
(meestal de behandelende) of zij niet soms verschijnselen van de ziekte
vertoonen. Zij zullen de gemeente niet mogen verlaten zonder toestemming van den burgemeester, die, mocht hij vergunning daartoe geven,
bericht zendt aan den burgemeester van de plaats, waar de onder toezicht gestelde zich heen begeeft. Ook in die plaats wordt de contrOle
voortgezet.
Besmetting en bedrijven. Er zijn ziekten behoorende tot groep B,
die vooral gevaar opleveren voor verspreiding bij de uitoefening van
een bepaald beroep. Men denke hierbij aan een melkhandelaar of melkslijter of ander persoon werkzaam in een melkbedrijf, die aan typhus
zou lijden of typhusbacillen zou herbergen. Het gevaar voor verspreiding door de melk zou zeer groot zijn. Ten einde dit tegen te gaan
heeft de wet aan den burgemeester de bevoegdheid toegekend aan een
dergelijk persoon op advies van den inspecteur het uitoefenen van dat
beroep te verbieden. Gewoonlijk zal een dergelijk verbod van tijdelijken
aard zijn, doch niet uitgesloten is, dat aan een chronische typhusbacillendrager geheel verboden wordt in een melkhandel werkzaam te zijn.
Aangezien hier een terrein is betreden, dat nog niet in alien deele is
bekend, heeft de wetgever ook hier een beroep op den Minister open
gesteld, terwijl aan een dergelijk persoon zoo noodig een vergoeding
kan worden toegekend voor de schade, die hij daardoor ondervindt.
Verbod van het houden van kermis, markt enz. Wanneer in een
gemeente een besmettelijke ziekte voorkomt, kan de verspreiding daarvan in de hand worden gewerkt door samenkomst van een groot aantal
personen als bijv. het geval is op kermissen, markten, openbare vergaderingen of vermakelijkheden. Een ziekte, die reeds een belangrijke
verbreiding heeft verkregen kan daardoor dermate worden verspreid, dat
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de volksgezondheid ernstig bedreigd wordt. Daarom heeft de wetgever
bepaald, dat de burgemeester, en mocht het niet door dien zijn geschied,
de Minister het houden van dergelijke bijeenkomsten kan verbieden op
grand van den omvang, die de uitbreiding van een besmettelijke ziekte
heeft verkregen of dreigt te verkrijgen. Godsdienstoefeningen zijn echter
steeds van dit verbod uitgesloten.

Infectie op scholen. Een belangrijke rol in de verspreiding van sommige besmettelijke ziekten hebben steeds de scholen gespeeld. In de eerste
plaats denken we hierbij aan de zoo zeer gevreesde diphterie, doch ook
voor roodvonk, mazelen, kinkhoest e.a. kan hetzelfde worden gezegd.
\Vat de 2 laatstgenoemde ziekten betreft zijn deze om de reeds genoemde
redenen niet gerangschikt onder de besmettelijke ziekten, waar de wet
betrekking op heeft, al geeft de wet aan de gemeente-besturen de bevoegdheid de voorschriften ook op andere ziekten van toepassing te
verklaren.
Ten einde de verspreiding van besmettelijke ziekten op de scholen
tegen te gaan verbiedt de wet, dat een meerderjarig bewoner van een
woning of van een voer- of vaartuig, waar een geval van besmettelijke
ziekte van groep B voorkomt, een kinderbewaarplaats of een school te
bezoeken. Hetzelfde geldt voor een minderjarig persoon, die arbeid verricht in een kinderbewaarplaats of een school, terwijl het verbod nog
wordt uitgestrekt tot personen, die binnen een aan het geval voorafgaand
tijdperk in die woning vertoeven (het incubatie-tijdperk).
Onder scholen worden verstaan alle inrichtingen van lager en meer
uitgebreid onderwijs, middelbare scholen en inrichtingen van voorbereidend hooger onderwijs (gymnasia).
Tevens legt de wet de verplichting op aan ieder, in wiens woning,
voer- of vaartuig een geval van een besmettelijke ziekte van groep B
is vastgesteld en bij wien minderjarigen inwonen, te zorgen, dat deze niet
een kinderbewaarplaats of een school bezoeken. Ook in de oude wet
gold een dergelijk voorschrift, doch was het veelal gewoonte de kinderen
dan weg te zenden naar een andere woning om aan dit verbod te ontkomen. Ten einde het gevaar van verspreiding van de ziekte, dat daardoor ontstaat, tegen te gaan, is bepaald, dat ook die kinderen gedurende
eenigen tijd de school niet mogen bezoeken, een tijd, die voor iedere
ziekte is vastgesteld in overeenstemming met den incubatietijd der ziekte.
In al deze gevallen kan de behandelend geneesheer door het afgeven
van een verklaring, dat geen besmettingsgevaar aanwezig is, het bezoeken
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van de scholen toch mogelijk maken. Bij eventueel misbruik van deze
bevoegdheid kan de inspecteur echter die verklaring weer te niet doen.
Zooals reeds gezegd kunnen scholen de verspreiding van een ziekte in
de hand werken, zelfs kan een school de oorzaak zijn of zijn geweest
van een bijzondere verspreiding van een besmettelijke ziekte. Mocht
hierop vermoeden bestaan, dan kan de burgemeester na advies van den
inspecteur een geneeskundige aanwijzen ten einde zoowel het personeel
van de inrichting als de minderjarigen te onderzoeken. Aan dit onderzoek
moeten beiden zich onderwerpen, tenzij zij zich uit de inrichting verwijderd
houden. Mocht uit dit onderzoek blijken, dat lijders aan een besmettelijke
ziekte aanwezig zijn of dat personen op andere wijze gevaar opleveren
voor verspreiding, dan kunnen dezelfde maatregelen worden toegepast
als bij opname en afzondering, zooals die hiervoor reeds zijn aangegeven.
Voor personen, die zich aan het onderzoek hebben onttrokken wordt echter
een bijzondere verklaring van een geneeskundige gevergd alvorens weer
toegelaten te warden tot de inrichting.
De burgemeester kan een school of kinderbewaarplaats geheel of gedeeltelijk doen sluiten, indien de inspecteur hem schriftelijk heeft verklaard, dat hij die sluiting noodig acht. Hiertegen kan de burgemeester
bezwaar maken bij den Minister, die dan zijn beslissing geeft.
Vervoer van lijders. Het vervoer van een lijder aan een besmettelijke ziekte mag niet geschieden met een openbaar middel van vervoer;
dit verbod geldt eveneens voor verdachte, doch nog niet vastgestelde
gevallen. De voorschriften omtrent dit vervoer, de wijze waarop, de
ontsmetting enz. worden door den burgemeester, den inspecteur gehoord,
vastgesteld bij gemeentelijke verordening.

Voor het vervoer van lijken van personen, die
geleden hebben aan een besmettelijke ziekte geeft de wet geen bijzondere
voorschriften, doch worden deze vastgelegd in een Koninklijk Besluit.
Dit laatste eischt voor het vervoer, dat de bodem van de kist is bedekt
met een laag houtzaagsel, turfmolm of tuinaarde van ten minste 5 c.M.
en dat het lijk zoo spoedig mogelijk na het overlijden gehuld wordt in
een met sublimaat-oplossing gedrenkt laken. De kist moet dadelijk warden gesloten en gesloten blijven.
Voor lijken van personen overleden aan een ziekte van groep A of
aan alastrim kan de burgemeester, indien de inspecteur of de behandelend
geneesheer het noodig acht, onmiddellijk vervoer naar een lijkenhuisje
gelasten.
Vervoer van lijken.
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Besmetting door voorwerpen. Naast het gevaar voor overbrenging
van een besmettelijke ziekte van persoon op persoon bestaat ook de mogelijkheid een ziekte door besmette voorwerpen te verspreiden. Al heeft
men in vroegere jaren aan deze wijze van verspreiding vaak een te
groote beteekenis toegekend, ongetwijfeld dienen ook in dit opzicht maatregelen te worden genomen. Voorwerpen in aanraking gekomen met sommige lijders aan besmettelijke ziekten alsmede afscheidingsproducten van
deze dienen onschadelijk te worden gemaakt 't zij door ontsmetting 't zij
door vernietiging. De wetgever heeft hierin voorzien door aan den burgemeester de bevoegdheid te geven op advies van den geneeskundige, reiniging en ontsmetting van voorwerpen te gelasten en mocht dit niet mogelijk zijn om, 'onder voldoende waarborg van een behoorlijke vergoeding voor het verlies der goederen, tot vernietiging te mogen overgaan.
Ook kan hij het vervoer of de overbrenging van besmette of verdachte
voorwerpen uit een waning beletten, evenzoo van eet- of drinkwaren
en kan hij deze eventueel in beslag doen nemen. Mocht het advies daartoe van den inspecteur uitgaan, zoo is de burgemeester gehouden dit op
te volgen behoudens een beroep op den Minister, indien hij bezwaren
mocht hebben.

In een Koninklijk Besluit is daarbij
Voorschriften over ontsmetting.
aangegeven, welke ontsmettingsmiddelen behooren te worden gebruikt,
hoe de ontsmetting zal plaats hebben van besmette voorwerpen, van
gebouwen of vertrekken, van door lijders afgescheiden stoffen, van verontreinigd water in het bijzonder op schepen, van privaten enz. en hoe
besmet of verdacht ongedierte onschadelijk kan worden gemaakt. Ook
betreffende de vernietiging van besmette voorwerpen bestaan dergelijke
voorschriften.
Controle op binnenkomende zeeschepen. In het bijzonder is aandacht besteed aan het gevaar van het binnen brengen van besmettelijke
ziekten door zeeschepen. Zooals reeds in den aanvang is medegedeeld is
de wet van 1877 tot veering van besmetting door uit zee aankomende
schepen met de wijzigingen van 1915, 1919 e.a. nog steeds van kracht;
daarbij bestaat er thans een zoodanige internationale samenwerking op
dit gebied, dat het gevaar van overbrenging door zeeschepen tot een
minimum is terug gebracht.
Ook de in- en doorvoer over land van goederen, die voor besmetting
vatbaar zijn, kan voor den tijd van ten hoogste een jaar worden verboden.
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Zooals reeds gezegd is, behooren
lijders aan besmettelijke ziekten van groep A en sommige van groep B
te worden verpleegd in een openbare of andere inrichting, bestemd voor
het verplegen van lijders aan besmettelijke ziekten, in wat men vroeger
noemde „barakken". Toch eischt de wet, niet, dat iedere gemeente in
het bezit is van een dergelijke inrichting. Veelal zullen de gemeenten
overeenkomsten kunnen aangaan met ziekenhuizen ter plaatse of in
naburige gemeenten en ook kan door onderlinge samenwerking van
gemeenten op voordeelige wijze de beschikking worden verkregen over
een dergelijke inrichting. Het oude gebruik, dat in tijden van epidemien
een leegstaand gebouw, tevoren daarvoor bestemd, kan worden gebruikt,
is geheel vervallen. De inrichtingen moeten aan hooge eischen voldoen,
wil de burgemeester de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen een
lijder, zelfs tegen zijn zin, daarin te doen opnemen. De nieuwe inrichtingen
kunnen dan ook niet bestempeld worden met den naam „barak", een
naam, die onwillekeurig doet denken aan een primitief houten gebouw,
doch de inrichtingen zijn thans zoodanig, dat met recht de naam „paviljoen voor infectie-ziekten" daaraan kan worden gegeven.
Al is dus de regeling van deze aangelegenheid overgelaten aan de
gemeente-besturen, de wetgever heeft rekening gehouden met de mogelijkheid, dat niet voldoende hierin zou worden voorzien. In dat geval kan
de Kroon een gemeente of ook een groep van gemeenten aanwijzen, die
de beschikking moeten hebben over een of meer gelegenheden voor vervoer, afzondering, waarneming, reiniging, ontsmetting en verpleging
van personen en voor vervoer, reiniging en ontsmetting van goederen.
Een combinatie van gemeenten en vorming van grootere rayons zal in
deze steeds van groot voordeel kunnen zijn. Immers zijn de kosten dan
betrekkelijk lager en daarbij behoeft het aantal bedden niet zoo hoog
te worden opgevoerd, omdat een gemeente, die plotseling een groot
aantal lijders te verplegen zou krijgen, dan zou kunnen beschikken over
de plaatsen van andere gemeenten, die op dat oogenblik niet in gebruik
zijn. Mocht het aantal plaatsen ook dan nog niet voldoende blijken te
zijn, zoo zijn er bij den Gezondheidsraad enkele verplaatsbare barakken
ter aanvulling beschikbaar, die dan, liefst op het terrein van het ziekenhuis, kunnen worden neergezet.
Inrichtingen voor verpleging.

Kosten. Oak een vraag van belang is, door wie worden de kosten
gedragen, die uit het vorenstaande voortvloeien? Dit zijn : de gemeenten, het Rijk en de betrokkenen of belanghebbenden. Billijk is
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het, dat deze laatsten, waar het verpleging, vervoer, afzondering etc.
betreft, zelf aan de kosten bijdragen, 't zij dan geheel of gedeeltelijk.
Wanneer een lijder aan een besmettelijke ziekte, van groep A of B ter
verpleging moet worden opgenomen, wanneer afzondering, vervoer, ontsmetting op grond daarvan plaats heeft, dan komen die kosten ten
laste van de gemeente. Deze kan door het vaststellen van een heffingsverordening die kosten geheel of gedeeltelijk terug vorderen van de
belanghebbenden, met uitzondering van de onvermogenden. Iedere gemeente is gehouden een dergelijke verordening vast te stellen.
Bijdrage van het Rijk. Dan kan het nog voorkomen, dat de kosten
vooral bij belangrijke uitbreiding van een ziekte zoo hoog worden, dat
ook de gemeente niet meer in staat is het bedrag te betalen. In dat geval
kan het Rijk een vergoeding aan de gemeente toekennen tot maximaal
75% van de kosten. Betreft het ontsmettingen, zoo ontvangt de gemeente
steeds een gedeelte van de ontsmettingskosten van het Rijk terug, ongeveer 50%. Noodig is het, dat de ontsmettingsinrichtingen zijn goedgekeurd door den Minister, 't zij deze inrichting in gemeentelijk dan wel
in particulier beheer is. Ook voor de oprichting of vernieuwing van een
dergelijke inrichting wordt door het Rijk in de kosten bijgedragen.
Het binnentreden van woningen. Hebben we in de Gezondsheidswet gezien, dat de inspecteurs van de Volksgezondheid de bevoegdheid
hebben verschillende openbare inrichtingen te bezoeken, de B _ esmettelijkeZiektenwet geeft aan den hoofdinspecteur en de inspecteurs het recht behalve scholen, openbare instellingen, vaartuigen, herbergen, enz. enz.
ook woningen te betreden, indien een besmettelijke ziekte daarin voorkomt of indien gegrond vermoeden bestaat, dat deze daar zou voorkomen.
Geschiedt dit tegen den wil van de bewoners, dan is daartoe een schriftelijke bijzondere last van den kantonrechter of den burgemeester noodig.
Ook de burgemeester alleen of vergezeld van de door hem aangewezen
personen heeft dezelfde bevoegdheid.
Gemeente-verordenigen. Zooals in den aanhef werd medegedeeld
worden de ziekten, waarop de Besmettelijke-Ziektenwet betrekking heeft
bij Koninklijk Besluit aangewezen. Dit neemt niet weg, dat de gemeentebesturen de bevoegdheid bezitten verordeningen vast te stellen tot wering
of beteugeling van besmettelijke ziekten, doch deze mogen niet in strijd
zijn met de wet. Ook kan de wet door die besturen geheel of gedeeltelijk
van toepassing warden verklaard op andere besmettelijke ziekten, dan die
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in het Koninklijk Besluit genoemd. De kosten van de toepassing komen
dan geheel voor rekening van de gemeente. Tegen dergelijke verordeningen kan eventueel de inspecteur bezwaar maken bij het College van
Gedeputeerde Staten met zoo noodig hooger beroep op de Kroon.
Vaccinatie tegen pokken. Met het oog op het groote belang van een
goede vaccinatie tegen pokken moge bier nog een enkel woord gezegd
worden over de vaorschriften, die hierop betrekking hebben.
De oude wet van 1872, houdende voorzieningen tegen besmettelijke
ziekten eischte, dat iedere onderwijzer, iedere onderwijzeres, iedere leerling ingeent was alvorens tot de school te warden toegelaten. Hoewel
in ons land geen directe verplichting tot vaccinatie bestond, was bier
toch sprake van een indirecte, daar het overgroote deel van de kinderen
de scholen moest bezoeken en dus gevaccineerd moest zijn. Die vaccinatie
geschiedde vaak tegen den tijd, dat het kind naar school moest, dus tegen
den leeftijd van 6 jaar. Door het in de laatste jaren of en toe optreden
van een hersenziekte na de inenting (postvaccinale encephalitis) was die
bewerking echter voor enkelen zeer fataal en liepen vooral de kinderen op
den leeftijd van 3-6 jaar, den leeftijd, waarop vaak werd gevaccineerd
groot gevaar. Er werden dan ook terecht aan alle kanten bezwaren
gemaakt tegen de vaccinatie. Daarnaast hebben steeds andere bezwaren
bestaan van sommige groepen van de bevolking, welke gebaseerd waren
op hun godsdienstige overtuiging en moest de wetgever met deze beide
rekening houden.
Op grond van het voorkomen van de postvaccinale encephalitis werden
in 1928 tijdelijke bepalingen gemaakt, waarbij de verplichting van het
overleggen van een vaccinatiebewijs om toegelaten te worden tot de
scholen tijdelijk werd ingetrokken. Evenwel werd den Minister in diezelfde bepalingen de bevoegdheid gegeven bij gevaar voor pokken of
alastrim, schoolbezoek aan ongevaccineerden te verbieden of scholen te
sluiten.
Daarnaast werd tevens in de wet vastgelegd, dat ook op grand van
gewetensbezwaren een onderwijzer, een onderwijzeres of een leerling tot
de school kan worden toegelaten zonder vaccinatiebewijs, evenwel weer
behoudens de bevoegdheid dit te verbieden zoodra pokken voorkomen
of gevaar hiervoor dreigt.

De bezwaren tegen de vaccinatie kunnen van tweeerlei aard zijn en wel:
e. de hierboven genoemde gewetensbezwaren
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2e. bezwaren op grond van den gezondheidstoestand van den in te
enten persoon.
Om die vrijstelling te verkrijgen is in beide gevallen een bewijs noodig.
In het le geval een verklaring van den betrokkene aan den burgemeester,
dat hij op grand van zijn godsdienstige overtuiging de inenting tegen de
pokken niet geoorloofd acht, in het 2e geval een verklaring van 2 artsen,
waarvan een de Inspecteur van de Volksgezondheid of een door hem
aangewezen geneesheer, dat de inenting van dien persoon gevaar oplevert
of nadeelig kan zijn.
Aangezien echter door de bijzondere zoogen. vaccinatie-wetjes de
verplichting om een vaccinatiebewijs op de scholen over te leggen tijdelijk is opgeheven, welke vrijstelling thans nog tot 1 Januari 1936 geldend
is, is het vragen van vrijstelling van vaccinatie op grand van een van de
beide bezwaren tijdelijk overbodig geworden.
Overigens bepaalt de wet, dat elke 3 maanden door de zorg van het
gemeente-bestuur gelegenheid moet worden gegeven tot kostelooze vaccinatie en is het door den medicus of te geven vaccinatiebewijs nog volgens
het vastgestelde model.

Gezondheidsdiensten. In grootere gemeenten, waar een gezondheidsdienst aanwezig is kan een deel van de bevoegdheden van den Inspecteur
overgaan op den directeur van dien dienst. Noodig is •daartoe, dat de
Minister daaraan zijn goedkeuring hecht, in welk geval o.a. de aangiften
van besmettelijke ziekten aan dien directeur geschieden in plaats van
aan den Inspecteur; ook in andere aangelegenheden treedt die directeur
dan op in de plaats van den Inspecteur.
Straffen. Ten slotte zijn er een groat aantal straffen vastgesteld op
overtredingen van de bepalingen van deze wet, straffen, die tot soms
hooge boeten zijn opgevoerd.
WARENWET.
Het doel van de Warenwet (Wet van 19 Sept. 1919, S. 581) is de
bevolking te beschermen tegen eventueele vervalsching van levensmiddelen, door toevoeging van minderwaardige stoffen, die in levensmiddelen
kunnen voorkomen, daaraan om een of andere reden zijn toegevoegd,
of door het gebruik van voorwerpen bij de bereiding daarin zijn geraakt.
Niet alleen uit het oogpunt van de volksgezondheid is het van belang
vervalschingen tegen te gaan, ook voor handel en industrie is dit zeer
belangrijk.
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De wet geeft nauwkeurig aan wat waren zijn en op welke van deze
de wet van toepassing is; vleeschwaren vallen er echter niet onder, daar
deze behooren tot het terrein van de Vleeschkeuringswet.
Keuringsdistricten. Ten einde over het geheele land in staat te zijn
de waren goed te controleeren en vervalschingen op te sporen is het
land verdeeld in 18 districten, in elk waarvan een keuringsdienst bestaat.
Aan het hoofd van een Warenkeuringsdienst staat een chemicus als
directeur, die bijgestaan wordt door opsporingspersoneel, terwijl hij
een laboratorium voor onderzoek tot zijn beschikking heeft.

Een district wordt gevormd door
een groep van gemeenten, in een waarvan de dienst gevestigd is. De
kosten van den dienst worden voor de helft door deze gemeenten, voor
de andere helft door het Rijk gedragen. De gemeenten stellen verordeningen vast, regelende de werkzaamheden van den dienst, welke aan de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten zijn onderworpen, terwijl de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met de Hygiene van bodem,
water en lucht, controleerend en adviseerend optreedt.
Samenstelling van een district.

In het belang van de Volksgezondheid heeft
de Kroon het recht zelfstandigheden, voorwerpen of gereedschappen aan
te wijzen, die bij de bereiding van stoffen niet mogen worden gebruikt
of alleen onder zekere voorwaarden; en verder eischen te stellen bij de
bereiding, verpakking, bewerking, behandeling en vervoer; tevens kunnen
eischen worden gesteld, waaraan de waren moeten voldoen. Ook kan
de Kroon in het belang van de Volksgezondheid waren verbieden of
aan voorschriften onderwerpen.
Steunende op deze bevoegdheden in de wet vastgelegd zijn een groot
aantal besluiten uitgevaardigd, betrekking hebbende op zeer uiteenloopende soorten van levensmiddelen. I k noem o.a. dev olgende artikelen:
suiker en stroop, jam en limonade, meel, cacao en chocolade, koffie en
thee, honing en margarine, brood, azijn en bier, olien en vetten, kaas,
melk, wijn en consumptie-ijs. Ook voor artikelen, die geen levensmiddelen
zijn, zijn vele dergelijke besluiten vastgelegd.
Verbieden van stoffen.

Melk-besluit. Van deze besluiten zijn die voor melk en consumptieijs voor de Volksgezondheid van groot belang. Het melk-besluit heeft
niet alleen betrekking op melk als zoodanig, doch ook op allerlei melkproducten. Allereerst warden de eischen genoemd, waaraan melk moet
voldoen, verder, dat geen conserveer-middelen mogen worden gebruikt
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en dat er geen pathogene organismen in aanwezig mogen zijn. Van belang
is ook, dat art. 26 van dit besluit voorschrijft, dat geen melkbehandeling
plaats mag hebben in een woning, waar febris typhoidea voorkomt. Deze
melk mag alleen gebruikt worden na sterilisatie. De geneeskundige inspecteur kan eventueel hiervan ontheffing verleenen. Ook in geval van
sommige ziekten aan hoofd, handen of huid kan een geneeskundige een
verklaring afgeven, dat behandeling van melk en melkproducten niet
mag plaats hebben.
De waarde van deze voorschriften is echter door de grootere bevoegdheid, die de Besmettelijke-Ziektenwet op dit terrein vaak geeft, wel eenigszins verminderd.

Consumptie-ijs besluit.

Ten opzichte van consumptie-ijs zijn analoge
voorschriften gemaakt. De eischen, waaraan de samenstelling moet voldoen, het verbod van het gebruik van conserveermiddelen, de noodzakelijkheid van het gebruik van deugdelijke grondstoffen, dit alles is daarin
omschreven. Tevens zijn voorwaarden vastgesteld, waaraan het vervoer
en de behandeling moeten voldoen, de verkoop en de vergunningsvoorwaarden daartoe zijn eveneens vermeld.

Voorschriften voor de fabrieken.

In de fabriek mag niets anders
worden gefabriceerd, 't ijs moet beneden o° bewaard worden, slaap- of
woonvertrekken, privaten of urinoirs mogen in de fabriek niet aanwezig zijn.

Adviseerende commissie. Een blijvende commissie adviseert den
Minister in het belang van handel en industrie. Deze commissie telt
20 leden, waarvan I voorzitter en i secretaris, waaraan verder nog
buitengewone leden kunnen worden toegevoegd.
De wet, die met de vele besluiten nog al uitgebreid is, bevat nauwkeurige voorschriften en methoden van onderzoek, betrekking hebbende
op de meest uiteenloopende artikelen.
VLEESCHKEURINGSWET.
Niet onder de bepalingen van de Warenwet vallen de vleeschwaren.
Een afzonderlijke wet, de Vleeschkeuringswet, regelt wettelijk alle aangelegenheden, die hierop betrekking hebben.

Keuring van vleesch. Van belang voor de Volksgezondheid is, dat
slachtdieren zoowel voor als na de slachting aan een keuring zijn onder121

worpen, dat niet ieder naar willekeur slachtdieren in de consumptie kan
brengen, dat voorschriften zijn gemaakt, betrekking hebbende op het
conserveeren van vleeschwaren enz. enz.
Deze wet, waarvan het toezicht onder den Minister is opgedragen aan
den hoofdinspecteur en aan de inspecteurs van den Veterinairen Dienst
geeft met de besluiten, die de bijzonderheden nader regelen, een goeden
waarborg tegen eventueele schade, die door vleesch of vleeschwaren zou
kunnen worden toegebracht.
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HOOFDSTUK IV.

MAATSCHAPPELIJKE ZORG (algemeen)
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

De bevolking van een land kan ten opzichte van haar economische
gesteldheid verdeeld worden in
meervermogenden,
minvermogenden en
onvermogenden.
Onder meervermogenden kunnen verstaan worden die personen, die
zich onder alle omstandigheden des levens zelf zonder hulp van anderen
kunnen helpen.
De minvermogenden kunnen onder normale omstandigheden in hun
onderhoud en dat van hun gezin voorzien. Onder abnormale omstandigheden, als b.v. ziekte, werkloosheid enz. zullen zij moeten worden geholpen, tenzij verzekeringen hun de noodige middelen tot onderhoud verschaffen.
De onvermogenden moeten in elk opzicht worden geholpen. Zij ontvangen zelfs het noodzakelijke levensonderhoud van anderen.
Deze indeeling van eene bevolking moge al to eenvoudig schijnen.
Ze heeft toch deze practische beteekenis, dat we haar aantreffen onder
welke politieke verhoudingen een yolk ook moge leven ; zelfs in Rusland
ziet men langzamerhand de scheiding in deze groepen zich weder voltrekken.
Waar lichamelijke, maar vooral geestelijke en zedelijke waarden in den
regel de plaats bepalen, die de mensch in de maatschappij zal innemen,
daar is het duidelijk, dat de lichamelijk gezonde en geestelijk hoogstaande
mensch het in het maatschappelijk leven tot een hooger peil zal brengen
dan de zwakke en geestelijk achterlijke. Onder de onvermogenden zullen
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zeker het grootste aantal lichamelijk en geestelijk onvolwaardigen worden
aangetroffen.
Zuiver materieel gesproken, moet met ons menschenmateriaal zuinig
warden omgesprongen. De bevolking vertegenwoordigt als arbeidskracht
een kapitaal, dat het kapitaal van een yolk in geld met vele millioenen
overtreft.
Ook uit stoffelijk oogpunt is het dus van de grootste beteekenis ons
yolk niet alleen gezond te houden, maar ook in economisch opzicht op
een zoo hoog mogelijk peil te brengen en te doen blijven.
Aangezien de meervermogenden in economisch opzicht geen hulp noodig hebben, bepalen wij ons bij onze besprekingen omtrent de maatschappelijke zorg alleen tot de wijzen, waarop de min- en onvermogenden
moeten worden geholpen.
Het valt natuurlijk niet te ontkennen, dat meervermogenden door eigen
schuld of buiten hun schuld door finantieele catastrophen min- of onvermogend kunnen worden. Onder deze personen vinden we vaak de
zgn. stille armen.
Voor de minvermogenden zullen we voornamelijk maatregelen moeten
treffen van prophylactischen aard, ter voorkoming dus van armoede,
terwijl bij de onvermogenden maatregelen moeten worden getroffen om
hen uit den toestand van armlastigheid op te heffen of, wanneer dit
niet mogelijk is, om hun het noodzakelijke levensonderhoud te verschaffen. Deze maatregelen hebben een meer therapeutisch karakter.
Het aantal onvermogenden kan in den regel geschat worden op ongeveer 3% der bevolking in normale omstandigheden.
De minvermogenden zijn in een bevolking in veel grooteren getale
aanwezig. Wanneer we daartoe rekenen de personen, die verzekerd zijn
ingevolge de Invaliditeits- of Ziektewet, dan komen we in ons land reeds
op een aantal van meer dan 2 millioen.
Om de maatregelen aan te geven, die genomen moeten worden om de
minvermogenden niet tot armoede te doen vervallen, zullen de voornaamste oorzaken van armoede nader moeten worden aangegeven. Als zoodanig zouden we kunnen noemen : ziekte, ongeval, invaliditeit, ouderdom,
werkloosheid, en geestelijke of lichamelijke onvolwaardigheid.
Daarnaast zijn uit den aard der zaak nog meerdere oorzaken van
armoede op te nemen, maar bovengenoemde zijn ongetwijfeld de oorzaken, die verreweg het meeste voorkomen.
Maatregelen van hoogere orde ter voorkoming van armoede zijn zeker
die, welke erop gericht zijn de oorzaken van armoede weg te nemen.
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Dit zal niet altijd en in alle gevallen mogelijk zijn, maar veel is hier toch
reeds bereikt.
Ter voorkoming van ziekten werken mede de besmettelijke-ziektenwet,
de bestrijding der tuberculose, de bestrijding der geslachtsziekten, de rheumatiekbestrijding, zuigelingenbescherming, kleuterbescherming, schoolartsendienst enz. Tot het voorkomen van beroepsziekten werken mede
Arbeidswet en Veiligheidswet.
Prophylactische maatregelen ten opzichte van ongevallen kunnen genomen warden krachtens de Arbeidswet en Veiligheidswet. De uitnemende
voorlichting uitgaande van het Veiligheidsmuseum te Amsterdam kan
hiertoe ook zeer veel bijdragen.
In meerdere gevallen kan invaliditeit door ziekte en ongeval worden
voorkomen door een goede geneeskundige behandeling en zaakkundige
verpleging.
De gevolgen van den ouderdom zijn uit den aard der zaak moeilijk
te voorkomen. De uitnemende hygienische omstandigheden, waaronder
een niet onbelangrijk deel van onze bevolking leeft, hebben wel ertoe
bijgedragen, dat de gemiddelde ouderdom aanzienlijk is toegenomen.
Het voorkomen van werkloosheid is wel, zooals de toestand in onze
dagen duidelijk leert, een uiterst moeilijk probleem. Werkverschaffing
kan hier slechts ten deele, en daar nog slechts op eenigszins kunstmatige
wijze, helpen. Ook kan een goede handelspolitiek van een regeering soms
gedeeltlijk het euvel verminderen, maar bij de abnormale werkloosheid
spelen zooveel factoren een rol, dat afdoende maatregelen bezwaarlijk
zijn aan te geven.
Lichamelijke gebrekkigheid kan in vele gevallen worden voorkomen,
door de ziekten en omstandigheden, die de lichamelijke gebrekkigheid
kunnen verwekken, te bestrijden. Als voorbeeld kan hier genoemd warden
de bestrijding van de rachitis; het aantal gebrekkigen door rachitis neemt
door de maatregelen, die ter voorkoming dezer ziekte in de laatste jaren
genomen zijn, af.
Een goed geregeld straatverkeer, gepaard met de noodige voorlichting
van het publiek, vooral van de kinderen, zal het aantal auto-ongelukken,
en dientengevolge lichamelijke gebrekkigheid doen verminderen. (Bij
kleuters is ± 1.5% der sterfgevallen te wijten aan verkeersongevallen).
Het aantal blinden b.v. is aanzienlijk verminderd door het wegnemen
van de oorzaken, die tot blindheid kunnen leiden.
Dat ook hier een deugdelijke geneeskundige behandeling en verpleging veel goeds kan uitwerken, spreekt van zelf.
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De oorzaken van geestelijke anvolwaardigheid weg te nemen, is uiterst
moeilijk, wanneer deze op erfelijken grondslag zijn ontstaan. Het is zeer
de vraag of maatregelen van eugenetischen aard, indien deze toelaatbaar
zouden zijn, afdoende verbetering zouden kunnen aanbrengen. lets anders
is het met karakterfouten, ontstaan door een verkeerde opvoeding.
Deze onderwerpen zullen in de volgende hoofdstukken uitvoerig worden behandeld.
Van geheel anderen aard worden de maatregelen, wanneer een ziekte
of een ongeval is opgetreden, wanneer een persoon in een toestand van
invaliditeit of ouderdom is komen te verkeeren, wanneer werkloosheid
aanwezig is, wanneer lichamelijke of geestelijke gebrekkigheid, die niet
verder te verklaren valt, wordt aangetroffen, dan moeten er prophylactische maatregelen ten opzichte van een mogelijk dreigende armoede worden genomen, dan moet armoede worden voorkomen.
Evenals bij de maatregelen ter voorkoming van de oorzaken van armoede onderscheiden we ook hier maatregelen van wettelijken aard en
maatregelen uitgaande van het particulier initiatief, terwijl hier ook voor
den minvermogende zelf een taak is weggelegd. Deze zal zich namelijk
door verschillende wettelijk niet-verplichte verzekeringen van geldelijke
moeilijkheden, die tot armoede kunnen leiden, moeten trachten te behoeden. In dit verband moeten worden genoemd de ziekenfondsen, de
begrafenisfondsen, de verzekering tegen brand- en waterschade, enz.
Een groot aantal minvermogenden wordt bij ziekte voor armoede
gevrijwaard door de Ziektewet. Wanneer de ziekte of de gevolgen van
ziekte bij deze personen langer duren dan 6 maanden, krijgen zij een
uitkeering ingevolge de Invaliditeitswet welke uitkeering echter te gering
is om hen niet vaak te noodzaken de hulp van de organen van armenzorg in te roepen.
Minvermogenden, die niet onder de ziektewet vallen, zullen bij meer
langdurige ziekte tot armoede komen te vervallen. Eveneens zal een
langdurige ziekte, die soms veel uitgaven vraagt (operatie, ziekenhuis),
voorkomende in het gezin van een ingevolge de Ziektewet verzekerde,
hem dwingen de hulp van een instelling van weldadigheid te vragen.
In dit laatste geval kan hij dit voorkomen door bijtijds eene verzekering
aan te gaan voor ziekenhuisverpleging.
De minvermogende, aan wie een ongeval overkomt, en die ingevolge
een der Ongevallenwetten verzekerd is, zal niet licht tot armoede behoeven
te komen. De Ongevallenwetten zorgen op uitnemende wijze voor de
verzekerden.
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Wanneer een minvermogende een ongeval overkomt buiten zijn werk,
en hij is verzekerd ingevolge de Ziektewet, dan zal deze hem 6 maanden
8o% van zijn loon uitkeeren; zoonoodig zal nadien de Invaliditeitswet
een uitkeering geven, welke uitkeering echter weder niet voldoende is om
in zijn noodzakelijk levensonderhoud te voorzien.
Bij ouderdom zal de verzekerde minvermogende op 65-jarigen leeftijd
een uitkeering per week van f 3.— (echtpaar f 5.—) ontvangen. In den
regel weder niet voldoende om hen bij de organen van armenzorg vandaan te houden.
Bij werkloosheid treden de werkloosheidskassen en de steunregeling
helpend op. De minvermogende, die niet in de termen valt om van deze
zijde steun te erlangen, vervalt tot armoede.
Naast deze maatregelen van overheidswege om armoede te voorkomen,
treden in dit verband de maatregelen van de zijde van het particulier
initiatief op den voorgrond om armoede te voorkomen bij de lichamelijk
en geestelijk gebrekkigen.
Talrijke vereenigingen zorgen voor schoolonderwijs en vakopleiding
van blinden, dooven, doofstommen, lichamelijk gebrekkigen in engeren
zin en van geestelijk onvolwaardigen, am op die wijze ervoor zorg te
dragen, dat deze personen geheel of voor een groot gedeelte in hun eigen
onderhoud zullen kunnen voorzien.
Degenen, bij wie dit niet gelukt of bij wie door den ernst van de
afwijkingen dit niet kan gelukken, zullen tot armoede komen. Vooral
ander de paupers, d.w.z. ander die armen, die niet zoover te brengen
zijn om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, vinden w?,
vele geestelijk onvolwaardigen.
Vooral landloopers, dronkaards, arbeidsschuwen en prostitue's moeten
tot deze categorie worden gerekend.
De groote groep van de onvermogenden wordt dus gevormd door personen, die tot armoede gekomen zijn door allerlei oorzaken, en bij wie
de sociale prophylaxe (sociale wetgeving of sociale maatregelen van
het particulier initiatief) niet de armoede heeft kunnen voorkomen:
invaliden, niet verzekerde werkloozen, ouden van dagen, lichamelijk
en geestelijk gebrekkigen. De groep stifle armen wordt veeal gevormd
door meervermogenden, die door achteruitgang in zaken, speculaties, enz.
hun geld verloren hebben.
Bij de onvermogenden treedt de therapie, de behandeling en de zorg
op den voorgrond.
De zorg voor de onvermogenden is tweeerlei:
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I°. een deel van hen kan door hulp weer in de gelegenheid worden
gesteld in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin te voorzien (reclassabelen).
2°. een ander deel kan alleen het allernoodzakelijkste levensonderhoud krijgen door geregelde bedeeling vanwege een instelling
van weldadigheid of vanwege particulieren. (De tot deze categorie behoorende personen zijn niet te reclasseeren : Paupers).
In meerdere hoofdstukken worden de verschillende maatregelen behandeld ter voorkoming van de oorzaken van armoede en ter voorkoming van armoede, wanneer de oorzaken ervan niet voorkomen hebben
kunnen worden, terwijl in een afzonderlijk hoofdstuk de maatregelen
kunnen worden, terwijl in een afzonderlijk hoofdstuk (Armenzorg) de
maatregelen worden besproken, die genomen kunnen worden om de armen
te helpen.
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HOOFDSTUK V.

SOCIALE ZORG VOOR GEZONDEN
MOEDERSCHAPSZORG
(door M. A. VAN DIJK, Arts.)

De sociale gezondheidszorg, die zich tot taak stelt om maatregelen
aan te geven die kunnen worden toegepast om den gezonden mensch
gezond te houden, komt voor de vraag te staan op welk oogenblik van
het leven zij met deze zorg moet beginnen. Het antwoord zal zijn, dat
dit zoo vroeg mogelijk moet gebeuren. Daarbij is zelfs het oogenblik van
de geboorte nog niet vroeg genoeg gekozen, omdat tijdens de ontwikkeling
van het kind voor de geboorte, zijn gezondheid reeds door allerlei oorzaken schade kan geleden hebben.
Praenatale en postnatale zorg. Wil men vanaf een zoo vroeg mogelijk tijdstip voor het kind zorgen, dan moet men daarbij als uitgangspunt nemen het oogenblik waarop de vrucht zich bij de moeder begint
te ontwikkelen. In dit tijdperk valt de zorg voor het kind geheel en al
samen met de zorg voor de moeder. Men kan het noemen het tijdstip
der praenatale zorg of der moederschapszorg in engeren zin.
In het postnatale tijdperk nemen de eerste 14 dagen een bizondere
plaats in, omdat in dien tijd de zorg voor moeder en kind nog ten
nauwste samenhangen. Na het kraambed wordt het verband tusschen
moeder en kind losser, zoodat men vanaf dat oogenblik een aparte
zuigelingenzorg gaat onderscheiden ; de grootste afhankelijkheid bestaat
dan nog voor de kinderen, die gezoogd worden. Echter zijn gedurende
den geheelen kinderleeftijd moeder en kind nog niet als geheel gescheiden
te denken, zoodat zoowel bij de zuigelingenzorg als bij de kleuterzorg en
9
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de zorg voor het schoolkind met de moeder moet worden rekening gehouden en maatregelen in het belang van de moeder genomen, nog aan het
kind ten goede kunnen komen.
Bij de moederschapszorg kan men dus onderscheid maken tusschen de
praenatale zorg, de zorg tijdens de geboorte, en de postnatale zorg.
Tot de laatste worden dan in hoofdzaak de maatregelen gerekend, die
genomen kunnen worden in het belang van een goed verloop van het
kraambed.
Voor de gezondheid van de vrucht is het op de eerste plaats van
belang dat zijn beide ouders zoowel lichamelijk als geestelijk gezond
zijn d.w.z. vrij van ernstige erfelijke ziekten of afwijkingen en van
ziekten, die voor of na de geboorte op het kind kunnen overgaan.

Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk, Om de kansen voor
het kind in dit opzicht zoo gunstig mogelijk te maken, verdient het
geneeskundig onderzoek voor het huwelijk alle aanbeveling. De propaganda voor dit onderzoek en zijn organisatie is dan ook een der onderdeelen van de moderne gezondheidszorg.
In sommige steden in het buitenland zijn voor dit doel speciale consultatiebureaux ingericht en in ons land zijn in de laatste jaren in de groote
steden ook dergelijke bureaux tot stand gekomen.
Het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk heeft op de eerste
plaats ten doel om bij de toekomstige ouders ziekten of afwijkingen op
te sporen, die voor behandeling vatbaar zijn, opdat behandeling wordt
ingesteld en de ziekte tot genezing gebracht, voordat het huwelijk wordt
aangegaan. Dit is wel zijn belangrijkste en meest dankbare taak.
De vaststelling van erfelijke ziekten en afwijkingen is vervolgens ook
de taak van dit onderzoek. De beantwoording der vraag, welke raad
bij het constateeren van dergelijke aandoeningen moet worden gegeven,
is vaak een zeer moeilijk probleem. Daarmede betreedt men het terrein
der eugenetiek of rashygiene, het onderdeel der gezondheidsleer dat nagaat op welke wijze kan bevorderd worden, dat goede lichamelijke en
geestelijke eigenschappen zich onder het menschdom voortplanten en
ongunstige erffactoren worden tegengegaan.
Daar de aanleg voor een erfelijke ziekte niet voor therapie toegankelijk is, kan zijn voortplanting op geen andere wijze verhinderd worden
dan door het nalaten van het huwelijk.
Nu heeft degene, die het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk
verricht niet de bevoegdheid om een huwelijksverbod uit te spreken, maar
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zelfs met het ontraden van het huwelijk zal hij voorzichtig zijn. De wetten, die de erfelijkheid beheerschen, zijn ons nog slechts ten deele bekend.
De erfelijke aandoening doet zich slechts bij een deel, soms een zeer klein
deel der nakomelingen voor. Naast den aanleg tot een bepaalde erfelijke ziekte kan de mensch andere waardevolle erffactoren in zich dragen
en het is ondoenlijk beide tegen elkaar af te wegen. Degene, die het
geneeskundig onderzoek voor het huwelijk verricht kan dus niet veel
meer doen dan den betreffende van een bestaande erfelijke ziekte op
de hoogte brengen en hem mededeelen in welke mate zij erfelijk is,
voorzoover dit met zekerheid bekend is.
Door sommigen wordt om de voortplanting van geestelijk of lichamelijk
onvolwaardigen te verhinderen nog een andere maatregel aanbevolen,
die reeds in het buitenland bier en daar wordt toegepast, — zooals in
enkele landen van Amerika en sinds kort ook in Duitschland —, en wel
de sterilisatie of onvruchtbaarmaking van personen, die met een zeer
ernstige erfelijke afwijking belast zijn. Deze sterilisatie uit een oogpunt
van rashygienische voorzorg is echter in strijd met de beginselen van het
katholiek geloof, evenals andere maatregelen die in dit verband toepassing zouden kunnen vinden, zooals Nieuw-Malthusiaansche methoden en het opwekken van abortus. Op dit gebied, hetwelk betreft voorlichting voor of tijdens het huwelijk is het meer dan op elk ander gebied
der sociale gezondheidszorg van belang, dat deze geschiedt door personen,
die dezelfde levensbeschouwing zijn toegedaan als de raadzoekenden om
het gevaar van verkeerde voorlichting te voorkomen.
Bij het oprichten van consultatiebureaux, die ten doel hebben deze
voorlichting te geven, moet dan ook met dezen eisch worden rekening
gehouden. Het eerste katholieke consultatiebureau voor geneeskundig
onderzoek voor het huwelijk werd in 1934 in Amsterdam opgericht.
Maatregelen te nemen voor een goed verloop der zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap kan de kans op een gezonde ontwikkeling der
vrucht in verschillend opzicht bevorderd worden. Daarbij is van belang,
dat de vrouw zich goed voedt, een gezonde levenswijze volgt, te groote
inspanning, in het bizonder zwaar lichamelijk werk vermijdt, haar gezondheidstoestand geregeld laat controleeren, en zich wanneer zich eenig
teeken van ziekte vertoont, onmiddellijk onder behandeling van den
dokter stelt.
Of aan deze voorwaarden voldaan wordt hangt af van het hygienisch
inzicht der vrouw en van sociale omstandigheden. Het is van belang,
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dat in de moedercursussen, die op een andere plaats in dit boek ter
sprake zullen komen (zie bl. 157), de vrouwen gesproken wordt over de
levenswijze, die zij tijdens de zwangerschap te volgen hebben en de maatregelen, die zij in dien tijd in het belang van haar zelf en van het te verwachten kind kunnen nemen.
Alle methoden, die ten doel hebben het inzicht in de beteekenis van
algemeen-hygienische maatregelen te verbeteren, zooals de op blz. 157
genoemde cursussen aan jonge meisjes, komen indirect ook aan de zwangere vrouw ten goede.
Sociale omstandigheden kunnen het echter ook aan de zwangere vrouw
bezwaarlijk of onmogelijk maken aan bovengenoemde voorwaarden te
voldoen.
Zorg voor voldoende voeding. De eerste eisch, die de goede voeding
betreft, komt in het gedrang, daar waar armoede het de vrouw onmogelijk maakt zich van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer ergens
gebrek geleden wordt, is het de zwangere vrouw, waarvoor op de eerste
plaats moet gezorgd warden. Vereenigingen van armenzorg en weldadigheid hebben bij de hulp die zij gaven, steeds in het bizonder de zwangere vrouw bedacht. Op katholiek terrein is het vooral de St. Elisabethsvereeniging die van oudsher zich tot taak heeft gesteld om de zwangere
vrouw in dit opzicht te hulp te komen. Op alien, die bij hun sociale
werk met zwangeren in aanraking komen, rust de plicht aan dit punt
hun aandacht te geven en voorzoover hun eenigszins mogelijk is in den
bestaanden nood te voorzien. Bij de verstrekking van voedingsmiddelen
moet niet slechts met de hoeveelheid maar ook met de kwaliteit worden
rekening gehouden. Het is voor de behoeftige zwangere in het bizonder
moeilijk voor een voldoend eiwitgehalte van haar voeding te zorgen,
daar de eiwitrijke voedingsmiddelen de duurdere zijn. Het is dan ook
een gewoonte, die zich heeft ingeburgerd om de zwangere vrouw extra
melk te verstrekken. Als eisch van den modernen tijd komt daarbij de
zorg voor een voldoende vitamine-gehalte van het voedsel, daar deze
stoffen voor de goede ontwikkeling van het kind van belang zijn gebleken. Om voldoende te zijn, moet de voeding der zwangere vrouw elken
dag ook eenige versche groente of fruit bevatten.
De levenswijze
die als schadelijk voor de zwangere vrouw moet worden aangemerkt, is
die waarbij zij naast haar eigenlijke beroep van huisvrouw nog
Invloed van beroepswerk op de zwangere vrouw.
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anderen werkkring heeft, in het bizonder wanneer deze buitenshuis ligt
of met zwaar of ongezond lichamelijk werk gepaard gaat.
Als allereerste eisch der moederschapszorg moet gelden, dat de getrouwde vrouw naast de zorg voor haar gezin geen ander beroep heeft.
Voor de zwangere vrouw geldt deze eisch in versterkte mate. Heeft deze
toch behalve de zorg voor het gezin nog een ander beroep te vervullen,
dan wordt dit voor haar een taak waartegen zij in de gegeven omstandigheden lichamelijk niet is opgewassen en waarvan allerlei storingen het gevolg kunnen zijn. Onderzoekingen hebben bewezen, dat bij
deze vrouwen het getal der abnormaal verloopende bevallingen grooter
is, verder het getal der vroeggeboorten, en dat het gewicht der pasgeborenen aanmerkelijk achterstaat bij dat der kinderen van vrouwen, die in
normale omstandigheden hebben geleefd. 1 )
Schadelijk voor de zwangere vrouw is vooral de fabrieksarbeid. Daaronder zijn verschillende beroepen, waarbij de vrouw met vergiften in
aanraking komt (lood, kwik enz.), waarvoor zij in dien tijd bizonder
gevoelig is en die ook hun schadelijke werking hebben op de vrucht.
Bij deze vrouwen is het getal der vroeg- en doodgeborenen zeer hoog.
In de meeste landen bestaat dan ook het wettelijk verbod, dat getrouwde
vrouwen in bepaalde beroepen werkzaam zijn.

Wettelijke maatregelen in het belang der vrouw tijdens de zwangerschap en na de bevalling. In Nederland bevat de Arbeidswet vele
bepalingen, die ten doel hebben jeugdige personen en vrouwen tegen door
het beroep dreigende schadelijke invloeden te beschermen en ook die deze
personen het werken in bepaalde beroepen, waar groot gevaar voor de
gezondheid dreigt, verbieden (zie blz. 559 e.v.). Dezelfde wet bevat de bepaling, dat een vrouwelijke arbeider geen arbeid verrichten mag binnen
8 weken na haar bevalling. De tijd gedurende welke onmiddellijk voor
de bevalling geen arbeid is verricht komt tot ten hoogste twee weken
in mindering van den in den vorigen zin gestelden termijn. De Ziektewet
regelt de uitkeering van loon tijdens zwangerschap en kraambed. In
art. 20 lid 3 is bepaald, dat zwangerschap en bevalling van een gehuwde
vrouw met ziekte is gelijkgesteld. De hoogte en duur van deze uitkeering vindt men op een andere plaats in dit boek vermeld (zie blz. 538).
Ook buiten het fabrieksbedrijf zijn de omstandigheden voor de getrouwde vrouw vaak zoo, dat zij niet slechts voor het huishouden heeft
te zorgen, mar daarnaast ook nog hard moet werken om te helpen bij
1

) Zie Alfons Fischer: Grundriss der Sozialen Hygiene, blz.

221.
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de kostwinning voor het gezin. Dit is vooral het geval in de kleine
boerenbedrijven op het platteland, waar zij dikwijls een groot deel van
den dag bezig is met werk in den stal of op het land, een werk dat gewoonlijk met groote lichamelijke inspanning gepaard gaat en vooral voor
de zwangere vrouw zeer nadeelig is.
Verbetering der oeconomische verhoudingen en voorlichting der bevolking over het ongewenschte van dezen toestand, zullen tot zijn verbetering moeten bijdragen.

Beteekenis der geregelde gezondheidscontrole tijdens de zwangerschap. De controle van den gezondheidstoestand der zwangere vrouw is
een onderdeel van de taak van de verloskundige, hetzij de arts, hetzij de
vroedvrouw, tot wie de vrouw zich tot bijstand bij de bevalling heeft
gewend. Om deze controle tot haar recht te doen komen is het noodig,
dat de vrouw zich reeds vroeg in de zwangerschap voor onderzoek bij
den verloskundige aanmeldt en de controle van haar gezondheidstoestand
op geregelde tijden wordt herhaald. Door deze controle kunnen op de
eerste plaats tijdig ziekten bij de zwangere worden vastgesteld, die anders
vaak pas ontdekt warden, wanneer zij zoover zijn voortgeschreden, dat
zij het leven van moeder en kind in gevaar brengen. Onder deze ziekten
neemt de zwangerschapsvergiftiging de voornaamste plaats in met de
kans op eclampsie, die door geregeld urine-onderzoek en controle van den
bloeddruk reeds vroeg kan worden vastgesteld.
De controle tijdens de zwangerschap is daarnaast noodzakelijk om
afwijkingen te ontdekken, die den goeden of loop van de bevalling bedreigen, waartegen dan bijtijds voorzorgsmaatregelen kunnen genomen
worden, zooals bekkenvernauwing, afwijkende ligging der vrucht, afwijkingen aan de geslachtsorganen.

Consultatiebureaux voor zwangeren. In de grootere steden zijn in
navolging van andere consultatiebureaux ook consultatiebureaux voor
zwangeren opgericht, waardoor de controle der zwangeren wordt gecentraliseerd en daardoor vereenvoudigd. Zij hebben tevens het doel de
zwangeren voorlichting te geven omtrent de te volgen levenswijze en
verleenen vaak ook bemiddeling wanneer maatregelen ter voorziening in
socialen of finantieelen nood noodzakelijk zijn. Ook draagt het bestaan
dezer bureaux ertoe bij, dat de bevolking van de beteekenis der controle
tijdens de zwangerschap wordt doordrongen. Soms behoort dit bureau
tot den Gemeentelijk Geneeskundigen Dienst, in andere gevallen gaat het
uit van een der Kruisvereenigingen. Het wordt gehouden door een
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medicus of een vroedvrouw, terwijl in het laatste geval steeds een specialist-verloskundige aan het bureau verbonden is, die in gevallen waar
afwij kingen worden vastgesteld, geraadpleegd wordt.

Maatregelen voor een goed verloop van bevalling en kraambed.
Voor het goede verloop van bevalling en kraambed is verder noodzakelijk, dat de vrouw goede verloskundige hulp ontvangt en zij ook
voldoende hulp in het kraambed heeft, waarbij niet slechts voor de verpleging van moeder en kind, maar ook voor hulp in de huishouding
moet gezorgd zijn.

Verloskundige hulp. Wat de verloskundige hulp betreft, neemt
Nederland in de rij der landen een zeer gunstige plaats in, daar het in
ons land tot de allergrootste uitzonderingen behoort, dat bij de bevalling geen verloskundige hulp wordt ingeroepen. Het verleenen van hulp
door ondeskundigen is bij de wet strafbaar gesteld (zie blz. 412).
In gevallen waar het gezin niet zelf de kosten der hulp kan dragen,
komt deze ten laste van de gemeente, die tengevolge van het bepaalde
in de Armenwet, een arts of vroedvrouw als gemeente-verloskundige
moet aanstellen. Voor de taak der vroedvrouw zie blz. 416.
Kraamhulp. Voor de kraamhulp zijn verschillende gediplomeerde
krachten beschikbaar : I°. de gediplomeerde verpleegster met de aanteekening kraamverpleging, 2°. de gediplomeerde kraamverzorgster, 3°. de
gediplomeerde baker.

De kraamverpleegster en verzorgster kunnen worden aangesteld als
wijkkraamverpleegster of wijkkraamverzorgster. Zij zijn dan in dienst
van een vereeniging werkzaam, gewoonlijk een der Kruisvereenigingen
en gaan twee- of driemaal per dag kraamvrouw en kind helpen. In gezinnen, waar voor het huishoudelijk werk geen dienstbode aanwezig is
en ook geen familielid of kennis zich met dit werk belast, moet ook
nog voor een hulp in de huishouding worden gezorgd.
135

In deze gevallen verdient het de voorkeur, dat zoowel de verzorging
van kraamvrouw en kind als het huishoudelijk werk door een persoon
geschiedt en hiervoor is de gediplomeerde baker de aangewezen kracht.
Zij is dus ofwel intern; ofwel zij verblijft een groot deel van den dag
ten huize van de kraamvrouw.
Het is van groot belang, dat er op het werk der bakers eenige contrOle
wordt uitgeoefend. Voorzoover zij niet in dienst van een vereeniging
zijn, is het gewenscht, dat zij aan een Bemiddelingsbureau verbonden
zijn; waardoor aan de eene zijde bereikt wordt, dat de bakers geregeld
werk hebben, en anderzijds ook contrOle op hun werk mogelijk wordt.
Alhoewel door de toename van het getal der gediplomeerden de verleening van kraamhulp door deskundigen zich uitbreidt, is het aantal
kraamvrouwen dat door ondeskundigen verzorgd wordt, steeds nog zeer
groot, gedeeltelijk omdat de bevolking nog niet van de beteekenis van
deskundige hulp doordrongen is, gedeeltelijk omdat zij opziet tegen de
meerdere kosten, die deze betere hulp met zich brengt.
Het is een hygienisch belang van den eersten rang, dat goede kraamhulp zooveel mogelijk wordt bevorderd.
Een goede praenatale en natale zorg zal tot uitdrukking komen in een
daling van de sterfte der kraamvrouwen en van het cijfer der doodgeborenen.
Sterfte der kraamvrouwen. Uit de cijfers, die de statistiek ons betreffende de kraamvrouwensterfte verschaft, blijkt dat op dit gebied nog
wel wat te verbeteren valt, want in plaats van een daling laten zij in
de laatste jaren een stijging zien.
Op I o.000 bevallingen stierven :
in 1911-1915
1924-1928
193 1

22.4 vrouwen
27.9
,,
31.6

,l

1932

29.6

7,

933

30.8

1

' Hieruit het besluit te trekken dat de verloskundige hulp verslechterd
zou zijn, is wel niet gerechtvaardigd, want de publicatie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek 1 ), waaraan deze cijfers ontleend zijn, vermeldt, dat in de laatste jaren gestreefd is naar een grootere nauwkeu1 ) Statistiek van de sterfte en de oorzaken van den dood over het jaar 1932.
Uitg. Centraal Bureau voor de Statistiek, blz. XVI I en XX.
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righeid dezer cijfers. Men is n.l. bij sterfgevallen van vrouwen van
20-45 jarigen leeftijd, wanneer een doodsoorzaak was opgegeven, die
met de bevalling zou kunnen samenhangen, nadere inlichtingen gaan
vragen, of dit inderdaad zoo was. Daardoor zijn veel gevallen van kraamvrouwensterfte aan het licht gekomen, die vroeger aan de statistiek
onbekend zouden gebleven zijn. Een andere factor, die tot deze hoogere
sterfte zeker mede heeft bijgedragen, is een toenemend aantal sterfgevallen na crimineelen abortus.
Voor de sociale gezondheidszorg hebben deze cijfers echter wel beteekenis, omdat zij in geen geval op een vermindering der sterfte wijzen
en het haar taak is maatregelen te nemen tegen elke oorzaak van
sterfte, die voor bestrijding vatbaar is.
Doodgeborenen-cijfer. Bij het nagaan van het getal der doodgeborenen doet zich de moeilijkheid voor, dat tot het jaar 1924 de gegevens
der statistiek niet het cijfer der doodgeborenen, maar dat der levenloos
aangegevenen vermelden, d.z. de doodgeborenen, vermeerderd met de
kinderen, die gestorven waren voor de geboorte-aangifte.
Voor het jaar 1924 is zoowel het cijfer der doodgeborenen als der
levenloos aangegevenen bekend. Het eerste bedraagt 26 per woo geborenen, het tweede 37, een verschil dus van I 0/ 00 . Om eenigszins vergelijkbare cijfers te krijgen kan men het verhoudingscijfer der doodgeborenen met I I vermeerderen, en krijgt daardoor een geschat cijfer der levenloos aangegevenen.

doodgeborenen
Op 1000 geborenen komen : levenloos aangegevenen
50.42
184o-1879
188o-1889
49.3 1
189o—I899
45.—
1900— 1909
40.55
1910-1919
37.64
1920-1923
37.78
1924-1928
36.48 (geschat cijfer) 25.48
id.
24.71
1 929
35.7 1
id.
1930
35.61
24.61
id.
1931
24.96
35.96
id.
36.2o
25.2o
1932
Uit deze cijfers blijkt, dat in de laatste twintig jaren het getal der
levenloos aangegevenen ongeveer op dezelfde hoogte is gebleven.
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Doodsoorzaken der doodgeborenen. De grafiek hiernaast geeft een
voorstelling van de doodsoorzaken bij doodgeboren kinderen over de
jaren 1925-1929.
Terwijl in een deel der gevallen het niet mogelijk zou geweest zijn
de sterfte te voorkomen, moet dit voor een belangrijk deel van hen wel
mogelijk geacht worden, voornamelijk voor syphilis, albuminurie, overmatige arbeid, en omstandigheden tijdens de geboorte. De maatregelen
van praenatale en natale zorg, die ter verbetering genomen kunnen
worden, zijn in de vorige bladzijden opgesomd.
Alleen zou hier nog vermeld kunnen warden het belang van een
tijdige opname in het ziekenhuis in die gevallen, waar een complicatie
bij de bevalling te verwachten is, waar alle hulpmiddelen, die een goeden of loop der bevalling zooveel mogelijk kunnen waarborgen, aanwezig
zijn en waar ook beschikt kan worden over de hulp van een specialistverloskundige. Deze maatregel is zoowel voor de vermindering der kraamvrouwensteTfte als van het cijfer der doodgeborenen van niet te onderschatten beteekenis.
Zorg voor de ongehuwde moeder. De moederschapszorg heeft haar
aandacht nog te wijden aan een speciale groep van personen, n.l. de
ongehuwde moeders en hun kinderen.
Het getal der onwettig geborenen is dalende. In de periode 1840-1849
bedroeg dit 5.o i op i oo geboorten, in 193o slechts 1.78. Het getal der
doodgeborenen onder de onwettig geborenen is hooger dan bij de wettig
geboren kinderen.

De omstandigheden, waaronder de ongehuwde moeders voor en vooral
ook na de geboorte van hun kind moeten zorgen, zijn vaak zeer ongunstig. Van oudsher hebben zich speciale vereenigingen van verschillende
godsdienstige richting, en ook neutrale, het lot der ongehuwde moeders
aangetrokken, al kon door hen slechts een klein deel der betreffenden
geholpen worden. Verschillende dezer vereenigingen zijn overgegaan tot
de stichting van tehuizen, waar de ongehuwde moeder reeds eenigen
tijd voor de geboorte van het kind kan worden opgenomen en ook eenige
maanden daarna kan blijven. Dit laatste is van zeer groot belang, omdat
de moeder daardoor de gelegenheid heeft om haar kind zelf te voeden.
Ook wordt daarmede bereikt, dat er zich tusschen moeder en kind
een band vormt. In sommige inrichtingen is deze tijd op 3 maanden
gesteld. De aanstaande moeder verplicht zich dan, wanneer zij wordt
opgenomen, om na de geboorte nog 3 maanden met haar kind te blijven.
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DOODSOORZAKEN BIJ DOODGEBOREN KINDEREN
GEMIDDELD IN DE JAREN 1925-1929.

= 2 6.6 z 0 /,,

= Syphilis

. . .

= o.g8%
= 2.02%
3 = Habitueele Voorbeschiktheid tot abortus
= 0.89%
4 = Albuminurie en andere ziekten van zwangerschap = 8.84%
5 = Ondergaan geweld of overmatige arbeid .
= 0.66%
6 = Ziekten van placenta en de vliezen .
= 10.88%
7 = Ziekten v/d foetus .
= 13.80%
8 = Omstandigheden tijdens de geboorte .
= 26.62%
9 = Andere oorzaken
= 1.72%
10 = Onbekend
= 33.59%
2 = Andere Algemeene ziekten der moeder .

Ziekten der ouders
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Alleen in gevallen van uiterste noodzaak wordt daarvan afgeweken.
Enkele dezer inrichtingen bieden dan verder nog gelegenheid voor
huisvesting der kinderen na het vertrek der moeder, waarbij de Vereeniging zich voorzooveel mogelijk het lot der moeder blijft aantrekken, haar
bemiddeling geeft bij het krijgen van een betrekking en haar ook verder
van raad dient, wanneer zich later moeilijkheden zouden voordoen. Hierdoor wordt voorkomen, dat de moeder er te gauw toe overgaat, om
van haar kind afstand te doen of om haar kind bij vreemden in verpleging te geven.
Terwijl de Ziektewet aan de gehuwde vrouw de uitkeering verzekert
van het voile loon gedurende een zekeren tijd voor en na haar bevalling, is deze bepaling voor de aanneming van het wetsontwerp
voor de ongehuwde arbeidster geschrapt. De toenmalige Minister van
Arbeid, Handel en Nijverheid deed de toezegging dat de Regeering bereid was subsidie te verleenen aan het particulier initiatief, wanneer
dit stappen zou doen om tot verbetering van de zorg voor de ongehuwde moeders over het geheele land te geraken. Daarop kwam tot
stand de Nederlandsche Federatie van Instellingen voor de ongehuwde
Moeders en haar kind, bij afkorting F.I.O.M. genaamd, waarbij zich
instellingen aansloten.

F.I.O.M. De F.I.O.M. stelt zich ten doel met behoud van de volkomen zelfstandigheid der aangesloten instellingen, de belangen te behartigen van de ongehuwde moeder en het buiten echt geboren kind;
het bevorderen en vruchtdragend maken van het werk der bestaande
instellingen en zoo noodig het in het leven roepen van nieuwe.
De katholieke vereenigingen die zich in het bizonder de zorg voor de
ongehuwde moeder tot taak gesteld hebben, zijn de Ned. R. K. Vereeniging tot Bescherming van Meisjes, de Stichting Moederheil te Ginneken en de R. K. Vereeniging Moederschapszorg in Heerlen.
De eerstgenoemde Vereeniging heeft afdeelingen over het geheele land.
Bij haar zijn verschillende tehuizen aangesloten, die soms een verloskundige afdeeling bezitten, of wel een doorgangshuis, d.w.z. tijdelijk
onderdak verleenen aan moeder en kind, of wel alleen een tehuis voor
de kinderen.
De Stichting Moederheil exploiteert een doorgangshuis met verloskundige afdeeling en tevens een tehuis voor de kinderen tot het 6e jaar,
de R. K. Vereeniging Moederschapszorg, die verbonden is met de R. K.
Vroedvrouwenschool te Heerlen, alleen een doorgangshuis.
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ZUIGELINGENZORG
(door M. A. VAN DIJK, Arts.)

Ontwikkeling der sociale zuigelingenzorg. Van de verschillende
takken der sociale gezondheidszorg kwam de zuigelingenzorg mede het
eerst tot ontwikkeling.
Stichting van het eerste Consultatiebureau voor zuigelingen.
De ontdekker der instelling, die op het gebied der sociale zuigelingenzorg de centrale plaats zou gaan innemen, is de Fransche arts Budin
geweest, die in 1892 het eerste consultatiebureau voor zuigelingen stichtte.
Getroffen door de hooge zuigelingensterfte, die er in die dagen ook te
Parijs bestond, stelde hij een onderzoek in naar den toestand der kinderen, die in zijn kliniek geboren waren. Het bleek hem toen, dat vele van
deze kinderen reeds kort na het verlaten der kliniek gestorven waren,
andere ziek. Hij kwam toen op de gedachte de moeders met geregelde
tusschenpoozen te doen terugkomen om hun kind te laten zien en raad
te ontvangen omtrent zijn voeding en verzorging. Daarmede was het
eerste consultatiebureau voor zuigelingen, door hem „consultation des
nourrissons" genoemd, tot stand gekomen.
De consultatiebureaux voor zuigelingen vonden spoedig ook in andere
landen verspreiding. In ons land werden zij in het begin van deze eeuw
in de grootere steden opgericht, het eerste in den Haag in 1901, later
ook in de kleinere, terwijl hun uitbreiding over het platteland van de
laatste jaren dateert.
De toename is vooral in den laatsten tijd zeer snel gegaan, n.l. van 53
in 1926 op 633 in 1933.

Statistische gegevens betreffende de zuigelingensterfte. Mede door
de ontwikkeling der consultatiebureaux ging de zuigeling verhoogde belangstelling trekken en daarbij viel in den beginne de aandacht vooral op
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de hooge sterfte, waardoor hij veel meer dan andere leeftijdsgroepen
getroffen werd.
De zuigelingensterfte wordt uitgedrukt door een cijfer dat aangeeft
hoeveel kinderen beneden het jaar in een bepaald jaar gestorven zijn
op woo in dat jaar levend geboren kinderen.
Onderstaande tabel vermeldt de zuigelingensterfte voor Nederland sinds het
jaar 1850 per woo levend geborenen:
Zuigelingensterfte in Nederland in de laatste 80 jaren.

195.0
1850-1859
197.0
1860-1869
202.5
187o—I879
182.8
188o-1889
189o-1899
158.9
130.0
1900-1909
1910-1919 95.2

1920-1923
1924-1929
1930
1931
1932
1933

68.2
58.3
50.9
49.6
46.3
43.9

Sinds 1880 is de zuigelingensterfte dus zeer sterk gedaald. Zij bedroeg
in 1933 minder dan een vierde van de sterfte in de periode 1880-1889.
Zuigelingensterfte in de verschillende provincies. De zuigelingensterfte is niet in alle streken van ons land even hoog. Tusschen de verschillende provincies hebben steeds belangrijke verschillen bestaan, terwijl de sterfte in alle provincies niet in gelijke mate is gedaald. In het
jaar 188o had de provincie Zuid-Holland de hoogste sterfte, terwijl
zij in 1930 tot de provincies met de laagste sterfte behoorde. Limburg
had in 188o mede het laagste sterftecijfer, terwijl deze provincie met
Noord-Brabant in 1930 de slechtste plaats innam. Noord-Brabant behoorde in 1880 reeds tot de provincies met de hoogste sterfte en dit is
sindsdien zoo gebleven.
Zuigelingensterfte naar de grootte der gemeenten. Wanneer men
de gemeenten indeelde naar het aantal inwoners dan bleek in de vorige
eeuw de zuigelingensterfte het hoogste in de gemeenten met het grootste
aantal inwoners. Deze verhouding is veranderd, zoodat de grootste gemeenten tegenwoordig de laagste zuigelingensterfte hebben en de hoogste
zuigelingensterfte op het platteland wordt aangetroffen.
Deze verandering is niet anders to verklaren, dan dat in de groote
steden een verbetering der hygienische levensomstandigheden eerder in142
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1920

1930

192.9

1931

1932

1934

1933

Algemeene sterfte per i000 inwoners.
Sterfte van kinderen beneden i jaar oud op Ioo levend geborenen.

trad dan op het platteland en maatregelen tot verbetering der zuigelingenzorg daar eerder werden getroffen :
Zuigelingensterfte per I 000 levend geborenen in de verschillende groepen van gemeenten.
1880/1884 1910/1914
1930
1933
met meer dan I oo.000 inw.
van 50.000-100.000
20.000- 50.000

219.8

195.3

78.8
98.8

43.1
51.0

32.1
42.!
43.9

209.8

102.6

5 8 .5

5.000— 20.000

170.0

109.4

62.6

48.8

met minder dan 5.000

187.8

I I 5.8 •

66.8

48.-

„

),

Zuigelingensterfte in de verschillende levensmaanden. Men ziet
uit de tabel en de figuur op blz. 144 en 145 dat de zuigelingensterfte

het grootst is in de eerste levensweken, terwijl van deze de eerste levensweek weer de slechtste cijfers to zien geeft. Zij blijft het allerongunstigst
voor den eersten levensdag, waardoor procentsgewijze de sterfte daalt
voor de 2e tot de 12e levensmaand, en evenredig stijgt voor de le levensmaand en speciaal de eerste levensweek.
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Om de zuigelingensterfte nog verder te doen verminderen, is het dus
vooral noodig de aandacht te geven aan de maatregelen ter verbetering
der zuigelingenzorg in deze eerste levensweken. Deze maatregelen hebben
in het hoofdstuk Moederschapszorg bespreking gevonden.

Voedingsstoornis als oorzaak van zuigelingensterfte. In de tij den
van hooge zuigelingensterfte was de voornaamste doodsoorzaak een ziekte,
die men de naam van ingewandsziekte gaf, daar zij verliep met verschijnselen van den kant der ingewanden en die men tegenwoordig gewoonlijk voedingsstoring noemt. In de publicaties van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, staat zij onder den naam van diarrhoe en
enteritis vermeld.
Bij het dalen der zuigelingensterfte, is vooral deze doodsoorzaak veel
minder frequent geworden, zooals blijkt uit onderstaande tabel. Daarin
zijn naast elkaar geplaatst de totale zuigelingensterfte en de sterfte aan
ingewandsziekte per i 000 levend geborenen in Nederland in verschillende tijdsperioden sinds 1900,
terwijl in de laatste kolom is aangegeven,
welk deel van de totale zuigelingensterfte de sterfte aan ingewandsziekte
heeft ingenomen:
Totale zuigelingenSterfte aan inge- Sterfte aan ingewandssterfte
wandsziekte
ziekte in % der
op woo levend geb.' op woo levend geb. totale zuigelingensterfte
1901/1905

130.0

42 .4

33%

1911/1920
1921/1923
1924/1928
1929/1933

95.2
68.2
58.3

23.5
12.9
6.9

25%
19%
I2%

49.9
43.9

4.3
3. 1

1933

8.6%
7%

Hieruit blijkt dat niet alleen de totale zuigelingensterfte en de sterfte
aan ingewandsziekte verminderd zijn, maar ook dat tegenwoordig de
sterfte aan ingewandsziekte percentsgewijze nog slechts een klein deel der
zuigelingensterfte uitmaakt.

Zomertop der zuigelingensterfte.

Met deze hooge sterfte aan ingewandsziekte ging samen een ander verschijnsel, dat tegenwoordig verdwenen is, dat is een hooge sterfte der zuigelingen in de zomermaanden,
zoodat men van den zomertop der zuigelingensterfte sprak. Deze top
was hooger naarmate de zomer warmer was en de warmte langer aanhield.
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In de grafiek op blz. 143 waar de zuigelingensterfte sinds het jaar 1919
voor elke maand staat aangegeven ziet men in het jaar 1921 nog een
zomertop. In de latere jaren is deze geheel verdwenen.
Wintertop der zuigelingensterfte. Tegenwoordig vertoont de zuigelingensterfte, evenals de algemeene sterfte alleen een wintertop. Hij blijkt
evenals bij de algemeene sterfte in hoofdzaak door ziekten der ademhalingswegen veroorzaakt te zijn.
Onderzoekingen naar de oorzaken der zuigelingensterfte. Het verband tusschen zuigelingensterfte en voeding is sinds het begin dezer eeuw
herhaaldelijk het onclerwerp van onderzoekingen geweest. Daarbij bleek
altijd weer, dat het vooral de kunstmatig gevoede kinderen waren, die
stierven. De zomertop der zuigelingensterfte bleek uitsluitend veroorzaakt
te warden door een groote sterfte aan ingewandsziekte, die haast uitsluitend de fleschkinderen betrof. Men kon nagaan, dat in den zomer de zuigeling overgevoelig is voor kunstmatig voedsel, vooral wanneer dit in te
groote hoeveelheid of van verkeerde samenstelling is en wel des te meer,
naarmate hij in een warmere omgeving moet verblijven. Ook leidt de
warmte tot bederf van het voedsel, dat mede de oorzaak van de gevreesde
zomerdiarrhee kan worden.
Ook kwam aan het licht, dat de kunstmatig gevoede kinderen niet
alleen aan voedingsstoornis stierven — een doodsoorzaak die bij de
borstkinderen zoo goed als geheel wegviel maar dat ook bij allerlei
andere ziekten, vooral de ziekten der ademhalingswegen, de sterfte der
fleschkinderen veel hooger was, dan die der borstkinderen.
Een zeer uitvoerig onderzoek naar de oorzaken der zuigelingensterfte
werd in de jaren 1908-1911 te den Haag verricht. 1 ) In de volgende

bladzijden zullen eenige cijfers die dit onderzoek heeft opgeleverd worden overgenomen. Het betrof de zuigelingen in het jaar 1908 geboren.
De totale zuigelingensterfte was in dat jaar 9.62%.
voor de kinderen, die korter of langer uitsluitend borstvoeding
gehad hadden
6.98%
voor de kinderen, die van den beginne of gemengd gevoed waren 7.68%
voor de kinderen die in het geheel geen borstvoeding hadden 17.77%

1 ) Sterfte in verband met voedingswijze en sociale omstandigheden onder de
kinderen beneden het jaar in 1908 geboren in 's-Gravenhage en Scheveningen, bewerkt in opdracht van en uitgegeven door de Gezondheidscommissie te 's-Gravenhage. 1911.

147

De sterfte der kinderen die borstvoeding gehad hebben, al was het bij
een deel van hen ook slechts korten tijd, bedraagt slechts 113 van de
sterfte der uitsluitend kunstmatig gevoede kinderen.
Behalve van de voeding werd de invloed van allerlei maatschappelijke
en hygienische factoren op de zuigelingensterfte nagegaan.
Invloed van den welstand. De zuigelingensterfte bleek lager te zijn,
naarmate de welstand grooter was. Wanneer de kinderen tegelijk ook
gegroepeerd werden naar de wijze van voeding, dan bleek de sterfte der
borstkinderen bij de minst gegoeden niet hooger te zijn dan van de
fleschkinderen der meest welgestelden.
Ook hiervan verschaft het Haagsche onderzoek ons cijfers.
Zuigelingensterfte naar den welstand en de voedingswijze in %.
(I en II laagste, III middelste, IV en V hoogste welstandsklassen)
I en II
8 weken of langer uitsluitend borstvoeding
Korter of langer uitsluitend borstvoeding
van den beginne af gemengde voeding
Uitsluitend kunstmatige voeding

5.40
io.o8
25.42

III IV en V
1.91
2.28
5.23
15.81

2.95
5.39

Invloed van de gezinsgrootte. In groote gezinnen bleek de zuigelingensterfte grooter dan in kleine. Het grootere besmettingsgevaar dat de
zuigeling daar bedreigt door ziekten, die van de oudere, reeds schoolgaande kinderen op hem overgaan en de geringere welstand met zijn slechtere
hygienische omstandigheden in vele der groote gezinnen, maakt dit verschil wel verklaarbaar. Echter ook hier bleek het weer de voeding te zijn
die den doorslag gaf, zoodat het borstkind uit het groote gezin een betere
levenskans had, dan het flesschenkind uit het kleine.
Haagsche onderzoek.
Zuigelingensterfte naar de grootte van het gezin in verband
met de voedingswijze.
-gezin met
gezin met
gezin met
I kind 3 en 4 kinderen 7 en meer
kinderen

8 weken of langer uitsluitend borstvoeding 2.Korter of langer uitsluitend borstvoeding 4.04
4.26
Van geboorte af gemengde voeding
Uitsluitend kunstmatige voeding
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2.83

5.20

6.71

10.74

6.44
16.32

10.91
2I

.94

Invloed van de verzorging. Bij goede verzorging en borstvoeding
bleek de zuigelingensterfte steeds zeer laag te zijn, terwijl bij slechte
verzorging en fleschvoeding deze sterfte tot een zeer groote hoogte steeg.
Ook hieromtrent verschaft ons het Haagsche onderzoek duidelijk sprekende cijfers:
Verzorging
goed
8 weken of langer uitsluitend borstvoeding 1.99
Korter of langer uitsluitend borstvoeding
3.65
Van geboorte of gemengde voeding
7.4 1
Uitsluitend kunstmatige voeding
12.52

redelijk

slecht

3. 1 4
6.35
11.69
14.03

5.38
10.38
22.16
25.74

Men zou zich kunnen afvragen of de cijfers van het Haagsche onderzoek, dat reeds 25 jaar geleden werd verricht en de daaruit getrokken
conclusies nog waarde hebben voor den tegenwoordigen tijd nu de zuigelingensterfte zoozeer is gedaald. Zij bedroeg immers ten tijde van het
onderzoek te Den Haag 9.62%, terwijl zij daar nu nog slechts 3.26%
is (1933)•
Er zijn echter in den tegenwoordigen tijd nog vele plaatsen, zelfs
heele streken, voornamelijk in de beide zuidelijke provincies NoordBrabant en Limburg gelegen, waar de zuigelingensterfte dezelfde hoogte
heeft als in 1908 in den Haag. In 1931 waren in Noord-Brabant nog
54 gemeenten met tezamen I 14.000 inwoners, waar de zuigelingensterfte
meer dan 9.5% bedroeg. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat
een onderzoek naar de oorzaken der zuigelingensterfte, daar verricht,
tot een ander resultaat zou leiden, dan het Haagsche onderzoek heeft
opgeleverd.
In plaatsen met lagere zuigelingensterfte zal het verschil in sterfte
tusschen borst- en flesschenkinderen geringer geworden zijn. Zeer zeker
is het de voorlichting betreffende de voeding waardoor deze daling van
het sterftecijfer, en daardoor een daling van de sterfte der flesschenkinderen, in hoofdzaak is bereikt. Geheel opgeheven zal het verschil
in sterfte tusschen borst- en flesschenkinderen nooit worden.
Het voornaamste en meest doeltreffende middel in den strijd tegen de
zuigelingensterfte zal dan ook altijd blijven de propaganda voor de
borstvoeding.

De melkkeuken een ondoeltreffend middel ter bestrijding der zuigelingensterfte. Toen eenmaal de aandacht gevallen was op de hooge
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zuigelingensterfte, kwam men dus spoedig tot het inzicht welk een
grooten invloed de voeding op de gezondheid van den zuigeling had
en men beschouwde zeer terecht verkeerd gegeven kunstmatige voeding
als de voornaamste oorzaak der zuigelingensterfte. Toch leidde dit tot
een conclusie die niet geheel juist was. Men meende namelijk, dat wanneer men voor den zuigeling slechts goed bereid kunstmatig voedsel ter
beschikking stelde alle gevaar voor hem was opgelieven. Dit werd de
aanleiding tot de oprichting van zgn. melkkeukens, waarvan de eerste
door het initiatief van Pastor Manchot te Hamburg in 1892 tot stand
kwam, terwij1 omstreeks dienzelfden tijd een dergelijke instelling te
Parijs door den kinderarts Variot werd gesticht.
Ook in ons land werden kort nadien verschillende melkkeukens opgericht. In deze melkkeukens konden de moeders een afgepaste hoeveelheid
kunstmatig voedsel, — soms zelfs in afzonderlijke fleschjes per voeding
afgemeten — komen halen.
De melkkeukens hebben geen algemeene verspreiding gevonden, de
meeste zijn na een korter of langer bestaan weer opgeheven, want het
doel, dat men ermede beoogde, werd er niet mee bereikt. Dit kwam door
verschillende redenen. Een dezer redenen was, dat ook al werd er goed
kunstmatig voedsel verstrekt, dit voedsel thuis nog op allerlei manieren
verkeerd behandeld kon worden, zoodat men de kinderen ook bij deze
voeding vaak ziek zag worden. Maar de belangrijkste reden van het
fiasco der melkkeukens was, dat door deze instelling de kunstmatige
voeding in de hand gewerkt werd. Door de groote verspreiding, die de
kunstmatige voeding gekregen had, had men uit het oog verloren, dat
de voeding die op de allereerste plaats voor den zuigeling in aanmerking kwam, 'de borstvoeding was en dat men om de voeding van den
zuigeling te verbeteren geen maatregel mocht nemen, die het geven van
kunstmatig voedsel bevorderde. Dat de zuigelingensterfte in plaatsen
waar een melkkeuken bestond, vaak niet lager werd, vond dan ook
zijn oorzaak daarin, dat het getal der borstkinderen er terugliep.
Werkwijze van het Consultatiebureau voor zuigelingen.
Met de
consultatiebureaux voor zuigelingen, die in den beginne bedoeld waren
als instellingen ter vermindering der zuigelingensterfte en ter bestrijding
der zuigelingenziekten, werd een nieuwe weg ingeslagen, die later in den
strijd tegen allerlei andere ziekten werd nagevolgd, n.l. om door voorlichting aan gezonden te trachten ziekten te voorkomen of in hun eerste
begin te ontdekken, zoodat zij tijdig in behandeling kunnen komen.
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Zoo goed als de behandeling van ziekten, is ook de voorkoming van
ziekten op de eerste plaats het werk van den arts. Deze is door zijn
opleiding in staat den gezondheidstoestand te beoordeelen, het begin van
een ziekte vast te stellen en kan ook het beste de beteekenis van verschillende invloeden, die op de gezondheid van den mensch kunnen
inwerken, op hun juiste waarde schatten en ze ten bate van zijn gezondheid aanwenden.
De leiding van het consultatiebureau voor zuigelingen berust dan ook
bij den arts, die voor het speciale gebied dat dit bureau bestrijkt, zich
speciale kennis en ervaring heeft verworven. De verpleegster is hem bij
de uitvoering van het werk behulpzaam en ook zij heeft voor dit werk
speciale voorbereiding noodig.
Bij de omschrijving van het werk van het consultatiebureau voor zuigelingen moet op den voorgrond worden gesteld, dat het niet dient voor
de behandeling van zieke zuigelingen.
Op het consultatiebureau komen de moeders met haar gezonde zuigeling en ontvangen er raad betreffende zijn voeding en verzorging. Wat
de voeding betreft, neemt de raad bij het doorvoeren der borstvoeding
een voorname plaats in. Het is een zeer belangrijk onderdeel van de taak
van het consultatiebureau te bewerken, dat alle kinderen, voor wie dit
eenigszins mogelijk is, borstvoeding krijgen.
Om dit te bereiken is het noodig dat de moeders bijtijds op het bureau
komen, dus vOordat zij uit eigen beweging reeds tot het geven van bijvoeding zijn overgegaan of zelfs geheel met de borstvoeding hebben opgehouden. Het eerste bezoek behoort te geschieden, wanneer het kind twee
A drie weken oud is.
Verdes- is het noodig, dat het bezoek geregeld plaats vindt. Gebeurt
dit niet, dan komt het maar al te vaak voor, dat de moeder volgens
eigen inzicht in de regeling der voeding of verzorging veranderingen
aanbrengt, die voor het kind nadeelig of minder gewenscht zijn. Ook
wordt bij ongeregeld bezoek dit dikwijls uitgesteld tot het kind iets mankeert, en dan dus in een toestand is, dat het niet meer op het consultatiebureau thuis hoort.
De moeder wordt dan ook bij ieder bezoek voor een bepaalden
datum terugbesteld, de eerste maanden na een of twee weken, later met
grootere tusschenpoozen.
De moeder die met haar kindje geregeld het bureau bezoekt is dus
voortdurend op de hoogte, hoe zij haar kindje moet voeden en welke
bizondere maatregelen zij bij zijn verzorging moet nemen. De leider van
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het bureau kan het kind geregeld nazien om vast te stellen of zijn ontwikkeling in normale banen verloopt en kan elk begin van een storing
ontdekken. Hij kan bij zijn voorschriften rekening houden met het gestel
van het kind, zoodat de neiging tot bepaalde ziekten, die zich bij de
zuigeling vertoonen kan, zooals de exsudatieve, de rachitische, de spasmophile, de neuropathische diathese niet tot een storing in zijn welbevinden
leidt of tot lichte verschijnselen beperkt blijft.
Ook wordt het kind bij elk bezoek op het consultatiebureau gewogen,
daar een geregelde gewichtstoename mede een aanwijzing is dat het kind
gezond is. Het wegen der kinderen is wel ooit beschouwd als het voornaamste wat op het consultatiebureau gebeurde, zoodat er bureaux bestaan hebben zonder deskundige leiding, waar het wegen der kinderen
hoofdzaak was; deze bureaux werden daarom wel weegbureaux genoemd.
Dit wegen in handen van ondeskundigen heeft zeer vaak tot verkeerde
voorschriften en daardoor tot schade van het kind geleid.
Het is dan ook nooit de taak van de wijkverpleegster om aan huis
kinderen te gaan wegen, anders dan in opdracht van den leider van het
consultatiebureau voor zuigelingen of op verzoek van den huisarts. En
nog minder behoort het tot haar werk om in het wijkgebouw gelegenheid
tot wegen te geven, dus een weegbureau te houden.
Het is vooral ook bij den strijd tegen de Engelsche ziekte, dat het Lu
sultatiebureau van den beginne of een belangrijke rol heeft gespeeld.
De raad omtrent voeding en verzorging, waarbij vooral op de beteekenis
van verblijf in de buitenlucht de nadruk werd gelegd, maakte dat de
ernstigste vormen van deze ziekte bij de geregelde bezoekers van het
bureau niet meer voorkomen. Sinds de ontdekking dat gebrek aan
vitamine D de oorzaak der Engelsche ziekte is, is het mogelijk geworden door het voorschrijven van kleine hoeveelheden van dit vitamine
bij de allereerste verschijnselen, die zich vaak reeds., in de vierde levensmaand voordoen, deze lichte gevallen spoedig tot genezing te brengen.
De Engelsche ziekte, die in vroeger tijd bij veel kinderen tot ernstige
misvormingen van het beenderenstelsel heeft geleid en een der meest
voorkomende oorzaken van lichamelijke gebrekkigheid was, is een geheel
te vermijden ziekte geworden.
Inrichting van het consultatiebureau voor zuigelingen. De inrichting
van het consultatiebureau voor zuigelingen kan vrij eenvoudig zijn. De
aangewezen plaats ervoor is het wijkgebouw, waarin het, wanneer bij den
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bouw ermede wordt rekening gehouden, zonder groote kosten, kan worden
ondergebracht.
Noodig zijn tenminste twee aaneengrenzende lokalen — een wachten een spreekkamer — en een bergplaats voor de kinderwagens, liefst in
de naaste nabijheid der wachtkamer om het toezicht erop te vergemakkelijken. Dat voor voldoende verwarming, verlichting en ventilatie dezer
lokalen moet gezorgd zijn en de vloer en alles wat zich overigens in het
vertrek bevindt gemakkelijk moet gereinigd kunnen worden, spreekt wel
van zelf. Noodig is verder„ dat zoowel in de wacht- als- in de spreekkamer een waschbak liefst met stroomend water aanwezig is.
Het voornaamste, waarmede bij de inrichting van het consultatiebureau
voor zuigelingen moet worden rekening gehouden, is het principe dat
geldt voor alle instellingen waar men zuigelingen bij elkaar brengt,
— ook al zijn zij gezond om de kinderen zelf en alles wat bij hen
behoort zooals kleeding, beddegoed en andere gebruiksvoorwerpen van
elkaar gescheiden te houden. Daartoe kunnen op een groote kleedtafel
verschillende vakken worden aangebracht. Tafel en kleedvakjes moeten
van een materiaal zijn, dat afzeepen verdragen kan.
In wacht- en spreekkamer moet een kom met ontsmettende vloeistof
aanwezig zijn voor de ontsmetting der handen, van onderzoektafel en
kleedvakjes.
Op grootere bureaux is het gewenscht, dat tusschen wacht- en spreekkamer zich een klein vertrekje bevindt, waar de kinderen worden ingeschreven en gewogen. Daardoor wordt te groote drukte in de spreekkamer vermeden. Naast de spreekkamer kan een klein vertrekje zijn,
waar de moeders gelegenheid hebben hun kind te voeden. Daarvoor
kan ook een hoekje der spreekkamer met een scherm worden afgescheiden.
Vaak is de vraag besproken of niet ook een vertrek voor de isolatie
van kinderen, die ziek of van ziekte verdacht zijn, noodzakelijk is. Het
grootste gevaar dreigt daarbij van kinderen, die hoesten, kinkhoest of
een andere besmettelijke kinderziekte zooals mazelen of waterpokken
hebben.
Beschikt men over een isoleervertrekje dan kan elk kind dat eenigszins verdacht is worden afgezonderd totdat de leider van het bureau het
gezien heeft en heeft beslist of het onder de behandeling van den huisarts moet komen, hetgeen gewoonlijk wel het geval zal zijn. Is zoo'n
lokaaltje er niet, dan moet de verpleegster elk kind, dat hoest of koorts
heeft, of komt uit een gezin waar een geval van besmettelijke kinderziekte is, zonder de komst van den leider of te wachten naar huis zenden.
154

Dit is wel eens nuttig, om de bevolking ervan te doordringen, dat het
bureau niet bestemd is voor zieke kinderen.
Taak der wijkverpleegster bij de zuigelingenzorg. Wanneer wij de
taak van de wijkverpleegster in dienst der zuigelingenzorg beschrijven,
willen wij ons eerst bezig houden met haar taak, wanneer zij werkzaam
is in een plaats waar een consultatiebureau voor zuigelingen gevestigd is.
De wijkverpleegster is de aangewezen helpster op het bureau en wanneer andere hulpkrachten b.v. voor het administratieve werk daarbij
betrokken worden, doen zij dit onder haar toezicht. Alleen in de grootere
steden, waar het werk der zuigelingenzorg omvangrijk is, zijn tot dat
doel wel verpleegsters-huisbezoeksters alleen met de zuigelingenzorg belast, aangesteld.
Zij heeft verder het huisbezoek bij zuigelingen te verrichten. Dit huisbezoek betreft op de eerste plaats de kinderen, die door den leider van
het bureau tijdens het spreekuur tot dat doel zijn genoteerd b.v. om na te
gaan, hoe de' toestand thuis is, om de moeders bij de bereiding van het
voedsel te helpen of om haar bepaalde verzorgingsmaatregelen, zooals
het baden van het kind, te leeren.
Zij heeft verder propagandabezoek te doen, dat dus het doel heeft de
moeders tot het bezoeken van het bureau aan te sporen. Hoe dit bezoek
geregeld is, hangt of van plaatselijke omstandigheden. Gewoonlijk ontvangt de huisbezoekster daartoe een opgave van het gemeentehuis met
namen en adressen der geborenen. Tijdens dit bezoek zal de wijkverpleegster gelegenheid hebben om de moeders over enkele elementaire punten der zuigelingenverzorging in te lichten, zooals over de beteekenis
der borstvoeding en van frissche lucht voor het kind. Vaak zal zij de
moeder op in het oog vallende fouten, die zij bij de verzorging maakt,
kunnen wijzen.
Wanneer in de plaats een wijkkraamverplegings- of verzorgingsdienst
is gevestigd, is samenwerking met de verpleegster of verzorgster van
dezen dienst ten zeerste gewenscht, zoodat deze de moeders reeds aanspoort naar het consultatiebureau te gaan. Ook zal zij de moeders, die de
hulp van de wijkverpleegster om de een of andere reden noodig hebben,
b.v. omdat de voeding van het kind met moeilijkheden gepaard gaat,
aan haar bekend maken.
Verder is het werk der wijkverpleegster om de moeders, die op den
afgesproken tijd niet op het bureau zijn teruggekomen, hiertoe nog eens
aan te zetten.
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Wanneer zij bij het huisbezoek zieke kinderen tegenkomt, zal zij de
moeders aansporen den dokter er bij te halen en zij zal op verzoek
van den huisarts deze kinderen in wijkverpleging verzorgen.
Tenslotte, geeft de wijkverpleegster haar medewerking bij alle maatregelen die in het belang van moeder en kind kunnen worden genomen
zooals de propaganda voor goede kraamhulp, de werving van deelneemsters voor moedercursussen, de verspreiding van goede lectuur op het
gebied van zuigelingenverzorging, de verspreiding van vlugschriften met
goede wenken in tijden die bizondere gevaren voor den zuigeling meebrengen, zooals in de heete zomermaanden e.a.
In plaatsen waar geen consultatiebureau voor zuigelingen bestaat kan
door de zuster slechts een gedeelte gedaan worden van het werk, dat zij
doet, daar waar wel een consultatiebureau aanwezig is. Soms kan zij de
moeders aansporen een consultatiebureau in een naburige plaats te bezoeken. Om dit bezoek geregeld te doen plaats vinden is het gewenscht
en dikwijls ook mogelijk, dat er een autobusdienst op dat bureau worth
georganiseerd. De wijkverpleegster gaat dan met de moeders mede nazi:
het bureau en haar werk verschilt in dit geval weinig van het werk des
zuster in plaatsen, waar wel een consultatiebureau gevestigd is.
In plaatsen, waar de moeders geen gelegenheid hebben om een bureau
te bezoeken, moet het werk der zuster zich beperken tot het geven van
algemeene inlichtingen over goede zuigelingenverzorging, zooals het wijzen op de beteekenis der borstvoeding, en van frissche lucht voor het
kind, de noodzakelijkheid het kind geregeld buiten te brengen, doelmatige
ligging en kleeding, de noodzakelijkheid van groote zindelijkheid en regelmaat bij zijn verzorging. Haar raad betreffende de voeding beperkt zich
tot inlichtingen over de voeding in het eerste jaar van het normaal
gevoede borstkind. Zij schrijft geen kunstmatige voeding voor. In kwesties
deze voeding betreffende, en ook bij zieke kinderen, verwijst zij de moeder
naar den huisarts. Zij is verder de propagandiste van alle maatregelen
in het belang eener goede zuigelingenzorg, zooals deze op de vorige
bladzijde zijn uiteengezet.
De wijkverpleegster kan dus op het gebied der zuigelingenzorg zeer
vruchtbaar werk doen. Mede door haar werk beginnen de beginselen;
die bij een goede zuigelingenverzorging in acht genomen moeten worden,
hoe langer hoe meer bij de bevolking door te dringen. Echter is de
strijd tegen verkeerde gebruiken nog lang niet overbodig geworden.
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De invloed van ouderwetsche grootmoeders en bakers, die met groote
taaiheid aan verkeerde gewoonten vasthouden, is nog altijd groot. Daarbij
is in den laatsten tijd nog een ander gevaar gekomen, gelegen in de
met grootsche hulpmiddelen gevaerde. reclame voor kunstmatige voedingspreparaten. Het aanbinden van den strijd tegen al deze voedingsmiddelen,
die als speciaal voor den zuigeling geschikte voeding worden aangeprezen
en die ander welke voorstelling zij ook warden aangeboden, bedoeld zijn
om zooveel mogelijk in plaats van de borstvoeding gegeven te worden,
behoort een der eerste programmapunten van de wijkverpleegster te zijn.

Moedercursus. Een belangrijk middel ter verbetering der zuigelingenzorg is verder de moedercursus, vvaarin de moeder in een 12 tot 2o-tal
lessen van de beginselen der algemeene hygiene en der zuigelingen- en
kleuterverzorging wordt op de hoogte gebracht. Daarbij wordt er voor
gezorgd, dat de lessen door het vertoonen van veel platen gemakkelijk
worden begrepen en dat het geleerde, doordat practische oefeningen
worden ingeschakeld, later ook gemakkelijk in practijk wordt gebracht.
Als docente voor den moedercursus komt in aanmerking een verpleegster, die zich speciale kennis omtrent hygiene en kinderverzorging heeft
eigen gemaakt en zich op lesgeven heeft toegelegd. Het geven van moedercursussen is een belangrijk deel van de taak der districtshuisbezoekster
voor de kinderhygiene. De wijkverpleegster bevordert voorzoover haar
dit mogelijk is, dat in haar wijk geregeld moedercursussen gegeven worden en helpt mede bij de propaganda voor deze cursussen.
In plaatsen waar een consultatiebureau voor zuigelingen gevestigd is,
is een moedercursus geenszins overbodig. Integendeel zal het werk van
het consultatiebureau vruchtdragender kunnen zijn, wanneer de moeders
door zoo'n cursus reeds eenigszins op de hoogte van kinderverzorging
zijn. In plaatsen waar geen consultatiebureau is, kan door geregeld
gegeven moedercursussen de goede zuigelingenverzorging ten zeerste bevorderd worden en allerlei wanbegrippen, die voor het kind groote schade
mee kunnen brengen, worden uit den weg geruimd.
Een nadeel van de moedercursus is, dat men met deze voorlichting
eigenlijk al te laat komt. Ook wordt over het geheel genomen slechts een
klein gedeelte der moeders door een moedercursus bereikt.
Cursus over hygiene en kinderverzorging aan jonge meisjes. Een
meer geschikte tijd om de vrouwen van kinderverzorging op de hoogte
te brengen, ligt dan ook voor het huwelijk. De noodzakelijkheid van
onderricht in algemeene hygiene en kinderverzorging wordt hoe langer
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hoe meer ingezien. Evengoed als lager onderwijs noodzakelijk geacht
wordt, zou ook dit onderwijs aan alle meisjes moeten worden gegeven.
In Duitschland, waar als 8e leerjaar de zgn. Pflichtfortbildungsschulen
bestaan, worden in dien tijd dergelijke onderwerpen behandeld. In ons
land is het programma der Ulo- en Mulo-scholen een voortzetting van
het lager onderwijs en daarin wordt met de voorbereiding van het
meisje voor den werkkring, dien zij later in de meeste gevallen te- vervullen zal hebben en waarvoor kennis op het gebied van huishoudkunde,
hygiene, kinderverzorging en opvoeding noodig is, geen rekening gehou-den. Alleen op de huishoudscholen worden bij de verschillende opleidingen lessen aan de hygiene gewijd en ook de landbouwhuishoudcursussen
van den N.C.B. (Ned. Christelijken Boerenbond) hebben in hun programma lessen over hygiene en kinderverzorging ingevoegd.
Er moet dan ook voorloopig nog naar andere wegen gezocht worden
om deze kennis aan het grootste deel der vrouwelijke jeugd bij te brengen. Door de Vereenigingen der Vrouwelijke Jeugdbeweging wordt de behoefte aan dergelijke opleiding gevoeld en in deze organisaties kan men
een groot deel der vrouwelijke jeugd bereiken.
In het Bisdom Breda is reeds samenwerking tot stand gekonien tusschen het Bestuur der K.J.V. (Katholieke Vrouwelijke Jeugdbeweging)
en het Wit-Gele Kruis als resultaat waarvan een verpleegster-docente
door het Wit-Gele Kruis is aangesteld, wier uitsluitende taak het is cursussen te geven in hygiene en kinderverzorging voor de verschillende
groepen der K. J.V.
Onder de zuigelingen zijn het
twee groepen van kinderen, die speciale zorg noodig hebben, daar zij in
bizondere mate bedreigd zijn. Dit zijn op de eerste plaats de te vroeg
geborenen.
De te vroeg geborenen vormen een belangrijk percentage der kinderen,
die in de eerste levensweken sterven. Bij goede verzorging, die bij den
te vroeg gebOrene zeer bizondere eischen stelt kan deze sterfte belangrijk
worden verminderd. Voor een deel der te vroeg geborenen is ziekenhuisverpleging aangewezen en wel voor hen, die een zeer klein geboortegewicht hebben (van 2 tot 3 pond), voor hen, die bij de voeding moeilijkheden geven, omdat hun zuigvermogen nog onvoldoende ontwikkeld
is en voor hen, die in ongunstige sociale omstandigheden geboren zijn.
De moeilijkheid is hierbij echter, zooals dit steeds bij de opname van
jonge zuigelingen het geval is, dat om voor het kind de borstvoeding te
Zorg voor het te vroeg geboren kind.
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behouden, het kind niet van de moeder kan gescheiden worden, dus
moeder en kind tezamen moeten worden opgenomen. Het is de taak der
wijkverpleegster om aan de te vroeg geborenen in haar wijk bizondere
aandacht te besteden en voor zoover noodig bij hun verzorging hulp en
voorlichting te geven. Voor den te vroeg geborene geldt de eisch dat
hij in de eerste maanden moedermelk moet hebben in versterkte mate,
zoodat, wanneer de eigen moeder hem niet zelf kan voeden, ervoor gezorgd moet worden, dat hij de melk van een andere moeder krijgt.

Zorg voor het onwettig geboren kind. Speciaal toezicht hebben
verder noodig de buiten-echtelijk geboren kinderen.
Hier zijn het de sociale omstandigheden, die het leven van het kind
vaak in gevaar brengen. De zorg voor hen hangt zoo nauw samen met
de zorg voor de moeder, dat de maatregelen die in hun belang genomen
kunnen worden, in het hoofdstuk moederschapszorg bespreking hebben
gevonden.
Het gevaar dat het buiten-echtelijk kind bedreigt is daarin gelegen,
dat de moeder, die haar kind vaak verborgen wil houden of gedwongen
is om zoo spoedig mogelijk haar werkkring weer op te nemen, haar kind
in het geheel geen borstvoeding geeft en het aan anderen ter verzorging
geeft, waar dit dan onvoldoende en ondeskundig geschiedt.
Dergelijke kinderen, welke bij vreemden in verpleging worden gegeven,
hebben ook speciale contrOle noodig. Terwijl omtrent de voorwaarden,
waaraan moet worden voldaan, am een kind in verpleging te kunnen
nemen in andere landen wettelijke voorschriften gegeven zijn, bestaan
deze in ons land niet. Wel hebben sommige grootere gemeenten daarvoor
bepalingen gemaakt. Ook in die gevallen, waar moeder en kind wel
samenwonen, maar de moeder door een werkkring buitenshuis het kind
gedurende een deel van den dag onverzorgd moet achterlaten, zijn er
voor het kind speciale voorzieningen noodig.
Creche of dagverblijf voor zuigelingen. Zij worden gevonden in de
creches of dagverblijven voor zuigelingen, die in het buitenland in
grooteren getale dan in ons land bestaan, omdat gelukkigerwijze in ons
land het euvel der werkende gehuwde vrouw niet die uitbreiding heeft
gekregen als elders. De moeder kan dus des morgens haar kind in de
creche brengen en komt het 's avonds weer halen. Het wordt er verzorgd
en gevoed, waarbij er steeds naar gestreefd wordt, dat de moeder het een
paar maal per dag borstvoeding komt geven.
Aan de verzorging der zuigelingen in deze creches moeten strenge
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eischen gesteld worden. Zij kan slechts geschieden door deskundig geschoold personeel, terwijl geneeskundig toezicht moet worden uitgeoefend.
Deze creches vindt men soms verbonden aan een fabriek. Er bestaat
een wettelijk voorschrift (Arbeidswet art. I t, 2e lid) dat bepaalt, dat het
hoofd van een onderneming verplicht is te zorgen, dat aan een vrouwelijke arbeider, die een borstkind heeft, behoorlijk gelegenheid gegeven
wordt, haar kind te voeden. Bij het bestaan van een creche wordt het
mogelijk aan deze bepaling te voldoen.
Zorg voor het zieke kind. De laatste schakel in de rij der maatregelen eener goede zuigelingenzorg is een goede verpleging van den
zieken zuigeling. Het is nog niet zoo lang geleden, dat bij een deel der
bevolking vooral op het platteland de meening bestond, dat het niet
noodig was om bij een zieken zuigeling een dokter te halen, omdat er
aan zoo'n klein kind toch niets te doen was. De groote vooruitgang der
medische wetenschap, juist ook op het gebied der kindergeneeskunde
heeft de behandeling van den zieken zuigeling tot een zeer dankbaar
terrein van medische werkzaamheid gemaakt, zoodat bij tijdig inroepen
van geneeskundige hulp bijna alle zieke zuigelingen gered kunnen warden.
Daarvoor is echter ook een goede verpleging van den zieken zuigeling
noodig, waarbij de wijkverpleegster waardevolle diensten kan verleenen.
Kinderziekenhuis. In sommige gevallen zal opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Een eisch der hygiene is het dan ook, dat voor
den zuigeling en het jonge kind voldoende gelegenheid voor ziekenhuisverpleging aanwezig is. Hoewel deze juist in de laatste jaren aanmerkelijk is toegenomen, bestaat zij in vele kleinere steden en vooral
voor de kinderen van het platteland nog in ,onvoldoende mate.
Het groote bezwaar, dat aan de verpleging van zuigelingen en jonge
kinderen in het ziekenhuis verbonden is, is het besmettingsgevaar, dat
steeds daar dreigt, waar veel kleine kinderen bijeengebracht worden en
dat natuurlijk het grootste is daar, waar men zieke kinderen bijeen brengt.
Om dit gevaar te ontgaan heeft men in zuigelingen- en kinderafdeelingen de geisoleerde verpleging ingevoerd, zoodat elk kind, waarvan
besmettingsgevaar dreigt in een apart kamertje verpleegd wordt, het
zgn. boxsysteem.
Het is echter gebleken, dat het in hoofdzaak van de zorgvuldigheid
van de verpleegster afhangt of besmetting van het eene kind op het
andere wordt overgebracht en dat verpleging in afzonderlijke kamertjes
slechts noodig is voor die ziekten, waarvan is aan te nemen, dat ook
I 6o

luchtinfectie bij hun ontstaan een rol speelt. Echter ook dit gevaar wordt
door de bij alle kinderziekten steeds meer toegepaste openluchtbehandeling nog veel verminderd.
Elke verpleegster, die met zieke kinderen in aanraking komt, moet
van dit gevaar van overbrenging van infectie doordrongen zijn. Ook de
wijkverpleegster moet bij de verpleging van zieke en zelfs bij de verzorging van gezonde kinderen in de wijk, de regels der a- en antisepsis
zoo nauwkeurig mogelijk in acht nemen.
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KLEUTERZORG
(door M. A. VAN DIJK, Arts.)

Noodzakelijkheid der kleuterzorg. Onder kleuter verstaat men het
kind van 1-6 jarigen leeftijd. Het was aan den kleuter, dat de sociale
gezondheidszorg tot voor kort nog slechts weinig aandacht gaf. Terwijl
de zuigelingenzorg reeds lang bestond en met het geneeskundig schooltoezicht, waarvan het geneeskundig onderzoek der schoolkinderen een
belangrijk onderdeel uitmaakte, reeds in vele plaatsen een begin gemaakt was, bleef de kleuter nog buiten beschouwing. Dit was wel eenigszins verklaarbaar. Bij den zuigeling was de onrustbarende sterfte de oorzaak, dat maatregelen voor zijn bescherming genomen werden. Bij het
schoolkind achtte men het zeer terecnt noodzakelijk, dat de gevaren,
die het verplichte schoolbezoek voor de gezondheid meebracht, zooveel
mogelijk beperkt werden, hetgeen tot een controle van zijn gezondheidstoestand leidde. Het kon echter niet uitblijven dat men opmerkzaam
werd op deze wijze een groote groep van kinderen te hebben overgeslagen, die evengoed als de andere speciale zorg bleken noodig te hebben.
Cijfers betreffende de kleutersterfte. . Al is de sterfte van den kleuter aanmerkelijk geringer dan de sterfte van den zuigeling, brengt de
beschouwing van de cijfers der kleutersterfte toch enkele belangrijke
bizonderheden aan het licht. In nevenstaande tabel is aangegeven de
sterfte der kinderen beneden 6 jaar oud per i000 aanwezige kinderen in
elk levensjaar in de- jaren 1922-193o.
Men ziet hierin dat de sterfte der 1-3 jarigen, evenals de sterfte der
zuigelingen een daling vertoont. Vanaf het 4e levensjaar is echter geen
vermindering meer vast te stellen. Integendeel is voor het 4e en het 5e
jaar zelfs nu en dan van een geringe toename sprake. In deze tabel
ziet men echter tegelijk ook, dat de sterfte van den kleuter aanmerkelijk
lager is dan van den zuigeling. De reden dat de kleuterzorg ter hand
1
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genomen is, was dan ook niet in de eerste plaats daarin gelegen, dat
daardoor een daling van het sterftecijfer zou bereikt worden, zooals dat
bij den zuigeling het geval was geweest.
Jaren beneden t jaar oud
(per moo levend geb.)
1922
1923
I 924
1925
I 926
I 927

77.3
66.2
6o.6
58.4
61.1
58.7
52.59•50.9

1928
I 929
1930

I

jaar oud

2

jaar oud 3 jaar oud 4 jaar oud 5 jaar oud

2.19

17.77
15.96
12.43

7.33
6.5.3 1

3.91
3.81
3. 1 4

2.89
2.72
3.-

14.11
14.82

5.65
6.11

3.81
4.04

3.04
3. 03

2.22
2.2.50
2 .37

1 4.45

11.59
1 3.54

6.09
5.3 2
5.77

3.85
3.58
3.7 1

3.16
2.60
2 .93

2 .54
2 .34
2 .34

9.94

4.79

3.18

2 80

2.05
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Oorzaken der kleutersterfte. Ook zijn de oorzaken der sterfte bij
den kleuter gedeeltelijk andere dan bij den zuigeling.
In de grafiek op blz. 163 is het percentage der verschillende doodsoorzaken op de totale kleutersterfte overzichtelijk aangegeven.

De kleuter is niet meer zoo afhankelijk van de wijze van voeding
als de zuigeling, zoodat de voedingsstoornis als ziekte- en doo&oorzaak
bij hem zeldzamer is. In vorenstaand schema blijkt, dat ziekten der
spijsverteringsorganen bij hem 6.07% der totale sterfte uitmaken. Echter
staat hij veel meer dan de zuigeling aan het gevaar bloot, dat besmettelijke kinderziekten hem treffen. Deze veroorzaken tezamen met de ziek r
tendramhligswen,dokhtmreldgvan
infectie tot oorzaak hebben ongeveer 5 5 % der sterfgevallen van den
kleuter. Daarbij komt de tuberculose, die i o% van de geheele kleutersterfte uitmaakt.
Invloed van het milieu op de gezondheid van den kleuter. Onvoldoende en ondeskundige verzorging kan den kleuter, evenals den zuigeling zeer schaden. Het zijn vooral gebrek aan frissche lucht en ionlicht
en een onzindelijke omgeving, die de gezondheid van den kleuter bedreigen. Op deze punten blijkt de toestand voor den zuigeling gemakkelijker te verbeteren, dan voor den kleuter. Terwijl men bijna steeds
ook in het in hygienisch opzicht meest ongunstige milieu voor den
zuigeling nog wel een plekje vinden kan, waar zijn bedje een goede
plaats vindt, buiten of aan het openraam, kan men den kleuter, die
veel meer ruimte noodig heeft, tegen contact met de onzindelijke omgeving, veel moeilijker bewaren.
Een ziekte, bij wier ontstaan gebrek aan zonlicht den grootsten invloed heeft, zooals de sachitis, treft men daarom vooral bij kleuters aan,
evenzoo ziekten, wier kiemen in een onzindelijke omgeving lang in leven
blijven, zooals de verwekkers van besmettelijke huiduitslagen, en de
tuberculose. Al deze ziekten leiden in de meeste gevallen niet tot den
dood, maar zij kunnen voor het kind blijvend nadeel voor het heele
verdere leven meebrengen, de rachitis door blijvende misvorming, de
tuberculose, omdat zich op den bodem dezer kindertuberculose een chronische tuberculose kan ontwikkelen, die vaak pas op veel lateren leeftijd
tot duidelijke ziekteverschijnselen en tot den dood aanleiding geven kan.
De kleuter stelt dus hoogere eischen aan zijn omgeving dan de zuigeling. Hij heeft, doordat hij heeft leeren loopen meer plaats noodig en
door zijn verlangen om zijn omgeving te leeren kennen, zonder dat hij

164

de gevaren ervan inziet, wordt hij voortdurend door ongelukken bedreigd.
Daardoor heeft hij veel meer toezicht noodig en is het voor de moeder
veel moeilijker goed voor den kleuter te zorgen, dan voor den zuigeling.
Ernstige ongevallen komen op dezen leeftijd dikwijls voor. Uit de grafiek
op blz. 163 blijkt, dat sterfgevallen door uitwendige oorzaken 8.5%
der totale kleutersterfte uitmaken.

Invloed van de opvoeding op de gezondheid van den kleuter.
Een volgende factor, die in sterke mate niet slechts het geestelijk, maar
ook het lichamelijk welbevinden van den kleuter benadeelt, is de verkeerde opvoeding. De grootste fout, die daarbij gemaakt wordt, is de
verwenning van het kind, het zich te veel en op verkeerde wijze met
hem bezig houden, een fout die veel vaker voorkomt, dan de verwaarloozing.

Maatregelen tot verbetering der kleuterzorg. De maatregelen, die
door de kleuterzorg genomen worden, moeten aan de eene zijde een voortzetting zijn van de maatregelen der zuigelingenzorg, aan de andere zijde
aansluiting zoeken bij de zorg voor het schoolkind. Daarbij zijn in verband met de speciale behoeften en nooden van den kleuter nog speciale
voorzieningen noodig.
Cursussen. Om de moeders de zoo noodige voorlichting van de beginselen eener goede kleuterverzorging te geven moet deze leerstof in het
programma der moedercursussen worden opgenomen.
Consultatiebureau voor kleuters. In navolging van het consultatiebureau voor zuigelingen is sinds enkele jaren een begin gemaakt met
de oprichting van consultatiebureaux voor kleuters, wier werkwijze met
die van het consultatiebureau voor zuigelingen overeenstemt. Het is
gewenscht, dat zij zich aan deze bureaux aansluiten en de leiding van
beide bureaux bij denzelfden persoon berust, zoodat de contrOle op den
zuigelingenleeftijd begonnen, zonder onderbreking op den kleuterleeftijd
wordt voortgezet. De tegenover den zuigelingenleeftijd vertraagde ontwikkeling maakt, dat de kleuter niet zoo vaak op het bureau behoeft te
komen als de zuigeling, zoodat voor den gezonden normalen kleuter
een twee- of driemaandelijksch bezoek, bij de ouderen zelfs een halfjaarlijksch bezoek, voldoende is.
Evenmin als op het Consultatiebureau voor zuigelingen behooren zieke
kinderen het consultatiebureau voor kleuters te bezoeken. De kans, dat
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Middagmaal in eene kinderbewaarplaats.
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Kleuterschool in Drenthe.

Amsterdam).

dit gebeurt, is bij het minder frequente bezoek aan het bureau, nog
grooter dan voor het consultatiebureau voor zuigelingen.
Terwijl raadgeving over de voeding van het kind tot het belangrijkste werk van ret consultatiebureau xoor zuigelingen behoort, is het de
voorlichting bij de opvoeding, die op het consultatiebureau voor kleuters
een voorname plaats gaat innemen.

Zorg voor moeilijk opvoedbare kinderen.

Speciaal toezicht hebben
noodig de kinderen, bij wier opvoeding zich moeilijkheden voordoen. Dit
zijn gewoonlijk kinderen, die met den aanleg tot neuropathie geboren
zijn en bij wie een verkeerde opvoeding tot ernstige storing in de geestelijke ontwikkeling, doch zelfs ook op lichamelijk gebied kan leiden.
Moeilijkheden bij het eten, enuresis, slaapstoring zijn eenige der verschijnselen, die zich bij deze kinderen gaan voordoen.
Terwijl lichte. storingen op dit gebied nog tot het werkterrein van het
consultatiebureau voor kleuters behooren, verdient het aanbeveling, dat
voor ernstigere afwijkingen speciale consultatiebureaux worden in het
leven geroepen, die door een specialist-kinderpsycholoog worden geleid.
In groote steden, zooals in ons land in Rotterdam en Amsterdam zijn
dergelijke bureaux reeds tot stand gekomen.
De beslissing of een kind tot een geestelijk normaal mensch zal uitgroeien, dan wel een geestelijk onevenwichtig mensch zal blijven, valt
op den kleuterleeftijd. Zeer terecht wordt deze leeftijd dan ook beschouwd,
als de tijd, waarop de geestelijke gezondheidszorg met haar werk moet
beginnen. Door voorzorg op dezen leeftijd kunnen heel veel gevallen
van storingen op geestelijk gebied worden voorkomen.

Zorg voor achterlijke kinderen. Op dezen leeftijd kan ook worden
vastgesteld of het kind verstandelijk ten achter is. Ook voor deze kinderen is het van belang, dat met speciale opvoedingsmaatregelen vroegtijdig
wordt begonnen, omdat de leeftijd van 4 tot 7 jaar ook voor hen de
meest geschikte tijd om to leeren is. De kinderen zullen daartoe het beste
in een inrichting, die zich op de opvoeding van dergelijke kinderen toelegt, ggplaatst kunnen worden.
Zorg voor blinde en doofstomme kinderen. Hetzelfde is het geval
met blinde en doofstomme kinderen. Het oogenblik waarop deze kinderen in de speciaal voor hen bestemde inrichting geplaatst warden, ligt
ook op den 3 a 4-jarigen leeftijd.
Tandheelkundige voorzorg.

Een bizonder punt van voorzorg op
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den kleuterleeftijd vormt verder het gebit der kinderen. Al is het melkgebit slechts tijdelijk, het mag daarom niet verwaarloosd worden, omdat
alleen bij een gezond goed onderhouden melkgebit te verwachten is, dat
ook het blijvend gebit gezond zal zijn. De rachitisbestrijding, op den
zuigelingenleeftijd begonnen en op den kleuterleeftijd voortgezet zal
zeker tot vermindering van de zeer sterk verspreide tandcaries bijdragen.
Voorzoover deze onvoldoende blijkt te zijn, zal in de toekomst ook
tandheelkundige voorziening noodig zijn.
Geneeskundig toezicht op de bewaarschool. Op den kleuterleeftijd beschikt men nog over een gelegenheid om op een vrij groot deel
dezer kinderen contrOle uit te oefenen, dat is de bewaarschool, waar men
vooral den wat ouderen kleuter bereiken kan. Geneeskundig toezicht
op de bewaarschool is een zeer belangrijke maatregel der sociale gezondheidszorg, die in ons land nog slechts in enkele groote steden toepassing
heeft gevonden. En toch is de behoefte daaraan nog grooter dan op de
lageie scholen. De kleuterleeftijd toch is de leeftijd waarop de meeste
kinderen verschillende kinderziekten — mazelen, kinkhoest, waterpokken,
diphtherie, roodvonk — doormaken, waarbij de bewaarschool een zeer
geschikte gelegenheid voor verspreiding dezer ziekten is. Ook besmetting
met verkoudheidsziekten, influenza en tuberculose kan het kind op de
bewaarschool zeer gemakkelijk opdoen.
Door geneeskundig toezicht op de bewaarscholen kan dit besmettingsgevaar zeer beperkt worden, niet slechts door contrOle van kinderen en
personeel, maar ook door toezicht op hygienische inrichting en hygienisch
gebruik der lokaliteiten.

Waar de kleuter zoozeer te lijden heeft
van een onhygienisch milieu, dat niet aan zijn behoeften is aangepast,
moeten degenen die zich met kleuterzorg bezig houden, vooral hun aandacht geven aan dit milieu en trachten dit zoo te veranderen, dat den
kleuter daarvan zoo min mogelijk schade dreigt.
Verbetering der woningtoestanden, waarbij rekening wordt gehouden
met de eischen die aan de woning van een gezin met kinderen agesteld
moeten worden, komt in het bizonder ook aan den kleuter ten goede.
Als voornaamste eischen gelden hierbij, dat woon- en liefst ook slaapvertrekken op de zonzijde liggen en er voor het kind gelegenheid is om
buiten te spelen, zonder dat dit hem gevaarlijk wordt. Daarvoor is dus
noodig een afgesloten tuintje, een goed afgeschut plat dak of groot balcon.
Bij ongunstige woningtoestanden, zooals wij die in verschillende wij ken
Verbetering van het milieu.
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van onze steden kennen of bij ongunstige sociale omstandigheden, waarbij
de moeder door andere werkzaamheden verhinderd is om voldoende zorg
aan haar kleuters te besteden, heeft men naar middelen gezocht om
den kleuter tenminste tijdelijk aan dit voor hem schadelijke milieu te
onttrekken en hem in een hygienisch gunstige omgeving te brengen.

Kleuterschool.

De bewaarscholen, die oorspronkelijk slechts bedoeld
waren om de kinderen die de moeders thuis niet gebruiken konden te
bewaren en hen reeds het een en ander te leeren (bewaarschool) behooren
aan bovengenoemd doel te worden aangepast.
Daardoor is noodig dat in de lokalen ruime toetreding van frissche
lucht en zonlicht mogelijk is. Er moet een ruime gelegenheid zijn voor
buiten spelen, ook bij slecht weer (open- en overdekte speelplaats).
Toilet- en waschgelegenheid moeten behoorlijk zijn ingericht. Tegen
overbevolking moet gewaakt worden.
Vele scholen hebben zich reeds aan deze eischen aangepast. Zeker bij
den bouw van nieuwe scholen is het noodig, dat met deze eischen wordt
rekening gehouden. Deze nieuwere scholen hebben dan ook den naam
bewaarschool afgelegd en zich kleuterscholen genoemd.
In de kleuterschool komen echter alleen de wat oudere kleuters, zoodat de jongere daarmede niet geholpen zijn.

Kleuterspeelplaats.

Voor deze, en ook voor de oudere in den tijd
dat zij de school niet bezoeken, heeft men vooral in de grootere steden
kinderspeelplaatsen aangelegd. Hier kunnen de kinderen spelen op het
grasveld of in den zandbak. Dergelijke speelplaatsen zijn wel ontworpen
als binnenplein van een huizenblok, zoodat de kinderen er niet door het
straatverkeer bedreigd warden en er onder toezicht zijn van de moeders,
wier woningen op dit binnenplein uitzien. Wanneer de kinderspeelplaats op verderen afstand ligt, dan behoort deskundig toezicht aanwezig
te zijn. De kleuterschool, de kleuterspeelplaats en de kleuterbewaarplaats zijn bestemd voor den gezonden kleuter.

Bewaarplaatsen voor kleuters. Voor den gezonden kleuter bestaan
in de groote steden bewaarplaatsen waar moeders, die hun arbeid buitenshuis moeten verrichten, overdag hare kinderen onder deskundig toezicht
kunnen doen verblijven.
Dagverblijf en koloniehuis voor kleuters. Voor den zwakken kleuter of den kleuter die reeds in zijn gezondheid schade geleden heeft,
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moeten nog andere voorzieningen getroffen worden. Voor hem zijn het
dagverblijf en het koloniehuis voor kleuters aangewezen.
Beide inrichtingen zijn geheel op openluchtbehandeling ingesteld. Ook
bij slecht weer is er gelegenheid, dat de kinderen er in de buitenlucht
verblijven. Aan een goede lichaamsverzorging wordt alle aandacht gegev'en, de kinderen worden er elken dag dag gebaad. Zij ontvangen er
een voeding, die in alle opzichten aan hun behoefte is aangepast. Zij
rusten er op tijd in de buitenlucht. Zij staan onder geregeld geneeskundig toezicht, terwijl het personeel op de hoogte van kinderverzorging
en opvoeding moet zijn. Deze instellingen zijn ook aangewezen voor de
opleiding van dergelijke hulpkrachten.
In het kleuterdagverblijf worden de kinderen 's morgens gebracht, en
gaan 's avonds weer naar huis. In het koloniehuis verblijven zij voor een
kuur die minstens zes, gewoonlijk acht weken duurt. In het koloniehuis
moet daarom ook gelegenheid zijn voor de isolatie van zieke kinderen.
Ernstig zieke kinderen worden er niet verpleegd.
In dagverblijf en koloniehuis worden geen zieke kinderen opgenomen.
Deze behooren, voorzoover zij thuis niet verpleegd kunnen worden, in
het kinderziekenhuis thuis.
Op een der vorige bladzijden hebben wij gezien welke gevaren voor
den kleuter dreigen bij een verkeerde opvoeding. Ook deze kleuters kunnen vaak op geen andere wijze beter geholpen worden dan door een
tijdelijke verwijdering uit hun milieu, waarbij er alle kans bestaat,
dat bij de terugkomst in het oude milieu het kind in zooverre veranderd
is, dat aanpassing tot stand komt.
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KINDERUITZENDING
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

Ontstaan. Het schoone werk der Kinderuitzending, geboren uit het
gevoel van naastenliefde om het arme misdeelde zwakke stadskind ook de
geneugten van Gods heerlijke vrije natuur te leeren kennen, het te
brengen uit de vunzige dompige sloppen van de groote stad in de gezonde, frissche atmospheer van zee, bosschen, weiden en water, heeft zich
op grootsche wijze ontwikkeld in ons land.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit werk ontstaan is op Nederlandschen bodem. Dr. C. J. C.Burkens, Secretaris der Vereeniging „Herstellingsoord Bethanie" deelde mij mede, dat deze Vereeniging reeds in 1873
haar uitzendingsarbeid begon.
Algemeen werd aangenomen, dat de Ziiricher predikant Walter Bion
de eerste geweest zou zijn, die op het denkbeeld is gekomen om de kinderen van minderbedeelden gezamenlijk naar buiten te brengen. Hij begon
zijn werk in 1876. In de door hem gestichte vacantiekolonie hield men
zich niet alleen bezig met de lichamelijke, maar ook met de verstandelijke opvoeding der kinderen.
Bion brengt dit beginsel duidelijk naar voren in de volgende ontboezeming : „Grosz-Stadter, fiihrt eure armen kranklichen Schulkinder
hinaus, in gesunde, kraftige Wald- and Bergesluft! Versetzt sie nicht nur
leiblich, sondern auch geistig in bessere Luft ! Stalllt sie fiir die schweren Anforderungen, die ihrer harren." Een waar woord, wel waard om
ter harte te worden genomen.
Wij kunnen aan onze kinderen toch zulke hooge geestelijke waarden
medegeven tijdens hun verblijf in het koloniehuis.
In 1884 vestigde Dr. S. Coronel de aandacht van onze landgenooten
op het werk van den Zwitserschen predikant en gingen op initiatief van
Mr. A. Kerdijk voor de eerste maal 20 kinderen uit Amsterdam voor
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eenige weken naar het hotel bij de Pyramide van Austerlitz. In datzelfde jaar opende Mevrouw Cnoop Koopmans uit Haarlem een kinderhuis in Zandvoort.
De proef door Mr. Kerdijk genomen, slaagde zoo uitnemend, dat men
in 1884 reeds de thans nog bestaande Amsterdamsche Vereeniging voor
Gezondheids en Vacantiekolonies oprichtte, gevolgd door oprichting van
de „Vereeniging voor Gezondheidskolonies" te 's-Gravenhage, een Comite
te Rotterdam, spoedig omgezet in eene vereeniging met hetzelfde doel,
en vereenigingen te Groningen en te Leeuwarden.
Ofschoon het werk algemeene waardeering genoot, kan niet worden ontkend, dat na dien eersten tijd van snellen bloei eene inzinking te constateeren viel, daar het publiek niet voldoende besefte, hoezeer de kinderuitzending een praeventieve maatregel is van den eersten rang, en hoe
deze zeer belangrijk kan bijdragen tot verbetering van de volksgezondheid.
Eerst in 19oo kwam er weer frisch leven in de beweging na de oprichting van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies, waartoe de Bond van Nederlandsche onderwijzers den stoot
gaf. Dit genootschap stelde zich ten doel naast het bevorderen van het
lichamelijk en zedelijk welzijn van het kind, een band te leggen tusschen
de bestaande vereenigingen. In 1906 brak met de opening van het eerste
koloniehuis, n.l. het Kerdijkhuis te Egmond aan Zee, van het Centraal
Genootschap, een tijdperk van bloei aan. Van confessioneele zijde waren
het de Israelieten, die het eerst eigen afzonderlijke vereenigingen stichtten.
Later ontstonden ook instellingen van verschillende Protestantsche richtingen en voor kinderen van den Roomsch-Katholieken en Oud-Katholieken godsdienst.
Vooral van Roomsch-Katholieke zijde toonde men in den laatsten tijd
levendige belangstelling voor dit sociaal-hygienische werk.
Na deze korte historische uiteenzetting kunnen we de ontwikkeling
van de kinderuitzending verder vervolgen, en hierbij meerdere perioden
onderscheiden.
-

-

Ontwikkeling. In de beginperiode van het werk duurde de uitzending
gewoonlijk niet langer dan 4 weken. De uitzending geschiedde alleen in
de zomermaanden. De uitgezonden kinderen zullen voor het meerendeel
wel zwak geweest zijn, maar, aangezien een medische keuring over de
geheele linie niet aan de uitzending voorafging, zullen zeer zeker niet
weinig te zieke of te gezonde kinderen in het koloniehuis aanwezig
geweest zijn.
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Zelfs in een volgende periode, toen het koloniehuiswezen zich harmonisch langs vaste lijnen had ontwikkeld, is uit een opzettelijk daartoe
ingesteld specialistisch onderzoek gebleken, dat de medische keuring,
die al langer hoe meer ingang gevonden had, niet had kunnen verhinderen, dat een nog niet zoo gering aantal te gezonde of te zieke
kinderen zich in de koloniehuizen bevonden. In deze periode, die nu
ongeveer een tiental jaren achter ons ligt, begon reeds het denkbeeld
baan te breken, dat een verpleegduur van 4 weken toch eigenlijk voor
het kind te-kort was, en dat een verpleegtijd van 5 of 6 weken een belangrijk grooter nuttig effect zou hebben. De koloniehuizen hadden . zich
ontwikkeld tot hygienische instellingen, die gezien mochten worden.
De leiding berustte iii deskundige handen, en men beijverde zich hoe
langer hoe meer om de kinderen een goede hygienische opvoeding te
geven en ze op de juiste wijze te verzorgen en bezig te houden.
De ontwikkelingsgang van het koloniehuiswezen is, niettegenstaande
het vele goede, dat reeds bereikt was, niet stil blijven staan.
Naast een langere verpleegduur, bleek hoe langer hoe meer de groote
beteekenis van de winterverpleging. Ook wordt vooral aandacht gewijd
aan een zoo goed mogelijk doorgevoerd onderzoek voor de uitzending.
Een van de voorwaarden om Rijkssubsidie te verkrijgen is, dat voor elk
kind, dat wordt uitgezonden, bij den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid een kaart moet warden ingezonden, (zie Model blz. 176 en
177), waarop is aangegeven de reden van uitzending, terwijl ook duidelijk
moet blijken, dat kort voor de uitzending in de omgeving van het kind
geen besmettelijke ziekten zijn voorgekomen (de z.g. Rijpkeuring).
Wie vandaag een der laatst geopende koloniehuizen bezoekt, b.v. het
Russenduin, opgericht door den Nederlandschen Bioscoopbond en geexploiteerd door het Centraal Genootschap, zal zich ervan kunnen overtuigen, dat in een modern koloniehuis alle hulpmiddelen te baat warden
genomen om het zwakke kind zijn weerstan&vermogen terug te schenken;
een overdekt verwarmd zwembad en eene . turnzaal ontbreken daar zelfs
niet. Dit wil volstrekt niet zeggen, dat in andere koloniehuizen, die
niet over deze zeer moderne hulpmiddelen beschikken, niet even goede
resultaten bereikt kunnen worden.
Buitenscholen. Deze scholen zijn in het algemeen bestemd voor
zwakke kinderen, die zonder ernstig ziek te zijn eene langdurige verpleging noodig hebben en voor met tuberculose bedreigde (prae-tuberculeuze) kinderen. Voor zoover deze scholen voor dag- en nachtverblijf
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zijn ingericht, zijn zij vooral aangewezen voor kinderen uit gezinnen,
waar een lijder aan open-long-tuberculose aanwezig is, die niet uit het
gezin kan worden verwijderd.
In deze scholen heeft men 2 afdeelingen : eene voor het gewone lageronderwijs en eene voor de verpleging der kinderen, iVaarvan de leiding
berust bij eene directrice, als regel eene verpleegster. De kinderen staan
onder voortdurend medisch toezicht, terwijl voor goede voeding, vaste
rusturen en andere hygienische maatregelen wordt zorggedragen. Aan
de inrichtingen zijn lighallen verbonden. Het onderwijs wordt zooveel
mogelijk in de open lucht gegeven. De buitenscholen, voor zoover deze
door Vereenigingen worden geexploiteerd en overigens aan de gestelde
voorwaarden voldoen, worden door het Rijk gesubsidieerd. Evenals bij
uitzending naar koloniehuizen moeten ook voor deze kinderen keuringskaarten bij den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid worden ingezonden.
Men heeft gesubsidieerde buitenscholen te Leiden, Dordrecht, Arnhem
en te Herfte nabij Zwolle. Aan die te Leiden is ook een internaat (dagen nachtverpleging) verbonden.
Gemeentelijke buitenscholen vindt men te Amsterdam, Rotterdam,
's-Gravenhage, Groningen en Haarlem.
Zooals gezegd, is de verzorging van het
zwakke kind in een koloniehuis in sociaal-hygienisch opzicht een maatregel van groote beteekenis voor de Volksgezondheid. Ook met de uitzending naar gezinnen kunnen in zeer bepaalde omstandigheden gunstige resultaten worden bereikt, maar alleen dan, wanneer de betreffende
gezinnen met groote zorg worden uitgezocht en gedurende het verblijf
van het kind in het gezin onder hygienisch toezicht staan. Aan de Inspecteurs van de Volksgezondheid wordt eene opgave verstrekt van alle
gezinnen, waarin kinderen verblijven, terwijl van de Vereenigingen die
zich met dezen vorm van kinderuitzending bezighouden, de Kinabu eene
speciale enquetrice heeft om de gezinnen uit te zoeken en deze tijdens
het verblijf der kinderen te controleeren. De voornaamste Vereenigingen
op dit gebied zijn de Centrale Commissie voor uitzending van Nederlandsche kinderen naar Buiten „Kinabu", het R. K. Huisvestings-Comite
te 's-Hertogenbosch en de Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom
Haarlem.
Voor de kinderen in gezinsverpleging moeten dezelfde gegevens als
bij uitzending naar koloniehuizen (zie blz. 174) bij den Hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid worden ingezonden.
Uitzending naar gezinnen.
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STAATSTOEZICHT OP -DE VOLKSGEZONDHEID
HYGIENE V. H KIND, TUBERCULOSEBESTRIJDING, BESTRIJDING V. GESLACHTSZIEKTEN

UITZENDING V. KINDEREN NAAR KOLONIEHUIZEN EN GEZINNEN
Gemeente
• Provincie s
B. Vereeniging.

A. Algemeene gegevens.

I. Vereeniging, Comite, afdeeling, die
(dat) uitzendt -

I. Naam
Voornamen

2.

2.

3. Adres

3. Waar wordt opname gewenscht?
Herstellingsoord
to
a.
Koloniehuis
van de Vereeniging

4. Geboortedatum
5. Godsdienst
6. Beroep van de ouders

C. Gegevens van den onderwijzer.
(invulling niet verplicht, maar
zeer gewenscht).

b. In gezin door tusschenkomst van
de Vereeniging
Naam van het gezin •
Adres van het gezin •

I. School
2.

Werd het kind reeds vroeger uitgezonden? '

4. Wanneer wordt uitzending ge-

Schoolverzuim

5. Bijdrage van de
ouders of wette-

3. Algemeene indruk

lijke verzorgers
D. Gegevens van den

per week 9
per maand 9
voor den geheelen tijd ?

huisarts
schoolarts of arts, aangewezen door de uitzendende

Vereeniging.
Adres
Naam van den keurenden arts:
Opmerking: In geval schoolarts of Vereenigingsarts onderzoekt moeten zoo mogelijk aan den huisarts gegevens gevraagd worden.
I. Datum van het geneeskundig onderzoek
2.

Welke ziekten maakte het kind vroeger door? Ook besmettelijke?

3. Is het kind gevaccineerd?
4. Geconstateerde afwijkingen:
5. Reden van uitzending•

6. Is er Tuberculose in het gezin?
Heeft het kind een C.B. voor T.B.C.-bestrijding bezocht? Zoo ja, welk?
Is de tuberculinereactie nagegaan? Zoo ja, met welk resultaat?
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7. Bestaat enuresis nocturna of diurna?
8. Uitzending: a. noodzakelijk, b. wenschelijk, c. uitstel gewenscht, d. niet . noodig
(doorhalen wat niet gewenscht wordt).
9. Uitzending: koloniehuis, herstellingsoord, gezin; zee, bosch, onverschillig waar.
(doorhalen wat niet gewenscht wordt).
aangewezen
10. Zijn lichamelijke oefeningen
gecontra-indiceerd?
bijzondere voeding
Wenschelijkheid van
speciale rust
12. Gewenschte minimum-duur van uitzending
13. Bijzondere opmerkingen
Handteekening van den keurenden arts :

E. Geneeskundige, die het verplicht onderzoek, onmiddellijk aan de uitzending
voorafgaande, verricht a. Heeft het kind een besmettelijke ziekte?
b. Is in het gezin van het kind in de laatste 3 weken besmettelijke ziekte voorgekomen ?
c. Is in de omgeving van het kind in den laatsten tijd besmettelijke ziekte in
bijzondere mate voorgekomen ?
d. Zijn er nog andere opmerkingen?
Handteekening van den keurenden arts

F. Gegevens van koloniearts ingeval uitzending naar koloniehuis.
Gegevens van Vereeniging of Comite ingeval uitzending naar gezin.
. koloniehuis
I. Datum van opname
gezin
Zomer Winter
Aantal
Datum vertrek
verpleegdagen
uitzending
kg
gewicht
2. Bij
opname
lengte
cm
vertrek uit het koloniehuis gewicht
kg
Bij
terugkomst uit gezin
lengte
cm
3. Mededeelingen van den koloniearts omtrent den toestand:
Bij opname:
Bij vertrek •
Komt het kind voor herhaalde uitzending in aanmerking?
Is Nazorg gewenscht en op welke wijze?
4. Opmerkingen omtrent het kind gedurende de uitzending in gezin
•
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Kleater. • In de periode van de laatste jaren heeft men gelukkig ook
meer de hygienische verzorging van den kleuter binnen zijn gezichtskring
getrokken. Waar voor de zuigeling en het schoolkind in hygienisch
opzicht veel werd gedaan, daar werd feitelijk geen of weinig aandacht
gewijd aan de gezondheidszorg voor den kleuter. De ontwikkeling van
deze zorg bracht mede, dat ook voor de zwakke kleuters koloniehuizen
werden opgericht.
In dit verband mag ik zeker wel noemen den naam van wijlen Dr. C.
M. Mo/, die op dit gebied baanbrekenden arbeid heeft geleverd door de
stichting van een kleuter-koloniehuis (Dagverblijf) te Scheveningen.
Meerdere zijn daarna tot stand gekomen of thans nog in aanbouw;
n.l. de drie koloniehuizen van de Vereeniging „Trein 8.28", te Baarn,
Arnhem en Petten (dag en achtverblijven);
het koloniehuis van de Eerste Nederlandsche Vereeniging voor Kleuterzorg te 's-Gravenhage (dagverblijf);
het kleuterhuis van de Vereeniging Herstellingsoord „De Leidsche Buitenschool" (dag- en nachtverblijf) ;
Huize „Het Zonlicht" te Arnhem van de Vereeniging „Kleuterzorg" te
Arnhem (dagverblijf);
het Kleuterkoloniehuis „De Krabbebosschen" te Rijsbergen en het koloniehuis „Kleuterheil" te Tilburg (dag- en nachtverblijven).
Winterverpleging. De periode, waarin het koloniehuiswezen thans
verkeert, kenmerkt zich door het verschijnsel, dat de zgn. winterverpleging zeer op den voorgrond is gekomen. Het heeft ongetwijfeld eenige
moeite gekost om deze soort van verpleging bij het groote publiek ingang te doen vinden. Men was zoo vergroeid met het denkbeeld, dat
kinderuitzending slechts in het voorjaar of in den zomer succes zou kunnen hebben. De ervaring heeft echter geleerd, dat voor vele kinderen
juist de winterverpleging van groote beteekenis is.
In een tijd, dat zeker het zwakke kind weinig in de frissche lucht
komt, die kinderen te halen uit de vaak donkere en kleine woningen,
en ze ook in dat jaargetijde in • de vrije natuur te brengen, is zeer zeker
een werk van wijs beleid. De winterverpleging is dan ook een zeer groot
succes geworden. In 1932 was het aantal verpleegdagen in winterverpleging voor schoolkinderen : 443.58o, dat voor de zomerverpleging : 431.969,
dus zelfs iets minder, hierbij zij opgemerkt, dat onder winterverpleging
verstaan wordt de verpleging van Nov. tot Jan. en van Jan. tot Mei.
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Overdekte gymnastiekplaats in het koloniehuis „de Veluwezoom" te Ellecom.
Foto Weenink en Snel, den Haag.
(Centr. Genootschap).

Voetbaden in het koloniehuis „St. Joseph" te Egmond aan Zee.

Kinderverzorgster. Een der nieuwste in het belang van het kind genomen maatregelen heeft betrekking op de systematische opleiding van de
kinderverzorgster, eertijds geleidster genoemd. Deze opleiding, die thans
reeds in enkele koloniehuizen wordt gegeven, gaat uit van den Centralen
Raad voor Kinderuitzending, welke Centrale Raad is samengesteld uit
de verschillende vereenigingen, die koloniehuizen exploiteeren en kinderen uitzenden.
Raden. Deze Centrale Raad, wiens werkkring het geheele land omvat, is ingesteld naast de reeds bestaande plaatselijke Raden voor Kinderuitzending. Zoo vormde Amsterdam reeds in 1920 een dergelijke plaatselijke Raad, meer bekend onder den naam van „de A.R.K.".
Ook te Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht bestaan plaatselijke
Raden.
Zoowel de Centrale Raad als de Plaatselijke Raden hebben o.a. ten
doel om met volkomen behoud van de zelfstandigheid der aangesloten
Vereenigingen, door onderlinge samenwerking de eenheid bij het werk
der kinderuitzending te bevorderen.
In gemeenten waar een plaatselijke Raad bestaat wordt voor de uitzending van kinderen uit die gemeenten volgens de subsidievoorwaarden
slechts dan Rijkssubsidie gegeven, wanneer de uitzending via dezen Raad
heeft plaats gehad.

Redenen van uitzending. Wanneer we de redenen van uitzending
nagaan, dan treft het ons, dat 48% der kinderen worden uitgezonden
wegens zwakte. Die zwakke kinderen, met hun gering weerstandsvermogen, aan hun lot overgelaten, zullen in hun verder leven zeker gemakkelijk . aan de tuberculose ten offer vallen.
Wanneer hier te lande het sterftecijfer aan tuberculose zeer laag is,
dan is dit ongetwijfeld mede te dariken aan onze goed georganiseerde
kinderuitzending.
Hoeveel goed doet het koloniehuis niet aan de zenuwachtige kinderen?
Voor ongeveer to% van de uitgezonden kinderen wordt als reden opgegeven, nervositas. Voor hun volgend leven kan een dergelijke verzorging in hun jeugd groote voordeelen opleveren.
Onvoldoende voedingstoestand komt voor als reden bij meer dan 8.5%;
wat hier het koloniehuis kan doen om het weerstandsvermogen te verhoogen is zonder meer duidelijk. Hetzelfde geldt voor de talrijke gevallen van bloedarmoede onder de uitgezonden kinderen.
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Kolonieverpleging schoolgaande kinderen. 1932.
(zonder de zwakzinnigen).
per too uitgezonden
kinderen

Redenen van uitzending.

I.

M. J. ± M.

6.52

5.95

6. 24

.37

1 .58

1 .47

0.48
0.09

0.42
0.13

0.40

0.48

0.37
0.83
0.93

0.43
0.71
0.84

Voorbehoedend.
kinderen uit tuberculeuze gezinnen .

II.

J

Ter versterking of ter verdere genezing.
I. na acute ziekten of operaties . .
na tuberculeuze aandoeningen:
a. huid- en kliertuberculose
. .
b. tuberculose van beenderen of
gewrichten
c. longaandoeningen . . . . .
3. na herhaalde kleine ongesteldheden
4. wegens slechte verzorging . .

1

2.

III.

0.61
0 .75

0.11

Ter vermeerdering van den lichaamsweerstand bij kinderen met de volgende
afwijkingen:
I. zwakte
. . ..
...
2. onvoldoende voedingstoestand . .
3. onvoldoende licahmelijke ontwikkeling
. .
. . .
4. Iymphklieraandoeningen . .
5. aandoeningen der ademhalingsorganen ....... .
6. ernstige bloedarmoede
.
7. rachitische aandoeningen .
8. oogaandoeningen
9. nervositas
10. Asthma
.
II. Andere

44.74 5 0. 22 47.49
8.50
8.45
8.55
2 .43
6 .49

2 .77
5.27

5.40
3.86
0.93

4.44
4
0.56

0.02
11.49

0.07

2.60
5.88
4.94
4. 1 7
0.75
0.05

3.03
2.76

8.o8
1.54
3.91

9.79
2.29

100

I 00

100

3.34
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Indicaties. De lijst van indicaties, contra-indicaties en indicaties voor
uitstel, volgt hieronder met opgave van het percentage der uitgezonden
kinderen voor iedere indicatie; deze cijfers hebben betrekking op het
jaar 1932.

Contra-indicaties.
Uitzending is gecontraIndiceerd:
I°. Als de kinderen gevaren opleveren voor anderen (b.v. doordat zij
lijden aan longtuberculose, besmettelijke ziekten in den zin der
wet van 21 Juli 1928, S. 265, andere besmettelijke ziekten en
besmettelijke aandoeningen van haar, huid, oog).
2°. Als de kinderen lijden aan eene ziekte, waarvoor kolonie-verpleging niet is aangewezen (b.v. nephritis, chorea).
Als de kinderen speciale last geven bij de verpleging : kinderen
lijdende aan : incontinentia alvi, enuresis diurna, onhandelbare,
geestelijk-achterlijke kinderen.

Opmerking: geestelijk-achterlijke kinderen kunnen evenwel in
speciale koloniehuizen ondergebracht worden.
4°. Als de kinderen niet zijn gevaccineerd. 1)
5°. In geval uitzending naar gezinnen : als kind lijdt aan enuresis
nocturna.

Indicaties voor uitstel, zijn onder meer:
adenokle vegetaties,
tonsilhypertrophie,
subacte en chronische maagdarmcatarrh,
malaria,
zeer defectueus tandstelsel.
In het algemeen kan men aannemen, dat een verblijf in het koloniehuis
voor het zwakke kind beteekent, herwonnen levenskracht, verhoogd weerstandsvermogen en nieuwe levensvreugd.
Het is zeker te betreuren, dat aan het kind van het platteland deze .
zegniowteburvaln.Nizdehortmng
de meening verkondigen, dat het kind van het platteland de uitzending
1 ) De vaccinatie kan, gezien de tegenwoordige omstandigheden, bezwaarlijk
meer als eisch worden gesteld.
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R. K. Koloniebuis „St. Antonius" te Bakkuin.

Koloniebuis „Overbunde" te Bunde.

niet noodig heeft, het is immers reeds altijd buiten in de frissche lucht.
Die frissche buitenlucht kan het echter alleen niet doen ; een goede
doelmatige voeding, een regelmatige levenswijze en nog meerdere factoren moeten samenwerken om het zwakke kind weer flink en sterk te
maken.

Zwakzinnige kinderen. Voor het zwakzinnige kind zijn twee afzonderlijke koloniehuizen ingericht, n.l. „Zonneoord" te Ede van de Centrale
Vereeniging voor. Gezondheidskolonies voor Zwakzinnigen en de Afdeeling Don Bosco van de R. K. Gezondheidskolonie te Eersel.
Het verdient ongetwijfeld aanbeveling deze kinderen niet in de gewone
koloniehuizen op te nemen, aangezien zij door hunne eigenaardige gewoonten en karakter het leven in een gewoon koloniehuis kunnen verstoren. Zij voelen zich vaak ook niet in het gewone koloniehuis op
hun plaats.
In 1932 werden uitgezonden naar het koloniehuis „Zonneoord": 361
jongens en 193 meisjes en naar het koloniehuis „Don Bosco": 22 jongens en 8 meisjes.
Spbsidies. Het Rijk, de Provincies en verschillende gemeenten verleenen met het oog op het groote volksgezondheidsbelang aan de uitzending van kinderen verbonden, subsidies aan dit werk in den vorm van
gene geldelijke bijdrage per verpleegdag aan de uitzendende Vereenigingen. Het totaal deter bijdragen door het Rijk bedroeg in 1932
f 265.000.—, daarna om bezuinigingsredenen verminderd tot f 200.000.-.
Ook door provincies en gemeenten werden om dezelfde reden de subsidies aanmerkelijk verlaagd.

Omvang. Amsterdam staat in de uitzending bovenaan; 6% van de
schoolkinderen dier stad wordt uitgezonden. In de andere groote steden
is dit 2 tot. 3%. Het kleinste aantal schoolkinderen, dat in aanmerking
is gekomen. voor een verblijf in een koloniehuis is juist in de provincies
met een uitgesproken plattelandsbevolking : Zeeland, Noord-Brabant,
Limburg, Friesland en Drenthe. Langzamerhand zal zich bier een betere
opvatting. baanbreken, en zal men leeren inzien, dat in het belang van
het ook daar veelvuldig voorkomende zwakke kind, het platteland
zijn, aandeel zal hebben te leveren in de uitzending naar de koloniehuizen.
Om. een.. beeld. te geven van de uitzending uit de groote steden en
van het platteland volgt een tabel, waarin is opgenomen het procentcijfer
van de schoolkinderen, dat in de provincies en groote steden is uitgezon184

den. Zeeland en Noord-Brabant zijn steeds de provincies, die de geringste
uitzending hebben.
Aantal schoolgaande Aantal uitgezonden Procent van het
schoolgaande
aantal schoolgaande
kinderen
kinderen
kinderen

Noord-Brabant
Gelderland .
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
.
Utrecht
.
Friesland .
Overijssel .
Groningen .
Drenthe .
Limburg .
Amsterdam .
Rotterdam
.
's-Gravenhage
Utrecht (Stad)
Totaal Nederland

1)
2)

3)

152344
129255
146326
110814
3533 1
3870
597 1 3
8o68o
59712
37064
96767
94793
78812
5 6490
2308

1199816

0.42
0.90
0.95
1.88
0.36
o.88
0.70
1 .37
1.60

646
1174
1 394
2090
127
343
418
1107
856
379
668
7586
1 475
I 876
669

o.69
8.00
1.86
3.32
2.90

20808

1.72

1.02

Ter illustratie van den omvang van het koloniehuiswezen in ons land,
volgen tenslotte nog enkele cijfers. In het geheel zijn in ons land 57
goedgekeurde koloniehuizen. Tezamen hebben die koloniehuizen voor
schoolkinderen een aantal van ongeveer 350o bedden.
De uitzending voor kleuters heeft omvat in 1932: 1479 kinderen met
66609 verpleegdagen ; de koloniehuizen voor schoolgaande kinderen hebben verzorgd 21392 kinderen met 875.549 verpleegdagen; in gezinnen
werden opgenomen 3020 kinderen met 138.622 verpleegdagen ; de gesubsidieerde buitenscholen werden bezocht door 356 kinderen met 54.628 verpleegdagen.
In 1932 werden dus in het geheel in de gesubsidieerde instellingen opgenomen 26247 kinderen met 1.135.408 verpleegdagen.
Een grootsch werk, tot stand gebracht door het particulier initiatief,
een werk, dat groote waardeering en bewondering afdwingt.
1) Zonder den Haag en Rotterdam.
2) Zonder Amsterdam.
3) Zonder Utrecht (Stad).

185

MEDISCH-HYGIENISCH SCHOOLTOEZICHT
(door M. A. H. J. VAN VLIJMEN, Arts.)

Geschiedenis. De invoering van het medisch hygienisch toezicht op
anze scholen dateert van het begin dezer eeuw. In ons land, nauwelijks
3o jaar geleden begonnen op kleine schaal, heeft het zich langzaam en
zeker uitgebreid tot z'n tegenwoordigen omvang en bevindt zich nog
steeds in 'n stadium van groei. De ideeen, die later tot invoering van
schoolartsendiensten zouden voeren, hadden echter reeds vele jaren terug
begonnen door te werken. Bekend is 't werk van den lateren professor
J. P. Frank „System einer vollstandigen medizinischen Polizei", verschenen in in% waarin hij o. a. reeds algemeene regels der schoolhygiene behandelt. Van grooten invloed is ook geweest het onderzoek
van den Breslauer oogarts Cohn, die bij to.000 schoolkinderen 'n systematisch onderzoek instelde. 'n Aanzienlijk percentage hiervan vond hij
lijdende aan bijziendheid en wel in toenemende mate naar gelang de
klas hooger was. Met de overtuiging dat de school hierin 'n rol van
beteekenis speelde, heeft Cohn, de resultaten van z'n onderzoek openbaar
makend, 'n krachtige propaganda gevoerd voor de invoering van schoolartsendiensten. Duitschland had z'n eerste schoolartsendiensten in Frankfurt, Mannheim en Wiesbaden. Belgie was reeds eerder begonnen, ons
land volgde in 't begin dezer eeuw. Zaandam, Arnhem en Amsterdam
waren van de eersten.
Doel. Er wordt veelal aangevoerd ter motiveering van de noodzakelijkheid der schoolartsendiensten, dat de gemeenschap, die de ouders
dwingt de kinderen naar school te zenden, hierdoor ook de taak heeft
te zorgen dat uit 't gedwongen schoolverblijf geen nadeelige gevolgen
voor 't kind voortkomen. Dit laatste is echter niet 't eenige doel van den
schoolartsendienst. We weten, dat hygienische fouten, gemaakt in kleuteren schoolleeftijd, hoewel niet zoo licht als bij de zuigeling leidend tot
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den dood, van groote beteekenis zijn voor 't later leven en soms kunnen
voeren tot lichamelijke of geestelijke gebrekkigheid en minderwaardigheid. De gevaren nu, waaraan 't kind blootstaat buiten de school, zijn
veelal grooter en talrijker dan die daarbinnen. In de zorg voor de hygiene
van het schoolkind, ook buiten de school vindt de schoolarts een groot
en vruchtbaar arbeidsveld tot vorming van een krachtig en volwaardig
opgroeiend geslacht. Als voortzetting van zuigelingen- en kleuterzorg
vormt het 'n belangrijk onderdeel der sociale kinderhygiene. Juist door
't schoolverband is deze tak van geneeskundige voorzorg meer dan andere
in staat alle lagen van ons yolk te bereiken. Hoezeer dit noodig is, is in
de jaren, die achter ons liggen voldoende gebleken.

Bezwaren. Evenals al wat nieuw is, heeft ook dit werk in zijn beginstadium verzet ontmoet. Er kwamen bezwaren van ouders, onderwijzers
en geneeskundigen. Niet wetende hoe dit instituut zich zou ontwikkelen,
vreesden juist zij, wier medewerking in de eerste plaats vereischt was,
hieraan iets van hun rechten en plichten te moeten afstaan. De practijk,
zich richtend naar de plaatselijke omstandigheden, heeft zich thans wel
overal de noodige waardeering en medewerking kunnen verwerven.
Enkele algemeene regels. Eenige algemeene regels, die veelal gehuldigd worden en veel tot 'n goede verhouding bijdragen volgen hier:
I. Het geneeskundig schooltoezicht treedt met uitzondering van de
schooltandheelkunde nooit behandelend op.
2. Het onderzoek is niet verplicht, voor behandeling geeft de schoolarts alleen advies.
3. Het schoolbezoek en systematisch onderzoek der leerlingen wordt
zoo ingericht dat 't onderwijs zoo min mogelijk gestoord wordt.
Schoolarts. Nagenoeg geen machtsmiddelen ter beschikking hebbend, kan de schoolarts zich een invloed verwerven van groote beteekenis.
Zoo ergens, dan wel hier drukt de leider het stempel van zijn persoonlijkheid op 't werk. De schoolarts moet belangstelling voor 't kind hebben en
het begrijpen; tact en psychologisch inzicht, zoowel wat 't kind als zijn
omgeving betreft, zijn voor succes onmisbaar. De ervaring van eenige
jaren huispractijk, meer dan de kliniek, komen den schoolarts zeer ten
goede. Daar hij met eenvoudige hulpmiddelen moet werken, niet op 't
gebied der therapie treedt, zijn hem vooral noodig eenvoudige, goed beheerschte diagnostiek, kijk op 't normale, speurzin voor beginnende afwijkingen. Het contact met 't gezin geeft betere kijk op sociale omstandig1 87

heden en verruiming van psychologisch inzicht. De veelvuldigheid der
psychologische vraagstukken, waarmee de schoolarts in aanraking komt,
maakt zekere studie in deze richting gewenscht; ook de orthopaedie heeft
bijzondere belangstelling noodig.
'n Vraag die zich voordoet daar, waar nieuwe diensten gevormd worden is: Zal de schoolarts alleen school-practijk doen of dit combineeren
met huispractijk of andere ambtelijke functies? De laatste oplossingen
behoeden voor 'n zekere eenzijdigheid, de eerste vermindert mogelijkheid
tot conflicten, geeft hem zekerheid van z'n tijd en stelt hem vooral in
staat z'n voile kracht en interesse onverdeeld te geven. Het is te verwachten, dat in de toekomst 't laatste systeem hoe langer hoe meer de overhand
zal krijgen, immers 'n goed georganiseerde schoolartsendienst vraagt
van den leider 'n voile werkkracht.
Schoolverpleegster. Met de uitbreiding van het geneeskundig schooltoezicht ontstond ook de behoefte aan de schoolverpleegster. Immers
tal van werkzaamheden hieraan verbonden behoeven niet noodzakelijk
door een arts te worden gedaan. Door de hulp der verpleegster belangrijk in z'n werk verlicht, is de schoolarts in staat 'n grooter arbeidsveld te verzorgen. Naargelang van de plaatselijke omstandigheden zal
de verpleegster met meer of minder zelfstandigheid optreden : van haar
tact en toewijding hangt veel of voor 't succes van den schoolarts. In ons
land was Amsterdam de eerste gemeente, die 'n schoolverpleegster benoemde in 1917, hetgeen in de groote steden navolging vond. Daar waar
de schoolverpleegster ontbreekt, kan soms vooral op 't platteland de wijkverpleegster een niet te onderschatten hulp voor den schoolarts zijn.
Systemen stad en platteland. Een algemeene beschrijving te geven
van de practische werkwijze van het geneeskundig schooltoezicht is niet
mogelijk. We kennen 'n chaos van systemen en toestanden op dit gebied,
zoodat de verschillende instellingen, die thans schoolartsendiensten heeten, niet te vergelijken zijn. Naast plaatsen, waar slechts 'n oppervlakkig
contact tusschen medicus en school bestaat, vindt men andere, waar 'n
geregeld systematisch onderzoek van alle leerlingen en schoolbezoek
plaats heeft en waar alzoo in goede samenwerking van schoolarts met
ouders en onderwijzers een belangrijk instituut van sociaal-hygienische
voorzorg gevormd wordt. Deze tegenstellingen zijn wel 't gevolg van
verschil in inzicht en belangstelling en financieele toestand der gemeenten, van wie het initiatief is uitgegaan. Voor 'n goed overzicht leze
men 't rapport, uitgebracht door de commissie' uit de Nederlandsche
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Vereeniging van schoolartsen in 1924. Het spreekt van zelf, dat er nadien
nog veel gewijzigd is. Waar 't platteland zich began te interesseeren
sloten zich gemeenten aaneen en vormden gezamenlijk 'n districtsschoolartsendienst, meestal met hulp der provincie. Districten bestaan in
Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Holland. De plannen in de onderscheiden provincies gevormd tot instelling van nieuwe districten, vindt
men besproken door den Hoofdinspecteur der Volksgezondheid Eijkel in
z'n ,,Overzicht over 't sociaal hygienisch werk in Nederland op 't gebied
van den dienst der volksgezondheid." Zoo ergens dan ligt op 't platteland een veelbelovend terrein voor nieuwe schoolartsendiensten. Al wie
gedurende langeren tijd zoowel kinderen van buiten, als uit de stad ter
keuring krijgt zal dit ondervonden hebben. 'n Groot aantal landarbeiderskinderen in behoeftige, armoedige en vooral hygienisch slechte omstandigheden levend, hoewel opgroeiend in 'n omgeving waar aan zon en
frissche lucht geen gebrek is, vertoonen in zeker zoo groote mate verschijnselen van rachitis, verkrommingen, bleekzucht en vervuiling, als
stadskinderen. Armoede en gebrek aan inzicht der ouders zijn hieraan niet
vreemd. Mede-oorzaak hiervan moet wel zijn, dat de prophylaxe in den
vorm van consultatie-bureaux en wijkverpleging, hier pas veel later haar
werkzaamheid ontplooid heeft dan in de stad en dat begrippen van
hygiene hier later en langzamer zijn doorgedrongen.
Het geneeskundig schooltoezicht, in een gestadige ontwikkeling en
uitbreiding door de huidige oeconomische crisis onmiskenbaar geremd,
zal in de toekomst ongetwijfeld op nieuwe plaatsen naar vaste regels
zich vormend, ook meer eenheid brengen in de bestaande systemen.

PRACTISCHE WERKWIJZE.
Het medisch gedeelte omvat de opsporing der afwijkingen en de
zorg dat tot behandeling wordt overgegaan ; het hygienisch gedeelte,
beoogend het voorkomen van ziekten en afwijkingen, omvat vooral 't
toezicht op gebouwen en de strijd tegen besmettelijke ziekten. De practische uitvoering van deze beide gedeelten vormt een geheel.

Systematisch onderzoek van alle kinderen. Om 'n indruk van den
lichamelijken toestand der schoolbevolking te krijgen is 'n systematisch
onderzoek van alle leerlingen gewenscht. Meestal geschiedt dit drie maal
in de schoolleeftijd. Zoo mogelijk is het aan te raden deze onderzoekingen in 'n lokaal van den G.G.D. te doen plaats hebben, daar de schoolarts aldaar rustiger en met betere hulpmiddelen kan werken dan op de
I
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school. Van belang is, dat dit onderzoek zoo volledig mogelijk geschiedt
en alle gegevens geregistreerd worden. Van elk kind moet 'n volledige
kaart aanwezig zijn, waarop de noodzakelijke gegevens over 't kind vermeld staan en waarop de schoolarts de resultaten van het onderzoek
vastlegt. Deze kaart moet steeds aanwezig zijn : elk later onderzoek,
hetzij met de klas, hetzij tusschentijds, verwijzingen naar huisarts of
bijzondere maatregelen worden hierop aangeteekend, zoodat de schoolarts steeds 'n volledig overzicht heeft van z'n vroegere bevindingen.
De administratie, die hiervoor vereischt wordt, kan de schoolverpleegster
voeren, aan wie tevens de zorg voor tijdige uitnoodiging tot onderzoek
wordt opgedragen. De assistentie der verpleegster bij 't volledig systematisch klasgewijze onderzoek is onmisbaar. Behalve 't voeren der administratie neemt le de anamnese op van de ouders of begeleiders, helpt
bij 't uitkleeden, zorgt dat de kinderen aansluiten, zoodat geen tijd
onnoodig verloren gaat; verder kan 't wegen en meten, urine-onderzoek
en assistentie bij opname van gehoor en gezichtsscherpte aan haar worden opgedragen. Uiteraard is 't systematisch onderzoek van alle kinderen 'n tijdroovend werk, maar hoe noodig het is leeren ons de resultaten.
Schoolbezoek. Dit vormt de groote schakel voor contact tusschen
schoolarts en onderwijzend personeel. De onderwijzer, die de kinderen
dagelijks in hun werk gadeslaat, vestigt de aandacht op feiten, die voor
den schoolarts van belang zijn in de beoordeeling van den gezondheidstoestand van het kind. Klachten over vermindering van gehoor en
gezichtsscherpte, achteruitgang van de gezondheidstoestand, moeilijkheden in 't leeren, objectieve inlichtingen over de huiselijke omstandigheden, worden hier aan den schoolarts medegedeeld, die hierna zijn maatregelen neemt. De onderwijzer vindt hierbij ook gelegenheid om raad
en voorlichting to vragen, hetzij met betrekking tot 'n bepaald kind,
hetzij in 't algemeen. Bij goede samenwerking zijn deze schoolbezoeken
zeer vruchtbaar. De medewerking der onderwijzers is over het algemeen
zeer goed.
Spreekuur. Nauw contact met de ouders krijgt de schoolarts op z'n
spreekuur. Dit moet openstaan voor alle schoolkinderen, waarvoor ouders
of onderwijzers advies verlangen. Hier komen ook de kinderen, door
de verpleegster op school opgespoord, met oog-, haar-, huidziekte of
luizen. Verder .degenen, die de schoolarts, om bepaalde reden, onder
controle wil houden. Het eindonderzoek voor en het onderzoek na
verblijf in de vacantie-kolonie kan ook op dit spreekuur plaats hebben.
I9 0

Bij 't systematisch onderzoek, schoolbezoek en spreekuur staat het kind
in het middelpunt der belangstelling.

Het gezonde kind. — Fouten in de opvoeding. Zoowel het gezonde
kind als het kind, dat afwijkingen vertoont, vereischen onze zorg. Wat
het gezonde kind betreft is het dikwijls noodig de ouders voor te lichten
over verzorging en opvoeding. Het is niet noodig bijzonder diepgaande
vragen te stellen om kijk te krijgen op de zwakke punten hiervan. Het
is ontstellend wat men soms te hooren krijgt. Enkele der meest voorkomende punten wil ik even noemen.
Slaap. Vragend naar de nachtrust ervaart men niet zelden, dat deze
ongeregeld is, we zien kleuters, die nu eens om zeven, dan weer om
tien uur 's avonds naar bed gaan. Men behoeft op 'n zomeravond maar
'n wandeling te maken door 'n volksbuurt, om zich te overtuigen, dat de
jeugd die daar na i o uur nog volop in actie is, in z'n slaap te kort komt.
Voeding.

Bij dezelfde ouders, die de waarde van 'n goede en geregelde nachtrust niet beseffen, vindt men niet zelden 'n overdreven vrees
dat 't kind te weinig zal eten. De voeding van het schoolkind is vooral
daar waar armoede en werkloosheid in 't groote gezin heerschen soms
onvoldoende, weinig krachtig en eenzijdig; terwijl elders door goedbedoelde zorg van welgestelde, niet op de hoogte zijnde ouders, 'n overmaat van vet en eiwit aan 't kind wordt opgedrongen. Meer dan de
overvoeding ziet men echter ondervoeding. De schoolvoeding bier en daar
ingevoerd in de wintermaanden voor de kinderen der werkloozen gaf
zichtbare resultaten, als : beter-uitzien, vroolijker, levendiger worden,
beter leeren en meer prestatie.

Kleeding. De kleeding, die in den zomer zelden te warm genoemd
kan worden is daarentegen veelvuldig in den winter onvoldoende. Ook
bier is armoede een niet te miskennen oorzaak. Verder moet op te nauw
sluitende kleeding nog al eens gewezen worden, vooral bij meisjes.
Reinheid. De lichamelijke reinheid, als wapen tegen allerlei ziekten,
kan niet genoeg gepropageerd worden. Op dit terrein is nog veel te
verbeteren. Het is nog geen zeldzaamheid als een kind ongewasschen
en met zwarte nagels ter onderzoek komt. Ook de gewoonte van tanden
poetsen kan slechts langzaam ingang vinden. Kinderen die het in
vacantie-kolonie of ziekenhuis geregeld deden, laten dit thuis, waar geen
voorbeeld is, weer spoedig na. Soms hoort men, dat moeder geen tijd heeft
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er op te letten en vader zich actief verzet. Vooroordeel en bijgeloof
ontmoet men ook als tegenstanders. Helaas vindt het hoofd-onrein 'n
machtige steun aan de opvatting, die men hier en daar ontmoet, dat
luizen gezond zijn, „'n ziekte uitsparen". De vrees dat anders 'n ziekte
„naar binnen slaat" weerhoudt de ouders soms van behandeling van
impetigo, eczemen en pediculosis. Tact en geduld zijn noodig om langzamerhand veel vooroordeelen te overwinnen.
'n Goede verdeeling van werk, rust, ontspanning,
maaltijd moet er zijn. Vooral bij het oudere kind ziet men vaak al te
weinig tijd voor ontspanning overblijven. Huiswerk, Fransche les, pianoles, bij-les in achtergeraakte vakken laten te weinig tijd voor ontspanning
over. In andere milieu's moet het kind uit school komend hard werken.
Dit geldt nog al eens voor het oudste meisje uit 'n groot gezin en voor
boerenkinderen.
Dag-indeeling.

Lichaamsoefening. In de vrije tijd moet er gezorgd worden dat 't
kind voldoende lichaamsbeweging geniet. Doelmatige lichaamsoefening
en vrijheid van beweging buiten de school moeten 'n compensatie vormen van 't noodzakelijke langdurige stil-zitten op school. Verkeerde gewoonten als snoepen, rooken, zelfs alcohol-gebruik komen voor.
Paedagogische fouten. De paedagogische fouten zijn talrijk. Klachten en storingen in iichamelijke functies als b.v. gebrek aan eetlust,
braken, verstopping, enuresis nocturna, vinden hierin dikwijls hun oorzaak: deze storingen werken weer in op den algemeenen toestand. Oak
bij andere nerveuse klachten schuilt dikwijls bier de fout.
I k heb bier slechts enkele veelvuldig voorkomende bevindingen genoemd. De schoolarts kan systematisch door telkens op verkeerde toestanden te wijzen, z'n invloed ter verbetering aanwenden.
Is dit hetgeen voor het gezonde kind gedaan kan worden : voor het
kind met afwijkingen zijn meestal andere maatregelen te nemen. Om 'n
indruk te geven van den toestand onzer schoolkinderen, raat ik hier (op
blz. 193) een statistiek volgen overgenomen uit het dienstverslag van den
Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Amsterdam in 1931.
Kinderen met afwijkingen. We moeten bij 't beoordeelen hiervan
bedenken, dat dit gegevens zijn, verzameld over het schijnbaar gezonde
kind. Kinderen, die door acute of langdurige ziekte de school niet bezoeken, de zwaar lichamelijk gebrekkigen, idioten, blinden en doofstommen vallen hierbuiten. Verder is in het oog te houden, dat bij een kind
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Overzicht van het aantal onderzochte leerlingen van het gewoon lager onderwijs
en bij hen gevonden afwijkingen.

meerdere der genoemde afwijkingen tegelijk kunnen voorkomen: van
belang is hierdoor het cijfer, dat aangeeft bij hoeveel leerlingen geen
afwijkingen gevonden zijn.
Steeds is een deel der gevonden afwijkingen aan de ouders bekend,
waarvan weer een deel reeds in behandeling is. Van belang is vooral
wat niet bekend is of wat wel bekend is, doch niet behandeld wordt.
Bij het oudere kind vinden we meer afwijkingen in gezichtsscherpte,
vooral te wijten aan toenemende bijziendheid, meer struma, meer orthostatische albuminurie, terwiji bij het jongere kind meer lijders aan adenoide
vegetaties, enuresis nocturna en stamelaars gevonden worden.
Is behandeling eener gevonden afwijking
noodig, dan wordt het kind naar den huisarts verwezen, die het eventueel
behandelt of naar 'n specialist verwijst. De schoolarts stelt zich op de
hoogte of zijn advies is opgevolgd. Helaas is dit lang niet altijd het geval.
Van de oorzaken zijn er enkele te noemen:
I) Angst voor pijnlijke behandeling, dit komt nogal eens voor bij
adendide vegetaties.
2) Gebrek aan interesse.
3) Armoede : moeder van groote gezinnen met veel kleine kinderen
vinden geen tijd am geregeld naar den dokter te gaan (b.v. bij chronische oor-ettering).
4) Gebrek aan vertrouwen : dit ontmoet men nogal eens waar 'n
orthopaedische ingreep noodig is. Motieven als : „ik laat er niet aan
knoeien" of „'t kan toch nooit goed komen" hoort men niet zelden.
5) Financieele bezwaren. Deze komt men tegen op plaatsen waar het
ziekenfondswezen nog weinig ingeburgerd is, onder de min-vermogenden
en tegenwoordig ook bij velen, die door de crisis in onvoorziene moeilijkheden geraakt zijn.
Verwijzing naar huisarts.

Huisbezoek. Hier kan de schoolverpleegster een groote rol spelen.
Zij zoekt de oorzaak van niet-behandeling; van haar tact en inzicht zal
het dikwijls afhangen of we nog succes hebben. Ze kan hier met 'n
zekere mate van zelfstandigheid werken : raad geven in practische dingen, den weg wijzen naar maatschappelijke instellingen, en de ouders
vooral van de noodzakelijkheid der behandeling overtuigen. Ze mag zich
echter niet laten verleiden zich nader uit te spreken over aard en duur
van eventueele behandeling, waarop de ouders niet zelden aandringen, de
schijn van elke uitlating in dezen zin moet vermeden worden, daar een
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enkel woord, door de ouders naar eigen fantasie veranderd, gemakkelijk ongewenschte gevolgen hebben kan. Het beste is hen aan te raden
hun vragen tot den huisarts te richten. Deze huisbezoeken zijn nog in
ander opzicht van belang. Zij vermeerderen het contact tusschen het geneeskundig schooltoezicht en het gezin, en brengen veel nieuwe, dikwijls
waardevolle gegevens, wat betreft ongunstige omstandigheden in het
gezin : financieele zorg, oneenigheid in 't gezin, drankmisbruik en
misdaad, slechte opvoeding, rooken, snoepen, te laat opblijven, te
kleine donkere woning, te kleine slaapkamers (meerdere kinderen in een
bed) onzindelijkheid in huis en te hard werken der schoolkinderen.
Verwijzing naar Consultatiebureau tot bestrijding der t.b.c. Bekend
is het steeds lage percentage der kinderen, dat gevonden wordt lijdende
aan long-tuberculose. Vooral door onderzoekingen der laatste jaren weten we, dat veel actieve kinder-tuberculose zonder specialistisch onderzoek moeilijk te herkennen is. Toch kan de schoolarts, die niet over
bijzondere hulpmiddelen beschikt, 'n groote rol spelen bij de opsporing
der tuberculose. In 't bezit van uitvoerige gegevens, zoowel over het
kind zelf als van de familie, lettend op algemeene klachten, gezien
objectieve gegevens bij 't onderzoek, gesteund door eventueele tuberculine-reactie, kan de schoolarts een nader onderzoek adviseeren. Het komt
op deze wijze voor, dat hierdoor niet alleen 'n tuberculose bij het schoolkind ontdekt wordt, doch dat een ingesteld onderzoek in de omgeving
een verborgen gevaarlijke infectie-bron aan het licht brengt. We kennen
het gevaar van den tuberculeuzen onderwijzer, de publicaties der laatste
jaren hebben bij velen onrust gewekt. Door het sluipende begin met
weinig objectieve en subjectieve verschijnselen is het moeilijk door maatregelen dit gevaar geheel te voorkomen. Eventueele maatregelen voor
verplichte keuring en periodieke herkeuring zijn niet zonder bezwaar, doch
zullen in de toekomst wellicht genomen warden. Verschillende plaatselijke
politie-verordeningen in ons land bevatten bepalingen, die toelating
van lijders aan open t.b.c. op school verbieden, doch daar geneeskundig
onderzoek niet verplicht is, is de waarde hiervan slechts betrekkelijk.
Veelal zal de schoolarts deze bepaling niet noodig hebben, daar hij
voldoende overwicht bezit om de noodzakelijke voorzorgen door te voeren.
Van den anderen kant ontmoet hij niet zelden 'n overdreven vrees voor
genoemde ziekte, waar deze allerminst gemotiveerd is. Bij de meest uiteenloopende afwijkingen en zelfs bij krachtige, gezonde kinderen wordt
hem maar al te vaak gevraagd of er toch zeker geen t.b.c. in het spel is.
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Geruststelling der ouders en waarschuwing voor ongezonde vrees zal hier
dikwijls op z'n plaats zijn.
Voor doelmatige t.b.c.-bestrijding op de school is 'n goede en nauwe
samenwerking met het consultatie-bureau tot bestrijding der t.b.c. onmisbaar.
Vrij veel gehoors-vermindering vindt
men op de scholen. Als oorzaak daarvan meestal cerumenproppen, adenoied en chronische oor-ettering. Waar in 't eene geval door tijdige doelmatige behandeling geheele of gedeeltelijke verbetering bereikt wordt,
zijn er andere waar geen genezing meer te verwachten is. Terwijl het
percentage vrij sterk hard-hoorende kinderen gering is, vormt dit in 'n
groote stad toch nog 'n behoorlijk getal. Enkele groote gemeenten hebben
'n school voor slecht-hoorenden, waarheen de kinderen verwezen worden,
voor wie de schoolarts dit gewenscht vindt.
School voor slecht hoorenden.

Spraakonderwijs. Belangrijk is op alle scholen het voorkomen van
stamelen, stotteren en andere spraak-gebreken. Behalve dat het kind hierdoor in 't leeren gehinderd wordt, wordt het maar al te vaak er am
bespot en geplaagd, terwijl het later z'n gebrek niet zelden als een maatschappelijk nadeel ondervindt. We weten van ouds, dat door doelmatige
behandeling veel bereikt kan worden, doch de ontwikkeling van de
kennis en behandeling der spraakgebreken is van later. Vele gemeenten
in ons land bezitten reeds cursussen, waar deze kinderen les krijgen
onder bevoegde leiding, in andere zijn deze cursussen in voorbereiding.
De schoolarts, die de candidaten voor de cursus aanwijst, voert besprekingen met den leider der cursus en houdt zich op de hoogte van de
resultaten.
Gymnastiek. Slechte houding en ruggegraatsverkromming zijn afwijkingen, die men bij het schoolkind herhaaldelijk ziet. Terwijl het
langdurige stil zitten 'n ongunstige factor hierin is, worden deze afwijkingen niet zelden aan de school toegeschreven. Waar spierzwakte, rachitis, ongunstige statische verhoudingen aanwezig zijn, kan de school 'n
slechten invloed hebben. Naar 't oordeel van den schoolarts zal voor het
kind bijzondere gymnastiek of orthopaedische hulp noodig zijn. Amsterdam heeft geregelde cursussen voor bijzondere gymnastiek, met goede
resultaten, onder toezicht der schoolartsen.
Advies bij beroepskeuze. Bij het laatste lichamelijke onderzoek op
de school kan de schoolarts raad geven in verband met de beroepsI9 6

keuze. Het psychotechnisch onderzoek aan anderen overlatend, bepaalt hij zich tot de beoordeeling der lichamelijke functies. Waar
lichamelijke gebreken zijn, is na te gaan voor welke beroepen deze onof minder geschikt maken. Te letten is hierbij ook op de kleurenblindheid, die vooral niet zelden bij jongens voorkomend, voor sommige beroepen ongeschikt maakt.
Advies voor moeilijke kinderen. Herhaaldelijk wordt de hulp van
den schoolarts ingeroepen, hetzij door ouders, hetzij door onderwijzers in
moeilijkheden van paedagogischen aard. Nu eens is het de omgeving,
die de oorzaak der storingen blijkt te zijn, dan weer blijkt het kind met
abnormaal of psychopathisch karakter bijzondere eischen aan de opvoeding te stellen. De schoolverpleegster is in deze gevallen onmisbaar
om de huiselijke omstandigheden te leeren kennen en de vereischte gegevens te verzamelen. Zonder uitvoerige gegevens is het niet mogelijk een
richting van behandeling aan te geven. Daar waar den schoolarts een
psychiater terzijde staat, zal gezamenlijk overleg in de moeilijke gevallen
plaats hebben. Dit is een moeilijk en gevaarlijk terrein, waar succes
onzeker is.
'

B.L.O.

Elke school heeft z'n geestelijk
achterlijke kinderen, die dikwijls ondanks alle moeiten niet in staat zijn
't gewone onderwijs te volgen, tot verdriet van ouders en onderwijzers
en nadeel voor 't kind zelf. In de grootere plaatsen van ons land vindt
men thans scholen voor buitengewoon lager onderwijs, waar methode en
leermiddelen en leerkrachten speciaal op deze kinderen zijn ingesteld. De
candidaten voor deze school, worden door den schoolarts lichamelijk
onderzocht, waarna psychotechnisch onderzoek plaats heeft door den
schoolarts samen met het hoofd der school voor buitengewoon lager
onderwijs of door 'n commissie; waarna beslist wordt over al of niet
toelating tot genoemde school. Afgewezen worden de idioten en zij, die
blijken niet zwakzinnig te zijn, de eersten wiji ze niet in staat zijn eenig
onderwijs te volgen, de tweeden will ze in staat geacht worden 't gewone
onderwijs te volgen. 'n Aantal der goedgekeurde candidaten wordt echter
nooit op de school voor buitengewoon lager onderwijs geplaatst. Vooroordeel en valsche schaamte zijn dikwijls machtige bondgenooten om het
kind van dit instituut ver te houden. Eenerzijds worden de geringe
vermogens van het kind erkend en toch de overplaatsing geweigerd,
anderzijds is het soms pijnlijk te hooren hoe de ouders de gewaande capaciteiten van het debiele en imbecille kind naar voren brengen en de schuld
Plaatsing op de school voor
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van de moeilijkheden.op school, geschoven wordt op de onderwijzer(es).
Dit laatste ziet men zelfs niet zelden bij ernstige graden van zwakzinnigheid. Het erkennen van de minder verstandelijke begaafdheid van hun
kind is de ouders soms uiterst onaangenaam. De schoolarts zal trachten
zijn advies voor de ouders zooveel mogelijk begrijpelijk te maken, vooral
de nadruk leggend op 't belang van eenig onderwijs voor 't later leven.
In 't andere geval, waar de oorzaak van de moeilijkheden op school
niet in te kort schietende intelligentie blijkt te schuilen, komen bij 't
onderzoek soms andere factoren voor den dag, die den achterstand in 't
leeren verklaren. Zich een juist oordeel te vormen in deze moeilijkheden
en de ouders daarna goed te raden, behoort niet tot de gemakkelijkste
taak van den schoolarts.
Veelal is de schoolarts zoo gelukkig advies te
mogen geven aan vereenigingen en instituten, die uitzending van kinderen naar kolonie-huizen ten doel hebben. In de kinder-uitzending vindt
hij 'n machtig hulpmiddel tot 't volbrengen van 't hygienisch gedeelte
van zijn taak het doel toch is verbetering van den algemeenen toestand,
verhooging .van den weerstand tegen dreigende infecties en schadelijke invloeden. Van 't begin of aan zien we tal van onderwijzers hurl belangstelling en medewerking hieraan geven. Eenzelfde doel nastrevend, vinden
schoolarts en onderwijzer hier 'n vruchtbaar terrein van samenwerking.
Behalve de ouders, die slechts van eigen kinderen de resultaten kunnen
zien, zijn zij het toch, die meer dan anderen, de vruchten zien en 'n
oordeel kunnen vormen over de waarde hiervan. Het is de onderwijzer
wiens gegevens van belang zijn voor den schoolarts bij de keuze zijner
koloniehuis-candidaten ; ook diens waarnemingen Ili de uitzending kunnen voor den schoolarts van waarde zijn en z'n ervaring en inzicht
verrijken. De keuze der candidaten kan geschieden, zoowel . bij het systematisch onderzoek als bij 't schoolbezoek of spreekuur; niet zelden
komen ook de geregeld onder contrede staande kinderen in aanmerking.
De beoordeeling van de al of niet gewenschtheid en meer of minder
noodzakelijkheid der uitzending, geschiedt naar vaste maatstaf, die langzamerhand in de practijk gevormd wordt. Juist het overzicht dat de
schoolarts over 'n groot gebied heeft, maakt 't mogelijk dat de beschikbare plaatsen ten goede kunnen komen aan degenen, die het 't meest
noodig hebben. Meestal berust behalve het stellen der indicatie ook
't eind-onderzoek, na-onderzoek en voeren der noodige administratie bij
den schoolartsendienst.
Kinder uitzending.
-
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Buitenschool „Monnikhuizen" te Arnhem. (Ver. de Arnhemsche Buitenschool.)

Buitenschool te Dordrecht. (Ver. „de Dordtsche Buitenschool.

Zonder op de resultaten en hun oorzaken nader in te gaan, is het gevolg
zeer gunstig te noemen. De kosten en moeiten hieraan noodzakelijk verbonden, zijn goed besteed. De schoolartsendienst, die geen bemoeiing met
de kinder-uitzending heeft, mist daardoor 'n belangrijke steun over z'n
geheele arbeidsterrein. Zie verder voor Kinderuitzending blz. 172 v.v.

Plaatsing op Openluchtschool.

Het belang van verblijf in de openlucht is langzamerhand ook tot het groote publiek doorgedrongen. Men
zag alom de resultaten der openlucht-behandeling bij ziekten. Verschillende groote plaatsen van ons land bezitten thans openluchtscholen voor
zwakke kinderen, die 's morgens voor het ontbijt komen en 's avonds
na • 't avondeten weggaan. Het succes moet hier toegescheven worden,
zoowel aan de voordeelen der frissche lucht als aan de hygienische
leefregel. De sChoolarts wijst de kinderen aan, die in aanmerking komen,
de toelating is soms aan 'n herkeuring door 'n commissie onderworpen.
Enkele indicaties zijn b.v. asthma, chronische bronchitis, anaemie, langdurig schoolverzuim, na sanatoriumverblijf en tenslotte daar waar de
uitzending naar 'n kolonie-huis niet voldoende succes gehad heeft. Er is
een streven ook openluchtscholen voor gezonde kinderen te stichten
(zonder dagverblijf). De groote moeilijkheid blijft de verwarming 's winters, vrees voor tocht en kou moeten overwonnen worden. Behalve de
individueele voordeelen geeft de openluchtschool minder kans op besmetting. De bouwkosten hoeven niet hooger te zijn dan die eener gewone
school. De laatste jaren zijn verschillende openluchtscholen voor gezonde
kinderen gesticht, o.a. in Amsterdam de Clioschool; Eindhoven heeft een
R. jongens- en een R. K. meisjes-openlucht-school. De gunstige resul
taten van deze laatste soort school zijn alleen te wijten aan 't verblijf
in de frissche lucht. De bestaande scholen vormen de beste propaganda.

Maatschappelijk werk.

Herhaalde malen zal het noodig zijn, dat de
schoolarts toestanden vindend, die lichamelijk of geestelijk voor het kind
gevaarlijk zijn, hierin verandering tracht te sbrengen en zich in contact
stelt met sociale instellingen b.v. liefdadige vereenigingen, hulp in de
huishouding, woning-bureaux, kinderbescherming enz. Dit werk is vooral
geschikt voor de schoolverpleegster; waar zij ontbreekt zal het uiteraard'
in veel beperkter mate kunnen geschieden.

Pediculosis. • De strijd tegen de pediculosis zal vooreerst nog niet gewonnen zijn. Overal waar de sociaal-hygienische voorzorg toeneemt, ziet
men dit kwaad verminderen, doch nog niet verdwijnen. Veelal gaat de
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Op enluchtsc hoo l v oor gezonde kin deren to Ams ter dam (Clio school).

schoolverpleegster op de school een onderzoek hiernaar instellen, de
lichtere gevallen krijgen 'n waarschuwing mee naar huis, de ernstigere
worden bij den schoolarts ontboden -en mogen, waar de plaatselijke politieverordening hierin voorziet, de school niet bezoeken. In 't laatste geval
is soms de toestand zoodanig, dat van behandeling thuis zoo weinig te
verwachten is, dat school- of wijkverpleegster eraan te pas moet komen
en aan de moeder leert hoe de reiniging moet plaats hebben. Deze persoonlijke hulp is meer waard dan alle waarschuwingen en aanwijzingen;
verschillende malen zag ik hierna vrij ernstige graden van pediculosis
voorgoed beter. Soms echter, vooral daar waar het heele gezin aan dezelfde kwaal lijdt, is de strijd hardnekkiger: behandeling van het heele
gezin en ontsmetting is dan noodig. Gelukkig zijn dit zeldzame gevallen,
mogelijk dat de toekomst ze geheel doet verdwijnen.
School-tandheelkunde. De verzorging van het gebit, hoewel verschillend naar stand, ontwikkeling en landstreek is over het algemeen
zeer droevig. De waarde, die 'n goede verzorging van 't gebit voor de
gezondheid bezit, wordt veelal niet gekend, en waar ze wel gekend wordt,
is de oeconomische moeilijkheid van de behandeling der beginnende
caries, dikwijls van zoodanige beteekenis, dat van behandeling wordt
afgezien. De schoolarts, die telkens waar behandeling noodig is de ouders
hierop wijst, ontmoet ook telkens weer hetzelfde bezwaar. De schooltandheelkunde, die zich de laatste jaren voor de crisis, begon te ontwikkelen, is jammer genoeg op veel plaatsen nu in sterke mate geremd. De
plaatsen, die dit instituut nog niet bezaten, zien de kans hierop weer
verder in de toekomst verschoven.

'n Belangrijk deel van het hygienisch toezicht op
de school is het weren der infectie-ziekten. Overal waar veel personen,
vooral kinderen, langeren tijd in een verblijf te zamen zijn is met de kans
op verspreiding der infectie-ziekten rekening te houden; dit geldt "vooral
voor onze kinderziekten. Waar door nauwer contact de besmettingskans
in het gezin grooter is dan op school, is toch de rot, die de school in de
verbreiding kan spelen niet te onderschatten. De schoolarts moet hier de
raadsman van zijn schoolhoofd en schoolbestuur, tot wien beiden zich bij
twijfel of in onzekere gevallen ten alien tijde kunnen wenden om advies
en voorlichting.
De wet op de besmettelijke ziekten schrijft voor, dat wat roodvonk en
diphtheritis betreft, de behandelende geneesheer de maatregelen neemt
om uitbreiding te voorkomen. Wanneer het nu voorkomt, dat een dezer
Infectie-ziekten.
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ziekten zich op school uitbreidt, dan is dit meestal te wijten aan ziektekiem-dragers, die zelf niet ziek geweest zijn, of aan zeer licht verloopende gevallen, die niet als zoodanig herkend zijn.
Als er twijfel is of eene infectie van de school is uitgegaan, zal de
schoolarts een nader onderzoek ter plaatse instellen : verdachte kinderen
en bacillendragers verwijderen, en zoo dit onvoldoende blijkt tot schoolsluiting voor bepaalden tijd adviseeren. Dit laatste is maar zelden noodig.
De vrees voor beide infectieziekten is zoo groot, dat hier steeds de voorgestelde maatregelen gaarne en nauwgezet worden opgevolgd. Daar mazelen en kinkhoest niet in de wet op de besmettelijke ziekten zijn opgenomen, bevatten vele plaatselijke politieverordeningen bepalingen tot
wering dezer kinderen, benevens hun broertjes en zusjes, van de school.
Deze maatregel door te voeren is veel moeilijker, vooreerst daar lang
niet alle ouders bij deze ziekten geneeskundige hulp inroepen, en ten
tweede daar vele gevallen ons onbekend blijven, will geen verplichte
aangifte bestaat, en tenslotte pogen veel ouders de kinderen toch naar
school te zenden vanwege de last, die ze er thuis van ondervinden.
Bovendien is de infectie op school niet te voorkomen, waar deze bij
beide ziekten al lang heeft kunnen plaats vinden voordat de aard der
ziekte gebleken is.
'n Enkele maal wordt den schoolarts advies gevraagd bij optreden van
waterpokken en bof. In verband met het geringe belang der beide ziekten
kan meestal met verwijdering van de duidelijk aan deze ziekten lijdende
kinderen, worden volstaan.
Algemeene maatregelen als bijzondere ventilatie, meer verblijf in open
lucht, streng toezicht op gemeenschappelijk te gebruiken leer-materiaal
zijn in gevallen van vrees voor uitbreiding van infectie-ziekten aan te
bevelen.
Waar de verbreiding der kinderziekten op school vaak niet te voorkomen is, hebben we voor roodvonk en diphtheritis 'n krachtige hulp in
de actieve immunisatie. Hoewel vroeger veel omstreden, wordt de waarde
hiervan toch wel algemeen aanvaard : de kans van het geente kind am de
bepaalde ziekte te krijgen is geringer dan van het niet geente; ook de
waarde der verschillende entstoffen is niet dezelfde. Statistieken in 't buitenland, over groote getallen beschikkend, pleiten sterk voor de mindervatbaarheid van het geente kind. Gebleken is ook, dat door enting tegen
diphtheritis 'n kleiner aantal kinderen positief op de reactie van Schick
reageert : we weten dat de positief reageerende meer kans heeft diphtheritis te krijgen dan de negatief-reageerende.
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Enkele steek-proeven te Eindhoven genomen door Dr. Pondman in
1931 na enting van ruim to.000 kinderen met verschillende entstoffen
gaven 't volgende resultaat.
Aantal kinderen
334
334
333
274
28 I

3 X geent met onderstaande entstof
A4
1/10 anatoxine
T.A. U.
S4
Anatoxine

Positieve Schick in %
20,3
13.1
11.3
9- 1
i.4

Vooral het anatoxine, dat thans algemeen gebruikt wordt, blijkt zeer
werkzaam te zijn.
Op plaatsen waar de schoolarts nu in de gelegenheid is entingen in
het groot te verrichten, daar kan van hem door de school 'n groote
. propaganda uitgaan om de ouders er toe te brengen zoowel de kinderen
van den leerplichtigen leeftijd als de jongere te laten enten. Waar eenmaal begonnen is, verdient het aanbeveling op vaste tijden en plaatsen
gelegenheid te geven tot enting.
Nog enkele infectieuse aandoeningen. Verschillende plaatselijke politie-veordeningen bevatten ook de bepaling dat het verboden is op school
toe te laten kinderen die lijdende zijn aan luizen, hoofdzeer, besrnettelijke oogziekte, besmettelijke huidziekte of tuberculose.

Besmettelijk hoofdzeer, herhaalde malen bij broertjes of
zusjes gevonden, vindt op school echter zelden verbreiding. Voor besmetting is nauw contact noodig. Elke aandoening, hiervan verdacht door
onderwijzer of schoolverpleegster, dient naar den schoolarts verwezen te
worden. Deze ontmoet nog wel eens verzet tegen behandeling, soms will
de ouders niet weten willen, dat de aandoening besmettelijk is, soms
uit vrees voor pijnlijke behandeling of kaal worden. In deze gevallen
is alle - overttrigingskracht en eventueel gebruik der ten dienste staande
verordening noodig.
Hoofdzeer.

Trachoom. Trachoom, in vele plaatsen van ons land totaal onbekend, heeft in Amsterdam nog een aparte opsporings- en behandelingsdienst. Deze oogziekte, veel ellende en vaak blindheid tengevolge hebbend, is dank zij de krachtige maatregelen sterk aan het afnemen.
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Scabies. Scabies kan soms op school al geruimen tijd bestaan voordat ontdekking volgt. Gelukkig is de kans op besmetting op school niet
groot. Bij ontdekking van een geval blijkt meestal het heele gezin
hieraan te lijden. Verzet tegen behandeling is hier zeldzaam; integendeel
door de heftige huidjeuk geplaagd en in den slaap gestoord, maakt de
patient van behandeling dankbaar gebruik.
Vulvo vaginitis. Deze hardnekkige aandoening, met roodheid en afscheiding der aangetaste organen gepaard gaande maakt, als gonorrhoe
de oorzaak is, voorzorgen op school noodig. De besmetting, die op
school zelden plaats vindt, komt meestal in 't gezin tot stand. Daar de
mogelijkheid van school-infectie niet uitgesloten is en de ouders gaarne
de school ervan beschuldigen, zal de schoolarts in gevallen van twijfel
soms 'n onderzoek hebben in te stellen of de infectiebron op school
gelegen is, en maatregelen tot voorkoming van uitbreiding hebben te
nemen.
Toezicht op gebouwen, meubilair, leermiddelen en hygienisch
gebruik. Het is hier niet de plaats te bespreken de hygienische eischen

waaraan schoolgebouw en inrichting moet voldoen. Het spreekt vanzelf
dat bij 't schoolbezoek, vooral daar, waar de school oud is en de omstandigheden ongunstig zijn, de hygienische gebreken aandacht verdienen. De
taak van den schoolarts is ook hier adviseerend. Hetzij uit eigen initiatief, hetzij gevraagd door schoolbestuur of gemeente zal de schoolarts
zijn oordeel hebben te geven en zijn raad, waar belangrijke fouten op
hygienisch gebied gevonden worden.
Het belang van voldoende verlichting is ook aan de leek alom bekend. Te donkere lokalen werken bijziendheid in de hand. Voldoende
en tijdig gebruik der kunstverlichting moet gepropageerd worden.
Het laatste geldt evenzeer voor de ventilatie. Dikwijls wordt van
overvloedige gelegenheid tot ventilatie veel te weinig gebruik gemaakt.
De verschillende systemen van verwarming geven meestal weinig aanleiding tot klachten. Weinig kolenkachels meer vindend, zien we de
nieuwe scholen veelal in 't bezit van centrale verwarming.
De banken geven meer zorg. De grootte moet passend zijn voor het
kind. De leerlingen, die te klein of te groot zijn voor hun leeftijd of
hun klas, verkeeren in ongunstige conditie. Het spreekt vanzelf, dat
'n niet passende bank vooral voor kinderen, die toch al spier-zwak
zijn of neigen tot 'n slechte houding, van nadeeligen invloed is. Het is
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daarom gewenscht, dat in dit geval in de klas banken van verschillende
grootte aanwezig zijn.
De vloeren mogen Been stofnesten zijn. Vooral aan de gymnastieklocalen moet op dit punt aandacht geschonken worden. 'n Gymnastiek-locaal dat stoffig is, is uit den booze. Naadlooze vloeren zijn
hiervoor 't beste. Juist daar, waar door lichaamsoefening 'n krachtiger
ventilatie der longen plaats heeft, moeten we zorgen dat de ingeademde
lucht zoo zuiver en stof-vrij mogelijk is. Op 't nut van gymnastiek in
de buitenlucht moet de nadruk gelegd worden.
Waar op nieuwe scholen de W.C.'s aan alle hygienische eischen
voldoen, moet het onderwijzend personeel op het gebruik geregeld toezicht houden.
lk heb hier slechts enkele punten aangeraakt, van de meest voorkomende fouten, wier invloed niet zonder beteekenis is, en die soms
zonder veel moeite en kosten vermeden kunnen worden.
Wij hebben in 't kort den aard van verschillende werkzaamheden
in een schoolartsendienst besproken.
Hetgeen door dit instituut bereikt zal worden hangt of van niet weinig factoren. Andere sociale voorzieningen, zuigelingen- en kleuterbureaux, en economische toestand doen hun invloed hierop gelden.
Zoowel de arts als de verpleegster vinden hier een arbeidsveld, geheel
anders dan aan het ziekbed. Niet zoozeer het individu als de gemeenschap dienend, minder oogenblikkelijke waardeering vindend, werken
zij in het besef dat succes van hun werk, hoewel soms langen tijd latent,
van blijvende waarde is in de toekomst.

206

HYGIENISCHE ZORG VOOR DE JEUGD NA DEN
SCHOOLPLICHTIGEN LEEFTIJD
(door CHR. MQL, Arts.)

Beteekenis van deze zorg. Wil men niet het gevaar loopen dat een
goed deel van het effect der maatregelen verloren zou gaan die de kinderhygiene noodig oordeelde, om het kind te behoeden vanaf de wieg
tot het einde van den schoolleeftijd, dan dient die zorg te worden
voortgezet in den rijperen leeftijd.
Die maatregelen werden immers niet in de eerste plaats genomen terwille van het kind als zoodanig, doch voor den toekomstigen mensch
die uit dat kind zou opgroeien. Het zou dan ook zoowel sociaal als
economisch van een onjuist inzicht getuigen wanneer die toekomstige
mensch, in een levensfase aangekomen met geheel bijzondere gevaren
voor zijn lichamelijke en niet het minst voor zijn geestelijke gezondheid,
in dit opzicht aan zijn lot zou worden overgelaten.
Wanneer men bedenkt van welk een beteekenis deze nieuwe levensperiode is voor de nog onevenwichtige jeugd die in geheel andere milieu's
en onder nieuwe invloeden komt, voor den naar zelfstandigheid strevenden jongenman die zijn taak krijgt in het gezin of in de maatschappij,
voor het zich ontwikkelende meisje dat den grooten invloed ondergaat
der puberteit, met zijn snelle groei en veranderde levenshouding, en
wanneer men de talrijke gevaren ziet die bier voor hunne gezondheid
dreigen, dan is het vanzelfsprekend dat de hygienische zorg dringend
noodig moet worden voortgezet ; maar ook zal die voortgezette zorg
dienen te worden ingesteld op de specifieke eischen welke deze levensperiode stelt, en te worden aangepast aan de omstandigheden welke zij
meebrengt.
Een belangrijke omstandigheid, welke alle te nemen maatregelen bemoeilijkt is deze, dat deze leeftijdsgroep niet meer als het schoolkind
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„en masse” bereikbaar is. De jeugd gaat zijn weg door het leven; een
deel in voortgezette studie op verschillend gebied en in diverse scholen,
een ander deel op atelier of werkplaats, op winkel of fabriek; een deel
komt thuis in het gezin of in een beroep. Voor elk van hen zijn noodig
de maatregelen die algemeen zijn in zooverre ze betreffen gevaren, die
aan den leeftijd eigen zijn* , en daarnaast die bijzondere, welke de specifieke gevaren aan milieu of werk verbonden, noodig maken.
Welke maatregelen kunnen genomen worden? Voor zoover de
jeugd niet als zoodanig en door afzonderlijke maatregelen te bereiken
is, is zij daarbij aangewezen op de maatregelen der algemeene gezondheidszorg.
Hier komt vooral tot uiting de beteekenis en de waarde eener georganiseerde gezinshygiene. Dew is de eerste voorwaarde om de jeugd
ook na het verlaten van de school de hygienische zorg te kunnen geven,
welke ze nog zoo dringend noodig heeft. De preventieve beteekenis van
het werk der tuberculose-bestrijding, de middelen die hiertoe ten dienste
staan, vinden vooral ook in deze groep, in den leeftijd der puberteit, met
zijn verhoogde vatbaarheid en mindere weerstand, belangrijke aanknoopingspunten.
Nu de rechtstreeksche persoonlijk- en algemeen-hygienische maatregelen
der school, met het geneeskundig toezicht, het hygienisch onderricht,
de schoolvoeding, de uitzending en allerlei andere zorgen en voorzorgen,
zich niet meer kunnen doen gelden, zijn de maatregelen der goed doorgevoerde gezinshygiene voor deze groep even onontbeerlijk als voor het
kleinkind. Daarnaast zal de jeugd — en vooral zij — hebben te profiteeren van de maatregelen die van overheidswege worden voorgeschreven
ter bevordering van de gezondheid en ter afweer van de gevaren in de
bedrijven. De voorschriften der bedrijfshygiene zullen dan ook vooral
haar ten goede komen. Ook de sociale maatregelen door tal van directies voor het fabriekspersoneel genomen zijn in niet geringe mate bevorderlijk aan dit doel, in zooverre de jeugdige werkers(sters), in een behoorlijke benutting van hun vrijen tijd, in een goede eetgelegenheid,
in cursussen en oefeningen, in sport en spel en bad, gelegenheid hebben
hun gezondheid in belangrijke mate te bevorderen.
waarbij ook nog de bureaux voor beBeteekenen al deze zorgen
roepskeuze, voor onderzoek voor 't huwelijk enz. als onontbeerlijke middelen moeten worden gezien — een voortzetting van de wakende zorg
over het kind, dat ook nog na den schoolleeftijd het voorwerp blijft dier
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sociaal-hygienische maatregelen, daarnaast zal die zorg er op gericht
dienen te zijn aan deze passieve rol, een meer actieve te verbinden.
Hygienische opvoeding van de jeugd. Als voortzetting van hetgeen
in de hoogere schoolklassen reeds moet worden begonne, dient de rijpere
jeugd inzicht te worden bijgebracht in het hoe en het waarom der hygienische maatregelen en kan belangstelling worden aangekweekt voor de
maatschappelijke gezondheidszorg. Als de jeugd wordt opgevoed in hygienischen zin, zal ze den rol kennen spelen welke ze daarin nu reeds heeft
te spelen, maar vooral zal ze later, waneer elk zijn zelfstandige taak in
de maatschappij zal hebben te vervullen, niet vreemd staan tegenover het
werk der maatschappelijke gezondheidszorg dat voor elk van zoo groote
persoonlijke en maatschappelijke beteekenis is. Deze opvoeding is de
jeugd bij te brengen — en met name de vrouwelijke jeugd, gelijk het
heele werk der gezondheidszorg op de opvoeding van de vrouw en de
moeder is ingesteld — door allerlei maatregelen zooals we die kennen
in het reeds beproefde werk der gezondheidszorg, b.v. door het geven
van cursussen aan groepen van personeel in bepaalde bedrijven, door
lessen in de schaftlokalen, door het verspreiden van lectuur, door filmavonden enz.
Zouden deze pogingen slagen dan zou daarmee voor de soc. hygiene
een weg bereid zijn die met grooter zekerheid en doeltreffendheid — want
tijdiger leidt naar het eigenlijke doel: de hygienische opvoeding
van het yolk met name van het komende geslacht.
Bij deze pogingen zal de genoemde moeilijkheid, dat deze groep niet
„en masse" bereikbaar is, zich in bijzondere mate doen gelden, tenzij
men in contact treedt met de organisaties waarin de jeugdgroepen vereenigd zijn. Dit contact biedt tevens het voordeel dat veel gemakkelijker en ruimer belangstelling kan verkregen worden voor dit werk
dat zoozeer ligt in de lijn, ook van hun streven, hetwelk er n.l. op gericht is het toekomstig geslacht een alzijdige vorming te geven.
Gelukt het, om de hygienische vorming en opvoeding een essentieel
onderdeel te doen zijn van de totale opvoeding die de jeugdorganisaties
hun leden geven, dan is daarmee de sociaal-hygienische opvoeding der
massa verzekerd. Daartoe zal het dus noodig zijn dat er een zoodanige
samenwerking zij tusschen de georganiseerde gezondheidszorg en het georganiseerde jeugdwerk, dat de jeugdorganisaties worden ingeschakeld in
het werk der gezondheidszorg, met al de ideeele en practische voordeelen
daaraan verbonden.
14
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Dat deze . organisaties dichter bij elkaar staan en meer op elkaar zijn
aangewezen dan oppervlakkig zou geoordeeld worden en dat uit hun
samenwerking mogelijkheden ontstaan die voor beide van verstrekkende
beteekenis zijn, blijkt aanstonds wanneer men het jeugdwerk beziet in zijn
eigenlijke wezen : Zijn organisatorische opbouw en zijn doel.
In de ,organisaties der mannelijke jeugd vormt de hygienische opvoeding niet zulk een essentieel onderdeel als bij het meisje, hoewel ook
hier voldoende gelegenheid zou bestaan, naast de persoonlijke hygiene,
de E.H.B.O. enz. de waardeering der sociale hygiene bij te brengen.
Door de bepaalde, mogelijk wel al te eenzijdige instelling der mannelijke jeugdorganisaties, ligt het terrein nog zoo goed als braak. De
eenige organisatie die de hygiene bewust in haar systeem heeft opgenomen is de Verkennersbeweging. De geregelde controle bij de inspectie,
op handen, nagels, tanden, de hooge eischen die gesteld worden aan de
kamphygiene enz., kweeken een gewoonte die de verkenners behouden
voor het latere leven. Daarnaast staan de vaardigheden en de kennis die
door middel van klasse-eischen en insignes moeten verworven worden.
De spelregels der N.P.V. (Ned. Padvinders Vereeniging) 1) geven een
volledige omschrijving dier eischen; alle welpen en verkenners moeten
hieraan voldoen voor het verkrijgen van hun sterren, respectievelijk van
hun algemeene vaardigheidsinsignes, waarvoor elementaire kennis van
E.H.B.O. en algemeene gezondheidsregels worden vereischt, terwijl voor
de bijzondere insignes — waarvan die voor ambulance, hygiene, lichamelijke geoefendheid, openbare gezondheid, en verplegen, voor ons doel van
bijzondere beteekenis zijn, meer uitgebreide kennis verlangd wordt.
Een inzicht in de beteekenis en de organisatie der sociale hygiene
blijkt echter nog niet tot het programma te behooren, hoewel vooral
voor de oudere padvinders en verkenners, hier een belangrijke aanvulling zou liggen van hun algeheele vorming.
Voor een werkelijk hygienische opvoeding van het komende geslacht
zullen we dan ook vooral het oog gericht houden op de vrouwelijke
jeugdbeweging.

Bij de goed geleide organisatie der vrouwelijke jeugd immers zien we
die hygienische opvoeding als iets wat aan het wezen van het werk raakt,
waardoor dit zoo bij uitstek geschikt wordt tot det beoogde doel: n.l.
het geven van:
De hygienisch opvoeding langs den weg der georganiseerde jeugd.
De vrouwelijke jeugdbeweging moet uitgaan van het beginsel dat
1) Uitg. Nat. Hoofdkwartier, Billitonstraat 26, den Haag.
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deze individueel zij en gericht op de totaliteit van het meisje; een vorming dus van de geheele persoonlijkheid in zijn diepste en uitgebreidste
beteekenis; een vorming ten opzichte van godsdienst, zedelijkheid, beschaving, beroep enz.
Daarbij wordt de moederschapsgedachte in de jeugdbeweging gebracht
als een essentieel iets van de natuur van het meisje zelf. Bij de vorming
tot moeder n.l. betracht zij een middellijke vorming, waarbij de a.s.
moeder allerlei kwaliteiten worden bijgebracht die haar tot een goede
huisvrouw zullen maken; en een onmiddellijke vorming die direct is
gericht op de voorbereiding tot het moederschap : de ethiek van het
huwelijk, de practische vorming in cursussen over moederschaps-, kleuter- en zuigelingenzorg enz.
Bij het nastreven dezer doelstelling betreedt het jeugdwerk noodzakelijkerwijze het terrein der georganiseerde gezondheidszorg en met name
der kruisvereenigingen; de hierdoor ontstane gelegenheid elkaar op de
meest volmaakte wijze aan te vullen en te dienen, mag niet verzuimd
warden.
De jeugdorganisaties kunnen daarbij profiteeren van de ervaringen,
van de beproefde methoden, de leermiddelen, de leerkrachten en andere
hulpmiddelen der kruisvereenigingen; omgekeerd kunnen deze langs
dezen weg hun doel, — de hygialische opvoeding van het yolk — bereiken onder gunstiger omstandigheden.
Deze gaat een deel vormen van de bezieling en de idealen die het
jeugdwerk zijn leden meegeeft voor 't leven, wanneer zij wordt ingeschakeld in de algeheele vorming der persoonlijkheid.
Zij zal in de geesten die meer ontvankelijk zijn geworden door de
voorontwikkeling en de beschaving die den leden der jeugdorganisaties
zijn bijgebracht, een beter voorbereiden bodem vinden en meer vruchten
afwerpen.
Zij zal tijdig de toekomstige moeders bereiken, voor verkeerde gewoonten zijn overgenomen, alvorens de zorgen van het gezin een belemmering vormen voor de belangstelling en voor den tijd die daarvoor
noodig zijn.
Door die samenwerking wordt het mogelijk dat de georganiseerde
gezondheidszorg een jonge generatie van meisjes kan bereiken die weldra
de moeders zullen zijn van een nieuw geslacht; de ideale opvattingen
van moederplicht en kinderzegen kunnen haar als een kostelijk bezit
voor het toekomstig leven worden meegegeven ; ze kunnen worden op-
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deelen daarvan in hun eigen gezinnen en omgeving zullen plukken en
uitdeelen.
Mogelijkheden. Practisch biedt de jeugdorganisatie met al zijn
onderdeelen alle gelegenheid tot deze opvoeding.
Ien cursus over hygiene kan ingelascht worden in het werk van de
verplichte clubs. Verder kan bij gelegenheid van algemeene vergaderingen, recollecties, interdiocesane groepleidstersdagen, gildeleidsterscursussen, districtsdagen enz. een of ander sociaal-hygienisch onderwerp aan
de orde gesteld, en zoo onder de algemeene aandacht gebracht worden.
In de vrije clubs is gelegenheid voor bizondere cursussen als huiselijke ziekenverpleging, eerste hulp bij ongelukken, kinderhygiene, moedercursus enz. al naar de behoefte en den leeftijd. De verloofdenclubs geven
een zeer gereede aanleiding tot een onderwerp op het gebied van huwelijk,
gezin enz. evenals de cursus tot inleiding van het voile Leven, die zich in
een groote belangstelling verheugen mag.
De eigen jeugdpers met periodieken voor de verschillende groepen,
kan deze opvoeding in belangrijke mate aanvullen.
Ook de eigen instellingen der jeugdorganisatie hebben in dit opzicht
hun groote beteekenis : De scholen tot vorming en ontwikkeling der leidsters, waarin de algemeene en sociale hygiene als hoofdvak wordt ingelascht, het werk voor werklooze meisjes, wier tijd nuttig gemaakt wordt
door cursussen voor algemeene ontwikkeling, handarbeid enz. bij een
I4-daagsch verblijf in de buitencentrale, waarbij ook hygienische lessen
kunnen worden gegeven, het werk der R. K. Meisjes-vacantiehuizen, enz.
kunnen ook in dezen zin vruchtbaar zijn. In de eigen vacantiehuizen der
organisatie, die over het heele land verspreid zijn, hebben groepen
van meisjes gelegenheid — vaak op medische indicatie — eenigen tijd
in vacantie door to brengen ; voor de gezondheidszorg der meisjes . zelf,
dus ook een werk van groote beteekenis.
Naast deze talrijke en velerlei mogelijkheden tot hygienische opvoeding ontstaat uit de samenwerking nog een ander perspectief van niet
minder ideeele en pracische beteekenis, doordat met name de katholieke
jeugdbeweging naast de vorming der persoonlijkheid beoogt de opvoeding tot apostolaat.
Apostolaat, dat die gevormde persoonlijkheid opeischt terwille der
tegenwoordige maatschappij, die behoefte heeft aan het meer geestelijk
en meer zedelijk en offervaardig gevormde karakter.
De katholieke jeugdvereeniging (de K. J.V. b.v.) begint dan ook met
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het vormen van een apostolaatsgroep uit zijn leden. Dit zijn groepen met
strenge verplichtingen, welke zich geheel wijden aan de werken van
katholieke actie, en waarvan de verschillende werken uitgan. 't Is van
deze apostolaatskernen, dat bizondere verwachtingen mogen gekoesterd
worden t.o.z. van het gestelde doel.
Bij de verschillende vormen die dit apostolaat zal moeten aannemen
treden naar voren :

I°. Het apostolaat van het Kinderwerk, dat zich het lot aantrekt
van kinderen van 6-12 jaar die bizonder voorzorg noodig hebben. De beinvloeding van het gezin en het contact met de ouders
bij het huisbezoek geven allerlei gelegenheid tot hygienische wenken ; bij het kind zelf kunnen hygienische gewoonten worden
aangekweekt wat betreft reinheid, voeding, spel enz., terwij1 aan
het zwakke en het bedreigde kind bizondere zorg kan worden
gewijd, door contact met de wijkverpleging en met de diverse
Consultatie Bureaux; vooral ook door uitzending naar koloniehuizen te bevorderen.
2°. Het apostolaat der rijpende jeugd, dat zich bezig houdt met het
meisje van 12-16 jaar, kan voor deze leeftijdsgroep reeds beginnen met hygienische onderwerpen, of door dit onderwerp in te
schakelen in de lessen van de leidsters, verwerkt in de klaseischen
als voorwaarde voor de toelating in elk der drie groepen (sterren)
waarin zij zijn ingedeeld.
Ook aan lichamelijke verzorging en de inspectie daarvan, aan
sport, spel en reidans enz. kan de noodige aandacht geschonken worden.
3°. Het apostolaat der rijpere jeugd dat op dezelfde wijze dienstbaar
kan zijn aan het doel, waar het betreft het bereiken van de groote
massa der meisjes van rijperen leeftijd, die in de standsgroepen
en de gilden georganiseerd zijn.
4°. Het gezinsapostolaat dat groepen omvat welke zich toeleggen op
het werk van huisbezoek. De taak als leekenapostel zal noodzakelijk spoedig contact doen ontstaan met de gezinshygiene en
daardoor met het werk der kruisvereenigingen. In samenwerking
kunnen beide zeer bevorderd en aangevuld worden ; daarbij ontstaan zelfs mogelijkheden die zonder die samenwerking nauwelijks
of niet te verwezenlijken zouden zijn.
Uit de besten van deze gezinsapostolaatsgroepen die zijn opgevoed in
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den geest van offerleven en naastenliefde zullen n.l. de geschikte leerlingen kunnen worden geworven en opgeleid waaraan de kruisvereenigingen zoo dringend behoefte hebben. Uit dit keurkorps van meisjes,
toewijdingsvolle hulpkrachten te werven en te vormen voor de hulp in de
huishouding, voor de kraamhulp, de kinderverzorging enz. die dit werk
doen „gedreven door den waren geest", is een mogelijkheid, welks verwezenlijking voor het Wit-Gele Kruis-werk een wijd verschiet opent,
waarin het behalve een uitbreiding, tevens een 'verdieping en vergeestelijking van zijn ideale taak zal vinden.
Ook voor het jeugdwerk zeif heeft dit verschiet — vooral in dezen
tijd — een groote beteekenis. Want hier ligt de mogelijkheid, werkgelegenheid voor meisjes te vinden en in vervulling te brengen wat het rapport
van het N. J.I. (Nederlandsch Jeugdleiders Instituut) over „Zorg voor
werklooze Jeugd", als een zijner conclusies aangaf : „De medewerking
der jeugdorganisaties is noodig om te bereiken dat het werk (der genoemde diensten) zooveel mogelijk uit ideeele motieven zal worden
gedaan". Zij vinden hier een taak die regelrecht ligt in de lijn van hun
apostolaat; vooral de groepen van het gezinsapostolaat zullen hier de
meest ideale gelegenheid vinden _om hun apostolaat in toepassing te
brengen.
Practisehe uitvoering van dit werk. Ofschoon dit alles nog in groei
is en voor de realiseering dezer mogelijkheden nog veel voorbereid en
samengewerkt moet worden, zijn . dit toch gezichtspunten van niet te
onderschatten beteekenis, die de gezondheidszorg nieuwe wegen aanwijzen,
en wier verwezenlijking niet onmogelijk geacht behoeft te worden.
De algemeene opzet, hierboven gegeven is deels ontleend aan de ervaringen op dit gebied in het Bisdom Breda, waar sinds enkele jaren die
samenwerking op zeer bevredigende wijze is begonnen. 1 )
Door een zuster-docente voor dit speciale werk, door en in dienst van
de Bredasche Federatie van het Wit-Gele Kruis aangesteld, worden dag
in dag uit cursussen gegeven voor de verschillende groepen en clubs van
de meisjes-K.J.V. in dit diocees.
De belangstelling van de meisjes komt tot uiting in de talrijke
aanvragen om vervolg-cursussen en om speciale onderwerpen. Het geregeld maken van aanteekeningen (die gecontroleerd worden), de practische oefeningen, het huisbezoek en overleg met de ouders, het afnemen
van een examen aan het einde van de cursus waaraan een diploma is
1

) Zie Jaarboek van het W.-G. Kruis in Noord-Brabant. Jaarverslag jeugdwerk.
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verbonden, vergrooten die belangstelling en bevestigen de resultaten.
Behalve voor deze clubs, geeft dezelfde docente cursussen aan het
werk voor werklooze meisjes, aan groepen fabrieksmeisjes in de schafturen, aan de boerinnen huishoudcursussen, aan K.J.M.-groepen enz.
Oak heeft zij een taak in het werk der Buitencentrale (Bouvigne te
Ginneken). De daar gevestigde School voor Sociale Bedrijfsleiding en die
voor Gezinsvorming (speciaal voor gestudeerde meisjes) worden mede
dienstbaar gemaakt aan dit doel, door in de serie leervakken een belangrijke plaats te geven aan de hygiene, waarvan het practische gedeelte
door deze docente gegeven wordt.
Ondertusschen werd ook reeds begonnen om uit bovenbedoelde K. J.V.cursussen, de beste leerlingen te kiezen, die in de groepen van het gezinsapostolaat werkzaam zijn, teneinde deze op te leiden voor het: Werk der
hulp in de huishouding. Dit werk wordt in overleg tusschen beide centrale organisaties plaatselijk opgezet, rekening houdend met locale omstandigheden en mogelijkheden. Het staat onder leiding van een catechiste, die geheel in dienst is van het plaatselijk werk, en daarbij beschikken kan over de hulp van eenige K. J.V.-'ers — een groep van het
gezins-apostolaat — die op aanwijzing van medicus of wijkverpleegster
de gezinszorg uitvoeren.
De opleiding tot dit werk omvat een huishoudelijke (koken, naaien,
waschbehandeling enz.), een maatschappelijke (grondbeginselen van staathuishoudkunde en staatsinrichting, sociale en hygienische wetgeving, gezondheidszorg) en een godsdienstige vorming.
Het Wit-Gele Kruis is thans in staat in een behoefte te voorzien,
die reeds lang gevoeld was, doch tot nu toe niet vervuld kon worden,
omdat noch over de middelen, noch over de hulpkrachten die daartoe
noodig zijn, kon worden beschikt. Door de samenwerking met de K. J.V.
vervallen beide bezwaren. Terwijl de hulpkrachten op weinig kostbare
wijze worden opgeleid voor het technische deel van hun taak, krijgen
zij door hun vorming als K.J.V.-'ers en door hun doelstelling als leekenapostel, gelegenheid hun ideeele taak te vervallen op een wijze die geheel
ligt in de lijn van het Wit-Gele Kruis streven. Hierdoor wordt het ook mogelijk goede hulp juist daar te krijgen waar de behoefte het grootst en de

omstandigheden het minst aanlokkelijk zijn, zoodat v66ral de arme gezinnen en de groote gezinnen, die zich geen prive hulp kunnen veroorloven, verzekerd kunnen zijn van goeden bijstand.
Door toepassing van ditzelfde principe t.o.z. van de kraamhulp, de
kinderverzorging enz. ontsluit zich eveneens een groot terrein van zeer
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geschikte werkzaamheid voor tal van toegewijde helpsters, die — nadat
ze de gewone opleiding daartoe hebben ontvangen — hierin zullen yinden meer dan een bestaansmogelijkheid: een levensroeping en een modern apostolaat.
Dit belangrijke deel van het Wit-Gele Kruis-werk zal door de scherper
toe te passen selectie, en door de meer ideeele doelstelling, veel meer in
den juisten geest worden gedaan en aan zijn dubbel Wit-Gele Kruis-doel
kunnen beantwoorden.
Beroepskeuze en onderzoek voor 't huwelijk. Deze vragen ook aandacht bij de zorg voor de rijpere jeugd.
De practische toepassing en uitvoering van dit werk is nog te weinig
algemeen om daarvan een scherp omlijnd plan te kunnen geven. Dit ligt
ook buiten het plan van dit leerboek. Daarvoor moge verwezen worden
naar bestaande verhandelingen, die deze kwesties uitstekend behandelen.
Wat het geneeskundig onderzoek voor 't huwelijk betreft mogen we
ons met name refereeren aan het „besluit" van het boek van Kan. Dr.
A. Jansen waar deze schrijft : „Voor alles zal men dus aanstuwen op
„een goede opvoeding, op de zedelijke vorming. Gelukt men er in de
„wilskracht van• de jongelingen te vormen, hun een krachtig besef van
„hun plichten in te prenten, met den vasten wil deze te vervullen, dan
„doet men voorzeker aan de meest doelmatige prophylaxie en dan bewijst
„men bij voorbaat den besten dienst aan de toekomstige echtgenooten,
„aan de kinderen, het gezin en het yolk."
Hiermee is ook deze kwestie gebracht op hetzelfde terrein waar —
evenals bij de bovenbehandelde vraagstukken en ook dat der beroepskeuze — een systematische doorvoering alleen met goed gevolg kan geschieden : het terrein der georganiseerde jeugdbeweging. Voor deze beide
takken van sociale voorzorg, zal weinig of niets te bereiken zijn, indien
ze niet warden uitgevoerd in innige samenwerking met het jeugdwerk.
Voor beide liggen bier belangrijke perspectieven.

1 ) Kan. Dr. A. Jansen. „Het Geneeskundig Onderzoek voor het huwelijk".
Uitg. N. V. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven.
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GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
(door Dr. L. A. VEEGER, Arts.)

Ontwikkeling der geestelijke gezondheidszorg. Sinds het begin
dezer eeuw heeft de „Mental Hygine" beweging bij breede kringen
der bevolking belangstelling gewekt voor de groote beteekenis der
geestelijke gezondheidszorg. De Amerikaan Clifford Wittingham Beers,
die zich tengevolge van zijn verblijf in een krankzinnigengesticht op
eigen ervaring kon beroepen, beschreef in zijn boek: „A mind that
found itself" op pakkende wijze den noodtoestand op het gebied van
de verzorging van geesteszieken en gaf den stoat aan deze beweging.
Ook in ons land is onder de verschillende bevolkingsgroepen het besef
ontwaakt, dat naast de zorg voor het lichaam, en in harmonie hiermede,
de zorg voor den geest de aandacht van de gemeenschap ten volle
waard is. De oprichting van verschillende vereenigingen voor geestelijke
volksgezondheid, van buitendiensten voor de krankzinnigengestichten,
de opkomst eener doelmatige zwakzinnigenverzorging en tenslotte het
opnemen der geestelijke gezondheidszorg in het werkprogram der Groeneen Wit-Gele Kruisvereenigingen, zijn de verblijdende teekenen van een
gewijzigde instelling der openbare meening op dit gebied.
Wezen en doel der geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke
gezondheidszorg bestaat, zooals iedere redelijke gezondheidszorg, uit drie
innig samenhangende en een geheel vormende onderdeelen, namelijk:
voorzorg, zorg en nazorg. Haar doel is, den mensch geestelijk gezond te
houden (voorzorg), hem te genezen en te verzorgen, als hij geestelijk
ziek is (zorg), en hem, na geheel of gedeeltelijk herstel, te steunen of
te verzorgen (nazorg).
Wanneer wij nu spreken van geestelijk ziek en geestelijk gezond en van
geestelijke ziekte en geestelijke gezondheid zij opgemerkt, dat wij onder
geestelijke ziekte of geestelijk ziek zijn niet verstaan een ziekte of ziek
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zijn van den geest (ziel), doch een ziekte van het lichaam, waarbij de
geest geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd in het uiten zijner redelijke
vermogens of m.a.w. in het verrichten der' levensuitingen, die behooren
tot het redelijke leven.
Onder gdestelijke gezondheid verstaan wij dan het omgekeerde d.w.z.,
dat de geest onbelemmerd zijn redelijke vermogens kan uiten.
Onder redelijke vermogens van den geest (ziel) verstaan wij verstand
en vrijen wil.
De ziel bezit naast redelijke nog vegetatieve vermogens, waardoor de
vegetatieve levensuitingen tot stand komen als voeding, groei, voortplanting enz., en verder de sensitieve vermogens, waardoor de sensitieve levensuitingen warden verricht als hooren; zien, voelen, zintuigelijk
herinneren enz. De vegetatieve en sensitieve levensuitingen komen tot
stand door samenwerking van ziel en lichaam.
Daar nu de geest bij de uitoefening zijner vegetatieve en sensitieve
vermogens op het lichaam is aangewezen en in de uiting zijner redelijke
vermogens kan belemmerd worden door verschillende afwijkingen van het
lichaam, is het toch vanzelfsprekend, dat de zorg voor lichaam en geest,
wil zij harmonisch zijn, hand aan hand dient te gaan.
Verder hierop in te gaan zou ons te ver voeren; slechts zij er aan
herinnerd, dat een steeds groeiende schare van wetenschappelijke en
sociale werkers de overtuiging deelt, dat de lichamelijke en geestelijke
gezondheidszorg onafscheidelijk bij elkaar behooren en in onverbreekbare
samenhang moeten worden . uitgevoerd.
Wat beoogt nu de geestelijke gezondheidszorg?
Zij wil voorkomen, zoowel de ontwikkeling en verergering van afwijkingen der geestelijke gezondheid, als de nadeelige gevolgen hiervan
voor individu en maatschappij.
Zij strekt hare zorgen uit over krankzinnigen, zwakzinnigen (w.o.
idioten, in4becillen en debilen) psychopathen en allerlei •personen, die
onevenwichtig zijn of aanleg hebben voor geestelijke oneverkwichtigheid,
tracht ze zooveel mogelijk aan te passen aan hun maatschappelijke
omgeving en geeft ze daarbij steun en voorlichting. Zij wijdt ook hare
zorgen aan landloopers, prostitue's e.a. Aan dit onderwerp zal een afzonderlijk hoofdstuk gewijd warden, terwijl wij ons hier hoofdzakelijk
zullen bezig houden met de voorzorg bij uitstek de Torg voor het kind.
De zorg voor het kind. Bij de lichamelijke gezondheidszorg is de

zorg voor het kind steeds meer op den voorgrond getreden, omdat de
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ervaring leerde, dat men ziekte en gebrekkigheid het best kon bestrijden,
door hare ontwikkelingsmogelijkheden tot op den kinderleeftijd te vervolgen, om dan zoo mogelijk door voorzorgsmaatregelen het ontstaan
er van te verhinderen.
Zoo kwam het kind' in het middelpunt der voorzorg te staan.
Het spreekt wel vanzelf, dat, nu jarenlange ervaring geleerd heeft,
dat de meest economische, de meest doeltreffende lichamelijke gezondheidszorg zich moet instellen op de voorzorg en moet beginnen bij het
kind in zijn vroegste ontwikkelingsperioden, ook bij de geestelijke gezondheidszorg het kind het eerst en het meest onze belangstelling vraagt.
En nu is de zorg voor het kind niet alleen de meest doeltreffende
vorm van geestelijke gezondheidszorg, het is ook de meest natuurlijke
en meest voordeelige, omdat hierdoor afwijkingen warden voorkomen,
waardoor heel veel ellende voorkomen en heel veel geld gespaard wordt,
zoodat men zonder eenige overdrijving kan zeggen, dat door de zorg voor
het kind met de minste kosten, de meeste baten voor de geestelijke
gezondheidszorg zijn te verkrijgen.
Het kind in gezin en op school. Wanneer men daarbij weet, dat
juist bij zwakzinnige, bij psychopathe en andere erfelijk belaste kinderen
de opvoeding en de instelling van het milieu van zeer groote beteekenis
zijn, zoowel voor een zoo harmonisch mogelijke ontwikkeling dezer kinderen, als voor hun aanpassing aan het maatschappelijk leven, dan is het
niet twijfelachtig, dat de opsporing en verzorging dezer kinderen, in het
algemeen de zorg voor het kind, het fundament moet zijn der geestelijke
gezondheidszorg.
Evengoed als de opvoeding en verzorging van het kind voor zijn
7de jaar van vaak beslissenden invloed is op zijn latere lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling, zoo ook, en misschien nog meer, zal een bij het
kind goed toegepaste geestelijke gezondheidszorg van overwegenden invloed zijn op het welslagen dezer beweging.
De voorzorg strekke zich derhalve in de eerste plaats uit tot het kind
en zijn natuurlijke omgeving, het gezin.
Doch ook als het kind op school is moet de zorg voor zijn geestelijke
gezondheid stelselmatig worden aangevuld.
Wij zullen bier niet ingaan op de waarde van het buitengewoon onder
wijs, wanneer dat geheel is aangepast aan de behoeften der opvoedbare
zwakzinnigen of kinderen, die in hun kenvermogen (intellect) gestoord zijn.
Wel echter dient gewezen op de verstrekkende beteekenis van de
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school voor de geestelijke verzorging en ontwikkeling der kinderen van

zeven jaar en ouder. Het kind, dat op dien leeftijd voor zijn vorming
niet zoo uitsluitend meer den gezinsband noodig heeft, wordt het grootste
gedeelte van den dag door de school in beslag genomen en daardoor
ten gunste of ten ongunste beinvloed.
Geldt dit reeds voor de normale kinderen, in nog sterkere mate is dit
het geval bij de psychopathe en z.g. moeilijke kinderen, die niet in
hun kenvermogen gestoord zijn ; bij hen is de invloed van hun omgeving
van zeer groote beteekenis. Worden deze kinderen tegen verkeerde invloeden beschermd, worden zij door een doelmatige opvoeding en anderwijsstelsel harmonisch beinvloed, dan zullen zij niet alleen bruikbare,
doch vaak goede leden der maatschappij worden.
Voor deze kinderen, die met hun verschillenden aanleg en verschillende nooden vaak bijzondere verzorging en behandeling vragen, is het
allernoodzakelijkst, dat wetenschappelijke methoden worden uitgedacht
en, toegepast, waardoor het mogelijk wordt vast te stellen, op welke wijze
de onderscheidene kinderen op de voor hen meest geschikte wijze kunnen
worden opgevoed. Hier ligt een baanbrekende taak voor een goed ingericht paedologisch instituut, zooals er nu een te Nijmegen is opgericht.
Het geneeskundig schooltoezicht, dat hier te lande nog maar steeds op
algemeene invoering wacht, zal ook voor de geestelijke gezondheidszorg
der schoolkinderen gewichtige diensten kunnen bewijzen.
Een bijzondere plaats in de geestelijke gezondheidszorg nemen de
lichamelijk gebrekkige kinderen in. Niet alleen hebben verschillende
van deze kinderen (i 5 tot 20%) reeds geestelijke afwijkingen, doch ook
bij degenen, die geestelijk geheel normaal zijn, dreigt gevaar voor de
geestelijke gezondheid. Een deel dezer kinderen krijgt toch, als gevolg
van hun lichamelijk gebrek en het daardoor achterstaan bij kinderen
van denzelfden leeftijd, een gevoel van minderwaardigheid, waardoor zij
schuw en in zich zelf gekeerd worden en geestelijke afwijkingen gaan
vertoonen. Ook hier moet het onderwijs zich aanpassen aan de behoeften
dezer kinderen.
Praenatale zorg. Wanneer men nu overziet het geheele terrein, waarover de geestelijke gezondheidszorg voor het kind en in het bijzonder de
voorzorg zich uitstrekt, dan is het duidelijk, dat reeds in de praenatale
(voor de geboorte) levensperiode van het kind maatregelen kunnen worden genomen, waardoor de oorzaken van geestelijke afwijkingen in haar
eerste begin zooveel mogelijk worden uitgeschakeld.
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Zoo zal door een doelmatige bestrijding van geslachtsziekten; met
name van syphilis, bij zwangere vrouwen het meer dan eens optreden van
geestelijke afwijkingen tengevolge van aangeboren syphilis worden voorkomen.
Ook de natale zorg waardoor een doelmatige verzorging
en behandeling van het kind gedurende de bevalling wordt bevorderd,
kan van beteekenis zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. Het zijn
vooral de geboortebeletselen, in het bijzonder die van den schedel, waardoor het ontstaan van geestelijke stoornissen kan worden veroorzaakt of
in de hand gewerkt.

Natale zorg.

Zorg voor zuigeling en kleuter.

In de zuigelingen- en veel meer
nog in de kleuterleeftijd is het voor de geestelijke ontwikkeling van het
kind van het grootste belang, dat het in een gezin wordt opgevoed. Het
gezinsverband op zich, al zijn de omstandigheden nog zoo ongunstig,
weegt in die jaren ruimschoots op tegen de meest geperfectioneerde
gestichtsopvoeding.
Toch is het noodzakelijk, dat de ouders eenig begrip hebben van de
meest elementaire eischen, die aan de opvoeding hunner zuigelingen en
kleuters gesteld moeten worden en op de hoogte zijn van de gewoonten
en behoeften van kinderen.
Als steun voor de ouders in de moeilijke jaren der kleuteropvoeding
zullen de kleuterconsultatiebureaux, indien zij geleid worden door een
arts, die ervaring bezit in de psychologie van het kind, van grooten
invloed kunnen zijn.
Voor deze kleuterbureaux is het noodzakelijk, dat zij door middel van
een wijkverpleegster huisbezoekster voeling houden met de gezinnen,
omdat door dat contact een voortdurend toezicht gewaarborgd is en de
moeder geregeld haar nooden en moeilijkheden met de huisbezoekster
kan bespreken.
De huisbezoekster leert van den anderen kant, door haar geregelde
vertrouwelijke aanraking met de moeder, de zorgen en wederwaardigheden van het gezin ten volle kennen, zij komt op de hoogte van de ontwikkeling en de geschiedenis der gezinnen, waardoor zij zeer waardevol
materiaal ter beschikking krijgt voor de opsporing van geestelijk minderwaardigen.
Wanneer men nu weet, dat naarmate de geestelijk minderwaardigen
in een vroeger stadium ontdekt worden, ook het resultaat van voorzorg,
zorg en nazorg des to grooter zal zijn en de eerste verschijnselen van
-
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afwijkingen zich dikwijls openbaren in kleinigheden, waarover de moeder
wel spreekt met een vertrouwd wijkverpleegster, doch die zij overigens
voor zich houdt, dan behoeft het wel geen betoog, dat een goed anderlegde wijkverpleegster-huisbezoekster onschatbare diensten bij de opsporing zal bewijzen.
Zij, die geregeld voeling houdt met de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters, met een bestaanden schoolartsendienst en andere
consultatiebureaux, zal door dit contact naar twee zijden een schat van
gegevens verkrijgen, die voor het werk der geestelijke gezondheidszorg
van groote waarde zullen zijn.
Zij zal, voorgelicht door den consultatiebureauleider toezicht kunnen
houden op de uitvoering van de gegeven voorschriften en ook, in zooverre dat aan haar kan worden toevertrouwd, de moeders raad en steun
geven.
Zoo heeft de wijkverpleegster-huisbezoekster op dit terrein een opsporende en opvoedende taak, waardoor, indien deze bescheiden en tactvol
wordt uitgevoerd, de volksmentaliteit ten plattelande zich geleidelijk
zal gaan wijzigen. Zij zal ook, gezien de mogelijkheden, die tegenwoordig
bestaan am geestelijk minderwaardige kinderen door een deskundige
internaatsopvoeding grootere kansen op maatschappelijke bruikbaarheid te bieden, door haar voorlichting en propaganda de beurzen van
gemeente- en armbesturen, van overheid en particulier initiatief openen
voor de verpleging en opvoeding dezer misdeelden.
Zorg voor het schoolkind. We zagen reeds dat het geneeskundig
schooltoezicht ook voor de geestelijke gezondheid van het kind van nut
kan zijn.
De psychologisch ingestelde schoolarts, vooral als hij ook reeds de kinderen als zuigeling en kleuter op de - consultatiebureaux heeft onderzocht,
zal, door zijn contact met de kinderen, de ouders, de leerkrachten, de huisartsen en. de wijkverpleegsters, ook grooten invloed ten goede kunnen
uitoefenen in verband met de beroepskeuze der kinderen, hij zal onder
meer zijn ervaring in dienst kunnen stellen van den opbouw van meer

voor het kind geschikte onderwijsmethoden. De schoolarts, die psychologische adviezen geeft, dient echter ten voile de kinderpsychologie te beheerschen, daar op dit terrein niets zoo bedenkelijk is als dilettantisme.
Zal de lichamelijk en geestelijk hygienische verzorging op school het
kind ten goede komen dan moet niet alleen de schoolarts, doch moeten
ook de onderwijzers en de ouders voor hun taak in dit opzicht behoorlijk
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zijn voorbereid. Alleen dan kan er sprake zijn van een vruchtdragende
samenwerking tot heil van het kind.
Wanneer op bovenomschreven wijze de zorg voor de geestelijke gezondheid van het kind in het gezin en op school innig en harmonisch verband zal houden met die voor de lichamelijke, zal de thans dikwijls
bestaande onevenredigheid tusschen de lichamelijke en geestelijke verzorging geleidelijk verdwijnen in het belang van kind en maatschappij.

Het kind in de maatschappij. Doch niet alleen in het gezin en de
school moet gewaakt worden voor de geestelijke gezondheid van het kind,
ook de maatschappij heeft haar plichten ten opzichte der geestelijke
vorming van den zich ontwikkelenden mensch.
Wanneer men ziet hoe, als gevolg van de verslapping der publieke
moraliteit, de jeugd op straat aan velerlei gevaren wordt blootgesteld,
hoe door films, uitstallingen, reclame, gemengde zonnebaden en nog
veel meer, de jeugdige fantasie geprikkeld en het schaamtegevoel wordt
afgestompt, hoe door de onbelemmerde vuilverspreiding van tal van
ongure leesbibliotheken onze jongens en meisjes bedorven warden, dan
behoeft het toch geen betoog, dat het voor de geestelijke gezondheid onzer
kinderen hoog tijd wordt, dat de overheid, hoe dan ook, hen bescherme
tegen al deze voor de jeugd zoo noodlottige buitensporigheden.
En nu tasten maatregelen, genomen tegen de uiterlijke teekenen eener
innerlijke verwording, het kwaad in zich wel niet aan; hiervoor is noodig opheffing van het individu en herstel van hooger zedelijke normen
in gezin en samenleving op den grondslag der tien geboden Gods. Toch
zal de geestelijke gezondheid van het kind beschermd moeten worden
tegen de gevaren, die haar in de maatschappij bedreigen, omdat het kind
zelf het noodige onderscheidingsvermogen mist om het kwaad voldoende
te onderkennen en bovendien niet in staat is zich behoorlijk er tegen
te verweren.
Heeft men ook geen bijzondere wettelijke maatregelen genomen,
om, vooral het kind, te beschermen tegen de gevaren van besmettelijke ziekten en wordt zijn lichamelijke gezondheid ook niet op verschillende andere wijzen door samenleving en wet bevorderd? En, hoewel een harmonische en krachtige zedelijke vorming van het kind de
spil moet blijven onzer geestelijke gezondheidszorg, toch zal de maatschappij haar met succes bekroonden strijd tegen de gevaren, die de
lichamen onzer kinderen belagen, noodzakelijkerwijze moeten uitbreiden
tot de beveiliging der geestelijke waarden van ons opgroeiend geslacht.
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Organisatie der geestelijke gezondheidszorg. Wijl nu de belangen
verbonden aan de geestelijke -gezondheidszorg van ons yolk, en van het
kind in het bijzonder, van zoo verstrekkende beteekenis zijn, is het noodzakelijk, dat hare ontwikkeling en organisatie met groote omzichtigheid
en niet minder voortvarendheid wordt tot stand gebracht.
In de eerste plaats is hiervoor noodig, dat wetenschappelijke grond
slagen gelegd worden onder de practijk der geestelijke gezondheidszorg.
Wetenschappelijk onderzoek moet voeten tot het vaststellen van wetenschappelijke richtlijnen.
Noodzakelijk is verder, dat zij, die leiding hebben te geven aan deze
gezondheidszorg, hiervoor theoretisch, zoowel als practisch, zijn opgeleid.
De practische arbeid op dit terrein dient echter niet alleen wetenschappelijk doch ook sociaal verantwoord te zijn en de leiding dient te worden
toevertrouwd, of aan menschen, die zoowel medisch als ps ychologisch
(zielkundig), als paedagogisch (opvoedkundig), als sociaal geschoold zijn,
of aan harmonisch samenwerkende sociale medici, sociale psychologen
en sociaal-paedagogen.
Dat bij de zorg voor het kind ofwel een psychologisch en paedagogisch gevormd sociaal kinderarts ofwel een sociaal-voelende paedagogisch
en kinderpsychologisch ervaren psychiater, vooral bij de leiding der
consultatiebureaux voor opvoedingsmoeilijkheden, het best in staat zullen
zijn deze verantwoordelijke taak naar behooren te yervullen, behoeft
m.i. niet nader betoogd.
Doch niet alleen de leiders, ook de sociaal-paedagogische hulpkrachten
en sociale werksters der consultatiebureaux voor geestelijke volksgezondheid moeten deskundig geschoold zijn.
Wat geldt voor de consultatie- of adviesbureaux geldt ook voor de
leiding en opvoeding in gestichten en internaten, waar kinderen worden
verzorgd en opgevoed; ook daar moeten leiders en hulpkrachten geschikt
worden gemaakt voor hun paedagogische taak ten behoeve der verpleegde kinderen. Ook de adviseerende medici dezer inrichtingen dienen
zich er van bewust te zijn, dat, indien zij behoorlijk hun taak willen
verrichten, zij zich op de hoogte moeten stellen en houden van de kinderpsychologie en kinderpsychopathologie (zielkundige ziekteleer).
Tenslotte dient invloed te worden uitgeoefend op al degenen, die
hetzij in de kerk, hetzij in de school (in welken vorm dan ook), hetzij
in het gezin geroepen zijn de jeugd op te voeden.
Opleiding en voorlichting in geestelijke gezondheidszorg. Naast
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het wetenschappelijk onderzoek in paedologische instituten, psychiatrische
inrichtingen, klinieken enz. zullen moeten worden georganiseerd voor
psychiaters, kinderartsen, schoolartsen, huisartsen cursussen in de psychologie en psychopathologie van het kind, en voor maatschappelijke
werksters, wijkverpleegsters enz. ten behoeve barer sociaal-paedagogische
vorming.
In gestichten en internaten, waar kinderen verpleegd worden, dient
een practische en theoretische, paedagogische en psychologische opleiding
gegeven to worden.
Op seminaria, kweekscholen en in oudercursussen zullen de beginselen
der geestelijke gezondheidszorg van het kind onderwezen moeten worden,
terwijl als centra der practische geestelijke gezondheidszorg adviesbureaux
(consultatiebureaux) voor opvoedingsmoeilijkheden in samenwerking met
de kleuterconsultatiebureaux en schoolartsendiensten moeten verrijzen.
Taak der Kruisvereenigingen. De organisatie van dit alles zal moeten tot stand komen door samenwerking der verschillende vereenigingen
voor geestelijke volksgezondheid met de verschillende kruisvereenigingen
(o.a. Groene en Wit-Gele Kruis), die met haar wijkverpleegsters-huisbezoeksters de hygienische volksopvoeding onder leiding van de deskundige medische en paedagogische leiders en hulpkrachten ook op dit
gebied zullen mogelijk maken.
ledere provincie zal zijn eigen provinciale commissies moeten vormen,
omdat in iedere provincie de mentaliteit en behoeften der bevolking weer
andere zijn en op deze wijze de organisatie het best hieraan zal kunnen
worden aangepast. Deze commissies, die het best door de in zoo'n provincie bestaande kruisvereenigingen in samenwerking met de haar verwante
vereenigingen voor geestelijke volksgezondheid kunnen worden gevormd,
zullen moeten bestaan uit afgevaardigden van genoemde vereenigingen
en deskundigen op verschillend terrein der geestelijke volksgezondheid
(psychiater, psycholoog, moralist, kinderarts, paedagoog, jurist), waardoor het deskundige en sociale element in de commissies zijn vertegenwoordigd en samenwerking is verzekerd.
In eenige provincies bestaan reeds soortgelijke commissies van het
Wit-Gele of R. K. Groene Kruis met de R. K. Charitatieve Vereeniging
voor Geestelijke Volksgezondheid en het laat zich aanzien, dat ook geleidelijk het Groene Kruis met andere vereenigingen voor geestelijke
gezondheidszorg dergelijke commissies zal vormen.
Tusschen meerdere commissies in een provincie zal dan een federatieve
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samenwerking noodig zijn voor het vaststellen der technische en wetenschappelijke richtlijnen van de geestelijke gezondheidszorg in zoo'n provincie.
Taak der Nationale vereenigingen voor geestelijke volsgezond-

held. In Nederland bestaan reeds verschillende nationale vereenigingen
voor geestelijke volksgezondheid, w.o. de Nederlandsche Vereeniging
voor Geestelijke Volksgezondheid, de R. K., de Ned. Hervormde, een
Israelitische en enkele andere. De R. K. Vereeniging is de R. K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgelondheid,
waarvan de psychiater C. T. Kortenhorst de geestelijke vader is. Zij is - eene mantelvereeniging, die een schakel wil vormen tusschen alle R. K. vereenigingen,
werkzaam op het terrein der geestelijke volksgezondheid.
De taak der nationale vereenigingen zij in de eerste plaats een wetenschappelijke, verder beperke zij zich tot de zorg voor opleiding van
leiders en hulpkrachten der geestelijke gezondheidszorg en de propaganda
en late de uitvoering dezer zorg verder over aan de genoemde provinciale commissies.
Reeds vormden de Nationale vereenigingen voor geestelijke yolksgezondheid een Nationale federatie, waardoor de uitvoering der geestelijke
gezondheidszorg, wetenschappelijk en technisch, in onderlinge samenwer,
king in dezelfde richting kan worden geleid, terwiji de confessioneele
vereenigingen, wat het principieele deel der taak betreft, zelfstandig
deze kunnen uitvoeren.
De organisatie der geestelijke gezondheidszorg en ook Naar geheele
ontwikkeling zal ongetwijfeld geremd warden door den flood der tijden.
Toch mogen degenen, die in dezen verantwoordelijkheid to dragen
hebben, bedenken, dat door een goed opgezette geestelijke gezondheidszorg, die in de eerste plaats gericht is op de bescherming van het kind,
onberekenbare, zoowel materieele als moreele, voordeelen zullen verkregen worden ten bate van onze geestelijk onevenwichtige maatschappij.
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DRANKBESTRIJDING
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

Een ieder, die zich met sociaal werk bezig houdt, zal de overtuiging
moeten hebben, dat ook thans nog een goed georganiseerde drankbestrijding onontbeerlijk is. Al moge het drankgebruik niet meer den omvang
hebben van een 5o jaar geleden, talrijke personen en gezinnen worden
nog door den drank ten gronde gericht.
In vroegere eeuwen kwam zeker de dronkenschap ander bepaalde groe
pen der bevolking vrij veelvuldig voor. De dranken, waarmede zij zich
bedwelmden waren voornamelijk bier en wijn. Toch was het gebruik van
die zwak-alcoholhoudende dranken niet zoo algemeen als, in de 18e en
19e eeuw en ook nog heden ten dage, het gebruik van de sterk-alcoholhoudende dranken als jenever, cognac en meerdere andere.
De alcohol is eerst een ware volksgeesel geworden, toen uit het overdadig aanwezige graan sterk-alcoholhoudende dranken werden bereid.
In de achter ons liggende eeuwen nam de drinkgewoonte en de drinkdwang hand over hand toe. De man meende aan zijn eer van man verplicht te zijn op gezette en ongezette tijden te drinken. De sterke drank
was in die dagen goedkoop en men kon zich die twijfelachtige weelde
en dit bedenkelijke genot gemakkelijk veroorloven. Ook de vrouwen begonnen mede te doen.

Gebruik van alcoholhoudende dranken. Zelfs de tweede helft van
de 19e eeuw kenmerkte zich nog door een groot gebruik van gedistilleerd,
wijn en bier. De statistiek op blz. 228, ontleend aan de Jaarcijfers voor
Nederland 1932, aangevende het gebruik der verschillende dranken per
hoofd der bevolking, geeft dit ten duidelijkste aan, terwijl ook daaruit de
aanzienlijke afname blijkt van het gebruik vooral van gedistilleerd sedert
het begin dezer eeuw.
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Gedistilleerd.
1851/1901....8.49 L.
1902/1925 .... 5.16 L.
1920/1931 . . . 2.29 L.

Bier
1872/19oi....36.4 L.
1902/1925 .
30.8 L.
1926/1931 . . . . 26.6 L.

Wijn
1852/19oi....2.14 L.
1902/1925 .... 1.34 L.
1920/193 I . . . . 1.70 L.

Uit de gegevens blijkt, dat in 8o jaar tijds het gebruik van gedistilleerde dranken verminderd is met 73%, dat van bier in 7o jaar met
ongeveer 27%, terwijl het gebruik van wijn niet is afgenomen, en zelfs
een kleine toename vertoont in de periode 1920931 ten opzichte van de
periode I 902/ I 925.
Veroordeelingen wegens dronkenschap. Veroordeelingen en voorkoming van vervolging inzake overtredingen inzake Art 453, Wetboek
van Strafrecht (openbare dronkenschap) 1911 t/m 1932 per to.000 inwoners.
1911 - 46.2

1912 - 48.7
1 9 1 3 - 49.4
1914 - 41.9
1915 - 38.5
1916 - 39.3
1917 - 29.6

48.7
1921 - 40.3
1922 - 38.4 36.8
1923 - 3 0.1924 - 26.6

1920 -

46.6

1925 - 26.1
1926 - 26.31.2

1927 - 25.3

1918 - 22.-

1928 - 24.1

1919 - 26.7

1929 - 25.9

1930 - 26.3
1931 - 22.8

25.5

22.2

1932 - 17.4

In den tegenwoordigen tijd zijn de werkloosheid en de hooge prijzen
van gedistilleerde dranken zeker mede oorzaak, dat het drankgebruik
vermindert.
Het verminderen van het aantal veroordeelingen wegens openbare
dronkenschap gedurende den mobilisatietijd is in hoofdzaak toe to schrijven aan het verminderde drankgebruik tengevolge van de distributiemaatregelen (moutverbod) en aan het onder de wapenen zijn van vele
jonge mannen.
Dat bij vermindering van het drankgebruik ook de gevolgen ervan
terugloopen, spreekt wel van zelf, maar kan ook aangetoond worden
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met gegevens, ontleend aan een mededeeling van de Artsen-Geheelonthouders-Vereeniging. De Deutsche Forschungsanstalt far Psychiatrie
in Munchen bericht, dat in de kliniek van de totaal opnamen in
1911-1914 het percentage der alcoholisten wisselde tusschen 22 en 17,
terwijl dit in de jaren 1916, 1917 en 1918 resp. bedroeg 5.3, 4.4 en 2.4.
Een zeer aanzienlijke vermindering, die teruggebracht moet worden op
het moeilijk verkrijgen van alcoholhoudende dranken.

Gebruik en misbruik. Wanneer in het algemeen de gevolgen van het
alcoholgebruik resp. misbruik hieronder zullen warden besproken, zal
het zeker aanbeveling verdienen eerst na te gaan, wat ander gebruik en
wat onder misbruik van alcoholhoudende dranken moet worden verstaan,
en dit wel in verband met het feit, dat beweerd wordt, dat elk gebruik,
hoe gering ook, schadelijk voor den mensch zou zijn, en dat dus elk
gebruik feitelijk misbruik zou wezen.
De alcohol vervat in een borrel zou een paar uur noodig hebben om
uit het lichaam te worden uitgescheiden, maar daarmede is de invloed
van de alcohol op het lichaam niet verdwenen; de hersenen zouden
langen tijd (20 en meer uren) na het gebruik nog niet in staat zijn hun
volledige werkzaamheid te ontwikkelen.
Volgens de onderzoekingen van Kraepelin, Fiihrer, Schmidt 1 ) e.a.
zouden dus de hersenen van iemand, die dagelijks een borrel drinkt
feitelijk nooit tot normale werkzaamheden kunnen komen. Die eene
barrel zou dus feitelijk misbruik beteekenen, aangezien m.i. misbruik
aanwezig is, wanneer het lichaam door den alcohol tijdelijk of blijvend
wordt geschaad, of in zijn normale functies wordt belemmerd.
Er is geen reden am te twijfelen aan de juistheid van de proefnemingen
van Kraepelin e.a., of echter aan die uitermate geringe afwijkingen, die
ook wel eens door interne oorzaken zullen kunnen ontstaan, practische
beteekenis kan worden toegekend is m.i. moeilijk te aanvaarden. Een ieder
zal hoogbegaafde menschen kunnen aanwijzen, die hun intellectueelen
arbeid dagelijks op uitnemende wijze verrichten en toch de gewoonte
hebben iederen dag een kleine hoeveelheid alcohol in eenigerlei vorm te
gebruiken.
De gevoeligheid van het lichaam voor alcohol is uiterst verschillend.
De hoeveelheid, die door den een zonder merkbaar nadeel kan worden
gebruikt, kan bij een ander een schadelijken invloed op het organisme uitoefenen. Het is onmogelijk een hoeveelheid alcohol aan te geven, waarbij
1

) Uit „Geachte Collega!" door Dr. F. Delher.
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het misbruik, 'in het algemeen gesproken, begint. Wat voor den een nog
onder „gebruik" zou kunnen vallen, beteekent voor den ander reeds „misbruik". Zeker is het, dat misbruik reeds lang voor het intreden van de
verschijnselen van dronkenschap aanwezig is, dat dus dronkenschap geen
criterium is voor misbruik. Door alcohol tot zich te nemen in voortdurend stijgende hoeveelheden, kunnen sommige individuen een groote
hoeveelheid ervan gebruiken, zonder dat dronkenschap intreedt, maar
misbruik zal ongetwijfeld in die gevallen aanwezig zijn ; het lichaam
en vooral de hersenen zullen den schadelijken invloed ervan ondervinden.
Veelal is het misbruik van alcohol gebonden aan wilszwakte en aangezien wilszwakte in den regel wordt aangetroffen bij geestelijk achterlijken en zwakzinnigen, zoo zal op deze basis zich niet zelden het chronische alcoholisme ontwikkelen.
In de Mededeelingen van de Artsen-Geheelonthouders-Vereeniging
wordt hieromtrent het volgende medegedeeld:
„Dr. Schmidt-Kriipelin onderzocht van 2460 mannelijke alcoholisten,
die in de kliniek opgenomen zijn tusschen 1905 en 1924, het verleden.
Wat den verstandelijken aanleg betreft, bleek 41.4% goede, 24. i % matige
en 34.5% slechte leerlingen ander de alcoholisten geweest te zijn zoodat
-men --niet- perse - een intellectueele minderwaardigheid mag aannemen.
Maar wel zijn er veel wilszwakken (cursiveering van den schrijver)
onder." Zoo heel gunstig ziet het er toch met de verstandelijke ontwikkeling dier patienten niet uit; bij 59% toch was deze slecht of kwam niet
boven het middelmatige.
Bij de wilszwakken zullen allerlei bijkomstige factoren ertoe kunnen
medewerken, dat drankmisbruik optreedt; vooral zullen hun milieuinvloeden op den voorgrond treden, maar ook verdriet, tegenspoed in
taken, een ongelukkig gezinsleven enz. kunnen hen ertoe brengen.
Of werkelijk een erfelijke drankzucht bestaat mag wel warden betwijfeld. De bodem, waarop zich de drankzucht kan ontwikkelen, zal langs
erfelijken weg op de kinderen kunnen overgaan, b.v. de geestelijke achterlijkheid en zwakzinnigheid; wanneer nu een individu met een dergefijken noodlottigen aanleg opgroeit en blijft verkeeren in een milieu,
waar het chronisch alcoholisme aanwezig is, dan zal hij zoo licht ook
hieraan ten offer vallen. Schijnbaar is dan de drankzucht langs erfelijken
weg verkregen.
Zooals boven reeds is gezegd, heeft het misbruik een noodlottigen invloed op lichaam en geest. En hier moet niet alleen warden gedacht aan
het misbruik van sterke dranken, maar ook wel degelijk aan het mis,
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bruik van bier en wijn. Het misbruik van wijn zal alleen kunnen voorkomen in het zgn. economisch sterkere deel van onze bevolking, aangezien wijn voor de groote massa van ons yolk een te dure drank is.
Het bier echter kan in sommige streken een gevaar beteekenen. Het
bier-alcoholisme kan even noodlottige gevolgen hebben als het misbruik
van de zgn. sterke dranken. Zoo heeft het Limburgsche Kruisverbond
het noodig geoordeeld in 1911 een biercongres te organiseeren, ter beteugeling van dit euvel, dat werig in die streken tierde. Het is van algemeene
bekendheid, dat het in het bekende bierland Beieren het zgn. bierhart
als gevoig van het overmatig gebruik van het gerstennat veelvuldig
wordt aangetroffen.
In de reeds meermalen genoemde „Mededeelingen" wordt het feit vermeld, dat het „onschuldige bier" bij 475 van de 2460 patienten een
zuiver bieralcoholisme had opgeleverd, van wie o% lijdende was aan
delirium en 2% aan korsakow.
Gevolgen van misbruik. Zonder al te zeer in bijzonderheden of te
dalen, kan worden gezegd, dat het misbruik van alcoholhoudende
dranken tot gevoig kan hebben, dat hart, nieren, lever, bloedvaten en
andere organen ziekelijke afwijkingen gaan vertoonen.
Ook zou alcohol in grootere hoeveelheden genoten, nadeelig inwerken op
de kiemcellen (Blastophthorie van Forel), waardoor de mogelijkheid zou
aanwezig zijn, dat een geestelijk of lichamelijk gebrekkig nageslacht
wordt verwekt.
Van even ernstigen aard kunnen de stoornissen zijn van de geestelijke
functie. s. Als een van de meest ernstige uitingen van een gestoorde
hersenfunctie moet zeker genoemd worden het delirium tremens en het
korsakow'sche ziektebeeld. Maar ook minder in het oogvallende stoornissen van de hersenfunctie kunnen door misbruik van alcoholhoudende
dranken worden tevoorschijn geroepen.
De fijnere hersenfuncties kunnen zeer daaronder lijden, het opmerkingsvermogen vermindert, allerlei nuttige remmingen vallen in mindere
of meerdere mate weg, zoo zelfs, dat overmoedigheid intreedt, de reactietijd wordt verlengd enz. Vooral kunnen deze fijnere afwijkingen buitengewoon noodlottige gevolgen hebben bij den autobestuurder, hetgeen maar
al te vaak wordt ervaren op Zondagen, wanneer een autobestuurder in
mindere of meerdere mate onder invloed van drank allerlei ongelukken
veroorzaakt.
Bestrijding.

Niettegenstaande het reeds ten deele bereikte succes, dat
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namelijk drankgebruik en dr'ankgewoonte in de laatste 5o jaren aanzienlijk zijn afgenomen, blijft altijd nog waar het woord van Paus Pius X
z.g.: „Onder al de sociale werken is er geen van meer dringenden aard
dan dat der Drankbestrijding" 1), te meer, daar behalve het enorme verlies aan geestelijke en lichamelijke waarden, toch nog in deze tijden van
economische ellende jaarlijks een som van ongeveer 36o millioen gulden
aan alcoholhoudende dranken wordt besteed, een bedrag, dat zeker voor
een grout deel beter had kunnen worden geberuikt.
Van Amerika is de beweging voor de drankbestrijding uitgegaan.
Volgens de jubileumuitgave van de N.C.A. (Nationale Commissie tegen
het Alcoholisme) ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, en getiteld
„Gesloten Front" is in 1804 door het Nut een gedicht uitgegeven, dat
tot titel had „Het Morgenslokje", een gedicht, dat kan worden opgevat
als een aanwijzing van zich langzaam wijzigende denkbeelden.
In 1842 is opgericht de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van
sterken drank, een Vereeniging, die thans nog in ons land met veel
succes werkzaam is.
Ds. C. S. Adema van Scheltema was in 1881 de stichter van de Nationaal Christen Geheelonthouders-Vereeniging, die heden ten dage nog ten
doel heeft: Strijd tegen de heerschende drinkgewoonten van het standpunt der geheelonthouding van bedwelmende dranken.
De stichter van de Katholieke drankbestrijding is geweest Dr. Alphons
Ariens in 1895. Dr. Ariens richtte in dat jaar te Enschede, alwaar hij
als kapelaan werkzaam was, de eerste Katholieke drankbestrijdersvereeniging op. Deze groote sociale werker, voor wien onlangs een standbeeld
te Enschede is onthuld, is met heilige ijver en toewijding tot zijn dood
werkzaam geweest op het gebied der drankbestrijding. Zijn werk breidde
zich over geheel Nederland uit; in alle diocesen werden kruisverbonden
opgericht voor de mannen en Mariavereenigingen voor de vrouwen.
Deze Vereenigingen hebben twee afdeelingen : eerie voor geheelonthouders
en geheelonthoudsters, en eene voor leden, die zich alleen van de sterke
alcoholhoudende dranken wenschen te onthouden. De eertijds bestaande
zgn. Paulusvereenigingen, wier leden zich verplichtten zich alleen voor
den middag van sterken drank te onthouden, zijn thans verdwenen.
In 1904 werden de verschillende Diocesane Bonden vereenigd tot een
Federatie, die wij kennen onder den naam van Sobrietas.
Het is niet wel mogelijk hier alle Vereenigingen te vermelden, die op
1

) M. Corbey in Gedenkschrift 1899-1924 van het Limburgsche Kruisverbond.
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het gebied der drankbestrijding prijzenswaardigen arbeid verrichten; het
zijn er vele, maar voor twee kan een uitzondering warden gemaakt, n.l.
voor de Artsen-Geheelonthouders-Vereeniging, die naast sociaal werk,
ook wetenschappelijken arbeid verricht inzake het alcoholvraagstuk; en
de Volksbond tegen Drankmisbruik, die in de drankbestrijding altijd
een uitzonderlijke positie heeft ingenomen, aangezien hij zich tegen het
misbruik kant en van zijne leden geen onthouding vraagt. Hij tracht
zijn doel onder meer te bereiken door verbetering van de volkshuisvesting en volksvoeding, bevordering van huisvlijt en veredeling van de
volksvermaken.
N.C.A. Hoe langer hoe meer werd de behoefte aan onderlinge samenwerking tusschen de talrijke drankbestrijders-vereenigingen gevoeld. Zonder dat aan ieders beginsel werd geraakt, waren toch zoovele gemeenschappelijke belangen te bespreken en was uitwisseling van gedachten
zoo noodzakelijk, dat in 1908 een groot aantal Vereenigingen zich tot
een Commissie vereenigde, die den naam ontving van Nationale Commissie tegen het Alcoholisme (N.C.A.).
Deze Commissie heeft haar recht van bestaan in den loop der jaren
bewezen, en op het gebied der drankbestrijding nuttigen arbeid geleverd.
Drankweer-Comites. Ook zijn in een groot aantal gemeenten de
plaatselijk werkende Vereenigingen tot samenwerking gebracht in zgn.
Drankweer-Comite's, terwijl ook een vijftal Provinciale Drankweer Comite's zijn opgericht.
De wijze, waarop de strijd tegen het alcoholisme wordt gevoerd, is
wederom dezelfde als die welke bij andere onderdeelen van het sociaalhygienische werk gebruikelijk is; n.l.: voorzorg, zorg en nazorg.
Voorzorg. De maatregelen ten opzichte van de voorzorg genomen,
zijn de volgende:

I°. Door voorlichting het publiek doordringen van de groote gevaren,
die aan het alcoholgebruik resp. misbruik verbonden zijn.
De verschillende Vereenigingen voeren die propaganda op krachtige wijze door woord en geschrift.
2°. Maatregelen van wettelijken aard, die het alcoholgebruik moeten
onmogelijk maken, verminderen, of die het zich verschaffen van
alcoholhoudende dranken zeer bemoeilijken, zijn in vele landen
genomen.
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3°. Tot de prophylactische maatregelen moet zeker ook gerekend
worden het oprichten van alcoholvrije restaurants, waar men ver
buiten de verleiding van den drank kan vertoeven.
Verbod van vervaardiging en gebruik van alcohol-houdende dranken. Het is van algemeene bekendheid, dat tot voor kort in de Ver-

eenigde Staten van Amerika een algemeen drankverbod bestond in dezen
vorm, dat het vervaardigen en verkoopen van alcohol-houdende dranken
verboden was. Deze maatregel heeft in Amerika betrekkelijk slechts
weinig succes gehad. Langs allerlei slinksche wegen trachtte de bevolking zich alcohol te verschaffen, welke drang naar alcohol zeker zeer
sterk in de hand gewerkt heeft het optreden van niets ontziende misdadigersbenden (de zgn. gangsters), die zich met de smokkelhandel bezighielden en het geheele land onveilig maakten. Daarbij kwam nog, dat
die drang tevens de oorzaak geweest is, dat door het gebruik van de
gemakkelijker te verkrijgen methylalcohol vele gevallen van vergiftiging
zijn opgetreden.
Een dergelijk algemeen verbod kan alleen met goed gevolg warden ingevoerd, wanneer het grootste deel eener bevolking uit volle overtuiging
tot de geheelonthouding is overgegaan. En zoover was het niet en is het
nog niet in Amerika.
Ook Finlan4 heeft een analoge regeling, maar ook hier bloeit de
smokkelhandel zeer welig. Die smokkelhandel is zeker te veroordeelen,
maar erger nog zijn de gevolgen, aangezien hij niet zelden menschenlevens vraagt.
Plaatselijke keuze. De stelsels te vermelden, die in verschillende landen bestaan, zou te veel ruimte vergen, maar een stelsel dient hier nog
vermeld te worden, aangezien het eenige jaren geleden ook in een ontwerp-drankwet was opgenomen, n.1. de plaatselijke keuze. Door Minister
Mr. T. I. Verschuur zijn echter de desbetreffende bepalingen uit het
ontwerp verwijderd.
Onder het systeem van plaatselijke keuze (local option) moet worden
verstaan een stelsel van drankbestrijding, waarbij door volksstemming,
waaraan alle meerderjarige mannen en vrouwen deelnemen, zal moeten
worden uitgemaakt of in een bepaalde gemeente of in een bepaalde
streek in de komende jaren nog drankgelegenheden zullen mogen bestaan,
of dat zij allen zullen hebben te verdwijnen.
Een dergelijk stelsel is zeker voor ons land, dat zoo sterk bevolkt is,
2
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van geen beteekenis, aangezien, wanneer in een gemeente alle drankgelegenheden zouden zijn verboden, men slechts een stap behoeft te doen
om in een naburige gemeente zich den - noodigen drank te kunnen verschaffen.
In het jaar 1914 is door de N.C.A. eene petitie aan Hare Majesteit
de Koningin aangeboden voorzien van 607902 handteekeningen met verzoek de invoering der plaatselijke keuze te willen bevorderen.

Drankwet.

Ook onze drankwet behoort tot de maatregelen, die het
drankgebruik tegengaan, aangezien de daarin vervatte bepalingen, het
aantal drankgelegenheden zeer intensief beperkt, terwijl de toegelaten
drankgelegenheden aan allerlei voorwaarden, wat betreft ruimte, licht en
luchtverversching, moeten voldoen, te regelen bij Koninklijk Besluit.
De eerste drankwet dateert reeds van 1881. De tegenwoordige drankwet is die van 20 November 1931 (Staatsblad No. 47o). Volgens deze
wet mag aan kinderen beneden 16 jaar geen toegang worden verleend
tot een vergunningslocaliteit, anders dan in gezelschap van een meerderjarige, terwijl aan verkoopers van zwak-alcoholischen drank verboden is
aan personen beneden 16 jaar dien drank te verkoopen of te verstrekken.
Deze wet kent zoowel voor de gelegenheden, waar sterke dranken, als
die waar zwak alcoholhoudende dranken (de bierhuizen b.v.) worden
verkocht, een maximum. Enkele bepalingen van de wet kunnen niet beter
worden weergegeven dan aan de hand van het artikel over Drankwetgeving. voorkomende in deel III („de Wetgeving betreffende de
Volksgezondheid") van het Handhoek van het Administratief Recht,
welk deel is samengesteld door Mr. Lietaert Peerbolte.
In dit uitnemende werk wordt hieromtrent het volgende gezegd:
„Een maximum geldt dus thans: 1. voor alle vergunningen, met
uitzondering van hotelvergunningen ; 2. voor alle verloven A, d.w.z. verloven voor den verkoop van zwak-alcoholische dranken in het klein, d.i.
beneden io Liter. Verloven B, noodig voor den verkoop van alcoholvrije dranken (melksalons enz.) voor gebruik ter plaatse, zijn niet aan
een maximum gebonden. Art. 1 van de wet bepaalt wat sterke drank
en wat zwak-alcoholische drank is. Voor sterken drank is de laagste
grens van alcoholgehalte 15% bij een temperatuur van 15 graden van de
honderddeelige schaal. Zwak-alcoholische dranken zijn : bier, wijn (zonder
grens voor alcoholgehalte) , vruchtenwijn met minder dan 15% alcohol,
en andere dranken met een alcoholgehalte, dat beneden 1570 blijft.
Er zijn eenige soorten van vergunningen n.l. I. volledige vergunningen
-
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(voor tappen en slijten) ; 2. tapvergunningen; 3. slijtvergunningen;
4. hotelvergunningen, die alleen dienen voor verkoop voor gebruik ter
plaatse (tappen) ; 5. societeits-vergunningen, die ook alleen dienen voor
tappen. Hotel- en societeits-vergunningen warden verleend door Gedeputeerde Staten ; de hotelvergunningen zijn niet onder het maximum begrepen. De gewone vergunningen en verloven warden door Burgemeester
en Wethouders verleend.
De splitsing in tappen en slijten geldt in de gemeenten, waarin een bebouwde kom is met meer dan 5000 inwoners; in de andere gemeenten
mogen alleen volledige vergunningen worden verleend."
Alle 5 jaar kan door de Kroon op voorstel van de gemeentenaren
worden bepaald : „dat hetzij in de geheele gemeente, hetzij in een
deel van een gemeente, alle na i Mei 1904 verleende vergunningen
vervallen en nieuwe vergunningen niet meer verleend mogen worden.
Deze bepaling geldt niet ten aanzien van verloven A (zie Art. 40, lid 2).
Zij is in 1904 in de wet opgenomen, om te voorkomen, dat men ten
aanzien van nieuwe vergunningen, d.w.z. verleend na I Mei 1904, een
beroep zou doen op verkregen rechten als grond voor eisch van schadevergoeding, wanneer de wetgever plaatselijke keuze zou invoeren." (Mr.

L. Lietaert Peerbolte).
Enkelt van de in soci-aal opzicht 5elangrijke artikelen uit de Drankwet verdienen hier nog vermelding.
De mogelijkheid bestaat, dat door den gemeenteraad bij plaatselijke
verordening wordt bepaald, dat in een of meer wijken, buurten of straten
door Burgemeester en Wethouders geen vergunningen, of alleen een maximum aantal vergunningen of alleen vergunningen ander voorwaarden
mogen worden verleend (Art. 1o).
Onder buitengewone omstandigheden kan voor een bepaalden tijd
door de Kroon de verkoop, de aflevering en het gebruik van sterken
drank in het klein in lokaliteiten, waarvoor vergunning is verleend,
worden verboden, en dit wel voor een deel van het land of voor het
geheele land. (Art. II).
Ook kunnen Burgemeester en Wethouders Verlof A en Verlof B weigeren, omdat een' inwonend lid van het gezin tot het plegen van ontucht
gelegenheid biedt, of ook in ander opzicht van bekend slecht levensgedrag is. (Art. 44, 7°. 2.).
Een uitnemende bepaling is ook het verbod om arbeidsloon uit te
betalen in een lokaliteit, waarvoor Burgemeester en Wethouders een vergunning of een Verlof A hebben verleend, of in lokaliteiten daarmede in
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verband staande. In sommige gevallen kan ontheffing hiervan warden
gegeven (Art. 55).
Wat het dansen betreft, zoo is deze materie geregeld in Art. 56 lid 2,
hetwelk als regel luidt:
„Wij bepalen bij algemeenen maatregel van bestuur onder welke voorwaarden de burgemeester toestemming mag verleenen tot het geven van
gelegenheid tot dansen."

De zorg voor drankzuchtigen. Den drankzuchtige te helpen en hem
van zijn lijden te verlossen is een uiterst moeilijke taak, die veel zelfopoffering en naastenliefde vraagt van degenen, die zich hiermede bezighouden.
De instellingen, die hierbij hulp kunnen verleenen, zijn de volgende:
Consultatie bureaux. t 0 . Consultatie-bureaux voor drankzuchtigen.
Een groot aantal van deze bureaux, opgericht door Vereenigingen van
verschillende richting, zijn in ons land aanwezig.
De Katholieke bureaux zijn allen onderafdeelingen van de Dr. AriensVereeniging, welke Vereeniging tot doel heeft de behandeling en redding
van drankzuchtigen.
Deze bureaux worden gewoonlijk geleid door een geneeskundige, een
jurist en een sociale werker. Niet alleen wordt op die bureaux goeden
raad gegeven ten opzichte van het herstel van den drankzuchtige, maar
ook tracht men door verbetering van de huiselijke omstandigheden van
den patient en van zijn maatschappelijke positie, zijn herstel te bevorderen.
-

Reddingsbrigaden. 2 ° . De hulp door Reddingsbrigaden, onderafdeelingen van Vereenigingen van bestrijdingen, welker leden zich sneer
in het bijzonder met de redding van drankzuchtigen bezighouden.
De leden van deze reddingsbrigaden moeten uit den aard geheelonthouders zijn. Zij werken in nauw contact met de Consultatiebureaux;
zij staan door woord en daad den patient bij om hem over de talrijke
moeilijkheden, die zich zeker in den aanvang van zijn onthoudingskuur
voordoen, been te helpen. Het komt voor, dat een lid van een reddingsbrigade den patient in den beginne naar zijn werk brengt, weder afhaalt
en hem 's avonds op aangename wiize tracht bezig te houden, om het
hem gemakkelijker te maken de verleiding te weerstaan. Het spreekt wel
van zelf, dat dit een werk is, dat veel geduld en zelfopoffering vraagt.
Naast andere Vereenigingen heeft ook de Dr. Ariens-vereeniging dergelijke reddingsbrigaden in het leven geroepen.
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Sanatoria. 3°. De Santoria voor drankzuchtigen zijn ook in vele
gevallen van groote beteekenis voor het genezen der drankzucht. Van
deze sanatoria zijn er een viertal in ons land aanwezig, n.l. Hoogheelde
(gem. Eelde, Drenthe), geexploiteerd door de Vereeniging tot bevordering van het Herstel van Drankzuchtigen ; het Uniehuis te Beekbergen,
beheerd door de Nederlandsche Christenvrouwen Geheelonthouders-Unie;
voor Katholieke mannen bestaat er gelegenheid tot verpleging bij de
paters Kamillianen te Roermond, terwijl Katholieke vrouwen kunnen
worden opgenomen in het St. Catharinahuis te Zwolle.
Een dringende eisch is het, dat de patienten, die van hun drankzucht
genezen willen, geheelonthouders worden en dit hun geheele leven blijven,
zij moeten leeren inzien, dat zij zonder alcohol kunnen en moeten leven.
Ook maatregelen van wettelijken acrd kunnen ten opzichte van de
drankzuchtigen worden genomen. Zij kunnen ingevolge Art. 487 van het
Burgerlijk Wetboek onder sommige omstandigheden ander curateele worden gesteld, terwijl Art. 519 B.W. de mogelijkheid schept om een dergelijke• patient te dwingen zich in een sanatorium te laten opnemen.
(Th. W. van der Woude in Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in
Nederland).

- - Nazorg - De Nalorg voor genezen_patiaiten.
De nazorg omvat maatregelen, am te voorkomen, dat de genezen
persoon in zijn oude kwaal zou terugvallen. Er moet voor gezorgd worden, dat hij zich bij een geheelonthouders-vereeniging aansluit, en dat
hij daarbij aangesloten blijft. De geheelonthouders-vereeniging zal zooveel mogelijk ernaar streven de herstelde patient ook maatschappelijk te
helpen, opdat zorgen en ellende hem niet ertoe brengen, weder vergetelheid te zoeken in den alcohol.
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HOOFDSTUK VI.

SOCIALE ZORG VOOR ZIEKEN EN
ONVOLWAARDIGEN
TUBERCULOSE-BESTRUDING 1 )
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

GESCHIEDENIS VAN DE TUBERCULOSE.
Oudste Tijden,

Gegronde redenen om a priori aan te nemen, dat de
tuberculose onder de menscheid is voorgekomen vanaf het oogenblik
dat de menschen op deze aarde hebben gearbeid en gezwoegd, zijn zeer
zeker aanwezig, al mogen duidelijke aanwijzingen hieromtrent eerst
dateeren uit de vijfde eeuw \TO& Christus. Wel schijnt men aan Egyptische mummies afwijkingen te hebben geconstateerd, die erop wezen
dat die personen bij hun leven hebben geleden aan tuberculose en schijnt
men ook aan beenderen van geslachten, die een paar duizend jaren \TO&
Christus geleefd hebben, misvormingen te hebben vastgesteld, die op
tuberculose wijzen, duidelijke mededeelingen hieromtrent vervat in overoude geschriften, zooals die ons in spijkerschrift zijn overgeleverd, ontbreken ten eenenmale.
Ook het Oude en Nieuwe Testament seven ons geen enkele duidelijke
beschrijving van de tuberculose
Het eerst treffen we deze ziekte aan in de werken van den oudvader
der geneeskunde n.l. in de werken van Hippocrates, die waarschijnlijk
1 ) Voor opleiding van huisbezoeksters bij de Tuberculose-bestrijding is het
Leerboek der Tuberculose-bestrijding, uitgegeven door de Ned. Centr. Ver. tot
bestr. der Tuberculose, onontbeerlij k.
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geschreven zijn door Hippocrates en zijn leerlingen In de vijfde eeuw voor
Christus. Hippocrates leefde tijdens den Zen Peloponnesischen oorlog.
Hij beschrijft duidelijk het ziektebeeld van de tering zooals wij dit
kennen met zijn hooge temperatuur, sterke vermagering, nachtzweet,
enz., waaraan de patienten na vrij korten tijd komen te overlijden.
Grieken. De behandeling van de tering bij de Grieken geleek in vele
opzichten op de behandeling, die wij heden tendage bij onze' patienten
toepassen; zij gaven o.m. baden, rust, vloeibaar voedsel en voornamelijk
ook melk. Vrouwenmelk werd beschouwd als te zijn van den besten
invloed, daarop volgde geitenmelk, ezelinnenmelk en tenslotte koemelk.
Romeinen. Evenals alle kunst en wetenschap, zoo is ook de geneeskundige wetenschap door verschillende geleerden van het oude Griekenland naar Rome overgebracht. Hetgeen door de Romeinen op het gebied
van de geneeskunde is gepresteerd, was voornamelijk ontleend aan de
Grieksche wetenschap. 1k wil hier slechts enkele bekende Romeinsche
schrijvers noemen en wel op de eerste plaats Plinius de Oudere en Plinius
de Jongere, beiden geen geneeskundigen, maar die in hun werken toch
zoo nu en dan de tering vermelden en allerlei geneesmiddelen mededeelen,
die door verschillende volkeren ertegen worden gebruikt. Op de tweede
plaats Galenus, die -verre over- z-ijn eigen- levensti-j-dperk heen, een geweldigen invloed uitgeoefend heeft op het medisch kennen en kunnen, zelfs
tot in het begin van de 19e eeuw.
Ook over de tering heeft hij geschreven. Hij onderscheidde een ontstekingachtige, een zweervormende en een zeer slepende vorm van tering.
Als oorzaken noemde hij een verouderde hoest en bijzonder de longbloeding. Zijn voornaamste geneesmiddelen, waren luchtverandering, n.l. landen zeereizen, een verblijf in droge en hooggelegen plaatsen. Gedurende de
geheele middeleeuwen gold de leer van Galenus als absolute waarheid.
Van een ontwikkeling der geneeskundige wetenschap is in Alien tijd
weinig of geen sprake geweest.
Richard Morton. Onmogelijk is het alle schrijvers aan te halen, die
over tuberculose hebben geschreven, reden waarom ik mij zal beperken
tot enkele hoofdzaken en zoo gaarne Uwe aandacht wil vragen voor een
werk van Richard Morton, getiteld „Phtisiologia" en opgedragen aan
Willem III van Engeland. Ongetwijfeld is het een merkwaardig boek,
verschenen in het midden der i 7e eeuw. Vooral de I t oorzaken van de
tering, die hij opsomt, hebben onze bewondering, omdat zij vrijwel over240

eenkomen met de verschillende omstandigheden, die wij kennen als
oorzaken voor vermindering van het weerstandsvermogen, en die dus
aanleiding kunnen zijn tot het optreden van de phthisis.
Hetgeen wij thans nog niet zelden zien, nemen wij ook waar bij Morton ; hij stelde zooveel belang in de tuberculose, omdat hij zelf tuberculeus was, alhoewel niet in ernstige mate.
Wetgeving in Spanje in de 18e eeuw. Merkwaardig is het, dat
terwij1 de besmettingstheorie van de tering volkomen op den achtergrond
geraakt was, men toch plotseling in het midden van de 18e eeuw in
Spanje een wetgeving uitvaardigde ter voorkoming van de verspreiding
van de t.b.c., die geheel gebaseerd was op de infectietheorie.
Waarschijnlijk ander Arabische invloeden had zich de medische wetenschap in Spanje op zeer bijzondere wijze ontwikkeld. De bedoelde wetgeving dateert reeds van voor het midden van de 18e eeuw; tenminste
de wet van 6 Oct. 1751, die op deze materie betrekking had, is duidelijk
een 2e wet. De uitvoering van deze wet gaf aanleiding tot velerlei moeiIijkheden. Den ben December 1793 werd nog eens een aanvulling van
de wet gegeven en tevens erop aangedrongen, de wet zoo streng mogelijk
uit te voeren. Tegelijkertijd met de Spaansche wetgeving kwam een
dergelijke wetgeving in het koninkrijk Napels en Sicilie tot stand.

Onze groote Boerhave (1668 1738) en zijn leerling
Gerard van Swieten (1700-1772) brachten geen nieuwe inzichten omtrent de tuberculose.
Boerhave.

Een geleerde, die tot de diagnostiek van de t.b.c.
zeer veel heeft bijgedragen, is Auenbriigger, de ontdekker van de percussie, welke vinding hij in 1761 in een brochure getiteld : „Een nieuwe ontdekking omtrent de percussie van de menschelijke borst om de teekenen
van verborgen ziekten van de borstholte op te sporen", aan de wetenschappelijke wereld kenbaar maakte.
Auenbriigger.

Bayle. In de 18e en 19e eeuw begon men meer en meer door systematische lijkopeningen de oorzaken van de ziekten na te speuren. Hierdoor werden ook de verschillende veranderingen bij t.b.c. van de longen
beter bestudeerd. Het was vooral de Franschman Gaspard Laurence
Bayle (1775-1816), die zeer nauwkeurige onderzoekingen omtrent de
veranderingen der longen bij t.b.c. instelde.
Hij schrijft in zijn werk omtrent de tuberkels het volgende: Zij kunnen
16

24 1

in drie verschillende stadia verkeeren; eerst zijn zij hard, dan worden
zij in het centrum zacht, welke zachte stof verandert in een klonterige
stevige massa, tenslotte warden zij geheel door ettering verwoest. Hieruit
kan warden afgeleid, dat Bayle reeds het proces van verkazing en vervloeiing van de kaasmassa heeft gekend.
Laennec. In dit verband moet zeker genoemd worden Rene Theodore
Laennec (1781-1826), de beroemde ontdekker van de auscultatie door
middel van de stethoscoop. Hij beschrijft zelf, hoe hij tot die ontdekking
is gekomen. In 1816 moest hij een jonge vrouw onderzoeken, bij wie hij
door de gewone onderzoekingsmethode en ook door de directe auscultatie
niet tot een diagnose kon komen. Plotseling herinnerde hij zich het verschijnsel, dat, wanneer men het oor legt op het eene einde van een
stok en men het andere einde met een naald bekrast, dit geluid duidelijk
kan worden waargenomen. Hij nam een vel papier, rolde het op en bracht
het eene einde op de hartstreek en legde het oor op het andere einde,
waarop hij zeer verrast was de harttonen duidelijk te kunnen hooren.
Hevig woedde de t.b.c. in Europa in het einde van de 18e en het
begin van de 19e eeuw. Volgens Thomas Beddoes, die in 1788 een werkje
over de tering schreef, was V4 van de sterfgevallen in Engeland te wijten
aan de tering. In Shrewsbury was dit b.v. ook vastgesteld door den
plaatselijken predikant William Gorsuch.
Omtrent de veranderingen, die bij het tuberculeuze proces in de longen vooral voorkomen, had men, zooals reeds gezegd is, op het einde
der ige eeuw veel betere inzichten gekregen, maar omtrent de eerste
oorzaak der t.b.c. tastte men nog in het duister. De beide theorieen:
erfelijkheid en besmetting streden nog altijd om den voorrang. Wel
wijten de verordeningen in Spanje en Napels uitgevaardigd erop, dat
in die landen, althans in de regeeringskringen, de overtuiging had baangebroken, dat men met een besmettelijke ziekte te doen zou . hebben,
maar de aanhangers van de erfelijkheidstheorie en de dispositietheorie
waren zeer talrijk.
Tot nu toe zijn hier de woorden tering en tuberculose gemakshalve door
elkaar gebruikt. Beter ware het alleen te spreken van tering, aangezien
het woord tuberculose eerst in 1839 is ingevoerd door SchOnlein.
Dat woord kon niet eerder worden gebruikt, alvorens men de tuberkels
of knobbeltjes als pathologisch anatomische knobbeltjes leerde kennen.
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Villemin. De strijd tusschen beide partijen was er dus, en kon alleen
opgelost worden langs proefondervindelijken weg. De eerste, die dezen
weg op werkelijk uitnemende manier insloeg, was J. A. Villemin. Voor
hem waren reeds meerdere pogingen gedaan om door inenting van
ziektemateriaal de t.b.c. van mensch op dier, of van dier op dier over
te brengen ; de pogingen werden met afwisselend resultaat bekroond.
Eerst Villemin ging op volkomen wetenschappelijke wijze te werk. Het
zou in ons verband geen zin hebben den inhoud van de werken van
Villemin, geb. 25 Jan. 1827, hier weer te geven.
Al zijn proefnemingen gaven het resultaat, dat het ingeente dier in
verschillende organen duidelijk tuberculeuze afwijkingen vertoonde, terwijl het niet ingeente dier volkomen gezond gebleven was.
Villemin is dus inderdaad de eerste geweest, die op afdoende wijze
de overdraagbaarheid van de t.b.c. heeft aangetoond. Om ook de mogelijkheid na te gaan van erfelijke factoren, entte hij eenige drachtige
konijnen en marmotjes in met tuberculeus materiaal. De dieren kregen
of een abortus of de jongen stierven vroeg, maar t.b.c. werd nimmer bij
hen gevonden.
Wanneer men nu zou meenen, dat deze uitnemend uitgevoerde experimenten de wereld van de besmettelijkheid der t.b.c. zouden overtuigen,
dan behoef ik bijna niet te zeggen, dat men zich vergist. De wereld en
ook de wetenschappelijke wereld laat zijn oude theorieen niet zoo gemakkelijk los.
Vooral was het de Duitscher Waldenberg (1869), die zich tegen de
conclusies van Villemin op grand van eigen proefnemingen verzette.
Cohnheim. De onderzoekingen in 1877 van Cohnheim en Salomonson, die tuberculeus materiaal entten in de voorste oogkassen van een
konijn, waardoor zij stap voor stap het proces konden volgen, brachten
de tegenstanders van Villemin tot zwijgen.
De overdraagbaarheid van de t.b.c. was dus bewezen, maar omtrent
de directe oorzaak van de ziekte verkeerde men nog in het duister.
Koch. Robert Koch's geniale onderzoekingen brachten echter licht
in deze duisternis. Koch kon in de beroemd geworden zitting van den
24en Maart 1882 van de „Physiologische Gesellschaft" te Berlijn zijn
vinding mededeelen : de tuberkelbacil is de oorzaak van de tuberculose.
Zijn rede had dan ook tot titel: „Die Aetiologie der Tuberkulose".
Het zou ons te ver voeren zijn werkwijze hier mede te deelen. Laat
ik alleen zeggen, dat zijn proefnemingen zoo volkomen overtuigend waren,
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Robert Koch (1843-1910.
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dat zij vrijwel algemeen door de wetenschappelijke wergild werden aanvaard. Enkele, zooals Baumgarten, verzetten zich aanvankelijk tegen
de onderzoekingen van Koch.
Vanaf 24 Mart 1882 weten wij met zekerheid, dat de t.b.c. niet alleen
een overdraagbare ziekte, maar ook een besmettelijke ziekte is.
En hiermede kan het overzicht van de geschiedenis worden afgesloten.
Niet dat na de ontdekking van Koch de ontwikkelingsgang heeft opgehouden, in geenen deele, belangrijke ontdekkingen zijn nog gedaan, maar
zij behooren meer direct tot onzen tijd.

STATISTIEK VAN DE TUBERCULOSE.
Bij gebrek aan een betrouwbare ziektestatistiek zijn wij, voor de bepaling van de hoeveelheid gevallen, op de sterftecijfers aangewezen; en
hierin neemt Nederland ondanks het ontbreken van elk wettelijk voorschrift een zeer gunstige plaats in.

Sterfte aan tuberculose.

Vanaf het begin deter eeuw is de sterfte
aan tuberculose in Nederland gedaald; bij alle vormen van tuberculose
van 19.37 op io.000 inwoners in 1901 op 5.99 in 1933; bij de tuberculose der ademhalingsorganen van 13.73 in 1901 op 4.25 in 1933.
De volgende staten en grafieken laten de daling van de sterfte aan
tuberculose in de verschillende jaren vanaf 1901 zien.
Zie staat I en II en de grafiek op blz. 246.
De sterfte aan tuberculose nam van 1901 tot 1914 tamelijk regelmatig
of al was het clan ook niet in sterke mate, terwijl zij daarna in de
oorlogsjaren n.l. van 1915 tot 1918 geweldig steeg. In 1917 was de sterfte
weer ongeveer evenhoog als in 190`1, terwijl in 1918 dit sterftecijfer nog
verre werd overschreden.
Het gebrek aan voldoende levensmiddelen, vooral aan vet, deed hier
wel duidelijk zijn invloed gelden. Na 1918 constateert men, behalve eenige
kleine schommelingen een tamelijk regelmatige daling, die in 1933 het
zeker zeer gunstige cijfer van 5.99 per io.000 inwoners bereikte.
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Sterfte aan tuberculose per 10.000 inwoners.
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Staat I.
Sterfte aan tuberculose in Nederland op 10.000 inwoners 1901-1933.
Jaren

Tuberculose d. ademhalingsorganen 1)

1901
111999000432
1: 2333 ....92:4531
1905

Andere vormen
van tuberculose

Totaalsterfte
aan tuberculose

5.64 1
5.47
5.65 5.32

1 9.37
18.72 I
1 8 ..8462 I 18.66

1 13.34
1 7.93 i

13.57

1906

1907
1908
1909
1910

: 23 .43 67
11.95 12.76
12.27 I
11.75

1911

11.85

1912
1913

11.03
10.64 11.05

I

4 2
45...44386
4.82
4.22 4.06
3.96
3.78

1

3.92 1
3.36 1
3.5 6 : 3.48
3.26 I

:77..27 89 I
16.17 : 16.80
16. 1 3 I
1 5.53

J

:1 45.. 273 0
97 lif 14.53

1914

10.72

1915

11.01

3. 67J

1 398 ,I
1 4.7 1 I

1916
1917

12.65
13.80 I

I

16.73 1

1918

15.86 13.29

1919
1920

13.12 I
11.04

4.08
4.3 8 I
4.39 4.15
4. 2 3
3.67 J

0.5
20.2 5 t 1 7.44

1 7.35 !
14.71 j

1921
1922
1923
1924

9.49 1
8 .57
7.89 8.18
7.92

3.22 I
2.801
2.57 1 2.83
2.72 I

1925

7.01

2.85 j

9.86

1

9.61

1926
1927

7. 1 5
7.03

1928
1929
1930
1931
1932
1 933

J

2 .46

0
0.6
111.7
:10.46
0
2 . 1 1 i 1.01

1

9.43

6.12 6.42
6.37
5-45 1

2.40
2.25 : 2.26
2.19 I

1.98 i

8.56
7.43 j

5.25
4.5 2
4. 2 5

2.08
1.92
1.74

7.33
6.44
5.99

f

1 ) Van 1901 tot 1910 keeltuberculose niet inbegrepen; vanaf
der ademhalingsorganen en bronchiaalklieren.

8.37

8.68

1931: tuberculose
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1o.01

9.70
11.23

.
.

.
.
.
.
.

.

.
.
.

.

Friesland

Groningen .

.

Utrecht .

Overijssel .

.

Zeeland

Drenthe

Limburg

Het Rijk

.

.

.

.

.

.

.

9.26

11.31

.

Noord-Holland
.

10.27

'1.65

.

11.37

12.12

11.65

10.29

12.46

8.70

10.46

I 1.50

11.39

9.24

11.76

7.88

10.62

10.64

12.39

10.26

9.68

12.04

8.06

10.71

8.47

10.6'

11 .34

11.55

11.10

Zuid-Holland .

11.68

.

11.13

1924

10.68

.

Gelderland

11.86

1923

.

1922

Noord-Brabant

Provincie

9.89

11.45

10.18

8.71

10.23

7.64

9.38

9.54

9.59

9.92

10.67

10.14

1925

9.66

11.30

8.64

7.40

10.15

7.43

9.08

8.81

9.60

9.95

10.27

9.60

1926

9.44

10.47

10.06

8.36

9.98

7.47

8.8o

8.58

9.32

9.39

9.67

10.26

1927

8 .37

1 0. 64

8.16

6.55

8.87

6.66

7.87

6.86

8.04

8.42

8.89

9.05

1928

8.6o

10 . 2 9

7.70

8.45

9.04

6.42

8.98

7.27

8.29

8.29

9.28

9.42

1929

7.43

9.36

7.22

6.39

8.3 1

6.31

7.25

7.17

7.54

7.17

7.87

7.55

1930

7.33

10•-

7.48

6 .49

7.09

5.5 2

7.09

6.60

7.10

7.11

7.77

7.5 6

1931

Totaalsterfte aan Tuberculose op 10.000 inwoners in elke provincie.

Staat II.

6 .44

8.6o

5.33

5.30

6.42

4.5 1

6.46

5.75

6.01

6.38

7. 0 5

7. 1 4

1932

5.99

7.44

5.91

4.78

5.70

5. 04

5.85

4.96

5.77

5.73

6 . 84

6 .74

1933

Nederlandsch Sanatorium te Davos-Platz.

Volkssanatorium te Hellendoorn. Paviljoen.

Ter vergelijking volgen hier nog eenige cijfers betreffende de sterfte
aan longtuberculose per I o.000 inwoners van 1871 tot 1899. VOor 1901
kan de totaalsterfte aan tuberculose niet worden aangegeven, aangezien
in de internationale nomenclatuur der ziekten de andere vormen van
tuberculose niet afzonderlijk worden vermeld. Aan long-tuberculose stierven op 1 o.000 inwoners:
1875-1879
188o-1884
1885-1889
1890-1894
1895-1899

22.67
20.23
1 9.42
19.87
18.06

Het cijfer voor 1933, n.l. 4.25 op 10.000 inwoners, toont wel zeer duidelijk de aanmerkelijke verbetering, die hier bereikt is.

Sterfte aan tuberculose naar het geslacht. Vanaf het begin dezer
eeuw daalde de tuberculosesterfte der mannen meer dan die der vrouwen, zoodat vanaf 1904 de sterfte der vrouwen die der mannen overtreft. Uit de hierachter volgende cijfers blijkt, dat vanaf het begin van
deze eeuw de verhouding tusschen mannen en vrouwen, wat de t.b.c.
sterfte betreft, voor de laatste groep ongunstiger geworden is, vooral
ten opzichte van de sterfte aan tuberculose der ademhalingsorganen.
In 1930 was voor het eerst ook de sterfte aan hersentuberculose bij
de vrouwen hooger dan bij de mannen. In het tijdvak 1916-1920 deed
zich voor beide groepen een aanmerkelijke stijging der t.b.c.-sterfte voor,
welke echter voor de vrouwen belangrijk hooger was dan voor de mannen. De in deze periode voor de vrouwen ontstane achteruitgang werd
weer opgeheven in het tijdvak 1921-1930, toen de vrouwensterfte sterker daalde dan die der mannen.
Zie staat III.
Bij de beoordeeling van de verhoudingscijfers moet er wel rekening
mee worden gehouden, dat bij een gelijke daling van het sterftecijfer
van beide groepen de verhouding steeds ongunstiger wordt.
Zoo was van 1921-1930 de daling der vrouwensterfte grooter dan
die der mannen, vergeleken met de jaren 1916-1920, terwij1 toch het
verhoudingscijfer voor de vrouwen ongunstiger werd.
Zie staat IV.
Het feit, dat ,de tuberculose op het platte land niet in dezelfde mate
afneemt als in de steden, en dat deze zich in sommige landen op het platte
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land zelfs uitbreidt, heeft evenzeer als de steeds ongunstiger wordende
verhouding tusschen de sterfte der mannen en die der vrouwen, de aandacht op zich gevestigd. Hoe in deze richting de toestand in Nederland
is, blijkt uit de staten I I I—VI I.

Sterfte aan tuberculose in de groote en kleine gemeenten. Zooals
uit deze staten blijkt, is in Nederland de sterfte aan tuberculose op
het platte land hooger dan in de steden. Het merkwaardige echter hierbij
is dat die hoogere sterfte uitsluitend door de hoogere sterfte onder de
vrouwen wordt veroorzaakt. Dit geldt voor de totaal-sterfte aan tuberculose, maar in nog hoogere mate voor de sterfte aan tuberculose der
ademhalingsorganen. In het tijdvak 1921-1925 was in de grootere steden (boven 50.000 inwoners) bij de sterfte aan tuberculose der ademhalingsorganen de verhouding tusschen mannen en vrouwen i oo : 108,7,
in de gemeenten onder 5000 inwoners I oo : 131,3. In de jaren 1926—
1930 was voor de steden de verhouding I oo : 103,3 voor het platte land
1 oo : 128.
Hier zij opgemerkt, dat ten opzichte van de algemeene sterfte, het
sterftecijfer voor de vrouwen zoowel in de steden als op het platte land
lager is dan voor 'de mannen.
Sterfte aan tuberculose naar de leeftijden. Ook de sterfte aan tuberculose, verdeeld naar de leeftijden, brengt zeer belangwekkende bijzonderheden aan het licht. Het is duidelijk, dat, om hier een betrouwbare
statistiek te verkrijgen, het noodig is de sterfte te berekenen op het
aantal personen in de verschillende leeftijdsklassen aanwezig. De samenstelling van de bevolking naar de leeftijden is alleen nauwkeurig bekend
van de jaren der volkstellingen; dus b.v. van 191o, 1920 en 1930.
In bijgaande curve (blz. 257) is gegeven de sterfte aan tuberculose
in de verschillende leeftijdsgroepen per io.000 zielen in elke leeftijdsgroep
aanwezig, en wel voor de jaren 1910 en 193o. Met opzet is het jaar 1920
weggelaten, omdat dit jaar wat de tuberculose-sterfte betreft nog staat
onder den invloed van de mobilisatietijd met zijn abnormaal hooge
sterftecijfers.
Bij het beschouwen van de curve, betrekking hebbende op het jaar
1910, valt dadelijk in het oog, dat de sterfte aan tuberculose onder de
zuigelingen het hoogst is, en dat een tweede top wordt aangetroffen
op den leeftijd van 20 tot 29 jaar. De laagste sterfte valt in de leeftijdsgroep van 5 tot 14, en, hetgeen van zelf spreekt, op den leeftijd van
8o jaar en ouder. Het is ongetwijfeld opmerkelijk, dat op ouden leeftijd
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vooral wanneer die ouden van dagen leven in de omgeving van
jonge kinderen. Zeer vaak gevoelen kinderen en oude menschen (b.v.
grootvaders) zich zeer tot elkaar aangetrokken en wanneer nu zoo'n
oudje lijdende is aan open-longtuberculose, dan kunnen de kinderen door
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Sanatorium „Oranje-Nassau's Oord' , to Renkum. (Foto Weenenk en Snel, den Haag.)

Sanatorium „Oranje-Nassau's Oord", to Renkum. Lighallen. (Foto Weenenk en Snel, den Haag.)

liefkoozingen gemakkelijk worden besmet. Op het platteland worden de
jonge kinderen maar al te vaak toevertrouwd aan de zorgen van een
grootvader of grootmoeder, terwijl de ouders aan het werk zijn. Op zich
zelf is natuurlijk niets daartegen te zeggen, als maar geen besmettelijke
vorm van longtuberculose onder die ouden van dagen wordt aangetroffen.
Zooals onderzoekingen hebben bewezen, is het niet zoo zeldzaam,
dat ouden van dagen, die voortdurend hoesten en opgeven, tuberkelbacillen in het sputum hebben.
Maatregelen hier te nemen is vaak uiterst moeilijk, omdat de omgeving in den regel niet begrijpt, dat die oudjes werkelijk een gevaar voor
de kinderen kunnen beteekenen.
Toch zal de huisbezoekster met beleid moeten trachten het gevaar voor
besmetting zooveel mogelijk te keeren.
TUBERCULOSE-BESTRUDING.

De maatregelen, die bij de bestrijding der tuberculose genomen worden,
kunnen zijn maatregelen van Voorzorg, Zorg en Nazorg.
Voorzorg.

De maatregelen van voorzorg hebben alleen ten doel besmettting te
voorkomen of wanneer de besmetting plaats heeft gehad, het uitbreken
van actieve tuberculose tegen te gaan.
De strijd tegen een ziekte wordt veel eenvoudiger en gemakkelijker,
wanneer we de oorzaken der ziekte en de wijze van verspreiding kennen.
Bij de tuberculose nu verkeeren we in deze gelukkige omstandigheid.
Sinds 1882 weten we, dat de oorzaak der tuberculose is de tuberculosebacil (Robert Koch), terwiji ook de wijzen, waarop deze bacil in het
menschelijk organisme kan binnendringen, bekend zijn.
Erfelijke en aangeboren tuberculose. Duidelijk dient vooropgesteld,
dat er geen erfelijke tuberculose bestaat, wel aangeboren tuberculose.
Een besmettelijke ziekte kan als zoodanig nooit erfelijk zijn, hoogstens
kan de aanleg voor een dergelijke ziekte op erfelijke basis berusten.
Aangeboren tuberculose bestaat wel ; hieronder wordt verstaan een intrauterin opgetreden besmetting. De tuberkel-bacillen, voorkomende in het
moederlijk bloed, dringen door de placenta heen en besmetten het kinderlijk organisme in de baarmoeder. Dat hierbij de placenta ook tuberculeus
kan worden spreekt vanzelf.
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Theoretisch zou ook te construeeren zijn de stelling, dat de mannelijke
kiemcellen, wanneer deze de dragers zouden wezen van tuberkelbacillen,
de ziekte op het foetus zouden kunnen overbrengen ; bewezen is echter
die stelling tot nu toe niet.
Meerdere gevallen zijn bekend in de litteratuur van aangeboren tuberculose. Deze wetenschappelijk vast te stellen is niet zoo eenvoudig; hiervoor is toch noodig een doodgeboren of spoedig na de geboorte overleden
kind, afkomstig van een aan actieve tuberculose lijdende moeder.
In die gevallen treedt dus op een intra-uterine besmetting, een besmetting langs de bloedbaan.

Besmetting met humane tuberkelbacillen. Extra uterine losmettingen kunnen optreden langs verschillende wegen al naar gelang men te
doen heeft met humane (menschelijke) of bovine (runder) tuberkelbacillen.
Bij de besmetting met humane tuberkelbacillen zijn deze in eersten
aanleg altijd afkomstig van den aan open tuberculose lijdenden mensch.
De tuberkelbacillen zullen dan naar buiten worden gebracht met de
afscheidingsproducten uit die verschillende vormen van open tuberculose.
De tuberkelbacillen zullen bijv. bij open longtuberculose vervat zijn in
het sputum, bij open nier- en blaastuberculose in de urine, bij open darmtuberculose in de faeces, bij open beender- en gewrichtstuberculose in de
etter, die uit de fistels afvloeit. Practisch gesproken zullen die urine,
faeces en etter weinig of niet bijdragen tot het verspreiden van de tuberculose, hiervoor komt in de eerste plaats in aanmerking het sputum. Zelfs
als het sputum van een lijder aan open longtuberculose op de meest
zorgvuldige wijze wordt uitgespuwd en opgevangen, dan nog zullen de
speekseldruppeltjes tuberkelbacillen bevatten. Tuberculose van de speekselklieren komt slechts uiterst zelden voor; het speeksel, zooals het uit de
speekselklieren te voorschijn komt, is dus vrij van tuberkelbacillen, het
wordt besmet door de kleine deeltjes van het sputum, die in mond en
keel achterblijven.
-

Besmetting door sputum.

Die speekseldruppeltjes worden met hoesten en niezen, wanneer geen zakdoek voor den mond wordt gehouden,
vrij ver weggeslingerd, ongeveer tot op een afstand van i Meter.
Ze kunnen dan onmiddellijk worden ingeademd of ingeslikt door personen, die zich in den stroom der speekseldruppeltjes bevinden. Deze
personen kunnen dus direct door die speekseldruppeltjes met tuberkelbacillen worden besmet.
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Wijlen Prof. Fliigge heeft ons deze wijze van besmetting zeer bijzonder
leeren kennen. Maar ook zullen die uitgehoeste speekseldruppeltjes te land
kunnen komen op verschillende voorwerpen, welke voorwerpen alsdan
zullen worden besmet.

Besmetting door stof. Zoo zullen bijv. op bovenomschreven wijze
kunnen worden geinfecteerd het stof op den vloer, de lakens en de dekens
van het beddegoed, etenswaren, die in de onmiddellijke nabijheid van den
patient staan, enz.
Dit stof wordt natuurlijk ook besmet, wanneer een zeer onzindelijke
lijder aan open longtuberculose zijn sputum direct op den grand spuwt.
Dat sputum kan indrogen en zich met het stof vermengen. Dit stof,
ingeademd of ingeslikt, kan dan eene besmetting bewerken, evenals de
geinfecteerde voedingsmiddelen, wanneer deze warden genuttigd. Het is
vooral Cornel geweest, die op de beteekenis van de stofbesmetting heeft
gewezen.
Zoowel in speekseldruppeltjes van lijders aan open longtuberculose
als in stof bijv. van ziekenzalen is het gelukt tuberkelbacillen aan te
toonen. Toch mag wel warden aangenomen de stelling, dat die speekseldruppeltjes, waarin vervat zijn de volvirulente tuberkelbacillen, de meeste
besmetting bewerken, wanneer deze direct van mensch op mensch overgaan.
Besmetting met bovine tuberkelbacil. De bovine tuberkelbacil kan
wel degelijk bij den mensch tuberculeuze veranderingen te voorschijn
roepen. Op dit terrein zijn door verschillende landen talrijke onderzoekingen verricht, het resultaat is overal vrijwel gelijkluidend: De longtuberculose wordt slechts uiterst en uiterst zelden door de bovine tuberkelbacillen verwekt. De bovine tuberkelbacil roept vrijwel altijd te
voorschijn gevallen van chirurgische tuberculose, en dan nog wel op
jeugdigen leeftijd.
Uitgebreide onderzoekingen zijn onder meer ook geschied in Engeland
door „The British Royal Commission on Tuberculosis". De onderzoekingen zijn voornamelijk gedaan door F. en A. S. Griffith en wel van 1911
tot het einde van 1927.
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De resultaten waren de volgende: 1)
Verschillende
vormen van
Tuberculose

Aantal
gevallen

Gevallen van
15 j. en ouder

112
176
54
51!
23

3
23
7
6o
—
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2

I

181

72
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25
51
10
65
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Kinderen van
5 15 jaar

Humane Bovine Humane Bovine Humane Bovine

Halskier-Tuberc.
Lupus . . . .
Scrofulose . . .
Been & gewricht
Genito-urinary .
Long-t.b.c.
. .
Hersen-t.b.c. . .
Gevallen na den
dood . . .
Totaal .

Kinderen onder
5 jaar

Uit deze tabel kan worden afgeleid, dat slechts 2 gevallen van longtuberculose te wijten waren aan een besmetting met bovine tuberkelbacillen. Onder 5 jaar was 40% der gevallen aan een besmetting met
bovine tuberkelbacillen te wijten, van 5-15 jaar 27% en van 15 jaar
en ouder slechts 6%.
De besmetting met de bovine tuberkelbacil komt tot stand door het
gebruik van besmette melk, dus van melk afkomstig van aan tuberculose
lijdende koeien. Door longtuberculose alleen zal de melk niet spoedig
worden besmet; dit geldt ook voor den mensch. Uiertuberculose komt vrij
vaak voor, zoodat de kans, dat de melk hierdoor besmet wordt niet zoo
heel gering is. Het vleesch van tuberculeuze runderen is minder gevaarlijk,
aangezien dit toch altijd voor het gebruik aan hooge temperaturen wordt
blootgesteld. Daarbij komt nog, dat niet licht tuberculeus vleesch in
den handel zal worden gebracht, dank zij onze uitnemend georganiseerde
vleeschkeuringsdienst.

Voorkomen van besmetting met bovine tuberkelbacil. De bestrijding van de tuberculose onder onze veestapel is dus zeker ook van groote
beteekenis voor den mensch, te meer daar vrij veel tuberculose onder het
vee wordt aangetroffen. Dit blijkt wel uit de volgende tabel, waarin over
1

) Overgenomen uit: The prevention of Human Tuberculosis of bovine origin.
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R. K. Sanatorium „Dekkerswald" te Groesbeek.

Limburgsche Groene Kruis Sanatorium te Horn. Panorama.

1931 wordt apgegeven het aantal tuberculosegevallen onder het vee in
Nederland:
runderen
74.815
gras-kalveren
075
vette kalveren
769
277
nuchtere kalveren
eenhoevige dieren
62
varkens
84.998
schapen
27
geiten
34
Van den kant van het vee-artsenijkundig Staatstoezicht wordt de bestrijding zoo intensief mogelijk gevoerd, maar het is niet zoo eenvoudig
om alle veehouders altijd tot medewerking te bewegen.
De voorzorg ten opzichte van de tuberculose moet worden verdeeld in
de maatregelen ter voorkoming van de besmetting met de humane en
die ter voorkoming van de besmetting met bovine bacillen. Daarnaast
moeten maatregelen worden genomen, om, nadat een besmetting toch
mocht zijn ingetreden, deze geen nadeelige gevolgen voor het organisme
te doen hebben.
De maatregelen am de besmetting te voorkomen kunnen worden
samengevat onder den naam van directe prophylaxe, terwijl de maatregelen te nemen am de gevolgen van een eenmaal plaats gehad hebbende besmetting te keeren, d.w.z. de maatregelen, die het weerstandsvermogen kunnen verhoogen, behooren tot de indirecte prophylaxe.

Maatregelen van directe prophylaxe ten opzichte van bovine tuberkelbacillen. De directe prophylaxe ten opzichte van een besmetting met
bovine tuberkelbacillen is zeer eenvoudig.
Behalve een algemeen doorgevoerde tuberculosebestrijding onder het
vee, kan men zijn Joel bereiken door de melk deugdelijk te koken of
alleen goed gepasteuriseerde melk te gebruiken. In Amerika heeft men
kunnen vaststellen, dat het aantal gevallen van tuberculose verwekt door
de bovine bacil in de stad aanmerkelijk was verminderd, bijv. in NewYork City, waar alle melk aan een pasteurisatie-proces wordt anderworpen.
Het bezwaar van het verdwijnen of verminderen van de vitaminen in
melk, die gepasteuriseerd is of gekookt, geldt voornamelijk voor zeer
jonge kinderen. Voor deze verdient het ten zeerste aanbeveling melk te
gebruiken afkomstig uit model-boerderijen, die met de grootste nauw264

gezetheid ervoor waken, dat alleen volkomen tuberculosevrij vee voor de
melklevering wordt gebruikt en de melkwinnfng op de meest hyg:enische wijze geschiedt.
De melk kan ook de draagster zijn van humane tuberkelbacillen,
wanneer bijv. een melker of melkster met positief sputum over de melk
hoest, en de besmette speekseldruppeltjes in de melk te lande komen.
Het Melkbesluit steunende op de Warenwet bevat wel de bepaling,
dat geen ziektekiemen in de melk mogen aanwezig zijn, maar deze bepaling is geen waarborg, dat in de gewone consumptiemelk de tukerkelbacillen zouden ontbreken. Om deze bepaling een nuttig effect te doen
hebben zou alle melk geregeld op de aanwezigheid van tuberkelbacillen
moeten worden onderzocht; dit is practisch een onmogelijkheicl. Het
wordt dan ook zoo goed als niet gedaan.
Voornamelijk de kinderen, en onder deze in de allereerste plaats de
zuigeligen, zijn uiterst gevoelig voor een besmetting met de tuberkelbacil.

Maatregelen bij directe prophylaxe ten opzichte van humane tuberkelbacillen. De maatregelen bij de directe prophylaxe te nemen bestaan
voornamelijk in een deugdelij k doorgevoerde sputum-prophylaxe, waarbij
wordt zorg gedragen, dat de tuberkelbacillen, die met het sputum worden
uitgescheiden een andere persoon niet kunnen bereiken.
De lijder aan open longtuberculose, dus met zoogenaamd positief
sputum, worde nadrukkelijk door de huisbezoekster crop gewezen, dat
hij bij hoesten of niezen een zakdoek voor den mond moet houden. Dit
moet voor den lijder als het ware een automatisme worden.
\'oorts worde den lijder geleerd zijn sputum thuis in een sputumbakje
te spuwen. Het sputum wordt dan gedesinfecteerd door middel van een
5% liefst warme sputokrimp of alcolysol oplossing.
Een groote afschuw moet hun worden ingeboezemd van het op den
grond spuwen; op de wandeling moet een sputum-flacon worden gebruikt.
Ter verwijdering van het stof moet zooveel mogelijk worden gebruik
gemaakt van vochtige dweilen of doeken.
Na overlijden van een lijder aan open longtuberculose, of wanneer
een dergelijke lijder de woning verlaat, moet deze goed worden schoongemaakt, en moet voornamelijk het beddegoed in een oven worden ontsmet.

Oeuvre Grancher. De zuigeling en het jonge kind dienen met groote
zorg te worden beschermd. In Frankrijk heeft men dit voor vele jaren
reeds getracht te doen, door de kinderen op jeugdigen leeftijd, naderhand
2
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direct na de geboorte, uit het gezin, waarin een lijder aan open longtuberculose aanwezig was te verwijderen, en hen op het platteland in
een gezond gezin onder dak te brengen, het zoogenaamde Oeuvre
Grancher. Men heeft inderdaad met deze wijze van handelen succes gehad.
Toch is dit een wijze van bestrijding, die elders weinig of geen navolging gevonden heeft.
Aan den anderen kant kan zeker worden bevorderd, dat uit gezinnen
waar jeugdige kinderen aanwezig zijn, de patienten lijdende aan open
long-tuberculose worden verwijderd. Het verpleegfonds van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose heeft hoofdzakelijk ten doel de uitzending naar ziekenhuizen of sanatoria juist om
prophylactische redenen mogelijk te maken. Ook onder de ouden van
dagen, die voornamelijk ten plattelande op de kinderen passen, komt
nogal eens open long-tuberculose voor. Vaak is het moeilijk hier maatregelen te treffen.
Indirecte prophylaxe. Tot de indirecte prophylaxe behooren zeer
zeker in de eerste plaats de maatregelen, die erop gericht zijn het
weerstandsvermogen van het individu te verhoogen, opdat een eenmaal
opgetreden besmetting geen nadeelige gevolgen voor het individu zal
krijgen, maar ook kan hiertoe gerekend worden de prophylactische vaccinatie, waardoor aan het lichaam de noodige verweerstoffen worden verschaft om de gevolgen van een besmetting te keeren.

Hier komen wij op het gebied der immuniteit. Met een
enkel woord kunnen de drie vormen van immuniteit worden aangeroerd n.l.
I°. Erfelijke immuniteit.
2°.
Aangeboren immuniteit.
3°. Verkregen immuniteit.
Immuniteit.

I°. Erfelijke immuniteit. 1 ) Door meerdere onderzoekers wordt aangenomen, dat door de vele eeuwen van besmetting met de tuberkelbacil, waaraan het menschdom onderhevig is geweest, langs erfelijken
weg een toestand in het organisme van den mensch in het leven is geroepen, waardoor een grootere weerstand tegen de besmetting kan optreden.
Voor een niet onbelangrijk deel zou uit het ontbreken van deze erfelijke immuniteit ook het feit kunnen worden verklaard, dat personen
behoorende tot volkeren, die niet met de tuberkelbacil in aanraking
1

) Erfelijkheid bij den mensch; in Eugenetiek door Dr. M. A. van Herwerden.
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gekomen zijn, aan acute vormen van tuberculose snel te gronde gaan,
wanneer zij worden besmet, alhoewel het ontbreken van lichte jeugdbesmetting bij die personen, ook ertoe zal medewerken, dat zij geen enkelen vorm van beschutting hebben, en dus snel aan de tuberculose komen
te sterven.
2°. Aangeboren immuniteit. Als zoodanig kan warden genoemd die
vorm van immuniteit, waarbij antistoffen van uit het moederlijk lichaam
overgaan lang de bloedbaan in het bloed van het kind in den moederschoot. Wanneer dit ook geschiedt met de antistoffen van de tuberkelbacil, dan is deze immuniteit van het kind in het extra-uterine leven
toch van weinig of geen beteekenis, aangezien we weten, dat zuigelingen
van een tuberculeuze moeder, wanneer geen bijzondere prophylactische
maatregelen warden getroffen, zeer vaak ook tuberculeus worden.
3°. Verkregen immuniteit.
Hierbij kunnen worden onderscheiden
twee vormen :
a. de verkregen immuniteit door het doormaken van een lichte tuberculeuze aandoening; hier kan o.a. worden gedacht aan de gevolgen
van de jeugdbesmetting.
b. de kunstmatig verkregen immuniteit door sera (passieve immuniteit) en vaccins (actieve immuniteit).
Een serum om tegen de tuberculose te immuniseeren bestaat niet.
Wel zijn we in het bezit van een vaccin, dat als prophylactisch hulpmiddel kan warden gebruikt.

B.C.G. In dit verband zal bier allereerst besproken moeten worden
de inenting met het vaccin, dat gewoonlijk aangeduid wordt met de letters
B.C.G. (Bacil, Calmette, Guerin).
Reeds voor den oorlog waren Prof. Calmette, Directeur van het Institut Pasteur te Parijs en Prof. Guerin, Hoogleeraar aan de Veterinaire
Hoogeschool te Rijssel, proefnemingen begonnen om een bovine tuberkelbacil op gecultiveerde voedingsbodems zoodanig te verzwakken, dat
bij inspuiting van de cultuur geen tuberculeuze veranderingen zouden
optreden, maar wel een zekere mate van immuniteit zou te voorschijn
komen.
Gedurende 13 jaar, om ongeveer de drie weken, hebben zij de cultuur
telkens op een nieuwe rundergalhdudende voedingsbodem overgebracht,
totdat eindelijk het hierboven aangegeven resultaat was bereikt.
De onderzoekingen, die thans over de geheele wereld omtrent het
B.C.G. zijn ingesteld, hebben aan het licht gebracht, dat het vaccin als
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onschadelijk kan worden beschouwd, terwijl het in staat is immuniteit
te voorschijn te roepen.
Thans zijn in Frankrijk reeds meerdere honderd duizend kinderen met
B.C.G. gevaccineerd. Ook in Nederland wordt het vaccin toegepast, maar
hier als regel alleen, wanneer het kind in belangrijke mate gevaar loopt
te worden besmet, doordat een der huisgenooten lijdende is aan open
longtuberculose.
Groote verdiensten voor de toepassing van het vaccin hier te lande heeft
Dr. Heynsius van den Berg, Gencesheer-Directeur van het Consultatiebureau te Amsterdam.
Zijne anderzoekingen hebben ook uitgewezen, dat in de gevallen, waar
een zuigeling geboren werd in een omgeving, waar open longtuberculose voorkomt, deze vrij bleef van tuberculose, terwijI in die gevallen
anders groote kans bestond, dat de zuigeling aan miliair tuberculose
met meningitis kwam te overlijden.
Het B.C.G. vaccin wordt bier te lande vervaardigd door het RijksInstituut voor Volksgezondheid te Utrecht, dat het door bemiddeling van
de directeuren der Consultatie-bureaux aan de artsen doet toekomen.
Het middel wordt volgens de voorschriften van Calmette aan de zuigelingen per os (in den mond) toegediend, en dit wel drie maal voor den
tienden levensdag om de twee dagen, dus bijv. op den Zen, 4en en ben dag
of b.v. op den yen, Ten en 9en dag. Het wordt gegeven op een lepeltje met
een beetje melk of bouillon.
In den laatsten tijd wordt het soms oak subcutaan toegediend, maar
dan in zeer sterke verdunningen.

B.C.G. bij volwassenen. Ook bij volwassenen is de vaccinatie met
het B.C.G. toegepast. Een der eerste, die mededeelingen deed omtrent
de vaccinatie van verpleegsters, die belast zijn met de verzorging van
tuberculoselijders was J. Heimbeck uit Oslo. 1 ) Heimbeck behandelde de
verpleegsters met het vaccin. In 294 van de 322 gevallen werd na vaccineering met B.C.G. de Pirquetsche reactie positief. Van de 44 verpleegsters die in 1927 aldus waren behandeld, kreeg geen enkele tuberculose.
Een vergelijking omtrent het voorkomen van tuberculose ander de
verpleegsters met negatieve Pirquet, die zich wel en die zich niet lieten
inenten, geeft tot resultaat, dat onder de eerste 1.2% tuberculose voorkwam en 27% onder de 2e categorie. Dus een niet onaanzienlijk verschil.
1

) Heimbeck, J. Tuberkulose Infektion og Tuberkulose Vakcination. Tidsskrift

f. d. Norske Laegeforening, 1928, 48, 945.
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Hier te lande wordt deze wijze van beschutting der verpleegsters ook
toegepast in de sanatoria.
Tuberculose in de omgeving van kinderen. Van groote beteekenis
is, dat uit de omgeving van zuigelingen en kinderen, personen, lijdende
aan open long-tuberculose, verwijderd worden gehouden, ter voorkoming
van besmetting.
In de eerste plaats moet hier gedacht worden aan de omgeving van
zuigelingen, en vooral aan de ouders en andere huisgenooten. Braeuning 1 ) meent, dat dit gevaar niet zoo groot is, als gewoonlijk wordt
aangenomen. Wanneer men te doen heeft met gezinnen, waar de hygienische voorschriften nauwkeurig worden opgevolgd, dan is dit gevaar,
zooals ook Dr. Heynsius van den Berg heeft aangetoond, inderdaad niet
zoo b ij zon der groot.
Braeuning en Holleman konden vaststellen, dat in gezinnen, waar de
hygienische toestanden uitnemend waren, slechts 50% der kinderen werden besmet en 75 % in het leven bleven. Braeuning is ook geen voorstander van het verwijderen van zuigelingen uit tuberculeuze gezinnen,
aangezien ze in dat geval de verzorging van de moeder moeten missen.
Voorts is ook van groot belang, dat in de gezinnen geen personeel,
lijdende aan open long-tuberculose, met de zuigelingen en oudere kinderen in aanraking komt. Bij de minste twijfel is het plicht het personeel
te laten onderzoeken, om te voorkomen, dat de kinderen van die zijde
worden besmet.
Uitbesteding van kinderen. Niet genoeg kan naar voren worden gebracht, dat bestuurders van instellingen, die kinderen ter verzorging opnemen, de ernstige plicht hebben het personeel te doen onderzoeken op
de eventueele aanwezigheid van open long-tuberculose.
Vooral wordt bier bedoeld het personeel werkzaam in creches, kinderbewaarplaatsen, koloniehuizen, voogdij- en opvoedingsgestichten enz..
Maar ook in de gezinnen, waar zwakke kinderen, voogdijkinderen,
weezen of kinderen, toevertrouwd aan de instellingen van weldadigheid
worden verpleegd mogen geen gevallen van open long-tuberculose voorkomen. Degenen, die de plaatsing van deze kinderen hebben te verzorgen, moeten ervoor waken, dat alle gezinsleden te voren door een tuberculose-specialist op het consultatiebureau worden onderzocht.
Voor de gezinnen, die voogdijkinderen opnemen en voor gezinnen,
1 ) H. Braeuning, Die Ansteckung mit Tuberkulose and ihre Verhutung. Tuberkulose-Bibliothek.
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die kinderen opnemen, uitbesteed door Burgerlijke Armbesturen, zijn met
betrekking tot het geneeskundig onderzoek van de leden voorschriften
gegeven bij Koninklijke Besluiten, die resp. steunen op de Kinderwetten
en Armenwet. Uit die geneeskundige verklaring moet n.l. blijken, dat in
die gezinnen geen besmettelijke ziekten aanwezig zijn.
Het is echter aan te bevelen, de gezinsleden op een consultatiebureau
te laten onderzoeken, waar alle hulpmiddelen aanwezig zijn om een deugdelijk onderzoek in te stellen naar de mogelijke aanwezigheid van longtuberculose, hulpmiddelen, waarover de huisarts slechts zelden de beschikking heeft, bijv. Röntgen-apparaten.

School en Tuberculose. Een gemeenschapsbelang van de eerste orde
is zeker, dat door de Overheid en de schoolbesturen ervoor wordt gewaakt, dat op de scholen voor voorbereidend onderwijs en op de lagere
scholen geen onderwijzend personeel werkzaam is, dat lijdende is aan
open long-tuberculose. Vele malen echter is reeds komen vast te staan,
dat onderwijzers of onderwijzeressen met open long-tuberculose vele jaren
les hebben gegeven, zonder dat een poging is gedaan om hen te verwijderen.
Het gevaar, dat van deze onderwijzers voor de kinderen uitgaat, is
enorm groot. In hunne klassen is het aantal positieve Pirquetsche reacties veel grooter dan in klassen, waarin een gezonde onderwijzer werkzaam is.
Dr. J. Goudsmit en Dr. C. J. van der Loo 1 ) deelen mede, dat in een
klas met 33 kinderen, waarin een aan open long-tuberculose lijdende
onderwijzer had les gegeven, 73% der kinderen een positieve reactie
van von Pirquet vertoonde, terwijl onder 54 kinderen uit twee klassen,
waarin een gezonde onderwijzer werkzaam was, slechts 44% der kinderen
positief reageerden. Dr. Heynsius van den Berg en Eijkel zeggen in hun
prae-advies voor het 3 1 e gezondheids-congres te Utrecht (192o) : Het is
zonder meer duidelijk, dat een onderwijzer, lijdende aan open longtuberculose, een buitengewoon groot gevaar oplevert voor de leerlingen
van de klas, waarin hij lesgeeft. Zij lichten dit nog toe door het volgend
sprekende voorbeeld: „Een hoofd eener school, in 1915 opgenomen in een
sanatorium wegens open tuberculose, had reeds geruimen tijd hoestende voor de klas gestaan. Twee jaar na het ontslag van dezen onderwijzer werd in hetzelfde sanatorium opgenomen een jonge man, ook
1

) Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde, 1928, no. 5.
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lijdende aan open long-tuberculose. Bij nauwkeurige navraag bleek,
dat hij behoord had tot de leerlingen van dezen onderwijzer, en dat
van deze leerlingen reeds drie jongens waren overleden aan tuberculose,
terwijl een meisje een tuberculeuze infectie doormaakte, die echter genas.
Slechts in de familie van een dezer leerlingen kwam tuberculose voor;
de overigen stamden uit volkomen tuberculose-vrije gezinnen.
Het is voorgekomen, dat in een klas van een lagere school waarin
onderwijs werd gegeven door een onderwijzer lijdende aan open longtuberculose, 7 leerlingen een ernstig longlijden hebben gekregen en 17
leerlingen min of meer ernstige tuberculeuze afwijkingen vertoonden..
Deze voorbeelden zouden met meerdere uit den laatsten tijd kunnen
worden aangevuld. Herhaaldelijk werd door de Inspectie van de Volksgezondheid en van andere zijden aangedrongen op het nemen van krachtige maatregelen om de leerlingen tegen het t.b.c.-gevaar te beschermen.
Nadat reeds bij Koninklijk Besluit getracht was, door eene gunstige
verlofsregeling voor aan open-t.b.c. lijdende onderwijzers bij het lager- en
het nijverheidsonderwijs het gevaar voor de leerlingen te verminderen,
eene regeling, die echter onvoldoende bleek, werd in 1934 een wetsontwerp
ingediend inzake de bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van
besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs. Hierin wordt bepaald, dat niemand tot het geven van onderwijs wordt toegelaten, die niet in het bezit is van eene geneeskundige verklaring, dat
hij of zij niet lijdende is aan tuberculose in een vorm die geacht kan
worden voor de kinderen besmettingsgevaar op te leveren. Deze regeling
geldt voor het personeel van bewaarscholen, inrichtingen van lager-,
U.L.O.-, middelbaar-, voorbereidend hooger- en gymnasiaal onderwijs en
beteekent dus een zeer grooten stap in de goede richting.
De kinderen loopen op school niet alleen gevaar voor besmetting van
den kant der onderwijzers, maar evenzeer van de zijde der medeleerlingen. Verschillende gevallen van dergelijke besmettingen met tuberculose
door medescholieren zijn den laatsten tijd aan het licht gekomen. Hiertegen zou alleen afdoende kunnen worden opgetreden door het overal
invoeren van goede schoolartsendiensten. Bezwaren van financieelen aard
maakten dit echter tot dusverre onmogelijk.
Een van de meest belangrijke hulpmiddelen om het weerstandsvermogen van het kind ten opzichte van de tuberculose te verhoogen is de
uitzending van kleuters en schoolkinderen naar koloniehuizen, openluchten buitenscholen.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig over deze wijze van prophylaxe
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Kindersanatoriuni „Moog Blaricuin". Terras.
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„Sophiastichting" to Scheveningen. Lighal.

te spreken, wel kan in het algemeen warden gezegd, dat op een gelukkige
wijze de zomer- en winterverpleging zich in de koloniehuizen heeft
ontwikkeld. Elders zal uitvoerig hierover worden gesproken.

Woningbouw.

Een der belangrijkste hulpmiddelen om het weerstandsvermogen te doen toenemen is ongetwijfeld de goede volkswoningbouw.
Met voldoening kan erop worden gewezen, wat ons land sinds het in
werking treden der Woningwet in 19oz, heeft tot stand gebracht. Vooral
het stelsel van de eengezinswoning verdient in dit opzicht groote belangstelling uit het oogpunt van de tuberculose-bestrijding, vooral ook hierom,
omdat het gezin dan niet zoo gemakkelijk met andere gezinnen in aanraking komt, zooals bijv. het geval is bij de verdiepingsburen, of bij
den kazernebuur, maar bijzonder omdat bij het eengezinshuis veelal een
lapje grand gelegen is, waardoor de bewoners en vooral de kinderen,
gemakkelijker in de open lucht kunnen verblijven.
Een goede volkswoningbouw is de meest belangrijke factor ter bevordering der volksgezondheid.
In de grootere steden kunnen de zoogenaamde kinderspeeltuinen en de
stadstuintjes (Duitsch : Schrebergartchen, naar den geneeskundige Schreber uit Leipzig die het eerst deze tuintjes heeft gesticht) goede diensten
bewijzen om de kinderen in de frissche lucht te brengen, zonder dat ze
op straat behoeven te spelen.

Voeding. Dat een deugdelijke voeding van groote beteekenis is om
het weerstandsvermogen te verhoogen, behoeft zeker geen uitvoerig betoog. Het is van algemeene bekendheid, dat de voedingstoestand van ons
yolk tijdens de laatste jaren van den grooten wereldoorlog zeer veel te
wenschen overliet. De zeer hooge sterfte aan tuberculose in die jaren
staat ongetwijfeld ,daarmede in zeer nauw verband.
Veeleer dan een overdadige voeding, komt zeer zeker in aanmerking
een doelmatige voeding, waarin op de juiste wijze verdeeld de verschillende voedingsstoffen, dus ook de vitaminen, voorkomen. Vooral dient
de voeding op zeer zorgvuldige wijze geregeld te worden in gestichten
en inrichtingen, waarin kinderen worden verzorgd; ook dient eraan gedacht te warden den kinderen veel versche groenten en fruit te verschaffen.
Economische Toestand, Werkloosheid. In de jaren 1932 en 1933
is ondanks de groote werkloosheid toch het sterfte-cijfer aan tuberculose
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niet gestegen. De voeding van ons yolk is voldoende, en dit zal zeer
zeker daartoe belangrijk hebben medegewerkt.
Slechte economische toestanden in een land kunnen zeer zeker tot
gevolg hebben een groote sterfte aan tuberculose, omdat zijn bewoners
zich dan vaak niet behoorlijk kunnen voeden en in het algemeen de
hygienische toestanden dan te wenschen overlaten ; armoede en tuberculose gaan niet zelden hand aan hand.
Ook kan een regelmatige levenswijze, waartoe ook behoort geen of een
slechts uiterst bescheiden gebruik van alcohol, veel ertoe bijdragen, dat het
weerstandsvermogen op peil blijft. Al zal de alcohol op zich zelf genomen geen tuberculose verwekken, toch kan een zeer ruim gebruik, om
niet van misbruik te spreken, het weerstandsvermogen van het individu
verzwakken.
Het vermijden van overmatig zware of zeer langdurige arbeid is
mede een factor, om het weerstandsvermogen niet te doen verminderen.
De Arbeidswet 1919, met haar 48-urige arbeidsweek heeft zeker er niet
onbelangrijk toe bijgedragen om de tuberculose-sterfte te doen verminderen. De voortdurende daling van dit sterfte-cijfer gedurende de periode
van werkloosheid, die wij thans doormaken, is zeker mede te danken
aan het feit, dat vele personen, die anders door arbeid een actieve
tuberculose zouden gekregen hebben, thans subjectief gezond. blijven.
Al moge overdrijving schuilen in de uitspraak van Dr. L. Ascher te
Frankfurt 1 ) ; „De werkloosheid zal de tuberculose bijna doen verdwijnen", een grond van waarheid is eraan toch niet te ontzeggen.
Beroep. Niet zelden worden ook sommige beroepen beschouwd als
beroepen, die den mensch meer vatbaar maken voor de tuberculose, vooral
stond als zoodanig aangeschreven het steenhouwersberoep; dit heeft zelfs
geleid tot het in het leven roepen van de Steenhouwerswet. Nu is gebleken, dat vele ziektegevallen, die dit beroep nog oplevert, zelden tuberculose zijn, maar in den regel de steenhouwerslong. In het algemeen kan
worden gezegd, dat er in zich zelve geen ongezonde beroepen zijn. Wanneer een beroep schadelijk voor de gezondheid is, is dit veeleer de
schuld van de omgeving, waarin en de omstandigheden waaronder het
beroep wordt uitgeoefend, als van het beroep zelf. Wanneer de eischen
van een goede beroeps- en fabriekshygiene worden toegepast, kunnen de
nadeelen voortvloeiende uit verschillende beroepen tot een minimum
worden teruggebracht. De Arbeidswet en de Veiligheidswet hebben in
1

) Deutsch Medizinisch Wochenschrift (26 Febr. 1932).
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dit opzicht veel goeds tot stand gebracht. Door een goed geregelde arbeid
in goed ingerichte werkplaatsen behoeft het weerstandsvermogen volstrekt niet te verminderen.
De huisbezoekster, voor wie bij de tuberculosebestrijding in het algemeen eene belangrijke taak is weggelegd, zal ook hier veel goeds kunnen
verrichten in de gezinnen door goede raadgevingen, welke kunnen medewerken om het weerstandsvermogen van de gezinsleden te vermeerderen
en op peil te houden.

Zorg voor den tuberculose-lijder.
De voornaamste wijzen, waarop de tuberculose-lijder kan worden behandeld kunnen in de volgende rubrieken worden ingedeeld:
1°. Behandeling door middel van geneesmiddelen in engeren zin.
2°. Behandeling door middel van de hygienisch-dieetetische methode.
30 .
Behandeling door middel van arbeid (de zoogenaamde Arbeidstherapie).
4°. Behandeling door middel van bacterie-preparaten (vaccins, sera
en tuberculine).
5°. Behandeling door middel van chirurgische ingrepen (pneumothorax, phrenico-exaerese, thoraco-plastiek, longplombeering).
6°. Licht-therapie.

Geneesmiddelen. Een specifiek geneesmiddel ter genezing van longtuberculose of van de tuberculose in het algemeen bestaat er niet, tenminste niet, zooals men dat kent bijv. in de chinine ter genezing van
de malaria, of in het kwik of salvarsan ter genezing van syphilis.
De goudzouten, en met name het Sanochrysine van den Deenschen
hoogleeraar M011gaard zijn wel voor eenige jaren geleden als zoodanig
aangekondigd, maar kunnen toch bezwaarlijk als een specificum worden
aangemerkt. Het middel vindt althans hier te lande weinig toepassing.
Hygienisch dieetetische geneesmethode. Onder de methoden van
behandeling neemt de hygienisch dieetetische zeker de voornaamste plaats
in. Zij kan worden toegepast:
1°. In een sanatorium voor longlijders.
2°. Ten huize van den patient.
30 .
In dagverblijven.
4°. In ziekenhuizen.
-

27 6

Wilhelm Brehmer. De hygienisch-dieetetische methode is het eerst
als systeem toegepast geworden door Wilhelm Brehmer, die den grondslag van bet sanatoriumwezen gelegd heeft door het stichten van een
inrichting voor longlijders te Gorbersdorf in Silezie in het jaar 1862.
De inrichting aanvankelijk zeer eenvoudig van opzet, groeide spoedig
door den grooten toeloop van patienten uit tot een voor dien tijd althans
zeer belangrijke inrichting.
Dettweiler.

De tweede persoonlijkheid, die zeer veel verdiensten
heeft voor de ontwikkeling van het sanatoriumwezen is Dettweiler (1837
—1904), die de winterverpleging voor tuberculose-patienten invoerde.
Hij stichtte het sanatorium te Falkenstein.

Truedeau. De grondlegger van het sanatoriumwezen in Amerika is
Edmond Livingstone Truedeau (1848-1915), die zelf tuberculose-patient,
een sanatorium stichtte in de buurt van Saranac Lake Village.
De voornaamste middelen, waardoor de hygienisch-dieetetische methode genezing tracht aan te brengen, zijn het verschaffen aan de lijders
van rust, frissche lucht, veel licht en doelmatige voeding. Eertijds werden
ook hydro-therapeutische maatregelen toegepast, vooral in navolging
van Brehmer, die al zijn patienten onder de zoogenaamde „Walddouche"
bracht, een natuurlijke waterval, die als douche werd gebruikt. Deze
methode is vrijwel prijsgegeven.

Sanatorium. Aangezien het sanatorium het middelpunt vormt voor
de behandeling van longlijders en bier bijna alle hierboven genoemde
behandelingsmethoden 1 ) worden toegepast, zullen we bij het sanatoriumwezen lets langer blijven stilstaan. De belangrijkste methode, die daar
wordt toegepast is zeker de hygienisch-dieetetische methode, welke
ondersteund wordt door kunstmatige lichtbehandeling (hoogtezon), het
aanleggen van een pneumo-thorax, de phrenico-exaerese (het uitdraaien
van de nervus phrenicus), de thoraco-plastiek en andere hulpmiddelen
ter genezing, waartoe wij zeker ook mogen rekenen de z.g. Arbeidstherapie.
In 1897 was onder voorzitterschap van Dr. J. J. Homoet een vereeniging gesticht, die tot naam had: „Vereeniging tot oprichting en
exploitatie van volkssanatoria voor borstlijders in Nederland", welke
vereeniging in Mei 1902 kon overgaan tot het openen van het yolkssanatorium te Flellendoorn.
I) Leerboek der Tuberculose bestrijding.
-
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Sanatorium „ileliomare" te Wijk aan Zee.

Sanatorium „Juliana-Oord" te Laren.

Een jaar te voren in 1901 had wijlen Hare Majesteit de KoninginMoeder hare hooge belangstelling in de tuberculose-bestrijding getoond
door haar landgoed „Oranje Nassau's Oord" te bestemmen voor de verpleging van tuberculose-lijders.
In 1913 werd het eerste R. K. Sanatorium „Dekkerswald" te Groesbeek
opgericht, door de „Vereeniging tot oprichting en instandhouding van
R. K. Herstellingsoorden voor longlijders en zwakke kinderen."
Nadien is het aantal sanatoria zeer aanzienlijk toegenomen. Op het
oogenblik zijn er in Nederland 36 sanatoria met 2712 bedden voor volwassenen en 910 bedden voor kinderen. Ook zijn enkele uitnemend ingerichte sanatoria voor de behandeling van chirurgische tuberculose verrezen, o.a. Hoog Blaricum, het Zeehospitium te Katwijk aan Zee, JulianaOord te Laren, Heliomare te Wijk aan Zee en de Sophia-Stichting te
Scheveningen.
Waar tot voor kart het sanatorium voor longlijders in den regel bestemd was om de zoogenaamde lichtere gevallen op te nemen, is in
den tegenwoordigen tijd wel eenige kentering in deze opvatting merkbaar
en worden ook wel de meer ernstige patienten in behandeling genomen.
De oude duitsche methode van de driemaandsche kuur is hier reeds
lang verlaten, en de overtuiging heeft baan gebroken, dat eerst een
behandeling van ongeveer een jaar voor meerdere patienten tot resultaat
kan Leiden. Dat dit tot aanmerkelijk hoogere verpleegkosten leidt, spreekt
vanzelf, maar dit mag nimmer een reden zijn de patienten niet een
redelijke kans op herstel te geven.
Bijeenbrengen van verpleeggelden. Het vraagstuk van het bijeenbrengen der verpleeggelden is inderdaad vaak uiterst moeilijk op te
lossen. Wel beijvert men zich van vele zijden om hier hulp te bieden,
maar toch blijkt het in de praktijk niet zelden zeer bezwaarlijk de noodige
middelen te bezorgen.
Aangezien hier het tuberculose-vraagstuk alleen van de sociale zijde
wordt bezien, mag op de wijzen, waarop de verpleeggelden worden bijeengebracht, wel nader worden ingegaan.
I°. Ingevolge art. 33 van de Armenwet, zijn de gemeenten verplicht
om voor de volledige geneeskundige verzorging barer armlastigen zorg te
dragen, dus dezen ook sanatoriumbehandeling te verschaffen. Het kan niet
worden ontkend, dat voor vele gemeenten dit zeer zware lasten kan beteekenen. Mede om deze reden hebben de provincies een regeling getroffen, waarbij zij financieele steun voor de uitzending verleenen.
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2°. Art. 99 van de Invaliditeitswet stelt lijders aan long-tuberculose,
die een niet al te ernstigen vorm van deze ziekte hebben, in de gelegenheid om op kosten van het Invaliditeitsfonds te worden behandeld.
Dit artikel luidt als volgt: „Indien de Raad van Arbeid van oordeel is,
dat er gevaar bestaat, dat een verplicht-verzekerde, aan wien geen invaliditeitsi-ente is toegekend, blijvend invalide zal worden en dat dit gevaar
afgewend kan worden door doelmatige behandeling of verpleging, is hij
bevoegd de Bank voor te stellen op haar kosten den verzekerde geneesof heelkundige behandeling te doen verleenen of hem in eene inrichting
te doen opnemen."
De uitzending naar Sanatoria op kosten van het Invaliditeitsfonds
is in de laatste jaren vrij sterk verminderd. In het jaar 1933 bedroeg het
niet meer dan een Boo-tal patienten, die op kosten van genoemd fonds
in een sanatorium zijn verpleegd. Eertijds was dit aantal aanmerkelijk
grooter.
3°. De Ziektewet maakt het mogelijk, dat een gedeelte van de uitkeering van ziektegeld aan niet-kostwinners, voor de verpleging van
tuberculose-lijders in sanatoria wordt gebruikt, indien de patient op
kosten b.v. van een Vereeniging is uitgezonden.
Het betreffende artikel (artikel 47 lid 1) luidt als volgt : „Over de
dagen, waarop een verzekerde anders dan voor eigen rekening is opgenomen in een inrichting voor zieken of in een gesticht, of waarop de
werkgever, bij wien hij inwoont, zonder de kosten te verhalen, ingevolge
artikel 1638 Burgerlijk Wetboek voor zijn verpleging en geneeskundige
behandeling zorg draagt, wordt hem, indien hij geen kostwinner is, een
derde van het ziekengeld uitgekeerd, waarop hij anders recht zou hebben
gehad. Aan dengene voor wiens rekening hij is opgenomen, of aan den
werkgever, die, zonder de kosten te verhalen, voor zijn verpleging en
geneeskundige behandeling zorg draagt, worden de kosten hiervan tot
een bedrag van twee-derden van het ziekengeld over die dagen vergoed."
4°. De Ongevallenwet zal alleen uitkeering geven, benevens geneeskundige behandeling en verpleging in gevallen, waarbij tuberculose van
b.v. een gewricht duidelijk het gevolg is van een ongeval, overkomen
aan een persoon verzekerd ingevolge de Ongevallenwet.
5°. Ook de wet op het Arbeidscontract verschaft aan inwonende
dienstboden geneeskundige behandeling en verpleging in gevallen van
tuberculose. (Wet van 13 Juli 1917 S. 193).
Art. 1638 y van het Burgerlijk Wetboek zegt het volgende: „De
wtricgever is verplicht in geval van ziekte of ongeval van eenen bij
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hem inwonenden arbeider, zoolang de dienstbetrekking duurt, doch
uiterlijk tot een tijd van zes weken, voor diens behoorlijke verpleging
en geneeskundige behandeling zorg te dragen, voor zooverre daarin niet
uit anderen hoofde is voorzien.
Hij is gerechtigd de kosten op den arbeider te verhalen, doch voor
zooveel betreft die der eerste vier weken alleen dan, waneer de ziekte
of het ongeval door diens opzet of onzedelijkheid veroorzaakt of het
gevolg is van een lichaamsgebrek, waaromtrent de arbeider bij het aangaan der overeenkomst den werkgever opzettelijk valsche inlichtingen
heeft gegeven. Elk beding, waardoor deze verplichtingen des werkgevers
zouden worden uitgesloten of beperkt is nietig."
Wanneer een inwonende hetzij mannelijke of vrouwelijke dienstbode
wegens b.v. longtuberculose ook in aanmerking zou komen voor behandeling ingevolge Art. 99 van de Invaliditeitswet, gaat de behandeling
ingevolge de wet op het arbeidscontract voor; hier is toch sprake van
een wettelijke verplichting, terwijl Art. 99 van de Invaliditeitswet aan
den verzekerde geen recht op behandeling geeft.
6°. Volgens art. 47 lid i van het algemeen Rijksambtenarenreglement, kan de sanatoriumverpleging van een rijksambtenaar, die aan
tubeurculose lijdt, geheel of gedeeltelijk op Rijkskosten geschieden.
7°. Ten slotte kan worden genoemd de alimentatie-plicht, als laatste
wettelijk hulpmiddel om verpleging van tuberculose-lijders in een sanatorium mogelijk te maken. De artikelen uit het Burgerlijk Wetboek,
die de alimentatie-plicht (onderhoudsplicht) regelen, zijn de volgende:
„Art. 376. De kinderen zijn verplicht hunne ouders en andere bloedverwanten in de opgaande linie te onderhouden.
Art. 377. Schoonzoons en schoondochters moeten insgelijks, en in dezelfde gevallen, aan hunne schoonouders onderhoud verschaffen, doch
deze verplichting houdt op:
a. wanneer de schoonmoeder tot een tweede huwelijk is overgegaan;
b. wanneer diegene der echtgenooten, door wien de zwagerschap bestond en de kinderen, uit deszelfs huwelijksvereeniging met den
anderen echtgenoot gesproten, overleden zijn.
Art. 378. De verplichtingen, welke uit de bepalingen der twee voorgaande artikelen voortvloeien, zijn wederkeerig.
Art. 383. Natuurlijke en wettelijk erkende kinderen zijn onderhoud
aan hunne ouders verschuldigd.
Deze verplichting is wederkeerig."
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Wanneer men tracht gelden bijeen te brengen voor de verpleging van
een lijder aan tuberculose, zal men dus hebben na te gaan of er alimentatie-plichtigen zijn, die in de kosten zouden kunnen bijdragen.
Naast de mogelijkheid om door middel van wettelijke bepalingen
gelden bijeen te brengen om lijders aan tuberculose in een sanatorium
te doen behandelen, kunnen ook pogingen worden aangewend om van
particulieren en vereenigingen gelden voor dat doel te krijgen.
In de eerste plaats zal moeten worden getracht bijdragen te krijgen
van den patient zelf, van gezinsleden, van familie of particulieren.
Vervolgens zullen niet zelden instellingen van weldadigheid (kerkelijke,
of gemeentelijke instellingen van weldadigheid) de helpende hand willen
bieden.
Ten slotte zijn er meerdere vereenigingen opgericht door verschillende
vakorganisaties, die zich de uitzending van patienten ten doel stellen:
o.a. de Vereeniging voor Personeel in Dienst der Nederlandsche Spoorwegen tot Bestrijding der Tuberculose, het „Koperen Stelen Fonds",
„Nieuwe Levenskracht", een vereeniging werkende onder de typografen,
„Herwonnen Levenskracht", „Draagt Elkanders Lasten", een vereeniging werkende onder den R. K. Middenstand (S.A.N.T.O.S.) enz.
In voorkomende gevallen zal men zich om hulp en bijstand ook tot
deze vereenigingen kunnen wenden.
Eene nadere bespreking van de overige wijzen van behandeling kan
hier achterwege blijven, aangezien het tuberculose-vraagstuk alleen van
de sociale zijde wordt belicht. Toch zullen enkele woorden gewijd moeten warden aan een wijze van behandeling in de sanatoria, die in den
laatsten tijd meer op den voorgrond is getreden, namelijk de arbeidstherapie.
Arbeidstherapie. Onder arbeidstherapie bij lijders aan tuberculose
moet verstaan worden een behandelingswijze, bestaande in het doen verrichten van arbeid, met het doel den algemeenen toestand van den patient
te verbeteren en het lichaam voor arbeid geschikt of weer geschikt te
maken. Deze behandeling moet worden toegepast in een sanatorium
onder toezicht van den behandelenden geneesheer.
Dr. Vos, de geneesheer-directeur van het Volkssanatorium Hellendoorn,
die deze therapie hier te lande het eerst in zijn inrichting toepaste, deelde
op het A.V.O.-Congres, gehouden te Amsterdam in 1928, mede, dat deze
wijze van behandeling van lijders aan long-tuberculose in 't algemeen
het eerst is gebruikt door F. Wollf Zimmerman in het Sanatorium „Rei-
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„Zonnestraal” te Hilversum. Sanatorium voor Arbeidstherapie.

„Zonnestraal" te Hilversum. Werkplaats.

boldsgriin" in Vogtland (voormalig Koninkrijk Saksen) in den winter
van 1892-1893.
In 1905 had Marcus Paterson een systeem van arbeid als therapeutisch
hulpmiddel bij de behandeling van lijders aan tuberculose uitgewerkt.
Het was hem er om te doen door het verrichten van arbeid reacties op
te wekken, die weer eene verhooging van de immuniteit zouden moeten
bewerken.
Zijn systeem heeft nimmer op uitgebreide schaal toepassing gevonden,
en vindt thans in 't geheel geen aanhangers meer.
De behandelende geneesheer bepaalt wanneer met de arbeidstherapie
kan worden begonnen, hij stelt ook vast den duur van den arbeid. De
werkplaatsen moeten zoo hygienisch mogelijk zijn ingericht, en zoo mogelijk moeten de werktuigen machinaal worden gedreven.
De aard van den arbeid moet zooveel mogelijk overeenkomen met
aanleg, lichaamskracht en vroegere werkkring van den patient. Loon
wordt niet gegeven.
In de meeste sanatoria van Nederland is thans de arbeidstherapie
ingevoerd. Uit een rondvraag is gebleken, dat in de verschillende inrichtingen te zamen, gelegenheid bestaat voor mannen om 25 beroepen
nit te oefenen ; in een sanatorium kunnen door hen zelfs 15 beroepen
warden beoefend. Voor vrouwen is uit den aard der zaak de keuze
eenigszins beperkt wat de beroepen betreft.
Uit dezelfde enquete is gebleken, dat slechts 7 vrouwelijke beroepen
in de sanatoria worden uitgeoefend, n.l. huishoudwerk, weef- en raffiawerk, naaiwerk, kartonwerk, cartonnage, hoenderparkarbeid en thinarbeid.
De sanatorium-behandeling met alles wat daarbij behoort komt ongetwijfeld in de eerste plaats in aanmerking als geneeswijze voor onze
tuberculoselijders.
In enkele gevallen kan echter de huisverpleging niet worden gemist.
Wanneer de geldmiddelen ontbreken om een patient in een sanatorium
te verplegen, of wanneer een patient weigert er heen te gaan, of in een
sanatorium niet wenscht te blijven wegens heimwee, of om eenige andere
reden, is het soms noodig hem in zijn eigen huis eene behandeling te
geven, die zoo goed mogelijk die van het sanatorium benadert.
Ligtent. Fen luchtige kamer op het Zuiden, een ledikant alleen, een
ligtent bij het huis, deugdelijke voeding, goede medische hulp en des-

kundige verpleging door de wijkverpleegster-huisbezoekster, kunnen in
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sommige gevallen het herstel van den zieke bewerken. Maar vooral moet
de patient een groote energie bezitten om zijn kuur tehuis naar behooren
te doen, en moet zijn gezin en omgeving voldoende begrip hebben om
te doen en te laten wat in hun eigen belang en dat van den patient is.
Kundige voorlichting van geneeskundige en wijkverpleegster-huisbezoekster kunnen veel doen om de kuur tot een goed einde te brengen en
het gezin voor besmetting te behoeden.

Aanbouw. Wanneer in sommige gevallen geen geschikt vertrek aanwezig is, of dit niet op eenigerlei wijze is aan te brengen, dan wordt
soms naast het huis geplaatst een zgn. aanbouw. Veelal wordt deze
aanbouw genet tegen het huis op eene plaats, waar een deur op het
Zuiden of Zuid-Oosten is.
Dagverblijf. In enkele gemeenten van ons land zijn voor enkele jaren
zgn. dagverblijven voor tuberculose-lijders gesticht. Deze dagverblijven,
die in den laatsten tijd niet meer op den voorgrond kwamen als hulpmiddel voor de verpleging van deze patienten, zullen wellicht in de
toekomst nog van beteekenis kunnen warden voor de verpleging en
verzorging van de zeer lichte gevallen van tuberculose, die voor hun
herstel geen sanatoriumbehandeling noodig hebben. Maar ook voor deze
alleen ; meer ernstige vormen van long-tuberculose verdragen niet het
heen- en weergaan naar de dagverblijven, doch hebben het sanatorium
voor hunne genezing noodig.
In het dagverblijf wordt voor zoover mogelijk een dagindeeling en
behandeling toegepast als in de Sanatoria.
Ziekenhuis. Tenslotte kennen we als behandelingsgelegenheid het
ziekenhuis. Vooral voor patienten wier genezingskansen gering zijn, komt
het ziekenhuis in aanmerking.
Onder deze patienten vindt men vele lijders aan open long-tuberculose,
zoodat het wel zeer gewenscht is ze uit hunne omgeving te verwijderen
en ze tevens eene goede verpleging te verschaffen.
Om een ziekenhuis in aanmerking te doen komen om patienten met
rijkssubsidie op te nemen, moet of een afzonderlijke zaal op het Zuiden
of Zuid-Oosten gelegen beschikbaar worden gesteld om dergelijke patienten te verplegen, of moeten zij op een algemeene zaal zoodanig worden
verpleegd, dat zij geen besmettingen kunnen teweegbrengen. Liefst moeten die zalen verbonden zijn met een waranda, zoodat de patienten ook
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Aanbouwkamertje als woningverbetering (Drenthe).

Draaibare Ligtent (gesloten).

Draaibare Ligtent (open).
(Prov. N. Brab. Ver. tot Bestr. der T.B.C.)

in de open lucht kunnen verblijven. Ook dient op zeer nauwkeurige
wijze de sputum-prophylaxe te worden doorgevoerd.
Vaak heeft men gemeend, dat, wanneer deze ernstige patienten in
ziekenhuizen op afzonderlijke zalen zouden warden verpleegd, die zalen
den naam van sterfzalen zouden krijgen, aangezien de sterfte op die
afdeelingen uit den aard der zaak vrij hoog zal zijn, en dat om die reden
de lijders bezwaar zullen maken zich in een ziekenhuis te doen opnemen.
Geheel onjuist is deze bewering wel niet, al valt de praktijk nog al
mede, gezien het feit, dat in de ziekenhuizen tal van ernstige gevallen
van long-tuberculose worden verpleegd.
In Nederland zijn talrijke ziekenhuizen, die naast andere patienten,
ook tuberculose-lijders verplegen, hetzij in afzonderlijke afdeelingen of
op de algemeene zalen. Ziekenhuizen, die uitsluitend tuberculose-patienten opnemen heeft men, met uitzondering van het Tesselschade-Ziekenhuis te Amsterdam, hier te lande niet.

Nazorg.
In een rapport over „Aibeidstherapie en Nazorg", samengesteld op
verzoek van de Landelijke Vereeniging voor Arbeidstherapie en Nazorg
ten behoeve van Tuberculose-lijders door Dr. W. Bronkhorst, Dr. J. D.
Hefting en Dr. J. L. van Lier worden de uit het sanatorium ontslagen
patienten, wat het resultaat van hun kuur betreft, ingedeeld in 4 groepen:
I°.

Voldoende hersteld,

met betrekking tot de eischen, waaraan de betreffende persoon in het
normale leven zal moeten voldoen. Mogelijkheid van terugkeer in het
gewone maatschappelijke leven, waarbij mag worden verwacht, dat het
herstel van blijvenden aard zal zijn.
2°.

Voorwaardelijk voldoende hersteld.

Wanverhoudingen tusschen de mate van herstel en de levensomstandigheden bij ontslag uit de behandeling, doch slechts in zoodanige mate, dat
deze door tijdelijke of blijvende nazorgmaatregelen voldoende gunstig
kunnen warden beinvloed, om een blijvend bevredigend resultaat in geneeskundigen en maatschappelijken zin te mogen verwachten.
3°. Niet hersteld. Tijdelijk verbeterd.
Zoodanig, dat onder bijzondere gunstige omstandigheden eenige productieve arbeid kan worden verricht.
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4°. Niet hersteld. Niet verbeterd.
Geleidelijke achteruitgang. Voortdurende volstrekte invaliditeit.
De hulp, die aan de ontslagen patienten moet warden verleend, kan
worden gesplitst in:
a. Medische nazorg,
Sociaal-hygienische nazorg,
3'. Economische nazorg.

2°.

a. De personen, behoorende tot de vier hier bovengenoemde groepen
zullen, in zooverre hun toestand zulks toelaat, zich op 2ereaelde tiiden
door aen geneesheer te bepalen, op het Consultatiebureau moeten vertoonen, om zich daar te laten onderzoeken, en daar de noodige aanwijzingen
te krijgen omtrent de wijze, waarop zij hun leven en hun arbeid hebben
in te richten.
2°. De sociaal-hygienische nazorg omvat de maatregelen, die erop
gericht moeten zijn, hem in zijn tehuis in zoo gunstig mogelijke omstandigheden te brengen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor
de huisbezoekster. Zij zal ervoor hebben te zorgen, dat de patient bij
zijn thuiskomst een hygienische woning vindt met goede slaapgelegenheid. Alle pogingen zal zij in het werk moeten stellen om een deugdelijke voeding aan patient en gezin te verschaffen, hiertoe zal vaak de
steun van tuberculose-vereenigingen en instellingen van weldadigheid
noodig zijn. Dat de sputum-prophylaxe, wanneer de patient nog opgeeft,
streng moet worden doorgevoerd, spreekt vanzelf.
3°. Bij de economische nazorg komt vooral de indeeling van bovengenoemde rapport-gegevens ons te stade.
De eerste groep, die der voldoende herstelden, heeft eigenlijk geen
nazorg noodig, tenzij daaronder ook moet worden verstaan de hulp,
die aan deze personen moet worden verleend om werk te vinden, hetgeen
zelfs in normale tijden soms niet zoo gemakkelijk is. Dat de arbeidsbeurzen hier goede hulp kunnen verleenen is niet buitengesloten. De
personen in deze groep bedoeld zijn geen onvolwaardige arbeidskrachten,
zij kunnen spoedig na het verlaten van het sanatorium weer volwaardigen
arbeid verrichten ; wanneer zij zich bij de Arbeidsbeurs aanmelden, behooren zij dus niet te worden ondergebracht in de afdeeling voor onvolwaardigen.
Als zij werken, kunnen zij dus in hun eigen onderhoud voorzien.
De tweede groep, de voorwaardelijk voldoende herstelden, vormt feite28 8

Sanatorium „Berg en Bosch". Hutten voor mannelijke Nazorgpatienten.
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Nazorgwerkplaats in het Sanatorium „Berg en Bosch" to Apeldoorn.

lijk de groep van hen, die scherp omschreven nazorg noodig hebben.
Die nazorg kan op verschillende wijzen warden verschaft:

Fabrieken en werkplaatsen.

i 0.

In de gewone fablieken en werk-

plaatsen.

Deze wijze van nazorg kan zeer goed zijn, wanneer er een groote
medewerking aanwezig is van de zijde van den patroon en van de zijde
van de werklieden. De personen behoorende tot deze groeo kunnen nog
niet den vollen werktijd arbeiden, terwijl zeker in den beginne hun
arbeid van eene geringere intensiteit is. De geneeskundige zal ook hier
hebben aan te geven hoe lang mag worden gewerkt.

Plaatselijke werkplaatsen. 2°. In plaatselijke werkplaatsen voor
onvolwaardige arbeidskrachten. De tot deze groep behoorer de personen
arbeiden het aantal door den geneeskundige vastgestelde ui'en. Zij verrichten daar arbeid, die zooveel mogelijk overeenkomt met het ambacht,
dat ze uitoefenen. Het spreekt van zelf, dat deze werkplaatsen aan
deugdelijke eischen van hygiene hebben te voldoen. Dergelijke werkplaatsen vindt men te Maastricht, Deventer, Enschede enz.
De exploitatie van deze werkplaatsen ontmoet soms wel mocilijkheden;
de afzet van de daar vervaardigde producten kan niet altijd even gelijkmatig geschieden, zoodat zonder financieelen steun van genteenten of
particulieren moeilijk een sluitende begrooting is te verkrijg,m.
De personen kunnen in deze werkplaatsen in den regel niet voldoende
verdienen om in hun eigen onderhoud en van hun gezin te voorzien.
Zij zullen geholpen moeten worden door instellingen van weldadigheid
of plaatselijke vereenigingen tot bestrijding der tuberculose.
Nazorg-inrichtingen. 3°. In inrichtingen voor nazorg, w.larin de
patienten dag en nacht verblijven.
De eerste van deze inrichtingen is die te Papworth (Engeland), gesticht door Varrier Jones. Oorspronkelijk was deze inrichting Destemd
voor soldaten, die tijdens den oorlog tuberculose hebben gekregen en
dientengevolge een pensioen genoten. Naast meerdere werkplaatsen, waarin een vrij groote verscheidenheid van ambachten kan worden beoefend,
is er een sanatorium, een gezellenhuis voor de ongehuwden, en eer dorp,
waar de gehuwden met hunne gezinnen kunnen verblijven. Een :weede
inrichting van dezen aard in Engeland is die te Preston Hall.
In ons land vindt men iets dergelijks bij het Sanatorium „BE rg en
Bosch" te Bilthoven. ledere patient heeft zijn eigen tent, waann hij
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's-nachts verblijft, terwijl waschgelegenheid, eetzaal en conversatiezaal
gemeenschappelijk worden gebruikt. De verschillende werklokalen zijn
daar op de meest hygienische wijze ingericht.
In den laatsten tijd heeft men in Frankrijk te Salagnac een nazorginrichting voor long-tuberculose-lijders gesticht. Het kapitaal daartoe is
verschaft door den Staat. Evenals in Engeland is deze inrichting in de
eerste plaats bestemd voor soldaten, die tijdens den oorlog longtuberculose
hebben gekregen.
De derde groep van de in het rapport van Bronkhorst, Hefting en
van Lier genoemde patienten, namelijk die der niet herstelden, maar tijdelijk verbeterden, is de groep van personen, die uiterst moeilijk in nazorg
kunnen worden behandeld. Deze patienten kunnen soms gedurende korten
tijd arbeiden, maar storten dan weer in. Worden zij opnieuw behandeld,
dan treedt vaak weer eenige verbetering in, om, wanneer zij zich weer
te veel inspannen in hun oude lijden te vervallen. Wanneer ze in hun
eigen woning verblijven zal daar de huisbezoekster een nauwkeurig toezicht moet uitoefenen op het nauwkeurig naleven van de voorschriften
door den geneesheer gegeven en het doorvoeren van een goede sputumprophylaxe, aangezien in deze groep meerdere patienten zich bevinden
lijdende aan open long-tuberculose. In den regel zullen deze patienten
financieel moeten worden geholpen.
Aangezien deze personen vaak open long-tuberculose hebben, leveren
zij ook dikwijls gevaar op voor besmetting van hunne omgeving. Als de
financieele moeilijkheden geen beletsel zouden vormen, zou men deze
patienten met hunne gezinnen in afzonderlijke dorpen kunnen opnemen,
waar zij tevens onder controle konden blijven.
De vierde en laatste groep van het rapport vormen de niet herstelden.
Onder hen bevinden zich natuurlijk talrijke lijders aan open long-tuberculose, die aldus een ware bedreiging voor hunne omgeving vormen. Thuis
verzorgd, zullen zij ook moeten warden geisoleerd, en zullen zij de regelen der sputum-prophylaxe nauwkeurig in acht hebben te nemen. Zij
moeten volledig door instellingen van weldadigheid of vereenigingen
warden onderhouden. Zij zullen zeker voor invaliditeitsrente in aanmerking komen.
Vaak zal het noodig zijn hen in afzonderlijke afdeelingen voor tuberculose in ziekenhuizen op te nemen. Wellicht zullen de sanatoria ook in
de toekomst afdeelingen voor deze groep van patienten inrichten.
Nazorg in economisch opzicht is dus voor deze groep volledig onnoodig.
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ORGANISATIE DER TUBERCULOSEBESTRUDING.
Geschiedenis. Zooals overal elders heeft de tuberculose-bestrijding
zich ook hier te lande ontwikkeld uit het sanatoriumwezen. In den beginne heeft men voornamelijk zijn heil gezocht in het doen ve-plegen der
lijders. Reeds is, op blz. 277, het ontstaan en de ontwikkeling van het
sanatoriumwezen in ons land vermeld.
Nederlandsch Centraal Comite. In Mei 1903 kwam te Rotterdam
tot stand de eerste „Plaatselijke Vereeniging tot Bestrijding, der Tuberculose" onder eere-voorzitterschap van Burgemeester 's-Jacob. I ntusschen
kwam er onder de reeds bestaande instellingen een neiging .ot nadere
aaneensluiting; uit deze neiging werd geboren het „Nederlandsch Centraal Comite tot Bestrijding van Tuberculose", hetwelk onder de Bescherming van Hare Majesteit de Koningin-Moeder den 4en Jartuari 1904
werd tot stand gebracht. Uit dit Centraal Comite is ontstaan de thans
nog zeer werkzame „Centrale Vereeniging tot Bestrijding d( r Tuberculose". In eene vergadering van 22 December 1907 heeft n.l. bedoeld
Comite dezen nieuwen naam aangenomen. Vereenigingen, die 2ich bezig
hielden met het voorkomen der tuberculose of het genezen van tuberculose-lijders konden lid worden van de Centrale Vereeniging, evenals
ook particuliere personen, die in het werk der tuberculose-b .strijding
belang stelden.
Nederlandsche Centrale Vereeniging. De taak van de Nederlandsche Centrale Vereeniging was en is nog het voeren van propaganda,
hetgeen zij tracht te bereiken door het uitgeven van een uitnemeni geredigeerd tijdschrift, getiteld „Tegen de Tuberculose!", voorts door het uitgeven van talrijke brochures en vlugschriften, door het tentoonstellen
van een reizend museum, door het doen houden van voordrachten met
lichtbeelden, en het doen vertoonen van voortreffelijk geslaagde films,
die tot titel hebben. „Achter de wolken schijnt de zon", en „Vv aar een
wil is, is een weg".
Verder behoorde en behoort nog tot de taak van
de Centrale Vereeniging het opleiden van huisbezoeksters in dienst der tuberculose-bestrijaing, en
het organiseeren van de Emmabloemcollecte, waarvan
de opleiding ten goede komt aan de plaatselijke vereenigingen en aan de sanatoria, terwijl ook ce CenInsigne v. huisbezoekster
[rale Vereeniging zelf daarvan een klein deel on :van t.
bij d de t.b.c.-bestrijding.
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SCHEMA VAN DE TUBERCULOSEBESTRIJDING.
ORGANISATIE DER TUBERCULOSEBESTRIJDING

MINISTER VAN
SOCIALE ZAKEN

DIRECTEUR-GENERAAL VAN
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STAATSTOEZICHT OP DE
VOLKSGEZONDHEID
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(

SANATORIA
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BESTRI JDING DER
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UITZENDING
NAAR
SANATORIA EN
ZIEKEN
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In de laatste jaren heeft de Nederlandsche Centrale Vereeniging een
Verpleegfonds gesticht, waaruit reeds vele patienten zijn geholpen.
Rijkssubsidie. Inspectie. Het jaar 1904 was voor de tuberculosebestrijding een jaar van groote beteekenis, omdat in dat jaar voor het
voor die bestrijding op de Rijkseerst een bedrag groot f io.000.
begrooting is gebracht. In verband hiermede werd in 1905 aan de Centrale Vereeniging de opdracht door de Regeering gegeven haar te adviseeren in zake besteding van het Rijkssubsidie, en om tevens toezicht
te houden op de wijze, waarop de gesubsidieerde vereenigingen het geld
besteedden. Deze taak heeft de Centrale Vereeniging behouden tot
September 1920, toen deze door de Regeering is overgedragen aan eene
afzonderlijke Tuberculose-Inspectie, als onderdeel van het Staatstne7icht
op de Volksgezondheid. De nverigc gcdceii.en van haar taak zijn voor de
Centraie Vereeniging behouden gebleven, waarbij zich nadien nog gevoegd heeft het wetenschappelijk onderzoek in zake vraagstukken op
het gebied der tuberculose, waarvoor eene afzonderlijke commissie is
ingesteld.
—

Provinciale Vereenigingen. Een tweede belangrijk onderdeel van
de organisatie der tuberculose-bestrijding vormen• de Provinciale Vereenigingen. De stoot tot het tot stand komen van de Provinciale Vereenigingen is geweest de weigering van de Provinciale Staten van NoordHolland om aan de plaatselijke vereeniging te Haarlem uit de
provinciale middelen f woo.
subsidie toe te staan. Eveneens werd
afgewezen een verzoek om subsidie van de plaatselijke vereenigingen
te Amsterdam en Helder, o.a., omdat deze vereenigingen „geen provinciaal verband" hadden. Dat bezwaar was spoedig uit den weg geruimd
en in Mei 1908 werd geboren, als eerste provinciale vereeniging, de
Noord-Hollandsche Provinciale Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose. Spoedig volgden nu vele anderen.
De taak van de provinciale vereeniging was en is nog de volgende:
een band te leggen tusschen de plaatselijke vereenigingen in eene provincie. De huisbezoekster van de provinciale vereeniging oefent tevens
contrOle uit op het werk der plaatselijke huisbezoeksters.
Voorts is een voorname taak van de provinciale vereeniging aanvullend op te treden waar de financieele krachten van de plaatselijke vereenigingen te kort schieten. Zoo worden b.v. door de provinciale vereeniging ligtenten verhuurd of uitgeleend aan kleine plaatselijke ver—
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eenigingen, zoo worden aan die laatst genoemde vereenigingen bijdragen
gegeven voor woningverbetering, ontsmetting enz.
Ook worden door de provinciale vereeniging onder leiding van de
Centrale Vereeniging cursussen georganiseerd voor de opleiding van
wijkverpleegsters tot huisbezoeksters bij de tuberculose-bestrijding.
In 192o is echter aan de provinciale vereeniging nog een zeer belangrijke taak ten deel gevallen, n.l. het organiseeren en exploiteeren van
districts-en kringconsultatiebureaux, waarvoor zij van Regeeringswege
een afzonderlijk subsidie ontvangen. Als leider van die bureaux treedt
op een specialist-tuberculose-arts, bijgestaan door een districts-huisbezoekster. Zoo vinden wij thans in alle provincies districts-bureaux, waar de
lijders zich gratis kunnen laten onderzoeken en raad en vaak bijstand
kunnen halen. In alle gevallen hebben die bureaux de beschikking over
een Röntgen-installatie. De toeloop naar die bureaux is verbazend groot;
zoo hebben zich in 1932 b.v. voor het eerste onderzoek alleen meer dan
4200o personen aangemeld, van wie 22.4% bleek lijdende te zijn aan
tuberculose (volwassenen 29% en kinderen 14%).
De plaatselijke vereenigingen te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Haarlem exploiteeren zelf een consultatie-bureau, dat gelijkgesteld wordt met een districts-consultatiebureau.

Plaatselijke Vereenigingen. In het centrum van het werk der tuberculose-bestrijding staat de Plaatselijke Vereeniging, de specifiek plaatselijke vereeniging, die zich alleen ten doel stelt de tuberculose als yolksziekte te bestrijden, of de vereeniging, die naast het beoefenen der wijkverpleging ook de bestrijding der tuberculose heeft ter hand genomen,
n.l. de Witte, Groene en Wit-Gele Kruis-vereenigingen. Deze vereenigingen houden zich plaatselijk bezig met het nemen van alle maatregelen,
die noodig zijn om de tuberculoseverspreiding tegen te gaan ; zij passen
toe zoowel maatregelen van prophylactischen als van therapeutischen
aard. Hierbij hebben zij de goede en niet genoeg te waardeeren hulp
van de huisbezoekster of van de wijkverpleegster-huisbezoekster.
Van die plaatselijke vereenigingen zijn er meer dan Boo. Bijna
de geheele bevolking kan dus de zegeningen der tuberculose-bestrijding
ten deel vallen. Een groot en belangrijk stuk werk wordt door de plaatselijke vereenigingen verricht. Onder toezicht der plaatselijke huisbezoeksters staan ruim 44000 gezinnen, met meer dan 58.500 t.b.c.-patienten.
De geldmiddelen, waardoor de vereenigingen in staat zijn haar taak te
vervullen, behooren in de eerste plaats te komen van particulieren. De
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overheid kan dan door haar subsidies helpend optreden, vooral de Staat;
het Rijk geeft aan subsidies voor t.b.c.-bestrijding een som van een millioen een honderd duizend gulden per jaar.
De gemeenten en provincies dragen belangrijke bedragen bij, vooral
voor de verpleging van lijders aan longtuberculose.

Inspectie.

Zooals reeds gezegd is, is door de Regeering in het jaar

1920 het toezicht op en de leiding van de tuberculose-bestrijding opge-

dragen aan een afzonderlijke inspectie van de Volksgezondheid. Deze
inspectie is na eenige jaren vereenigd met de inspectie voor de Hygiene
van het Kind en in 1933 met de inspectie voor de bestrijding der Besmettelijke Ziekten tot een inspectie, die aangeduid kan worrier met dcn
„Geneeskunciige inspectie van de Volksgezondheid".
De geheele organisatie van de tuberculose-bestrijding wordt weergegeven door het schema op blz. 293.

Consultatiebureau.

Het middelpunt van de bestrijding vormen de
Consultatiebureaux, waarvan er thans 138 aanwezig zijn, n.l. 29 volledig
ingerichte districts-consultatiebureaux met 109 kring-consultatiebureaux.
De verdeeling dier bureaux wordt aangegeven op het nevenstaande
kaartje. Het contact tusschen de verschillende instellingen en vereenigingen wordt op uitnemende wijze gelegd door de consultatiebureaux,
die voor de tuberculose-bestrijding van de grootste beteekenis zijn.
Voor het eerst ontstonden Consultatiebureaux voor tuberculose-bestrijding of daarop gelijkende instellingen omstreeks het begin dezer eeuw.
Zoo had Dr. Robert Philip reeds voor 1900 te Edinburgh een bureau
voor raad en hulp voor tuberculoselijders ingericht, zoo opende in 1899
Dr. Putter te Halle a. S. eene „Fiirsorgestelle" voor tuberculoselijders en
Prof. Calmette in 1901 te Rijssel een aan het Instituut Pasteur verbonden
„dispensaire", dit laatste meer voor het opsporen en helpen van aan
tuberculose lijdende arbeiders.
In ons land werd het eerste Consultatiebureau voor t.b.c.-bestrijding
opgericht in 1903 te Rotterdam door de plaatselijke Vereeniging aldaar.
Uitvoerige beschouwingen omtrent de Consultatiebureaux voor tuberculose-bestrijding worden gegeven in het verslag der in 1918 ingestelde
Staatscomissie tot voorlichting over wettelijke maatregelen tot bestrijding
van de tuberculose en over de beste wijze van bestrijding dier ziekte.
Het volgende is hieraan ontleend:
„Het Consultatiebureau moet het centrum zijn, waarin alles wat de
plaatselijke tuberculose betreft wordt geconcentreerd, waar alle draden
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te samen komen en waartoe men zich wendt voor alle.; wat de tuberculoselijder noodig heeft.
Zijn taak kan men in het kort aldus samenvatten:
Het Consultatiebureau moet den tuberculoselijder opsporen en hem
gedurende het verdere verloop zijner ziekte, zijn gezin zelf3 langer, blijven
volgen; het moet hem zoo mogelijk een vroegtijdige en a fdoende behandeling bezorgen of anders voldoende verpleging; het moet hem leeren
hoe hij het minste gevaar voor besmetting oplevert; h2t moet in het
belang van den tuberculoselijder zelf en in dat van zijn gezin meehelpen
om de sociale omstandigheden, die eene goede behandeling; of prophylaxe
in den weg staan, te verbeteren, tevens om hun weerstand tegen de
tuberculose te verhoogen.
Het Consultatiebureau zal verder de taak hebben meer algemeen werkzaam te zijn op het gebied van het opsporen van de besrnettingsbronnen
en, steunende op de opgedane ervaring en de statistiek op leemten en
misstanden in de tuberculose-bestrijding in zijn territoir moeten wijzen
en stappen doen om daarin verbetering te brengen."

Taak Consultatiebureau. Het bovenstaande vat zij in de volgende
punten samen:
1°. het opsporen der tuberculoselijders;
2 ° . de diagnostiek;
3°. de prophylaxe;
4°. de maatschappelijke hulp;
5°. de behandeling der tuberculose-lijders (in de praktijk niet toegepast) ;
6°. de nd. zorg;
7°. de statistiek.
Het Consultatiebureau is het middelpunt van de tubetculose-bestrijding. Een zeer belangrijke taak heeft het Consultatiebureau te vervullen
bij het epidemiologisch onderzoek, d.w.z. bij het opsporeri der besmettingsbronnen. Een zeer belangrijke taak, waarvoor het de hulp van huisartsen en huisbezoeksters niet kan ontberen.
In het algemeen tracht de arts van het Consultatiebureau zooveel
mogelijk zijn werk te verrichten in overleg met den huisarts.
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BESTRIJDING DER GESLACHTSZIEKTEN
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

De ziekten, waarvan de wijzen van bestrijding in dit hoofdstuk zullen
worden besproken, zijn de syphilis (hues) en de gonorrhoea (de druiper),
de zgn. geslachtsziekten, aldus genoemd, omdat ze als regel worden verkregen door geslachtelijk verkeer (het ulcus molle kan onbesproken
blijven).
De syphilis in vroeger tijd. Omtrent de syphilis verkeert men altijd
nog in het onzekere omtrent het tijdstip, waarop deze in Europa is verschenen. Niettegenstaande talrijke onderzoekingen zijn er altijd nog twee
stroomingen : eene, die beweert, dat reeds voor de ontdekking van Amerika (1492) de ziekte in dit wereiddeel aanwezig was, terwijl de tweede
richting van meening is, dat de syphilis vanuit Amerika in Europa zou
zijn ingevoerd. In den laatsten tijd is ook de theorie opgeworpen, dat
de zgn. syphilis-epidemie (de Fransche ziekte, de Spaansche pokken), die
in de 16e en 17e eeuw ons wereiddeel zou hebben geteisterd, een andere
ziekte zou zijn geweest, n.l. framboesia, een tropische ziekte, die tegenwoordig, althans in deze streken, niet wordt aangetroffen.
Alvorens de maatregelen van bestrijding te behandelen, zou eerst de
omvang van het euvel in Nederland moeten worden vastgesteld. Betrouwbare gegevens hieromtrent ontbreken echter hier te lande; wel kan
worden gezegd, dat de geslachtsziekten geen groote verspreiding hebben
gevonden, althans niet voorkomen op zoo groote schaal als in andere
landen.
Aantal. Dr. E. H. Hermans deelt in zijn werkje „Nieuwe wegen bij de
bestrijding der geslachtsziekten" mede, dat in 193o in Engeland op de
poliklinieken 70.000 gevallen van geslachtsziekten onder behandeling zijn
gekomen. In de groote steden van Engeland kon worden vastgesteld, dat
ongeveer io% der zwangere vrouwen lijdende was aan syphilis.
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Dr. Hermans vermeldt nog, dat volgens de officieele telling in Berlijn
iedere week 1200 nieuwe gevallen onder behandeling komen, hetgeen voor
deze stad per jaar. beteekent meer dan 62.00o nieuwe besmettingen.
Wij verkeeren gelukkig wel in een meer gunstige positie, maar toch is
het kwaad nog van een zoodanigen omvang, al kan dit niet met cijfers
worden aangetoond, dat geen maatregel ter bestrijding mag worden
verzuimd.
Aan eene bespreking van deze maatregelen moet echter
voorafgaan een korte beschouwing omtrent de oorzaken der geslachtsziekten, de wijze, waarop de ziekten worden verspreid en de gevolgen,
die deze ziekten kunnen hebben.
Hot i1lt1iJ1,l1 beeid der ziekten zal niet worden besproken.
De gonorrhoea wordt verwekt door de gonococcus, die in 1879 door
Albert Neisser als oorzaak der ziekte is aangetoond. De gonococcus kan
worden gevonden in de uit de urethra of vagina te voorschijn komende
etter.
Van de syphilis weten wij sinds 1905, dat deze verwekt wordt door een
spiril, de spirochaeta pallida, en dit wel door de onderzoekingen van
Schaudinn. Bij beide ziekten heeft men dus te doen met bacterieele
infectie.
Oorzaken.

Wijzen van verspreiding. De wijzen, waarop de verspreiding dier
infectie-ziekten plaats heeft, zijn de volgende:
I°. door geslachtelijk verkeer.
2°. op andere wijzen dan door geslachtelijk verkeer.

Ad I°. De geslachtsziekten worden veelal opgeloopen door buitenechtelijk geslachtelijk verkeer, vooral door het verkeer met prostituees.
Maar ook door het echtelijk verkeer kunnen deze worden overgebracht,
wanneer b.v. de man door buitenechtelijke gemeenschap met syphilis of
gonorrhoea voor of tijdens het huwelijk is besmet geworden.
Ad 2°. De mogelijkheid bestaat echter, dat een geslachtsziekte optreedt buiten het geslachtelijk verkeer om. Bij de syphilis kan dan in
navolging van Fournier gesproken worden van „le syphilis des innocents"
van de syphilis der onschuldigen.
Wat de gonorrhoea betreft, zoo is reeds in het hoofdstuk „Zorg voor
Blinden" gehandeld over de Blennorrhoea neonatorum. De wijze, waarop
deze aandoening kan worden voorkomen is daar ook aangegeven.
Maar ook op lateren leeftijd kunnen jonge meisjes op onschuldige
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wijze een vorm van gonorrhoea krijgen, de zgn. vulvo-vaginitis gonorrhoica. Deze aandoening wordt veroorzaakt door het gebruik van sponzen, handdoeken enz., die ook gebruikt worden door een lijder aan
gonorrhoea in dit gezin of in het gesticht. De mogelijkheid bestaat ook,
dat closets een dergelijke besmetting bij de meisjes teweegbrengen. Met
deze mogelijkheid moet rekening worden gehouden, al zal besmetting
op deze wijze ook zelden voorkomen.
Ook de syphilis kan worden verkregen buiten het geslachtelijk verkeer
om, b.v. door kussen, wanneer een syphilitische aandoening b.v. op de lip
aanwezig is. Ook kan niet geheel worden ontkend, dat door eet- en drinkgerei, dat door een lijder met b.v. syphilis aan de lip is gebruikt, de
ziekte kan worden overgebracht. In het algemeen kan worden gezegd,
dat hoe lager het hygienisch peil eener bevolking is, hoe meer kans bestaat op verspreiding van de syphilis door b.v. eet- en drinkgerei. Er is
zelfs beweerd geworden, dat eertijds in Rusland een zeer groot percentage
der syphilisgevallen (zelfs 25%) gerekend zou moeten worden tot de
„syphilis des innocents".
Het is zeer goed mogelijk, dat op deze wijze ook de groote verspreiding
der ziekte in de 16e en 17e eeuw kan worden verklaard.
Ook de aangeboren of hereditaire syphilis kan tot deze categorie worden gerekend. Wanneer een moeder lijdende is aan syphilis, bestaat er
groote kans, dat de spirochaeten vanuit het moederlijk bloed in het
bloed van het kind in utero zullen overgaan, en zoodoende bij het kind
syphilitische aandoeningen te voorschijn roepen.
Thans zal worden nagegaan welke
de gevolgen kunnen zijn van de geslachtsziekten.
De gonorrhoische besmetting kan bij de vrouw tot gevolg hebben,
dat eene ontsteking optreedt van de inwendige geslachtsorganen, waardoor een afsluiting kan optreden van de beide eileiders, met als gevolg.
steriliteit.
Ook bij den man kan de gonorrhoische besmetting aanleiding geven
tot steriliteit. De organen, die de mannelijke kiemcellen vormen, kunnen
zoodanig geschaad worden, dat het zaad niet meer naar buiten kan worden gebracht.
Een niet zoo gering percentage van de kinderlooze huwelijken berust
op een vroeger bij den man aanwezig geweest zijnde gonorrhoische aandoening, ofschoon natuurlijk ook meerdere andere oorzaken voor het
kinderloos blijven van een huwelijk zijn aan te voeren.
Gevolgen der geslachtsziekten.
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Wat de syphilis betreft, zoo kennen wij daarbij als naziekten zoowei
bij den man als bij de vrouw de dementia paralytica en de tabes dorsalis,
de ruggemergstering. Beide zenuwaandoeningen komen bij den man blijkbaar meer voor dan bij de vrouw. Een niet onaanzienlijk aantal gevallen
van dementia paralytica vinden in de krankzinnigengestichten hun einde.
Daarbij komt nog, dat de habitueele abortus veelal berust op een
syphilitische aandoening van de vrouw. Waar habitueele abortus wordt
aangetroffen, is er altijd reden om de vrouw op syphilis te onderzoeken.
Het meest betreurenswaard zijn de gevolgen van de syphilis voor het
nageslacht. Allerlei afwijkingen kunnen optreden bij de kinderen met
aangeboren syphilis, waarvan de ergste ziekte is de idiotie. Vaak komen
die kinderen spoedig na de geboorte te overlijden, terwijl, blijven zij
hct
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heid, doofheid, enz., zooals bij de betreffende hoofdstukken nader is.
aangegeven.
Bestrijdingswijze. De bestrijdingsmiddelen van de geslachtsziekten
kunnen worden verdeeld in:
1°. moreele,
2°. sociale,
3°. juridische,
4°. medische.

De bestrijdingswijzen op
moreele gronden gebaseerd. Aangezien verreweg het grootste aantal besmettingen met geslachtsziekten ontstaat door buitenechtelijk verkeer is
de allerbeste beschiitting gelegen in het naleven der wetten van de moraal,
en zich dus te onthouden van buitenechtelijk verkeer. Wanneer de
menschheid over de geheele linie zou levee volgens de aloude wetten
der zedelijkheid, dan zouden de geslachtsziekten spoedig verdwenen zijn
uit onze beschaafde maatschappij. In dit verband mag wel aan de volgende punten aandacht worden geschonken.
Naleven van de wetten der moraal.

Bioscoop. Het is van het grootste belang allerlei voorstellingen,
die bij de jeugd zinnenprikkelend kunnen werken, van haar verwijderd te houden. Als zoodanig zouden in de eerste plaats kunnen gelden
sommige bioscoopvertooningen. Met groote waardeering moet echter bier
worden vermeld het uitnemende werk verricht door de Centrale filmkeuringscommissie.
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Vrouwenkleeding. Ook is het van groot belang te ijveren voor een
zedige vrouwenkleeding. In dit verband behoeven de toestanden, die in
sommige zee- en zonnebaden bestaan, zeker verbetering. Meerdere gemeentebesturen hebben te dien opzichte reeds verordeningen uitgevaardigd.
Onzedelijke platen enz. Eveneens is het van overwegende beteekenis
de uitstalling tegen te gaan van onzedelijke platen, boeken en beelden.
Het Wetboek van Strafrecht bedreigt dan ook met straf, dengene, die
onzedelijke boeken, afbeeldingen en voorwerpen ten toon stelt, verkoopt
of ten verkoop aanbiedt. Vooral wordt ook gestraft degene, die aldus
handelt ten opzichte van jeugdige personen. (Artt. 24o, 240 bis en
451 bis).
Met groote zorg dient ervoor gewaakt, dat de veel verspreide zinnenprikkelende lectuur niet alleen uit handen van de jeugd, maar ook van
oudere personen wordt gehouden. Het is verwonderlijk langs welke slinksche wegen men onzedelijke afbeeldingen en lectuur tracht te verspreiden.
Het is echter soms niet gemakkelijk de personen, die zich met deze schandelijke praktijken bezighouden, veroordeeld te krijgen.
Co educatie. Enkele woorden dienen hier nog te warden gewijd aan
de co-educatie en .de voorlichting op sexueel gebied. Over beide onderwerpen wordt door verschillende partijen zeer verschillend geoordeeld.
Vele meenen, dat er in het ongedwongen met elkaar omgaan van meisjes
en jongens, vooral voor de jongens een opvoedende en remmende factor
gelegen is, terwijl andere groote nadeelen van een dergelijken omgang
vreezen. Van katholieke zijde worden de co-educatie en de al te vrije
omgang van meisjes en jongens in het algemeen als niet toelaatbaar
beschouwd. Het is mogelijk, dat ander zeer bijzondere omstandigheden
geen bijzondere nadeelen in zedelijk opzicht hiervan zijn te duchten, in
het algemeen is toch, gezien de menschelijke hartstochten en neigingen,
de co-educatie en al te vrije omgang tusschen de sexen niet aan te bevelen.
-

Voorlichting. Wat het voorlichten betreft van jeugdige personen,
zal zeer verschillend gehandeld moeten worden al naar gelang van de
omstandigheden. Een jeugdige persoon, jongen of meisje, die de wereld
ingaat, zal zeker op rustige wijze moeten worden voorgelicht, omtrent de
gevaren, die op zedelijk gebied in de wereld aanwezig zijn. De ouders
zijn degenen, die in de eerste plaats in aanmerking komen om die voorlichting te geven. Mochten deze dit niet doen, dan zal wellicht een
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geestelijke daartoe bereid gevonden worden. In alle gevallen zonder
bijzondere aanleiding jeugdige personen op sexueel gebied voor te lichten,
alleen om het feit, dat zij een leeftijd van 17 of 18 jaar hebben bereikt,
is mijns inziens onjuist. Die voorlichting beteekent niet zoo zelden
een psychische schok, die ook een op sexueel gebied verkeerde uitwerking
kan hebben. Of men al of niet zal voorlichten is dus afhankelijk van
den aard van den jeugdigen persoon, en van de omstandigheden, waarin
deze verkeert of zal komen te verkeeren. Een algemeene regel is niet
te geven.
Goede woning. 2°. Ook kunnen sociale en sociaal-economische
maatregelen ertoe bijdragen om de geslachtsziekten te voorkomen. Een
goede en gezellige woning, waardoor jonge menschen eerder ertoe gebracht
worden thuis te blijven; een deugdeliik vereenigingsleven, d at lien van
de straat houdt, kunnen ertoe medewerken, het zedelijk bewustzijn te
verhoogen en dus indirect de geslachtsziekten te voorkomen.
Loon. Vooral is het ook van belang de jonge meisjes een zoodanig
loon te geven, dat zij redelijk daarvan kunnen bestaan, opdat de zwakke
naturen onder haar niet uit nood tot prostitutie worden gebracht.
De steun te verleenen aan meisjes, die buitenechtelijk moeder geworden zijn, is niet alleen een werk van sociale beteekenis, maar ook een
groot werk van naastenliefde. Vele van haar vervallen toch soms uit
nood, omdat zij dus Been anderen uitweg zien, tot prostitutie. Meerdere
instellingen houden zich gelukkig met deze meisjes bezig en doen een
goed en nuttig werk.
Prostitutie. Zonder hiermede te kennen te geven, dat alleen sociale
momenten de prostitutie beheerschen, moeten hier toch enkele woorden
hieraan worden gewijd, omdat het juist de prostituees zijn, die het meeste
tot de verspreiding der geslachtsziekten bijdragen.
Reeds vele jaren wordt een strijd gevoerd over de geheele wereld ter
afschaffing van de huizen van ontucht. Gelukkig wint deze beweging
hoe langer hoe meer terrein, en gaan steeds meerdere landen ertoe over te
lien opzichte een verbod uit te vaardigen.
Nederland is hierin reeds voorgegaan in het jaar 1911. Art. 250 bis
van het Wetboek van Strafrecht heeft hierop betrekking en luidt als
volgt : „Hij die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van
ontucht door anderen met derden een beroep of eene gewoonte maakt,
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wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete
van ten hoogste duizend gulden".
Het abolitionisme, d.w.z. de beweging om tot afschaffing van deze
huizen te geraken, grijpt gelukkig intensief om zich heen, waardoor een
ander verschrikkelijk kwaad wellicht kan worden uitgeroeid, n.l. dat van
den vrouwenhandel, welke handel, zooals een rapport van den Volkenbond nog onlangs heeft aangetoond, altijd nog op vrij groote schaal wordt
gedreven. Met het verdwijnen van bedoelde huizen, hoe goed en noodzakelijk dit ook is, wordt niet de prostitutie in haar geheel tot verdwijning
gebracht. De straatprostitutie en de zgn. raamprostitutie zijn blijven
bestaan, al wordt ook door verordeningen zooveel mogelijk daartegen
opgetreden. Bij de opheffing van de huizen van ontucht, en het meer
verplaatsen van de prostitutie naar de straat, heeft men gevreesd, dat
de geslachtsziekten in aantal zouden toenemen. Daarvan is hier te lande
zeker niets gebleken.
Over de reglementeering en de daaraan verbonden verplichte medische
keuring zal nog kort gesproken warden ander de bestrijdingsmiddelen
van medischen aard.

Keuring voor het huwelijk.

Ook de geneeskundige keuring voor het
huwelijk, die in velerlei opzicht noodig en nuttig is, kan veel ertoe
bijdragen om te voorkomen, dat besmettingen, opgetreden in den jonggezellentijd, en die nog niet volkomen ongevaarlijk zijn, worden overgebracht op de wederhelft. In dit geval moet het huwelijk worden uitgesteld, totdat alle gevaar voor besmetting geweken is.
Al is een wettelijke regeling ten deze om verschillende redenen ongewenscht, dat neemt niet weg, dat het aanbeveling verdient ijverig propaganda te maken voor een vrijwillige geneeskundige keuring voor het
huwelijk. Wij moeten de meening doen postvatten, dat een dergelijk
onderzoek noodzakelijk is, niet alleen ter bestrijding der geslachtsziekten,
maar ook met het oog op het mogelijk aanwezig zijn van andere aandoeningen, die wellicht in het huwelijk kunnen verergeren en alsdan
de oorzaak kunnen zijn van velerlei moeilijkheden.
Meerdere Consultatiebureaux zijn in de groote steden aanwezig, waar
de personen, die huwelijksplannen hebben, zich kunnen laten onderzoeken.
Ook bestaat er een Vereeniging, die tot doel heeft het bevorderen van de
geneeskundige keuring voor het huwelijk.

Redden van prostituees. Een sociale taak door sommige instellingen
verricht, is het redden van prostituees, haar weer tot een ordelijk leven
20
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trachten terug te brengen. Dit werk brengt vaak groote teleurstellingen,
aan den anderen kant kan men soms met succes werkzaam zijn. Prof.
Spillmann deelt de resultaten mede van zijn reclasseeringsarbeid bij
238 prostituees te Nancy. 1 ) Bij 99 vrouwen hadden zijn pogingen in
mindere of meerdere mate succes, dus in 40% der gevallen. Vooral de
jongere zijn het eerst voor reclasseering vatbaar.
In ons land mag zeker in verband met dit sociale werk genoemd worden de Nederlandsche Middernachtzendings-Vereeniging.
3°. In den laatsten tijd heeft men in meerdere landen wettelijke
regelingen in het leven geroepen ter bestrijding der geslachtsziekten, b.v.
in Duitschland, de Vereenigde Staten, Brazilie, Denemarken enz.
„Nieuwc Wcgcn bij
de bestrijding der Geslachtsziekten" is de Duitsche wet een Sociale wet.
Verplichte aangifte van de geslachtsziekten bestaat niet. Wel is de
geneeskundige verplicht aan het Consultatiebureau mede te deelen, wanneer zich een patient aan de behandeling onttrekt. Het bureau tracht dan
den patient weer te bewegen zich onder behandeling te stellen. Gelukt dit
niet, dan kan zelfs gedwongen behandeling in een gesloten afdeeling
worden toegepast. Ook is de patient verplicht schriftelijk mede te deelen,
door wie hij besmet meent te zijn. Op die wijze wordt getracht de besmettingsbronnen op te sporen.
De huizen van ontucht zijn ook in Duitschland opgeheven.
In Denemarken hebben de patienten wettelijk recht op kostelooze
geneeskundige behandeling, terwijl daar ook de gedwongen behandeling
kan worden toegepast.
Hier te lande bestaat geen wet ter bestrijding der geslachtsziekten.
Wanneer de organisatie, die nog zal worden besproken, op voldoende
wijze zal worden uitgebouwd, dan kan de bestrijding dier ziekten bevredigend plaats hebben.
De wet ter bestrijding der besmettelijke ziekten is niet van toepassing
op de geslachtsziekten; Art. t dier wet zondert zelfs uitdrukkelijk die
ziekten uit.
4°. De geneeskundige maatregelen nemen uit den aard der zaak bij
de bestrijding der geslachtsziekten een belangrijke plaats in.
Deze maatregelen kunnen verdeeld warden in 3 groepen:

Duitsche Wet.

_Dr.L ermans

a. De maatregelen ter voorkoming der ziekten.
1)
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Dr. E. H. Hermans „Nieuwe wegen bij de bestrijding der geslachtsziekten".

b.
c.

De maatregelen, waardoor het mogelijk wordt de eventueele aanwezigheid dier ziekten zob spoedig mogelijk vast te stellen.
De maatregelen ter genezing der ziekten.

Reglementeering en geneeskundige controle der prostituees.
a. Tot de maatregelen ter voorkoming der ziekten meende men eertijds te moeten rekenen de zgn. reglementeering der prostituees en de
daaraan verbonden medische controle der ingeschrevenen. De reglementeering hield namelijk in, dat alle prostituees zich bij de politie moesten
laten inschrijven en zich op bepaalde tijden aan een geneeskundig onderzoek moesten onderwerpen, waarbij degenen, die ziek bevonden werden,
niet verder haar droevig beroep mochten uitoefenen.
Frankrijk b.v. heeft dit stelsel nog. Een groote beweging is met succes
over de geheele wereld gaande, om de reglementeering met haar zeer
directe gevolgen of te schaffen. Ook heeft de geneeskundige controle, die
veelal te vluchtig moet geschieden, weinig effect, zoodat van de reglementeering ook in geneeskundig opzicht niet veel te verwachten is. Daarbij komt nog, dat de reglementeering, zooals Dr. Hermans mededeelt,
toch niet alle prostituees omvat. In Hamburg waren officieel ingeschreven 450 vrouwen, terwijI het aantal prostituees in die stad gebaseerd
moet worden op 20 tot 30.000.
Ook bestaat de mogelijkheid, dat bij toepassing van bepaalde middelen direct na de gemeenschap de ziekten worden voorkomen. Bij de marine van enkele landen zijn die middelen voorgeschreven.

Adviesbureau. b. Van groot belang is, dat de ziekte, mocht deze
aanwezig zijn, zoo spoedig mogelijk wordt herkend. Degene, die meent,
dat hij of zij lijdende is aan een geslachtsziekte, kan zich in de groote
steden kosteloos laten onderzoeken op Consultatiebureaux, Adviesbureaux
of Poliklinieken, die over alle hulpmiddelen beschikken om met zekerheid de diagnose te kunnen stellen (microscopisch onderzoek, serumreactie enz.). Niet weinigen bezoeken die bureaux uit vrees na een gemeenschap een geslachtsziekte te hebben opgeloopen, zonder dat zij klachten
hebben of eenige aandoening bespeuren. Zij worden dan nauwkeurig
onderzocht, en kunnen niet zelden gerustgesteld weder vertrekken.
Behandeling. Following up-systeem. c. Vooral komt het aan op
een deugdelijke behandeling, die zoolang moet worden voortgezet als de
geneeskundige zulks noodzakelijk acht. Zeer vaak kan deze behandeling
op Adviesbureaux en Poliklinieken kosteloos worden gegeven. Van de
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grootste beteekenis is het, dat de behandeling niet wordt onderbroken.
Wanneer de patienten zich iets beter gevoelen, zijn zij zoo licht geneigd,
de behandeling na te laten. De organisatie der geslachtsziektenbestrijding
moet zoodanig zijn, dat de patienten worden opgespoord en weder onder
behandeling komen. Elk niet volkomen genezen geval kan eene besmettingsbron blijven vormen.
De behandelings methoden zijn tegenwoordig van dien aard, dat, wanneer de patient tot het einde volhardt, genezing kan worden verkregen.
Conventie van Brussel. De behandeling van zeelieden en de schippers op de internationale binnenvaart is afzonderlijk geregeld bij de
Conventie van Brussel in 1924. De aangesloten landen verplichten zich
over en weer de hie' boy cia gcncernde personen in geval van geslachtsziekte kosteloos te behandelen (ook ziekenhuisopname). In de voornaamste zee- en rivierhavens zijn met dit duel poliklinieken opgericht, alwaar
dan den behandelden zeeman of schipper bij zijn vertrek een boekje
wordt medegegeven, waarin de toegepaste behandeling wordt vermeld,
zoodat hij zich in de volgende haven zoo noodig verder kan laten behandelen. Dergelijke poliklinieken zijn met Rijkssteun opgericht te Amsterdam (4), Rotterdam (3), Groningen, Utrecht, Arnhem, Heerlen,
Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Sluiskil.
ORGANISATIE.
De Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding der geslachtsziekten
(thans Vereeniging voor Moreele Hygiene geheeten) had tot voor kort
het geheele werk in handen. Tegenwoordig heeft deze Vereeniging zich
tot taak gesteld op dit gebied propaganda te voeren, wetenschappelijke
studie van het vraagstuk te maken en een tijdschrift uit te geven.
Het directe werk der bestrijding is thans toevertrouwd aan de Provinciale Groene- en Wit-Gele Kruis-Vereenigingen, die alleen of in samenwerking zgn. adviesbureaux oprichten.
Aan het hoofd van een dergelijk bureau staat een specialist, die in zijn
werk door eene verpleegster wordt bijgestaan. De adviesbureaux hebben
tot taak : onderzoek en behandeling van patienten, maar ook het geven
van adviezen aan geneeskundigen omtrent de beste behandelingswijze,
die zij in een bepaald geval kunnen toepassen. De patient, die b.v. op
een dorp woont, wordt op het adviesbureau onderzocht, zijn eigen medicus
kan hem alsdan behandelen, en krijgt desgewenscht van den specialist
van het bureau de noodige voorlichting omtrent de beste wijze van
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behandeling. Maar ook zal het adviesbureau op verzoek van den medicus
de patient in behandeling nemen.
Blijft een patient onder behandeling op het bureau weg, dan zal de
verpleegster trachten langs den meest discreten weg den patient weder
op het bureau te brengen. Dr. Hermans deelt mede, dat in zijn adviesbureau te Rotterdam het de sociale werkster gelukte weder 67% der
patienten, die de behandeling hadden onderbroken, op het bureau terug
te brengen.
Op dit oogenblik zijn dergelijke adviesbureaux, geleid door de Provinciale Groene- of Wit-Gele Kruis Vereenigingen, of door beide Vereenigingen te zamen, aanwezig te Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht,
Groningen, Arnhem, Heerlen, Amersfoort, Dordrecht, Leiden en Gouda.
Van Rijkswege wordt een subsidie gegeven.
Zoodra het financieel mogelijk zal zijn, zullen dergelijke adviesbureaux
in alle provincies moeten warden opgericht.
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RHEUMATIEK-BESTRIJDING
(door R. N. M. EUKEL, Arts.)

Rheumatiek komt niet alleen in den volksmond, maar ook wetenschappelijk beschouwd, veelvuldig voor. Alvorens deze stelling nader toe
te lichten, zullen wij eerst moeten nagaan, wat eigenlijk ander rheumatiek
moet worden verstaan. Door den leek worden allerlei pijnlijke aandoeningen vaak voor rheumatiek gehouden, hetgeen in medisch opzicht gesproken zeker overdreven is.

Definitie.

Prof. Kuenen geeft de volgende definitie van rheumatiek:
„Onder rheuma wordt een verscheidenheid van aandoeningen samengevat, die zenuwen, spieren, gewrichten en het bindweefsel overvallen,
waarbij pijnen, stoornissen in de functie en vaak ook zwellingen optreden,
als gevolg van een ontsteking der aangetaste deelen, die of acuut of
chronisch verloopt, in genezing kan overgaan, of tot blijvende verandering voert, doch nooit tot ettervorming aanleiding geeft."
Prof. Kuenen meent, dat er verschil van meening kan bestaan omtrent
de aandoeningen, die tot rheumatiek moeten worden gerekend. Uit het
lijstje door Dr. van Breemen gegeven omtrent de ziekten, die tot de
rheumatiek moeten worden gerekend, zullen de voornaamste bier worden
genoemd, namelijk acute gewrichtsrheumatiek, subacte of chronische gewrichtsrheumatiek, spierrheumatiek, lumbago, ischias, sommige neuralgien, arthritis van een groot gewricht (b.v. malum coxae senile), arthritis
van de wervelkolom, jicht enz.
Het zijn dus aandoeningen van verschillenden aard, die hiertoe gerekend worden.

Statistiek. Al moge een goede statistiek omtrent het aantal gevallen
van rheumatiek in Nederland ontbreken, toch staan ons wel in het algemeen enkele gegevens ten dienste, die ons een beeld geven van de groote
verspreiding van het rheuma ook bier te lande.
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Zoo werden in het jaar 1932 op het Amsterdamsch Consultatiebureau
voor rheumatische ziekten, Directeur Dr. J. van Breemen, 3192 patienten poliklinisch aan een specialistisch onderzoek op rheuma onderworpen.
Dr. Zimmer in Berlijn deelt in zijn werk „Rheuma and Rheumabekampfung" mede, dat het aantal ziektegevallen aan rheumatiek, dat
aan tuberculose met het 8.2-voudige overtreft.
Volgens het Engelsche Ministerie van Volksgezondheid komen op
woo verzekerden 27.6 rheumatieklijders voor (30.57 00 mannen en
22.5 °/00 vrouwen).
Het verlies aan arbeidsweken in Engeland wegens rheumatiek bedraagt
jaarlijks 3.14.1.000. Aan ziekengeld kost de behandeling van deze aandoeningen 1.800.000 pond.
Door Freund te Weenen is berekend, dat op i o.000 leden der Weensche
ziekenkas 525 gevallen van rheumatiek komen.
Deze cijfers toonen voldoende aan hoezeer verbreid het lijden is.
De rheumatiek brengt mede een groot verlies aan arbeidsvermogen.
De ten gevolge van dit lijden optredende invaliditeit is zeer aanzienlijk.
Niet alleen de ziekte zelf, maar ook de hartaandoeningen, die ten gevolge
van sommige vormen van rheumatiek optreden, doen de invaliditeit
nog toenemen. In Engeland is van alle invaliditeit bij de mannen 1/6 en
bij de vrouwen 1/, te wijten aan rheumatische aandoeningen.
Volgens Prof. Dietrich in de Acta Rheumatologica komt 1/9 van het
aantal invaliditeitstoekenningen op rekening van de rheumatische aandoeningen, terwij1 dit cijfer voor de tuberculose 1/8 is.
De uitkeeringen, die ingevolge invaliditeit aan deze lijders moeten
worden uitgekeerd, zijn zeer belangrijk, daar deze lijders een vrij hoogen
leeftijd kunnen bereiken.
Er is dus alle reden om al het mogelijke in het werk te stellen de
rheumatische aandoeningen te voorkomen, en als ze eenmaal zijn opgetreden, zoo mogelijk te genezen.
Meerdere rheuma-ziekten kunnen genezen, wanneer ze in een vroeg
stadium in behandeling komen.
Oorzaken. De oorzaken van de rheumatiek zijn zeer verschillend.
In de eerste plaats is het niet te ontkennen, dat aanleg voor dergelijke
aandoeningen een zeer belangrijke rol erbij speelt. Voorts kennen wij als
oorzaken infecties en haardinfecties (carieuze tanden en kiezen), terwijl
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het verblijven in koude, vochtige ruimten het optreden van de rheumatiek
kan bevorderen.
Ook de overfunctie van gewrichten en spieren kan een noodlottigen
invloed hebben.
Een zeer belangwekkend onderzoek is hieromtrent ingesteld door
Dr. Fischer, verbonden aan het bekende Forschungsinstitut far Rheumakrankheiten te Aken. In het artikel, waarin hij zijn onderzoekingen publiceert, deelt hij mede, dat de leerboeken over bedrijfshygiene in het algemeen de volgende schadelijkheden verbonden aan bepaalde beroepen
vermelden:
I°. te groote hitte met het daaraan verbonden gevaar am koude te
vatten door plotselinge wisseling van temperatuur.
2'.
tiedruven, die medebrengen het werken in een natte, vochtige
omgeving.
3°. Arbeid in de openlucht, waardoor men blootgesteld is aan verschillende weersinvloeden.
4°. Arbeid in onnatuurlijke houding, waarbij gemakkelijk vervormingen van het skelet kunnen ontstaan.
Om na te gaan of inderdaad deze invloeden van beteekenis zijn, heeft
Fischer een aantal arbeiders in verschillende beroepen onderzocht, die
aan deze invloeden zijn blootgesteld.
Zoo onderzocht hij arbeiders in de metaalindustrie, die in het hoogovenbedrijf werkzaam waren, en die dus geregeld aan hooge temperaturen blootgesteld zijn. Om den invloed na te gaan van het werken in
bedrijven, die worden uitgeoefend in groote vochtigheid, nam hij arbeiders, werkzaam in de ververijen van de textiel-industrie. Ter bestudeering van de weersinvloeden werden onderzocht arbeiders in de bouwbedrijven, terwijI een aantal mijnwerkers werd onderzocht om den invloed
na te gaan van den arbeid in onnatuurlijke houding.
Om vergelijkingen mogelijk te maken, werd ook een onderzoek ingesteld onder wevers, arbeiders, die in het algemeen niet aan de zooeven
genoemde schadelijkheden zijn blootgesteld.
In het geheel werden onderzocht 1114 arbeiders boven 40 jaar, de
aantallen in ieder der groepen loopen zeer weinig uiteen, en bedragen
voor iedere groep ongeveer 200.
Gemiddeld hadden 85% der arbeiders klachten, die in de richting
van rheumatiek wezen.
Objectief konden bij 58% der werklieden ziekelijke afwijkingen worden
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geconstateerd. De verschillen in de onderscheiden groepen waren niet
sterk geaccentueerd, zoowel wat betreft het aantal, dat klachten had,
als het aantal, waarbij duidelijke afwijkingen gevonden konden worden.
Zoo vond hij bij de hoogovenarbeiders 59% afwijkingen, bij de ververs 64%, bij de bouwarbeiders 62%, bij de mijnwerkers 51% en bij de
wevers 52% afwijkingen. Het verschil tusschen de wevers en de andere
beroepen is toch te gering, om van een zeer duidelijken invloed van de
hierboven genoemde schadelijkheden te kunnen spreken; bij de beroepen
blootgesteld aan de bedoelde schadelijke invloeden werd gemiddeld in
57% afwijkingen vastgesteld, bij de wevers in 52%. De verschillen
tusschen wevers en de andere beroepen zijn weer iets grooter, wanneer
we het percentage nemen, dat klachten van rheurnatischen aard had,
n.l. 72% bij de wevers en 87% bij de overige beroepen. Maar hoe dit
ook zij, een zeer duidelijk in het oog springend onderscheid is mijns
inziens toch niet aanwezig.
Behalve temperatuur en weersinvloeden zal de arbeid, en vooral die
in bepaalde houdingen, van invloed zijn op het ontstaan van de verschillende aandoeningen, waarbij dan nog een individueele aanleg moet
komen. Aan welke van deze invloeden de grootste beteekenis moet worden toegekend, laat zich bier moeilijk uiteenzetten.

Behandeling. Vroegtijdige behandeling kan in vele gevallen genezing
brengen of althans invaliditeit voorkomen. De behandelingsmethoden zijn
zeer verschillend naar den aard van de ziekte : lichtbehandeling, diathermie, heete luchtbehandeling, massage, badbehandeling enz. In het buitenland heeft men in het algemeen meer werk gemaakt van de rheumatiekbehandeling dan bier te lande. Vooral in Duitschland heeft men zich
in verschillende badplaatsen b.v. te Aken in het bijzonder toegelegd op
de behandeling van het rheuma, en wel met succes, vooral wanneer de
patient vroegtijdig zich aanmeldt.
Maar ook hier te lande kan veel warden bereikt. Door de goede
zorgen van de Nederlandsche Vereeniging tot Rheumatiekbestrijding
worden thans meerdere Consultatiebureaux opgericht, waar de lijder
raad en bijstand kan krijgen voor zijn rheuma-aandoeningen.
Het eerste Consultatiebureau van deze Vereeniging is dat te Amsterdam, dat, zooals reeds gezegd is, een groote toeloop van patienten heeft.
Dit Consultatiebureau werkt in nauwe verbinding met het Instituut
voor Physische Therapie te Amsterdam.
Thans zal ook binnenkort een dergelijk Consultatieburcau worden ge313

opend te Leiden, waar tevens in de Academische Klinieken een instituut
voor physische therapie onder leiding van Prof. Kuenen zal worden
ondergebracht.
In enkele van onze ziekenhuizen vindt men thans uitnemend ingerichte
instituten voor physische therapie, b.v. in het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch.
Ten slotte moet erop worden gewezen, dat kinderen met rheumatische
aandoeningen vooral direct onder geneeskundige behandeling moeten
komen.
Ter voorkoming van de rheuma-aandoeningen is het in de allereerste
plaats noodzakelijk te zorgen voor goede, droge en zonnige woningen.
Voorts is het van belang fabrieken en werkplaatsen .7nnr1qnig in tc richtcn, dai unnoodige vochtigheid wordt vermeden, dat te groote temperatuurswisselingen worden voorkomen, en dat de arbeid wordt gedaan in
redelijk en regelmatig verwarmde lokalen.
Menschen, die tot rheumatische aandoeningen neigen, moeten vooral
beroepen uitoefenen, waarbij ze weinig aan den invloed van koude en
vocht zijn blootgesteld.
Vooral voor beroepen binnenshuis, mits uitgeoefend in hygienisch ingerichte vertrekken, komen deze personen in aanmerking.
Meerdere gegevens voorkomende in dit hoofdstuk zijn ontleend aan
besprekingen gehouden in de Staatscommissie voor Onvolwaardige
Arbeidskrachten.
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BESTRIJDING VAN KROP EN KANKER,
NAZORG BIJ SUIKERZIEKTE
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

KROPBESTRUDING.
In de laatste jaren is aan het licht gekomen, dat ook in Nederland
de krop meer verspreid voorkomt dan men eertijds heeft gemeend.
Het zijn wel niet de groote kropgezwellen, zooals in sommige deelen
van Zwitserland, in Tirol of in Noord-Italie worden aangetroffen, maar
ze zijn toch duidelijk waarneembaar.
Het feit, dat het aantal struma-gevallen in enkele deelen van ons land
vrij aanzienlijk bleek te zijn, is aanleiding geweest om een Commissie
in het Leven te roepen onder voorzitterschap van den Voorzitter van den
Gezondheidsraad, om het zoo belangrijke vraagstuk van de kropverspreiding en kropbestrijding te bestudeeren. Deze Commissie heeft de resultaten van haar onderzoekingen neergelegd in een rapport, dat tot titel
heeft „Het kropvraagstuk in Nederland" en verschenen is in 1932.
De krop of struma ontstaat door vergrooting van de schildklier; een
zeer bijzondere vorm van krop komt voor bij de ziekte van Basedow,
waarbij vooral woekeringen van het parenchym op den voorgrond treden.
Het bovengenoemde rapport deelt mede, dat het gewicht van een normale schildklier bij den volwassene 2o-25 gram is. „Dit gemiddelde
gewicht stijgt in streken met matig veel krop tot 3o-4o gram en in
typische kropstreken zelfs tot 50-70 gram."
De onderzoekingen van aanstaande miliciens toonden duidelijk aan,
dat de krop geen zeldzaam voorkomende afwijking ander de jongelieden
is. In 1925 werden 7o, in 1930 150 van de i o.000 onderzochte aanstaande miliciens wegens krop afgekeurd.
Talrijke onderzoekingen zijn verricht ander schoolkinderen, waaruit
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bleek, dat b.v. te Zutphen en Barendrecht de afwijking niet of bijna niet
voorkwam, terwijl hooge kropcijfers werden gevonden onder de schoolkinderen te Wamel, Leeuwen, de Hoven bij Zutphen, Meppel, Steenwijk
en vooral Breda, Culemborg en Kampen. In de drie laatst genoemde
gemeenten vertoonden 45-50% der schoolkinderen verschijnselen van
struma.
Voorts mag worden aangenomen, dat het aantal gevallen van struma
toenemende is.
Reeds lang is men van meening, dat er een zeker verband bestaat
tusschen het optreden van krop en de hoeveelheid jodium, die door de
bevolking tot zich genomen wordt, vooral met het drinkwater. Deze
meening, dat er tusschen het jodiumgehalte van het drinkwater en het
voorkuiiici van krop ver t,_ n ri hestaat. is ook duidelijk bewezen geworden
door onderzoek van het drinkwater ingesteld in de gemeenten, waar de
schoolkinderen op de aanwezigheid van krop zijn onderzocht. Zoo heeft
het leidingwater te Zutphen een zeer hoog jodiumgehalte, en dat te Breda,
Culemborg en Kampen een uiterst laag.
Om te voorkomen, dat onder een bevolking krop endemisch optreedt,
is het noodig haar per dag ongeveer 120 y (y = gamma, een duizendste
milligram) jodium toe te dienen. In strekens, waar krop veelvuldig voorkomt is het voldoende 8o y langs kunstmatigen weg toe te voeren, aangezien ongeveer 40 7 langs natuurlijken weg in het lichaam wordt gebracht. Die 8o y kunnen op twee wijzen langs eenvoudigen weg aan de
bevolking worden toegediend. In de eerste plaats in den vorm van gejodeerd keukenzout. Zoo wordt dit gejodeerde zout b.v. te Eindhoven
op geneeskundig voorschrift verkrijgbaar gesteld. Dit zgn. volzout bevat
o milligram kaliumjodide per kilogram zout Met dit zout wordt per
dag ongeveer 8o y jodium genoten.
De tweede wijze, waarop het benoodigde jodium aan een bevolking,
wa.aronder endemische krop voorkomt, kan warden gegeven, is het jodeeren van het drinkwater. Deze methode wordt thans toegepast te Culemborg en Kampen. De resultaten van dezen maatregel zullen van medische zijde worden gecontroleerd. 1 )

BESTRIJDING VAN DEN KANKER.
Het woord „kanker" roept ons voor den geest alle verschrikkingen
van het ongeneeslijk lijden, terwijl dit woord in onzen tijd nog een
1 ) De gegevens in dit hoofdstuk zijn ontleend aan „Het kropvraagstuk
Nederland", uitgegeven door den Voorzitter van den Gezondheidsraad, 1932.
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grootere bezorgdheid wekt dan destijds, aangezien in de laatste jaren
in vele landen de sterfte aan kanker toenemende is. (Zie hoofdstuk
„Bevolking", blz. 19.)
Het is van algemeene bekendheid, dat de kanker vooral de oudere leeftijdsgroepen aantast. De hoogere sterfte aan kanker kan dus te wijten zijn
aan het feit, dat de menschen tegenwoordig ouder warden, en er dus meer
menschen zijn, die de kanker kunnen krijgen.
Ook de verbeterde onderzoekingsmethoden zullen ertoe bijdragen om in
meerdere gevallen tegenwoordig de diagnose kanker te stellen, waar dit
eertijds niet mogelijk was.
Op die wijze kan wellicht de toenemende kankersterfte te verklaren
zijn, zonder dat een grootere verspreiding dier ziekte behoeft te worden
aangenomen. In elk geval is het niet zeker, dat een werkelijke toename der sterfte aan kanker plaats heeft.
De oorzaak van de kanker is tot nu toe niet ontdekt kunnen worden,
niettegenstaande reeds vele jaren in alle beschaafde landen der wereld
in afzonderlijke instituten de grootste geleerden naar de oorzaak hebben
gevorscht. Ook ons land mag bogen op het bezit van een wetenschappelijk
kankerinstituut „het Anthonie van Leeuwenhoek-huffs" te Amsterdam.
Aan dit instituut is ook een kliniek verbonden.
Aangezien de oorzaak dier ziekte nog in het duister ligt, al mogen ook
enkele onderzoekingen van den lateren tijd de hoop levendig houden, dat
men in afzienbaren tijd erin zal slagen die oorzaak te vinden, is het niet
mogelijk den strijd tegen de kanker te voeren als tegen b.v. de tuberculose. De kankeraandoening te voorkomen is nog niet wel mogelijk.
De omstandigheden, die het feit beheerschen, waarom in enkele landen
of streken meer kanker voorkomt dan in andere, zijn ook nog geheel
onbekend.
Torch is de bestrijding niet zoo hopeloos als uit het bovenstaande
mocht worden afgeleid. Niet zelden is het mogelijk patienten in een
begin-stadium van kanker de gezondheid weder terug te schenken.
Daarom is het noodig, dat de kanker zooveel mogelijk in een beginstadium wordt gediagnosticeerd, en dat de juiste therapie wordt aangewend.
Wel bestaat er nog geen betrouwbare serumdiagnostiek, waardoor de
aandoening in een zeer vroeg stadium zou kunnen warden vastgesteld,
maar toch beschikt de medische wetenschap thans over voldoende hulpmiddelen om in vele gevallen een vroeg diagnose te kunnen stellen.
-
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Oak het therapeutisch kunnen is tegenwoordig aanzienlijk grooter dan
eertijds.
Men is niet meer uitsluitend op het gebruik van het mes aangewezen,
maar ook diathermie, Rontgenbestraling en radiumbestraling kunnen een
zeer gunstig effect te voorschijn roepen.
Het komt er dus op aan voor de bevolking de gelegenheid voor wetenschappelijk onderzoek zoo ruim mogelijk open te stellen, en haar de
gelegenheid tot behandeling te geven, die ter genezing het meest kan
bijdragen. Daarbij moet aan de bevolking het bewustzijn worden bijgebracht, dat kanker bij lange na niet zoo een ongeneeselijk lijden is, als
tot nu toe vrij algemeen werd gemeend.
De grootste vijand van een deugdelijke bestrijding van de gevolgen
an dcn kankor is dc kvv.k,alvci ;j. 111 haar schuiit een enorm gevaar,
vooral omdat de kwakzalvers de lijders genezing voorspiegelen door het
verstrekken van middelen, die nimmer genezing kunnen geven, maar op
die wijze gaat de beste tijd om nog door doeltreffende middelen te kunnen genezen voorbij.

NAZORG VOOR SUIKERZIEKTE.
In den laatsten tijd is zeker de toestand van de lijders aan suikerziekte
veel verbeterd door de betere behandelingswijze, door middel van insuline.
Toch is de sterfte aan suikerziekte nog niet gering, hetgeen uit het
volgende staatje blijkt:
1931
1932
Abs. cijfers
7000 der bevolking
Abs. cijfers
°/000 der bevolking
1414
1.76
1 427
1 .77
In de ziekenhuizen worden de lijders uit den aard der zaak op de
juiste wijze behandeld, en is voor hen gemakkelijk het dieet te volgen,
dat hun is voorgeschreven.
De toestand wordt echter voor vele der lijders aan suikerziekte veel
moeilijker, wanneer zij het ziekenhuis moeten verlaten en thuis de noodige
dieet-voorschriften in acht moeten nemen. Vooral zullen de economisch
zwakken soms hierin te kort schieten, niet alleen uit zorgeloosheid, maar
ook omdat hun niet zelden de noodige vaardigheid ontbreekt om in
bijzonderheden de voorschriften te volgen. Daarbij komt nog, dat de
geldelijke omstandigheden hun niet zelden verhinderen zich alles te verschaffen wat voor hun behandeling noodig is. Het is dan ook absoluut
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noodig, dat de patienten onder geregelde controle blijven, waardoor zij
zich ook niet, als het hun wat beter gaat, aan de medische behandeling
onttrekken.
In het buitenland heeft men reeds hier en daar die controle door verpleegsters ingesteld. Ook de geneeskundige dienst van Amsterdam heeft
reeds voor geruimen tijd een dergelijke nazorgdienst ingericht.
Prof. Hijmans van den Bergh heeft voor eenigen tijd geleden ook
pogingen in het werk gesteld om tot een dergelijke nazorg-organisatie
voor ons land te komen.
In Rotterdam is thans een dergelijke organisatie op initiatief van
Dr. Wolvius in samenwerking met het Zuid-Hollandsche Groene Kruis
in het leven geroepen. Men is er reeds zoover met de voorbereidingen
gevorderd, dat besloten is een zgn. „dieetzuster" aan te stellen, die met
het oog op haar werk een afzonderlijke opleiding ontvangt.
Die zuster zal dus niet alleen de controle op de patienten hebben uit
te oefenen, maar daarnaast de lijders hebben te helpen bij het volgen
van het hun voorgeschreven dieet.
Het ligt in de bedoeling, dat in de toekomst door deze organisatie niet
alleen de gemeente Rotterdam zal worden geholpen, maar ook de gemeenten in de omgeving van die stad. 1 )

1 ) Een deel der gegevens van dit Hoofdstuk zijn ontleend aan een artikel van
de hand van den geneeskundigen medewerker van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant.
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SOCIALE PSYCHIATRIE
(door H. M. C. JANSEN, Arts.)
Taak voor de Wijkverpleegster. Van de moderne wijkverpleegster
wordt verwacht, dat zij naast haar werk als verpleegster in engeren zin,
d.i. 't in opdracht van den huisdokter verplegen van hare kraamvrouwen,
zuigelingcn ook is sociale werkster in den meest ruimen zin van
't woord, dat zij voor haar deel meewerkt aan de zorg voor de yolkshygiene.
Een belangrijk onderdeel hiervan is de zorg voor de geestelijke yolksgezondheid. Zij moet zich, waar 't geval zich aan haar voordoet, ook
voelen als een ver vooruitgeschoven voorpost van de instellingen, die
voor de geestelijke gezondheid werkzaam zijn. Zij moet raad kunnen
geven, waar haar die gevraagd wordt, maar daarnaast ook zelfstandig
kunnen zien, waar, ter voorkoming van erger, tijdige huip noodig is
Om met vrucht op dit onderdeel van hare sociale taak werkzaam te
kunnen zijn, is het voor haar noodzakelijk, dat zij naast een elementaire
kennis van de verschillende vormen van zenuw- en zielsziekten, van hare
oorzaken en behandeling, een inzicht heeft in de verhouding van de
zenuw- en zielszieken tot de maatschappij, hetgeen men kan samenvatten
onder den term sociale psychiatrie.
Geschiedenis der krankzinnigenverpleging. Zoolang de menschheid
bestaat, bestaat de krankzinnigheid en bestaat voor de gemeenschap de
noodzakelijkheid haar houding te bepalen ten opzichte van dit verschijnsel.
Deze was natuurlijk afhankelijk van de in de verschillende tijden bestaande opvattingen over 't wezen van krankzinnigheid. Tot in 't begin der
I 5de eeuw bestond deze houding over 't algemeen in 't beschermen van
de gemeenschap tegen de gevaren die van de zijde van de krankzinnigen
konden dreigen, in het ketenen, opsluiten, soms kastijden van de patienten, voorzoover men ze al niet als heksen en bezetenen verbrandde.
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Als oudste gesticht hier te lande werd in 1442 te 's-Hertogenbosch
opgericht het gesticht „Reynier van Arckel", in 1461 gevolgd door de
stichting van Willem Arntsz te Utrecht. Van behandeling of verpleging
was er in die gestichten nog kwalijk sprake, hoewel ze reeds als een
verbetering van den toestand te beschouwen waren, waar tot nu toe getraliede hokken voldoende geacht waren. Beter is 't nog maar te spreken van 't ander bewaking opbergen in een behoorlijk gebouw, onder
toezicht van vaak met weinig kieskeurigheid uitgezocht personeel.
Hoewel in het oprichten van deze gestichten toch reeds een schemering
is te zien van het inzicht, dat men ook bij krankzinnigheid met zieken
heeft te doen, duurde het tot het laatst van de 18e eeuw, voordat er
eigenlijk gesproken mocht worden van een geneeskundige behandeling
van deze patienten.
De patienten werden nog veelal met ketenen aan den muur vastgelegd
of in donkere vervuilde hokken opgesloten.
De Fransche geneesheer Pinel en de Engelsche geneesheer Conolly hebben op 't eind der 18e en 't begin der 19e eeuw als baanbrekers voor
een nieuw inzicht, niet gerust, voordat zij, na een heftigen strijd tegen
ingeroeste vooroordeelen, de publieke opinie overtuigd hadden, dat krankzinnigen ook als zieken te beschouwen waren en recht hadden op een
menschwaardige behandeling: dat het juist de dwangmiddelen waren,
die de patienten prikkelden tot wanhopig verzet en met de gedwongen
ledigheid en verwaarloozing tot hun verdierlijking medewerkten. Zij toonden aan, dat de patienten, van hun ketenen bevrijd en vriendelijk toegesproken en tegemoet getreden en tot bezigheid aangespoord, bleken
veel handelbaarder en minder gevaarlijk te zijn en dat een aanmerkelijke
verbetering van hun geestestoestand vaak het gevolg was.
Sindsdien kwam langzamerhand de leiding bij de behandeling van de
krankzinnigen in handen van de geneesheeren en heeft zich de psychiatrie
als een apart vak van de geneeskunde ontwikkeld. De wijze van verpleging volgde de verschillende inzichten, die e1kaar bij de ontwikkeling
van deze nieuwe wetenschap opvolgden. Slechts langzaam verdwenen de
laatste resten van dwangmiddelen, als dwangjakken, dwangstoelen,
dwanghandschoenen en de verpleging in cellen.

Wettelijke voorschriften.

Hier te lande was het vooral Dr. Schreuder van der Kolk, die op verbetering van de verpleging in de gestichten
aandrong. Aan zijn streven is het vooral te danken, dat in 1841 een
wet op krankzinnigenverzorging werd ingevoerd. In 1884 werd deze
21
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wet vervangen door de Wet tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen, welke wet, behoudens inmiddels aangebrachte aanvullingen en
wijzigingen, thans nog van kracht is.
Herhaaldelijk zal aan de wijkverpleegster raad gevraagd worden door
de familie van geestelijk abnormalen of zal zij zich gedrongen voelen
ongevraagd raad-gevend op te treden of de hulp van daarvoor in aanmerking komende autoriteiten in te roepen, waar zij ongewenschte toestanden in verband met geestelijk abnormalen aantreft. Hiervoor is noodzakelijk, dat zij kennis draagt van de voornaamste bepalingen van de wet.

HET STAATSTOEZICHT.
Het Staatstoezicht op krankzinnigen en . krankzinnigengestichten wordt
opgedragen aan minstens twee, op 't oogenblik drie, inspecteurs. Het
tr_lezicht strckt zich uii over aiie krankzinnigen in en buiten de gestichten,
doch niet over hen, die, zonder van hunne vrijheid beroofd te zijn, thuis,
d.w.z. in hun eigen huffs of in dat van hun echtgenoot of ouders, verpleegd
worden. leder, die in zijne waning een krankzinnige verpleegt, is verplicht
hiervan kennis te geven aan zijn burgemeester, die op zijn beurt kennis
ervan geeft aan den Officier van Justitie en aan den Inspecteur. Deze
laatste kan van deze wetenschap gebruik maken am zich op de hoogte te
stellen, of de verpleging aan behoorlijke eischen voldoet. Bij verwaarloozing, mishandeling, of andere ongewenschte toestanden zal hij op verbetering aandringen. Bereikt hij dit niet, dan geeft hij daarvan kennis aan
den Officier van Justitie, die dan aan den President van de Rechtbank
de machtiging aanvraagt tot plaatsing in een gesticht. Voor de wijkverpleegster is het van belang, dat zij van de inrichting van dit Staatstoezicht goed op de hoagte is; ook dat een ieder, die tot de wetenschap
komt, dat ten aanzien van krankzinnigen ongewenschte of ontoelaatbare toestanden bestaan, zich kan wenden tot den inspecteur van het
Staatstoezicht. In eersten aanleg behoort de verpleegster den huisdokter
van den vermeenden misstand op de hoogte te brengen. Moat dit niet
tot 't gewenschte resultaat leiden of mochten anderen de wijkverpleegster
raad vragen voor 't plaatsen van hun klachten, dan behoort de wijkverpleegster te weten, dat dergelijke klachten zijn te adresseeren als volgt:
Aan den Heer Inspecteur van 't Staatstoezicht op Krankzinnigen te
's-Gravenhage. Bovendien hebben de Inspecteurs ook het toezicht over
de patienten in de gestichten, waartoe zij steeds toegang kunnen verlangen. Hiernaast bezoekt de Officier van Justitie eens in de drie maan322

den de tot zijn arrondissement behoorende gestichten. Aan iederen patient
moet, indien hij zulks wenscht, de gelegenheid worden gegeven zich
schriftelijk of, bij gelegenheid van 't aanwezig zijn van dezen ambtenaar,
in 't gesticht, mondeling te wenden tot den Inspecteur of tot den Officier
van Justitie, ten einde eventueele klachten of wenschen kenbaar te maken.
Bovendien is voor de oprichting van een krankzinnigengesticht eene
koninklijke vergunning noodig, die niet wordt gegeven, tenzij voldaan is
aan verschillende scherp omschreven eischen. Als krankzinnigengesticht
worden beschouwd alle woningen of inrichtingen, waarin meer dan twee
krankzinnigen, die niet tot het gezin behooren, warden verpleegd. Uitzondering hierop maken de woningen, waarin zich patienten in gezinsverpleging bevinden en waar 't aantal drie mag zijn en de zoogenaamde
aangewezen inrichtingen, waarover later.
Deze voorschriften heeft de wetgever in de wet vastgelegd om waarborgen te scheppen, dat de geesteszieken in de voor hunne behandeling
bestemde inrichtingen ook inderdaad een aan redelijke eischen voldoende
verzorging zullen genieten, dat de gebouwen voldoen aan de heerschende
eischen van de hygiene, dat er een voldoend aantal geneesheeren met
de behandeling en een voldoend talrijk verplegend personeel met de
verpleging belast is, en dat niemand langer dan zijn toestand zulks vereischt, in de inrichting zal worden gehouden.

DE OPNAME IN EEN GESTICHT.
Ook voor de opname in een krankzinnigengesticht zijn in de wet voorschriften gegeven welke beoogen te voorkomen, dat iemand zonder voldoend zwaarwichtige redenen, voortspruitende uit 't belang van den patient zelf of van diens omgeving of van de gemeenschap, van zijn vrijheid
zou warden beroofd en in een krankzinnigengesticht zou worden geplaatst.
Niet minder dan drie schriftelijke stukken zijn hiervoor vereischt. Het
eerste is een geneeskundige verklaring, afgegeven door een geneesheer,
bevoegd hier te lande de praktijk uit te oefenen, doch welke niet verbonden mag zijn aan het gesticht, waarin de patient zal worden geplaatst.
Deze verklaring moet zijn met redenen omkleed, zoodat de eenvoudige
verklaring dat de patient lijdende is aan krankzinnigheid niet voldoende
is : de verschijnselen, waaruit de krankzinnigheid blijkt, moeten er duidelijk
in beschreven zijn en er moet uit blijken, dat de verpleging in een
krankzinnigengesticht noodzakelijk of wenschelijk is of in het belang van
patient zelf (neiging tot zelfmoord, zelfverwaarloozing enz.) of van zijn
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omgeving of van de openbare orde. Deze verklaring mag voor 't doel,
waarvoor zij gebruikt moet worden, niet ouder zijn dan 7 dagen.
Het tweede is het verzoekschrift aan den Kantonrechter van het
Kanton, waarin de patient woont of verblijf houdt, in welk verzoekschrift den Kantonrechter wordt verzocht machtiging te verleenen tot
voorloopige plaatsing in een gesticht, hetzij dit in het belang der openbare orde of in dat van den lijder zelven wordt vereischt. Tot het indienen
van dit verzoekschrift zijn volgeris de Wet bevoegd : iedere meerderjarige
bloedverwant of aangehuwde, in de rechte linie onbepaald, in de zijlinie
tot den derden graad ingesloten, alsmede de echtgenoot(e), voogd of
curator. Bovendien kan iedere meerderjarige, die voelt, dat zijn toestand
verpleging in een krankzinnigengesticht wenschelijk maakt, voor zichzelf
dit verzoek doen. Bloedverwantschap in de rechte linie bestaat tusschen
personen, die van elkander afsta irgi
n mooent;aadlcdrusaaknandeeneni„ancthntne r pkch
leitnezr de
(naar) ove
of -dochter voor
machtiging verzoeken. Bloedverwantschap in de zijlinie is die, welke bestaat tusschen personen, die een gemeenschappelijken stamvader hebben:
de graad van bloedverwantschap wordt berekend naar 't totaal aantal
geboorten, dat gelegen is tusschen de beide bloedverwanten en hun gemeenschappelijken stamvader: zoo zijn broers en zusters bloedverwanten
in de zijlinie in den tweeden graad, neven (nichten) en ooms (tantes)
bloedverwanten in de zijlinie in den derden graad. Kinderen van een
oom of tante zijn neven of nichten in den vierden graad, dus niet bevoegd
tot 't verzoeken van de machtiging. De wet stelt aangehuwde bloedverwanten gelijk met de echte, zoodat b.v. een schoonvader of -moeder
ook bevoegd is tot het indienen van dit verzoekschrift. Vooral indien er in
een familie in de kwestie van de opname verschil van meening bestaat,
of indien om bijzondere redenen bepaalde familieleden bezwaar hebben
als aanvrager van de machtiging op te treden, heeft 't zijn nut, indien
men nauwkeurig weet, wie al dan niet de bevoegdheid tot aanvrage
hebben.
Ook zijn boven genoemd de voogd of de curator. De voogd is de persoon, die bij minderjarige weezen de plaats inneemt van de ouders.
Wegens ernstig wangedrag of wegens verwaarloozing of mishandeling
van hunne kinderen, kunnen ouders uit de ouderlijke macht worden
ontzet: bij onmacht om behoorlijk voor de opvoeding van de kinderen
te zorgen, kunnen ouders op eigen verzoek van de ouderlijke macht
worden ontheven. In beide gevallen wordt een voogd benoemd. Bij ontzetting is dat veelal een vereeniging, b.v. de R. K. Vereeniging voor
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Kinderbescherming: in dit geval is het bestuur van de vereeniging, die
als voogdes optreedt, bevoegd de aanvrage te doen.
De curator is de persoon, die belast wordt met het beheer van de
eigendommen van een meerderjarige, die op grond van verkwisting of
van krankzinnigheid op aanvrage van zijn familie of op eigen verzoek,
onder curateele is geplaatst.
Ten einde niet 't gevaar te loopen de machtiging geweigerd te zien
wegens 't ontbreken van door den Kantonrechter noodig geachte gegeyens, verdient 't aanbeveling hiervoor 't volgende formulier te volgen:
A an den Heer Kantonrechter

te
Ondergeteekende verzoekt in hoedanigheid van
den Heer Kantonrechter te
machtiging na te noemen
persoon voorloopig in het gesticht voor krankzinnigen
te doen plaatsen.
te
A.

Verzoeker:

Naam, voornamen, geboorteplaats en datum, woonplaats en beroep.
B.

Te verplegen persoon:

Naam, voornamen, geslacht, geboorteplaats en datum, burgerlijke staat,
kerkelijke gezindte, beroep, woonplaats, verblijfplaats.
C. Redenen, waarom naar 't gevoelen van verzoeker, de
persoon onder B genoemd, niet in zijn omgeving kan blijven
Hierbij wordt overgelegd een met redenen omkleede verklaring van
den geneeskundige wonende te
waaruit blijkt, dat de persoon, wiens plaatsing verzocht wordt, in een
toestand van krankzinnigheid verkeert, en dat zijn (haar) verpleging in
een krankzinnigengesticht noodzakelijk (wenschelijk) is.
Datum :

Onderteekening:

Meestal zijn deze formulieren op het Gemeentehuis aanwezig. Voor
't verkrijgen van de machtiging tot plaatsing in het gesticht wendt men
zich nu onder overlegging van de geneeskundige verklaring en van de
schriftelijke aanvrage tot den Kantonrechter.
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Indien geen der bovengenoemde personen, bevoegd tot aanvrage, bestaat of te bereiken is, kan de officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank, waaronder de woon- of verblijfplaats van den patient behoort,
aan den president van de rechtbank de machtiging verzoeken : tevens
kan hij dit doen, indien een burgemeester zulks verzoekt voor een door
dien burgemeester in bewaring gestelde patient over inbewaringstelling wordt hieronder gesproken — of wel, indien een inspecteur van 't
Staatstoezicht hem bericht, dat een krankzinnige, die zich nog in de maatschappij bevindt, verwaarloosd wordt. Hij is tot deze aanvrage verplicht,
indien hij de opname in het belang der openbare orde, ter voorkoming
van ongelukken of bij gebleken verwaarloozing n000dzakelijk acht.
Van de machtiging tot voorloopige plaatsing in een krankzinnigengesticht, verleend door den kantonrechter of door den president van de
rechtbank, moet binnen veertien dagen gebruik gemaakt xvorden : daafila
heeft ze haar aan de verioren en zou voor de opname opnieuw een
machtiging moeten worden aangevraagd. Dit is van belang te weten
voor de niet zoo zeldzame gevallen, waarin na verkregen machtiging,
de familie opnieuw zich gaat beraden. De machtiging geldt voor een
verpleging in het gesticht gedurende ten hoogste een half jaar, waarna
volgens daarvoor vastgestelde regelen, zoo noodig een nieuwe machtiging
moet worden gevraagd.
Ontoerekenbaarheid bij misdrijven.
Indien iemand, beschuldigd
van misdrijf, voor de arrondissementsrechtbank wordt gedaagd en de
rechters twijfelen of niet een geestelijke afwijking bij den beklaagde invloed kan hebben gehad op het begaan van het misdrijf, dan kan een
deskundig onderzoek warden gelast. Een of meer psychiaters worden
met dit onderzoek belast en aan de hand van het deskundig rapport kan
beklaagde door de rechters als niet toerekeningsvatbaar warden beschouwd en kan zijn plaatsing in een krankziningengesticht voor ten
hoogste een jaar worden bevolen.
In bewaringstelling van krankzinnigen.

Ten slotte kan in spoedeischende gevallen de patient door den burgemeester van zijn woon- of
verblijfplaats worden in bewaring gesteld, zoo mogelijk na overleg met
den huisarts. Dit voorziet in die gevallen, waarin iemand, plotseling
verschijnselen van krankzinnigl-wid gaat vertoonen, die ernstig gevaar
opleveren voor den patient of voor zijn omgeving en die onmiddellijk
ingrijpen noodzakelijk maken. Dan is er geen tijd meer voor de toch
steeds tijdroovende formaliteiten, die zooals boven beschreven aan de
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opname in het gesticht moeten voorafgaan. De inbewaringstelling geschiedt bij voorkeur in een gesticht, doch kan in noodgevallen in afwachting van de zoo spoedig mogelijke overbrenging daarheen ook geschieden in een arrestantenlokaal; in een kamertje van een zieken- of liefdehuis, enz. De inbewaringstelling mag den duur van drie weken niet
te boven gaan : zoo noodig, moet intusschen gezorgd worden voor 't
aanvragen van een machtiging, hetzij door een van de bovengenoemde tot
de aanvrage bevoegde personen, of, indien dit niet mogelijk is, door
den Officier van Justitie.
Opname in gestichten. Zonder rechterlijke machtiging of vonnis van
de rechtbank of bewijs van inbewaringstelling mag in een krankzinnigengesticht geen patient worden opgenomen. Nu komt het voor, dat men
met een krankzinnige aan het gesticht aankomt of zonder machtiging of
met een machtiging, die ouder is dan veertien dagen en dus verloopen is.
Indien de toestand. van den patient van dien aard is, dat terugbrengen
naar huis niet wel mogelijk is, dan kan als uiterste redmiddel aan den
burgemeester van de gemeente, waarin het gesticht gelegen is, een bewijs
van inbewaringstelling worden gevraagd.
Volledigheidshalve zij er hier aan herinnerd, dat, teneinde teleurstelling bij aankomst aan 't gesticht te voorkomen, 't noodig is, behalve 't
vervullen van de door de wet vereischte formaliteiten, zich tevoren
ervan te overtuigen, dat in 't gesticht nog plaats is en dat de financieele
kwestie geregeld is : d.w.z. indien de patient voor eigen rekening wordt
verpleegd, dat voor de eerste verpleegtermijn, in den regel is deze een
kwartaal, voldoende contanten worden meegenomen, terwijl indien de
patient voor rekening van de gemeente zal worden verpleegd, eene
schriftelijke kostengarantie, afgegeven door 't gemeentebestuur, moet
worden meegenomen.
Aansprakelijkheid voor verpleegkosten. Wat de aansprakelijkheid
voor de verpleegkosten betreft, treft deze naast de echtgenoot, de familieleden in de rechte linie, waarin de wet ook de schoonzoons en schoondochters heeft betrokken, ten opzichte van hun schoonouders. 1 ) Deze verplichting is wederkeerig, zoodat de kleinzoon kan worden aangesproken
voor de verpleegkosten van zijn grootvader, doch ook een grootvader
voor de verpleegkosten van zijn kleinzoon, zoo ook de schoonzoon voor
1 ) Deze laatste verplichting houdt op, indien een schoonmoeder hertrouwd is
of indien de echtgenoot door wie(n) de zwagerschap bestond en diens (dier) kinderen overleden zijn.
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zijn schoonmoeder, maar ook de schoonmoeder voor haar schoonzoon.
Waar de aansprakelijke familie niet bij machte is de verpleegkosten te
betalen, daar komt de gemeente, waar de patient zijn domicilie heeft, in
aanmerking. De gemeente kan, overeenkomstig de financieele draagkracht, alsnog een gedeelte van de verpleegkosten op de onderhoudsplichtige familieleden verhalen. Het is voor de wijkverpleegster van belang te weten, dat de aangesproken familieleden, indien zij meenen, dat
door 't gemeentebestuur van hen een bijdrage in de verpleegkosten wordt
geeischt, die uitgaat boven hunne financieele draagkracht, zich kunnen
wenden met een bezwaarschrift tot de Gedeputeerde Staten van hun
provincie, waarin zij dan alle gegevens betreffende hun bezit en inkomsten moeten opgeven. Dit kan geschieden in gewone briefvorm, zonder
zegel. Het adres : Aan Heeren Gedeputeerde Staten van cie Prnvincie
te
OVER VERLOF EN ONTSLAG.
Aan iederen gestichtspatient kan door den Geneesheer-Directeur of
Eersten Geneesheer, verlof verleend warden, het gesticht voor een bepaalden tijd te verlaten. De wet eischt, dat hierover eerst overleg wordt gepleegd met dengene, die de opname in het gesticht heeft verzocht, of wel
de laatste verlenging van de rechterlijke machtiging heeft aangevraagd:
't is echter niet noodig, dat deze persoon toestemming geeft. Echter bij
minderjarigen en bij onder voogdij of onder curateele geplaatsten is wel
degelijk de toestemming van de ouders, van den voogd of den curator
noodig. In de praktijk onderscheiden we twee soorten van verlof, n.l.
het vacantieverlof en het proefverlof.
Het vacantie verlof of kortweg vacantie, wordt verleend aan die
patienten, wier toestand nog van dien aard is, dat er nog geen sprake van
is, dat zij zich blijvend buiten het gesticht zouden kunnen handhaven,
doch daarentegen, vooral in gunstige perioden van hun ziekte, toch weI
toelaat, dat zij korteren of langeren tijd bij hun familie vertoeven.
Het gebruik is, dat de patient door een familielid van het gesticht wordt
afgehaald en op den afgesproken datum weer daarin wordt teruggebracht:
mochten zich thuis onverwachte moeilijkheden voordoen, dan kan de
patient zonder meer ook eerder worden teruggebracht. Het groote voordeel van vacantie is 't onderhouden of opnieuw aanknoopen van den
band met de familie. Een enkele maal heeft de vacantie een zoo gunsti-
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gen invloed op •den toestand van den patient, dat ofwel in overleg met
den geneesheer van het gesticht de vacantie wordt veranderd in proefverlof, ofwel de vacantie spoedig na den terugkeer van den patient in
het gesticht door proefverlof wordt gevolgd.

Het proef verlof wordt verleend aan die patienten, wier toestand
-

zoodanig verbeterd is, dat zonder bezwaar een terugplaatsing in de maatschappij van den patient bij wijze van proef kan plaats hebben. Het
kan zijn dat de patient inderdaad geheel hersteld blijkt of 't volledige
herstel zich in de huiselijke omgeving spoedig voltrekt. Afgewacht
moet worden, hoe de patient reageert op den overgang van de gestichtsomgeving naar het huiselijk milieu, waarin de patient soms weer de oude
ongunstig op hem inwerkende prikkels en moeilijkheden terugvindt,
die misschien vroeger mede hun aandeel hebben gehad in zijn ziek
worden : armoede, minder aangename huiselijke verhoudingen, onvoldoende behuizing. De vraag is nu, of de geestelijke veerkracht van den
patient weer voldoende hersteld is om deze stooten en stootjes op te
vangen. Blijkt 't nu, dat de patient niet opgewassen is tegen de moeilijkheden van het dagelijksch leven en stort hij weer in, dan kan hij, zoolang bet proefverlof duurt, zonder meer in het gesticht worden teruggebracht en is daarvoor de lastige formaliteit van geneeskundige verklaring en machtiging van den Kantonrechter niet noodig.

De duur van het proef verlof wordt bepaald door den geldigheidsduur van de loopende machtiging. Een voorbeeld ter verduidelijking:
een patient wordt in een gesticht opgenomen met een machtiging van den
Kantonrechter, die gedateerd is 8 April 1933: deze patient wordt dus
op een dag tusschen 8 en 22 April in het gesticht opgenomen : de machtiging verliest immers na 14 dagen haar geldigheid voor de opname.
Met deze machtiging nu mag de patient gedurende 6 maanden in het
gesticht verpleegd worden, dus tot 8 October 1933. We veronderstellen,
dat onze patient dan nog niet voldoende hersteld was om het gesticht te
verlaten, zoodat tijdig aan de rechtbank een verlenging van de machtiging is gevraagd. Als regel wordt deze verleend voor een jaar, dus in dit
geval tot 8 October 1934, de expiratie-datum van de machtiging, de
datum, waarop de machtiging afloopt. Indien onze patient nu op 15
Maart 1934 met proefverlof het gesticht verlaat, dan is voor hem de
duur van zijn proefverlof ruim 6 maanden, van 15 Maart tot 8 October.
Vond zijn vertrek echter plaats op 15 September 1934, dan duurt het
proefverlof slechts ruim 3 weken. Het is van belang hieraan terdege
-
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aandacht te schenken, temeer waar bij het publiek de zeer wijd verbreide,
onuitroeibare, verkeerde meening bestaat, dat de patient na zijn vertrek
uit het gesticht precies een jaar en zes weken nog, „onder contrOle"
blijft, zooals dat dan gewoonlijk uitgedrukt wordt. 'Het is voorgekomen,
dat een man, die wegens door alcoholmisbruik veroorzaakte krankzinnigheid was verpleegd geweest, juist een jaar en zes weken na zijn vertrek
uit het gesticht, zijn oude kameraden opzocht, tracteerde en in bedenkelijken toestand thuis kwam, terwijl inderdaad de machtiging al zes
maanden verloopen was. Herhaaldelijk komt het voor, dat patienten
naar het gesticht worden teruggebracht na den expiratie-datum van de
machtiging, met als gevolg groote moeilijkheden en vaak onnoodige kosten. Indien de toestand van den patient duidelijk ernstig is en een terugkeer naar huis kwalijk te wagen is, dan kan men trachten een inbewaringstelling te krijgen van den • burgemeester van de gemeente, waarin het
gesticht is gelegen.
Om bijzondere redenen, in verband met het verlies van het beheer over
goederen en 't in rechten optreden, kan het proefverlof bij gebleken voldoende herstel langer of korter tijd voor den expiratie-datum van de
loopende machtiging veranderd worden in ontslag.
Het ontslag wordt door het bestuur van het gesticht verleend op
een schriftelijke verklaring van den Geneesheer-Directeur of Eersten
Geneesheer, dat verdere verpleging van den patient in het gesticht niet
langer noodzakelijk of wenschelijk is. Bij het ontslag wordt de patient
uit de registers van het gesticht afgevoerd, wordt weer ingeschreven in
de registers van de gemeente, waar hij zijn domicilie heeft, herkrijgt
ten voile al zijn burgerrechten, heropname is zonder nieuwe machtiging
niet mogelij k.
Het ontslag moet onmiddellijk verleend warden, indien de GeneesheerDirecteur verklaart, dat de patient geen blijken van krankzinnigheid
heeft vertoond. Dit gebeurt zelden en uit 't feit, dat een patient als nietkrankzinnig wordt ontslagen, mag niet worden afgeleid, dat nu ook de
plaatsing in het gesticht ten onrechte is geschied. Er zijn b.v. menschen,
die op alcoholgebruik reageeren met een pathologische roes, waarin zij
zeer gevaarlijk kunnen zijn en zich als een krankzinnige gedragen : bij
aankomst aan het gesticht kan deze kortdurende roes spoorloos verdwenen zijn.
Ook het ontslag moet door het bestuur voor zooveel noodig worden
geregeld in overleg met den aanvrager van de machtiging, of indien deze
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niet bereikbaar is met een van de andere tot de aanvrage bevoegde personen. Bij gebrek aan medewerking moet het overleg geschieden met
eene instelling voor nazorg of met den burgemeester.
Zoowel de patient zelf als degene, die de machtiging heeft aangevraagd, of bij ontstentenis van deze, een van de personen tot de aanvrage bevoegd, kan schriftelijk aan het bestuur het ontslag verzoeken.
Luidt het advies van den Geneesheer-Directeur gunstig, dan wordt 't
ontslag verleend, is het advies afwijzend, dan wordt het verzoek met
het advies onmiddellijk doorgezonden aan den Officier van Justitie:
in eenvoudige gevallen kan deze het verzoek afwijzen, anders vraagt
hij de beslissing van de rechtbank. De rechtbank kan zich door een of
meerdere deskundigen laten voorlichten. Bij de regeling van het ontslag
verleent de Officier van Justitie voor zooveel noodig zijn medewerking.
Het komt voor, dat geen der tot het aanvragen van verlenging van
de machtiging bevoegde personen daartoe bereid is, terwijI op grond van
gevaar voor stoornis van de openbare orde of voor ongelukken, van ontslag geen sprake kan zijn. In dit geval verzoekt de Officier van Justitie
onder overlegging van een met redenen omkleede schriftelijke verklaring
van den Geneesheer-Directeur waaruit bovenbedoeld gevaar blijkt, de verlenging aan de rechtbank.

VAN DE PROVISIONEELE BEWINDVOERING EN
DE CURATEELE.
leder meerderjarige, die ter zake van krankzinnigheid in een gesticht
is geplaatst, verliest het beheer over zijn goederen. 0.a. geeft dit bezwaar
bij het innen van pensioen, ouderdomsrente, enz. daar de handteekening
van den patient, voor de uitbetaling vereischt, niet wordt erkend.
Alle personen, die bevoegd zijn de aanvrage voor de machtiging te
doen, zijn bevoegd aan de rechtbank de benoeming van een provisioneelen
bewindvoerder te vragen : bovendien kunnen ook de patient zelf en de
Geneesheer-Directeur den Officier van Justitie vragen dit verzoek tot de
rechtbank te richten.
Het verzoek kan niet rechtstreeks tot de rechtbank gericht worden,
doch daartoe heeft men de tusschenkomst van een advocaat noodig, die
dan als procureur het verzoek doet. Dit brengt kosten mede, en 't kan
voor de familie bezwaarlijk zijn, deze te dragen. Kostelooze behandeling kan men dan verkrijgen, indien men zich onder overlegging van
een bewijs van onvermogen, aan te vragen op het gemeentehuis, wendt
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tot den Deken van de Orde van Advocaten bij de Arrondissementsrechtbank, waar het verzoek moet worden ingediend. Dezen verzoekt men
dan een advocaat voor de behandeling van het verzoek aan te wijzen.
Afgezien van de moeilijkheden, die inning van pensioen en dergelijke
opleveren, is het in alle gevallen, waarin de patient eenig noemenswaard
bezit heeft, gewenscht, dat zoo spoedig mogelijk een provisioneele bewindvoerder benoemd wordt. Het kan later heel wat onaangenaamheden
tusschen patient en familieleden of tusschen familieleden onderling, over
vermeend slecht beheer van de goederen van patient voorkomen.
De vrouw kan tot bewindvoerster van haar man benoemd worden. De
bewindvoerder mag alleen daden van zuiver beheer stellen, zooals 't
innen van renten, pensioen en dergelijke, 't doen van de noodzakeiiike
gav61, doLii voor meer mgrijpende handelingen, b.v. koop of verkoop,
heeft hij de machtiging van den Kantonrechter noodig, die slechts am gewichtige redenen en na verhoor van de familie wordt verleend.
De bevoegdheid van den bewindvoerder houdt op bij ontslag van den
patient (dus nog niet bij proefverlof) en bij benoeming van een curator.
Bepaalde omstandigheden kunnen de ()rider curateele stelling van den
patient wenschelijk maken : voor de voorbereiding hiervan wende men
zich tot een advocaat. De curator heeft volledige bevoegdheid voor den
patient te handelen. Bovendien heeft de onder curateele stelling voor
sommige gevallen het voordeel, dat zij niet eindigt met ontslag van den
patient : 't kan voorkomen, dat men slechts dan tot ontslag van den
patient meent te kunnen overgaan, indien men weet, dat de patient onder
curateele zal staan.
In het bovenstaande zijn de wettelijke voorschriften slechts behandeld
voor zoover zij voor de wijkverpleegster in haar practisch werk van
belang zijn. Nu volgen nog eenige opmerkingen betreffende

HET VERVOER VAN GEESTESZIEKEN.
Zoo mogelijk behoort dit te geschieden door deskundig personeel,
zoodat bij 't transport van vrouwelijke geesteszieken de hulp van de
wijkverpleegster kan gevraagd warden : behoudens in de groote gemeenten, waar mannelijk deskundig personeel beschikbaar is, geschiedt 't
vervoer van mannelijke geesteszieken als regel onder geleide van politiepersoneel. In geen geval mogen de politie-agenten of veldwachters hierbij
in uniform zijn. Bij het vervoer van vrouwelijke geesteszieken moet
zich bij het geleide minstens een vrouw bevinden, tenzij de echtgenoot
er bij aanwezig is.
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VOOrdat men aan het transport een begin van uitvoering geeft, is
het noodig zich eerst ervan te overtuigen of alles, wat voor 't vervoer
en voor de opname noodig is, in orde is: of er een geldige machtiging
of inbewaringstelling is, of 't geld voor de eerste verplegingstermijn
dan wel een kostengarantie van 't gemeentebestuur gereed ligt, of de
eventueel mede te nemen bagage van den patient ingepakt klaar staat
en vooral of het vervoermiddel, tegenwoordig meestal een auto, ook
inderdaad klaar staat. Ten slotte zorgt men, dat er hulp in de onmiddellijke nabijheid is, voor 't geval de patient zich daadwerkelijk mocht
verzetten : voor deze hulp rekene men niet op familieleden van den
patient : doch in den regel zal het geleide uit twee of drie personen
bestaan en houde men de medegeleiders als reserve in de achterhoede,
na hen te voren ingelicht te hebben en aan ieder zijn taak aangewezen
te hebben, voor 't geval de patient tot verzet over mocht gaan.
Eerst dan, maar ook niet eerder, wendt men zich tot den patient met
de mededeeling, dat de dokter het voor de genezing van zijn zenuwziekte noodzakelijk acht, dat hij eenigen tijd in een inrichting voor zenuwen zielszieken behandeld wordt en dat men met het geleide daarheen
belast is. Nooit mag men uit gemakzucht of angst voor de reactie van
den patient of toegevende aan de suggestie van de familie, die vaak met
allerlei slim bedachte lokkende reisplannetjes voor den patient v oor den
dag komt om hem maar zonder moeite weg te krijgen, den patient misleiden omtrent hetgeen met hem gaat gebeuren. Dit is een onnoodige
wreedheid ten opzichte van den patient, die zich later wreekt in een wantrouwen van den patient ten opzichte van de inrichting, waarin hij geplaatst wordt en soms in een moeilijk te overwinnen wrok tegen zijn
misleiders.
Vooral moet men er op bedacht zijn, dat de patient op de mededeeling kan reageeren met een plotselinge vlucht, waaruit allerlei voor
patient of omgeving gevaarlijke situaties kunnen voortspruiten.
Indien blijkt, dat de patient weigert kalm mede te gaan, is het verkeerd zich in langdurige en uiteindelijk toch onvruchtbare discussies te
begeven : Kalm maar beslist deelt men dan den patient mede, dat 't
eenmaal moet en dat verzet vruchteloos is. Onmiddellijk gaat men dan
tot handelen over. Indien de patient zeer opgewonden is, zal veelal de
huisdokter reeds een kalmeerende injectie gegeven hebben, of kan men
hem alsnog verzoeken dit te doen. Bij 't instappen in het vervoermiddel
moet men eerst een der medebegeleiders laten voorgaan om te beletten,
dat de patient aan den anderen kant het voertuig weer verlaat en zoo
333

kan ontsnappen. Tijdens de reis laat men den patient in het midden.
zitten am het inslaan van ruiten of openen van portieren te voorkomen : indien hij zou beginnen te trappen trekt men hem de schoenen
uit. Geschiedt het vervoer gedeeltelijk per trein, dan zal men tijdig den
stationschef verzoeken een aparte coupe te reserveeren : tijdens de reis
laat men den patient in geen geval alleen naar de W.C. gaan.
Dwangmiddelen in den vorm van dwangbuizen of koorden zijn te
vermijden; indien het transport behoorlijk is voorbereid, indien er
voldoende hulp is, zal de patient meestal 't vruchtelooze van zijn verzet
tegen de overmacht inzien of zal men ook door rustig vasthouden 't doel
bereiken : bij groote opwindingstoestand van den patient is een injectie
aangewezen, eventueel, na te voren gevraagde toestemming van den
dokter, onderweg te herhalen.

VERPLEGINSMOGELIJKHEDEN VOOR ZENUW- EN
ZIELSZIEKEN.
In het voorgaande is voornamelijk sprake geweest van de verplegingsmogelijkheid, waarvan nog steeds voor 't meerendeel van de patienten
wordt gebruik gemaakt, n.l. het krankinnigengesticht.

A. Het Krankzinnigengesticht.
In het moderne krankzinnigengesticht heeft men zich toegelegd op
een zoo groot mogelijke vrijheid als met de toestand van iedere patient
in het bijzonder is overeen te brengen. Onontbeerlijk is als eerste station
de observatie afdeeling, onontbeerlijk voor het vaststellen van de diagnose,
daarnaast ook voor het vestigen van den indruk bij den patient, dat hij
is een zieke, die behandeling behoeft en niet een gevangene, die van zijn
vrijheid beroofd is. Een observatieafdeeling draagt dan ook geheel het
karakter van een zaal van een gewoon ziekenhuis. Opmerkelijk is in
den regel de kalmeerende invloed, die deze omgeving op den patient
uitoefent.
Waar de ervaring geleerd heeft, dat 't verschaffen van aan de persoonlijkheid van den patient aangepaste regelmatige bezigheid voor de
meeste patienten de gunstigste voorwaarden tot genezing schept, wordt
deze observatie-periode zooveel mogelijk beperkt en de patient zoo spoedig
mogelijk overgeplaatst naar een afdeeling, van waaruit dan deze arbeidstherapie wordt toegepast. Patienten, die wegens hun neiging tot zelfmoord, zelfverminking of ontvluchting speciaal toezicht behoeven, wor-
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den overgeplaatst naar een waak afdeeling. Zij, die buitengewoon opgewonden, storend of gevaarlijk zijn, worden overgeplaatst naar een o-nrustigen afdeeling, waar door toepassing van bedrust, badbehandeling, afzondering onder toezicht of medicamenteuze behandeling, getracht wordt
een meer rustige toestand te verkrijgen. De actievere arbeidstherapie heeft
echter de scheiding tusschen rustigen en onrustigen veel vervaagd. De
hooger bejaarde patienten zijn meestal ter wille van hun meerdere behoefte aan rust op een afzonderlijke afdeeling bijeen gebracht.
In het moderne gesticht wordt getracht aan de verblijfzalen zooveel
mogelijk een huiselijk-gezellig aanzien te geven. Het is alweer de ondervinding, die geleerd heeft, dat dit een gunstigen invloed heeft op de gedragingen van de patienten : in een ruimte, waar geen blind paard schade
kan doen, zal hij eerder geneigd zijn aan vernielzucht, slordigheid enz.
toe te geven dan in een keurig onderhouden, aardig gemeubelde zaal,
waar een vroolijke plant of bloem, een plaat of schilderij zijn aandacht
vraagt en zijn stemming verhoogt. Om dezelfde redenen wordt meer aandacht besteed aan de kleeding der patienten : de vroegere lompe gestichtskleeding lokte als het ware tot scheuren uit; vooral de vrouwelijke
patient is hiervoor zeer gevoelig.
Zooveel mogelijk heeft iedere afdeeling zijn eigen tuin, hetgeen het
uitzicht opvroolijkt en de patienten in staat stelt in vrije oogenblikken
van de buitenlucht te genieten. Bovendien zijn alle nieuwere gestichten
op uitgestrekte terreinen gebouwd, waar, door parkaanleg gelegenheid
tot wandelen, door aanleg van speelterreinen sport in de open lucht
mogelijk is, voetbal, korfbal enz. terwijl tenslotte gelegenheid geschapen
is tot arbeid in de open lucht in boerderij, moestuin en bloementuin.
Ook de bewegingsvrijheid van de patienten in de gestichten is aanmerkelijk grooter geworden : zeer velen hebben in de vrije uren toestemming
op het gestichtsterrein te wandelen, sommigen krijgen zelfs de vrijheid
hun wandelingen ook daarbuiten uit te strekken.
-

-

Bedbehandeling en medicamenteuze behandeling. De in de gestichten toegepaste behandeling is zeer veelzijdig. Voor sommige patienten is
bedbehandeling en medicamenteuze behandeling noodzakelij k, b.v. voor
zware gevallen van melancholie, voor amentia, dementia paralytica, hulpbehoevende seniel-demente (kindsche) patienten, voor patienten, die
naast hun psychose, lichamelijke afwijkingen vertoonen, die bedverpleging noodzakelijk maken : wat dit laatste betreft, ziet men herhaaldelijk
depressieve geestestoestanden bij aandoeningen van het hart.
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Psycho-therapeutische behandeling. Dan neemt een voorname
plaats in de psycho-therapie, het mondelinge contact tusschen psychiater
en patient, vooral bij psychogene geestesziekten, waardoor zielsconflicten,
dikwijls door den patient niet als oorzaak van zijne ziekteverschijnselen
gekend, kunnen worden opgelost en alleen daardoor reeds de ziekelijke
uitingen kunnen verdwijnen en een terugvinden door den patient van
zijn geestelijk evenwicht bereikt wordt. Belangrijk onderdeel hiervan is
de heropvoeding van den patient. Onder invloed van ziekelijke stoornissen in zijn gedachtengang (waandenkbeelden) of van ziekelijke stoornissen in de zintuigelijke waarneming (hallucinaties) of in zijn gemoedsleven (ziekelijke stemmingen, ziekelijke neigingen) heeft de patient levensgewoonten aangenomen, die telkens weer leiden tot conflicten met zijn
cragoving, als. uvuidag in bed biijven liggen, staken van den arbeid
en 't zich verliezen in ziekelijke droomerijen, toegeven aan de neiging
tot vloek- en scheldbuien, tot zich ontkleeden of tot andere aanstootelijke handelingen. In 't gesticht gelukt het door systematische tactische
leiding, oak al blijft de ziekelijke stoornis in denken en waarnemen bestaan, deze hinderlijke uitingen van 't gestoorde geestesleven, waaraan de
patient in eigen omgeving had toegegeven en die geleid hadden tot de
onmogelijkheid hem in zijn milieu te handhaven, tot een minimum te
beperken. Een belangrijke taak ligt hier dan nog voor de later te bespreken nazorg, om, wanneer de patient bij zijn farn:lie is teruggekeerd, de
verkregen resultaten door leiding aan patient en omgeving te behouden.

Arbeidstherapie. Een belangrijk hulpmiddel bij deze heropvoeding
is de arbeidstherapie. 't Doen verrichten van arbeid door de patienten
in de gestichten is al naar de wisselende inzichten zeer verschillend
beoordeeld. Er is een tijd geweest, dat men dit beschouwde als een
ongeoorloofde exploitatie van de patienten, zoodat in sommige gestichten zelfs voor eenvoudige huishoudelijke bezigheden als aardappelschillen,
't verzorgen van de wasch, enz. dienstpersoneel werd aangesteld. Later
zag men in, dat juist de geregelde bezigheid den patiCnt uit den kringloop van zijn ziekelijke gedachten haalt en weer nieuwe belangstelling
voor 't leven wekt, in de ongunstigste gevallen althans een einde maakt
aan hinderlijke ziekelijke aanwendsels. Een belangrijke stoot in deze
richting gaf Dr. Simon, Geneesheer-Directeur van het gesticht Giitersloh
in Westfalen, die door een systematische toepassing van wat hij noemde „de actievere behandeling van krankzinnigen" zulke goede resultaten bereikte, dat in de meeste gestichten zijn voorbeeld in meer336

dere of mindere mate werd nagevolgd. Zijn methode legt behalve op
de arbeidstherapie den nadruk op de heropvoeding van den patient. Hij
toonde aan, dat het onjuist is onze patienten alle verantwoordelijkheid
voor hun daden te ontzeggen en alles maar te accepteeren als een uitvloeisel van de geestesziekte. Zeker kunnen onmaatschappelijke handelingen een rechtstreeks uitvloeisel zijn van waandenkbeelden of hallucinaties. Dit is b.v. het geval als een patient al hallucineerende meent
uitgescholden te worden en daarop reageert met een onaangename bejegening van zijn omgeving. Doch, daarbij kunnen zich dan nog voegen
allerlei hinderlijke, storende gewoonten, die niet noodzakelijk 't gevolg
zijn van de geestelijke afwijkingen, doch waaraan te gereeder wordt toegegeven, naarmate de omgeving dit alles als iets onvermijdelijks aanvaardt, vooral indien verveling door ledigheid 't hare hiertoe bijdraagt.
Bij den patient moet weer 't verband tusschen zijn daden en de gevolgen
worden levendig gemaakt, doordat op iedere onmaatschappelijke handeling een voor den patient als onaangenaam ondervonden maatregel wordt
getroffen : b.v. 't verwijderen uit 't gezelschap van de andere patienten,
't alleen te werk stellen, 't voor eenige uren naar bed sturen of bij aanmerkelijke opwinding 't toepassen van een geprolongeerd bad of voor
korten tijd isoleeren. Hiertegenover maakte hij gebruik van een belooningstelsel, waardoor de patient naar de mate van zijn arbeidspraestaties
en zijn meer of minder rustig en ordelijk gedrag een kleine geldelijke
belooning krijgt. Door op tactische wijze en stelselmatig deze heropvoedingsmethode toe te passen, wist Dr. Simon niet alleen 't aanzien van
zijn gesticht aanmerkelijk te verbeteren, doch tevens den duur van de
verpleging te bekorten. Waar al niet genezing werd bereikt, werden toch
de patienten eerder tot een voldoende graad van maatschappelijkheid
heropgevoed om weer in de maatschappij te kunnen verkeeren.
Zooveel mogelijk wordt de arbeid aan ieders geaardheid, capaciteiten
en geestelijke of lichamelijke toestand aangepast. Zoo vindt men bij de
mannenafdeelingen weverij, kleermakerij, schoenmakerij, mattenvlechterij,
tabakstripperij, timmerwinkel, schilderswerkplaats, smederij, boerderij,
moes- en bloementuin, terwijl ook allerlei huishoudelijke bezigheden
door patienten worden verricht. Bij de vrouwenafdeelingen zijn 't vooral
de centrale keuken, de wasscherij, de naaikamer, die aan vele handen
werk geven. Voor de meest suffe patienten worden zeer eenvoudige werkzaamheden gezocht, zooals 't tabakstrippen, sorteeren van boonen en
erwten, 't ontknoopen van gebruikt touw, harken enz.
Deze opsomming van de verschillende soorten arbeid is niet volledig
22
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en kan dit ook niet zijn. De vindingrijkheid van geneesheeren en verplegend personeel blijft steeds gespannen, om telkens weer nieuwe vormen
te vinden ten einde voor ieder van de in aard, capaciteiten, belangstelling zoover uiteenloopende patienten voor hen passende arbeid te vinden,
die in staat is hem een zekere mate van bevrediging te geven.
In veel gevallen wordt het uiterste gevergd van het geduld en de tact
van de verplegenden, voordat het zoover is, dat een patient geregeld
aan den arbeid is. Bij verstandelijk zeer achterlijke patienten en bij die
patienten, waarbij door de psychose een aanmerkelijke graad van dementie is opgetreden, moet met zeer eenvoudige bezigheden worden begonnen:
bij stuporeuze, tobbende melancholische, van den hak op den tak springende manische patienten moet de aandacht en de belangstelling wr_,rden
gewekt en worden vastgehouden. Meerdere aanvankelijke mislukkingen
mogen niet afschrikken : telkens weer moet men den patient met zachten drang aan 't werk zetten, hem 't werk of de gereedschappen in de
handen geven, desnoods hem het werk voordoen of een tijdje samen met
hem den arbeid verrichten.
Nazorg. In de nazorg is vaak niets zoo ontmoedigend als 't feit, dat
de patienten, die in het gesticht gewend waren aan het regelmatig op
tijd opstaan en aan geregelde bezigheid, thuis gekomen weer spoedig in
de voor hun psychischen toestand zoo nadeelige oude gewoonten hervallen, ondanks de aansporing van den nazorgarts of de nazorgverpleegster om den patient zoo veel mogelijk als een gewoon huisgenout te
behandelen en hem geheel 't ordelijke huiselijke leven te laten meemaken.
Gebrek aan juist inzicht is hier meestal de oorzaak : soms wordt gemeend,
dat de patient behoefte heeft aan extra-rust : bij het aan 't werk zetten
schroomt men vaak hierbij eenige tactvolle aandrang toe te passen ; veelal
heeft men niet het noodige geduld en mist men het overleg om voor den
patient passende bezigheid op te zoeken. In samenwerking met de nazorg
kan ook hier weer de wijkverpleegster nuttig werk verrichten. Waar zij
vaak reeds in ander opzicht de vertrouwenspersoon van het gezin is, kan
haar ondersteuning van de instructies van de nazorg veel invloed hebben:
plaatselijk goed georienteerd kan zij soms ideeen aan de hand doen voor
't verschaffen van bezigheid: op haar ochtendroute kan zij even aangaan
bij patienten, die de neiging hebben maar in bed te blijven liggen en
waarover de familie onvoldoende overwicht heeft, om dit tegen te gaan.
Ontspanning in gestichten. Ten slotte wordt in de gestichten veel
aandacht besteed aan de ontspanning van de patienten, niet minder be-
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langrijk dan het bovenstaande, vooral voor hen, die geneigd zijn zich in
zichzelf of te kapselen tegen hun omgeving of zich verliezen in tobberijen,
voor alien ter heilzame afwisseling van den dagelijkschen gang der dingen. Sport in de open lucht, voetbal of korfbal, biljarten, kaarten, gezelschapspelen, 't instudeeren en uitvoeren van zang en voordracht, nu en
dan een muziekuitvoering door krachten van buiten, bioscoopvoorstellincren, 't inrichten van een kermis, enz. behooren hiertoe.

B.

Het Zwakzinnigengesticht.

Naast de hierboven beschreven krankzinnigengestichten heeft men voor
de jeugdige idioten en imbecillen de gestichten voor zwakzinnigen. De
verkeerde meening is zeer verbreid, dat de idioten en imbecillen niet
zouden vallen onder de krankzinnigen-wet en in 't bijzonder de gemeenten niet verplicht zouden zijn de kosten van verpleging van onvermogende idioten en imbecillen, waarvoor een machtiging tot plaatsing in een
gesticht voor zwakzinnigen is afgegeven, voor hare rekening te nemen
op denzelfden voet als voor krankzinnigen. Ook voor de wet zijn idiotie
en imbecillitas, vormen van krankzinnigheid en gelden voor de lijders
daaraan dezelfde voorschriften als voor krankzinnigen.

Onderwijs. Voor de voor eenvoudig onderwijs vatbare imbecillen
zijn aan de gestichten voor zwakzinnigen, scholen voor buitengewoon
lager onderwijs verbonden. Met behulp van aan 't geringe bevattingsvermogen der patienten aangepaste onderwijsmethoden wordt nog zooveel
mogelijk eenvoudige practische kennis bijgebracht. Bij de minst begaafden gaat dit niet veel verder dan 't bijbrengen van eenige handvaardigheid, doch ook dat is reeds een groote winst : dit geldt vooral voor de
idioten, die indien eenigszins mogelijk, toch opgevoed warden tot zij 't
dan zeer eenvoudige werkzaamheden. Alleen bij de zeer laagstaande
idioten, waarmee weinig geestelijk contact mogelijk is, blijft 't bij verpleging en verzorging zonder meer.
C.

De aangewezen inrichting.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen de krankzinnig-verklaring en de rechterlijke machtiging, is door wijziging van art. 7 van de
wet mogelijk gemaakt, krankzinnigen zonder rechterlijke machtiging te
verplegen in bijzondere door den Minister aan te wijzen inrichtingen of
gedeelten van bestaande gestichten. Men noemt dit aangewezen inrichtin339

gen of aangewezen afdeelingen: de laatste noemt men ook wel open afdeelingen of sanatoriumafdeelingen. De term open afdeeling wijst er reeds

op, dat de verpleging daar is een vrije verpleging: een patient, die bewust
protesteert tegen zijn verblijf aldaar, mag net tegen zijn wil gehouden
worden. Dat van deze instelling, voor onvermogende zenuw- en zielszieken niet meer gebruik wordt gemaakt, vindt zijn oorzaak in wettelijke
moeilijkheden en formaliteiten liggende op 't gebied van de verhaalbaarheid van de verpleegkosten.
Sanatoria. Een verdere mogelijkheid van verpleging van zenuw- en
zielszieken bieden de sanatoria, inrichtingen, waar, al of niet onder specialistische leiding, meestal lichtere gevallen worden opgenomen.
Liefdegestichten. Tal van chronische, rustige geestelijk abnormalen
vinden voorts hunne verzorging in plaatselijke liefdegestichten of gastbuizen, wel de minst kostbare en eenvoudigste vorm van verpleging. Door
de patienten zelf wordt 't verblijf in de rustige beschermende omgevng
van 't liefdehuis meestal zeer gewaardeerd. Door de bemoeiingen van
den nazorgdienst is in de laatste jaren de overplaatsing naar liefdegestichten van rustige chronische patienten, voor wie psychiatrische behandeling
niet meer noodig is, doch wier toestand toch ook Been terugplaatsing in
de vrije maatschappij mogelijk maakt, aanmerkelijk toegenomen. Door
't blijvende toezicht van den nazorgdienst is dit in veel meer gevallen
dan vroeger mogelijk. Bovendien zijn de besturen der liefdehuizen eerder
genegen de patienten op te nemen, indien zij weten, dat zij bij moeilijkheden steeds een beroep kunnen doen op den nazorgdienst.
Klinieken en zenuwpaviljoens. Een aparte plaats nemen nog in de
klinieken en de zenuwpaviljoens van de ziekenhuizen. De klinieken be-

stonden oorspronkelijk alleen in verband met de universiteiten en dienden
in de eerste plaats 't onderwijs : later zijn ook los daarvan klinieken
opgericht, de bekendste zijn de Ramaer-kliniek bij den Haag en de
R. K. Zenuwkliniek te Wassenaar.
D. De gezinsverpleging.

Nu rest nog de bespreking van een verplegingsvorm, die in andere
landen reeds fang wordt toegepast en met name te Gheel in Belgie,
niet ver over onze grenzen, reeds sinds eeuwen was ingeburgerd, doch
hier eerst in 1904 zijn wettelijke sanctie verkreeg, n.l. de gezinsverpleging.
Onder gezinsverpleging verstaat men de plaatsing van een zielszieke
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in een daartoe met zorg uitgekozen gezin, waarin de patient verzorging
met huiselijk verkeer en voor hem passenden arbeid vindt, ander voortdurende leiding en toezicht van den psychiater, die hierin wordt bijgestaan door huisbezoekende verplegers of verpleegsters. De wet schrijft
voor, dat niet meer dan drie patienten in een gezin mogen worden geplaatst en dat in 't zelfde gezin slechts patienten van hetzelfde geslacht
mogen worden verpleegd. ledere patient moet een aparte aan bepaalde
eischen voldoende slaapkamer hebben. In de waning mogen geen acoholhoudende drunken verkocht worden. Ook hier moet ten alien tijde tot
alle vertrekken toegang verleend worden aan den inspecteur en aan den
Officier van Justitie en moet den patienten gelegenheid gegeven worden
zich te wenden tot deze autoriteiten. De gezinsverpleging is een zeer
vrije worm van verpleging en vormt een overgangsschakel tusschen gesticht en vrije maatschappij. Vaor vele patienten, wier herstel nog niet
zoo volledig is, wier geestelijk evenwicht nog niet zoo onwankelbaar is,
biedt de gezinsverpleging een uitstekende gelegenheid zich weer aan het
maatschappelijk Leven aan te passen. Kleine mislukkingen in deze heraanpassing kunnen worden opgevangen door de leiding van den gene..2sheer of van de huisbezoekende verpleger of verpleegster of door een
kortdurende terugplaatsing in het gesticht. Vooral in gevallen. waarin 't
eigen familie-milieu minder gunstig is, is een overgang via de gezinsverpleging zeer nuttig.
In de tweede plaats is de gezinsverpleging geeigend voor patienten,
wier toestand het verblijf in een gesloten krankzinnigengesticht niet noodzakelijk maakt, doch die wel nog voortdurende deskundige leiding en
toezicht behoeven.
Ten slotte is de gezinsverpleging een uitkomst voor die patienten, die
niet op eigen beenen kunnen staan en geen familie hebben, die hen tot
zich kan of wil nemen : in vele gevallen is dan weer de gezinsverpleging
de overgang tot de plaatsing in een liefdegesticht.
Gezinskolonie. Hier te lande vindt men twee vormen van gezinsverpleging, n.l. de gezinsverpleging uitgaande van een gesticht en de
gezinskolanie. Onder 't laatste verstaat men de plaatsing in gezinsverpleging bij de bevolking van een landelijk gebied over een oppervlakte met
een straal van 5 tot lo K.M. met als centraal punt e2n kleine verplegingsinrichting, die uitsluitend dient voor opname van nieuwe patienten,
voor observatie en voor kortdurende verpleging bij lichamelijke ziekte
of kortdurende buien van onrust, na beeindiging waarvan de patienten
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dan weer bij hun kostgevers worden teruggeplaatst. Een voorbeeld van
dit systeem is de Gezinskolonie te Beileroord.
De ondervinding heeft geleerd, dat door de meeste patienten aan een
verblijf in een gezin verre de voorkeur wordt gegeven boven 't verblijf
in het gesticht. Het bezit van een eigen kamertje, 't deelnemen aan den
arbeid in 't gezin of in het bedrijf, 't vrij zich op straat kunnen bewegen
en 't, zij het in bescheiden mate, deelnemen aan 't openbare leven, dit
alles geeft den patient 't behagelijke gevoel van betrekkelijke zelfstandigheid. Dit is voor hem een prikkel te meer, zijn best te doen zich
maatschappelijk te gedragen, om niet 't verkregen voorrecht weer te moeten verliezen : meer dan in de gestichtsomgeving begint hij weer zorg te
dragen voor zijn uiterlijk: 't meeleven in de gemeenschap wekt zijn
belangstelling en haalt hem uit den cirkelgang van zijn ziekelijke gedach,__; 1,, b e r creed-Modem-1e onverschilligheid.
Lastig voor de leiding van de gezinsverpleging en vaak nadeelig voor
het belang van den patient, is de onjuiste redeneering, dat een patient,
die in gezinsverpleging rustig en tevreden is en tot geen klachten aanleiding geeft, dus ook wel uit de verpleging kan worden ontslagen. Men
vergeet hierbij, dat de gezinnen met zorg worden uitgekozen en dat daarbij, voor iedere patient in het bijzonder, 't voor hem meest geschikte
gezin wordt gezocht, soms zelfs leert de ondervinding, dat de eerste
keuze minder juist was en overplaatsing naar een ander gezin gewenscht
is en eerst dan de gewenschte aanpassing is gevonden. Vergeten wordt,
dat langzamerhand de gezinnen door ondervinding meerdere geschiktheid hebben verkregen om tactvol met geestelijk abnormalen om te gaan,
waarbij 't geldelijk voordeel, dat zij uit deze verpleging genieten een
zeer natuurlijke prikkel is. Tenslotte wordt vergeten de invloed, die
van 't geregeld huisbezoek uitgaat, waarbij gerezen moeilijkheden meestal
op voor beide partijen bevredigende wijze worden opgelost. Voor tal van
patienten liggen in 't eigen milieu bovendien eigenaardige moeilijkheden,
voortspruitende uit hun persoonlijke instelling tegenover familieleden,
buren of bepaalde autoriteiten (burgemeester, pastoor), welke weer voedsel geven aan hun oude ziekelijke gedachten, hun vervolgingswaan, hun
minderwaardigheidsgevoel, hun achterdocht, enz. en hen weer spoedig
tot de oude onmaatschappelijke daden brengen. Voor de wijkverpleegster
is hier vaak de gelegenheid, aan de familie, die tegen het advies van de
leiding der gezinsverpleging in, een patient aan de verdere verpleging
wil onttrekken, haar waarschuwende stem te doen hooren.
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DE VOOR- EN NAZORG VOOR ZENUW- EN ZIELSZIEKEN.
De voor- en nazorg voor zenuw- en zielszieken, de zorg dus voor den
geestelijk abnormale in de maatschappij, heeft de psychiatrie gebracht
buiten de muren van het gesticht in de voile maatschappij. In de laatste
kwarteeuw is de overtuiging gerijpt, dat men op 't gebied van de zorg
voor de geestelijke volksgezondheid, evenals dat reeds eerder op 't gebied
van b.v. de tuberculose-bestrijding was ingezien, niet kon volstaan met
inrichtingen, waarin de lijders worden opgenomen, indien hun toestand
verder verblijf in de maatschappij onmogelijk maakt en waaruit ze
zonder meer weer werden weggezonden, zoo spoedig zij of wel hersteld
of althans genoegzaam hersteld waren. De groote stoot tot een nieuw
inzicht kwam uit Amerika. Een herstelde zielszieke, die eenigen tijd in
een krankzinnigengesticht was verpleegd geweest, vond in hetgeen hij
in de inrichting had ondervonden en van zijn medepatienten had gezien
en vernomen, aanleiding zijn indrukken in een boek vast te leggen.
Hij trachtte door zijn boek bij het groote publiek belangstelling te wekken
voor het lot van de zielszieken en de aandacht te vestigen op hetgeen
naar zijn meening verbetering of aanvulling behoefde. In de eerste plaats
wees hij er op, dat het verblijf in de gestichten voor de patienten zooveel
dragelijker kon worden gemaakt door een meer gezellige inrichting van
de afdeelingen, door meer bemoeiing met den patient als mensch, door
wat meer afleiding en ontspanning. Daarnaast schilderde hij de moeilijkheden van den uit het gesticht vertrokken patient om zich weer in 't
maatschappelijk leven terecht te vinden, beroofd plotseling van deskundige leiding en steun, moeilijkheden, die het pas herwonnen geestelijk
evenwicht weer bedreigen. Hij deed dit alles met zooveel talent en zoo
overtuigend, dat zijn boek inderdaad de aandacht van het groote publiek
gaande maakte en omstreeks 1910 aanleiding werd tot het ontstaan van
een beweging, die uitgegroeid is tot de zorg voor de geestelijke volksgezondheid.
Geestelijke Volksgezondheid. Deze is nu ook hier te lande volop in
haar opkomst, omvattende voor- en nazorg en 't werk van de Consultatiebureaux. Na Amerika is 't vooral Duitschland geweest, waar op groote
schaal deze nieuwe gedachte in de praktijk is omgezet.
Gewekt door hetgeen men in het buitenland zag gebeuren in het belang
van de geestelijke volksgezondheid, zijn het hier te lande de psychiatrische inrichtingen geweest, die het initiatief genomen hebben tot het verzorgen van dit belangrijke onderdeel van sociale gezondheidszorg.
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Buitendiensten. In 1926 richtte de psychiatrische inrichting „Maasoord" bij Rotterdam als baanbreekster in Nederland, voor de stad Rotterdam een Buitendienst in, in den loop van 1928 gevolgd door de Willem
Arntz-Stichting te Utrecht en Endegeest bij Leiden en in 1929 door de
psychiatrische inrichting „Voorburg" te Vught, sedert nog door meerdere gevolgd.
Bovendien werden in de latere jaren opgericht de R. K. Vereeniging
voor geestelijke volksgezondheid, de Ned. Herv. Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid en de Nederlandsche Vereeniging voor volksgezondheid, welke vereenigingen beoogen de bestudeering van alle vraagstukken,
die met de geestelijke volksgezondheid samenhangen en 't bevorderen
van 't practisch werk op dit gebied.
De Buitendienst van een gesticht staat onder leiding van een geneesheer van den Buitendienst. In zijn arbeid wordt hij terzijde gestaan door
aan den Buitendienst verbonden verpleegsters : deze verpleegsters moeten
naast een behoorlijke ervaring in de behandeling van en den omgang
met zielszieken, de noodige kennis van en vooral de noodige geschiktheid
voor sociaal werk bezitten.
Het practisch werk van den Buitendienst bestaat in de eerste plaats
in het verleenen van nazorg aan de uit de gestichten vertrokken patienten
en — in gevallen, waarin zulks gewenscht is — het voorbereiden van
de thuiskomst van de patienten. Het laatste is vaak van overwegend
belang voor 't welslagen van het proefverlof. Een herstelde huismoeder
zou met kans op succes wel weer naar huis kunnen, indien zij niet onmiddellijk voor de, voor haar voorloopig nog te zware taak van een
groot gezin geplaatst werd : dan moet de Buitendienst tevoren zich verzekeren van de voorloopige beschikking over een hulp in de huishouding
en, indien de menschen dit zelf niet kunnen bekostigen, daarvoor de
hulp van Armbestuur of van een of andere charitatieve vereeniging
inroepen. Voor herstelde mannen is het vaak noodig tevoren werk te
zoeken bij een patroon of in een gemeentelijke werkverschaffing; niet
zelden moeten hierbij allerlei bezwaren weggeredeneerd worden. Soms is
het gewenscht, dat de geheel of gedeeltelijk herstelde patient niet weer
terugkomt in zijn oude buurtschap, waar iedereen hem kent, waar vaak
onaangename herinneringen aan vastzitten en bronnen voor nieuwe moeilijkheden : dan is 't weer de Buitendienst, die bij 't zoeken naar een nieuwe
woning moet helpen, eventueel met beroep op een plaatselijk woningbureau of op de hulp van 't gemeentebestuur. V6Ordat de patient het
gesticht verlaat, wordt hij door den behandelenden gestichtsgeneesheer
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voorgesteld aan den geneesheer van den Buitendienst, die dan tevens in 't
bezit komt van de ziektegeschiedenis en in tegenwoordigheid van den
patient met den gestichtsgeneesheer nog de speciale belangen van den
patient kan bespreken.

Consultatiebureaux voor zenuw en zielsziek:a. I s de patient eenmaal thuis, dan begint de eigenlijke nazorg. Deze wordt uitgeoefend
door huisbezoek en door het geven van de gelegenheid aan den oudpatient of diens familie den geneesheer van den Buitendienst te raadplegen op een Consultatiebureau voor ,:enuu..- en zielsziehen.. de zittingen
hiervan worden tevens bijgewoond door de verpleegster van den B.D. die
naar aanleiding van 't besprokene zoo noodig opdrachten krijgt voor
te verleenen hulp. Bij het vertrek uit het gesticht ontvangt de patient
of zijn familie opgave van plaats en our van de zittingen van het naastbijgelegen Consultatie-bureau.
De bemoeiingen van de nazorg zijn vee:cmvattend en veelsoortig. Niet
alleen aan den patient is leiding en stain
geven b:j zijn wederaanpassing aan omgeving en maatschappij, moor meestal is deze
n:et
minder noodig voor de omgeving, voor de familieleden. Hun moet geleerd warden, hoe zij nu eens tegemoet moeten komen aan 't minderwaardigheidsgevoel van den patient, dan weer de prikkelbaarheid van
den patient op bepaalde punten moeten ontzien, dan weer uit de eigenaardige ideeen van den patient voortkomende opmerkingen stilzwijgend
moeten voorbijgaan. In heel veel gevallen moot er de hand aan gehouden worden, dat den patient de noodige pa:sende bezigheid verschaft
wordt, dat hem op tactische maar besliste wijze niet wordt toegestaan tot
een onbehoorlijken tijd in bed te leggen of zich zelf te verwaarloozen,
waardoor het, door de arbeidstherapie in het gesticht bereikte peil van
maatschappelijkheid van den patient, weer spoedig teloor zou gaan.
Zoo noodig moet overleg gepleegd worden met den huisarts over nog bestaande klachten ofwel over nog voort te zetten behandeling b.v. bij
epilepsie. Waar financieele zorgen zijn, is de taak van de nazorg, de
daarvoor in aanmerking komende lichamen (.Armbestuur, St. Vincentiusof St. Elisabeth-Vereeniging) te hulp te roepen.
Bij al dit werk is de hulp van de verpleegster van onschatbare waarde.
Door tactvol optreden kan zij de vertrouwenspersoon van de door haar
bezochte gezinnen worden, aan wie veel eerder dan aan den dokter, alles
wordt toevertrouwd, wat er aan moeilijkheden schuilt in het gezinsleven:
in haar hoedanigheid van vrouw ziet zij veel scherper, wat er in een
-
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gezin ontbreekt en waarmee het gezin 't meest doeltreffend ware te helpen, vooral waar armoede of soms ook gebrek aan overleg van de huisvrouw de oorzaak van de moeilijkheden is. Met de charitatieve vereenigingen, waar ook vaak dames de werkende leden zijn, kan zij meer zaakkundig de nooden van het gezin bespreken : daar, waar opvoedingsmoeilijkheden zijn, kan zij de moeder door haar raad bijstaan : waar
verwaarloozing van het huishouden dreigt, staat de dokter hulpeloos,
maar kan de verpleegster de juiste leiding geven.
Zeker in de tegenwoordige ongunstige tijdsomstandigheden zal 't alleen
voor de grootere centra en de onmiddellijke omgeving daarvan mogelijk
zijn, voor de nazorg gebruik te maken van de hulp van speciaal daarvoor
aangestelde verpleegsters. Op 't platteland zal de B.D. vaak een beroep
moeten doen op de verpleegster van de pinatseNke afdocling v Q 11C1,
Wit-Gele Kruis. Behalve haar medewerking bij de uitoefening van de
nazorg, kan de plaatselijke wijkverpleegster de belangen van de oudpatienten nog dienen door tijdig den B.D. te waarschuwen, indien het
met den patient, over wien de nazorg als verder onnoodig gestaakt was,
weer minder goed gaat en hervatting van de nazorg haar gewenscht toeschijnt. Vooral op de dorpen hoort zij allicht, hetzij direct, hetzij indirect, alles wat er in de gezinnen omgaat. Het kan zijn, dat een alcoholist
die zich langen tijd goed heeft gehouden, teekenen geeft weer in zijn oude
kwaal te hervallen : dat een patient, die reeds eerder wegens een ernstige
aanval van melancholie gestichtsopname behoefde, weer begint te tobben
en de familie 't dreigende gevaar niet inziet of niet wil inzien : dat een
gezin weer in sociaal ongunstige omstandigheden komt te verkeeren of
dat er andere moeilijkheden zich hebben voorgedaan, waardoor een oudpatient in dat gezin gevaar loopt zijn geestelijk evenwicht weer te verliezen. In al die gevallen, die oneindig van verscheidenheid zijn, kan de
wijkverpleegster door tijdig waarschuwen veel voorkomen, in sommige
gevallen zelfs een heropname, die anders wellicht vroeg of laat weer
noodig zou zijn. Hoe langer het sociale werk voor de geestelijke yolksgezondheid bestaat, hoe inniger de samenwerking van W.G.K. en B.D.
door de praktijk zelf zal worden en wel in volle wederkeerigheid. Hier is
neergeschreven een beroep van den B.D. op het W.G.K., doch daartegenover staat, dat de B.D. ook wederkeerig aan 't W.G.K. kan aanbieden zijn hulp in alle gevallen, waar de wijkverpleegster in haar gezinnen in aan raking komt met geestelijk abnormalen, waarvoor zij gaarne
raad en hulp zou hebben. Dit voert tot de tweede taak van het Consultatiebureau voor zenuw- en zielszieken, n.l. 't verleenen van voorzorg.
11
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Het C.B. staat behalve voor oud-patienten open voor een ieder, die
of voor zich zelf of voor aan zijn zorg toevertrouwden behoefte heeft
aan psychiatrische voorlichting, raad of steun. Scherp onderscheid moet
worden gemaakt tusschen Consultatiebureau en Polikliniek. Evenals op
de C.B.'s voor zuigelingen en tuberculose, wordt ook hier geen behandeling gegeven, doch slechts adviezen en sociale hulp. Waar behandeling
noodig is, wordt in overleg getreden met den huisarts, ook in die gevallen,
waar de patient niet door den huisarts gezonden wordt.
Zeer veelzijdig is het werk van 't C.B.: adviezen aan ouders bij de
opvoeding van achterlijke of abnormale kinderen, raad en hulp voor 't
verkrijgen van buitengewoon lager onderwijs, voor 't verkrijgen van
financieele steun van overheid of charitatieve vereenigingen indien voor
kinderen plaatsing in een internaat noodig is, of voor het verkrijgen
van medische behandeling, die anders voor de patient onbereikbaar is
of ter tegemoetkoming in de kosten van verpleging van geestelijk abnormale familieleden, voorlichting aan huisarts of gemeente in de kwestie
of voor een patient opname in een inrichting noodzakelijk is of zoo
mogelijk het aangeven van andere wegen ter behoorlijke verzorging:
raad en hulp bij het zoeken van passenden arbeid voor geestelijk onvolwaardigen, adviezen aan instellingen als armbesturen, gemeentelijke geneeskundige diensten, schoolbesturen, sociale vereenigingen, enz. zoo vaak
zij te doen hebben of meenen te doen te hebben met geestelijk abnormalen
Voor een goede samenwerking in het belang van de voorzorg is het
noodig, dat de plaatselijke wijkverpleging zich in haar wijk voelt als
voorpost van alle instellingen, die op 't gebied van de volksgezondheid
werkzaam zijn, dus niet alleen van de tuberculose-bestrijding, van de
kinder-hygiene, maar ook van de geestelijke volksgezondheid. Zij moet
kennis nemen van alles, wat er in de gezinnen van haar wijk om leiding
en verbetering vraagt en niet schromen om ook ongevraagd raadgevend
en waarschuwend op te treden : zij kan overtuigd zijn, dat, als ze haar raad
met tact aanbiedt, deze met een dankbaar hart aanvaard zal worden,
vooral door de armen, die zoo vaak hun leed maar aanvaarden als iets,
waaraan toch niets te doen is, waarvoor zij althans niet de weg weten,
waar hulp te krijgen is.
Het groote belang van de voorzorg uitgeoefend door de C.B.'s voor
zenuw- en zielszieken is de mogelijkheid van het verschaffen van psychiatrische voorlichting in een breede laag van de bevolking, voor wie
deze tot dusver onbereikbaar was, n.l. voor de on- en minvermogenden.
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Evenals op de andere gebieden van volksgezondheid kan bier nu prophylactisch (d.i. in voorzorg, voorkOmend — voorkomen is beter dan genezen !) worden opgetreden. Doch willen de C.B.'s werkelijk ten voile aan
hun roeping beantwoorden, dan moeten de gevallen warden opgespoord
en aangebracht en hierin kan de plaatselijke wijkverpleegster een ruim
aandeel hebben.
Waar de nazorg een verkorting van de gestichtsverpleging mogelijk
maakt, kan de voorzorg in veel gevallen, mits tijdig ingeroepen, gestichtsopname voorkomen. In andere gevallen weer zal tijdig advies tot
opname in de voor ieder geval afzonderlijk meest geschikte inrichting
voorkomen, dat de kans op herstel door uitstel verloren gaat, of dat er
ongelukken gebeuren, die waren te voorkomen geweest. In dit verband
micet men den trpn A n
niet zeldzame gevallen van zelfmoord in een
overigens geneeslijken aanval van melancholie: aan de evenmin zeldzame
gevallen van graviditeit van imbecille meisjes, die zich zelf niet kunnen
bewaren en de prooi worden van den eersten den besten, die misbruik
maakt van hun sexueele weerloosheid: aan idiote en achterlijke kinderen,
die vervuilen en verwilderen, omdat ze in 't arme en vaak kinderrijke
gezin niet de verzorging kunnen krijgen, die ze dringend noodig hebben
en voor wie gestichtsverpleging een dringende eisch is.

PSYCHOPATHEN ZORG.
-

Ten slotte nog een enkel woord over de psychopathenzorg. De psychopathen met hun onevenwichtig gemoedsleven, hun slecht beheerschte
neigingen en hartstochten en hun wilszwakte waren vroeger een kruis,
zoowel voor den strafrechter als voor de gestichten, waarin zij, indien
zij ontoerekenbaar verklaard waren, geplaatst werden. Voor den strafrechter, omdat de wet hem slechts de keus liet tusschen 't straffen van
beklaagde op den voet van den gewonen misdadiger en 't ontoerekenbaar
verklaren met de daarop volgende plaatsing in een krankzinnigengesticht.
geen van beide rnaatregelen gaf voldoening. Voor de gestichten waren
zij een kruis, vooral door hun onbetrouwbaarheid en door hun ongewenschten invloed op de andere patienten. Teneinde aan deze bezwaren
tegemoet te komen, is de strafwet gewijzigd, zoodat het mogelijk werd
voor crimineele psychopathen, dat zijn dus psychopathen, die zich aan
een of andere strafbaar feit hebben schuldig gemaakt, een verminderde
toerekeningsvatbaarheid aan te nemen. Bovendien werden opgericht psychopathen-asyls, inrichtingen, waarin psychopathen de voor hen noodige
leiding kunnen vinden.
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Ten slotte werd mogelijk gemaakt het ter beschikking stellen van de
regeering: hierbij blijft de psychopaath, op door den Minister van Justitie vast to stellen voorwaarden, onder toezicht staan : dit toezicht wordt
dan opgedragen aan een reclasseerings- of nazorgvereeniging. De strafrechter kan nu, desgewenscht na psychiatrische voorlichting, b.v. eerst
een gevangenisstraf opleggen, aangepast aan de verminderde toerekeningsvatbaarheid van den psychopaath, daarna plaatsing in een asyl ter heropvoeding, daarna .kan de psychopaath, alhoewel al of niet op bepaalde
voorwaarden in vrijheid gesteld, nog ter beschikking der regeering blijven onder toezicht van een reclasseeringsvereeniging of nazorginstituut,
soms ook wel in gezinsverpleging geplaatst worden. De strafrechter kan
ook een of meerdere der hier in volgorde genoemde maatregelen overslaan en b.v. genoegen nemen met een voorwaardelijke straf en ter beschikking stelling.
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LICHAMELIJK GEBREKKIGEN
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

In de eerste plaats zou eene definitie moeten worden gegeven van hetgeen onder lichamelijke gebrekkigheid wordt verstaan, maar aangezien
dit onderwerp vooral behandeld wordt in verband met de maatschappelijke onvolwaarclighPid, kan beter een definitie gegeven worden van hetgeen onder een hulpbehoevende lichamelijk gebrekkige moet worden
verstaan.
Definitie. De grondlegger in Duitschland van de gebrekkigenzorg,
Prof. Biesalski geeft hiervan de volgende definitie: „Een hulpbehoevende
lichamelijk gebrekkige is een lijder, die, tengevolge van een aangeboren
of verkregen aandoening van het zenuwstelsel, de beenderen of gewrichten, in het gebruik van zijn romp of ledematen in die mate is belemmerd,
dat hij door de ongunstige verhouding van den graad van zijn gebrek
tot de levensomstandigheden van zijn omgeving, het zonder hulp niet
tot een onafhankelijk bestaan kan brengen."
Deze definitie is schijnbaar onvolledig. Prof. Biesalski verduidelijkt ze
dan ook in de toelichting, die hij geeft op de Pruisische wet, die de zorg
voor de lichamelijk gebrekkigen regelt (192o), wanneer hij zegt, dat tot
den romp ook gerekend moet worden het gelaat en het hoofd, zoodat
ook misvormingen van het gelaat en van de kaak, of een waterhoofd
ook lichamelijke gebrekkigheid beteekent in den zin van de hierboven
gegeven definitie. Zoo b.v. behoort ook tot de lichamelijke gebrekkigheid
uitgebreide lidteekenvorming in het gelaat door verbranding.
Aantal. Hoe groot is het aantal gebrekkigen in Nederland? In
Duitschland zijn reeds tellingen gehouden in 1906 en 1907. In ons land
zijn eveneens meerdere tellingen gehouden, waarvan de meesten zich
echter over kleinere bevolkingscentra uitstrekken.
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De poging van het Centraal Bureau voor de Statistiek om bij de
volkstelling van 192o gegevens bijeen te brengen omtrent het voorkomen
van lichamelijke gebrekkigheid, beantwoordde niet aan de verwachtingen.
Ontvangen werden 44822 kaarten, vertegenwoordigende even zoovele
misvormden, uit ongeveer 895 gemeenten van ons land. Uit nauwkeurige
onderzoekingen is gebleken, dat in meerdere gemeenten het aantal gebrekkigen soms vrij belangrijk te laag was opgegeven.
Het geheele aantal was dus zeker hooger dan 44822, te meer daar niet
van alle gemeenten de opgaven waren verkregen.

Onderzoek van schoolkinderen door Dr. Wassink. Veel nauwkeuriger en daardoor betrouwbaarder was het onderzoek door Dr. W. F.
Wassink met de hulp van het geneeskundig schooltoezicht en het bureau
voor de leerplicht te Amsterdam ingesteld naar de lichamelijke gebrekkigheid onder de schoolkinderen van 6 tot 14 jaar.
Op een totaal van 84000 onder geneeskundig schooltoezicht staande
kinderen waren er 5o a 6o tusschen het 6e en 14e jaar, die tengevolge
van gebrekkigheid niet in staat waren het schoolonderwijs geregeld te
volgen. Daarnaast werden door 3 schoolartsen 18000 gezonde schoolgaande kinderen onderzocht in verschillende deelen der stad teneinde
zooveel mogelijk alle lagen der bevolking te bereiken. Hierbij werd een
cijfer van 2(100 voor de lichamelijke gebrekkigheid der kinderen gevonden.
Voegt men bij deze kinderen degenen, die de school niet konden bezoeken, dan komt men op woo schoolkinderen tot een cijfer van 2.66
lichamelijk gebrekkigen. Hierbij kan bemerkt worden, dat voor zoover
het betreft rachitische misvormingen deze met den leeftijd sterk afnemen,
of door behandeling genezen worden.
Resultaten telling Haarlem. De resultaten der telling te Haarlem,
welke geschiedde ander leiding van Dr. W. Mol, orthopaedisch chirurg
en E. P. Schuyt, hoofd der Gemeentelijke Nazorg warden door hen uitvoerig beschreven in hun werk: „Over Lichamelijke Gebrekkigheid".
Als norm voor lichamelijke gebrekkigheid gold, dat als zoodanig werden beschouwd die lieden, waarvan de normale bewegingsmogelijkheid
voortdurend sterk beperkt was of wier lichaamsvorm sterk afweek van
het normale.
De huis-aan-huis telling, welke geschiedde door dames en heeren van
de Verbandscommissie Nazorg had tot resultaat, dat 877 kaarten werden
ingeleverd met het adres en de voorloopige diagnose van lichamelijk
gebrekkigen. Al deze personen werden daarna door Dr. W. Mol en den
351

Heer E. Schuyt persoonlijk bezocht en werd een rapport omtrent hen
ingevuld.
Aangezien voornamelijk de lichamelijk gebrekkige kinderen de aandacht in dit hoofdstuk vragen, zoo is het van belang hier het aantal
van die kinderen, vastgesteld in deze telling, te vermelden.
Aangetroffen werden 146 lichamelijk gebrekkigen van o-14 jaar,
waarvan 83 jongens en 63 meisjes. 23 hiervan waren tevens zwakzinnig
(16% ), n.l. 16 jongens en 7 meisjes. Van o-6 jaar waren 36 kinderen,
van 6-14 jaar Ito kinderen.
Het aantal gebrekkigen van 6 14 jaar vormde dus 6 a 7"/0o der
schoolbevolking.
Van de Ito gebrekkige kinderen van 6-14 jaar waren de vorderingen
normaal bij 51, van de overige 59 waren 33 enkele klassen ten achter,
7 waren op dc schuol -you' buiLengewoon onderwijs, 7 genoten huisonderwijs en 12 hadden geen onderwijs.
Teneinde een indruk te krijgen van het vraagstuk der lichamelijke
gebrekkigheid op het platteland, werden ook de dorpen Benschop en
Polsbroek met te samen 2807 inwoners onderzocht.
Hier werden aangetroffen 36 gevallen van lichamelijke gebrekkigheid
(i.3% der bevolking). Hulpbehoevende gebrekkigen volgens de definitie
van Biesalski waren hierbij niet.
Telling te Leiden. In 193o werd te Leiden een Comite gevormd
onder voorzitterschap van Dr. Murk Jansen teneinde aldaar eene telling
van gebrekkigen te houden.
Bij de telling gold ten aanzien van gebrekkigheid dezelfde norm als te
Haarlem. De stad werd hierbij in 58 wijken ingedeeld, terwijl in de
plaatselijke pers medewerking der bevolking werd gevraagd.
In totaal werden 61 1 personen als gebrekkig opgegeven, waarvan 46
gevallen bleken niet als zoodanig te kunnen worden beschouwd, zoodat
in het geheel 565 gebrekkigen werden gevonden n.l. 271 mannen en
294 vrouwen.
De 565 gebrekkigen kunnen over de volgende 3 leeftijdsgroepen worden
verdeeld:
Van 0-13 jaar
97 gebrekkigen
Van 14-65 jaar
408 gebrekkigen
Boven
65 jaar
6o gebrekkigen

Zouden de in Leiden verkregen gegevens op geheel Nederland van toepassing zijn, dan zouden ongeveer 64000 lichamelijk gebrekkigen in ons
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land aanwezig zijn. Het is echter niet juist de telling in een enkele
gemeente gedaan over het geheele land om te slaan, daar in verschillende
gemeenten zeer groote verschillen voorkomen.
Telling A.V.O. In 193o is door de Nederlandsche Vereeniging tot
bevordering van den arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten een
telling gehouden van de lichamelijk en geestelijk gebrekkigen in 505
gemeenten van ons land met een bevolking van 3.361.032 zielen.
De op bladzijde 354 voorkomende staat geeft de resultaten van deze
telling weer:

Het rapport zelf zegt omtrent de betrouwbaarheid van deze gegevens
het volgende:
„En al mogen de resultaten dezer Onvolwaardigen-telling uit den aard
der zaak niet voor honderd procent betrouwbaar zijn, daar staat tegenover, dat thans zeker eenig inzicht is gekregen in den omvang der
onvolwaardigheid in ons land, waaromtrent geheel geen gegevens — dan
hier en daar op onderdeelen — bekend waren."
In 1925/1926 werd een telling gehouden van alle gebrekkigen in het
Duitsche Rijk (Wartemberg en het Saargebied niet inbegrepen). Hierbij
kwam men tot een aantal van 404.665 lichamelijk gebrekkigen, namelijk
292.635 mannen en 120.030 vrouwen. Hierbij waren 132.939 oorlogsinvaliden, zoodat zonder deze het aantal lichamelijk gebrekkigen 4.54
per woo inwoners bedroeg. Op de basis van eenzelfde percentage voor
Nederland, zouden hier ongeveer 3650o gebrekkigen zijn. Dus aanmerkelijk minder dan de Leidsche telling zou aangeven.
Afgaande op de in Haarlem verkregen resultaten zouden er in ons land
ongeveer 8000 lichamelijk gebrekkige kinderen zijn onder de 14 jaar;
als basis nemend het percentage Katholieken onder de bevolking zou
men komen op een aantal van ongeveer 3000 roomsch-katholieke lichamelijk gebrekkige kinderen van dien leeftijd.
Oorzaken. Welke zijn nu de aorzaken van de lichamelijke gebrekkigheid? De gegevens verzameld door de tellingen te Haarlem en te Leiden
kunnen hier als leidraad dienen. In het algemeen kunnen twee groepen
van oorzaken worden onderscheiden:
1. Erfelijke oorzaken;
2. Niet-erfelijke oorzaken (verkregen).
Het schema op blz. 355 kan van de oorzaken een overzicht geven.
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Telling gehouden in

In totaa l 1078 gemeenten met een bevo lking 7.93 5. 565. Ge teldin 505 gemeen ten met een bevolking 3.361.032.

Telling van onvolwaardigen, gehouden op 3 1December 1930.
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De oorzaken, zooals deze door de tellingen te Haarlem en Leiden
werden aangetroffen, alsmede het percentage gebrekkigen voor iedere
oorzaak zijn in de hier volgende staat aangegeven.

Tuberculdse van beenderen en gewrichten
Kinderverlamming
Chronische gewrichts-aandoeningen .
Aangeboren afwijkingen
Rachitis (Groeizwakte)
.
Ongevalsgevolgen .
Aandoeningen, oude dag
Spastische verlammingen en rie reiike aan d3cri :
Overige .

Haarlem

Leiden

18 %
io %
8.5o%
13 %
12.50%
12.

15.26%
17.1o%
7-35%
23.17%
12.16. 34:

9.50%
14.5o%

4.78 70

2.-%

4.—%

De beide tellingen zijn met betrekking tot de oorzaken niet geheel
vergelijkbaar Te Leiden zijn blijkbaar de spastische verlammingen in
een andere rubriek n.l. die der aangeboren afwijkingen opgenomen.
Een duidelijke indruk van de voornaamste oorzaken ook in het algemeen wordt door deze staat verkregen, al verschillen ook onderling de
daarbij vermelde percentages, hetgeen zeer begrijpelijk is, aangezien in
de gemeenten, waar bijv. geen of weinig gevallen van kinderverlamming
zijn voorgekomen, ook weinig of geen gevallen van gebrekkigheid ten
gevolge dezer ziekte zullen voorkomen.
Voorzorg. Bij de bestrijding der lichamelijke, gebrekkigheid zullen
die maatregelen op den voorgrond moeten staan, welke de besmettelijke ziekten (Tuberculose, Syphilis, Kinderverlamming enz.) en de Rachitis kunnen voorkomen. Daarnaast zal men de oogen van het groote publiek moeten openen voor de gevaren verbonden aan het gebruik van
alcohol vooral tijdens de zwangerschap. Goede verloskundige hulp zal
veel ertoe kunnen bijdragen om beenbreuken, verlammingen en luxaties
tijdens de geboorte te voorkomen. Ook kunnen velerlei maatregelen worden getroffen om ongevallen in en buiten fabrieken en werkplaatsen te
voorkomen. Arbeidswet en Veiligheidswet zullen zeker in en buiten fabrieken en werkplaatsen hiertoe kunnen medewerken, maar vooral zal door
strenge voorschriften en opvoeding van het publiek het aantal straatongevallen moeten verminderd worden. Vele der genoemde maatregelen
zullen in andere hoofdstukken uitvoeriger worden besproken.
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School van de „Johannastichting" te Arnhem (voor lichamelijk gebrekkigen).

Rietvlechtschool „Adriaanstichting" te Rotterdam (voor lichamelijk gebrekkigen).

Zorg. Aan de Zorg voor de gebrekkigen zal een belangrijke plaats moeten worden ingeruimd. Hier zal voornamelijk worden gesproken over het
lichamelijk gebrekkige kind. Al naar den aard van de aandoening zal het
kind thuis, in een ziekenhuis of in een gebrekkigen-tehui; (Duitsch:
Kriippelheim) moeten worden geholpen, ofschoon het tehuis N/oor gebrekkige kinderen meer een inrichting is, waar naast geneeskUndige behandeling, ook opleiding in een bepaald beroep en onderwijs wore en gegeven.
Zoo kan zeer vaak een licht geval van klompvoet warden behandeld
in eene orthopaedische polikliniek of op een Consultatie-F ureau voor
lichamelijk gebrekkigen. Het kind kan dan thuis blijven.
Een kind met bijv. dubbelzijdige heupontwrichting moe behandeld
worden in een ziekenhuis, al kan het ook soms tijdelijk naar huffs. Wanner de aandoening is opgeheven, kan het kind in den regel het gewone
leven thuis weder medemaken en de gewone scholen bezoeken.
Een ander kind met bijv. een verlamming of bij wie een arm of been
gedeeltelijk ontbreekt moet soms gedurende langeren tijd chirurgisch
worden behandeld, het moet gedurende dien tijd tevens onderwijs ontvangen en op een bijzondere wijze voor een beroep warden opgeleid. In
enkele gevallen zal dat beroep ook wel geleerd kunnen worden op een
ambachtsschool, maar toch komen verschillende gevallen voor, waarbij
het noodig is die beroepsopleiding te geven in bijzondere inrichtingen
(tehuis voor gebrekkigen), waar bijzondere leermethoden kunnen worden
toegepast. Hier gaat de zorg voor de gebrekkige reeds over in de nazorg,
en in de voorzorg voor den maatschappelijk onvolwaardige.
De inrichtingen, die dus voor de behandeling van de lichamelijkgebrekkigen in aanmerking komen zijn:
I. De orthopaedische poliklinieken en Consultatie-Bureaux.
2. De orthopaedische kliniek.
3. Het tehuis voor gebrekkigen, dat verschillende afdeelingen bevat
(Kruppelheim):
a. orthopaedische kliniek.
b. school voor lager of uitgebreid lager onderwijs.
c. school voor beroepsopleiding.
Bij de beschrijving van de organisatie van de gebrekkigenzorg wordt
hierop nader teruggekomen.
Nazorg. De Nazorg van de lichamelijk gebrekkigen om vat de maatregelen, die genomen kunnen worden om hen in staat te stellen door
arbeid geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud te voorzien. Voornamelijk
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betreft het hier maatregelen ten opzichte van de jeugdige gebrekkigen.
Wanneer de gebrekkigheid op ouderen leeftijd wordt verkregen, dan
kan aan personen werkzaam in ondernemingen, op grand van de Ongevallenwet een rente worden uitgekeerd of beroepsomvorming worden
gegeven. Betreft de gebrekkigheid oudere personen, die hun letsel niet
hebben opgedaan tijdens hunne werkzaamheden in een onderneming,
dan kan bijv. op grond van de Invaliditeitswet een rente worden toegekend. De Invaliditeitswet geeft geen steun voor beroepsomvorming.
Met groote zorg zal voor de jeugdige gebrekkigen uit de
beroepen, waarvoor zij geschikt mochten zijn, een keuze moeten worden
gedaan. De aard van het gebrek, de graad van verstandelijke en geestelijke ontwikkeling, de mogelijkheid van het vinden van arbeid in een
bepaald beroep en nog meerdere andere factoren zullen bij die keuze van
grooten invloed zijn.
Sams zal de aard van het gebrek het mogelijk maken het kind thuis
te houden, en het zijn ambacht te laten leeren bij een baas of op een
ambachtsschool. In meerdere gevallen kan het wenschelijk of zelfs noodzakelijk zijn het kind reeds vroegtijdig te plaatsen in een tehuis voor
gebrekkigen (Kruppelheim), waar het geneeskundig wordt behandeld,
lager of uitgebreid lager onderwijs ontvangt, benevens beroepsopleiding.
In Duitschland heeft zich deze laatste methode zeer sterk ontwikkeld.
In 1925 waren er 78 inrichtingen met 10877 bedden. De grootste
inrichting heeft zelfs 50o bedden. In dat jaar waren er onder die inrichtingen in Duitschland 16 Roomsch-Katholieke met 4500 bedden.
Op de schoolafdeeling is het onderwijs op dezelfde wijze ingericht als op
de lagere scholen. Sommige tehuizen hebben speciale klassen voor geestelijk
achterlijke kinderen, andere hebben scholen voor voortgezet onderwijs.
Beroep.

Vereenigingen. In ons land houden meerdere particuliere instellingen zich met de behartiging der belangen van de lichamelijk gebrekkigen bezig.
De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid voor
onvolwaardige arbeidskrachten (A.V.O.), de Centrale Vereeniging voor
lichamelijk gebrekkigen, de Vereeniging voor Misvormden te Leiden en
de Nederlandsche Vereeniging „De Stuers" met polikliniek te 's-Gravenhage, welke vereeniging ten doel heeft het verstrekken van apparaten
aan behoeftige gebrekkigen. Voor lijders aan chirurgische tuberculose
bestaat de Vereeniging ,Begetu".
Als organisatie voor onderlinge hulp, die van de gebrekkigen zelf uit-
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gaat, heeft men nog den Bond voor Invaliden te Amsterdam met een
plaatselijk karakter en de Landelijke Federatie voor Invaliden, onvolwaardige arbeidskrachten en hulpbehoevenden in Nederland.
Zooals men ziet geen enkele Katholieke Vereeniging.
Voorts zijn er de volgende inrichtingen in ons land:
De Johannestichting te Anthem (geopend 19oo) voor lichamelijk gebrekkige kinderen van 3-15 jaar, met schoolonderwijs L.O. en U.L.O.,
kantooropleiding, vakonderwijs voor jongens (rietvlechterij en mattenmakerij), voor meisjes opleiding tot naaister en coupeuse en opleiding
in de huishoudelijke vakken. Er is plaatsruimte voor 20 jongens en
17 meisjes.
De. Adriaanstichting te Hillegersberg (geopend 1914) voor lichamelijk
gebrekkige kinderen tot 2I jaar met hetzelfde onderwijs en dezelfde opleidingen als in Arnhem. Hier is plaats voor 52 kinderen.
De Corneliastichting te Beesterzwaak, alleen voor Fri PSCh..P kin d eren
van 12-14 jaar. Van de 37 bedden is ongeveer de helft voor gebrekkige
kinderen beschikbaar. Beroepsopleiding vindt hier niet plaats.
De Annastichting te Leiden. Dit is een chirurgisch-orthopaedische kliniek onder leiding van Dr. Murk Jansen. (6o bedden.) Gelegenheid voor
onderwijs of beroepsopleiding is hier niet.
Verder heeft men een orthopaedische kliniek in het Wilhelminagasthuis
te Amsterdam (I o a 20 bedden), alsmede 3 bedden voor orthopaedische
patienten in het A cademisch Ziekenhuis te Leiden, terwijl aan de kinderziekenhuizen te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag eveneens orthopaedische afdeelingen verbonden zijn.
In Rotterdam bestaat de Vereeniging: Consultatie-Bureau voor Lichamelijk Gebrekkigen onder leiding van Dr. van Assen. Dit ConsultatieBureau werd opgericht in 1923. Ook te 's-Gravenhage en Emmen zijn
Consultatie-Bureaux voor lichamelijk gebrekkigen. Dat te Emmen gaat
uit van de Prov. Drenthsche Vereeniging „Het Groene Kruis".
De volgende sanatoria nemen lijders op aan zgn. chirurgische tuberculose:
Het Amsterdamsch Kindersanatorium „Hoog-Blaricum", de „Clarastichting" te -Zandvoort, „Juliana-oord" te Laren, het „Rotterdamsch
Zeehospitium" te Katwijk aan Zee, de „Sophiastichting" te Scheveningen
en het „R. K. Zeehospitium" te Wijk aan Zee (Heliomare).
In 1935 wordt van Roomsch-Katholieke zijde te Nijmegen een Tehuis
voor gebrekkigen met orthopaedische kliniek, lagere- en nijverheidsschool
geopend.
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Kliniek.

Lighal.

R. K. Instituut voor lichamelijk Gebrekkigen to Nijmegen.

Door de Nederlandsche Vereeniging „Vacantie-oord voor lichamelijk
gebrekkigen" worden gebrekkige kinderen uitgezonden naar speciaal voor
dergelijke kinderen ingerichte koloniehuizen.

Resultaten. De mogelijkheid, dat een gebrekkige later in zijn oaderhoud zal voorzien, is afhankelijk van den aard van zijn gebrek en van
zijn energie. Ook de omgeving is hier mede een factor. Op het plat:eland
zullen de gebrekkigen eerder kunnen slagen, dan in de groote gem( enten.
De telling te Haarlem vermeldt, dat 68% der lichamelijk gebrekkigen
door arbeid een voldoende bestaan hadden.
Het onderzoek te Leiden ingesteld naar het aantal gebrekkigen bracht
aan het licht, dat van 408 gebrekkigen tusschen 14 en 65 jaar geheel
in hun eigen onderhoud konden voorzien 50% ; gedeeltelijk
eigen
onderhoud konden voorzien 7.5%; niet in eigen onderhoud konden
voorzien 33%, terwijl van 9.5% deze gegevens niet bekend N/w- ren. De
resultaten zijn dus niet bijzonder slecht.
De Organisatie. De organisatie in verband met de gebrekl:igenzorg
zal als volgt moeten warden ingericht. De provinciale organisaties van
de Wit-Gele- en Groene-Kruisvereenigingen richten commissies op voor
de zorg voor de lichamelijk gebrekkigen. Deze provinciale cDmmissies
stichten op de daarvoor geschikte plaatsen Consultatie-bureaux, geleid
door specialisten-orthopaedisten. Deze Consultatie-bureaux, wa araan ook
verpleegsters verbonden zijn, houden voeling met ziekenhui2,en, orthopaedische klinieken en tehuizen voor gebrekkigen, en zorgen voor de
plaatsing van de patienten, waar dit door den aan het Consultatie-bureau
verbonden specialist wordt noodig geacht.
Wettelijke regeling. Het is de vraag, of ook hier op (le voet van
andere landen een wettelijke regeling ten opzichte van ch; zorg voor
gebrekkigen in het leven moet worden geroepen, met als eei ste bepaling
de verplichting voor artsen, vroedvrouwen en verpleegsters om aangifte
te doen van alle gebrekkigen, die zij in hun praktijk ontmoeten, zooals
dit in Duitschland bijv. het geval is. In Belgie heeft men la lgs wettelijke
weg geregeld de wijze, waarop de gelden bijeengebracht moeten worden
om de gebrekkigen de noodige behandeling en beroepsopleiding te geven.
Daar heeft men gesticht het z.g. „Fonds Commun", waLrin gemeente,
provincie en Rijk bepaalde sommen storten, en waaruit de kosten worden
bestreden. Een dergelijke regeling zou voor ons land ook groote voordeelen bieden.
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Hier to lande moeten de noodige gelden veelal worden opgebracht
door instellingen van weldadigheid, of wordt soms hulp verleend door
de hierboven genoemde vereenigingen.
Met groote dankbaarheid moet hier vermeld worden het Koningin
Emma Jubileum Fonds, waaruit bijdragen warden gegeven voor het paedagogisch deel van de verzorging van lichamelijk gebrekkigen.
Dat de regeering de groote beteekenis van de zorg voor de lichamelijk
gebrekkigen, als zijnde vaak een onvolwaardige arbeidskracht, heeft ingezien, blijkt uit het feit, dat de Staatscommissie ingesteld voor het
bestudeeren van het vraagstuk van de onvolwaardige arbeidskrachten,
ook aan het vraagstuk van de zorg voor de lichamelijk gebrekkigen al
haar aandacht wijdt.
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ZORG VOOR BLINDEN EN HALFBLINDEN
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

dc ccrste plaats inoei de vraag worden beantwoord wat
Dcfinitic.
onder blindheid en half blindheid moet worden verstaan. Door een Cornmissie uit het Nederlandsch Oogheelkundig Gezelschap is in zake het
blindenwezen een rapport uitgebracht in 1918. De toenmaals gegeven
definitie is zeker nog van waarde. Het rapport zegt hieromtrent het
volgende: „Vooreerst dient men onderscheid te maken tusschen de begrippen wetenschappelijk en maatschappelijk blind. Wetenschappelijk kan
men iemand blind noemen, wiens gezichtsvermogen volkomen vernietigd is, of die hoogstens licht van donkey kan onderscheiden. De grenzen
van maatschappelijk pf practisch blind, en met dezen toestand hebben
wij ons alleen bezig te houden, liggen aanzienlijk hooger. Wil men dezen
toestand omschrijven, dan kan men zeggen, dat iemand blind is, die niet
in staat is zich met behulp der oogen te oriewteeren, te werken of in zijn
onderhoud te voorzien."

In de praktijk kan worden gezegd, dat een volwassen persoon blind is,
M. geen vingers kan tellen.
wanneer hij na correctie op
Kinderen worden als blind beschouwd, wanneer zij dit niet kunnen
op 5 M. afstand. Alles bij normaal gezichtsveld.
Wat het aantal blinden en halfblinden betreft, zoo geeft
het verslag van de Staatscommissie om te onderzoeken wat van Staatswege kan worden verricht tot verbetering van het lot van blinden en
halfblinden, welk verslag werd uitgebracht in 1919, de volgende cijfers,
n.l. 2370 blinden en ± 1440 halfblinden.
Het bier volgende staatje geeft een overzicht van het aantal blinden
in ons land volgens verschillende volkstellingen. Bij de volkstelling van
1930 werd geen telling van het aantal blinden gehouden.
Aantal.
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Prof. Weve vermeldt in een voor kort gehouden Radiorede, dat het
percentage blinden thans in Nederland 3 tot 4 per i o.000 inwoners is.
Het land met het grootst aantal blinden is Egypte, waar nog 78
blinden per io.000 inwoners worden aangetroffen.
Het aantal blinden in Italie bedroeg in 1911: 81 op i oo.000 inwoners; in 1934: 6o per roo.000.
In het algemeen kan worden gezegd, dat Nederland een der landen is
met het laagste percentage aan blinden.
Oorzaken. Hieronder volgen de voornaamste oorzaken aan blindheid
en halfblindheid, zooals deze voorkomen in het reeds meermalen genoemde rapport der oogheelkundigen.

I°.

Athrophie van de gezichtszenuw. Deze aandoening staat bij de
blinden bovenaan„ maar verwekt ook zgn. halfblindheid In den
repel wordt dczc aandoening door syphilis verwekt, zoodat ook
hier een tijdige en goed doorgevoerde behandeling van de syphilis
veel ellende kan voorkomen.
2°. Aangeboren gebreken. Deze zijn zoowel bij blindheid als bij halfblindheid vaak de oorzaak van de aandoening. Deze oorzaken
zijn niet te voorkomen, tenzij ook een enkele maal syphilis hierbij
in het spel is.
3°. Ernstige gevallen van bijziendheid met loslating van het netvlies.
In prophylactisch opzicht staat men hier ook vrijwel machteloos.
4 ° . Glaucoom. Al moge de ziekte niet te voorkomen zijn, een tijdig
ingrijpen kan zeker de aandoening genezen, en dus blindheid
voorkomen.
5°. Afsluiten van de pupil (seclusio et acclusio pupillae). Het grootste aantal van deze aandoeningen wordt verwekt door tuberculose s

6°.
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terwijlokdsympachetizonudaerk
ervan is.
Afwijkingen van het hoornvlies. Als voornaamste oorzaken van
deze afwijkingen moesten zeker eertijds gelden de pokken, het
trachoom en de blennorrhoea neonatorum.
Golowin vond in 1898 in de Russische blindeninrichtingen
dat in 28.5% de blindheid te wijten was aan de pokken. In Nederland bestaat practisch gesproken de pokkenblindheid niet meer.
Het trachoom als oorzaak van blindheid is ook bijna geheel
verdwenen. Vooral kwam deze oogziekte eertijds veelvuldig voor

onder de Israelietische bevolking van Amsterdam. De eerste, die
den stoot gegeven heeft tot een systematische bestrijding van het
trachoom in Amsterdam is Dr. Josephus Jitta, toenmaals Wethouder van de hoofdstad, thans Voorzitter van den Gezondheidsraad. Dank zij deze doelmatige bestrijding is de ziekte bijna geheel uitgeroeid. In Egypte komt het trachoom nog onder 95%
van de bevolking voor.
Eertijds was de blennorrhoea neonatorum een der belangrijkste
oorzaken van blindheid. Cohn vond b.v., dat in 1876 bij 30%
der blinden in een blindeninrichting de oorzaak van hun lijden
aan de bovengenoemde ziekte te wijten is. Na de invoering van
de methode van Crede in 1884, waarbij een 2% oplossing van
Nitras Argenticus in de bindvlieszak , wordt gebracht bij de zuigeling direct na de geboorte, is deze aandoening zeer sterk in
aantal afgenomen, en werd deze in 1895 volgens Cohn nog slechts
in 19% als oorzaak van blindheid in de gestichten aangetroffen.
In ons land is de blennorrhoea neonatorum zoo goed als geheel
verdwenen. Volgens het rapport van de bovengenoemde oogheelkundigen kwamen op de Oogheelkundige Polikliniek van de Universiteit van Amsterdam in 1917 op de 8609 ingeschreven patienten slechts I o gevallen van deze aandoening voor, dus in slechts
o. I I % der gevallen.ln 1897 was dit percentage nog 0.72%.
Wanneer deze oogziekte thans bijna geheel verdwenen is, dan
is dat zeker te danken aan de methode van Crede. Karl Siegmund
Franz Crede, deze weldoener der menschheid, werd geboren in
1819 te Berlijn, was hoogleeraar in de Gynaecologie en Obstetrie
aan de Universiteit te Leipzig, en stierf in 1892. Twee groote
vindingen zullen zijn naam bij het nageslacht in dankbare herinnering doen blijven, n.l. zijn methode om de nageboorte te verwijderen (186o), en zijn methode om de blennorrhoea neonatorum
te voorkomen (1884).
De voornaamste oorzaak van de afwijkingen van het hoornvlies is thans zeker nog de tuberculose, en deze wel in den vorm
van de scrophulose. Door spoedige doelmatige behandeling kan
echter de blindheid worden voorkomen.
Aangeboren en verkregen staar. Deze oorzaak van blindheid
wordt in den laatsten tijd minder aangetroffen, omdat zeker vele
gevallen van verkregen staar door operatief ingrijpen zijn te verbeteren.
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Uit het hier medegedeelde kan wel worden afgeleid, dat een groot
aantal gevallen van blindheid of halfblindheid door een tijdige en
zaakkundige behandeling te voorkomen is, terwijl een goede hygienische opvoeding der bevolking, een deugdelijk georganiseerde bestrijding
van de tuberculose en van de geslachtsziekten zeer belangrijke diensten
kunnen bewijzen ter voorkoming van de oogziekten zelf.
Thans zullen wij ons gaan bezighouden met de wijze, waarop voor de
blinden kan worden gezorgd.
Blindenzorg. De blindenzorg was in Frankrijk in de middeleeuwen
reeds van kerkelijke zijde aangevat, voornamelijk zich uitende in het
oprichten van inrichtingen, waarin de blinden konden worden opgenomen.
De mogelijkheid am blinden een zekeren graad van ontwikkeling en
schooikennis bij Le biengen we'd 1)cweLci1 c_16or Cbristian Nicscn in
Mannheim, die hierin samenwerkte met zijn leerlingen Weissenbourg en
met Therese von Paradies. In 1873 stichtte Hauy op aanraden van de
blinde violiste Therese von Paradies een inrichting voor onderwijs aan
blinden te Parijs. Engeland volgde spoedig dit voorbeeld, terwij1 in
Duitschland in 18o6 door Zeune te Berlijn en in 1808 doorJohann Wilhelm Klein te Weenen een onderwijsinstituut voor blinden werd tot
stand gebracht.
In Nederland is in 18o8 het eerst een dergelijke inrichting gesticht
door de Orde der Vrijmetselaars, en dit wel te Amsterdam, welke inrichting thans te 1-luizen (N.-H.) zich bevindt. Het bekende R. K. Gesticht
St. Henricus te Grave voor mannelijke blinden werd opgericht in 1859,
het Gesticht „de Wijnbergh" aldaar voor vrouwelijke blinden in 1882.
In 188o kwam tot stand de „Prins Alexander Stichting" te Bennekom,
later verplaatst naar Huis ter Heide bij Zeist.
Een onderwijsinrichting op Gereformeerden grondslag, genaamd „Bartimeus", werd te Zeist gesticht iii 192o. 1 )
In het algemeen verdient het aanbeveling de jeugdige blinden op te
voeden in inrichtingen. Het onderwijs en de opvoeding van deze kinderen stelt zulke bijzondere eischen, dat deze bezwaarlijk in het gezin
kunnen blijven. 2 )

Het onderwijs aan blinden is zeer bijzonder bevorderd
geworden door de vinding van den Franschen blinde, Louis Braille, die
Onderwijs.

1) Ontleend aan het artikel van Dr. Belzer in de Gids voor Maatschappelijk
Hulpbetoon in Nederland.
2) Leerplicht voor blinde kinderen bestaat niet.
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in 1829 zijn thans alom bekende methode, het Brailleschrift, bekend heeft
gemaakt. Het schrift bestaat uit boven het vlak van het papier uitstekende puntjes, die in verschillende groepeeringen geplaatst, de verschillende letterteekens aangeven. Op die wijze zijn boeken van allerlei aard,
ook muziekboeken, samengesteld geworden.
In den laatsten tijd heeft men een blinden-kortschrift samengesteld,
waardoor de boeken minder omvangrijk worden. Van de in Duitschland
bestaande 27 blindentijdschriften zijn er 26 in kortschrift gedrukt.
Voor de volwassenen, die op ouderen leeftijd blind geworden zijn, zou
het aanbeveling verdienen cursussen te organiseeren om zich het Brailleschrift nog eigen te maken.
Meerdere instellingen in Nederland geven in Brailleschrift een tijdschrift uit. Het St. Henricus Gesticht te Grave geeft een maandblad uit
„de Godsdienstvriend", terwijl de Katholieke Blindenbond het „Maandblad der R. K. Blindenzorg in Nederland" publiceert.
In dit verband moet zeker hier genoemd warden de „Le Sage ten
Broek Vereeniging", die ten doel heeft het verschaffen van lectuur aan
blinden. Deze vereeniging is gesticht door Frater Adrianus Kemps, die
gedurende meer dan 54 jaar werkzaam was aan het blindeninstituut
Sint Henricus te Grave. Le Sage ten Broek (1775-1847) was de grandlegger van de Katholieke Pers. In 1806 is hij op 31-jarigen leeftijd tot den
Katholieken Godsdienst overgegaan, om streeks 1816 gaf hij een katholiek
maandschrift uit „de Godsdienstvriend", in 183o werd hij na een smartelijk ooglijden volslagen blind. Hij was achtereenvolgens Notaris te
Rotterdam en blind geworden vestigde hij zich te Grave, alwaar een
eenvoudig steenen gedenkteeken op het kerkhof nog aan hem herinnert.
Van de grootste beteekenis is ervoor zorg te dragen, dat de blinden
de noodige vakkennis zich kunnen eigen maken, opdat de mogelijkheid
wordt geschapen, dat zij in hun verder leven geheel of althans gedeeltelijk in hun onderhoud kunnen voorzien.
De blindeninstituten in ons land hebben dan ook veelal bijzondere
afdeelingen, waarin de leerlingen in voor hen geschikte handwerken en
beroepen kunnen warden opgeleid. Eertijds bestond de arbeid van blinden veelal in het geestdoodende manden maken, stoelen vlechten, bezem
binden enz., thans tracht men hen geschikt te maken voor anderen arbeid,
als machineschrijven, steno-typist, musicus enz. Men is echter nog veel
verder, en heeft blinden in fabrieken te werk gesteld, zooals b.v. in de
Siemens-Schuckert werken bij Berlijn. Zelfs warden zij daar aan machines
te werk gesteld.
24

309

Algemeene blindenbibliotheek to Grave (uitleenbibliot5eek).
(Foto.. Le Sav-ten-Broek Ver.)

Geleidebonden voor blinden. (Foto: Ver. A.V 0.)
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Na den oorlog heeft men in Duitschland in 1920 een wet in het leven
geroepen; waarbij bepaald -is, dat van de arbeiders minstens 2% gebrekkigen (ook blinden) .moeten zijn.
In Maart 1927 waren in de Siemens-Schuckert-werken reeds 102 blinden te werk gesteld. (Direktor Paul H. Perls op het A.V.O.-Congres).
Berlijn heeft ook een arbeidsbeurs voor blinden.
Aangezien het voor de blinden vaak moeilijk is in de
vrije maatschappij arbeid te vinden, zijn reeds voor vele jaren werkplaatsen voor blinden ingericht. In een elftal gemeenten vinden we thans
dergelijke inrichtingen, in Amsterdam zelfs vier. (Zie Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland).
Voorts bestaan er in Nederland meerdere Vereenigingen en tehuizen,
die hulp en steun of onderdak aan blinden geven. (Zie Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland).
Werkplaatsen.

Geleidehonden. In den laatsten tijd staat de methode, waardoor het
den blinde mogelijk wordt zich vrijelijk zonder geleide over straat te
bewegen, namelijk door middel van geleidehonden, in het middelpunt der
belangstelling. Deze geleidehonden, veelal Duitsche herdershonden, zijn
zoodanig gedresseerd, dat zij den blinde veilig door het drukste verkeer
brengen.
Thans wordt in Duitschland reeds door 2700 blinden van deze honden
gebruik gemaakt.
De honden moeten afzonderlijk voor deze taak worden opgeleid. In
Duitschland vindt men reeds 5 van dergelijke opleidingsscholen ; te Vevey
in Frankrijk is en school met den naam „l'Oeil qui voit".
In Nederland zijn deze geleidehonden thans ook ingevoerd en is in
Amsterdam een opleidingsschool geopend. Zij voldoen uitstekend. Het
spreekt van zelf, dat de blinde ook moet leeren met den hand om te gaan;
blinde en bond moeten als 't ware eene eenheid vormen.
Ook heeft men voorstellen gedaan, om een herkenningsteeken voor
blinden in te voeren. Men heeft als zoodanig voorgesteld de blinden
een witte band te laten dragen of een witte stok te laten gebruiken. De
laatste heeft bier en daar reeds ingang gevonden.
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ZORG VOOR SLECHTHOORENDEN, DOOVEN
EN DOOFSTOMMEN
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

SLECHTHOORENDHEID EN DOOFHEID.
Bij het normale gehoor moet de zgn. fluisterstem op beide ooren worden gehoord op een afstand van 5 M. In gevallen van meer ernstige
slecht- of hardhoorendheid is op beide ooren de afstand, waarop de
fluisterstem nog wordt gehoord, i tot 3 M. Bij de zeer ernstige gevallen
van hardhoorendheid wordt de fluisterstem beiderzijds nog slechts waargenomen op afstanden minder dan i M.
Het is niet wel mogelijk getallen te geven omtrent het voorkomen
van slechthoorendheid. Dat het een veel voorkomend gebrek is, kan zonder positieve gegevens te verschaffen uit de dagelijksche ervaring wel
worden afgeleid.
Aantal. Door Dr. C. L. Deyll, leider van den Schoolartsendienst te
Amsterdam, zijn enkele gegevens medegedeeld omtrent het voorkomen
van hardhoorendheid onder schoolkinderen in die gemeente, welke on.derzoekingen verricht zijn door zijn dienst in de jaren 1912, 1926 en 1928.
Het onderzoek in verricht 1912 liep over 7433 kinderen, van wie
802 kinderen of 10.8% tot de hardhoorenden moesten worden gerekend.
Het onderzoek verricht in 1912 liep over 7433 kinderen, van wie
onderzochte kinderen 341 (4.92%) hardhoorenden werden aangetroffen,
van wie er 56 in zeer ernstige mate dit gebrek vertoonden. Van die 56
kinderen kon door behandeling de gehoorscherpte bij 39 in mindere
of meerdere mate worden verbeterd, zoo zelfs, dat aan 22 de normale
gehoorscherpte op beide ooren kon warden teruggegeven. Dat is zeer
belangrijk.
Al kunnen deze cijfers ons eenigszins een beeld geven van het voor-
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komen van hardhoorendheid onder de kinderen, het gaat niet aan de
hierboven genoemde getallen te gebruiken om te benaderen het geheele
aantal gevallen van die aandoening onder de schoolplichtigen, daarvoor
zijn die getallen te klein. Omtrent het voorkomen van hardhoorendheid
onder volwassenen staan ons nog minder gegevens ten dienste.

Oorzaken. Bij het bespreken van de oorzaken van de slechthoorenuheid en doofheid moeten we een onderscheid maken tusschen kinderen
en volwassenen.
Bij de kinderen zijn het vooral de middenoorontstekingen met hare
verschillende oorzaken, benevens de adenoide vegetaties, die een aanzienlijke vermindering van de gehoorscherpte kunnen te voorschijn roepen.
Worden deze aandoeningen niet tijdig deskundig behandeld, dan blijven
ze bestaan en kunnen zij ook op volwassen leeftijd hun nadeeligen invloed
laten gelden.
Maar op volwassen leeftijd komt niet zelden nog een andere oorzaak
van hardhoorendheid of doofheid voor, namelijk de otosclerose, een
lijden van het labyrinth. Dit lijden begint gewoonlijk op een leeftijd van
tusschen de 20 en 3o jaar, neemt regelmatig in intensiteit toe, totdat
volslagen doofheid is ingetreden. Bij het ontstaan van dit lijden schijnen
erfelijke factoren een niet onbelangrijke rol te spelen. Bezold vond in
52%, Siebenman in 35% erfelijke belasting. 1 ) In het algemeen schijnt
het vrouwelijk geslacht meer door de ziekte te worden aangetast dan
het mannelijke.
Naast endemische krop, blijken ook sommige beroepen, waarvan de
uitoefening gepaard gaat met het ontwikkelen van een hoog en intensief
geluid (ketelbikkers; arbeiders, die ijzeren bouten in metalen platen klinken enz.) hardhoorendheid en doofheid te kunnen verwekken.
Scholen voor slechthoorenden. Wanneer de slechthoorendheid niet
al te ernstig is, is het kind vaak nog in staat het onderwijs op de gewone
Lagere Scholen te volgen. Voor de meer ernstige vormen heeft men thans
in Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage afzonderlijke scholen opgericht.
Doofstommen behooren er niet thuis; veelal zijn het kinderen, die op
of na het 5e levensjaar doof of slecht hoorend geworden zijn, en die dus
kunnen spreken.
Volgens H. M. van der Zanden, Directeur van de school voor slechthoorende kinderen te Amsterdam, oehooren mede tot de vakken, die op
1

) Grotjahn. Soziale Pathologie.
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deze scholen moeten worden onderwezen : liplezen, articulatie en gehooroefening.
Het slecht hoorende of doove kind, dat een dergelijke school verlaat,
behoeft wat zijn geestelijke ontwikkeling betreft niet achter te staan bij
het normale kind. De keuze van een beroep zal echter met groote zorg
moeten geschieden, aangezien het niet voor alle beroepen geschikt is.
Vooral niet die beroepen, waarvoor een goed gehoor noodig is.
In den regel zal de slechthoorende of doove het beste slagen in een
beroep, waarbij hij meer op zich zelf is aangewezen en waarbij hij niet
in samenwerking met anderen den arbeid moet verrichten. Krijgt hij een
plaats in een voor hem geschikt beroep, dan kan hij evengoed met
wilskracht en energie slagen als het normale individu. Het spreekt vanzelf, dat een deugdelijke vakopleiding noodzakelijk is.
De reeds genoemde heer H. M. van der Zanden 1 ), geeft als voorheelcien van geschikte beroepen voor de hardhoorenden : Iithographie, graveeren, kleermaken, schoenmaken, boekdrukken, Ietterzetten, horlogemaken, glazenmaken, boekbinden, schilderen, behangen, modiste, bandagiste, enz.
Vereenigingen. De Vereeniging tot bevordering van de belangen
van slechthoorenden heeft zich onder meer tot taak gesteld, haar leden
behulpzaam te zijn bij het vinden van voor hen geschikten arbeid.
Maar deze Vereeniging zorgt nog in velerlei ander opzicht voor de slechthoorenden : zij bevordert den aanleg van telefonen in schouwburgen,
kerken en concertzalen; zij verschaft aan de slechthoorenden electrische
en andere hoorapparaten; zij exploiteert een rusthuis voor slechthoorenden „Ons Landhuis" te Lunteren. 2 )

Voor degenen, die op lateren leeftijd ernstig slechthoorend
of doof zijn geworden, worden cursussen gegeven in lip-lezen.
Lip-lezen.

Kenteeken.

2

De slechthoorende maakt zich aan ons kenbaar door het
dragen van een schildie met de letters S. H. erop. Dit
is een internationaal kenteeken, want S. H. beteekent
in het Nederlandsch „Slecht hoorend", in het Fransch
„Sourd Homme", in het Engelsch „Slow Hearing",
in het Duitsch „Schwer Honig", en in het Italiaansch
„Sordezza Ho".

Prae-advies voor A.V.O.-Congres.
) Zie W. N. Klein in Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland.
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Zij kunnen dit schild ook bevestigen op de fiets, waardoor met hun
slechthoorendheid rekening kan worden gehouden in het drukke straatverkeer. Ook aan de stations warden de dragers dier schildjes met groote
zorg voortgeholpen.
Geboden voor hardhoorenden. Gordon Berry besloot een voordracht 1 ) over de „Psychologic van toenemende doofheid" met de volgende negen geboden voor hardhoorenden, die ook voor dooven zouden
kunnen gelden:
Gij zult Uw doofheid aan Uzelf bekennen, zoowel als aan Uw omgeving. Maakt U zelf niet wat wijs en hebt geen valsche schaamte.
2. Gij zult niet jaloersch zijn op Uw buurmans hoorvermogen, doch U
verheugen te leven in een tijd, waarin de lasten door Uw gebrek zoo
gering gemaakt kunnen worden.
3. Gij zult tijdig en voortdurend Uw oorarts raadplegen en elke wetenschappelijke hulp, welke hij U biedt, aannemen.
4. Ontwijkt den kwakzalver en zijn middelen. Gemakkelijk en breed is
de weg tot zijn deur en er zijn velen, die deze vinden.
5. Gij zult toetreden tot en werken voor de Vereeniging van hardhoorenden, waar Gij aanmoediging zult vinden voor Uzelf en geluk
door Uwe broeders behulpzaam te zijn. Zoo zult Gij met de Vereeniging voortschrijden ten einde den druk, welke doofheid met zich
brengt, te verlichten.
6. Hebt Uw buurman lief, doet alles in Uw macht om hem te helpen,
wanneer hij met U wenscht te spreken. Daarom
7. zult Gij lip-lezen leeren,
8. zult Gij bezitten en gebruik maken van de beste gehoortoestellen,
welke U kunt ontdekken.
9. Zegevierend zult Gij boven Uw gebrek uitrijzen en Uw leven dusdanig inrichten, dat de wereld U noodig heeft.
DOOFSTOMHEID.
Oorzaken. Doofheid verkregen voor het vierde of vijfde jaar geeft
aanleiding tot doofstomheid. Als het kind voor dien heeft kunnen
spreken gaat veelal de woordherinnering verloren. Behalve deze verkregen doofstomheid, bestaat er ook een aangeboren en erfelijke vorm.
De aangeboren doofstomheid kan b.v. op lues berusten. Maar ook erfe1 ) Overgenomen uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 27
Januari 1934, dat het ontleende aan The Journal of the American Medical Association, Vol. ioz, No. 21. 1933.
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lijke invloeden kunnen in het spel zijn. Mijginds deelt mede, dat op
iedere 16. doofstomme kinderen een doofstomme bloedverwant in de
familie voorkomt. Vooral de huwelijken onder bloedverwanten geven
aanleiding tot het optreden van doofstomheid in het nageslacht. Scheinlank bericht, dat in 25% van doofstomheid huwelijken van bloedverwanten in het spel waren. 1 )
De verkregen doofstomheid berust meestal op het doormaken van een
encephalitis of meningitis op zeer jeugdigen leeftijd. In dit verband zou
hier genoemd kunnen worden de naam van Helen Keller, die naast
doofstom ook nog blind was, welke aandoeningen ontstaan waren door
een encephalitis, waaraan zij als jong kind lijdende geweest was.
Aantal.

Omtrent het aantal doofstommen in Nederland gaf de yolks-

telling van 1 920 de volgende cijfers:
0-15 j.

16-29 j.

M.

Vr.

M.

Vr.

645

562

598

460

30-59 j.

j

1

6o j. en ouder

M.

Vr.

M.

Vr.

897

767

206

222

Het aantal doofstomme mannen bedroeg dus 2346, dat der vrouwen
te samen 4357. Latere nauwkeurige cijfers ontbreken, daar bij de
volkstelling van 193o geene telling van doofstommen plaats had.

20 I I ,

Geschiedenis. De doofstommenzorg is reeds begonnen in de 17e
eeuw, toen Johan Conrad Amman, uit Zwitserland afkomstig, te Amsterdam reeds onderwijs gaf aan enkele doofstommen.
Hij schreef in 1692 een werk getiteld: „Surdus Loquens", waarin hij
de door hem gevonden leermethode bespreekt.
In Parijs was het daarna de l'Epee, die met het onderwijs aan doofstommen een aanvang maakte. In navolging van de l'Epee richtte Henri
Daniel Guyot een onderwijsinrichting voor doofstommen te Groningen
op in 1790.
In 1818 begon de R. K. Geestelijke M. van Beek met dit onderricht,
en wel aan vier doofstommen. Dit onderwijs is de aanleiding geweest,
dat in 1840 het R. K. Instituut voor Doofstommen te St. Michiels-

Gestel werd opgericht. Achtereenvolgens kwamen toen de gestichten te
Rotterdam (1853), te Dordrecht (1891) en te Amsterdam (i9ii). 2 )
1) A. Grotjahn. Soziale Pathologie.
2) Gids voor Armenzorg en Maatschappelijken Steun in Nederland, ie druk 1919.
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Hand-alphabet

Aanvankelijk was het onderwijs in de inrichtingen
voor een deel gebaseerd op het aanleeren van het hand-alphabet, om de
doofstommen in de gelegenheid te stellen, op die wijze zich met zijn
medemensch, die dan ook zich met dit alphabet vertrouwd zou moeten
maken, te kunnen in verbinding stellen.

Leeren spreken. Mans wordt in alle doofstommeninrichtingen de
kinderen geleerd zich door middel van het gesproken woord uit te drukken. Dat dit zoowel van de zijde van den onderwijzer als van de zijde
van den leerling veel geduld vraagt, spreekt wel van zelf. Daarnaast
moeten de leerlingen zich het lippenlezen eigen maken. De geestelijk
normale leerling is in staat de vakken van het Lager Onderwijs te leeren
en soms nog meer. Ook geven de instituten opleiding in een beroep of
bedrijf. De keuze van een beroep zal met groote zorg moeten geschieden.
Opleiding in beroepen.

Voor de jongens komen b.v. in aanmerking:
letterzetten, boekdrukken, boekbinden, kleermaken, schoenmaken enz.
Voor meisjes is het aantal vakken nog beperkter dan voor de jongens.
M. Sluiter zegt hieromtrent in zijn prae-advies voor het A.V.0.-Congres:
„Naaister, breister, borduurster, ziedaar de drie hoofdgroepen voor de
meisjes, die natuurlijk aangevuld worden met enkele andere, als strijkster, modiste in het hoedenvak, inpakster in chocolade- en andere fabrieken, diamantbewerkster in Amsterdam."

Hulp aan doofstommen. Het is te begrijpen, dat de doofstommen bij
het zoeken van arbeid meer nog dan anderen hulp en voorlichting behoe377

yen. De onderwijsinrichtingen en meerdere vereenigingen geven aan de
doofstommen hierbij steun. De Gids voor Maatschappelijk Hulpb , ,:toon
vermeldt alle instellingen en vereenigingen, die op dit gebied werkzaam
zijn. In het algemeen kan worden gezegd, dat de doofstommen het meest
geschikt zijn arbeid te verrichten, waarbij zij op zich zelf zijn aangewezen.
Arbeid, die zij in nauw contact met anderen moeten verrichten, geeft
altijd de moeilijkheid, evenals bij de dooven, dat zij, wanneer zij het liplezen zelfs beheerschen, de andere altijd moeten aanzien, om te beg rijpen
hetgeen hij zegt, en dat is natuurlijk niet altijd mogelijk onder het werk.

Internaat of gezin. Ten slotte rijst de vraag, wat is beter voor de
doofstommen : ze op te leiden in een internaat of ze een school te laten
volgen in hun woonplaats, terwijl zij dus in hun eigen gezin blijven,
dus in een externaat. In het algemeen kan men wel zeggen, dat het aanbeveling verdient de doofstommen op te leiden in een internaat, le meer
daar zeer jong met hun bijzondere opleiding moet worden begonnen,
ofschoon toch ook moet gezegd worden, dat de scholen te Amsterdam
en Rotterdam als externaten op goede resultaten mogen bogen.
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HOOFDSTUK VII.

LEER DER ZIEKTEOORZAKEN
UITWENDIGE EN INWENDIGE ZIEKTEOORZAKEN
(door Dr. L. A. VEEGER, Arts.)

Ziekteoorzaken. Slechts zelden is het verband tusschen oorzaak en
gev:_-112 in de ziekteleer zoo eenvoudig als „men" dat vaak met onfeilbare zekerheid meent te weten. De door „kouvatten" ontstane griep, de
door een stoot of val opgetreden tuberculeuze gewrichts- of beenontsteking zijn enkele van de lange reeksen van ziekten, waarvan het publiek
niet alleen met verbluffende vrijmoedigheid de juiste oorzaak weet
aan te geven, doch waarvan het ook vaak op de minuut of het begin
kan bepalen. We weten helaas maar al te goed, dat hier de eenvoud,
als kenmerk van het ware, slechts op schijn berust.
Hoe meer deskundig en weloverwogen toch de geneesheer zijn diagnose
wikt en weegt, des te moeilijker valt het hem vaak, na zeer grondig
onderzoek, zich een volledige voorstelling op te bouwen van de oorzaken,
het ontstaan en het begin der ziekte, die hij bij zijn zieke waarneemt.
Hoe dikwijls komt het niet voor, dat een en dezelfde ziekteoorzaak
bij twee of meer menschen een geheel verschillend ziektebeeld te voorschijn roept; den een zal zij ziek maken, den ander weer niet, den een zal
zij dooden, den ander een voorbijgaand onwelzijn bezorgen.
Hieruit blijkt wel, dat bij, wat wij gewoonlijk als ziekteoorzaak aanduiden, nag andere en dikwijls gewichtige omstandigheden aanwezig
moeten zijn, vaordat er van een ziekte sprake is. Deze omstandigheden
kunnen wij ziektevoorwaarden noemen. We verstaan derhalve ander
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ziektevoorwaarden de omstandigheden, waardoor het uitbreken van een
ziekte mogelijk en haar beloop bepaald wordt.
Deze ziektevoorwaarden kunnen nu in den mensch, in het individu,
reeds aanwezig zijn en dan noemt men ze inwendige ziektevoorwaarden,
ze kunnen ook van buiten of den mensch bedreigen en dan noemt men
ze uitwendige ziektevoorwaarden.
Uit het voorgaande is derhalve op te maken, dat deze in- en uitwendige
ziektevoorwaarden dikwijls van grootere beteekenis zijn voor het ziek
worden, dan de onmiddellijke ziekteoorzaken.
Daarbij geven zij, vooral voor den leek op ziektekundig gebied, gewoonlijk een meer omvattend beeld van het ontstaan van ziekten, dan
de dorre opsomming van ziekteoorzaken; zij leeren hem daarbij, dat
voor het maken van een diagnose nog iets meer noodig is, dan het
plakken van een bepaald etiket op het zieke voorwerp; zij leeren hem,
clat zich c)ritwikkcicndc rnensch door zijn cpbcuw, d^^r
zijn omgeving zoodanig wordt beinvloed, dat het vaststellen van een
ziekte, practisch gesproken, voor ieder geval afzonderlijk en terdege
deskundig dient beoordeeld te worden.
Zij kunnen hem tenslotte wat meer bescheidenheid leeren, wanneer hij,
waartoe de meeste menschen zich zoo vaak geroepen gevoelen, op het
terrein van den deskundige, den dokter, is gaan grasduinen.
Het is toch vaak ontstellend, als men hoort met hoeveel vrijmoedigheid
het publiek zich een oordeel aanmatigt over het ontstaan, de beteekenis
en de behandeling van ziekten, waarvan het niet het minste begrip heeft;
hoe het den staf weet te breken over het doen en laten van den dokter,
terwijl de eerste beginselen van zelfcritiek toch hadden moeten voeren
tot erkenning van volkomen gebrek aan inzicht en volslagen onkunde.
De waardeering der ziekteoorzaken en het stellen der diagnose is derhalve de taak van den dokter en daarom zullen wij ons slechts bezig
houden met de bespreking der algemeene ziektevoorwaarden en van
enkele sprekende uitwendige ziekteoorzaken.
Inwendige ziektevoorwaarden. Als een der eerste inwendige ziektevoorwaarden zoude ik willen noemen het gestel. Men spreekt in de gewone
omgangstaal vaak van een zwak gestel, een klierachtig gestel en bedoelt
daarmede, dat de persoon, die zoo'n zwak gestel heeft, minder bestand
is tegen vermoeienis en ziekte, m.a.w. een wankel gezondheidsevenwicht
heeft, terwijl men in het tweede geval hieronder verstaat, dat zoo iemand
meer dan een ander kans heeft klierachtige aandoeningen als gezwollen
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klieren, uitslagen, ontstekingen der uitwendige slijmvliezen enz. te krijgen.
Het gestel nu is een verzameling van lichamelijke eigenschappen, waardoor de verhouding van den mensch ten opzichte van zijn levensvoorwaarden bepaald wordt. I-let is een samenstel van aangeboren en verworven eigenschappen, die het gevolg zijn van aanleg en aanpassing.
Het is duidelijk, dat menschen die een bepaald gestel hebben meer dan
anderen kans hebben een reeks, aan zoo'n gestel eigene, aandoeningen of
ziekten te verkrijgen.
Zoo spreekt men, behalve van een klierachtig gestel, ook van een rheumatisch gestel, een zenuwachtig gestel enz.
Vervolgens speelt onder de inwendige ziektevoorwaarden de erfelijkheid, zich openbarend in het te voorschijn komen of verergeren van
overgeerfde ziekelijke eigenschappen, een groote rol.
Het is duidelijk, dat iemand, die in zich herbergt een zekere voorbeschiktheid, om aangetast te worden door bepaalde ziekten, veel meer
ziektekansen in die richting heeft, zoodat hier weer een inwendige voorwaarde is vervuld, waardoor het optreden van zoo'n ziekte bevorderd
wordt.
Het zoude ons te ver voeren dieper hierop in te gaan, laat ons slechts
wijzen op het ontstaan van vele zielsziekten of krankzinnigheid, optredend
schijnbaar als gevolg van onbeteekenende oorzaken; in zulke gevallen
zinkt de zichtbare oorzaak in het niet bij de inwendige ziektevoorwaarde
in den vorm van een aangeboren en overgeerfde ziekteaanleg.
Een andere inwendige ziektevoorwaarde vinden wij in de ontwikkeling
van het individu. Wanneer namelijk de ontwikkeling vertraagd of gewijzigd wordt, kunnen er gemakkelijk stoornissen ontstaan in den uiterlijken vorm of de levensuitingen van den mensch, zooals dat het geval
is bij in- en uitwendige misvormingen.
Ook de groei van het individu kan een inwendige ziektevoorwaarde
zijn. Deze kan zich openbaren in een vertraging of beperking van den
groei, zooals dwerggroei, die dan weer gelijkmatig en ongelijkmatig kan
zijn, verder in een te omvangrijke groei als reuzengroei.
Dat ook de leeftijd de verhouding van gezondheid en ziekte zeer sterk
kan beinvloeden en derhalve een inwendige ziektevoorwaarde kan zijn,
behoeft, als we slechts nagaan de verschillende ziekten, die eigen zijn
aan een bepaalden leeftijd (zuigelingen- en kleuterleeftijd, ouderdom),
niet verder te worden uiteengezet.
Tenslotte nog een enkel woord over de ontvankelijkheid (dispositie)
voor ziekte en schadelijke invloeden als inwendige ziektevoorwaarde.
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Deze eigenschap houdt weer nauw verband met ras, geslacht, leeftijd
en uitwendige omstandigheden van den mensch als klimaat, leefwijze,
beroep, tijdelijke levensvoorwaarden, en kan ook strikt persoonlijk zijn.
Bij de ontvankelijkheid moeten we als inwendige ziektevoorwaarde
onmiddellijk laten aansluiten het weerstandsvermogen (resistentie), dat
aangeboren of verworven kan zijn. Is dit weerstandsvermogen gericht
tegen een bepaalde ziekte en dan gewoonlijk een infectieziekte, dan spreekt
men van immuniteit.
Het weerstandsvermogen hangt evenals de ontvankelijkheid of van ras,
geslacht, leeftijd en levensvoorwaarde.
Men heeft zelfs een plaatselijk weerstandsvermogen, zoodat het eene
lichaamsdeel meer bestand is o.a. tegen ziekte dan het andere, hetgeen
dan berust op een bepaalden bouw van het weefsel, afscheiding van
vochten enz.
Geeft het voorgaande ons een kort overzicht van de inwendige
ziektevonrwq a rrip n, het lcort 311s tevens, dai deze inwendige ziektevoorwaarden, die nog met meerdere waren aan te vullen, niet altijd
even scherp van elkaar te scheiden zijn en dat er dikwijls een innig verband tusschen de afzonderlijke ziektevoorwaarden is vast te stellen.
Oak hieruit blijkt weer hoe moeilijk het moet zijn de voorwaarden,
omstandigheden en oorzaken eener ziekte volkomen juist te beoordeelen
en te bepalen en hoe vermetel om, zonder grondige kennis van al deze
en andere oorzaken, zich een oordeel aan te matigen over oorsprong en
beloop eener ziekte, om nog maar niet te spreken over hare behandeling.
En nu wil ik de niet-ontwikkelden, die zich hieraan bezondigen, hiervan geen al te groote grief maken ; zij staan toch door gemis aan inzicht
maar al te spoedig met een oordeel klaar, doch hiertegenover staat als
gelukkige omstandigheid, dat hun oordeel gewoonlijk geen groote gevolgen
na zich sleept.
Anders is dit echter met degenen, die door hun positie invloed op
anderen kunnen uitoefenen en deze invloed misbruiken door, hoewel niet
daarvoor opgeleid en volkomen endeskundig, zich op de plaats van den
dokter te stellen, waardoor zij in waanwijsheid vaak grootelijks schade
toebrengen aan degenen, voor wie zij meenen te zorgen.
Vooral zij, die als wijkverpleegster, als huisbezoekster of als opvoedster tot taak hebben om ons yolk te verzorgen en op te voeden, dienen
zich rekenschap er van te geven, dat zij eerlijk moeten blijven in haar
zorg en voorlichting en dat zij zich slechts behooren te bewegen op dat
gebied, waarin zij deskundig zijn.
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Zij moeten angstvallig er voor waken, zelf niet den dokter te gaan
uithangen, waardoor zij tenslotte niet alleen haar eigen prestige neerhalen, doch ook schade aanrichten daar, waar zij zegen moesten brengen.
Uitwendige ziektevoorwaarden.
Het leven van den mensch speelt
zich of onder voortdurende wisselwerking en strijd met zijn omgeving.
Zijn gezondheidstoestand is afhankelijk van zijn omgeving en daarom
is de kennis van de verhouding van den mensch tot zijn omgeving voor
het inzicht in het wezen der ziekte van de allergrootste beteekenis.
De omstandigheden, die den mensch van buitenaf met ziekte bedreigen noemt men nu, zooals we reeds zagen, uitwendige ziektevoorwaarden.
Die uitwendige ziektevoorwaarden zijn aanwezig in de voeding, de
ademhalingslucht, de temperatuur der omgeving, in de inwerking van
licht en electriciteit, in mechanische invloeden, in het contact met levende
wezens en vergiften.
Vergelijken wij de inwendige ziektevoorwaarden, als erfelijke aanleg,
leeftijd, ontwikkeling enz. met de uitwendige, in den vorm van physische,
chemische, mechanische en levende invloeden, dan is het wel duidelijk,
dat de uitwendige het gemakkelijkst te bestrijden en weg te nemen zijn,
zoodat deze in de eerste plaats in aanmerking komen om door middel
van de voorzorg of prophylaxe bestreden of uitgeschakeld te warden.
Verder is het noodig, wil men iets meer inzicht krijgen in het wezen
der ziekte, dat men ook wete, welk verband bestaat tusschen inwendige
en uitwendige ziektevoorwaarden.
Zoo zal de mensch ziek worden, als hij niet bestand is tegen de gevaren,
die hem vanuit zijn omgeving bedreigen, doch zal dit des te eerder doen,
naarmate de bodem, waarop de ziekte kan woekeren, ten ongunste is
voorbereid door inwendige ziektevoorwaarden.
Beginnen wij nu met de ziektevoorwaarden, die liggen op het terrein
der voeding. De voeding kan wat de hoeveelheid betreft te gering of te
overvloedig zijn. Zij kan eenzijdig zijn, zoowel met betrekking tot de
samenstelling als tot de onderlinge verhouding der onderdeelen. I k wijs
slechts op de gevaren van den hongertoestand in al zijn schakeeringen,
van de vetzucht, van gebrek aan eiwitten, zouten en vitaminen.
Het voedsel kan tenslotte giftige en schadelijke bestanddeelen bevatten en daardoor schade bij den mensch aanrichten.
Ook de dampkringslucht kan in verschillende opzichten aanleiding
geven tot het ontstaan van uitwendige ziektevoorwaarden, zooals door
een veranderde samenstelling tengevolge van verdunning van de lucht
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of vermenging met grootere hoeveelheden waterdamp. Ook kan zij schadelijke gassen bevatten als koolmonoxyde e.a.
Verder zal een verminderde zuurstofspanning der lucht, zooals die wel
in hoofdzaak in de hoogere luchtlagen voorkomt, schade kunnen veroorzaken door het beperken van de normale werking onzer roode bloedlichaampjes.
Zoowel een te veel als een te weinig zullen storend kunnen werken en
aanleiding kunnen geven tot ziekelijke veranderingen.
Hetzelfde geldt voor de temperatuur der omgeving, zich uitend in
hooge, lage en snelwisselende temperaturen. Hoewel ons lichaam in een
behoorlijk verzorgde en geoefende huid een krachtig verdedigingsmiddel
bezit tegen koude en warmteinvloeden, kunnen er omstandigheden zijn,
waardoor ook deze faalt.
Er zijn loch versciiiiien in persoonliike gevoeligheid en andere inwendige factoren, waardoor de weerstand van het individu sterk beinvloed wordt. Verder zal een hoog vochtigheidsgehalte der lucht de
schadelijke inwerking van hooge temperaturen zeer ten ongunste beinvloeden. Tenslotte zullen een ondoelmatige kleeding, vermoeidheid, het
gestel, de samenstelling van de lucht van invloed zijn op een storende
werking der temperatuur.
Hoogere temperaturen kunnen onder gunstige omstandigheden leiden
tot warmtestuwing; deze treedt op als onze warmteregeling in gebreke
blijft.
Verder kan op heete dagen tengevolge van directe inwerking der zonnestralen op het onbedekte hoofd zonnesteek optreden.
De aanpassingsmogelijkheid van ons lichaam is onder overigens dezelfde omstandigheden grooter tegenover kou dan tegenover warmte. Bij
koude toch kan door doelmatige voeding, kleeding en spierarbeid veel
worden aangevuld.
Tenslotte kan ook overmatige koude tot ernstige schade leiden in den
vorm van geheele of gedeeltelijke bevriezing.
Ook electriciteit kan een uitwendige ziektevoorwaarde zijn.
Zij kan op het lichaam inwerken in den vorm van natuurlijke electriciteit door den bliksem. Deze kan op verschillende wijzen schade veroorzaken als door huidverbranding, vaatstoornissen, verlammingen enz.,
terwijl ook de dood kan optreden, die dan een gevolg is van een verlamming der hersencentra, speciaal van het ademhalingscentrum in het verlengde merg.
Bij kunstmatig opgewekte electriciteit zal een zwakke of matig sterke
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stroom (van 100-200 volt) gewoonlijk geen plaatselijk letsel veroorzaken, doch kan wel, indien hij het hoofd en het geheele lichaam passeert, doodelijk zijn. Dit komt het meeste voor bij het aanraken van
een electrische leiding, waarbij door vocht een goede afvoer naar de aarde
is mogelijk gemaakt.
Bij zeer sterke stroomen van meer dan woo volt treden naast de
algemeene weer plaatselijke stoornissen op.
Ook de inwerking van licht op het lichaam moet onder de uitwendige
ziektevoorwaarden gerekend worden.
In het algemeen kan wel gezegd warden dat het zonlicht, dat de huid
bestraalt, een gunstigen invloed op onze gezondheidstoestand kan uitoefenen.
Toch hoede men zich hier voor overdrijving; zooals overal elders in de
natuur schaadt overdaad en blijkt ook hier weer de gulden middenweg
de beste te zijn.
Een matige en niet te lang voortgezette huidbestraling, waarvan het
nuttig effect wordt tot stand gebracht door de inwerking van ultraviolette stralen, kan derhalve voordeelig voor de gezondheid zijn.
Het zonlicht kan echter op verschillende wijzen ook schadelijk op het
lichaam inwerken; dit is weer afhankelijk van individueele gevoeligheid
van de huid, de slijmvliezen, bepaalde organen en het gestel. Toch zoude
de schade, veroorzaakt door een dwaze en overdreven bezonning, heel
wat grooter zijn, indien niet, ten gevolge van de in alles zoo doelmatige
inrichting van het lichaam, door een flinke pigmentafzetting in de huid
een verder doordringen der ultraviolette stralen voorkomen werd.
Biedt een onoordeelkundige zonbestraling, waarbij behalve de ultraviolette nog een groote reeks licht- en andere stralen een geheel niet
bekende rol spelen, menig gevaar voor de gezondheid, in nog sterkere
mate wordt ons lichaam bedreigd door een ondoelmatige inwerking van
Röntgen- en radiumstralen.
Dat deze tot zelfs diep in het lichaam, voornamelijk op jonge cellen,
die nog in ontwikkeling verkeeren, doodelijk kunnen inwerken en dat van
deze eigenschap voor de bestrijding van kwaadaardige gezwellen door
de wetenschap een dankbaar gebruik wordt gemaakt, zij slechts terloops
vermeld.
Van geheel anderen aard als uitwendige ziektevoorwaarde zijn de

vergiften.
Vergiften zijn stoffen, die, terwijl zij met cellen en weefsels chemisch
25
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een verbinding aangaan, hierdoor een stoornis teweeg brengen in den
opbouw of de werking er van.
Nu bestaat er wederom een groote verscheidenheid in de wijze,
waarop het lichaam door vergiften benadeeld kan worden ; bij den een
zullen gewichtige veranderingen in cellen en weefsels ontstaan, terwijl
bij den ander niet de minste afwijking optreedt. De oorzaak hiervan zit
weer in een verschil in gevoeligheid van het individu of ook van bepaalde weefsels. Eveneens is de schadelijke werking van vergiften afhankelijk o.a. van ras en soort en ook van de sterkte en oplosbaarheid
van het gif.
Ook bier bestaat wederom zooveel verschil in omstandigheden, zijn
weer zoovele factoren van voorbijgaanden of blijvenden aard, die een
schadelijke werking kunnen vertragen of bevorcleren, :tat dc bcoui deeiing
van oorzaak en gevolg aan den deskundige zij overgelaten.
Men heeft verschillende soorten van vergiften, het eene werkt etsend
en grijpt het eerste het beste weefsel onmiddellijk aan; het andere dringt
door in de weefsels en belemmert deze in haar werkzaamheid; deze
laatste kunnen in het bijzonder bepaalde weefsels aantasten, zooals
het bloed (C o ), het hart, de zenuwweefsels (chloroform, morphine e.a.).
Verder zijn er nog de zoogenaamde toxinen, die door bacterien, slangen,
bepaalde planten, kunnen worden afgescheiden en het lichaam tot het
vormen van tegengiften prikkelen.
Vervolgens kunnen in het lichaam zelf nog vergiften ontstaan, die hun
oorsprong kunnen vinden in een onvoldoende werking van verschillende
organen als darmkanaal, lever, nieren en klieren met inwendige afscheiding.
Onder de uitwendige ziektevoorwaarden, die wel het meest en het
duidelijkst als directe ziekteoorzaken, ook door den leek, zijn to herkennen, al past ook bier soms nog den geneesheer bij het vellen van een
oordeel de noodige bescheidenheid, noemen wij de mechanische.
Mechanische invloeden kunnen reeds ziekte en dood veroorzaken vOOr
en, meer nog, gedurende de geboorte, waarbij door schedelverwondingen
en grootere of kleinere bloedingen in hersenen en andere organen, dood,
idiotie, of orgaanafwijkingen kunnen ontstaan.
Toch eischt het volle leven in fabriek, bedrijf, op den weg en op
allerlei andere wijzen zijn grootste aandeel op van de mechanische ziekteoorzaken.
We kennen scherp en stomp geweld, terwijl sommige mechanische inwerkingen, als schotwonden, beide kunnen veroorzaken.
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Als gevolg van dit geweld treden dan weer op stoornissen in de orgaanwerkzaamheid of verlies er van, bloedingen, verlammingen (bij verwondingen van zenuwstelsel en spieren), thrombosen, embolieen, wondinfecties, die alle weer op min of meer ernstige wijze kunnen eindigen.
Ten laatste dienen in dit overzicht nog genoemd te worden de levende
iekteverwekkers, die in het algemeen parasieten heeten.
Deze parasieten, die op of in en ten koste van een ander lichaam
leven, kunnen daarbij ook verandering teweeg brengen in de levensomstandigheden en de vermogens van hun waard.
We maken onderscheid tusschen de grootere, de dierlijke parasieten en
de kleinere, de micro-organismen.
Onder parasitaire ziekten verstaan we dan gewoonlijk die, welke veroorzaakt worden door de grootere dierlijke parasieten zooals wormen,
mijten, luizen, vlooien enz., terwijl we, indien de micro-organismen in
het lichaam zijn binnengedrongen en hier wederkeerige wisselwerkingen
in cellen en weefsels veroorzaken, waarbij het lichaam ziek wordt, spreken van infectieziekten.
Over de leer der ziekteverwekkers volgt hierachter nog een overzicht.
Als men dit overzicht van een reeks inwendige en uitwendige ziektevoorwaarden overziet, zal het duidelijk zijn, dat de niet deskundige verstandig doet het maken van gevolgtrekkingen en het leiden der juiste
behandeling over te laten aan de op dit terrein meer ingewijden. Toch
is het nuttig, dat hij in groote trekken op de hoogte is van, wat zich
afspeelt rondom het ontstaan van ziekten, al was het alleen maar, omdat
door meer kennis de bescheidenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel
bevorderd worden. Hij stelle de verkregen kennis met zijn persoon in
de allereerste plaats in dienst van het algemeen belang, door, inzooverre
dit tot zijn competentie behoort, mede te werken aan den opbouw eener
doelmatige en vruchtdragende prophylaxe.
Op dit terrein werke de heele gemeenschap in al haar schakeeringen
en door al hare leden innig en krachtig samen ter voorkoming van veel
ziekte en gebrekkigheid.
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LEVENDE ZIEKTEVERWEKKERS
(door Dr. L. A. VEEGER, Arts.)

De levende ziekteverwekkers zijn te onderscheiden in de grootere dierlijke parasieten (metazoan), als wormen, mijten enz. en de kleinere,
de micro-organismen, die weer zijn onder te verdeelen in de dierlijke
ziekteverwekkers of protozoen en de plantaardige w.o. de bacterien en
het filtreerbare virus.
Tot de protozoan behoort de amoebe, een eencellig wezen met duidelijke kern, die o.a. de verwekker is der amoebendysenterie.
Als tusschenvorm tusschen de protozoan en de bacterien, doch het
meest tot de eerste gerekend, noemen we nog de spirochaeten (waartoe
de micro-organismen van de syphilis en de ziekte van Weil behooren)
en de trypanozomen (waartoe de slaapziekteverwekkers).
De bacterien zijn eencellige plantaardige wezens, die wel Been duidelijk zichtbare kern hebben, doch waarbij men minstens kernachtige
lichaampjes (chromatin-kleuring) kan aantoonen.
Het filtreerbare virus, dat men ook wel ultramicroscopisch noemt, omdat men het zelfs met de sterkste vergrootingen niet kan waarnemen,
is slechts door kweekmethoden en dierproeven aan te toonen.
Leer der bacterial. Hoewel reeds Schwann in het begin der 19de
eeuw de toen gehuldigde stelling bestreed, dat micro-organismen zouden
kunnen ontstaan uit doode stof (abiogenesis) en Henle reeds eischen stelde
aan de specificiteit dezer ziekteverwekkers, moeten toch Louis Pasteur en
Robert Koch als de grondleggers der moderne bacteriologie erkend
worden.
Pasteur, om slechts een greep te doen, door zijn werk over het verband
van micro-organisme en ziekte, de ontwikkeling en werking der gistcellen, over de werkzaamheid en groei der bacterien, over de verzwakking van bacterie-culturen, en Koch, door zijn arbeid over de voedings-
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bodems, de kleuring der bacterien, de ontdekking van den tuberkelbacil,
hebben de bacteriologie en serologie opgebouwd.
Op verschillende wijzen kan men nu de bacterien indeelen ; men kan
ze onderscheiden naar hun levensvoorwaarden in aeroben, die vrije zuurstof voor hun bestaan noodig hebben en in anaeroben, die slechts zonder
vrije zuurstof zich ontwikkelen ; men kan ze scheiden in saprophyten,
die op de doode organische stof leven en deze kunnen omzetten, en parasieten, die zooals we eerder zagen, op of in en ten koste der levende
stof bestaan. Toch is een indeeling moeilijk, omdat een anaerobe bacterie onder bepaalde omstandigheden aerob kan zijn en een saprophyt
eveneens parasiet (men noemt ze dan facultatief aerob en facultatief
parasiet).
Eigenschappen der bacterien. De indeeling naar den vorm, hoewel
deze ook niet onder alle omstandigheden dezelfde is, wordt tot nu toe wel
het meest gebruikt.
We onderscheiden dan drie hoofdvormen en wel:
a. de bacillen of staafjesvormige bacterien,
b. de coccen of kogelvormige bacterien,
c. de spirillen of spiraalvormige bacterien.

Deze hoofdvormen kunnen nu weer verschillende modellen vertoonen,
zooals de bacillen, die lang, kort, dun, dik, spits of rond aan de uiteinden, de coccen, die afgeplat kunnen zijn, gegroepeerd met twee (diplococcen) of meerdere (staphylococcen, streptococcen) en de spirillen,
waarvan de vibrionen (cholerabacterien) slechts bestaan uit een deel van
een winding.
Verder kunnen de bacterien nog een of meer aanhangsels (zweepdraden, cilien) hebben voor de voortbeweging.
De grootte der bacterien, voor zoover voor ons waarneembaar, wisselt
van o.3 (sommige coccen) tot 20 M (M = micron = o.00i m.m.).
Tengevolge dezer geringe afmetingen is voor het waarnemen der
bacterien met het oog een microscoop noodig, waarmede men er reeds
verschillende onderscheiden kan. Onze landgenoot Leeuwenhoek toonde
reeds op het einde der 17de eeuw met zijn microscoop micro-organismen aan.
Toch zoude men de meeste bacterien niet zien, als er geen kleurmethoden waren uitgedacht, waarbij een verdere onderscheiding mogelijk
was. De bacterien immers laten zich niet door alle kleurstoffen even goed
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Verschillende soorten van bacterien:
a. ronde bacterien: kokken;
b. tot kettingen gerangschikte bacterien: streptokokken;
c. gepaard liggende bacterien: diplokokken;
d. staafjesvormige bacterien: bacillen;
e. kommavormige bacterien: kommabacillen;
I. bacterien met haren, waardoor zij rich voortbewegen: o.a. doen
typhusbacillen dit;
g. spiraal- of kurketrekkervormige bacterien: spirillen of spirochaeten;
h. staafjesbacterien met een helder kogelvormig uiteinde; dit kogeltje of bolletje is zeer levenskrachtig; als het staafje to gronde gaat,
kan het blijven leven en later -tot een nieuw staafje uitgroeien;
zulk een bolletje beet spore; bacillen met sporen.
(Prof. Dr. R. de Josselin de Jong, in „Leerboek der Tuberculosebestrijding".)

3 90

kleuren, de eene bacterie neemt een bepaalde kleurstof beter aan, een
andere houdt haar beter vast, zoodat met de kennis van deze eigenschappen het indeelen in verschillende soorten vergemakkelijkt wordt.
Doch ook in het kweeken der bacterien, in den vorm van culturen,
hebben we nog een noodzakelijk hulpmiddel voor onderzoek. Op verschillend bereide en samengestelde voedingsbodems, zoowel vloeibare
(bouillon, serum), halfvaste (agar-agar), als vaste ontwikkelen zich de
bacterien op geheel eigen wijze. Ze onderscheiden zich daarbij door '
den vorm der cultuur of haar kleur, door de chemische omzettingen, die
zij tot stand brengen in den voedingsbodem, ofwel door het stellen van
bepaalde eischen aan den voedingsbodem. De eene bacterie laat zich
dan weer gemakkelijk kweeken, cle andere niet.
Het kweeken der bacterien geschiedt in een broedstoof, omdat de bacterien bij een temperatuur, die gewoonlijk hooger is dan de kamertemperatuur en optimunitemperatuur genoemd wordt, zich het beste ontwikkelen
Het microscopisch onderzoek en het kweeken van culturen noemt men
de directe methoden van onderzoek.
Als indirecte methoden van onderzoek heeft men nog de dierproef,
waarbij men de bacterien bij het proefdier inspuit en dan uit de al of
niet ontstane reacties, de hoedanigheid van verschillende bacteriesoorten
kan bepalen.
Tenslotte dient nog als indirecte methode van bacterieonderzoek gewezen te worden op het serologisch onderzoek, zooals dat bij typhus b.v.
door de reactie van Widal geschiedt.
Dieper in te gaan op al deze onderwerpen laat de opzet van dit boek
niet toe, toch moge het voorgaande een klein denkbeeld geven van de
vele mogelijkheden, die de studie der bacterieleer biedt.
Veelzijdige en bewonderenswaardige arbeid is reeds op dit terrein geschied, de richtlijnen zijn uitgestippeld, doch het is te hopen, dat op het
vele, dat nu nog onzeker is, geleidelijk meer licht zal vallen.
De vorm der bacterien kan zich, hoewel deze vrij constant is, door
ongunstige levensvoorwaarden min of meer wijzigen.
De voortplanting van alle soorten bacterien geschiedt door eenvoudige
deeling, die zich ook bij de spirillen overlangs voltrekt.
Sommige soorten hebben het vermogen om sporen te vormen (miltvuur, tetanus), die alleen buiten het lichaam ontstaan en ten doel hebben de soort in stand te houden. Ze bieden krachtig weerstand aan alterlei physische en chemische invloeden, kunnen jaren blijven leven en
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groeien, als zij in gunstiger omstandigheden komen te verkeeren, weer
tot bacterien uit.
Sommige bacterien hebben een kapsel (diplococcus pneumoniae).
De bacterien zijn samengesteld uit protoplasma (eiwit) en hebben een
dunnen wand. Daar het protoplasma voor 8o a 90% uit water bestaat
is het begrijpelijk, dat zij zich het best zullen ontwikkelen in een vochtig
milieu. Buiten het lichaam zullen derhalve de bacterien spoedig haar
werkzaamheid verliezen.
Boven zagen we reeds, dat de meeste bacterien vrije zuurstof voor haar
ontwikkeling behoeven; de z.g. anaerobe bacterien hebben ook wel zuurstof noodig, doch onttrekken deze door splitsing aan de organische stof,
waarop zij leven.
Verder ontwikkelen zij zich het best bij een z.g. optimumtemperatuur,
die voor de pathogene bacterien gewoonlijk om en bij de lichaamstemperatuur ligt.
Tegen licht en vooral tegen zonlicht zijn de bacterien niet bestand,
worden daardoor spoedig onwerkzaam gemaakt en sterven vaak af.
Voor haar ontwikkeling hebben zij, behalve zuurstof, koolstof, stikstof
en zouten ook vitaminen noodig. Zij kunnen zich echter vaak gemakkelijk
aan veranderde levensomstandigheden aanpassen, doch verliezen daardoor dan soms min of meer haar kenmerkende eigenschappen.
Ze ontwikkelen zich vaak zeer snel, gaan echter ook dikwijls spoedig
te gronde.
Zoo kan een ontwikkelingskrachtige choleracultuur na 12 uur groei
40 milliard kiemen per c.c. bevatten, terwijl na 36 uur nog milliard
aanwezig is. Men moet hier denken aan het ontstaan van stofwisselingsproducten der bacterien, die op deze schadelijk inwerken.
Hoewel volumen en oppervlak der afzonderlijke bacterien zeer klein
zijn, is het totale oppervlak, als men let op de juist genoemde aantallen
per c.c., wel zeer groot.
De bacterien hebben een eigen beweging, die versterkt kan warden
door cilien en zweepdraden.
Verder ontwikkelen zij warmte, terwijl sommige bacterien ook licht
kunnen vormen.
Wat hun chemische eigenschappen betreft, werken zij vaak sterk reduceerend (zuurstof onttrekkend) kunnen zuur of alkali en kleurstoffen
vormen, stikstof omzetten en gisting veroorzaken ; ook kunnen zij koolhydraten door middel van fermenten omzetten en enzymen vormen.
De ziekteverwekkende bacterien vormen daarbij vergiften of toxinen.
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De toxinen kan men weer onderverdeelen in exotoxinen of toxinen,
die als afscheidingsproduct door de bacterien warden gevormd (b.v. bij
diphtheritis) en endotoxinen, die zijn opgesloten in het bacterielichaam
en niet eerder hun giftwerking kunnen uitoefenen dan, nadat de bacterien zijn uiteengevallen (b.v. bij typhus en cholera).
Sommige toxinen oefenen een algemeen vergiftigende werking op
het geheel lichaam uit, zooals het diphtherietoxine, dat daarenboven
nog een bijzondere voorliefde heeft voor hart-, zenuw- en bijnierweefsel,
terwijl andere vergiften zich beperken tot het aantasten van bepaalde
weefsels, zooals het tetanustoxine van de cellen van het ruggemerg.
Het zal duidelijk zijn, dat deze eigenschappen, die de bacterin in
verschillende mate en op verschillende wijzen bezitten, evenals de bovengenoemde onderzoekingsmethoden, vruchtbaar materiaal moeten verschaffen voor de herkenning en onderscheiding der tallooze bacteriesoorten.

Infectie.

Onder in/ ectie verstaat men het binnendringen van ziekteverwekkende micro-organismen in het lichaam, die daar, als reactie op
hunne ontwikkeling en werking, bepaalde ziekteverschijnselen veroorzaken. De ziekten hierdoor ontstaan noemt men in
Deze infectieziekten worden, in zooverre zij van den een op den ander
kunnen warden overgebracht, ook besmettelijke ziekten genoemd.
De verspreiding der infectieziekten kan sporadisch zijn, wanneer hier
en daar enkele gevallen voorkomen, zooals soms bij diphtheritis, poliomyelitis.
Verder kunnen ze endemisch optreden, d.w.z. voortdurend en in grooter aantal.
Vervolgens epidemisch d.w.z. dat er tijdelijk een sterke vermeerdering
der ziektegevallen optreedt.
Tenslotte pandemisch, wanneer een snelle uitbreiding onder groote
volksdeelen plaats vindt.

Overbrengen der infectie. Langs verschillende wegen kan de infectie van den een op den ander worden overgebracht.
Vooreerst door direct contact met den besmetten persoon. Men moet
dan in contact komen met zijn uitscheidingsproducten, waarin ziektekiemen voorkomen, zooals sputa (diphterie, tuberculose), faeces (typhus,
cholera), urine (typhus, ziekte van Weil), etter (roodvonk, gonorrhoe).
Dit is wel een van de meest voorkomende wijzen van overbrenging
van besmettelijke ziekten. Hieruit volgt, dat kennis van de herkomst der
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besmettingsgevaren en zindelijkheid krachtige hulpmiddelen zullen zijn
om besmetting tegen te gaan.
Door het aanwezig zijn der natuurlijke uitscheidingsproducten op eeten drinkgerei en op voedselresten van den besmette, zal, bij direct gebruik
maken daarvan, ook een besmetting tot stand kunnen komen.
Een tweede niet minder gewichtige verspreidingswijze is de lucht, langs
welke voornamelijk in den vorm van sputumdruppeltjes, een besmetting
kan worden voortgeplant (tuberculose, kinkhoest, diphtherie, mazelen
enz.).
Een derde verspreidingsweg gaat via het voedsel (typhus, paratyphus,
cholera, dysenterie) en wel voornamelijk in den vorm van melk, vleesch
visch en de producten ervan en ook via het water.
Een vierde besmettingswijze komt tot stand via den bodem (tetanus,
miltvuur).
Een vijfde via levende wezens, zooals de malaria via een mug, de gele
koorts via een vlieg, de vlektyphus via luizen, de pest via de rattenvloo,
de ziekte van Weil via ratten en honden, de hondsdolheid via honden.
Een zesde overbrengingswijze, die in het algemeen door het publiek
nog onevenredig hoog wordt gewaardeerd en toch van betrekkelijk geringe beteekenis is, is de overbrenging door middel van levenlooze
voorwerpen w.o. het stof. Wel zijn er enkele ziekten als miltvuur, pokken
en enkele andere, die op deze wijze kunnen worden overgebracht, doch,
vergeleken met de andere besmetttingsmogelijkheden, is deze besmettingswijze van ondergeschikt belang.
Wanneer bij de verpleging en verzorging van besmettelijke zieken
voldoende aandacht werd besteed, zoowel aan zindelijkheid als aan sputumprophylaxe en de huisgenooten van de zieken op elementaire wijze
werden ingelicht omtrent de besmettingsmogelijkheden, zouden heel wat
minder slachtoffers aan verschillende besmettelijke ziekten ten prooi
vallen.
Wat geldt voor lijders aan besmettelijke ziekten geldt eveneens voor
bacillendragers d.w.z. menschen, die, zonder ziek te zijn, pathogene
ziektekiemen herbergen en deze afscheiden. Zij kunnen daarom zoo gevaarlijk zijn, omdat zij als gezonde menschen rondloopen en vaak ook
zelf niet weten, dat zij ziektekiemen herbergen en hiermede anderen
kunnen besmetten.

Binnendringen der bacteria in het lichaam.

Het optreden eener infectie zal voor verschillende bacterien ander meer afhangen van de plaats,
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waar zij het lichaam binnendringen. Zoo zullen tuberkelbacillen, die de
ademhalingswegen binnenkomen, onder overigens gelijke omstandigheden,
meer ontwikkelingskansen hebben dan die, welke de spijsverteringswegen
passeeren.
Met dysenteriebacillen zal het omgekeerde het geval zijn.
Verschillende infecties nu kunnen via de huid tot stand komen, zooals
staphylococcen- (furunkels) en miltvuur infecties, die van de spirochaeet
der Weilsche ziekte en verschillende infecties door middel van insecten.
Meestal is hiervoor een kleine verwonding noodig, toch wordt bij
miltvuur, staphylococcen-infecties en Weilsche ziekte wel gedacht aan de
mogelijkheid eener infectie via de intacte huid.
De meeste infecties treden op langs de slijmvliezen van verschillende organen als de ademhalingsorganen (diphtheritis, kinkhoest, tuberculose) , de spijsverteringsorganen (cholera, dysenterie, typhus, paratyphus), de itrinewegen (gonorrhoe, coli-infecties) enz.
Ook kunnen zij plaats vinden in grootere wanden en bestaande ziekelijke afwijkingen als tuberculeuse cavernen enz.
Na het binnendringen der bacterien ontwikkelen deze meestal een
plaatselijke werkzaamheid; hierop bestaan enkele uitzonderingen zooals
bij infectie met pest- en miltvuurbacillen, omdat deze zich gewoonlijk
onmiddellijk via de lymphe en bloedbanen door het lichaam verspreiden.
De verdere verbreiding vanuit een plaatselijk werkende infectie komt
tot stand, ofwel door het geleidelijk aantasten van het omliggende weefsel ofwel, langs de lymphbanen, van waaruit de kiemen soms in de
bloedbaan geraken ; meestal echter worden zij vastgehouden in de lymphklieren, die op deze wijze ook geinfecteerd worden, hetgeen vaak aan
de zwelling der klieren is waar to nemen.
Vervolgens kunnen zij ook vanuit een plaatselijke haard direct door
de bloedbaan verspreid worden door middel van metastasen, die dan gewoonlijk een aandoening veroorzaken op de voor iedere bacteriesoort
eigene voorkeurplaatsen (zooals in de hersenvliezen bij meningitis).

Uitscheiding der bacterien uit het lichaam.

De uitscheiding der
bacterien geschiedt gewoonlijk met de afvalproducten van het lichaam,
zooals de faeces, waarin de in darm (cholera, typhus enz.) en gal
(typhus) aanwezige bacterien worden uitgescheiden. Verder via de urine
(Weilsche spirochaeten, typhusbacillen), de sputa uit de ademhalingsorganen (tuberculose, diphtheritis), de etter van oorontstekingen (roodvonk), de slijm uit de spijsverteringsorganen (dysenterie) enz.
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Op deze wijze dringen de bacterien in het lichaam door en verlaten
zij het weer; dit geschiedt echter niet zonder dat, zooals we nu zullen
zien, met verschillenden uitslag een strijd tusschen menschelijk lichaam
en bacterie gestreden is.

Verhouding van het menschelijk lichaam en de bacteria. De
schade, die de bacterien in het menschelijk lichaam teweeg zullen brengen, is afhankelijk aan den eenen kant van de aanvalsmiddelen, die
de bacterien te hunner beschikking hebben, aan den anderen kant van de
gelegenheid, die het lichaam de bacterien biedt, om hun activiteit te
ontplooien.
De invloed, die de bacterien kunnen uitoefenen, is afhankelijk van de
virulentie (giftigheid) der bacterien, vervolgens van het aantal der binnengedrongen bacterien (ook soms van het zich telkens herhalen der
infectie, zooals bij tuberculose) en tenslotte van de levensvoorwaarden,
die de bacterien in het menschelijk lichaam vinden.
Van den anderen kant worden verschijnselen van het menschelijk
lichaam op de infectie (d.w.z. de ziekteverschijnselen) bepaald, vooreerst
door de dispositie of de ontvankelijkheid voor ziekte, vervolgens door
de resistentie of weerstand van het lichaam en ten slotte door de immuniteit of de onvatbaarheid tegen bepaalde ziekten i.c. de infectieziekten.
De begrippen dispositie en resistentie hangen innig samen, zoowel
onderling als met het begrip immuniteit. Over een en ander werd reeds
bij de behandeling der inwendige ziektevoorwaarden gesproken.
Immuniteit. Men kan onderscheiden een natuurlijke of aangeboren
immuniteit en een verkregen immuniteit. De verkregen immuniteit verdeelt men dan weer in een actieve en passieve.
Actieve immuniteit treedt op, nadat het lichaam een infectie doorstaan
heeft. Wordt deze immuniteit verworven tengevolge van een natuurlijke
infectie d.w.z. na het lijden aan eene infectieziekte dan spreekt men van
een actieve natuurlijke immuniteit, terwijl men deze, indien zij verwekt
wordt door een kunstmatige infectie of enting, actieve kunstmatige immuniteit noemt.
Passieve immuniteit ontstaat, wanneer men (b.v. door middel van
seruminspuiting) specifieke afweerstoffen (antitoxinen) in het lichaam
brengt.

Natuurlijke of aangeboren immuniteit.

Deze immuniteit is niet
steeds constant. Het komt toch voor, dat dieren van een bepaald ras,
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waarvan de gezonde individuen een volledige aangeboren immuniteit
tegen bepaalde infectieziekten hebben, deze immuniteit verliezen tengevolge van uitputtende ziekten.
Zoo ziet men ook bij den mensch, tengevolge van chronische ziekten of
vergiftigingen (stofwisselingsziekten, alcoholisme), de natuurlijke afweertoestand van het lichaam ongunstiger woeden.
De hoofdrol bij de aangeboren immuniteit spelen de zoogenaamde
niet-specifieke afweermiddelen, waarover het laatste woord nog niet gesproken is.
Een enkel woord zullen wij wijden aan de phacocyten en de alexinen.
Metschnikoff, een der bekende medewerkers van het Instituut Pasteur,
heeft door zijn phacocyten-theorie de aandacht gevestigd op de bacterienvernietigende werking van verschillende lichaamscellen, die bacterien
in zich kunnen opnemen en deze kunnen dooden of in hun werking belemmeren. Hoewel hij in de eerste plaats dacht aan de witte bloedcellen
(leucocyten), bleek toch, dat andere cellen in het lichaam, vooral van
milt, lever en beenmerg ook als phacocyten (eetcellen) optreden. Doch
ook cellen van andere weefsels in het lichaam bleken op soortgelijke
wijze invloed to kunnen uitoefenen op bacterien.
Later vestigde Buchner de aandacht op de kiemenvernietigende werking van het bloedserum. Hij nam aan, dat, in het serum opgeloste, afweerstoffen aanwezig waren, die hij alexinen noemde. Deze stoffen verliezen hun werking bij verwarming van het serum tot 6o°.
Beide theorieen bevredigen niet geheel. Aan den eenen kant toch
breiden sommige infectieziekten zich verder uit, niettegenstaande de bacterien er van door tallooze phacocyten worden opgenomen, aan den
anderen kant ziet men een konijn aan miltvuur ten gronde gaan, niettegenstaande konijnenserum gemakkelijk een voor zoo'n infectie benoodigde
hoeveelheid miltvuurbacillen doodt.
De meest gangbare meening is tegenwoordig wel deze, dat de afweerstoffen, waarmede zoowel phacocyten als alexinen de bacterien bestrijden, dezelfde zouden zijn.

Actieve immuniteit. De actieve immuniteit ontstaat tengevolge eener
lichaamsreactie, opgewekt als gevolg van het binnendringen van ziekteverwekkers in het lichaam.
In verband hiermede komt tot stand een verhoogde bijzondere celwerkzaamheid, die bij prikkeling door bacteria of hun vergiften specifieke afweerstoffen kan doen ontstaan.
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Het verschil tusschen deze (specifieke) afweerstoffen en die (niet-specifieke), welke bij de natuurlijke of aangeboren immuniteit een rol spelen,
is, dat de eerste in hoofdzaak gericht zijn tegen de kiemen, waardoor zij
zijn opgewekt en de tweede in het algemeen ziekteverwekkers van allerlei
aard bestrijden.
Zooals de naam reeds aanduidt, moet het lichaam bij dezen vorm van
verkregen immuniteit zelf medewerken aan de bereiding van deze specifieke afweerstoffen of antilichamen.
De stoffen die deze bijzondere celwerkzaamheid wakker roepen noemt
men in het algemeen antigenen.
Hiertoe behooren dus onder meer allerlei vormen van bacterien en
hun afscheidingsproducten.
De door de antigenen opgewekte bijzondere celwerkzaamheid, waardoor
een veranderde prikkelbaarheid der cellen en een vermogen, am sneller
to reageeren, in het lichaam ontstaan is, noemt men allergie.
Deze allergie kan zoo sterk worden opgevoerd, dat een overgevoeligheid der cellen ontstaat tegenover de prikkeling van antigenen. Deze toestand, die in zijn sterkst uitgesproken vorm ernstige gevolgen kan hebben, noemt men anaphylaxie.
Ten overvloede zij nog hieraan toegevoegd, dat de begrippen allergie
en immuniteit elkaar niet dekken en dat een hooge mate van allergie
niet steeds duidt op een sterke mate van immuniteit.
Bij de immuniteit toch speelt niet alleen de verhoogde celwerkzaamheid
en celprikkelbaarheid en de afscheiding van afweerstoffen een rol, doch
ook onder meer de specifieke onontvankelijkheid der lichaamsweefsels
voor bacterien en toxinen.
De antilichamen treden gewoonlijk pas 5 tot io dagen na de infectie
in het bloed op. Na eenigen tijd verdwijnen zij er weer uit, terwijl toch de
immuniteit, de verandering van den lichaamstoestand, kan blijven.
Bij de verschillende infectieziekten is de duur der immuniteit zeer
verschillend. Zij kan namelijk blijvend en tijdelijk zijn. Zoo is de na
het doorstaan *van mazelen opgetreden immuniteit gewoonlijk een blijvende, terwijl na het lijden aan influenza meestal geen -immuniteit overblijft.
Hoewel zij gewoonlijk een algemeene is komt het ook voor dat er een
locale immuniteit bestaat, beperkt tot bepaalde deelen van het lichaam.
Tenslotte zijn de lichaamscellen, die antilichamen verwekken en gifstoffen binden, bij verschillende infectieziekten niet steeds dezelfde, zoo398

dat uit dit alles wel blijkt, dat er zeer veel verscheidenheid op dit gebied bestaat.
Het kunstmatig opwekken eener actieve immuniteit kan geschieden,
zoowel met doode als levende, met sterk virulente als met verzwakte
bacterien, verder met de stofwisselingsproducten der bacterien, de toxinen.
Het inbrengen van het antigeen in een dezer vormen (entstof of vaccin)
noemt men inenten of vaccineeren.
Soms voegt men aan de toxinen antitoxinen toe om aidus de reactie
in het lichaam te verminderen.
Ook mengt men het antigeen wel met serum, waarin antilichamen
aanwezig zijn, om hierdoor reeds afweerstoffen in het lichaam binnen
te brengen ter beschutting gedurende den tijd, die er verloopt tusschen
het binnenkomen in het lichaam van het antigeen en het verschijnen van
antilichamen in het bloed.
Er bestaat dan direct een zekere immuniteit, terwiji anders in deze
periode een grooter dan normale ontvankelijkheid wordt aangenomen.
Het inbrengen van de entstof geschiedt gewoonlijk parenteraal d.w.z.
niet langs de voedingswegen, doch op wondjes, in de huid, onder de huid,
in de spieren, buikholte enz., meestal door inspuiting.
De plaatsen waar de antilichamen ontstaan zijn voornamelijk het
beenmerg, de milt, de lever, de bloedvatwanden en de lymphklieren,
doch ook allerlei andere weefsels werken hieraan nog mee.
Bij de ontwikkeling der actieve immuniteit spelen ook nog de toestand en de stofwisseling van het lichaam een zeer groote rol.
Op verschillende wijzen, die wij hier niet nader zullen uitwerken,
kan men nagaan of en in welke mate immuniteit bij den mensch aanwezig is.
Vervolgens bestaan er verschillende theorieen over de wijze, waarop het
immuniteitsproces in het lichaam zich zou ontwikkelen, waarvan we als
een der meest uitgewerkte en op den voorgrond tredende de „Zijketentheorie" van Ehrlich slechts zullen noemen.
Van de verschillende antilichamen, die in het lichaam kunnen ontstaan, noemen wij de antitoxinen, bacteriolysinen, bacteriotropinen,
agglutininen en praecipitinen.
De eerste twee zijn wel de gewichtigste, omdat zij beide direct de toxinen en de bacterien onschadelijk maken, de antitoxinen toch binden
de toxinen, de bacteriolysinen lossen de bacterien op. De laatsten hebben
voor hun werking noodig z.g. complementen, die in ieder serum voorkomen en door velen als gelijksoortig beschouwd worden met de alexinen.
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De bacteriotropinen bevorderen de phacocytose, komen in ieder immuun serum voor en hebben geen complement voor hun werking noodig.
De agglutininen hebben de eigenschap de bacterien te doen samenballen of te agglutineeren ; ten gevolge van hun aanwezigheid in immuun
serum is het mogelijk door een z.g. agglutinatieproef bij sommige infectieziekten de vroege diagnose te vergemakkelijken. Bij de typhusdiagnose
wordt van de agglutinatieproef van Widal reeds lang en met succes
gebruik gemaakt.
De praecipitinen kunnen neerslagen doen ontstaan in de kiemvrije
gefiltreerde bacterieculturen.
Het zou ons te ver voeren, hier verder de beteekenis uiteen te zetten
van deze verschillende onderdeelen van het specifieke afweerapparaat der
immuniteit, die in wisselende hoeveelheden en verhouding, afhankelijk
van tal van omstandigheden, niet alleen in het bloed, doch in allerlei
lichaamsvochten en weefsels voorkomen.
Het zij voldoende hier enkele bijzonderheden te hebben aangeduid,
die ons, al is het dan vluchtig, doen zien de samengestelde maar toch
zoo harmonische opbouw onzer kleinste levenseenheden, de lichaamscellen, voorzien als zij zijn van een welgeordend afweerapparaat.
In verband met de bespreking dezer, de bacterien beschadigende, afweerstoffen zij hier volledigheidshalve nog gewezen op de z.g. bacteriophaag (bacterieneter).
d'Herelle heeft, zooals reeds meerderen voor hem deden, de aandacht
gevestigd op het feit, dat zonder aantoonbare oorzaak bacterieculturen
op of in voedingsbodems kunnen verdwijnen.
Hij schrijft dit toe aan een. filtreerbaar virus, dat hij bacteriophaag
noemt, dat hij ook kon doorkweeken en dat daarna krachtiger werkzaam bleek te zijn. Bouillonculturen van dysenteriebacillen werden na
het toevoegen der bacteriophaagculturen geheel helder. Men zou dan hier
te maken hebben met een bacterieparasiet.
Tegenov&r deze meening staan vele andere, die meer doen denken aan
de afscheiding van fermenten, die zouden ontstaan in de culturen, wanneer deze in gewijzigde levensomstandigheden gaan verkeeren. Het phenomeen van d'Herelle, zooals dat oplossen der bacterien genoemd wordt,
treedt dan ook gewoonlijk op in oudere reinculturen.
Toxinen zijn in water oplosbare gifstoffen,
die door ziekte-verwekkende micro-organismen kunnen worden afgescheiden. Zij zijn vrij labiel ten opzichte van warmte- en chemische inToxinen en antitoxinen.
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vloeden en hebben, in het lichaam binnengedrongen, eenigen tijd (incubatietijd) noodig voordat zij hun werking ontplooien.
Zij hebben verder de eigenschap in het dierlijk lichaam antitoxinen
te doen ontstaan.
Men kan nu de antitoxinen alleen herkennen aan hun vermogen een
bepaald toxine te binden en omgekeerd de toxinen aan hun aantrekkingsneiging (affiniteit) tot antitoxinen.
Antitoxinen binden de toxinen niet alleen in het levend organisme,
doch eveneens in oplossingen buiten het lichaam.
Tegen licht zijn de toxinen minder bestand dan de antitoxinen.
De verbinding van toxine en antitoxine is een chemische; er ontstaat
dan een neutrale dubbelverbinding, zooals door verschillende proeven
en experimenten bewezen is.
In de weefsels kan de toxine-antitoxineverbinding gemakkelijk door
fermenten worden ontbonden, ook hierdoor is gedeeltelijk te verklaren,
waarom een neutraal en zelfs over-geneutraliseerd toxine-antitoxinemengsel toch nog in staat is immuniteit te verwekken.
Merkwaardig is tenslotte nog, dat een toxine, dat reeds aan een
lichaamscel gebonden is, in den beginne nog door een antitoxine is
los te maken.
De antitoxinen zijn beter bestand tegen schadelijke chemische- en
warmteinvloeden dan de toxinen, terwijl ze ook door licht geleidelijk
ontleed worden.
Urn sera te verkrijgen met hoog antitoxinegehalte, worden bij dieren
(paarden, schapen, apen) geleidelijk sterke toxinen ingespoten. Deze
sera worden gebruikt voor therapeutische doeleinden bij den mensch.
Zij worden geijkt naar een bepaalde antitoxine- of immuniteitseenheid,
die wordt vastgesteld in verband met de genezende werking bij, met
toxine ingespoten, kleine dieren als muizen. Hoe meer immuniteitseenheden een serum bevat, des te grooter is in het algemeen zijn genezend
vermogen.
Zooals we zagen kunnen de antitoxinen in den beginne nog de toxinen,
die reeds met de cellen verbonden zijn, neutraliseeren, zoodat een snelle
inspuiting met een overvloed van antitoxinen de genezende waarde er
van sterk verhoogt.
De antitoxinen verdwijnen spoedig uit de bloedbaan, gedeeltelijk door
binding met lichaamscellen, gedeeltelijk door afscheiding in urine, gal,
speeksel enz. De melk van immune moeders bevat zoo ook steeds een zeer
groot aantal antitoxinen ; hierdoor wordt verklaard, waarom de natuurlijk
26
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gevoede kinderen dezer moeders zoo gemakkelijk een specifieke immuniteit verkrijgen.
De op deze wijze verworven immuniteit is een passieve immuniteit, die
echter ook reeds bij het kind ontstaat gedurende zijn ontwikkeling in de
baarmoeder. Er gaan dan antitoxinen van de moeder op het kind over.
Deze passieve immuniteit van den zuigeling voor ziekten als mazelen e.a.
is van groote beteekenis, omdat deze daardoor voor verschillende in de
eerste levensmaanden gevaarlijke besmettelijke ziekten gevrijwaard is.
Zooals we reeds zagen, kan passieve immuniteit bij den mensch ook
worden opgewekt door inspuiting van serum, waarin antitoxinen aanwezig zijn.
•••

Bestrijding der levende ziekteverwekkers, Hoewel er allerlei factoren en omstandigheden zijn, die de bestrijdingswijzen van de onderscheidene levende ziekteverwekkers wel in verschillende banen moeten leiden, Loch zijn er niettemin enkele algemeene richtlijnen uit to stip' pelen,
die, naar onze meening, iederen bestrijder van besmettelijke ziekten in de
allereerste plaats voor oogen moeten staan.
Voorzorg en voorlichting. Voorop moet staan dat de door de ziektekiemen belaagde mensch zoo krachtig mogelijk moet zijn. De hygienische
zorg voor zuigeling, kleuter en schoolkind moet de basis vormen der
besmettelijke ziekten-bestrijding. De invloed van een krachtig gaaf
lichaam op de vorming van natuurlijke verweermiddelen, als wapen tegen
de ziekteverwekkers, mochten wij reeds vermelden.
De vorming van gunstige levensvoorwaarden voor den mensch, bestaande in een behoorlijke woning, doelmatige en voldoende voeding,
hygienische kleeding, gunstige arbeidsomstandigheden, in het algemeen
het verkeeren in een hygienisch milieu, zijn krachtige hulpmiddelen in
dezen strijd.
Een geregeld leven vervolgens, waarbij zoowel psychische als lichamelijk schadelijke invloeden (w.o. misbruik van alcohol en tabak een
voorname rol spelen) zooveel mogelijk worden vermeden, is ook in dit
verband van groote beteekenis.
De aanpassing van den mensch aan en voldoende kennis van de gevaren, die hem bedreigen, zal hem voor menige besmettingsschade bewaren. Dit kan geschieden door het harmonisch harden van het lichaam,
door het zich eigen maken van een op bevattelijke wijze gegeven inzicht in de wijze, waarop de ziekteverwekkers den mensch bedreigen,
door het onderhouden van een redelijke reinheid en zindelijkheid op
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lichaam, op kleeren, op voedingsmiddelen, op alles waarmede hij in
aanraking komt, in het kort door hygienisch te leven.
Geef den krachtig opgegroeiden mensch gunstige levensvoorwaarden,
geef hem inzicht in het hem bedreigende gevaar, leer hem hygienisch
en geregeld leven en gij hebt een stevigen dam geworpen tegen heel wat
schade en ellende, door de besmettelijke ziekten aangericht.
En nu is het wel waar, dat niet iedere infectie door al deze voorzorgsmaatregelen wordt bedwongen, dat de overmachtige gifwerking van sommige micro-organismen of hun toxinen bij den eersten aanval het individu
toch ten gronde zal richten, dit neemt evenwel niet weg, dat hygienische
en sociale opheffing van den mensch bij het meerendeel der besmettingen
winst zal brengen.
Een krachtige voorzorg, een stelselmatige hygienische gezinsopvoeding
door de wijkverpleegster, een doelbewuste theoretische en vooral practische volksvoorlichting op de school, de spontane krachtige leiding van
sociaal voelende geneeskundigen daarbij, zal zelfs den meest verstokten
zuinigheidsmaniak het bewijs leveren, dat voorzorg winst en zegen beteekent.

Vaccinatie. Is de nu besproken voorzorg de meest natuurlijke en
meest veilige, die geheel overeenkomt met het wezen, de ontwikkeling en
de behoeften van den mensch, steeds meer wordt van verschillende zijden
de vaccinatie als voorzorgsmaatregel in den strijd tegen de besmettelijke
ziekten krachtig aanbevolen.
Met Amerika als voorbeeld wordt in verschillende landen getracht
door het uitvoeren van massa-entingen de bevolking tegen bepaalde ziekten te immuniseeren.
Dat inderdaad de vaccinatie een zeer waardevol middel kan zijn in
den strijd tegen besmettelijke ziekten hebben de enting tegen pokken en
hondsdolheid reeds zeer lang bewezen. Doch ook de entingen tegen cholera
en typhus hebben menigeen, die moot verblijven in streken, waar deze
ziekten endemisch heerschen, tegen ziek worden behoed. De oorlogservaringen hebben het nut deter kunstmatige actieve immunisatie duidelijk aangetoond.
De massa-immunisatie van schoolkinderen tegen diphteritis en roodvonk wordt reeds zeer veel toegepast en gezien de Amerikaansche en
nu ook Engelsche en andere publicaties, ook meer gewaardeerd.
De tijd, om een eindoordeel uit te spreken over deze massa-immunisatie, is echter nog niet gekomen. Het is toch zoo moeilijk, om bij dit
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massawerk, waarbij de gevolgen en resultaten der enting slechts zeer
onvolledig kunnen worden vastgesteld, een eenigszins betrouwbare balans
van het voor en tegen er van op te maken.
Wanneer men dan nog bedenkt, dat de ervaring met allerlei entingen
opgedaan bewezen heeft, dat er ontegenzeggelijk gevaren aan verbonden
zijn, die schuilen of in de bereiding van het vaccin of in de wijze van
toediening of in den toestand van de ingeente personen, dan kan men
slechts toejuichen, dat in het algemeen de toepassing van deze immunisatie hier te lande met de noodige omzichtigheid plaats vindt.
De propaganda en de verantwoordelijkheid er voor moeten dan ook in
handen van den geneesheer blijven en, zoolang niet de doelmatigheid en
onschadelijkheid der entingen behoorlijk vaststaat, moge zoowel de overheid, als de school, als de kruisvereeniging verre blijven van, wat het
domein van den geneesheer is. Zij kunnen met gerustheid aan hun vertrouwensmedici overlaten te beoordeelen, wanneer immunisatie noodig is
en wanneer niet. Overijling schaadt ook hier en zal ongetwijfeld afbreuk
doen aan de door ernstige onderzoekers en voorzichtige werkers ingestelde
pogingen, om met een koel hoofd en critischen zin de werkelijke waarde
dezer vaccinaties te benaderen, zonder hiermede schade aan te richten.

Passieve immunisatie. Ook de passieve immunisatie, mits zeer vroegtijdig toegepast, kan van beteekenis zijn bij de voorzorg tegen besmettelijke ziekten. Bij diphteritis en ook bij ziekten als tetanus, mazelen,
poliomyelitis heeft de prophylactische seruminspuiting reeds goede diensten bewezen.
Maatregelen om besmetting te voorkomen. Velerlei zijn ook de
maatregelen, zoowel wettelijke als particuliere, die tegen besmetting genomen worden. Enkele hiervan zullen wij vluchtig behandelen.
Het zoo spoedig mogelijk isoleeren of afzonderen van een persoon,
die een ander kan besmetten of het verre houden van degenen, die gemakkelijk door de nadeelige gevolgen eener besmetting getroffen worden,
is wel een der meest doeltreffende maatregelen, die genomen kan worden.
Om een voorbeeld te noemen is het van het allergrootste gewicht, dat
in een voor besmetting zeer vatbare omgeving, zooals een koloniehuis
of kinderinternaat, zelfs bij twijfel, de verdachte persoon zoo spoedig
mogelijk afgezonderd wordt, terwijl men van den anderen kant geen kinderen bij lijders aan besmettelijke kinderziekten of open tuberculose toelaat, omdat besmetting met kiemen dezer ziekten, heel dikwijls tot infectie
en ziekte voeren.
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Vervolgens kan men de verspreiding van de smetstof tegengaan door
den lijder of bacillendrager maatregelen voor te schrijven, waardoor deze
zijn omgeving niet meer zal besmetten. Een sprekend voorbeeld hiervan
levert de sputumprophylaxe bij open tuberculose.
Radicaler doch gewoonlijk niet door te voeren is de vernietiging
der smetstof. Men kan wel bij een enkel voorkomend besmettelijk
ziektegeval in een beperkte omgeving, zooals een geval van pest of
vlektyphus op een schip, de aanwezige smetstof vernietigen door volkomen isoleering van den zieke, desinfectie van zijn afscheidingsproducten
en het vernietigen van de ziektekiemen in het schip, zooals bij pest door
ontratting van het schip en bij vlektyphus door het dooden der kleerluizen (desinsectie).
Bij de inheemsch voorkomende besmettelijke ziekten als roodvonk,
typhus enz. is natuurlijk vernietiging van de aanwezige smetstof mogelijk.
Op een beschrijving van de verschillende methoden van ontsmetting
en de middelen, die er voor gebruikt warden, zullen wij niet verder ingaan; na overweging van het bovenstaande zal men mij toegeven, dat
dit niet van belang is voor het doel, waarvoor deze beschouwingen over
de levende ziekteverwekkers zijn neergeschreven. Doel toch was, een
inzicht te geven in het leven, het werken en bestrijden der ziektekiemen,
in zooverre dit dienstbaar kan worden gemaakt aan de hygienische gezinsopvoeding door de wijkverpleegster, de volksvoorlichting op allerlei
scholen en in het algemeen aan het brengen van gezonder begrippen
onder ons yolk over de gevaren, die het bedreigen en de middelen,
waardoor het zichzelf op eenvoudige wijze tegen de gevolgen hiervan kan
beschutten.
De voorlichting omtrent speciale onderdeelen en de leiding in het
nemen en doen uitvoeren van ontsmettingen en andere bestrijdingsmaatregelen blijve bij den geneesheer als hygienisch raadsman der bevolking.
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HOOFDSTUK VIII.

GENEESKUNDIGE VERZORGING EN
ZIEKENVERPLEGING
GENEESKUNDIGE VERZORGING
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

Het is voor een yolk van zeer groot belang, wanneer het kan beschikken over een voldoend aantal deugdelijk geschoolde geneeskundigen,
vroedvrouwen en tandartsen.
Zooals hieronder zal blijken is thans in Nederland wel op uitnemende
wijze in de geneeskundige verzorging voorzien, en is de tegenwoordige
bevolking hierdoor en mede door de ontwikkeling van de medische
wetenschap in hooge mate bevoorrecht boven de voorvaderen. Een kort
overzicht van de geschiedenis van de geneeskunst en haar beoefenaars,
zal het verschil, maar ook hier en daar de overeenkomst, tusschen verleden en heden duidelijk in het Licht stellen.

Ontwikkeling van de geneeskundige voorziening.

De primitieve
geneeskunst was een volksgeneeskunst, gebaseerd op zuivere empirie.
Meer officieel werd ze beoefend door toovenaars en dergelijke personen,
zooals dit heden ten dage bij meerdere onbeschaafde volkeren nog het
geval is.
In het Egypte der Pharao's en in het oude Hellas waren het vooral de
priesters, die de geneeskunst beoefenden. In Griekenland waren het de
priesters in dienst van A sclepios.

Hippocrates. De oudvader der geneeskunst Hippocrates (46o-377
v. Chr.) moet de zoon geweest zijn van een priester, gewijd aan den dienst
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van die godheid. Maar naast de priesters waren er ook leeken, die de
geneeskunst beoefenden. Beroemde geneeskundige scholen in het oude
Griekenland, als die te Rhodos, Knidos en Kos genoten een wijdverbreide
vermaardheid. Menig bekend arts had hier zijn opleiding genoten en
droeg zijn wetenschap uit over de geheele toenmaals bekende wereld.
Tijdens het Romeinsche Keizerrijk waren vooral de Grieksche artsen
in hoog aanzien, alhoewel het Rijk ook eigen geneeskundigen had.
Een der beroemdste Grieksche artsen in Rome, wiens invloed is blijven
bestaan tot bijna op onzen tijd, is Galenus.

Galenus. Galenus (13o-2o1 n. Chr.) was geboren te Pergamos, waar
hij op 17-jarigen leeftijd zijn geneeskundige studien begon. Twee en
dertig jaar oud ging hij naar Rome, waar hij verbleef tot 166 n. Chr.,
toen in Rome de pest uitbrak. In 169 keerde hij terug en werd de lijfarts
van Keizer Marcus Aurelius.
Galenus bouwt in velerlei opzicht voort op het werk van Hippocrates,
den grondlegger van de geneeskundige wetenschap. Evenals Hippocrates
onderscheidt hij in het lichaam vier vochten : bloed, slijm, de gele en de
zwarte gal. Bij juiste menging dezer vochten is het individu gezond,
bij verkeerde menging is de mensch ziek (het humoraat-pathologisch
stelsel). Gegrond op dit stelsel spelen aderlating, laxantia, braakmiddelen,
diuretixa en zweetmiddelen in de therapie bij Galenus een groote rol.
Joden. Bij de Joden waren ook geneeskundigen, getuige de woorden
van den zoon van Sirach 180 v. Chr.), die het yolk raadt de geneesheeren in eere te houden. Maar ook werd de geneeskunst uitgeoefend
voor een deel althans door de priesters, getuige het feit, dat de melaatschen zich aan den priester moesten vertoonen.
In Alexandria waren drie honderd jaar voor Christus een zeer groot
aantal geneeskundigen werkzaam.
Bij de oude Germanen waren het vooral de zgn. „wijze vrouwen", die
de geneeskunst uitoefenden.
Middeleeuwen. In de vroeg-middeleeuwen kwamen alleen aan de
hoven der vorsten wetenschappelijk opgeleide artsen voor. Vooral waren
zij opgeleid aan de universiteit van Salerno, die te dien opzichte een
groote beroemdheid had. De studietijd bedroeg daar zelfs 8 jaar.
Vooral waren het in die tijden de geestelijken, gevormd in de kloosterscholen, die als geneeskundigen optraden. In het begin van de 13e eeuw
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werd echter de beoefening der geneeskunst door Paus Honorius III aan
de geestelijken verboden.
In latere tijden zijn bekende Hoogescholen, waar ook de medische
wetenschap werd gedoceerd, gesticht te Montpellier en Parijs. In Duitschland is de eerste universiteit opgericht door Keizer Karel IV in het jaar
1348 te Praag.
Daarna zijn meerdere hoogescholen gesticht geworden, die alien eerst
in de 15e eeuw een medische faculteit verkregen.
Reeds in de 14e eeuw heeft zich de scheiding voltrokken tusschen de
inwendige geneeskunde en de chirurgie. De chirurgijns of meesters namen
een veel lagere plaats in, ook in de latere eeuwen, als de academisch
geschoolde dokters.
Ook de apothekers beoefenden in de middeleeuwen een zelfstandig
beroep. De eerste apotheek is in Duitschland in de 12e eeuw opgericht.
De geneeskundigen gingen in de apotheken zelf de geneesmiddelen halen
en dienden deze vaak persoonlijk aan de patienten toe. De apothekers
stonden veelal onder toezicht van een college van doktoren.

Theriak. Over een geneesmiddel, dat in de oude tijden, in de middeleeuwen en in den nieuweren tijd tot ver in de 18e eeuw algemeene bekendheid had, mag bier wel een oogenblik gesproken worden, n.l. over de
theriak.
Volgens het verhaal is de theriak het eerst vervaardigd op last van
Mithridates, die over Pontos regeerde van 16o 63 jaar v. Chr. 1 )
Naar hem droeg het middel eerst den naam van Mithridatium. Het
bestond toen uit een 4o-tal stoffen. Naderhand werd de theriak zelfs
opgebouwd uit 64 verschillende middelen, waaronder vleesch van adders.
Reeds ten tijde van Keizer Marcus Aurelius werd het middel onder
toezicht bereid. en was de groote Galenus met dat toezicht belast.
Ook in latere tijden werd de theriak ander toezicht van de Overheid
bereid. Vaak ging die bereiding met feestelijkheden gepaard.
Stadsdoctoren.

In de vroege middeleeuwen werden reeds artsen door
de stads. besturen aangesteld, ter behandeling der armen, of der pestlijders.
In Duitschland gebeurde dit reeds in 135o te Neurenberg. De diagnose
werd in dien tijd veelal gesteld door het bekijken van de urine, terwijl
als behandelingsmethoden vooral werden toegepast het aderlaten, het
koppen zetten, terwijl voorts werden toegediend braakmiddelen en
laxantia.
1

) Dr. R. Krul. Haagsche Doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd.
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Kwakzalvers. Naast de wetenschappelijk geschoolde geneeskundigen
kwamen echter talrijke kwakzalvers voor, die rondreisden en op kermissen en jaarmarkten hun behandelingsmethoden en geneesmiddelen aanprezen. Er was volkomen vrije uitoefening van de geneeskunst.
Hoogescholen. De toestind in de Nederlanden van de i 6e en 17e
eeuw was volkomen gelijk aan die in de overige landen van Europa.
De eerste hoogeschool in deze gewesten was die te Leuven, gesticht door
Hertog Jan IV van Brabant in het jaar 1426. Aan die hoogeschool was
ook een medische faculteit verbonden. De geneesheeren, die in deze
landen in de 15e en 16e eeuw practiseerden, zullen veelal hun opleiding
aan deze hoogeschool hebben genoten, al zullen zij daarna ook andere
buitenlandsche universiteiten nog hebben bezocht.
In 1575 is de universiteit te Leiden gesticht door Prins Willem I, aan
welke universiteit ook de medische wetenschap werd gedoceerd.
Controle op de uitoefening der geneeskunst. In sommige steden
van ons land werd de vrije uitoefening der geneeskunst in het begin der
17e eeuw aan banden gelegd. „In 1612 of iets vroeger richtten de Haagsche stadsdoctoren en chirurgen een request aan den Hove van Holland,
waarin zij aandrongen om een stokje te steken voor het schaamtelooze
optreden van „ „eenige uytheemse landloopers (die) zich onder de ingeschrevenen van den Haag uytgeeven voor medicijns en chirurgijns hoovaardiglijk sig vermetende alle siekten en menschelijke gebreken te
genezen."
In 1622 werd door de Overheid bepaald, dat op boete de Brieve van
promotie op het stadhuis moesten worden ingeleverd. Maar het was voor
de magistraten vaak uiterst moeilijk de echtheid van de bullen te beoordeelen. In 1672 werd deze aangelegenheid zoodanig geregeld, dat het
visum van de diploma's aan de stadsdoktoren werd opgedragen. 1 )
In den Haag werden de doctoren tegen betaling van een bepaald
bedrag ingeschreven in het zgn. Doctorenboekje.
Den 28en April 1806 werden de Departementale Geneeskundige Commission opgericht. Door deze Commission werden voor het viseeren van
het diploma van een geneeskundige, die zich in een stad vestigde f 30.—
en voor een geneeskundige ten plattelande f 15.— gevraagd. Dit is
gebleven tot I November 1865 toen het Geneeskundig Staatstoezicht is
opgericht, en de Inspecteurs van dit Staatstoezicht, evenals thans nog,
het visum gratis moesten verstrekken.
1) Dr. R. Krul. 1.c.
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Vormen van praktijk. De doctoren hadden dezelfde vormen van
praktijk als heden ten dage. Reeds in de 16e eeuw werden stadsdoctoren
aangesteld om aan de armen hulp te verleenen. Zoo werd b.v. op 25
September 1579 in den Haag aangesteld Camille de Castro tegen een
jaarinkomen van f loo.— om daarvoor „alle armen om Godts wille
te dienen, die 't zelve op hem begeeren."

Voorts hadden meerdere doktoren fondspraktijk. De gilden hadden
reeds dergelijke fondsen, waaruit hun leden vrije geneeskundige hulp
konden erlangen. Vooral verrezen in de 18e eeuw talrijke van deze
fondsen. Blijkbaar waren toen reeds klachten, dat personen, die in goeden
doen waren, lid werden van de „bussen". In den Haag werd in 1782 den
stadschirurgen verboden in deze bussen mee te werden (Dr. R. Krul).
In de gewone praktijk werden de visites in de 17e eeuw in den Haag
b.v. betaald met 3o tot 40 cent. In de 18e eeuw klom dit bedrag tot
5o cent.
Het was in die eeuwen een ware chaos op geneeskundig gebied. Er
waren doktoren voor inwendige ziekten, chirurgijns of meesters voor de
heelkunde, vroedmeesters, vroedvrouwen, breuksnijders, steensnijders,
oculisten en wat dies meer zij. Iedere stad had haar eigen examens b.v.
voor chirurgijns.
De chirurgijns hadden zich in de steden tot gilden vereenigd,
in den Haag b.v. in de Cosmi- en Damiani Confreri (I591-180o).
De opleiding van den „meester" begon als leerling in een zgn. barbierswinkel, die door een chirurgijn werd geleid. Tevens ontvingen zij tijdens
hun opleiding lessen in de anatomie. Zij deden examen voor het gilde,
welk examen werd bijgewoond door stadsdoktoren. Het bestond vaak
in het verrichten van aderlating, het scherpen van messen en het leggen
van enkele verbanden. Voorts werden ook vragen gesteld op theoretisch
gebied.
Het zelfstandig optreden der gemeenten gaf aanleiding tot velerlei
moeilijkheden. Vandaar, dat een andere regeling noodzakelijk werd.
Tijdens de Bataafsche republiek hielden de Colleges van stadsdoktoren
op te bestaan (1798). In 1806 werden de reeds genoemde Departementale
Geneeskundige Commission ingesteld. Tijdens de Fransche overheersching
werd het „geneeskundig onderzoek en toeverzicht" uitgeoefend door
„Geneeskundige Jury's". In 1814 ontstonden weder de Departementale
Commission van geneeskundig onderzoek en toeverzicht, welke commisGilden.
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sien een wettelijke grondslag kregen door de wet van 12 Maart 1818, S. 16.
Elke provincie had haar eigen commissie.
Wet van 1865, S. 60. Een afdoende regeling in deze werd echter
eerst getroffen door Thorbecke in 1865. Door zijn regeling zouden er in
de toekomst alleen zijn : artsen, vroedvrouwen en tandmeesters, alle
andere soorten van personen, die gerechtigd waren de geneeskunst uit
te oefenen, kwamen langzamerhand tot verdwijning. Bovendien werd
de uitoefening van het beroep van geneeskundige, vroedvrouw en tandarts uitsluitend toegestaan aan deskundigen, die aan bepaalde voorwaarden voldeden.
In Art. I van de Wet van 1865, S. 6o (Wet betreffende de uitoefening
der geneeskunst) wordt het volgende bepaald:
„Uitoefening der geneeskunst, waaronder de wet het verleenen van
genees, heel- of verloskundigen raad of bijstand als bedrijf verstaat,
is alleen geoorloofd aan degenen, aan wie de bevoegdheid daartoe volgens
de wet is toegekend."
Hiermede in verband staan de Artt. i, 8 en 16 van de Wet van
25 December 1878 S. 222, houdende regeling der voorwaarden ter verkrijging der bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en
apothekersbediende.
Art. I bepaalt : „De hoedanigheid van arts geeft de bevoegdheid de
geneeskunst uit te oefenen in haar vollen omvang en wordt verkregen
door het afleggen van de door de wet gevorderde examens".
Art. 8 luidt als volgt : „De titel van tandarts verleent de bevoegdheid
tot het uitoefenen der tandheelkunst.
De titel wordt verkregen door het met goed gevolg afleggen van het
practisch tandheelkundig examen."
Art. 16 heeft den volgenden inhoud: „De bevoegdheid tot het verleenen
van verloskundigen raad en bijstand als vroedvrouw wordt verkregen
door het afleggen van een theoretisch en practisch examen in de verloskunde."
In Nederland bestaat dus Been vrije uitoefening van de geneeskunst.
Het onbevoegd uitoefenen van de genees-, verlos- en tandheelkunde wordt
ingevolge Art. 436 van het Wetboek van Strafrecht gestraft. Dit artikel
luidt als volgt:
„Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een beroep, waartoe
de wet eene toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep uitoefent,
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.
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Hij die, toegelaten tot de uitoefening van een beroep, waartoe de wet
eene toelating vordert, buiten noodzaak in de uitoefening van dat beroep
de grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt, wordt gestraft met geldboete
van ten hoogste honderd vijftig gulden.
Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn
verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens
eene gelijke overtreding onherroepelijk is geworden kan, in plaats van
de geldboete, in het geval van het eerste lid hechtenis van ten hoogste
twee maanden, in het geval van het tweede lid hechtenis van ten hoogste
eene maand worden opgelegd."
De bepalingen zijn dus van toepassing op de talrijke kwakzalvers, die
de geneeskunst trachten te beoefenen.

Aantal geneeskundigen. In de behoefte aan geneeskundige hulp
wordt in ons land op uitnemende wijze voorzien door een voldoend aantal
wetenschappelijk geschoolde geneeskundigen.
De verspreiding van de artsen over ons land is zoodanig, dat alle
gemeenten thans geneeskundige hulp gemakkelijk kunnen verkrijgen,
te meer, daar door de betere verkeersmiddelen alle, ook meer afgelegen
plaatsen, spoedig zijn te bereiken.
Het aantal geneeskundigen is geregeld toenemende, zooals onderstaande
cijfers aangeven:
in 1928 — 4291 geneeskundigen (practiseerende).
,, 1929 — 4396
1 930 — 4447
1931 - 4584
93 2 — 4774
„ 1933 — 5015
7,

7.1

1

Yl

7,

In de eerste plaats wordt een goede geneeskundige voorziening bepaald
door het aantal huisartsen. Naar schatting zijn er onder de 5015 practiseerende geneeskundigen ongeveer 1200 specialisten, zoodat het aantal
huisartsen in 1933 ongeveer 3815 zal bedragen hebben of een huisarts
op 2 145 inwoners.

Huisarts. De verschillende deelen van de bevolking verschaffen zich
naar gelang van hun economische gesteldheid de geneeskundige hulp.
De meervermogenden kiezen hun eigen huisarts, die zij voor zijne diensten
honoreeren tegen een tarief, dat afhankelijk is van den graad van welstand, waarin hij (de meervermogende) verkeert.
413

Ziekenfonds. De minvermogende sluit zich aan bij een ziekenfonds,
dat hem geneeskundige hulp en medicijnen verschaft tegen een bepaalde
wekelijksche contributie.
Het ziekenfondswezen heeft zich in ons land zeer sterk ontwikkeld.
De oudste der bestaande fondsen dateeren zelfs van uit het begin van
de 19e eeuw.
Door den toenmaligen Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, Dr.
Terburgh, is in 1926 een enquete gehouden betreffende de ziekenfondsen.
Uit deze enquete blijkt, dat in dat jaar in Nederland aanwezig waren
574 ziekenfondsen n.l.:
Doktersfondsen
Algemeene Afdeelingsziekenfondsen
Onderlinge Ziekenfondsen .
Directie Ziekenfondsen
.
Ondernemingsziekenfondsen
Andere Ziekenfondsen

247
48
1 48
29
63
39
574

De meeste deelnemers zijn aangesloten bij de onderlinge ziekenfondsen.
In het geheel wordt het aantal personen, dat geneeskundige hulp van de
ziekenfondsen ontvangt, geschat op 2 /1 millioen.
In 444 gemeenten met een inwonertal van 1.223.155 inwoners waren
in 1926 nog geen ziekenfondsen opgericht. 1 )
De contributies loopen zeer uiteen ; voor een gezin met drie kinderen
b.v. wordt betaald van ongeveer 40 cent tot 6o cent en meer per week.
De hoogte van de contributie is natuurlijk mede afhankelijk van den
omvang van de geneeskundige hulp, die door het fonds wordt verstrekt.
Van 275 fondsen, waarvan zeer nauwkeurige gegevens werden verstrekt,
gaven 47% verloskundige hulp, Ii A
1 % wijkverpleging, 70% poliklinische hulp door specialisten, 50% specialistenhulp aan huffs, 34% ziekenhuisverpleging en Do% sanatoriumverpleging. Enkele fondsen verschaffen
aan hun leden ook brillen en breukbanden.
De ziekenfondsen huldigen het beginsel van de vrije artsenkeuze voor
de bij hen aangesloten leden, terwijl om to kunnen toetreden men in den
regel geen hooger inkomen mag hebben dan f 3000.—.
1 ) Gegevens ontleend aan het Jaarverslag van den Hoofdinspecteur van de
Volksgezondheid, Dr. Terburgh, over 193o.
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Geneeskundige Armenverzorging. De onvermogenden worden in
tijden van ziekte geholpen door de instellingen van weldadigheid. Enkele
kerkelijke instellingen van weldadigheid zorgen voor haar eigen arme
zieken, maar veelal komen deze ten laste van het Burgerlijk Armbestuur
of daarmede gelijk te stellen organen. Bij ziekte van een armlastige is
de gemeente, waar hij zich bevindt, verplicht hem de noodige geneeskundige bijstand te doen verleenen. Art. 33 van de Armenwet regelt deze
aangelegenheid als volgt: „Indien voor eene gemeente niet of niet voldoende is voorzien in de genees-, heel-, en verloskundige behandeling
of in de verpleging van armen, of in de levering van genees- en verbandmiddelen ten behoeve van armen, kunnen Gedeputeerde Staten,
den Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gehoord,
eene bepaalde voorziening voorschrijven. Zij zenden den inspecteur afschrift van hunne beslissing."
Hier wordt geen bijzondere uitzondering gemaakt voor bepaalde vormen van geneeskundige bijstand; alle hulp, die de armlastige noodig
heeft, dus ook ziekenhuis- of sanatorium-behandeling, moet door de Burgerlijke instelling van Weldadigheid feitelijk worden gegeven, al moet
worden toegegeven, dat vooral sanatoriumverpleging, gezien het feit, dat
daarmede groote financieele offers voor de gemeente gemoeid kunnen
zijn, wel eens de draagkracht van kleine gemeenten kan te boven gaan,
om welke reden de provinciale besturen vaak subsidieeerend hierbij
optreden.
In verreweg de meeste gemeenten zijn een of meer geneeskundigen
belast met de geneeskundige armenverzorging, hetzij naast een eigen
particuliere praktijk, hetzij als ambtenaar uitsluitend in dienst van de
gemeente.
Het is duidelijk, dat deze laatste categorie alleen in de groote steden
wordt aangetroffen. Enkele gemeenten hebben haar armen verzekerd bij
de ziekenfondsen.
Verloskundige hulp. Wat de verloskundige hulp betreft verkeert
men in ons land ook in zeer gunstige omstandigheden. Niet alleen, dat
de artsen op uitnemende wijze in deze wetenschap geschoold zijn, maar
wij hebben ook nog een korps van deugdelijk opgeleide vroedvrouwen.
Zij worden in een driejarige cursus opgeleid aan de scholen te Rotterdam,
Amsterdam en Heerlen.
Het aantal vroedvrouwen is in de laatste jaren slechts weinig of niet
toegenomen.
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In 1929 waren er 999 vroedvrouwen.
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In meerdere gemeenten is de verloskundige armenpraktijk aan vroedvrouwen opgedragen.
De taak van de vroedvrouw is omschreven in de Wet van i Juni 1865
S. 6o, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van I I Februari 1932 S. 49.
Art. 15 zegt hieromtrent : „De vroedvrouwen zijn bevoegd aan zwangeren in de tweede helft van de zwangerschap raad of bijstand te geven
met betrekking tot de zwangerschap.
Bij het waarnemen van afwijkingen zijn zij bevoegd tot het nemen
van maatregelen, indien en voorzoover deze door Onzen met de uitvoering van deze wet belasten Minister zijn aangegeven.
In alle andere gevallen zijn zij verplicht de waargenomen afwijkingen
ter kennis te brengen van een door belanghebbende aan te wijzen geneesheer."
Dit artikel heeft dus betrekking op de praenatale zorg.
Voorts zijn de vroedvrouwen bevoegd tot het verleenen van verloskundigen raad of bijstand en het aanwenden van den katheter (Art. 16).
Indien verloskundige kunstbewerkingen noodig zijn, roept zij de hulp
in van een geneeskundige.
Is geneeskundige hulp niet te verkrijgen, dan kan de vroedvrouw zelf
tot de kunstbewerking overgaan, indien deze zonder instrumenten kan
worden uitgevoerd.
Ook mag de vroedvrouw in verband met de baring overgaan tot het
toedienen van geneesmiddelen, indien een geneeskundige, die deze middelen zou moeten voorschrijven, niet aanwezig is.
Tenslotte is de vroedvrouw bevoegd de kraamvrouw tien of zoo noodig
meer dagen na de bevalling te behandelen, indien geen afwijkingen zich
voordoen, in welk geval zij den geneeskundige waarschuwt.
Goede verloskundige hulp door vroedvrouwen is voor een yolk van
groot belang, daar zij, meer nog dan de geneeskundigen in de gelegenheid
zijn al haar krachten te wijden aan de verzorging van de barende.

Tandheelkundige hulp.

Hoe meer de tandheelkundige hulp erop ingesteld wordt om ernstige aandoeningen der tanden te voorkomen, hoe
meer tandartsen er zullen noodig zijn.
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Het aantal tandartsen is in de laatste 5 jaar met 27% toegenomen,
hetgeen bijgaand staatje aantoont:
1929 — 698 tandartsen.
1 930 — 758
1931 — 804
1932 — 848
1933 — 891
Wel heeft in sommige kringen de gewoonte ingang gevonden om het
gebit op geregelde tijden te laten nazien, en kleine defecten te laten
verhelpen, maar deze goede gewoonte is nog lang niet algemeen geworden. Vooral is de plattelandsbevolking moeilijk hiertoe te bewegen,
ofschoon carieuze tanden en kiezen in onze bevolking zeer veelvuldig
voorkomen.
In de groote gemeenten heeft men schooltandartsen aangesteld, die de
leerlingen geregeld onderzoeken en de noodige behandeling instellen.
Voor korten tijd heeft men een Vereeniging opgericht voor Sociale
Tandheelkunde T.A.V.O.N.A. Deze Vereeniging heeft mede ten doel
betere denkbeelden omtrent de mondhygiene onder de bevolking te verspreiden, en ze in de gelegenheid te stellen goedkoope en deskundige
tandheelkundige hulp te verkrijgen.
Naast de tandartsen zijn ook nog bevoegd een deel der tandheelkunde
uit te oefenen (de volledige tandprothese), de zgn. tandheelkundigen.
Het aantal van deze personen zal in de toekomst niet toenemen, aangezien de gelegenheid tot het verkrijgen van het diploma van tandheelkundige niet meer zal worden opengesteld.
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ZIEKENVERPLEGING
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

GESCHIEDENIS VAN DE ZIEKENVERPLEGING.
In de oudheid zullen zieken en gebrekkigen ongetwijfeld door hun
vrienden en nabestaanden zijn verzorgd en verpleegd. Maar van een
georganiseerde ziekenverpleging was toch geen sprake, evenmin van het
aanwezig zijn van ziekenhuizen in hun beteekenis van den lateren tijd.
Reeds in de allereerste tijden van het Christendom kwam hierin een
geheele omkeer. Het gebod der naastenliefde bracht de eerste Christenen
ertoe met groote zelfverloochening zich het lot van de armen, ellendigen
en zieken aan te trekken. Vrome vrouwen uit de beste standen beijverden zich om deze ongelukkigen te helpen. Vaak richtten zij haar eigen
woningen in om armen en zieken te kunnen verplegen.
Zoo verhaalt de H. Hieronymus van een vrome vrouw, Fabiola geheeten en behoorende tot een oud patricisch geslacht, die in het jaar 390
te Rome een werkelijk ziekenhuis bouwde, waarin zij zelf met hare
helpsters de meest weerzinwekkende zieken verzorgde en behandelde.
Wat Fabiola deed, werd in die tijden door talrijke vrouwen gedaan, die
de innerlijke drang hadden de leer van Christus in daden om te zetten.
In talrijke steden werden vaak zeer groote inrichtingen tot stand
gebracht, die in de eerste plaats wel beoogden de armen te helpen, maar,
juist omdat onder de armen zooveel zieken werden aangetroffen, ertoe
moesten komen ook de zieken te verplegen en te behandelen.
Een der meest bekende inrichtingen van dezen aard was die gebouwd
in 370 door den H. Basilius, Bisschop van Caesarea, en wel in de stad,
waar zijn bisschopszetel gevestigd was. Een dergelijke inrichting droeg den
naam van Xenodochium, hetwelk in de eerste plaats een gasthuis voor
vreemden en reizigers was, maar daarnaast afdeelingen had voor het
opnemen van zieken, vondelingen, weezen en ouden van dagen. Vooral
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werden veel lijders aan lepra in de ziekenafdeeling verpleegd. Ductoren
of paraboloni gingen uit om de zieken op te sporen en in het ziekenhuis
te brengen. Zij deden dit door middel van eenvoudige voertuigen (een
voorlooper van onze ambulance-wagens) of zij droegen de patienten
op hun armen erheen.
Een tweede dergelijk hospitaal werd in het jaar 398 door den H. Joannes Chrysostomus opgericht in Constantinopel. Het kon zelfs i o.000 zieken, behoeftigen en vreemdelingen herbergen.
Bij de ontwikkeling der kloosterorden werd de ziekenverpleging vooral
door deze beoefend. Zoowel de mannelijke als de vrouwelijke orden hielden zich met dit werk van naastenliefde bezig. De kloosters waren niet
zelden brandpunten van studie op het gebied der geneeskunst. Als voorbeeld hoe ook vrouwen zich met deze studie bezig hielden kan zeker
gelden het feit, dat een geleerde kloostervrouw, de H. Hildegardis geneeskundige werken heeft samengesteld, die de bewondering van tijdgenooten
en nageslacht hadden. De H. Hildegardis schreef haar werken tusschen
1151 en 1159, toen zij reeds bijna bo jaar oud was.
Na de kruistochten beginnen de kloosterorden eene nog grootere bedrijvigheid op het gebied der ziekenverpleging te ontplooien. De gast- en
ziekenhuizen verrijzen over de geheele Christenheid. Geestelijke Orden
van Ridders wijden zich aan de Ziekenverpleging (de Hospitaalridders
van den H. Joannes, de Ridders van den H. Lazarus enz.).
De groote Heiligen uit de Middeleeuwen als een H. Franciscus van
Assisie, een H. Elisabeth van Hongarije voelden zich op bijzondere wijze
aangetrokken tot de armen, zieken en ellendigen, die zij hielpen en
verpleegden met een zelfverloochening, die alleen zijn oorsprong kan
vinden in een vurige liefde tot God en de naasten. De lichamelijke
ellende was in die dagen zoo ontzettend groot; allerlei ziekten heerschten
op gruwelijke wijze, de pest, de lepra en zoovele andere.
Talrijke vrouwelijke kloosterorden stichtten ziekenhuizen ; de beroemdste van deze zijn zeker het HOtel-Dieu te Lyon, het Hotel-Dieu te Parijs
en Santo Spirito te Rome. Met voorliefde kregen in de middeleeuwen
de ziekenhuizen de naam van H. Geest-gasthuis of H. Geest-ziekenhuis.
Het meest bekende is zeker het HOtel-Dieu te Parijs, dat in eersten aanleg dateert uit het jaar 65o. In het midden van de 12e eeuw
werd het in de buurt van de Notre Dame aan de Seine gebouwd. De
ziekenverpleging werd verzorgd door zusters Augustinessen. Al kunn' en
wij ons met onze moderne inzichten omtrent de hygiene niet met de
inrichting en gebruiken van dat ziekenhuis vereenigen (soms lagen zes
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zieken in een bed), toch moeten wij eerbied hebben voor hetgeen in die
tijden daar is tot stand gebracht.
In ons land werden in alle grootere steden gasthuizen tevens ziekenhuizen opgericht. In dat verband kan b.v. genoemd worden het St. Katrijnengasthuis te Leiden, gesticht in 1270; in latere eeuwen werden nog in
Leiden twee andere gasthuizen gevonden, n.l. het 0. L. Vrouwe-gasthuis
(gebouwd omstreeks het jaar 1395) en het St. Elizabeth-gasthuis (tot
stand gebracht in 1418). 1 )
In Amsterdam dateert b.v. uit de Middeleeuwen het Binnen- of St.
Pietersgasthuis.
In Utrecht stichtten de Ridders van St. Jan van Jeruzalem in 1251
een gasthuis voor „alle miserabele personen". In 1285 bestuurden zij een
gasthuis bij de Catharijnepoort, het Catharijne-gasthuis; in 1472 had dit
gasthuis reeds 24 bedden voor zieken beschikbaar. 2 )
Het St. Elisabeth's-gasthuis te Haarlem, bestemd „tot der siecken behoeff" bestond reeds voor 1439. Voor dien tijd bestonden er in die stad
reeds meerdere gasthuizen, die bij een brand in 1347 zijn vernield. Een
zeer bekend gasthuis was ook het St. Gangolfs-gasthuis, welker gasthuismeesters blijkbaar ook het St. Elisabeth's-gasthuis hebben gesticht. 3
Het is ondoenlijk om in een kort historisch overzicht van de ontwikkeling der ziekenverpleging als inleiding tot de moderne organisatie
op dat gebied alle kloosterorden te vermelden, die zich hier verdienstelijk hebben gemaakt. Een groote figuur uit de 17e eeuw mag echter niet
onvermeld blijven, n.l. die van den H. Vincentius a Paulo. Het groote,
edelmoedige hart van den H. Vincentius werd diep geroerd door alle
ellende, die hij om zich been zag, vooral voelde hij zich aangetrokken
tot de arme zieken, zoodat hij de Broeders van St. Johannes de Deo
verzocht hen bij het verzorgen der zieken te mogen behulpzaam zijn.
Reeds spoedig bemerkte hij, dat hij bij zijn arbeid op het gebied der
naastenliefde de hulp van anderen niet kon ontbeeren. Hij noodigde daarom enkele dames uit den gegoeden stand uit hem bij zijn arbeid bij te
staan. Op die wijze ontstond de „Association de la Charite" te Chatillonles-Dombes, tot welke „Association" reeds spoedig 30o vrouwen toetraden, met de bedoeling de armen en zieken hulp en steun te verleenen.
)

1)
2)
door
3)

Geschiedenis eener Hollandsche Stad door P. 1. Blok.
lets uit de Geschiedenis der klinieken voor Heel- en Verloskunde te Utrecht,
Prof. Dr. B. J. Kouwer en Prof. Dr. H. J. Lameris.
Geschiedenis van het St. Elisabet's of Groote Gasthuis te Haarlem door

L. C. Kersbergen.
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Na eenige jaren stichtte de H. Vincentius te Parijs de Vereeniging van
de „Dames de Charite", welke Vereeniging hetzelfde doel had als de
bovengenoemde Association. Aangezien het werk te omvangrijk werd,
werden door de „Dames de Charite" eenvoudige meisjes als helpsters
aangenomen, die den naam ontvingen van „Fines de la Charite". Uit deze
beide deelen heeft zich ontwikkeld de machtige congregatie van „Les
Filles de Charite" (de Zusters van den H. Vincentius a Paulo), die thans
over de geheele wereld, ook in ons land, het werk der naastenliefde en
de ziekenverpleging beoefenen.
Ongetwijfeld zijn zeker van belang de voorschriften, die de H. Vincentius aan zijn zusters bij haar verpleegarbeid geeft : „Gij zult de geneesheeren gehoorzamen en achting toedragen. Wacht U ervoor hun
voorschriften te kritiseeren, maar volgt deze met groote nauwgezetheid
op en geeft nimmer geneesmiddelen naar Uw eigen goeddunken, maar
geef ze nauwkeurig zooals ze zijn voorgeschreven, want het leven Uwer
zieken kan daarbij op het spel staan."
Ware woorden, die ook voor dezen tijd nog beteekenis hebben.
Een der gevolgen van de reformatie is geweest, dat in die landen
waar de reformatie de overhand verkregen had, vele van de kloosters
werden geseculariseerd, en de bewoners of bewoonsters deze moesten verlaten. Vele ziekenhuizen verloren op die wijze haar religieuzen, welke vervangen werden door leeken. En hiermede doet een periode in de geschiedenis der ziekenverpleging zijn intrede, die gedurende enkele eeuwen
althans in vele landen een teruggang beteekent, al zullen er onder de
volgelingen der reformatie ook vrouwen geweest zijn, die met opofferende
liefde de verpleging van zieken hebben beoefend.
In het begin van de 19e eeuw kwam de kentering, uitgaande van de
Diaconessenarbeid van Kaiserswerth. Ds. Theodor Fliedner, een man
met hooge idealen en zijn vrouw Friederike Munster, een vrouw van
groote gaven naar hart en gemoed, waren de stichters van de Diaconessenorde.
In 1836 kocht Ds. Fliedner een stuk grond te Kaiserswerth om daarop
een ziekenhuis te stichten, dat het moederhuis zou worden van den diaconessenarbeid over de geheele wereld.
Na den dood van Friederike Munster huwde Ds. Fliedner met Karoline
Bertheau, die na zijn dood in 1864 de leiding van de geheele organisatie
op zich nam.
Ds. Fliedner heeft duidelijk ingezien, dat zijne zusters voor haar beroep
van ziekenverpleegster opleiding behoefden. De taak van de geneesheeren
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aan zijde inrichtingen was dan ook mede zorg te dragen voor de opleiding der Zusters.
Een tweede lichtstraal in die minder glorierijke periode van de geschiedenis der ziekenverpleging is de verheven figuur van Florence
Nightingale. In 182o geboren uit zeer welgestelde ouders voelde zij zich
op jeugdigen leeftijd tot de studie aangetrokken. Het werk van Ds. Fliedner te Kaiserswerth maakte grooten indruk op haar, zoo zelfs, dat zij
de inrichtingen te Kaiserswerth in 1849 ging bezoeken, en aan den arbeid
aldaar deelnam. Daarna bezocht zij de Zusters van den H. Vincentius
a Paulo te Parijs, om met de wijze, waarop zij hare ziekenhuizen bestuurden kennis te maken.
Toen in Maart 1854 de Krimoorlog uitbrak, en zij tot de overtuiging
kwam, dat in het Engelsche leger het allernoodzakelijkste zelfs ontbrak
om de gewonden te helpen en te verbinden, vatte zij het voornemen
op naar de Krim te reizen, en zelf de leiding aldaar in de oorlogslazaretten op zich te nemen. Dit voornemen kon zij eerst ten uitvoer
leggen na het overwinnen van veel weerstand, vooral ook van de zijde
van de Overheid. Zij bracht een staf van verpleegsters bijeen, onder wie
zich tien Katholieke liefdezusters bevonden.
Wat door Florence Nightingale en hare helpsters in de Krim aan
bovenmenschelijke arbeid is verricht, laat zich feitelijk niet beschrijven.
Zooals reeds gezegd is ontbraken daar de meest eenvoudige hulpmiddelen, en moest de verpleging van die duizende zieken en gewonden van
meet of worden georganiseerd, in welke organisatie-arbeid zij niet altijd
de voile medewerking van de militaire autoriteiten ondervond. Toch
gelukte het haar het ziekenhuis te Scutari aan redelijke eischen te doen
beantwoorden.
Haar bijnaam van „The Lady with the Lamp" (de dame met de lamp)
heeft zij gekregen door haar gewoonte om 's nachts de ziekenzalen te
bezoeken, waarbij zij zich zelf bijlichtte door middel van een klein lampje,
dat zij in de hand droeg.
Haar pioniersarbeid is de aanleiding geweest tot verbetering van de
militaire en burgerlijke ziekenverpleging. Op haar initiatief is opgericht
de opleidingsschool voor ziekenverpleegsters aan het St. Thomas-Hospital
to Londen.
Toen zij in 1910 overleed was mede door haar toedoen de toestand
op het gebied der ziekenverpleging reeds in alle beschaafde landen gekomen op het peil, waarop zij thans staat.

Een derde lichtstraal in de duisternis is het oprichten van het Roode
Kruis in 1864 door den Zwitser Henry Dunant.
Henry Dunant had in 1859 het slachtveld van Solferino bezocht. Hij
was diep getroffen door de zeer gebrekkige hulp, die aan de gewonden
werd verleend. De daar waargenomen ellende maakte een zoo diepe impressie op hem, dat hij zijn indrukken neerlegde in een geschrift „Un
souvenir de Solferino". Hij wist een beweging te organiseeren ter verbetering van de geneeskundige verzorging en verpleging van gewonden
in den oorlog, van welke beweging het gevolg is geweest, dat in 1863
en 1864 te Geneve afgevaardigden van verschillende regeeringen bijeen
kwamen, welke conferentie ten gevolge had, dat werd overeengekomen
de neutraliteit van ambulancen en hospitalen te eerbiedigen. Ook werd
overeengekomen een kenteeken te aanvaarden, waardoor de personen
en de gebouwen, die van dat kenteeken waren voorzien door de oorlogvoerende partijen zouden worden ontzien en zelfs beschermd. Als kenteeken werd gekozen een rood kruis op witten grand, de omgekeerde Zwitsersche vlag. De Johanniterorde had reeds vele eeuwen te voren hetzelfde
kenteeken gekozen. 1 )
Hoe was de toestand op het gebied der ziekenverpleging in de neutrale
ziekenhuizen in het midden van de vorige eeuw in ons land? De toestand wordt op zeer duidelijke wijze getypeerd door de volgende zinsnede, voorkomende in het werk: „de ontwikkeling der aseptische verloskunde in Nederland" door Dr. Catharine van Tussenbroek. „Dr. Thijssen,
sinds 1867 Geneesheer-Directeur van de gasthuizen (te Amsterdam),
placht naar Veenhuizen te schrijven, als hij zaalmeiden noodig had!"
In hetzelfde werk komen enkele aanhalingen voor uit een rapport, dat
op verzoek van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam is samengesteld door het Burgerlijk Armbestuur en dat verschenen is in het
jaar 1882.
„Volgens het oordeel van den Directeur-geneeskundige van de Gast„huizen te Amsterdam was het gehalte van het personeel in de laatste
„ 12 jaar eer achteruit dan vooruit gegaan. Zoo kwam misbruik van
,,sterken drank bij het vrouwelijk personeel vroeger hoogst zelden, in den
„laatsten tijd herhaaldelijk voor. Op enkele uitzonderingen na, wordt
„het personeel uit de laagste klasse der maatschappij gerecruteerd en
„bestaat uit vroegere verpleegden, invalieden, uit de maatschappij om
1 ) Deze gecshiedkundige mededeelingen zijn ontleend aan Die Geschichte der
Krankenpflege von M. A. Nulting en C. L. Dock, vertaald in het Duitsch door
Agnes Karll.
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„de een of andere reden verstootenen, gebreklijdenden enz., in een woord
„uit menschen die nergens anders een toevluchtsoord kunnen vinden.
„Er grijpen dan ook voortdurend mutatien plaats onder het personeel.
„Onder de redenen, die tot ontslag aanleiding hebben gegeven, vindt
„men herhaaldelijk. verregaande dronkenschap, onbehoorlijke handelin„gen, het slaan van patienten en dergelijke meer. Misbruik van sterken
„drank is, als het niet al te erg loopt, geen reden voor ontslag. In beide
„gasthuizen zijn er onder het personeel zoowel vrouwen als mannen, die
„zelden nuchter thuiskomen na een uitgaansdag, maar die men bij gebrek
„aan beter niet missen kan.”
Letterlijk staat in dit rapport het volgende te lezen :
„Hoewel in alle ziekenzalen te lezen staat, dat het ten stelligste ver„boden is fooien van de verpleegden aan te nemen, werd ons door alien
„die het weten konden medegedeeld, dat zij, die geen fooien geven,
„slecht verpleegd worden, dat men hen op alle mogelijke wijzen het leven
„onaangenaam maakt, ja zelfs mishandelt!
„Vooral in het Binnengasthuis schijnt dat kwaad welig te tieren. Ons
„werd gezegd, dat het in het Binnengasthuis een niet ongewoon verschijn„sel is, dat degenen, die moeten waken, den ganschen nacht slapen ; dat
,,professoren en assistenten op de schandelijkste wijze bedrogen worden;
„dat meermalen de geneesmiddelen, in plaats van aan de zieken toege„diend, weggeworpen worden, omdat dit gemakkelijker is; dat rust„poeders (morphine-poeders) tegen betaling van 25 cents, en een spuitje
„met morphine voor subcutane injecties tegen betaling van 5o cents
„door het dienstpersoneel aan de verpleegden geleverd worden ; dat
„onbillijke arbeid van de patienten wordt gevorderd, door hen te dwingen
„op te staan en hun bed op te maken ofschoon hun toestand dit niet
„gedoogt; dat verplegers en verpleegsters het voedsel van de patienten
„opeten en door bedreigingen de verpleegden het ja afpersen, wanneer
„de Professor hun vraagt of zij het bad gebruikt hebben, dat zij niet
„gehad hebben. Zoo werden, terwijl wij ons bezoek aan het Binnengast„huis • brachten, twee verplegers ontslagen, die een lijder mishandeld
„hadden.”
De Commissie overweegt welke maatregelen genomen moeten worden,
om in dezen toestand verbetering te brengen. Zij heeft blijkbaar wel
eenige neiging om de verpleging op te dragen aan de Roomsch-Katholieke Liefdezusters of Protestantsche Diaconessen, maar zij meent, dat deze
ziekenhuizen op het stuk van geloofsleer absoluut neutraal moeten zijn,
om welke reden zij aanraadt aan te kloppen bij de Afdeeling Zieken424

verpleging van het Witte Kruis in Noord-Holland, die gedurende eenigen
tijd reeds met de opleiding van ziekenverpleegsters was begonnen.
De Vereeniging „Het Witte Kruis", aanvankelijk Vereeniging tot afwering van epidemische ziekten en hulpbetoon tijdens epidemieen, is
opgericht in 1875 op initiatief van den toenmaligen Geneeskundig
Inspecteur voor de Provincie Noord-Holland, Dr. Jacobus Penn.
Deze Vereeniging had ten doel hulp te verleenen bij het optreden
van epidemieen, b.v. door het ter beschikking stellen van materiaal voor
ziekenverpleging aan de afdeelingen, indien het heerschen van een besmettelijke ziekte bijzondere maatregelen noodig maakte.
In 1885 telde de Vereeniging reeds 15 afdeelingen met 849 leden. Het
Witte Kruis hield zich bezig met allerlei hyginische vraagstukken als
\rolkswoningbouw, watervoorziening enz.
Door Dr. P. J. Barnouw waren reeds in 1876 voorstellen gedaan in de
afdeeling Amsterdam om te komen tot oprichting van een school voor
ziekenverpleegsters.
De vooruitgang van de geneeskundige wetenschap was de oorzaak,
dat ook in de ziekenverpleging andere methoden moesten worden ingevoerd.
De Lister'sche methode der antiseptische wondbehandeling veroverde,
zij het ook langzaam, het vasteland. Deze methode maakte het noodzakelijk de beschikking te hebben over betrouwbaar en deugdelijk geschoold verpleegpersoneel.
De bedoeling van Dr. Barnouw was, dat beschaafde vrouwen zich aan
de ziekenverpleging zouden gaan wijden. Zijn denkbeelden, waarbij zich
ook Prof. Gunning aansloot, vielen bij de Afdeeling Amsterdam van het
Witte Kruis in goede aarde, en met de eerste cursus kon een aanvang
worden gemaakt met zes leerlingen, en als docenten Dr. Waller en
Dr. Blooker. Den 1 en Maart 188o waren zes gediplomeerde verpleegsters
aan het Witte Kruis verbonden. 1 ) En hiermede deed in Nederland de
beschaafde, goed opgeleide verpleegster haar intrede. Gemakkelijk is het
haar in den aanvang niet gemaakt om zich de noodige practische ervaring
eigen te maken. De directie zag haar slechts mode op de ziekenzalen
verschijnen.
Tot de leerlingen van dien eersten cursus behoorde ook Johanna Paulina Reynvaan, die in 1883 tot Adjunct-Directrice van het Buitengasthuis
werd benoemd, en aan wie in de eerste plaats de reorganisatie van de
ziekenverpleging te Amsterdam is te danken, terwijl diezelfde taak in
1

) Uit „Een halve eeuw Witte Kruis-arbeid".

425

het Binnengasthuis werd opgedragen aan Baronesse von Biebersheim
gesteund door Freule van Lynden. 1 )
In den loop der jaren voor 1893 reikte de Afdeeling Amsterdam van
het Witte Kruis 166 diploma's uit en de Afdeeling Rotterdam 16.
Den 4en Maart 1893 werd opgericht de Nederlandsche Bond voor
Ziekenverpleging, die tot doel had en nog heeft de goede ziekenverpleging
te bevorderen en de belangen te behartigen van hen, die van de ziekenverpleging hun levenstaak maken.
De ziel van den Bond was Freule Jeltje de Bosch Kemper, die bij de
oprichting het secretaresseschap van den Bond op zich nam. Freule de
Bosch Kemper heeft groote verdiensten voor de ontwikkeling van den
Bond en voor de opleiding der verplegenden, want direct na de oprichting heeft de Bond de opleiding van de verplegenden overgenomen en
wel met groot succes. In 16 jaar tijds, van 1910-1925, werden niet
minder dan 8309 diploma's uitgereikt.

TEGENWOORDIGE REGELING.
Vanaf 1925 wordt het diploma voor Ziekenverpleging van Rijkswege
verstrekt, krachtens de Wet van 2 Mei 1921 S. 702, tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging. In deze wet wordt
in de eerste plaats de titel van verpleger of verpleegster beschermd.
Degenen, die dezen titel voeren zonder daartoe bevoegd te zijn kunnen
worden gestraft. Voorts beschermt deze wet het diploma en het insigne.
Het beroep van verpleger of verpleegster is in ons land niet beschermd.
leder mag de ziekenverpleging uitoefenen.

Diploma A
Ziekenverpleging
kruis: zilver

Diploma B
Krankzinnigenverpleging
kruis: blauw

1) De ontwikkeling der antiseptische verloskunde in Nederland door Dr. Catharine van Tussenbroek.
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De wet kent 2 diploma's : een diploma A voor de gewone ziekenverpleging en een diploma B voor de verpleging van zenuwzieken en
krankzinnigen.

Opleiding diploma A. Bij Koninklijk Besluit kan worden vastgesteld
voor welke onderdeelen der ziekenverpleging aanteekeningen op het
diploma kunnen worden aangebracht. Thans kunnen op het diploma A
worden aangebracht een aanteekening voor kraamverpleging, kinderverpleging en voor wijkverpleging.
De diploma's worden verkregen door het afleggen van een examen
volgens een programma door den Minister vastgesteld, terwijl de opleiding moet hebben plaats gehad in een door den Minister daartoe erkende
ziekeninrichting. Volgens de Ministerieele Beschikking kunnen de volgende soorten van ziekenhuizen voor de opleiding worden erkend:
A. Groote Algemeene Ziekenhuizen met ten minste 4o bedden en
ten minste 14.000 verpleegdagen per jaar. De opleidingstijd in deze soort
van inrichtingen is drie jaar.
B. Kleine Algemeene Ziekenhuizen met ten minste 25 bedden en ten
minste 8000 verpleegdagen per jaar en Kinderziekenhuizen met ten
minste 40 bedden en ten minste 14.000 verpleegdagen per jaar, indien
de opleiding in deze Kinderziekenhuizen eene alzijdige kan zijn, ter
beoordeeling van den Minister.
Na een opleiding van drie jaar in een inrichting B ontvangt men
na met goed gevolg het examen to hebben afgelegd het diploma eerst,
nadat men nog I jaar in een A-ziekenhuis heeft gewerkt.
C. Kleinere Algemeene Ziekenhuizen met meer dan 15 en minder dan
25 bedden en ten minste 4000 verpleegdagen per jaar en Kinderziekenhuizen met ten minste 40 bedden en ten minste 14.000 verpleegdagen
per jaar, indien deze Kinderziekenhuizen niet als ziekenhuis, bedoeld
onder B, worden erkend.
De opleiding in de C-inrichtingen bedraagt ten minste drie jaar, waarvan I jaar moet worden gewerkt in een A-ziekenhuis. Eerst dan kan de
leerling tot het examen worden toegelaten.
D. Speciale klinieken, inbegrepen Sanatoria, met ten minste 15 bedden en ten minste 2000 verpleegdagen per jaar.
De opleidingsduur in de D-inrichtingen bedraagt ten minste twee jaar,
waarna 2 jaar in een A-ziekenhuis moet worden gewerkt. Eerst dan kan
de leerling examen doen.
De vroedvrouw kan het diploma voor Ziekenverpleging behalen wan427

neer zij ten minste twee jaar in een A-Ziekenhuis werkzaam is geweest.
Verplegers of verpleegsters in het bezit van het diploma B kunnen
diploma A behalen na ten minste anderhalf jaar in een Ziekenhuis A
gewerkt te hebben.
Aanteekening Kraamverpleging. De Aanteekening voor Kraamverpleging wordt verkregen door ten minste 6 maanden te werken in een
door den Minister aangewezen kraaminrichting of kraamafdeeling van
een erkend algemeen Ziekenhuis; in de inrichting of afdeeling moeten ten
minste 6o verlossingen per jaar plaats hebben.
De leerling-kraamverpleegsters moeten ten minste 20 verlossingen
bijwonen en 20 kraamvrouwen en zuigelingen verpleegd hebben. Die
opleiding kan ook ten hoogste 2 jaar duren in erkende algemeene
Ziekenhuizen, waar het aantal verlossingen in 2 jaar minstens 20 bedraagt.
Het geheele aantal verleende aanteekeningen bedraagt reeds meer dan
5000, hetwelk niet wil zeggen, dat dit aantal inderdaad de kraamverpleging beoefent. Per jaar worden ongeveer 50o aanteekeningen verleend.
Aanteekening Kinderverpleging. Om de Aanteekening voor Kinderverpleging te verkrijgen moet de verpleegster gedurende i o maanden
werken in een kinderziekenhuis of in een kinderafdeeling met een afzonderlijke afdeeling voor zuigelingen, terwijl ze in dien tijd ten minste
2 maanden in een erkende afdeeling voor de verpleging van kinderen,
lijdende aan besmettelijke ziekten, moet verpleegd hebben.
Voorts moet zij nog 2 maanden werkzaam geweest zijn aan een Consultatiebureau voor Zuigelingen, waaraan eene huisbezoekster verbonden is.
Aanteekening Wijkverpleging. Om de Aanteekening voor Wijkverpleging te krijgen moet de verpleegster (dus in het bezit van diploma A) de Aanteekening voor Kraamverpleging bezitten (van deze voorwaarde kan ander bepaalde omstandigheden ontheffing worden verleend)
en met goed gevolg het examen hebben afgelegd, dat wordt afgenomen
na het beeindigen van een cursus, die ten minste i jaar duurt.
Die cursussen, uitgaande van zedelijke lichamen, behoeven de goedkeuring van den Minister van Sociale Zaken en omvatten een theoretisch
en practisch gedeelte.
Deze cursussen worden thans gegeven vanwege de Federatie het WitGele Kruis Bisdom Breda te Breda, door de School voor Maatschappe-

428

lijk Werk te Amsterdam, door de Algemeene Nederlandsche Vereeniging
,,Het Groene Kruis" te Utrecht en door de School voor Gereformeerde
Wijkverpleging te Rotterdam, uitgaande van den Gereformeerden Bond
van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland.
Ook de R. K. School voor Maatschappelijk Werk te Sittard heeft het
voornemen een dergelijken cursus te organiseeren.
De Aanteekening voor Wijkverpleging wordt verkregen krachtens de
overgangsbepaling op de volgende wijzen:
a.

wanneer met het diploma A wordt overgelegd een voor I September
1931 verkregen diploma voor Wijkverpleging.

b.

wanneer met het diploma A wordt overgelegd:
I°. een bewijs, dat de bezitster de drie onmiddellijk aan 15
Augustus 1929 voorafgegane jaren in de wijkverpleging is
werkzaam geweest.
2 ° . een bewijs, dat zij voor 15 Augustus 1936 practisch gewerkt
heeft gedurende een maand aan een Consultatiebureau voor
Tuberculose-bestrijding en gedurende een maand aan een
Consultatiebureau voor Zuigelingenverzorging en dat zij ook
gevolgd heeft een door den Geneeskundigen Inspecteur van de
Volksgezondheid goedgekeurde theoretische opleiding in de

Tuberculose-bestrijding en in de Zuigelingenbescherming en
met goed gevolg een examen heeft afgelegd.
In het geheel zijn thans reeds ± 5oo Aanteekeningen voor Wijkverpleging afgegeven.
Meerdere vereenigingen zijn in ons land opgericht ter bevordering van
ziekenverpleging, waarvan enkele ook de belangen van de verpleegsters
behartigen.
Reeds is genoemd de Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging, die
ten doel heeft de bevordering van de ziekenverpleging in den ruimsten
zin in Nederland en Kolonien.
Voorts de R. K. Bond van ziekenverplegenden en de Nationale Bond
van Verplegenden.

Taak der verpleegster. De verpleegster stelt op drie wijzen de door
haar verworven kennis en vaardigheid ten dienste van de lijdende
menschheid.
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I°. De verpleegster kan na haar opleiding werkzaam blijven in het
ziekenhuis, daar hoofdverpleegster worden en daar zelfs opklimmen tot den rang van adjunct-directrice of directrice.
2°. De verpleegster kan werkzaam zijn in de particuliere praktijk
Veelal krijgen zij hare verplegingen door bemiddeling van plaatsingsbureaux, die onderworpen zijn aan de bepalingen van de
Arbeidsbemiddelingswet.
3°. De verpleegster kan werkzaam zijn in de. wijkverpleging.
DE WIJKVERPLEGING.
Witte Kruis. De wijkverpleging is het eerst ingevoerd geworden door
de Vereeniging „Het Witte Kruis" in Noord-Holland. Dat deze Vereeniging daar reeds spoedig een hooge vlucht genomen heeft, is reeds
hierboven medegedeeld.
Groene Kruis. Door het onvermoeide werken en streven van Ds.
Frederik Cornelis Fleischer (1868-1929) is de wijkverpleging over het
geheele land verspreid warden. Als Predikant te Broek op Langendijk
leerde Ds. Fleischer het mooie werk van het Witte Kruis kennen. Hij
begreep dat dat werk niet beperkt mocht en kon blijven alleen tot de
provincie Noord-Holland.
Hij besloot in 1901 een propagandatocht door de provincie ZuidHolland te ondernemen, am daar de groote zegeningen van den Witten
Kruis-arbeid bekendheid te geven. Zijn propagandatocht had groat succes.
Reeds spoedig werden daar in verschillende gemeenten 20 Comite's
opgericht met de bedoeling de wijkverpleging ingang te doen vinden. De
naam aan deze nieuw opgerichte organisatie te geven gaf echter eenige
moeilijkheden. Het Witte Kruis in Noord-Holland verzette zich ertegen,
dat deze naam ook buiten deze provincie zou worden gebruikt.
Ds. Fleischer koos daarom een andere kleur van het kruis, de kleur
der hope, en doopte zijn nieuw opgerichte vereenigingen in Zuid-Holland
met den naam van Groene Kruis Vereeniging.
Predikant te Makkum en daarna te Winterswijk geworden, zette
Ds. Fleischer krachtdadig zijn actie voort, met het bekende gevolg, dat
thans in alle provincies van ons land Groene Kruis-Vereenigingen worden aangetroffen.
In zijn hoedanigheid van Directeur van het Centraal Bureau van de
Algemeene Nederlandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" heeft Ds Fleischer tot zijn laatste levensdagen een geweldige energie ontplooid, die
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dan ook tot resultaat gehad heeft, dat een organisatie is ontstaan, die
over de geheele wereld ontzag afdwingt.
Taak Groene Kruis. De taak van het Groene Kruis is niet beperkt
gebleven tot de wijkverpleging. Ook op het overige uitgebreide gebied der
Volksgezondheid verricht het Groene Kruis uitnemende arbeid. Net is
werkzaam bij de Tuberculose-bestrijding, de Hygiene van het kind, de
Bestrijding der Geslachtsziekten, de Geestelijke Volksgezondheid enz.

De organisatie van het Groene Kruis is als volgt geregeld:
I°. De plaatselijke Vereenigingen, die de beschikking hebben over
een wijkverpleegster, die of een cursus voor wijkverpleegsters
heeft gevolgd, of die in het bezit is van het diploma voor huisbezoekster bij de Tuberculose-bestrijding (diploma en insigne
van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der
Tuberculose) en van het diploma voor de zuigelingen bescherming, uitgereikt door de Commissie voor de Hygiene van het
Kind. Op deze wijze is zij uitgerust your de taak, die zij als
verpleegster en als sociale werkster te vervullen heeft.
2°. De Provinciale Groene Kruis Vereenigingen, waarvan de Plaatselijke Vereenigingen lid zijn.
Deze Provinciale Vereenigingen hebben een groote zelfstandigheid. Zij hebben voor de verschillende onderdeelen van haar arbeid
op het gebied der Volksgezondheid afzonderlijke Commissies.
Waar geen afzonderlijke Provinciale Vereeniging tot bestrijding
der Tuberculose bestaat, wordt dit werk gedaan door een Commissie van de Provinciale Groene Kruis Vereeniging, b.v. in
Groningen. Ook voor de Hygiene van het Kind en de Bestrijding
der Geslachtsziekten en voor de Geestelijke Volksgezondheid zijn
soms afzonderlijke Commissies tot stand gebracht.
3 ° . De Algemeene Nederlandsche Vereeniging „Het Groene Kruis"
gevestigd te Utrecht. Deze vormt een Federatie van de Provinciale Vereenigingen. Ze heeft een meer leidende en raadgevende taak.
In het Centraal Bureau te Utrecht is een toonkamer gevestigd
van allerlei artikelen voor de wijkverpleging, die daar ook besteld kunnen worden. De leiding van dit Bureau is opgedragen
aan een Secretaris-Generaal, Ds. Beijerman.
De Vereeniging geeft een Tijdschrift uit : ,Het Groene en het
Witte Kruis".
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Het aantal Groene en Witte Kruis Vereenigingen bedraagt thans ongeveer goo met een aantal wijkVerpleegsters, dat zeker het getal 800 zal
benaderen of overschrijden.

R. K. Wijkverpleging, De Roomsch-Katholieke wijkverpleging doet
haar intrede in ons land met het oprichten van de R. K. Vereeniging
„Het Limburgsche Groene Kruis" in 191o.
De eerste stoot tot het tot stand brengen van deze organisatie is gegeven op de Limburgsche Katholiekendag te Venlo van 191o. Voor dien
bestond reeds eene Vereeniging voor Ziekenverpleging te Buggenum, welke
gemeente dus op dit gebied pioniersarbeid heeft verricht. 1 )
Slechts zeer kort heeft de Vereeniging een neutraal karakter gedragen,
spoedig ontving ze een specifiek Roomsch karakter.
Een naam, die onafscheidelijk aan het Limburgsche Groene Kruis
verbonden zal blijven, is die van Zijne Excellentie den Minister van
Staat, Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, de eerste Voorzitter van de
Vereeniging, die met wijs beleid de organisatie in de eerste jaren tot
bloei wist te brengen.
De Vereeniging stond wel op confessioneelen grondslag, maar in _Art.
kwam deze zinsnede voor: „Al deze arbeid, met name ook de bestrijding
der tuberculose, geschiedt ten bate van alien, zonder onderscheid van
godsdienstige overtuiging en met eerbiediging van ieders overtuiging."
Ook mag hier niet onvermeld blijven de naam van den Weleerwaarden
Heer C. Camp, Aalmoezenier van den Arbeid te Roermond, die op voorbeeldige wijze in de eerste jaren het Secretaris-Penningmeesterschap heeft
waargenomen. Helaas is deze ijverige werker te vroeg aan de Vereeniging
ontvallen.
De Vereeniging is in 19 to begonnen met 4 afdeelingen, thans telt zij
137 afdeelingen.
Wit Gele Kruis. De tweede organisatie op Roomsch-Katholieken
grondslag, die de wijkverpleging en het bevorderen der volksgezondheid
tot doel had, is opgericht in de Provincie Noord-Brabant en wel in het
jaar 1916. Het is zeker zonder meer duidelijk, dat hier bedo2ld wordt
„Het Wit-Gele Kruis". De oprichting van „Het Wit-Gele Kruis" is te
danken aan den noesten arbeid en het juiste inzicht van mannen als
-

1 ) Rede van Dr. L. v. d. Meerendonk op het Eerste Congres voor volksgezondheid en ziekenverpleging van de R. K. Nationale Federatie „Het Wit-Gele Kruis"
te Utrecht, op i8 April 1928.

432

Pastoor van der Noort te Hoogerheide, Pastoor Kitslaar (thans te Zeeland) en Pastoor Asselbergs (thans te Breda).
Door een studie-commissie bestaande uit afgevaardigden der beide
Diocesane Organisaties van Onderlingen Bijstand en uit den Nederlandschen Christelijken Boerenbond werd een enquete ingesteld naar den
toestand der Ziekenverpleging in de beide bisdommen van Noord-Brabant
en Zeeuwsch-Vlaanderen. ') Deze enquete bracht in 1916 aan het licht
de groote achterstand, die op dit gebied in die bisdommen aanwezig was.
Het resultaat was, dat in de beide bisdommen in meerdere parochies
Wit-Gele Kruis Vereenigingen werden opgericht, die te samen gevoegd
werden in Diocesane Federaties. De Voorzitter van de Bossche Federatie
werd Zijne Excellentie Mr. Dr. L. Deckers, thans Minister van Defensie.
Bij zijn vertrek in 1919 werd hem het eere-voorzitterschap aangeboden.
Zijn opvolger werd Dr. P. E. G. van der Heyden, die thans nog als voorzitter fungeert.
De Bredasche Federatie kwam onder leiding van de Heeren Testers
en Dr. Gribling (overleden te Delft in 1934). Door Dr. Gribling is
baanbrekenden arbeid geleverd, waarvan thans de resultaten in de groote
verspreiding van het Wit-Gele Kruis over ons land kunnen warden vastgesteld.
De Wit-Gele Kruis-vereenigingen staan op principieel Katholieken
grondslag, hetgeen in al haar arbeid tot uiting komt.
In 1919 kwam tusschen de beide Brabantsche Federaties samenwerking tot stand, welke leidde tot de oprichting van een Interdiocesane
Commissie, als voorlooper van de in 1923 opgerichte Nationale Federatie
van het Wit Gele Kruis.
Het eerste Wit-Gele Kruis in het Aartsbisdom werd opgericht te
Schalkwijk den 'en Maart 1921, waar de tegenwoordige Inspecteur van
de Volksgezondheid, Dr. L. A. Veeger toenmaals gemeente-geneesheer
was. De Aartsdiocesane Federatie kwam den 21 en December 1921 tot
stand.
In het Bisdom Haarlem is de Federatie opgericht in 1923, in dit jaar
althans heeft zij de Bisschoppelijke goedkeuring gekregen.
Toen in 1925 het Limburgsche Groene Kruis zich aansloot bij de
Nationale Federatie „Het Wit-Gele Kruis" was in alle Bisdommen van
Nederland de R. K. Wijkverpleging georganiseerd. De basis van haar
-

1 ) Rede van Dr. Chr. Mol op het Eerste Congres voor Volksgezondheid en
Ziekenverpleging van de R. K. Nationale Federatie „Het Wit-Gele Kruis" te
Utrecht op 18 April 1928.

28
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organisatie was het diocees. Om practische redenen, vooral met het oog
op het verkrijgen van Rijks- en Provinciale subsidies, is men ertoe
overgegaan naast de Diocesane organisatie ook een organisatie in het
leven te roepen, waarbij de werkingssfeer der Vereeniging bepaald werd
door de grenzen der provincies.
De Provinciale Wit-Gele Kruis organisaties hebben dezelfde commissies voor verschillende onderdeelen der volksgezondheid als de gelijknamige Groene Kruis Vereenigingen ; vaak werken zij met deze samen.
De Wit-Gele Kruis beweging heeft zich in korten tijd over bijna geheel
Nederland verspreid, wel een bewijs, hoe het Katholieke deel van het
Nederlandsche yolk behoefte had aan een dergelijke organisatie op principieelen grondslag, en hoe het deze organisatie weet te waardeeren.
Het aantal plaatselijke Wit-Gele Kruis Vereenigingen zal thans ongeveer 40o bedragen, terwijl het aantal wijkverpleegsters ook om en nabij
dit aantal zal zijn.
De Nationale Federatie geeft een goed verzorgd tijdschrift uit : „Katholieke Gezondheidszorg".
De Nationale Federatie heeft haar bureau gevestigd te Utrecht.

HET ROODE KRUIS IN NEDERLAND.
Over het ontstaan van het Roode Kruis is reeds in het hoofdstuk over
de geschiedenis der Ziekenverpleging het een en ander gezegd; thans moet
nog worden nagegaan op welke wijze deze organisatie in Nederland
is opgericht en hoe deze hier heeft gewerkt en nog werkt.
Na de Roode Kruis-Conferentie te Geneve in 1864 was er voor deze
beweging weinig belangstelling in ons land, totdat op het initiatief van
wijlen Z. M. Koning Willem III tot oprichting van het Roode Kruis
werd overgegaan. De Vereeniging werd opgericht bij Koninklijk besluit
van 19 Juli 1867.
De taak, de werkwijze en de samenwerking met het leger werden laatstelijk geregeld bij Koninklijk besluit van 28 Maart 1925 No. 126. De
bewoordingen van dit besluit geven die taak duidelijk aan, n.l. „vrijwillige hulpverleening aan zieke en gewonde personen, behoorende tot
de legers of vloten van oorlogvoerende mogendheden en voorziening
in de hulpverleening en inlichtingendienst ten aanzien van krijgsgevangenen en geInterneerden."
Behalve deze taak heeft het Roode Kruis ook een vredestaak te vervullen, die vooral op maatschappelijk gebied ligt. Aangezien reeds vele
434

Vereenigingen in ons land zich op dit gebied bewegen, heeft het Roode
Kruis den omvang van deze taak zeer ingeperkt.
Reeds in vredestijd warden door het Roode Kruis de noodige yourzieningen getroffen om in tijden van oorlog gereed te zijn. Zoo wordt
het noodige personeel, waaronder helpsters, opgeleid om in dienst van
het Roode Kruis zoo noodig te kunnen optreden.
In talrijke oorlogen en bij meerdere rampen heeft het Nederlandsche
Roode Kruis zeer belangrijke diensten bewezen.
Met en naast het Roode Kruis zijn in dit verband nog werkzaam de
ridders der Souvereine Orde van Malta (de Malthezer-ridders, een Katholieke organisatie) en de Johanniter-ridders.
Afgevaardigden van deze beide Orden hebben rechtens zitting in het
Hoofdbestuur van het Roode Kruis.
Dr. L. J. H. H. Crobach deelt omtrent de organisatie van de Souvereine Orde van Malta Afdeeling Nederland in zijn „Handleiding bij de
vrijwillige Hulpverleening" het volgende mede : „De belangrijkheid van
de taak der Malthezer-oorlogsorganisatie blijkt uit het feit, dat zij omvat:
27o gebouwen, waarin ongeveer 27000 plaatsen voor de verpleging der
krijgslieden en ruim 13000 beschikbare bedden. En dat ten dienste der
gewonde en zieke militairen gereed staan 4000 geschoolde ziekenverpleegsters en -verplegers, die zullen worden bijgestaan door de bovengenoemde
zusters-helpsters en broeders-helpers, die den naam dragen van Malthezerzusters en broeders 2e klasse."

HET ORANJE KRUIS.
De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hu1p
bij Ongelukken „Het Oranje Kruis" is opgericht 8 Juni 19°9 op initiatief
van wijlen Z. K. H. Prim Hendrik der Nederlanden.
Het doel van dezen Bond wordt aangegeven in Art. i der Statuten,
hetwelk luidt:
„De Bond stelt zich ten doel in het Koninkrijk der Nederlanden al
datgene te bevorderen, wat strekken kan tot verbetering en verbreiding
van het reddingswezen en van eerste hulp bij ongelukken in den ruimsten
zin des woords."
Reeds in meerdere gevallen is bij rampen door het Oranje-Kruis hulp
verleend.
Aan het Oranje-Kruis is verbonden „Het Prins Hendrik-Fonds" dat
ten doel heeft : Het verleenen van hulp bij rampen in het Koninkrijk
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der Nederlanden en het geven van belooningen bij zelfopofferend gedrag
bij rampen of plotselinge ongelukken.
ZIEKENHUISVERPLEGING.
Het aantal ziekeninrichtingen van verschillenden aard en van verschillende richting in Nederland is zeker voldoende om in de behoefte
te voorzien, te meer daar de ziekenauto het transport over grootere afstanden zoo zeer vergemakkelijkt heeft.
Aantal. In 1931 waren aanwezig ongeveer 282 ziekeninrichtingen
met 26.631 bedden of 1 bed per 30o inwoners. In hetzelfde jaar werden
250.099 patienten of 1 patient per 32 inwoners in de ziekenhuizen verpleegd. Het aantal verpleegdagen heeft in 1931 bedragen 7.361.152 of
29 verpleegdagen per patient.
De uitrusting van de verschillende ziekenhuizen is zeer verschillend.
De groote hebben afzonderlijke afdeelingen voor elk der onderdeelen
van de geneeskunde; de kleinere zijn veeleer ingericht op de verpleging
van interne en chirurgische patienten.
Kleine Ziekenhuizen. Van meerdere zijden wordt de doelmatigheid
van kleine en kleinere ziekenhuizen, zooals deze vooral op het platteland
van Noord-Brabant en van Gelderland zijn gesticht, ontkend. Men meent
dat deze kleine ziekenhuizen niet zoodanig uitgerust kunnen zijn als de
groote, zoodat zij nimmer aan de patienten de voordeelen kunnen bieden
van de groote. Alhoewel dit niet te ontkennen valt, hebben de kleinere
ziekenhuizen ten plattelande, mits ingericht en voorzien van goede verpleegkrachten, toch wel reden van bestaan, vooral als verpleeginrichtingen
en voor het verrichten van meer eenvoudige chirurgische ingrepen, indien
althans een chirurg aan de inrichting verbonden is. Juist ten plattelande,
waar vaak de woningtoestanden nog veel te wenschen overlaten, en
ernstig zieke patienten zelfs met een goede wijkverpleging niet goed
kunnen worden verzorgd, zijn dergelijke eenvoudige ziekeninrichtingen
van groot nut.
Toezicht op Ziekenhuizen. Wel zou het ten zeerste aanbeveling
verdienen, wanneer van overheidswege toezicht op den bouw, inrichting
en technisch beheer van de ziekenhuizen zou kunnen worden uitgeoefend.
De kosten verbonden aan ziekenhuisverpleging zijn ongetwijfeld hoog.
Naar schatting wordt zeker per jaar een som van meer dan 3o millioen
gulden voor ziekenhuisverpleging uitgegeven.
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Verzekering tegen kosten Ziekenhuisverpleging.
In den laatsten
tijd heeft zich de verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging
in ons land zeer sterk ontwikkeld. Thans zijn ongeveer 50o Vereenigingen op dit gebied werkzaam. Naast een groote federatie van deze vereenigingen zijn nog federaties op het gebied van de ziekenhuisverzekering
werkzaam, resp. in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, terwijl
de landelijke Federatie van het Wit-Gele Kruis ook een dergelijke verzekering heeft opgericht.
Tegen een contributie per week van b.v. 6 cent voor een volwassene
en van i cent voor een kind, wordt zoo noodig verschaft verpleging in
een ziekenhuis voor den tijd van maximaal 25 dagen, tegen f 3.5o per
dag, een bijdrage in de kosten van de operatiekamer, en in het honorarium van den geneeskundige (chirurg).
Een dergelijke verzekering levert uit den aard der zaak groote voordeelen op.
Dat de onvermogende in geval van ziekenhuisverpleging aangewezen
is op de huip veelal van het Burgerlijk Armbestuur spreekt van zelf,
maar ook de minvermogende kan de kosten van die verpleging slechts
zelden zelf dragen en moet een beroep doen op het Armbestuur. Meerdere gemeenten hebben haar armlastigen verzekerd tgen de kosten van
ziekenhuisverpleging. Een gemeente van 5600 zielen heeft 8o minvermogenden, mannen, vrouwen en kinderen in deze verzekering doen opnemen
en betaalt daarvoor f 200.- per jaar. Enkele gemeenten geven aan de
Vereenigingen voor Ziekenhuisverzekering een subsidie, waardoor de contributie voor minvermogenden binnen een voor hen bereikbaar bedrag
wordt gebracht. Zij kunnen dan zoo noodig verpleging in een ziekenhuis
krijgen, zonder bij het Armbestuur to moeten komen aankloppen, terwijl
deze wijze van handelen een vrij belangrijk financieel voordeel voor de
gemeente beteekent.
Wanneer de Vereenigingen voor de verzekering van ziekenhuisverpleging zich krachtig organiseeren, zoodat een belangrijke reserve kan worden gekweekt, zouden de gemeenten haar onvermogenden geheel en haar
minvermogenden gedeeltelijk kunnen verzekeren niet alleen voor ziekenhuisverpleging, maar ook voor de verpleging in sanatoria, paviljoens
voor besmettelijke ziekten enz.

HERSTELLINGSOORDEN.
Ten slotte de Herstellingsoorden. Deze dienen om aan volwassenen,
die door zwakte, lichte zenuwaandoeningen of na het doormaken van
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een ziekte hunne gewone bezigheden niet of nog niet kunnen verrichten,
eenigen tijd rust, goede voeding en frissche lucht te verschaffen, en hen
in de beste omstandigheden te brengen voor een volledig herstel.
Lijders aan besmettelijke ziekten, dus ook aan tuberculose, worden in
de herstellingsoorden niet opgenomen.
De Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland vermeldt een
groot aantal herstellingsoorden.

ZIEKENVERVOER,
Het ziekenvervoer was eertijds vooral ten plattelande een uiterst
moeilijk probleem. Wanneer een patient vanuit een of ander dorp naar
een ziekenhuis in de stad moest warden gebracht, kostte het heel wat
hoofdbrekens aan den arts een methode te vinden, waardoor de patient
het minst zou worden geschaad.. Vaak nam hij zijn toevlucht tot een
boerenkar, waarop een bed was uitgespreid om den patient een eenigszins
dragelijke ligging te bezorgen.
Een groote verbetering is hierin gekomen sinds de
Kruis-vereenigingen zich met het ziekentransport zijn gaan bezighouden.
Meerdere Provinciale Kruisvereenigingen beschikken thans over uitnemend ingerichte ziekentransportautomobielen, die de plaatselijke afdeelingen tegen matige vergoeding kunnen gebruiken voor het vervoer
van hunne patienten.
Ziekenauto.

Nachtelijke telefoondienst. Op zeer bijzondere wijze is het ziekentransport ten plattelande bevorderd door de in vele deelen van ons land
bestaande nachtelijke telefoondienst, waardoor de mogelijkheid wordt
geopend voor de plaatselijke Kruisvereenigingen om bij nacht uit de naburige stad de ziekenauto telefonisch te ontbieden, en het ziekenhuis en
den geneeskundige van de komst van den patient te verwittigen. De
eer van het initiatief in deze komt toe aan de Groningsche Groene Kruis
Vereeniging, die reeds vele jaren geleden een nachtelijke telefoondienst
inrichtte.
Ook de Gemeentelijke Geneeskundige Diensten in de grootere steden
hebben zelf de beschikking over auto's voor ziekentransport, terwijI meerdere particuliere firma's deze auto's verhuren.
Vervoer per boot. In ons waterland zal het zoo nu en dan mogelijk zijn per boot een patient naar de naburige stad te vervoeren. Meer
algemeene toepassing heeft deze methode echter niet gevonden
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Vervoer per spoor. Eertijds werd niet zelden gebruik gemaakt van
het spoor om patienten te vervoeren. De Directie der Spoorwegen had
daartoe een afzonderlijk ziekenrijtuig ter beschikking, dat echter blijkbaar weinig of niet meer wordt gebruikt.
Ook is het zeer goed mogelijk over korte afstanden den patient te vervoeren in een goederenwagen, waarin dan het raam van een brancard
wordt geplaatst.
Vervoer per vliegmachine. In den laatsten tijd heeft men ook met
veel succes gebruik gemaakt van de vliegmachine om patienten te vervoeren. De moeilijkheid is, dat men alsdan over goede landingsterreinen
moet beschikken, die slechts zelden op het platteland zullen aanwezig
zijn. Voor ons land zou het een groot voordeel zijn, wanneer voornamelijk van de eilanden patienten per vliegtuig konden worden vervoerd
naar de stad, wanneer opname in eene ziekeninrichting mocht noodig zijn.
Rijwielbrancard. Voor het vervoer in de gemeente zelf wordt niet
zelden gebruik gemaakt van een rijwielbrancard.
Het raam is tegenwoordig buitengewoon practisch ingericht. De patient
wordt zoocianig erop bevestigd, dat hij gemakkelijk langs nauwe gangen
en steile trappen kan worden vervoerd.
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GEDRAGSLEER VOOR WIJKVERPLEEGSTERS EN
SOCIALE WERKSTERS
(door Dr. L. A. VEEGER, Arts.)

Er bestaat in de kringen van hen,
die een werkzaam aandeel hebben in de ontwikkeling onzer maatschappelijke gezondheidszorg, geen verschil van meening meer over de waardeering van de groote beteekenis der hyginische volksopvoeding. Geef
ons yolk hygienisch inzicht, leer het hygienisch te leven en het voornaamste werk der maatschappelijke gezondheidszorg is verricht. De
volksopvoedster bij uitstek is de wijkverpleegster - huisbevekster, die
onder leiding van den geneesheer het gezin en zijne leden hygienisch
voorlicht en ontwikkelt.
Ook de sociale werkster, hoewel niet belast met de verpleging der bevolking, heeft een taak te vervullen bij de hygienische opvoeding van
ons yolk. Hetzelfde kan gezegd worden van de leidster der kleuterschool,
den oriderwiker der lagere school, de leerares der nijverheidsschool, de
verzorgers en opvoeders in inrichtingen en internaten, waar kinderen zijn
opgenomen; zij alien kunnen zoo verdienstelijk medewerken aan de voor
ons yolk zoo gewichtige taak.
Hygienische volksopvoeding.

Voorwaarden voor de hygienische volksopvoeding. Daar het welslagen der hygienische volksopvoeding in gezin en op school staat of
valt met de kwaliteiten en de werkkracht en van de wijkverpleegsterhuisbezoekster en van degenen, die, zooals wij zagen, haar taak aanvullen of voortzetten, drukt op hen allen een groote verantwoordelijkheid. Zij zijn daarom verplicht zich terdege op de hoogte te stellen van
de vraagstukken, die van nut kunnen zijn voor het geven en welslagen
van een behoorlijke hygienische volksvoorlichting. En al wordt daardoor veel gevraagd van hen, die deze voor ons yolk zoo gewichtige
opedracht te vervullen hebben, dan mogen zij bedenken, dat het een
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eervolle en voldoening gevende sociale taak is, mede te mogen werken
aan de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg van een yolk. Ueze
taak is inderdaad een offer waard.
Wanneer wij nu bij de omschrijving der gedragsleer voor haar, die
bij de hygienische volksopvoeding niet kunnen gemist warden, in hoofdzaak de plichten van de wijkverpleegster-huisbezoekster zullen behandelen, dan geschiedt dat, omdat haar taak zoo geheel is ingesteld op de
behartiging der hygienische zorg en voorzorg voor zieken en gezonden
en daardoor zoo bij uitstek geschikt is, em de sfeer te leeren aanvoelen,
waarin de hygienische volksvoorlichting dient tot stand te komen.
Kennis. Voorop moet staan dat, wil men opvoeder zijn, wil men
zieken verplegen, men geheel in zijn taak moet zijn ingeleefd; kennis en
juiste begrippen van gezondheidsleer en gezondheidszorg moeten in de
eerste plaats als eisch gesteld worden aan al deze volksopvoedsters, evenals het beheerschen der verpleegkunst daarbij, aan al le wijkverpleegstershuisbezoeksters. Het tijdperk der alleen goedwillende, alleen liefdevolle,
doch ongediplomeerde (d.w.z. niet deskundig geschoolde) ziekenhulp in
wijk en ziekenhuis moet nu maar eens worden afgesloten. Wij moeten
in de wijk, zoowel in de grootstad als op het platteland, kunnen beschikken over een even goedwillende als liefdevolle als deskundige
ziekenverpleegster, die ernstig is voorbereid voor haar taak als verpleegster en huisbezoekster. Eerst dan kan met recht het wijkwerk, met heel
wat meer resultaten dan tot nu toe, in dienst worden gesteld van ziekenverpleging, hygiensche volksopvoeding en modern apostolaat.
Dienende liefde. Maakt toewijding zonder kennis iemand ongeschikt als wijkverpleegster-huisbezoekster, niet minder is dit het geval
bij haar, die kennis heeft zonder toewijding en liefde. Toewijding voor
den verzorgde en liefde voor en kennis van haar taak moeten derhalve
haar meest kenmerkende eigenschappen zijn.
De wijkverpleegster-huisbezoekster blijve daarbij steeds op haar eigen
terrein en aanvaarde onivoorwaardelijk de leiding van den deskundige,
den dokter. Haar werk zij gekenmerkt door het stempel der dienende
liefde.

Kwakzalverij. Met kritiek zij zij spaarzaam en beware deze voornamelijk voor zich zelf, om nuchter het gevaar der zelfoverschatting te
kunnen omzeilen. Dit laatste toch wordt haar niet altijd gemakkelijk
gemaakt, omdat het publiek, dankbaar gestemd voor tal van liefdedien441

sten, de zuster in staat acht, het werk van den dokter te kunnen verrichten en haar in het vaarwater der kwakzalverij drijft. Wie zich echter
in dienst heeft gesteld der hygienische volksopvoeding of verpleegkundige verzorging blijve onvoorwaardelijk als richtsnoer houden het
spreekwoord : „schoenmaker blijf bij uw leest!". Alle kwakzalverij, ook
die op het gebied der voorlichting, is gevaarlijk en vraagt voor en na zijn
slachtoffers.
De zuster, die kwakzalvert, stelt op onverantwoordelijke wijze haar
patienten bloot aan ongelukken en maakt op gewetenlooze wijze misbruik van hare- vertrouwenspositie bij hare zieken. Het kleinste wondje
ondeskundig behandeld kan den patient zijn leven kosten, het geven van
verkeerde voorlichting brengt de gezondheidszorg in gevaar.
Er wordt dan gezegd, het is maar een klein wondje, dat kan de zuster
wel verbinden. Laat de zuster er toch afblijven, laat ze een noodverband
geven en de menschen naar den dokter zenden, want, gaat de patient
aan tetanus of een andere infectie te gronde, dan heeft zij door haar
gekwakzalver zoo'n sterfgeval op haar geweten, terwijl de dokter door
een tijdige seruminspuiting den patient had kunnen redden!
Spreekuur van wijkverpleegsters. In dit verband wijs ik terloops
op het grove misbruik, dat zoovele zusters der kruisvereenigingen een z.g.
spreekuur houden (men betitelt dat op het platteland van Brabant en
Limburg wel met den weidschen naam van kliniek), waar zij patienten
„behandelen en raad geven", terwijl deze niet door den dokter gezonden zijn.
Geven zij zich er wel rekenschap van, wat zij doen met haar z.g.
behandelen van wonden, puisten en wat niet al meer, niettegenstaande
zij toch geen inzicht hebben in het wezen en de herkomst van allerlei
aandoeningen ; hier worm de gezondheid, soms het leven der patienten
op het spel gezet.
Evenals kwakzalvers weinig eerbied hebben voor het leven hunner
patienten, stellen kwakzalverende zusters hen aan allerlei gevaren bloot.
Een plichtgetroUwe wijkverpleegster houde zich dus stipt aau den
stelregel, dat zij geen patienten mag bezoeken, noch behandelen -zonder
opdracht van den geneesheer; slechts het verleenen van noodzakelijke
eerste hulp en dan nog met onvoorwaardelijke verwijzing van den patient
naar den dokter, maakt een uitzondering op dezen regel.
Is de zuster, die patienten op eigen gelegenheid behandelt, gevaarlijk voor haar patienten, zij haalt daarenboven ook nog het prestige der
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wijkverpleegsters omlaag. Al moet helaas geconstateerd worden, dat nogal
eens kwakzalverij door religieuze zusters bedreven wordt, toch moet hieraan worden toegevoegd, dat dit meestal geschiedt door ongediplomeerden
en dat het derhalve ook om deze reden noodzakelijk is, dat onbevoegde
zusters zoo spoedig mogelijk uit de verpleging verdwijnen. Het prestige
der verplegende religieuzen zou hierdoor in het gedrang kunnen komen.
Als men dit alles nagaat is het dan zoo moeilijk te verklaren, dat
een geneesheer, die in zijn omgeving de verderfelijke gevolgen ziet dezer
kwakzalverij, om juist genoemde reden een afkeer krijgt van de in zijn
practijk door religieuzen verzorgde wijkverpleging en daaraan bij voorkomende gevallen ondubbelzinnig uiting geeft?
En nu staat daar wel tegenover, dat verschillende besturen van kruisvereenigingen, uit domheid en verkeerd begrepen zuinigheid, dikwijls
de wijkzuster er toe drijven „geneeskundige behandeling" te verleenen
en dat er van den anderen kant doktoren zijn, die uit een zekere gemakzucht hun patienten toestaan zonder eenige opdracht naar de zuster te
loopen, toch neemt dat niet weg, dat de wijkverpleegster-huisbezoekster
haar verantwoordelijkheid zoo moet aanvoelen, dat zij, met uitzondering
van eerste hulpverleening, eenvoudigweg weigert patienten te behandelen,
die haar niet door den dokter zijn toegezonden. Een verpleegster, die op
eigen houtje geneeskundig behandelt en raad geeft, toont zich haar beroep
onwaardig en dient gebrandmerkt te worden als schadelijk voor de
volksgezondheid en gevaarlijk voor de ziekenverpleging.
Levenshouding van sociale werkster en volksopvoedster.
Wie een
ander wil dienen en opvoeden moet zelf het toonbeeld zijn van een
onberispelijk en hoogstaand leven ; zij moet zich zelf vergeten en zich
geheel aanpassen aan de spheer van haar omgeving; wat zij aan anderen
leert moet in haar leven.
De wijkverpleegster dient daarom haar persoonlijke eigenaardigheden
en karaktereigenschappen, in zooverre deze hinderlijk zijn voor de aan
haar zorgen toevertrouwden, zoo veel mogelijk ter zijde te stellen en
zich er steeds rekenschap van te geven, dat zij door het kiezen van het
verpleegstersberoep de dienaresse is geworden der lijdende menschheid.
De zieke mag niet blootstaan aan allerlei nukken en grillen, uitvloeiselen
eener wisselende stemming van de verpleegster. De wijkverpleegster, die
zich niet weet te beheerschen, is al even ongeschikt voor haar taak als de
kwakzalverende en veel meer ongeschikt nog dan de niet volledig onderlegde doch liefdevolle zuster.
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Beroepsgeheim. En wat te zeggen van de verpleegster, die niet alleen
den zieke en diens omgeving verveelt met haar gebabbel, doch die het
vertrouwen harer zieken schendt, door, wat zij bij de uitoefening van
haar beroep te weten komt, over te dragen van het eene gezin in het
andere. Wanneer door iets het prestige van de verpleegstersstand wordt
neergehaald dan is het wel door al dat onevenwichtige geklets, waarbij
de liefde geheel zoek is en waardoor het zoo verdienstelijke kruiswerk
bij doktoren en bevolking in discrediet wordt gebracht. De wijkverpleegster moet een slot op haar mond hebben, haar beroepsgeheim zij haar
heilig.
Plichtsbetrachting. Het beroep van wijkverpleegster moet worden
uitgeoefend in getrouwe plichtsbetrachting en waardige ingetogenheid
en mag niet gaan gelijken op een door domme buurpraat en kwaadsprekerij ontaarde zieken- en kraamvrouwenhulp, zooals die door buurvrouwen en ouderwetsche bakers vroeger nogal eens verleend werd.
De wijkverpleegster moge, naast een waardig en liefdevol optreden,
haar kracht zoeken in het nauwgezet opvolgen van de regelen van verpleegkunst, moderne wondbehandeling en van alles wat meer direct tot
haar eigenlijke taak behoort en verwaarlooze nooit de technische voorschriften, die haar in haar opleidingstijd zoo herhaaldelijk zijn voorgehouden. Zij stelle zich tevens op de hoogte, in zooverre dat voor haar
noodig is, van de ontwikkeling der genees- en verpleegkunst, en toone
haar belangstelling voor haar taak als huisbezoekster en hygienische
volksopvoedster door het lezen van tijdschriften op het gebied der gezondheidszorg. Zij blijve, ook wat haar beroepsontwikkeling betreft,
een kind van haar tijd.

De wijkverpleegster-huisbezoekster
behoort vervolgens haar verpleeg- en huisbezoektaak als onderdeel der
geneeskunst uit te voeren in harmonie met den behandelenden geneesheer
en ander diens leiding. Zij is uitteraard de natuurlijke helpster van den
arts, den beoefenaar der geneeskunst. Hierdoor wordt ook haar positie
ten opzichte van den geneesheer bepaald. Beider werk moet elkaar aanvullen en een aaneensluitend geheel vormen. De medicus, zoowel als de
verpleegster, die niet in dezen geest hun taak opvatten, verlagen niet
alleen het aanzien van hun stand, doch brengen ook schade toe aan de
belangen der aan hun zorgen toevertrouwde patienten.
Bij het verplegen van hare zieken bevordere zij, dat de voorschriften
van den dokter stipt, zonder commentaar, zonder afwijkingen, zonder
Samenwerking met geneesheer.
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toevoegingen worden uitgevoerd. En al komt het• dan ook voor, dat de
dokter het niet bij het rechte eind heeft, het kan nooit op den weg van
de verpleegster liggen, de door den dokter gemaakte fouten aan den zieke
te laten blijken. En nu behoeft een afkeuring niet steeds in woorden te
geschieden, soms kan een enkele schouderbeweging, een enkele hoofdknik,
meer zeggen dan een reeks van woorden en daarom dient ook dit vermeden. Wel is zij verplicht den dokter op behoorlijke wijze opmerkzaam
te maken op wat zij als font meent te zien.
Het belang van den zieke eischt, dat er een zoodanige verhouding
tusschen dokter en wijkverpleegster bestaat, dat wederzijds op tactvolle
wijze op voorkomende fouten gewezen wordt; daardoor worden deze ten
bate van den patient geneutraliseerd en tegelijk het vertrouwen in
dokter of verpleegster bewaard.
Wij zijn nu eenmaal menschen en hetzij wij dokter, verpleegster of
wat dan ook zijn, niets menschelijks is ons vreemd en daarom loopen
wij alien de kans fouten te zullen maken. Het komt er echter op aan, dat
zoowel het aantal als de gevolgen dier fouten zoo klein mogelijk worden
gemaakt, en dat zal slechts geschieden op bovenbeschreven wijze en op
voorwaarde, dat dokter en verpleegster van goeden wille zijn.
Religieuze wijkverpleegster. Enkele afzonderlijke opmerkingen omtrent de gedragsleer der religieuze wijkverpleegster-huisbezoekster komen
mij voor niet overbodig te zijn. Daar de religieuze zuster, boven haar
lastgevers van het kruisbestuur, zich te voegen heeft naar de regelen en
voorschriften van haar congregatie is het noodig, dat haar taak als wijkverpleegster niet in conflict kome met haar plichten als religieuze.
Dit nu kan niet geschieden, wanneer slechts het kruisbestuur, de dokter
en de zuster-wijkverpleegster alien hun plicht doen. Het kruiswerk toch,, dat
hulp verschaft aan zieken, zwakken en gebrekkigen, dat gezonden steunt
en voorlicht, om hen voor ziekte en misvorming te vrijwaren, is in opzet
en uitvoering de meest zuivere vorm van naastenliefde en ligt zoodoende
geheel in de lijn van de doelstelling der zustercongregaties.
Door het simpele feit, dat de congregaties haar zusters beschikbaar stellen voor het kruiswerk, aanvaarden zij tevens de verantwoordelijkheid, dat
deze taak dan ook in haar geheel en naar behooren zal warden verricht.
Daarvoor is noodig, dat zusters worden beschikbaar gesteld, die voldoende ontwikkeld en geschoold zijn, en dat onbevoegde krachten worden
teruggenomen.
Verder is het noodzakelijk, dat de wijkzuster haar maatschappelijke
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en verpleegtaak uitvoere onder de leiding van dokter en kruisvereeniging
en hierin door niemand worde belemmerd.
Overbelasting. Werkt de zuster in een wijk, die haar geheel in
beslag neemt, dan heeft zij, evenals ieder ander, die belast is met een
voile dagtaak, recht op de haar toekomende rust en moet zij niet geregeld
met allerlei andere bezigheden thuis worden lastig gevallen. Zoo iets gaat
ten koste of van de zuster of van de wijkarbeid.

Het herhaaldelijk verplaatsen van religieuze zusters
werkt verder zeer storend op het welslagen van het kruiswerk en moet
daarom vermeden worden, tenzij dringende redenen, ontleend aan den
religieuzen staat der zusters, dit zouden vorderen. Is overplaatsing noodzakelijk, dan dient ook behoorlijk de dienst te worden overgegeven aan
de opvolgster, in het belang van patienten en hygienische volksopvoeding.
Verplaatsing.

Aanpassing aan haar taak. De religieuze staat moge aan de zusters
bijzondere eischen stellen, toch leert de ervaring dat, evenals dat bij het
onderwijs mogelijk bleek, de zusters haar taak als wijkverpleegster-huisbezoekster ten voile en aangepast aan moderne eischen en behoeften
kunnen vervullen zonder ook maar in iets te kort te doen aan haar
kloosterplichten.
In dit verband zij gewezen op de merkwaardige woorden, die Z. H.
Paus Pius X I in 193o den leider der katholieke ziekenverpleging in
Amerika pater Alph. Schwitella S. J. toesprak : „Het is in den geest der
Christelijke naastenliefde, dat het werk der ziekenverpleging gelij ken
tred houdt met de vooruitgang der geneeskundige wetenschap. Wij moeten aan het vraagstuk der opleiding van ziekenverpleegsters onze voile
aandacht wijden, want de goedopgeleide zuster zal haar verantwoordelijkheid . beter weten te dragen en ook geestelijk beter haar taak vervullen,
dan zij, die niet is opgeleid. Let daarom meer op de kwaliteit van het
werk dan op de kwantiteit er van".
De ziekenhuis- en wijkverpleging door religieusen zij derhalve aangepast aan de eischen des tijds.
Het ideeele in de taak van wijkverpleegster en volksopvoedster.

Het hoogtepunt van haar werk bereikt de wijkverpleegster-huisbezoekster in haar geestelijk contact met den zieke en het gezin. De warmte,
die uitgaat van de liefdevolle sociaal voelende zuster, die in haar zieke
niet een object ziet, doch de misdeelde, de lijdende zuster of broeder,
brengt niet alleen verkwikking aan den zieke, doch sterkt zijn energie,
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om met geduld en berusting zijn vaak zoo bitter lot te dragen ; maatschappelijk leed en zieleleed verdwijnen meer dan eens voor eenigen tijd
in de verpleegsterstasch en de voorspoedige ontwikkeling van een soms
alles beslissend zielsproces is dikwijls te danken aan het lichtend NT oor ga an der zusters in onbaatzuchtige naastenliefde.
De wijkverpleegster moet niet trachten proselieten te maken en zal
de levensopvattingen van hen, die anders denken dan zij, hebben te
eerbiedigen. Zij, die een ander zou aanzetten tot daden in strijd met
zijn heiligste levensovertuiging, zou niet geschikt zijn noch voor wijkverpleegster noch voor volksopvoedster.
Zij trooste hare zieken en beure ze op en verplaatse zich in hun gedachtensfeer, opdat, wanneer donkere dagen van geestelijke armoede
en geestelijke strijd hen afmatten, zij hun ook haar geestelijke liefdediensten zal kunnen bewijzen.
De Christelijke ziekenverpleegster en opvoedster beschouwe haar taak
als een apostolaat en zij, en door haar levenswandel, en door haar arbeid
een sprekend getuigenis, hoe de leer van Christus, die zij belijdt met den
mond, ook moet leven in haar hart en zich moet uiten in al haar levensdaden.
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BESTRIJDING DER KWAKZALVERIJ
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

Een der grootste gevaren, die de volksgezondheid bedreigen, is de kwakzalverij. Onder kwakzalverij kan in het algemeen worden verstaan, de
uitoefening van de geneeskunst door onbevoegden, aangezien practisch
gesproken, het voor den onbevoegde slechts uiterst zelden mogelijk zal
zijn zich de noodige kennis en vaardigheid eigen te maken, die voor
de uitoefening der geneeskunst noodzakelijk zijn.
Door de eeuwen heen heeft men zich beklaagd over de uitoefening van
de geneeskunst door personen, die volkomen onkundig waren op dit
gebied. Op allerlei wijzen heeft men de menschheid tegen de gevaren
van de kwakzalverij trachten te beschermen. Zelfs heeft een rijmelaar
in de 18e eeuw zich genoopt gezien in versmaat de kinderen te waarschuwen :
„Wacht kinderen, wacht U dan in het vervolg van tijd,
Als gij volwassen en Uw eigen meester zijt,
Voor zulk geboefte, dat, ontbloot van kundigheden,
Tot schade van een land, wordt in een land geleden,
Dien, wat onnozelen ook van zijne kunst vermoen,
't Alleen maar om het geld der Burgers is te doen."
Niettegenstaande alle waarschuwingen is de kwakzalverij voortgewoekerd tot op onzen tijd, en bloeit thans minstens even welig als eertijds,
zij het ook in eenigszins anderen vorm, aangezien ook zij zich aangepast

heeft aan meer moderne eischen.

Wettelijke bepalingen. Toch is in Nederland het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst, de kwakzalverij, strafbaar. Maar die wette448

lijke bepalingen zijn niet in staat geweest de kwakzalverij den kop in
te drukken.
Art. I van de Wet van i Juni 1865 S. 6o bepaalt:
„liitoefening der geneeskunst, waaronder de wet het verleenen van
genees-, heel- of verloskundigen raad of bijstand als bedrijf verstaat, is
alleen geoorloofd aan degenen, aan wie de bevoegdheid daartoe volgens
de wet is toegekend."
De hierop betrekking hebbende strafbepaling wordt gevonden in Art.
436 van het Wetboek van Strafrecht. Lid i van dit artikel luidt:
„Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een beroep, waartoe
de wet eene toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep uitoefent,
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste drie honderd gulden."
Lid 3 van hetzelfde artikel bepaalt de omstandigheden waaronder
deze straf tot hechtenis kan warden verzwaard.

Werkelijke toestand. Maar zooals gezegd, heeft deze strafbepaling
de kwakzalverij niet kunnen uitroeien. Integendeel, deze bloeit nog altijd,
waartoe niet weinig bijdraagt het feit, dat de lijdende menschheid nog
altijd gelooft aan mystieke invloed uitgaande van allerlei middeltjes,
verkocht en verspreid door vaak naar het uiterlijk eenvoudige lieden, als
boertjes en andere kleine lieden, maar die slim genoeg zijn am te speculeeren op de goedgeloovigheid van het groote publiek, dat zich elke, ook
de meest onbegrijpelijke behandelingsmethode laat welgevallen, indien
deze slechts niet door officieele geneeskunstbeoefenaren wordt aangeraden.
Hoe verder het menschdom zich van een waarachtige geestescultuur
verwijdert, hoe meer het in tijden van moeilijkheden en lijden zijn heil
zoekt bij waarzegsters, slaapsters enz„ van wie het meent, dat zij mystieke
gaven bezitten, die in staat zijn het van lijden en ellende te verlossen.
Het zijn in de eerste plaats de te dien opzichte lichtgeloovigen, waartoe
niet zelden ook ontwikkelde menschen moeten worden gerekend, die ertoe
medewerken om de kwakzalverij, en alles wat daarmede samenhangt,
in het leven te houden ; daarbij komt nog, dat de kwakzalver in het
algemeen een vrij winstgevend beroep uitoefent, en tenslotte de gevaren,
die hij loopt, niet zoo bijzonder groot zijn, aangezien het vaak voor
den rechter moeilijk is te bewijzen, dat hij (de kwakzalver) inderdaad
zich aan het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst heeft schuldig
gemaakt. En mocht de kwakzalver al veroordeeld worden tot een boete,
welnu het verslag van de zitting van de rechtbank is een uitnemende
reclame voor hem.
29
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Gevaren der kwakzalverij. De gevaren, uitgaande van de kwakzalverij, kunnen zeer groot zijn, maar zij behoeven op zich zelf genomen
dat niet te zijn, wanneer de kwakzalver zich bepaalt tot het geven van
onschuldige zgn. geneesmiddelen. In dat laatste geval kan de kwakzalver
soms toch nog een groot nadeel berokkenen, aangezien hij door zijn zgn.
behandeling de oorzaak kan wezen, dat de beste tijd voor een werkelijk
afdoende en rationeele medische behandeling voorbijgaat. Dit kan b.v. het
geval zijn bij kanker, tuberculose enz. Maar ook de eenvoudigste middelen, toegepast door den kwakzalver, kunnen de meest noodlottige gevolgen
hebben. Een bekend kwakzalver behandelde een kind met osteomyelitis
van de calcaneus (ontsteking van het merg van het hielbeen) met lijnmeelpappen gekookt met muurbloemen, een op zich zelf onschuldig middel,
de patient kwam echter na een maand door algemeene sepsis te bezwijken.
Zijn gemis aan medisch kennen en kunnen moet den kwakzalver zoo nu
en dan dergelijke buitengewoon onaangename verrassingen bezorgen.
Suggestie. Alvorens de verschillende methoden van kwakzalverij
nader onder het oog te zien, moet duidelijk in het licht warden gesteld,
dat de groote kracht, waarmede de kwakzalver werkt, is de suggestie.
Men zou geneigd zijn om te zeggen : hoe eenvoudiger de persoonlijkheid
is, die als kwakzalver optreedt, hoe grooter zijn suggestieve invloed,
vandaar, dat zgn. boertjes zoo vaak succes hebben. De groote massa
meent niet zelden, dat zij in het bezit zijn van in de familie van vader
op zoon geerfde geheime middelen, die een wonderdadigen invloed zouden
hebben, en die bij de officieele geneeskunst onbekend zouden zijn. Een
machtige suggestieve invloed gaat hier uit zoowel van de persoonlijkheid
als van het middel.
Het is van algemeene bekendheid hoe groot de invloed van de suggestie
is. Al moge ook een werkelijk lichamelijk lijden erdoor niet te genezen
zijn, de zenuwaandoeningen zijn zeer intensief erdoor te beinvloeden.
En hoeveel zenuwpatienten zoeken vaak niet bij den kwakzalver genezing!
Bij hen kan hij zijn groote successen bereiken. Maar zelfs de verschijnselen van lichamelijke kwalen kunnen tijdelijk onder invloed van de
suggestie in intensiteit verminderen of zelfs verdwijnen. Wijlen Professor
Pel vertelde het geval van een patient met maagkanker, die bijna geen
voedsel meer kon verdragen. De patient bezocht een kwakzalver, die hem
suggereerde, dat hij zonder nadeelige gevolgen onverschillig welke voeding ook zou kunnen gebruiken. Werkelijk gelukte dit ook voor een
paar dagen en toen trad de oude toestand weer in.
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Ongetwijfeld zal van den geneesheer ook een goede suggestieve invloed
op den patient kunnen uitgaan, maar hij mist als eerlijk man het onwaardige mystieke waas, waarin de kwakzalver zich maar al te vaak weet
te hullen. De geneesheer zal zijn patienten niet meer beloven, dan hij
zedelijk kan verantwoorden. De geneesheer zal vaak juist door de kennis,
die hij bezit en door zijn verantwoordelijkheidsgevoel, weerhouden worden op het gebied der prognose met beslistheid uitspraken te doen;
de kwakzalver zal juist door zijn gebrek aan kennis en gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel den patient klakkeloos genezing kunnen beloven.
Geneest de patient werkelijk, dan heeft hij een succes te boeken, geneest
de patient niet, ook niet erg, geen haan die ernaar kraait. De patient
of zijn nabestaanden vertellen dan niet aan anderen, dat zij bij een
kwakzalver geweest zijn.
De suggestieve invloed van den arts zal dus uit den aard der zaak
niet zoo groot kunnen zijn als die van den kwakzalver.
Diagnose van den kwakzalver. Van het stellen van een diagnose
is bij den kwakzalver geen sprake. Hij geeft als oorzaak van het lijclim
een uitspraak, zooals elke niet kwakzalverende leek ook zou geven. Zijn
patienten lijden aan het water, aan de lever enz. Len van de meest
geliefkoosde hulpmiddelen van den kwakzalver om het publiek wijs te
maken, dat hij het ernstig met het onderzoek meent, is het bekijken
van de urine van den patient. Alierlei wetenswaardigheden weet hij
daaruit te concludeeren, terwijl ieder arts toch bekend is, dat alleen
uit het bezien van de urine weinig of vaak geen conclusies zijn te trekken.
Zoo heeft voor eenige jaren de methode zeer 'eel opgang gemaakt

onder bepaalde kwakzalvers om een diagnose te stellen uit de kleur der
oogen, een methode afkomstig van den bekenden Duitsche „Lehmpastor"
Felte.
De somnambulen wenden voor, dat zij in een soort van droom- of
slaaptoestand waarnemen waar de kwaal van den patient gezeteld is,
zoodat zij de goegemeente wijsmaken, dat zij op die wijze tot een diagnose kunnen komen.
Methoden van behandeling. De verschillende methoden, die in de
kwakzalverij worden gebruikt, kunnen tot enkele groepen worden teruggebracht
:

I°. door het verstrekken van geneesmiddelen, inwendig.
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2 ° . door het uitwendig toepassen van bepaalde geneesmethoden en
geneesmiddelen.
3°. door het toepassen van geneesmethoden van niet-stoffelijken aard.
Ad I°. Gewoonlijk volstaat de kwakzalver ermede den patient een
hoeveelheid zgn. medicijnen te geven voor invvendig gebruik. Zeer in trek
is onder de kwakzalvers het medegeven aan hun clientele van kruiden, die
de patienten dan zelf moeten laten trekken. Zoo vaak wordt gemeend,
dat de kwakzalver over bijzondere kennis omtrent geneeskrachtige planten beschikt. Veelal zijn echter die kruiden huismiddeltjes, die door de
medische wetenschap niet meer worden gebruikt, omdat geen therapeutisch
effect ervan te verwachten is. Groote reclame wordt soms gemaakt voor
allerlei middelen, waarbij dan genezing wordt beloofd van soms de meest
verschillende ziekten en kwalen.
Dat door een middel al die kwalen genezen moeten worden, begrijpt
het groote publiek soms niet eens, want die middelen worden niet
zelden grif verkocht.
Aan die reclame doet de groote pers in de laatste jaren niet meer mede.
De ingezonden kwakzalver-advertenties warden, alvorens te worden geplaatst, eerst beoordeeld door een deskundige commissie, ingesteld door
de directies der bladen zelf.
Op die wijze worden de lezers gelukkig beschermd tegen een niets
ontziende kwakzalverij. De provinciale pers echter, die vooral het platteland van nieuws voorziet, heeft zich bij deze regeling nog niet over de
geheele linie aangesloten.
De middelen, die de kwakzalverij vaak met zooveel reclame aan den
man tracht te brengen, zijn veelal eenvoudige middelen, waarvan de
samenstelling volkomen bekend is : Pinkpillen, Abdijsiroop en zoovele
andere. De prijzen van die middelen zijn te hoog met betrekking tot
de stoffen, waaruit ze zijn samengesteld. Niet alleen dat het groote
publiek door het koopen van die middelen niets bijzonders ontvangt,
maar het betaalt die middelen nog veel te duur.
Zoo werd eenige jaren geleden een groote reclame gemaakt voor
Orvietanose. Dit middel bleek voornamelijk te bestaan uit een aftreksel
van varkensgras, een in den goeden ouden tijd veel gebruikt geneesmiddel, om zijn onwerkzaamheid thans geheel verlaten. Dit voorbeeld kan
met talrijke andere worden vermenigvuldigd.
De ziekten, waarbij kwakzalversmiddelen de meest noodlottige gevolgen kunnen hebben, zijn de kanker, de tuberculose en de geslachts452

ziekten. Een geneesmiddel tegen tuberculose en kanker bestaat niet.
De behandeling van geslachtszieken moet geschieden door den geneeskundige. In Duitschland, waar de vrije uitoefening der geneeskunst
bestaat, mogen kwakzalvers geen geslachtszieken behandelen.
Ad 2°. Niet zelden worden allerlei middelen aanbevolen voor uitwendig gebruik. Een ergerlijk voorbeeld hiervan is het leggen van zalven,
kruidenzakjes en andere middelen op kankergezwellen, die natuurlijk
onmogelijk daardoor tot verdwijning kunnen worden gebracht. Feitelijk
moeten hiertoe ook gerekend worden de hydrotherapeutische maatregelen door kwakzalvers voorgeschreven zonder een juiste indicatie. Een
voorbeeld zal de bedoeling duidelijk kunnen maken. Bij een kind met een
steenpuist in het gelaat wordt een kwakzalver gehaald. Hij schrijft een
koud zitbad voor. Den volgenden dag laat hij een lauw bad toedienen
en 's avonds een warm bad met kamillen. Het kind is komen te overlijden.
Hoe goed de hydrotherapie ook bij sommige aandoeningen, moge
werken wanneer zij wordt toegepast door deskundigen, zoo gevaarlijk
kan deze worden in handen van den onbevoegde, al mag niet worden ontkend, dat een Priesnitz en een Kneipp enkele goede behandelingsmethoden hebben toegepast.
Allerlei uitwendige middelen, als zalven, pappen, pleisters, haarwaters,
om niet van meer onsmakelijke middelen te spreken, worden door de
kwakzalvers voorgeschreven ; dat hierdoor ernstig nadeel kan worden toegebracht aan den patiL'nt blijkt wel uit het reeds medegedeelde geval van
het kind lijdende aan tuberculose van de calcaneus (hielbeen ), welke aandoening met pappen was behandeld. In dit verband moet nog vermeld
warden de eertijds zeer veelvuldig en wellicht thans nog gebruikte zalf
ter genezing van beender- en gewrichtstuberculose, waarbij zich fistels
hebben ontwikkeld; de zgn. fistelpot. Dat van een dergelijke behandeling
ernstige gevaren te vreezen zijn spreekt wel van zelf, aangezien op deze
wijze een secundaire infectie zeer gemakkelijk kan optreden met alle
ellende van dien.
Ad 3°. De derde groep omvat behandelingsmethoden van onstoffelijken aard.
In de eerste plaats moet hier besproken worden het zgn. gezondbidden.
De gebedsgenezing is afkomstig van den Amerikaanschen Geestelijke
Dowie, de stichter van de Secte „de Christelijke algemeene kerk in Zion".
Dowie haalt als bewijs voor zijn stelsel aan deze beide teksten : het Boek
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Mozes, hoofdstuk 15, vers 26 : „I k de Heer ben Uw Heelmeester - en de
brieven van Jacobus, hoofdstuk 5, vers 14-16:
„Is iemand ziek, hij roepe tot zich de oudsten der gemeente en late
voor zich bidden en zich zalven met olie in den naam des Heeren. En
het gebed des geloofs zal de zieke baten en de Heer zal hem oprichten".
Men vergelijke dit niet met ons gebed om genezing, waarbij de genezing alleen wordt afgesmeekt, wanneer deze ons zalig is, en waarbij
tevens worden toegepast de natuurlijke geneesmiddelen, die ons ook door
God zijn geschonken.
Bij de Christian Science treedt de gebedsgenezing oorspronkelijk
althans niet op den voorgrond. De hoofdgedachte is hier, dat ziekte
niet bestaat, en dat men om iemand te genezen slechts moet aantoonen,
dat er feitelijk niets te genezen valt. „Ontken, dat gij ziek zijt en pijn
lijdt" zegt een der volgelingen, „en gij zult U gezond en gelukkig gevoelen".
Een genezingsmethode, die reeds bedenkelijk veel gaat gelijken op de
methode van Coue.
De grondlegster van de Christian Science is Mrs. Eddy, die in een
werk, dat tot titel heeft „Science and Health, with Key to the Scriptures"
haar stelsel heeft uiteengezet. Van dat werk waren in 1913 400.000 exemplaren verkocht. In 1909 had deze sekte i ioo kerken of genootschappen.
In een der oude nummers van het maandblad tegen de kwakzalverij
wordt het geval vermeld van een kind lijdende aan diphtherie, dat behandeld was door een volgeling van de Christian Science-beweging. Het
kind kwam te overlijden. Voor de rechtbank verklaarde de man, dat hij
kanker, tering of beenbreuk op dezelfde wijze zou behandelen.
Soms wordt aangeraden allerlei vreemdsoortige voorwerpen bij zich te
dragen, van welke voorwerpen een gunstige uitwerking op een of andere
iiekte zou mogen worden verwacht.
In het hoofdstuk over de rheumatiek zijn reeds enkele van die voorwerpen genoemd.
Zoo vermeldt Dr. Ernst Thesing in Bijgeloof en Kwakzalverij een
methode, die bij breuken zou worden toegepast : „Drie in menschenbloed
gedrenkte kattenharen te middernacht in de schors van een jongen
berkeboom bevestigen onder het prevelen van zekere formulen".
Dit voorbeeld kan met talrijke andere worden vermeerderd. Den bijgeloovigen zieke mensch is niets te dwaas, als hij in zijn bijgeloof maar
meent genezing te kunnen krijgen.
Zooals reeds gezegd is, is het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst
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in Nederland verboden; een dergelijk verbod bestaat b.v. niet in Frankrijk en Duitschland. In September 1913 is door de Heeren Van Houten,
Van Holthe tot Echten en Van Hamel een rekest aan Hare Majesteit
de Koningin gericht, waarin verzocht werd de invoering van de vrije
uitoefening der geneeskunst hier te lande. Dit rekest heeft indertijd veel
beroering verwekt, een beroering, die reeds spoedig weder geluwd was.
In het belang van de volksgezondheid is het ongetwijfeld van het
grootste belang de kwakzalverij zooveel mogelijk binnen de perken te
houden.
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HOOFDSTUK IX.

SOCIALE WETGEVING
SOCIALE VERZEKERING
(door A. B. MICHIELSEN.)

ALGEMEEN.
Doel, omvang en stelsel der Sociale Verzekering. Van de sociale
wetgeving in ons land, vormt de „sociale verzekering" zoo niet het belangrijkste, dan toch een zeer belangrijk onderdeel. Het doel van de sociale
verzekering is in 't algemeen, de leden der volksgemeenschap te beschermen tegen de nadeelige levenskansen, die een bedreiging vormen voor de
normale voorziening in hun behoorlijk levensonderhoud, alsmede door het
nemen van preventieve maatregelen op sociaal en medisch gebied, deze
bedreiging tot de kleinst mogelijke proporties terug te brengen.
Hoewel er in ons land een strooming was en nog is, welke ter bereiking van dit doel de voorkeur geeft aan „Staatspensionneering", hebben
de na 1918 elkaar opvolgende regeeringen er de voorkeur aan gegeven
— om principieele redenen -- de vorm van verzekering te kiezen
en wel in het algemeen die van verplichte verzekering.
Toen men den vorm „verzekering" op den voorgrond stelde, deed zich
tevens de vraag voor, welke categorieen der volksgemeenschap door deze
verzekering moesten worden omvat. Sommigen wenschten zich te beperken tot de loontrekkenden, anderen wenschten eene regeling, die alien
omvat, wier bestaansminimum te eeniger tijd in gevaar zou kunnen
komen. Nauw verband hiermede hield de vraag, of deze beperking kon
worden losgelaten in verband met de financieele zijde van het vraagstuk,
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met name de betaling der premien door den werkgever of arbeider, of
wel door beiden tezamen, evenals de vraag, of ter bepaling van de categorieen der verzorgden, een welstandsgrens moest worden getrokken.
Bij de keuze van het stelsel diende verder in het oog te worden gehouden, dat de sociale verzekering een algemeen volksbelang moet zijn en
derhalve groeps- of persoonlijke belangen voor het gemeenschapsbelang
dienen te wijken, terwijl voorts als voorwaarden ter bescherming van het
algemeen belang gesteld moeten worden, dat de verplichtingen voor bepaalde categorieen uit de sociale verzekering voortvloeiende, niet boven
hun draagkracht mogen uitgaan, dat de rechten der verzekerden op eenvoudige en niet omslachtige wijze en steeds in overeenstemming met den
geest der wet moeten worden vastgesteld, alsmede dat de administratie
zoo weinig mogelijk kosten mag eischen. Voor het behoud van een evenwichtigen toestand was inachtneming van al deze voorwaarden noodzakelijk.
Doordat in onze sociale verzekeringswetten onder de voorwaarden waaraan moet voldaan worden, om onder de verzekeringen te v allen, is opgenomen, dat er moet aanwezig zijn een loondienstverhouding en tevens
is bepaald, dat personen boven een zekere welstandsgrens buiten de
verzekeringen vallen, sloot men een gedeelte van ons yolk, dat toch
eigenlijk aan dezelfde nadeelige levenskansen bloot stond, uit. In de
verschillende sociale verzekeringswetten is daarom nevens de verplichte
verzekering tevens de mogelijkheid van vrijwillige verzekering geopend,
terwijl bovendien de gelegenheid daartoe bij afzonderlijke wet (0.W.
1919) werd geschapen.
De sociale verzekering is tot heden ten onzent geregeld in de volgende
wetten:
Ongevallenwet (0.W.)
Zee-Ongevallenwet (Z.O.W.)
Invaliditeitswet (I.W.)
Ouderdomswet 1919 (V.O.V. )
Land- en Tuinbouwongevallenwet (L.O.W.)
Ziektewet (Z.W.)
Uitvoering en Organisatie der Sociale Verzekering. Het lag aanvankelijk in de bedoeling de uitvoering van de sociale verzekering grootendeels te doen geschieden door overheidsorganen.
In 1901 kwam tot stand de (industrieele) O.W. In het ontwerp van wet
werd de uitvoering daarvan in handen gelegd van een door de Regeering
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ingestelde zuiver-ambtelijke instelling, met name de Rijksverzekeringsbank (verder genoemd „de Bank").
Teneinde tegemoet te komen aan de bezwaren, welke er in de StatenGeneraal rezen tegen deze volkomen uitschakeling van het particulier
initiatief, werd de mogelijkheid geopend tot z.g. „risico-overdracht",
waardoor de werkgever het risico der verzekering van zijn arbeiders zelf
op zich kon nemen of overdragen aan eene particuliere instelling. Als
risicodraagster, naast de Bank, is vooral van beteekenis geworden de
Centrale Werkgevers-Risicobank, die de verschuldigde premie voor de
O.W. naar eigen risico vaststelt en int.
Aan het hoofd van de Bank staat een Bestuur. Dit Bestuur bestaat uit
ten hoogste drie bezoldigde leden, die, evenals de daaraan ondergeschikte
ambtenaren, door de Kroon worden benoemd.
Met ingang van i Januari 1923 is een deel van de taak der Bank, ten
aanzien van de uitvoering der O.W. overgegaan naar de Raden van
Arbeid.
Oorspronkelijk was aan deze Raden van Arbeid in de I.W. en voornamelijk in de Z.W., welke beide wetten in 1913 werden aangenomen,
doch o.a. in verband met de oorlogsjaren 1914-1918 niet tot uitvoering
kwamen, een groote mate van zelfbestuur en beslissingsrecht gegeven. Zij
waren als 't ware de uiting van een nieuwe gedachte, welke zich na de oprichting der Bank had baan gebroken, n.l. dat een uitsluitend ambtelijke
uitvoering dezer wetten, niet meer van dezen tijd was en dat de belanghebbende werkgevers en werknemers zelf daarbij moesten betrokken worden.
Daarom achtte de wetgevende macht het noodzakelijk de uitvoering van
deze wetten door belanghebbenden zelf te doen geschieden. De naam van
wijlen Minister Talma blijft voor het nageslacht onafscheidelijk aan
deze wetten verbonden.
Toen de oorlogsperiode was afgesloten ontstonden, in verband met de
invoering der I.W. in 1919, de Raden van Arbeid. Ons land werd in 39
districten verdeeld en in het belangrijkste centrum van ieder dezer districten werd de zetel van een Raad van Arbeid gevestigd. In den loop
der jaren werden inmiddels weer een aantal Raden van Arbeid opgeheven, die zeer goed met de districten van de naburige Raden van Arbeid
bleken te kunnen worden samengevoegd.
Deze Raden van Arbeid zijn colleges, toegerust met een zekere mate
van zelfbestuur, samengesteld uit 2 werkgevers- en 2 werknemersleden,
met evenzooveel plaatsvervangers, onder leiding van een door de Kroon
benoemden, tot geen dezer groepen behoorenden Voorzitter.
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De leden worden door den Minister van Sociale Zaken voor 3 jaren
benoemd op aanbeveling van de door dezen aan te wijzen voornaamste
centrale organisaties van werkgevers en arbeiders.
Doordat in 1919, onder den toenmaligen Minister van Arbeid, Handel
en Nijverheid, prof. Mr. P. J. M. Aalberse, de I.W. in werking trad als
eerste der „Talma-wetten", terwijl invaliditeits- en ouderdomsverzekering
eigenlijk min of meer als een neventaak der Raden van Arbeid was
bedoeld — immers het risico en het beslissingsrecht was hierbij veelal in
handen van de Bank en hun voornaamste taak hen eerst zou worden
toebedeeld bij het in werking treden der Z.W., waarbij zij zelf het beheer der ziekenkassen en het beslissingsrecht zouden krijgen, hebben deze
zelfbesturende organen, zich in de eerste jaren niet ten voile kunnen
ontplooien.
Al werd ook in 1919 aan deze Raden van Arbeid opgedragen de uitvoering der Ouderdomswet 1919, meer bekend als Vrijwillige Ouderdomsverzekering (V.O.V.), (krachtens welke wet ook het beheer en het beslissingsrecht bij de Bank berustte), dit heeft toch geen verandering gebracht
in het feit, dat de Raden van Arbeid aanvankelijk slechts matig tot wasdom konden geraken. Zoo zijn die Raden in de practijk en toch zeker in
de oogen van het publiek, van lieverlede meer geworden _overheidsorganen", en kon het beginsel van ,zelf doen", hetwelk de wetgever door
de oprichting van die organen in toepassing meende te kunnen brengen,
niet tot ontwikkeling komen. Intusschen drong zich na den oorlog meer
en meer de wensch van het „zelf doen" in den vorm van het „particulier
initiatief", naar voren.
De wetgever meende dien wensch het best te kunnen verwezenlijken
door de instelling van z.g. Bedrijfsvereenigingen. Doordat zich in het
verleden tal van werkgevers in den landbouw onderling aaneengesloten
hadden en vereenigingen tot stand hadden gebracht, o.m. beoogend de
vrijwillige verzekering van hun arbeiders tegen de geldelijke gevolgen
van ongevallen, meende de Regeering dat de uitvoering der sociale
verzekering zeer goed aan dergelijke vereenigingen kon worden opgedragen. Bij de invoering van de L.O.W. in 1922, van welke wet de
materieele inhoud vrijwel gelijk is aan dien der 0.W., meende de Regeering deze uit het vrije bedrijfsleven opgekomen organen niet te mogen
negeeren en werden integendeel deze vereenigingen in gewijzigden vorm
door de wet gesanctionneerd. De uitvoering dier wet werd opgedragen
aan de Bank met de Raden van Arbeid en de Bedrijfsvereenigingen,
welke beide laatste organen naast elkaar werkzaam zijn.
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Bij het in werking treden der L.O.W. is dus feitelijk een heele ommekeer in het systeem van uitvoering der sociale verzekering teweeggebracht.
Het hiervoren geschetste beginsel is eveneens toegepast bij de uitvoering der Z.O.W. 1919, welke in haar geheel is toevertrouwd aan de vereeniging „Zee-Risico".
Tenslotte is in 193o de Z.W.-Talma, die vanaf 1913 op invoering
wachtte, aldus gewijzigd ingevoerd, dat ook de ziekteverzekering thans
uitgevoerd wordt door de Raden van Arbeid en Bedrijfsvereenigingen
naast elkaar. Hierdoor hebben de Raden van Arbeid een aanzienlijk
deel van de hun oorspronkelijk toebedeelde taak bij de uitvoering der
Z.W. ingeboet.
Toch is er nog wel eenig verschil in de Bedrijfsvereenigingen ingevolge
de L.O.W. en die ingevolge de Z.W. werkzaam. Worden die ingevolge
de L.O.W. voornamelijk beheerd door werkgevers, bij die ingevolge de
Z.W. wordt evenveel gewicht aan het arbeiders-element, naar het beginsel der pariteit samengesteld, toegekend. Bij deze laatste komt dus nog
meer het „zelf doen" door belanghebbenden, d.z. werkgevers en arbeiders tezamen, tot zijn recht. Deze Bedrijfsvereenigingen baseeren zich op
dezelfde gedachte, waarop de Raden van Arbeid berusten. Zij missen
echter het publiekrechtelijk karakter, waardoor zij niet kunnen optreden
als overheidsorganen, zij hebben dus eventueel steeds de tusschenkomst
van den rechter noodig.
Tegen het vormen van te kleine Bedrijfsvereenigingen is gewaakt en
wel bij die ingevolge de L.O.W. door opneming van een artikel o.m.
inhoudende (art. 13 L.O.W.), dat het minimum verzekerd loonbedrag
1 millioen gulden per jaar moet bedravan de aangesloten werkgevers 7 A
gen, terwijl bij de ingevolge de Z.W. (art. 91 Z.W.) het minimum verzekerd loonbedrag is vastgesteld op 2 ,1 /2 millioen gulden per jaar. Wanneer men echter bedenkt, dat het verzekerd loon voor de Z.W. ongeveer
OA milliard bedraagt, dan valt het niet te verwonderen dat er voor de
uitvoering dezer wet zeer vele Bedrijfsvereenigingen gevormd zijn. Voor
de L.O.W. bedraagt dit aantal 8, terwijl voor de Z.W. zich zelfs 55
Bedrijfsvereenigingen met de uitvoering belasten.
Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, dat de uitvoering der sociale
verzekeringswetten een zeer ingewikkeld en heterogeen karakter draagt.
Dit is een gevolg van verschillende omstandigheden. De voornaamste
reden is wel hierin gelegen, dat de onderscheidene wetten, welke tezamen
de sociale verzekering vormen, zijn tot stand gekomen en in werking
getreden op uiteenloopende tijdstippen. In den loop dier jaren steeg de
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invloed der organisaties, zoowel van werkgevers als van werknemers,
terwijl vooral de gedachte veld won, dat de Staat hier slechts een regelende taak had te vervullen en dat de uitvoerende taak, onder zekere
waarborgen, in hoofdzaak moest worden overgelaten aan de betrokkenen zelf.
Hoe zich de sociale verzekering in ons land verder zal ontwikkelen,
is wellicht niet met zekerheid te zeggen, omdat met de Bedrijfsvereenigingen nog niet voldoende ervaring is opgedaan. Wel meenen wii te
mogen zeggen, dat die ervaring in het algemeen niet ongunstig mag
worden genoemd. Als vaststaande kan worden aangenomen, dat de Bedrijfsvereenigingen niet alle categorieen van ons yolk, waarop de sociale
verzekering van toepassing is, zullen kunnen omvatten en dat daarnaast dus openbare lichamen zullen moeten blijven bestaan.
Een zaak moge nog uit het vorenstaande zijn gebleken, n.l., dat unificatie in de organisatie en uitvoering der sociale verzekering een zees
urgente eisch is.
Toezicht op de uitvoeringsorganen. Aangezien de hiervoren besproken sociale verzekeringswetten niet naar eenzelfde plan zijn tot stand
gekomen, is het niet te verwonderen, dat er ook een groote verscheidenheid in het toezicht op de verschillende onderdeelen en uitvoeringsorganen der sociale verzekering is ontstaan.
Zoo wordt het toezicht op de Bank door een Raad van Toezicht uitgeoefend. Deze Raad van Toezicht bestaat uit ten minste elf, door den
Minister van Sociale Zaken aangewezen, leden en evenzooveel plaatsvervangende leden. Voornoemde Minister wijst vier leden en vier plaatsvervangende leden aan uit voordrachten door de voornaamste centrale
organisaties van werkgevers en vier leden en vier plaatsvervangende
leden uit voordrachten door de voornaamste centrale organisaties van
arbeiders verstrekt. De aanwijzing geschiedt voor drie jaren.
Uit de leden wordt door de Kroon een Voorzitter aangewezen. Aan
den Raad van Toezicht kan een secretaris worden toegevoegd, evenzoo
door den Minister voor vijf jaren te benoemen.
De Raad van Toezicht oefent o.m. toezicht uit op den toestand en
het beheer der Bank en is bevoegd voorstellen omtrent het beheer der
Bank te doen aan den Minister en aan het Bestuur der Bank. Evenzoo
is de Raad van Toezicht bevoegd voorstellen aan den Minister te doen
omtrent toepassing van bepalingen voorkomende in de sociale verzekeringswetten.
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Naast dit toezichthoudend college bestaat dan nog de „Controle op
het rekenplichtig beheer der Bank". Dit is een ambtelijke controle, derhalve uitgeoefend door ambtenaren, maar onder een leider, gekozen uit
het vrije bedrijf. Deze controle op het rekenplichtig beheer heeft een
taak, die men eenigermate met die der Algemeene Rekenkamer zou
kunnen vergelijken. Zij is o.a. belast met de controle op alle financieele
gesties der Bank.
Het toezicht op de Raden van Arbeid was oorspronkelijk opgedragen
aan twee Verzekeringsraden, later aan een Verzekeringsraad gevestigd
te 's-Gravenhage.
Deze Verzekeringsraad is sedert 1 Maart 1934 opgeheven als gevolg
van de met ingang van dien datum in werking getreden Wet van 17
Nov. 1933 op de „Organisatie van de Openbare Organen belast met de
uitvoering der Sociale Verzekering" (Stbl. No. 598), waardoor de taak
van den Verzekeringsraad is overgegaan naar de Bank, waarmede dus
een eerste schrede gezet is op den weg tot vereenvoudiging in de organisatie der openbare organen. Dit toezicht van de Bank bestaat o.m. hierin,
dat verschillende besluiten, betreffende de begrootingen, enz., van de Raden van Arbeid aan de goedkeuring van de Bank zijn onderworpen, terwijl
bovendien, nog verschillende besluiten der Raden van Arbeid aan de
Bank moeten worden medegedeeld. Ook heeft de Bank de bevoegdheid
aan de Raden van Arbeid voorschriften te geven omtrent wetstoepassing.
De Bank controleert voorts de administratie en de financieele gestie
der Raden, terwijl zij o.m. ook belast is met het oplossen van geschillen
tusschen Raden van Arbeid en Bedrijfsvereenigingen.
De Z.O.W. 1919 kent eigenlijk geen eigen toezichthoudend lichaam;
zij draagt alleen aan de Scheepvaart-inspectie op, te beoordeelen of de
in art. 2 dier wet bedoelde uitkeeringen voldoende gewaarborgd zijn.
Op de Bedrijfsvereenigingen, ingevolge de L.O.W. 1922, wordt toezicht
uitgeoefend door een Raad van Toezicht, waarvan de bevoegdheden
nader zijn geregeld bij K.B. van 29 November 1923, Stbl. No. 528. Deze
Raad van Toezicht bestaat uit een Voorzitter en 9, 12 of 15 onbezoldigde leden, door de Kroon te benoemen, voor 1/3 uit werkgevers, voor
uit werknemers en voor 1/3 naar vrije keuze.
Tenslotte is het toezicht op de erkende Bedrijfsvereenigingen ingevolge
de Z.W. 1929, opgedragen aan een College van Toezicht waarvan de
bevoegdheden nader zijn geregeld bij K.B. van 5 Juli 1929, Stbl. No. 383.
Dit college van Toezicht bestaat uit 9, 12 of 15 onbezoldigde leden,
door de Kroon te benoemen, weer voor 1/3 uit werkgevers, uit
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werknemers en voor 'J naar vrije keuze. Een van de leden der laatste
categorie wordt als Voorzitter aangewezen.
Zoo zien we, dat ook het toezicht op de uitvoering van de verschillende onderdeelen der sociale verzekering en op de onderscheiden organen met die uitvoering belast, een groote verscheidenheid biedt en dat
ten opzichte van deze materie unificatie evenzoo dringend geboden is.
Teneinde de belanghebbenden te beschermen tegen willekeur
en mogelijke verkeerde toepassing van de met de uitvoering belaste
organen, is er bepaald, dat van de verschillende beslissingen der Bank
en der Raden van Arbeid beroep open staat bij 7 Raden van Beroep,
met standplaats te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Groningen, 's-Bosch en Roermond en meestal in hooger beroep bij den Centralen Raad van Beroep te Utrecht.
De Raden van Beroep, die ook zitting houden buiten hun standplaats,
zijn samengesteld uit evenveel werkgevers als werknemers, die door de
Gedeputeerde Staten worden benoemd.
De Voorzitter en de Griffier, door de Kroon benoemd, moeten rechtsgeleerden zijn.
Dit beginsel van leekenrechtspraak geldt niet voor den Centralen Raad
van Beroep. Zoowel de Voorzitter, als de leden en de griffier van dit
College zijn rechtsgeleerden. Niet algemeen wordt dit als een voordeel
beschouwd.
Ten aanzien van de Bedrijfsvereenigingen, zoowel voor de L.O.W. als
voor de Z.W. geldt, dat van bepaalde beslissingen beroep open staat op
een scheidsgerecht, hetwelk wordt ingesteld door de Bedrijfsvereenigingen.
In hoogste ressort wordt ook ten deze door den Centralen Raad van
Beroep recht gesproken.
Ten aanzien van de beslissingen der vereeniging ,Zee-Risico", belast
met de uitvoering der Zeeongevallenwet, staat beroep open bij een scheidsgerecht voor de Koopvaardij en bij een scheidsgerecht voor de Zeevisscherij. Deze laatste gerechten beslissen in eenige en laatste instantie
en worden door de Vereeniging „Zee-Risico" ingesteld.
Voor het instellen van beroep wendt men zich met een bezwaarschrift
in duplo, vergezeld van de voor beroep vatbare beslissing van de Bank,
den Raad van Arbeid of de Bedrijfsvereeniging, of een afschrift daarvan,
tot den bevoegden Raad van Beroep of het bevoegde Scheidsgerecht.
Wenscht men tegen de uitspraak van den Raad van Beroep of van het
Scheidsgerecht hooger beroep aan te teekenen bij den Centralen Raad
Beroep.
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van Beroep, dan zendt men een beroepschrift in duplo in, vergezeld van
de uitspraak van den Raad van Beroep of een afschrift daarvan. De
termijn van beroep en ook van hooger beroep is in 't algemeen een
maand. Als regel is dit voorschrift op de beslissing of de uitspraak
vermeld.
Opgemerkt wordt nog, dat het instellen van beroep geen ontheffing
verleent van premiebetaling en van andere verplichtingen krachtens een
der wetten opgelegd. Nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden,
kan aan eventueele aanspraken uit de uitspraak voortvloeiende, voldaan
worden of recht worden verleend.
De Beroepswet regelt het beroep nader, terwijl voorts in iedere verzekeringswet is bepaald, tegen welke beslissingen beroep open staat.
Voor uitvoering en organisatie der sociale verzekering raadplege men
het voorstaande schema.
ONGEVALLENWET 1921.
Inwerkingtreding, omvang en doel der Wet. De (Industriele) Ongevallenwet, van den 2den januari 19o1, Stbl. No. 1, ingdiend door Minister Lelij, is in werking getreden op I Juni 1901, ingevolge het K.B.
van 6 Mei 19ol, Stbl. No. 105, uitgezonderd art. 1, hetwelk krachtens het
K.B. van 22 December 1902, Stbl. No. 225, op I Februari 1903 in werking trad. Aangezien art. i den verzekeringsplicht der werklieden regelde,
kreeg men zoodoende een flinken voorbereidingstijd, voor regeling van
administratie, samenstelling van colleges, aanstelling van ambtenaren, enz.
Bij de wet van 2 Mei 1921. Stbl. No. 700, in werking getreden op October 1921, ingevolge het K.B. van 23 Juni 1921, Stbl. No. 811, heeft de
0.W. 1901 een aanzienlijke wijziging en uitbreiding ondergaan, o.m. wat
betreft de bedrijven en de verzekerden die onder haar werkingssfeer vallen. Men spreekt vanaf dien datum dan ook altijd van de 0.W. 1921.
Omvatte de O.W. 1901 in hoofdzaak de groot-industrie, in 1921 is de
verzekeringsplicht aanzienlijk uitgebreid en kan men wel zeggen, dat alle
bedrijven, hoe klein ook, onder de wet zijn gebracht, uitgezonderd de
bedrijven van land-, tuin- en boschbouw en veeteelt, die zijn ondergebracht in een aparte wet, met name de L.O.W. en de bedrijven van
zeescheepvaart en zeevisscherij, althans voor wat betreft de bemanning
der zeeschepen die buitengaats gaan (art. 13), die ondergebracht zijn in
de Z.O.W. (zie grafiek op blz. 465).
Door art. 3 der wet wordt mogelijk gemaakt, dat ook werklieden voor
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Toelichting. De uitbreiding van den verzekeringsplicht, in het laatst van 1921, springt
in deze grafiek duidelijk in het oog. Voorts wordt nog opgemerkt, dat de risico-overdracht de groote bedrijven omvat, wat moge blijken uit het feit, dat de bedrijven met
risico-overdracht ongeveer dubbel zooveel arbeiders omvatten, als de bij de Bank
aangesloten bedrijven.
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bepaalde werkzaarrtheden, die niet in een bedrijf verricht worden, toch
onder de wet vallen. Dientengevolge zijn b.v. verzekerd: werklieden in
dienst van publiekrechtelijke lichamen (gemeenten, waterschappen), die,
als zij hetzelfde werk in particulieren dienst verrichten, verzekerd zouden zijn. Eveneens vallen ingevolge art. 4 onder de verzekering, werklieden die niet in een onderneming werkzaam zijn, doch werkzaamheden
van gevaarlijken aard verrichten, zooals zijn vastgesteld bij K.B. van
14 September 1921, Stbl. No. 1057, als b.v.: het houden van motorrijtuigen, motorbooten, stoken van centrale verwarming, exploiteeren van
sportterreinen, ijsbanen, het schoonmaken van gestichten, kerken, musea,
enz. Soms hangt de verzekeringsplicht hierbij of van den duur der werkzaamheden en het loonbedrag.
Kinderen, in het verzekeringsplichtig bedrijf hunner ouders werkzaam.
zijn jarenlang beschouwd als werklieden in den zin der 0.W., derhalve
waren zij verzekerd. Sedert 1 Januari 1934 wordt, in verband met de
jurisprudentie van den Centralen Raad van Beroep het volgende standpunt ingenomen:
a. inwonende kinderen worden niet als in loondienst van hun ouders
aangemerkt en zijn dus niet verzekerd;
b. uitwonende kinderen worden als verzekerd beschouwd, indien zij
werken onder dezelfde voorwaarden als die, geldende voor gewone arbeiders ter plaatse in hetzelfde of soortgelijk bedrijf en
zij ook overigens door hun vader (moeder) in de onderneming op
een lijn blijken te warden gesteld met gewone arbeiders.
Dit standpunt wordt ook ingenomen ten aanzien van ouders
en schoonouders van den werkgever.
Bij de wet van 2 Juli 1928, Stbl. No. 223, 1S de O.W. 1921 ook van toepassing geworden op werklieden bij de werkverschaffingen en in bepaalde
gevallen op hen, die in aangenomen werk arbeid verrichten (artt. 2a en 3a ).
Art. 1 der O.W. 1921 zegt, dat verzekerd zijn :
„de werklieden in verzekeringsplichtige bedrijven tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in verband met hun dienstbetrekking over-

komen." en laat er op volgen:
„Met lichamelijk letsel, gevolg van een ongeval, wordt gelijk gesteld
lichamelijk letsel in een betrekkelijk korten tijd ontstaan."
In de eerste plaats moet men derhalve, om verzekerd te zijn, werkman
zijn. Onder het begrip „werkman" wordt verstaan, ieder die in dienst
van den werkgever in diens onderneming in een verzekeringsplichtig
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bedrijf tegen loon werkzaam is (art. 2). Om verzekerd te zijn moet men
dus in het verzekeringsplichtig bedrill van den werkgever werkzaam
zijn. Hieruit volgt dat b.v. een dienstbode of werkster, in het huishouden
van een werkgever werkzaam, niet verzekerd is.
Verder is het een vereischte, dat de arbeid wordt verricht tegen loon.
Art. 2 der O.W. 1921 geeft hierop evenwel uitzonderingen. Zoo zijn
ook volontairs, leerlingen ter opleiding, minderjarigen zonder loon en
personen (b.v. kellners) die van derden fooien ontvangen, welke verband
houden met ten behoeve van den werkgever verrichten arbeid, verzekerd,
ook al ontvangen ze geen loon.
Verder is de verzekering in beginsel beperkt tot hen, die in een
ondernerning in een verzekeringsplichtig bedrijf werkzaam zijn, d.w.z.
tot personen, die in dienst zijn van een werkgever, die een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent met het oogmerk om winst te maken.
Uit het vorenstaande moge verder blijken, dat geen loongrens in art.
wordt genoemd, zoodat dus b.v. de jongste bediende even goed verzekerd
is, als b.v. de bedrijfsleider of een ingenieur.
Uit het hiervoren genoemde art. 1 der O.W. 1921 blijkt tevens waartegen de werklieden verzekerd zijn, n.l. „tegen geldelijke gevolgen van
ongevallen, hun in verband met hun dienstbetrekking overkomen". „In
verband met hun dienstbetrekking", dus ook bij het bekomen van een
ongeval op weg van en naar het werk, mits de kortste of meest gebruikelijke weg wordt gevolgd en b.v. de route niet onnoodig is onderbroken.
Een ongeval dat men b.v. tijdens het beoefenen van sport of bij het
verrichten van werkzaamheden thuis oploopt, valt niet ander de wet.
Uit het 2de lid van art. 1 blijkt, dat met letsel als gevolg van een ongeval wordt gelijk gesteld, lichamelijk letsel in betrekkelijk korten tijd
ontstaan, b.v. peesschedeontsteking, bevriezing, hitte-beroerte, zonnesteek
en blaar.
Tenslotte heeft men met ongevallen, overkomen in verband met de
dienstbetrekking, gelijk gesteld de zoogenaamde beroepsziekten, zooals:
loodvergiftiging, kwikvergiftiging, miltvuur en mijnwormziekte ontstaan
bij ondergrondschen mijnarbeid, wanneer deze een gevolg zijn van het
verrichten van bepaalde werkzaamheden (artt. 87a t/m 87d).
Zoo zien we dus, dat de werkingssfeer der O.W. 1921 zoo ruim mogelijk
is gemaakt en breede lagen van ons yolk de voordeelen dezer wet deelachtig kunnen worden.

Schadeloosstellingen en hare berekening.

De werkman wien een
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ongeval overkomt in verband met zijn dienstbetrekking, of kortweg wien
een bedrijfsongeval overkomt, heeft de navolgende rechten:
ie. vrije genees- en heelkundige behandeling of vergoeding daarvoor,
waaronder begrepen zijn het verstrekken van kunstmiddelen (prothesen),
welke noodig zijn voor het herstel, het behoud of de bevordering van
de geschiktheid tot werken, voor zoover die geschiktheid ten gevolge van
het ongeval is verminderd, benevens onderricht in het gebruik der kunstmiddelen (art. 14).
2e. indien hij op den derden dag na het ongeval nog niet kan werken
bovendien op een tijdelijke uitkeering zoolang de ongeschiktheid blijft,
doch tot uiterlijk den 43sten dag na het ongeval. De uitkeering bedraagt
voor elken dag, de Zondagen niet medegerekend, 8o% van het dagloon
des verzekerden (art. 15).
3e. mocht de getroffene na den 43sten dag nog ongeschikt zijn dan
ontvangt hij verder een rente, welke bij geheele ongeschiktheid 70%
van zijn dagloon bedraagt en bij gedeeltelijke ongeschiktheid een deel
van bedoelde rente, in verhouding tot de verloren arbeidsgeschiktheid;
zoo b.v. bij 50% ongeschiktheid 35% van het dagloon (art. 16).
Is de verzekerde tengevolge van het ongeval in een althans voorloopig
blijvenden toestand van hulpbehoevendheid, die geregeld oppassing en
verzorging noodig maakt, dan kan de rente, tot ten hoogste i 00% van
het dagloon warden verhoogd (art. 17).
4e. bij overlijden van een verzekerde tengevolge van een bedrijfsongeval, wordt aan de nagelaten betrekkingen, of degenen die voor de begrafenis hebben gezorgd, een vergoeding toegekend voor begrafeniskosten,
bedragende ten hoogste 3o X het dagloon van den getroffene (art. 19).
5e. bij overlijden van een verzekerde tengevolge van een bedrijfsongeval wordt een rente per werkdag uitgekeerd:
a. Voor de vrouw, met wie de overledene ten tijde van het ongeval
gehuwd was, tot haren dood of haar opvolgend huwelijk, 30% van
het dagloon van den getroffene;
b. Voor den man, met wien de overledene ten tijde van het ongeval
gehuwd was, indien deze zijn kostwinner was, tot zijn dood of
opvolgend huwelijk, ten hoogste 30% van haar dagloon;
c. Voor elk wettig kind of stiefkind van den overledene beneden den
i6-jarigen leeftijd 15%, en, bijaldien dit kind ouderloos is of
wordt, 20% van het dagloon van den overledene;
d. Voor elk natuurlijk kind, dat door den overledene wettiglijk erkend
was ten tijde van het ongeval, beneden den i6-jarigen leeftijd,
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15%, en bijaldien dit kind ouderloos is of wordt, 20% van het
dagloon van den overledene;
e. Voor de ouders of bij ontstentenis van deze voor de grootouders
van den overledene, indien deze hun kostwinner was, ten hoogste
30% van zijn dagloon en wel tot een bepaalden datum of den
dood van den langstlevende;
f. Voor elk ouderloos kleinkind van den overledene beneden den
i6-jarigen leeftijd, indien deze zijn kostwinner was, ten hoogste
20% van zijn dagloon;
g. Voor de schoonouders van den overledene, indien deze hun kostwinner was, ten hoogste 30% van zijn dagloon en wel tot een
bepaald aangewezen datum of den dood van den langstlevende
(art. 21).
6e. op verzoek van een rentetrekker kan hem voor rekening der
Bank een vakopleiding worden gegeven, indien door middel daarvan zijn
arbeidsgeschiktheid kan worden verhoogd (art. 25).
De Bank is bevoegd gedurende deze opleiding aan den rentetrekker
een toelage to verleenen, tot een maximum van f 4.— per dag, wegens

kosten van onderhoud en huisvesting, indien de rente, welke hij ontvangt, daartoe niet toereikend is.
7e. de verzekerde, die lid is van de bemanning van een vaartuig,
heeft bij totaal verlies zijner uitrusting, door een ramp aan het vaartuig
overkomen, aanspraak op eene uitkeering ineens van ten hoogste 4o X
het dagloon. (Dit geldt voor kustvisscherij en binnenvaart, overige vaart
valt onder de Z.O.W.).
Worden renten ingevolge het bovenstaande samen genoten, bijv. weduwen- en weezenrente, dan bedragen zij nooit meer dan 6o% van het
dagloon van den overledene (art. 24).
In sommige gevallen kan afkoop van rente plaats hebben (artt. 22
en 8o).
Voor de berekening der renten hebben we noodig het dagloon.
Art. 7a geeft aan dat voor de berekening der tijdelijke uitkeering, als
dagloon geldt, het gemiddelde loon door soortgelijke arbeiders in hetzelfde of in een soortgelijk bedrijf in dezelfde of in een naburige gemeente
verdiend in de kalenderweek voorafgaande aan het ongeval.
Voor de berekening der rente geldt als dagloon, het gemiddelde loon
door den getroffene of een gelijksoortig werkman per dag verdiend in
het jaar, voorafgaande aan den dag van het ongeval, waarbij het jaar op
ten hoogste 313 dagen wordt berekend (art. 7).
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Voorts wordt nog opgemerkt, dat voor de berekening der tijdelijke
uitkeering, zoowel als voor de berekening der rente het dagloon, hetwelk
meer bedraagt dan f 8.—, voor dat meerdere niet in aanmerking komt.
Weigert een getroffene, na tijdig opgeroepen te zijn, te verschijnen,
gestelde vragen te beantwoorden, zich geneeskundig te laten onderzoeken,
zich ter onderzoek in een inrichting te laten opnemen, of aldaar te
verblijven tot eene behandeling tot het geheel of gedeeltelijk herstel, dan
kan de Bank, indien voor het niet-voldoen aan de oproeping of weigering
geen deugdelijke grond aanwezig is, de schadeloosstelling weigeren of
intrekken (art. 27).
Ter verkrijging van een idee, welke waarde al deze schadeloosstellingen
vertegenwoordigen, volgt hier een overzicht der schadeloosstellingen
krachtens de verplichte verzekering ingevolge de O.W. 1921, betaald

gedurende 193o.
Aard der schadeloosstellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Genees- en heelkundige behandeling
Tijdelijke uitkeeringen
Renten
.
Begrafeniskosten .
Renten aan nagelaten betrekkingen .
Afkoopsommen .
Vergoeding voor opleiding .
Vergoeding voor verlies van uitrusting

Bedrag
.
▪

f 1.363.157.32
4.45 2 .33 6 .54
1 . 0 55.345. 8 5
48.079. 21
100.116.6o
I .089.24
7 1 .98
293.6
7.020.490.36

Het opbrengen der middelen tot dekking der uitgaven. Het opbrengen der middelen tot dekking der uitgaven voor de uitvoering der
O.W. 1921 kan op drie verschillende manieren door de werkgevers plaats
hebben en wel door:

a.

betaling der premie aan de Bank, via den Raad van Arbeid;

b.
c.

zelf dragen van het risico;
overdracht van het risico aan een N.V. of rechtspersoonlijkheid
bezittende vereeniging (zgn. risico-overdracht).

Wil een werkgever op de ander b. of c. genoemde wijzen aan zijn
verplichtingen voldoen, dan moet hij een daartoe strekkend verzoek bij
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de Bank indienen, laat hij dit achterwege, dan is hij van rechtswege
verplicht tot premiebetaling aan de Bank (art. 54).
a.

Betaling der premie aan de Bank.

De premie, noodig voor het dekken van de uitkeeringen en administratiekosten wordt opgebracht door de verzekerde bedrijven en de werkgevers die werkzaamheden doen verrichten welke, hoewel niet in een
bedrijf verricht, toch ander de wet vallen (art. 40).
Deze premie bedraagt een zeker percentage van het door den werkman
verdiende loon en het bedrag hangt verder af van het gevaar voor
ongevallen, verbonden aan de werkzaamheden, die verricht worden.
Men heeft daarom de verschillende bedrijven in 93 gevarenklassen
ingedeeld (zie het z.g. Classificatiebesluit, K.B. van 16 April 1925, Stbl.
No. 145). Naarmate het gevaar voor ongevallen grooter is, is de klasse
hooger. Elke klasse bevat nu weer een aantal gevarencijfers; zoo.b.v. bevat
gevarenklasse 27 ( Metaalgietersbedrijf) de gevarencijfers 23, 25, 27, 29
en 32. Deze gevarencijfers dienen om het verschil in gevaar uit te drukken, dat de uitoefening van hetzelfde bedrijf oplevert bij verschillende
werkgevers.
Zoodra van een onderneming de verzekeringsplicht is vastgesteld en indien aan den werkgever geen toestemming tot risico-overdracht of tot het
zelf-dragen van het risico is verleend, wordt hij aan de hand van genoemd
K.B. ingedeeld in een gevarenklasse met toewijzing van een gevarencijfer.
'van deze indeeling wordt door de Bank een beslissing uitgereikt aan
den werkgever (art. 35) waartegen beroep voor hem open staat.
Ingevolge het K.B. van 16 December 1929 Stbl. No. 534 (het z.g. tarief)
bedraagt de premie sedert 1 Juli 193o per f I.— loon zooveel maal
f o.00i als het gevarencijfer eenheden bevat. Is een werkgever dus ingedeeld in gevarenklasse 27 met gevarencijfer 25 en hij heeft over het 2de
halfjaar 193o verloond f 2000.-, dan is hij over het 2de halfjaar 1930
aan premie verschuldigd 25 X f o.00i X 2000 = f 5o.—.
In dit verband wordt nog opgemerkt, dat het den werkgever verboden
is de uit de O.W. 1921 voortvloeiende kosten, van het loon der verzekerden af te houden (art. 42).
b. Zelf dragen van bet risico.
De werkgever is geen premie aan de Bank verschuldigd over den tijd,
gedurende welken hem is toegestaan zelf het risico der - verzekering te
dragen (art. 56). Aangezien de Bank voor de toekenning en uitbetaling
der schadeloosstellingen in diens onderneming aansprakelijk is, moet zij
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voor deze uitgaven en voor de hieraan verbonden administratiekosten,
op andere wijze in het bezit van de noodige middelen worden gesteld.
In art. 57 zijn nadere voorschriften opgenomen voor de verplichtingen
van deze werkgevers t.o.v. de Bank.
c. Overdragen van het risico.
De werkgever, die het risico heeft overgedragen aan een N.V. of
vereeniging, betaalt het door hem verschuldigde aan de betrokken instelling.
Aangezien ook hier weer de Bank voor de toekenning en uitbetaling
der schadeloosstellingen aansprakelijk is en zij daarvoor over de noodige
middelen moet beschikken, ontvangt zij die schadeloosstellingen, ook de
definitieve renten, maandelijks terug van de betrokken instellingen; ook
zij moeten bovendien jaarlijks een evenredig deel opbrengen van de
administratiekosten (art. 58).

Aangifte en onderzoek der ongevallen.

De werkgever in wiens
verzekeringsplichtige onderneming aan een verzekerde een ongeval in
verband met zijne dienstbetrekking overkomt is verplicht:
a. zoodra de gevolgen van dat ongeval geneeskundige hulp noodig
maken, die hulp in te roepen.
b. zoo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 X 24 uur nadat
de gevolgen van het ongeval geneeskundige hulp noodig maken,
aangifte van het gebeurde te doen.
Deze aangifte moet geschieden in duplo op een daartoe vastgesteld
formulier, hetwelk na invulling en onderteekening ten postkantore of bij
den Raad van Arbeid tegen ontvangstbewijs moet worden ingeleverd
(art. 66).
Een exemplaar dezer aangifte wordt door het kantoor van ontvangst
ten spoedigste aan de Bank en het andere aan den bevoegden Raad
van Arbeid gezonden.
De ongevalsaangifte, eventueel vergezeld van een rapport of procesverbaal van den Raad van Arbeid, zoo noodig aangevuld met het rapport
van den geneeskundige der Bank, vormt den grondslag van de door de
Bank te nemen beslissing (artt. 66 t/m 69). (Zie grafiek op blz. 472).

Vaststelling en betaalbaarstelling der schadeloosstellingen. Komt
uit de ongevalsaangifte vast te staan, dat aanspraak op schadeloosstelling
bestaat dan wordt deze zoo spoedig mogelijk vastgesteld en toegekend,
waarvan aan den verzekerde een beslissing wordt toegezonden (artt. 71
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en 72). Deze beslissing bevat de gronden waarop de vaststelling van het
bedrag der schadeloosstelling en de toekenning daarvan berusten.
Ook wanneer een aangevraagde schadeloosstelling wordt geweigerd,
wordt hiervan een beslissing aan den verzekerde toegezonden, waarin de
redenen der weigering zijn vermeld.
Niet alleen aan den verzekerde, maar ook aan diens werkgever, of de
instelling of vereeniging, waaraan deze het risico heeft overgedragen,
wordt een afschrift der beslissing toegezonden (art. 74).
Is, behalve geneeskundige behandeling, ook een tijdelijke uitkeering
toegekend, dan gaat de beslissing vergezeld van een betalingsstuk, op
vertoon waarvan hem de eerste termijn dier uitkeering aan het postkantoor wordt uitbetaald.
Heeft getroffene aanspraak op verdere termijnen, dan ontvangt hij
iedere week een nieuw betalingsstuk.
Wordt een definitieve rente, of worden definitieve renten aan nagelaten betrekkingen toegekend, dan wordt aan het postkantoor een doorloopende machtiging toegezonden en den betrokkene een legitimatiebewijs,
op vertoon waarvan hij iedere week de rente kan ontvangen.
De rente-uitkeeringen worden betaalbaar gesteld op Dinsdag ; de tijdelijke uitkeeringen zijn betaalbaar op Donderdag (artt. 76 en 77).
Verandert de schadeloosstelling, d.w.z. wordt de tijdelijke uitkeering
b.v. gevolgd door een definitieve rente, of wordt de rente verhoogd of
verlaagd, of bij verandering der rente aan nagelaten betrekkingen, dan
wordt een nieuwe beslissing aan den betrokkene(n) uitgereikt.
Tegen alle beslissingen omtrent toekenning, weigering, verhooging,
verlaging enz. der schadeloosstelling, staat beroep open voor den betrokkene zelf, doch ook voor diens werkgever en in geval van risico-overdracht, voor de risico-dragende instelling, die afschrift van deze beslissingen ontvangen, bij den Raad van Beroep en hooger beroep bij den
Centralen Raad van Beroep (zie het gedeelte „Aigemeen - van dit hoofdstuk, blz. 463).
Bij de
Ondernemingen met een erkende geneeskundige dienst.
Wet van 12 Mei 1928 Stbl. No. 166, is een nieuw hoofdstuk VI la in de
O.W. 1921 gebracht, hetwelk in werking is getreden op 19 November 1928, inhoudende o.m. bepalingen waaraan de geneeskundige dienst,
aan een onderneming verbonden, moet voldoen om door de Bank erkend
to worden (art. 8oa en b).
Is een geneeskundige dienst erkend, dan worden de geneeskundige
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behandeling en de tijdelijke uitkeering niet door de Bank verleend, doch
door den werkgever.
Van ongevallen, welke geen langere ongeschiktheid tot werken veroorzaken dan zes weken, behoeft dan door den werkgever geen aangifte
te worden gedaan. Hij behoeft er alleen zorg voor te dragen, dat de
ongevallen in een register worden ingeschreven en dat daarvan wekelijks
een uittreksel wordt gezonden aan de Bank. Voorts moet hij aanteekening houden van de tijdelijke uitkeeringen. Voor verdere bijzonderheden zie art. 8o c So o.

Aangifte, indeeling en staking van het bedrijf. De werkgever is
verplicht van het door hem uitgeoefende bedrijf, tegen bewijs van ontvangst, binnen 14 dagen na den aanvang, in duplo aangifte te doen
ten kantore der Posterijen, of bij den Raad van Arbeid (art. 3o). De
formulieren tot het doen dezer aangifte zijn bij die instellingen verkrijghaar. Geschiedt de aangifte bij een postkantoor, dan zendt deze de aangifte in duplo door naar den Raad van Arbeid, die hiervan een exemplaar doorzendt naar de Bank. Zoodra de Bank het bedrijfsnummer heeft
vastgesteld, doet zij hiervan mededeeling aan den Raad van Arbeid, die
vervolgens aan den werkgever een loonlijst verstrekt, waarop deze iedere
week het aan zijn werklieden uitbetaalde loon invult. De Raad van
Arbeid stelt verder zoo noodig een onderzoek in omtrent den verzekeringsplicht en de indeeling der onderneming in een gevarenklasse en
brengt daarover rapport uit aan de Bank. Van de beslissingen, die
daarna omtrent verzekeringsplicht en indeeling (de z.g. classificatiebeslissing), door de Bank genomen worden, ontvangt de Raad van Arbeid afschrift, om de premie- en loonvaststellingen te kunnen bepalen
(art. 35). Bij deze classificatiebeslissing ontvangt de werkgever tevens
het premie-tarief, waaruit hij kan zien, hoeveel de premie per f 1.
loon bedraagt. Mocht uit het rapport door den Raad van Arbeid uitgebracht blijken, dat de bedrijfsaangifte ten onrechte is geschied en dat
derhalve geen verzekeringsplicht aanwezig is, dan wordt hiervan den
werkgever eveneens een beslissing toegezonden (art. 34).
Komt er in de onderneming wijziging, welke van invloed kan zijn
op het gevaar, dat zij oplevert, dan is de werkgever verplicht hiervan
mededeeling te doen aan den Raad van Arbeid, die daaromtrent een
onderzoek laat instellen en rapport daarvan doorzendt aan de Bank,
waarop de indeeling der onderneming (reclassificatie-beslissing) zoo noodig wordt gewijzigd (art. 36).
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Heeft staking van een verzekeringsplichtig bedrijf plaats, dan is de
werkgever wederom verplicht hiervan per formulier in duplo aangifte
te doen, op dezelfde wijze als voor de bedrijfsaangifte is medegedeeld.
Ook wanneer een bedrijf in andere handen overgaat, moet een stakingsaangifte op de hiervoren omschreven wijze plaats hebben, terwijl dan
tevens een nieuwe bedrijfsaangifte moet worden ingediend.

Aanhouden loonlijsten, premie-vaststelling en -invordering. In de
maand December worden door de Raden van Arbeid aan alle ingeschreven werkgevers loonlijsten voor het volgende jaar toegezonden, behoudens
aan hen die onder zekere voorwaarden vrijgesteld zijn van het aanhouden
van loonlijsten of die verplicht zijn andere voorschriften na te komen.
Voor het meerendeel der werkgevers bestaan deze loonlijsten uit 2 gedeelten, n.l. een gedeelte voor het eerste Halfjaar en een gedeelte voor
het tweede Halfjaar. De loonlijst voor het eerste Halfjaar wordt ingeleverd in Juli en die voor het tweede Halfjaar in Januari.
De werkgevers met risico-overdracht krijgen loonlijsten, geldig voor
een heel jaar en leveren deze ook slechts eenmaal per jaar in, n. l. in
J anu ari.
Na het verstrijken van den vervaldag (1 Juli en i Januari) berekent
de werkgever zeif op de voorzijde der loonlijst (formulier van premieberekening), welk bedrag hij over het afgeloopen tijdvak aan premie
verschuldigd is, waartoe hij de classificatiebeslissing dient te raadplegen. Hij moet daartoe het totaal van het wettelijk loonbedrag, blijkende uit de loonlijst, vermenigvuldigen met de premie per f 1.— loon.
De betaling der premie moet dus per 1 Juli en 1 Januari geschieden
ten postkantore of bij den Raad van Arbeid, waarbij dan tevens de
loonlijst over de afgeloopen periode wordt ingeleverd. Het postkantoor
zorgt dat de Raad van Arbeid mededeeling der betaling ontvangt en de
loonlijst in diens bezit komt. Maakt een werkgever gebruik van den
girodienst tot het overmaken van zijn verschuldigde premie, dan is vereischt dat hij duidelijk aangeeft dat de premie voor de O.W. 1921 betaald
wordt, voorts het bedrijfsnummer, alsmede het tijdvak waarvoor de
premie geldt.
Bij binnenkomst der loonlijst bij den Raad van Arbeid wordt deze
geverifieerd en de premie vastgesteld. Er kunnen zich hierbij 4 gevallen
voordoen n.l.
e. de berekening der premie door den werkgever is accoord ;
2e. de betaalde premie is te laag berekend ;
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3e. de betaalde premie is te hoog berekend;
4e. berekening en betaling der premie is geheel achterwege gebleven.
In het le geval wordt door den Raad van Arbeid geen bericht van de
premievaststelling aan den werkgever gezonden, in het 2e en 3e geval
wordt hem door den Raad van Arbeid een premiebeslissing, met vermelding der gronden waarop zij steunt, toegezonden.
Wordt te weinig premie betaald, dan moet dit bedrag binnen 21 dagen
na de beslissing worden aangezuiverd, wordt teveel betaald, dan wordt
dit bij de premiebeslissing gerestitueerd.
Tegen de genoemde premiebeslissingen staat voor den werkgever beroep
open, mits hij tijdig aan zijn verplichting tot betaling of bijbetaling
heeft voldaan. In het 4e geval worth de premie door den Raad van
Arbeid vastgesteld en deelt deze het aldus vastgestelde bedrag den werkgever schriftelijk mede, vergezeld van de berekening waarop het steunt.
Tegen deze vaststelling staat geen beroep voor den werkgever open.
Mocht eerst na de premievaststelling (b.v. bij verzwijgen van loon op
loonlijst) blijken, dat te weinig premie is betaald, dan heeft bij nadere
beslissing bijvordering plaats; het te weinig betaalde wordt dan verhoogd met een bedrag ter vergoeding van het door de Bank geleden
rente-verlies ad 4 A
1 % per jaar (artt. 46, 48, 49 en 5o).
Blijft de werkgever in gebreke het gevorderde bedrag binnen den gestelden termijn (3o dagen) te betalen dan heeft, nadat hij eerst nog eens
is aangemaand om alsnog binnen i o dagen te betalen, eventueel invordering per dwangbevel plaats (art. 51).
Het hiervoren besprokene is niet van toepassing op de werkgevers
met risico-overdracht. Zij hebben niets te doen dan, zooals reeds gezegd,
de loonlijst in Januari aan den Raad van Arbeid in te zenden. De Raad
van Arbeid stelt het verloonde bedrag vast en zendt daarna deze loonlijsten via de Bank ter inzage aan de risico-dragende vereeniging.
Nog wordt opgemerkt, dat voor gemoedsbezwaarde werkgevers t.a.v.
premiebetaling, enz., afzonderlijke bepalingen zijn getroffen (artt. 98
en 98a).
In art. 87 der O.W. 1921 is geregeld de Vrijwillige Ongevallenverzekering. Nadere inlichtingen hierover kan men bekomen bij de Raden
van Arbeid.

Taak en toezicht der uitvoeringsorganen.

De taak der Raden van
Arbeid bij de uitvoering der O.W. 1921 omvat in hoofdzaak het in
ontvangst nemen van bedrijfs- en stakingsaangiften, loonlijsten en
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ongevalsaangiften, de verificatie der loonlijsten en de vaststelling en
invordering der verschuldigde premien, voorts het instellen van
onderzoeken ter voorbereiding van door de Bank te nemen beslissingen, zooals t.a.v. aangifte bedrijf, vaststelling van verzekeringsplicht,
indeeling en staking bedrijf, ongevallen, schadeloosstellingen enz. Voorts
hebben de Raden van Arbeid tot taak het toezicht op de naleving der
wettelijke bepalingen uit te oefenen, waartoe alle ambtenaren aan den
Raad van Arbeid verbonden, bevoegd zijn. In hoofdzaak heeft dit plaats
door de aan de Raden van Arbeid verbonden buitendienst-ambtenaren.
Deze ambtenaren hebben op grond van de strafbepalingen die in de
O.W. 1921 zijn opgenomen (artt. 99-109) het recht tegen door hen geconstateerde overtredingen procesverbaal pro Justitia op te maken, waarop eventueel veroordeeling volgt door den bevoegden Kantonrechter met
hechtenis, gevangenisstraf of geldboete.
De taak der Bank bij de uitvoering der O.W. 1921 bestaat in hoofdzaak uit het indeelen der ondernemingen in gevarenklassen met toewijzing van gevarencijfers, de toekenning der schadeloosstellingen, het beheer
van het Ongevallenfonds (dit is het fonds waarin gestort worden de
premien, aan de Bank toekomende krachtens de O.W. 1921). Het medisch- en technisch onderzoek berust bij den medischen adviseur, de
controleerend geneeskundigen en de assistent controleerend-geneeskundigen, de inspecteurs der agenten, de agenten en ingenieurs.
De risico-dragende vereenigingen hebben een financieele taak tegenover
de Bank en hebben de invordering der premie van de bij hun aangesloten werkgevers in handen.
De postkantoren hebben tot taak het in onto angst nemen van allerlei
formulieren voor de Raden van Arbeid en de Bank bestemd, de premieontvangst en de uitbetaling der schadeloosstellingen.
Bedrijfsveiligheid. Indien bij de bezichtiging van eene onderneming.
waarin een verzekeringsplichtig bedrijf wordt uitgeoefend, aan een ambtenaar van den Raad van Arbeid of de Bank blijkt, dat aldaar niet de
veiligheidsmaatregelen genomen zijn, die wenschelijk zijn ter voorkoming van ongevallen, dan behoort hij dit steeds in de rapporten nauwkeurig naar voren te brengen. Van deze tekortkomingen wordt door de
Raden van Arbeid en de Bank mededeeling gedaan aan de Arbeidsinspectie (art. 91).
Zoo zien we dat een goede samenwerking tusschen werkgevers, Arbeidsinspectie, Raden van Arbeid en Bank zeer in het belang van een vei-
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ligen arbeid is en daardoor de bedrijfsveiligheid in 't algemeen bevorderd wordt.
In dit verband moet ook nog gewezen worden op de veiligheidsplaten, die de gevaren aan het bedrijfsleven verbonden en de maatregelen
die daartegen kunnen worden genomen, op duidelijke wijze doen uitkomen. Van deze platen gaat een zeer preventieve werking uit en het ophangen dezer platen in de werkplaatsen enz. verdient dan ook stellig aanbeveling. Enkele verkleinde afbeeldingen dezer platen (er bestaan ± ioo
verschillende), vindt men afgebeeld op blz. 479. Deze platen zijn
onder opgave van het nummer der plaat tegen den prijs van 3o cent per
stuk verkrijgbaar bij de Raden van Arbeid, de Bank, de Centrale Werkgevers Risicobank te Amsterdam (C.), de Arbeidsinspectie en het Veiligheidsmuseum te Amsterdam.
Ook op deze laatste instelling moet nog even de aandacht gevestigd.
Het Veiligheidsmuseum is een particuliere instelling met financieelen
steun van Rijk, Provincie en Gemeente, welke zich tot doel heeft gesteld,
propaganda te maken voor de veiligheid en de hygiene in het algemeen.
Dit museum, hetwelk een mooie collectie bevat van beveiligingen, die
in de verschillende bedrijven in toepassing gebracht kunnen worden
en waarvan men bovendien het nuttig effect kan aanschouwen, is een
bezoek overwaard en een ieder, die daartoe in de gelegenheid is, kan
dan ook een bezoek aan het Veiligheidsmuseum, gelegen aan de Hobbemastraat 22, Amsterdam (Zuid), zeer zeker warden aanbevolen.
Gezelschappen, die zulks vooraf aanvragen worden ander deskundige
leiding rondgeleid.
LAND- EN TUINBOUWONGEVALLENWET 1922.
Inwerkingtreding, omvang, doe! en uitvoering der wet. De Landen Tuinbouwongevallenwet, van den 2osten Mei 1922, Stbl. No. 365, tot
stand gekomen op voorstel van Minister Aalberse, is in werking getreden
op i November 1922, ingevolge het K.B. van 26 October 1922, Stbl. No.
57o, behalve art. 2, hetwelk krachtens het K.B. van 27 Maart 1923, Stbl.
No. 115, op I Mei 1923 in werking is getreden.
Aangezien art. 2 den verzekeringsplicht der arbeiders ingevolge de
L.O.W. regelt, ving de verzekering dus aan op i Mei 1923, zoodat daardoor een behoorlijke voorbereidingstijd werd verkregen.
De L.O.W. 1922 verzekert de arbeiders in de bedrijven van landbouw,
veehouderij, tuinbouw en boschbouw.
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In art. I sub d wordt omschreven wat de wet ander het begrip
„arbeider" verstaat, n.l.:
„Arbeider is ieder, die in dienst van den werkgever in diens anderneming in een verzekeringsplichtig bedrijf tegen loon werkzaam is."
Om verzekerd te zijn moet de arbeider dus werkzaam zijn in dienst
van den werkgever. Ook hierop zijn evenwel uitzonderingen, zoo zijn
b.v. ook verzekerd, personen, die ander bepaalde omstandigheden in
aangenomen werk en zij die bij wijze van werkverschaffing arbeid
verrichten (artt. i a en 3b).
Voorts is het een vereischte, dat de arbeider tegen loon werkzaam is.
Ook hierop zijn weer uitzonderingen, want art. i sub d. zegt:
„Voor de toepassing van deze wet worden, hoewel zij geen loon ontvangen, als arbeiders beschouwd:
e. volontairs, leerlingen en dergelijke personen, die in verband met
hun opleiding nog geen loon ontvangen;
2e. personen beneden de leeftijd van 21 jaren;
3e. personen die van derden fooien of andere uitkeeringen in geld
ontvangen, welke verband houden met ten behoeve van den werkgever verrichten arbeid."
De slotbepaling van art. i sub d. luidt : „Voor de toepassing van deze
wet warden inwonende eigen, aangehuwde of stiefkinderen van den
werkgever niet als arbeiders beschouwd."
Ook bij deze wet is, evenals bij de O.W. 1921, de verzekering in beginsel beperkt tot hen, die in een onderneming in een verzekeringsplichtig bedrijf werkzaam zijn, d.w.z. tot personen, die in dienst zijn van
een werkgever, die een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent met het
oogmerk am winst te maken. Ook hierop bestaat de uitzondering, dat ook
verzekerd zijn personen in dienst van een publiekrechtelijk lichaam
(de Staat, een provincie, gemeente enz.), indien zij zoodanige werkzaamheden verrichten waardoor zij, indien zij in dienst van een privaat persoon werkzaam waren, wel verzekerd zouden zijn. Het publiekrechtelijk
lichaam wordt dan ten aanzien van die werkzaamheden geacht een verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen (art. 3).
Voorts zijn ook verzekerd personen, die in dienst van een cooperatieve
of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging werkzaam zijn,
die zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel .stelt door onderlinge samenwerking de belangen van haar leden op het gebied van landbouw, tuinbouw, veehouderij of boschbouw te bevorderen, door in haar dienst zijnde
31
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personen zoodanige werkzaamheden doet verrichten, dat die personen
ingevolge de O.W. 1921 of de L.O.W., verzekerd zouden zijn, indien zij
die werkzaamheden in een onderneming verrichtten.
De vereeniging wordt geacht ten aanzien van die werkzaamheden een
krachtens de L.O.W. verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen (art. 3a).
Tenslotte zijn ook verzekerd de arbeiders, die in dienst van een
natuurlijke of rechtspersoon bepaalde werkzaamheden verrichten als
genoemd in het K.B. van 20 Maart 1923, Stbl. No. 104, zooals werkzaamheden, verbonden aan het snoeien en vellen van boomen, het vervoeren van boomen, tuingrond, grint, mest, het maaien van gras, het
plukken van vruchten, enz. enz. (art. 4).
Volgens art. I I der L.O.W. zijn verzekeringsplichtige bedrijven:
e. het landbouwbedrijf;
2e. het veehoudersbedrijf;
3e. het tuinbouwbedrijf:
4e. het boschbouwbedrijf.
Bij K.B. van 12 December 1922, Stbl. No. 672 is bepaald, welke bedrijven tot ieder dier groepen behooren.
Voor het doel dat de L.O.W. beoogt, wordt verwezen naar hetgeen
hierover bij de 0.W. is medegedeeld.
Bij welke instelling nu zijn de arbeiders verzekerd?
Is een werkgever lid van een erkende Bedrijfsvereeniging (zie Alg.
Gedeelte en art. 13), dan zijn diens arbeiders bij deze vereeniging verzekerd, d.w.z. dat deze Bedrijfsvereeniging dus niet alleen net het dragen
van het risico, doch ook met de geheele uitvoering der verzekering belast
is, dus ook met de toekenning en uitbetaling der schadeloosstellingen.
Hier ligt het groote verschil tusschen de uitvoering der O.W. 1921 en
de L.O.W. Berustte bij de O.W. de toekenning en uitbetaling der schadeloosstellingen geheel bij de Bank en hadden de Risicodragende Maatschappijen slechts enkel te maken met het risico der bij hen aangesloten
werkgevers, bij de L.O.W. daarentegen zijn de Bedrijfsvereenigingen
belast met de geheele uitvoering.
Heeft de werkgever, die lid is van een Bedrijfvereeniging, dan in 't
geheel geen verplichtingen tegenover de Bank zal men vragen? Ja, slechts
deze, dat hij verplicht is onder overlegging van het bewijs van lidmaatschap der Bedrijfsvereeniging aan de Bank (via den R. v. A.) aangifte
te doen van het door hem uitgeoefende bedrijf en van eventueele staking
van zijn bedrijf, waarvan hem beslissingen worden uitgereikt.
Van veranderingen in zijn onderneming, van ongevallen die plaats heb482
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ben, behoeft hij geen aangifte aan de Bank te doen, terwiji hij geen loonlijsten behoeft aan te houden. Zijn verplichtingen te dien aanzien zijn
geregeld in het reglement der Bedrijfsvereeniging waarvan hij lid is.
Is een werkgever geen lid van een Bedrijfsvereeniging, dan zijn diens
arbeiders rechtens verzekerd tegen ongevallen bij de Bank.
Art. 1o4 der L.O.W. bepaalt dan ook, dat de Staat zonder eenig voorbehoud aansprakelijk is voor de uitkeering der schadeloosstellingen, ongeacht of zij moeten worden uitgekeerd door de Bank, dan wel door een
Bedrijfsvereeniging.
De werkgever, wiens arbeiders verzekerd zijn bij de Bank, heeft dezelfde
verplichtingen als de onder de O.W. 1921 vallende werkgevers, die bij
de Bank zijn aangesloten.
De Raden van Arbeid zijn bij de uitvoering der L.O.W. met dezelfde
werkzaamheden belast als bij de O.W. 1921.
Uit de grafiek op blz. 483 moge blijken, dat het meerendeel der werkgevers voor de L.O.W. lid zijn van een Bedrijfsvereeniging en de Bank
met de Raden van Arbeid slechts een aanvullende taak hebben.

Schadeloosstellingen en hare berekening. Wat bij de 0.W. 1921
omtrent schadeloosstellingen en hare berekening is omschreven, geldt
in hoofdzaak ook voor de L.O.W., zoodat hiernaar wordt verwezen
(artt. 35 t/m 51).
In het jaar 1929 tot 193o werd door de Bank aan schadeloosstellingen
krachtens de L.O.W. uitbetaald.
Bedrag

Aard der schadeloosstellingen
Genees- en heelkundige behandeling
2. Tijdelijke uitkeeringen
.
3. Renten
4. Begrafeniskosten .
5. Renten aan nagelaten betrekkingen
Totaal

f

1 477 1 .93

34-495. 61
11 .53 2 .94„
„ 1.129.55
,, 2 .47 6 .34
.

„ 64.406.37

Van de beslissingen omtrent schadeloosstellingen, door de Bank genomen, staat voor de werkgevers en arbeiders beroep open bij den Raad
van Beroep en hooger beroep bij den Centralen Raad van Beroep.
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Van die genomen door de Bedrijfsvereenigingen staat beroep open bij
de Commissies van Scheidslieden (Scheidsgerechten) en hooger beroep
bij den Centralen Raad van Beroep.

Het opbrengen der middelen tot dekking der uitgaven. Het opbrengen der middelen tot dekking der uitgaven voor de uitvoering der
L.O.W. kan op twee verschillende manieren door de werkgevers plaats
hebben, n.l.:
a. betaling der premie aan de Bank, via den Raad van Arbeid;
b. betaling der premie aan een Bedrijfsvereeniging.
a.

Betaling der premie aan de Bank (via den Raad van Arbeid).

Wat de betaling der premie voor de L.O.W. aan de Bank betreft door
de werkgevers die geen lid zijn eener Bedrijfsvereeniging, moge verwezen
worden naar hetgeen hierover is medegedeeld bij de O.W. 1921.
Ook bij de L.O.W. zijn de bedrijven ingedeeld in 93 gevarenklassen
(zie het Classificatiebesluit, K.B. van 5 Juni 1925, Stbl. No. 227) terwijl
bij K.B. van 29 December 1928, Stbl. No. 504 (het tarief), de premie van
3o December 1928 of per f 1.— loon, zooveel maal f 0.0009 bedraagt als
het gevarencijfer eenheden bevat (art. 79).
Van de classificatiebeslissing, zoowel als van de beslissingen van het
al of niet verzekeringsplichtig zijn van het bedrijf, staat voor den werkgever, ongeacht of hij lid van een Bedrijfsvereeniging is of aangesloten bij
de Bank, beroep open bij den Raad van Beroep en hooger beroep bij den
Centralen Raad van Beroep. De Commissies van Scheidslieden (Scheidsgerechten) treden dus alleen op ter berechting van geschillen met Bedrijfsvereenigingen omtrent schadeloosstellingen (art. 9o).
b.

Betaling der premie aan een Bedrijfsvereeniging.

De middelen tot dekking der voor rekening eener Bedrijfsvereeniging
komende schadeloosstellingen, administratiekosten en alle verdere onkosten worden opgebracht door hare leden volgens regelen vast to stellen
in hare statuten (art. 78).

Aangifte en onderzoek der ongevallen. Wat bij de O.W. 1921 is
besproken omtrent de aangifte en het onderzoek der ongevallen, geldt in
hoofdzaak ook voor de werkgevers die bij de Bank zijn aangesloten,
zoodat hiernaar kan worden verwezen (zie grafiek op blz. 486). Voor
wat betreft de ongevallen, welke voorkomen in de bedrijven van werkgevers die zijn aangesloten bij de Bedrijfsvereenigingen, worden voor485
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schriften door de betreffende Bedrijfsvereenigingen gegeven in een reglement, dat aan de goedkeuring van den Minister is onderworpen (art. 23).

Vaststelling en betaalbaarstelling der schadeloosstellingen. Voor
de vaststelling en betaalbaarstelling der schadeloosstellingen aan arbeiders
in loondienst van werkgevers die bij de Bank zijn aangesloten, geldt in
hoofdzaak hetgeen hierover bij de O.W. 1921 is besproken, zoodat hiernaar verwezen wordt (artt. 66-77).
De vaststelling en betaalbaarstelling der schadeloosstellingen aan
arbeiders in loondienst van werkgevers, die zijn aangesloten bij een Bedrijfsvereeniging geschiedt volgens de door de Bedrijfsvereeniging vastgestelde regels.
Aanhouden loonlijsten, premievaststelling en invordering. In de
maand December worden door de Raden van Arbeid aan de werkgevers
die bij de Bank zijn aangesloten, loonlijsten toegezonden, behoudens
aan hen die onder zekere voorwaarden vrijgesteld zijn van het aanhouden van loonlijsten. Ook deze loonlijsten bestaan uit twee gedeelten,
n.l. een voor de eerste periode loopende van 1 Januari 1 Juli en
een voor de tweede periode loopende van i Juli tot 1 Januari.
Hieruit zien we dus, dat de vervaldagen voor het inzenden der loonlijsten en de premiebetaling voor de L.O.W. gelijk zijn aan die voor de
O.W. 1921. Overigens wordt verwezen naar de O.W. 1921.
Ook in de L.O.W. zijn voor gemoedsbezwaarde werkgevers t.a.v.
premiebetaling, enz., afzonderlijke bepalingen getroffen (artt. 1o6a en
io6b)
In art. 99 der L.O.W. is geregeld de Vrijwillige Land- en Tuinbouwongevallenverzekering. Nadere inlichtingen hierover kan men bekomen
bij de Raden van Arbeid.
-

Toezicht op de naleving der wet. Het toezicht is, voorzoover het
betreft werkgevers, die bij de Bank zijn verzekerd en de in hun dienst
zijnde arbeiders, opgedragen aan dezelfde ambtenaren als bij de O.W.
1921.
INVALIDITEITSWET.
Inwerkingtreding, omvang en doel der wet. De Invaliditeitswet,
Wet van den 5den Juni 1913, Stbl. No. 205, ingediend door wijlen Minister Talma, is in hoofdzaak in werking getreden op 3 December 1919,
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krachtens art. 411 dier wet en de K.B.'n van 12 Juni 1913, Stbl. No. 272
en van 27 Mei 1919, Stbl. No. 268.
Aangezien laatstgenoemd K.B. de inwerkingtreding op 3 December
1919 vaststelde van een groot aantal artikelen der I.W., moest vanzelf
door de inmiddels opgerichte Raden van Arbeid, die samen met de Bank,
met de uitvoering der I.W. belast werden, enkele maanden tevoren met
het voorbereidend werk een aanvang worden gemaakt om tijdig voor
laatstgenoemden datum gereed te zijn.
Art. 259 der I.W., dat ook krachtens laatstgenoemd K.B. op 3 Juni
1919 in werking trad, luidt:
„leder, die arbeider wordt, en voor wien eventueel in zegels zal moeten
worden betaald, is verplicht binnen 14 dagen, nadat hij arbeider is geworden, in persoon, zich aan te melden bij den Raad van Arbeid.
Hij is verplicht de verlangde inlichtingen, noodig om te beoordeelen
of hij verzekeringsplichtig is, te geven."
Voorts zegt art. 31 : „leder arbeider is verplicht om zich te verzekeren
overeenkomstig het in deze wet bepaalde, voorzoover hij niet in deze
wet is uitgezonderd of krachtens haar van den verzekeringsplicht is
vrijgesteld."
We zien uit genoemde artt. dat er bij de I.W. van den arbeider zelf
een (verplichte) handeling moet uitgaan om in de verzekering te worden
opgenomen.
Wie nu is als arbeider te beschouwen in den zin der I.W.?
Art. 4 geeft op deze vraag het antwoord:
„Onder arbeider wordt in deze wet verstaan ieder, die den leeftijd
van 14 jaar heeft bereikt, niet in werkelijken militairen dienst is en in
loondienst arbeid verricht binnen het Rijk en tegen loon van niet meer
dan f 2000.- per jaar."
Bij nadere beschouwing van art. 4 zien we, dat dit artikel ten aanzien
van het begrip „arbeider" verschillende beperkingen aanbrengt.
Allereerst wordt een leeftijdsgrens voor opneming in de verzekering
gesteld op 14 jaar.
Voorts wordt de eisch gesteld, dat de betrokkene niet in werkelijken
militairen dienst is, waarmede dus wordt tiitgedrukt, dat noch de vrijwilliger, noch de milicien, als arbeider in den zin der I.W. zijn te
beschouwen.
Vervolgens moet de arbeid worden verricht binnen het Rijk, waaronder dan ingevolge de Grondwet is te verstaan het Rijk in Europa.
In art. 5 zijn echter een paar uitzonderingen op dezen regel gesteld.
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Onder arbeider is n.l. ook te verstaan ieder, die in loondienst
arbeid verricht buiten het Rijk, doch overigens voldoet .aan de bepalingen van art. 4, mits hij dien arbeid verricht in een in Nederland gevestigde onderneming en hij
a. binnen het Rijk woont, of
b. als schipper of schepeling dienst doet op een vaartuig, dat in den
regel naar Nederland terugkeert.
Inwonende kinderen zijn volgens de jurisprudentie als niet-verzekeringsplichtig te beschouwen.
Onder arbeider wordt mede verstaan ieder, die in aangenomen werk
ten behoeve van een ander persoonlijk arbeid verricht (art. 4a, eerste lid).
Laat deze arbeider zich bij het verrichten van den arbeid bijstaan door
een of meer personen, dan worden ook deze personen als arbeiders in
den zin der I.W. beschouwd (art. 4a, 2de lid).
Voorts wordt ieder, die bij wijze van werkverschaffing te werk is
gesteld en daarvoor een geldelijke uitkeering geniet, geacht den hem opgedragen arbeid in loondienst van dengene, die het werk verschaft, te
verrichten en derhalve als arbeider beschouwd (art. 4b).
Zooals wij gezien hebben, wordt in art. 4 naast een leeftijdsgrens ook
een loongrens gesteld en wel een van f 2000.-.
Verder moet met het volgende bij de bepaling van het loonbedrag
rekening warden gehouden.
Fooien of andere ontvangsten van derden, welke verband houden met
ten behoeve van den werkgever verrichten arbeid, worden als loon volgens deze wet beschouwd (art. 6).
Kellners, uitsluitend tegen fooien werkzaam, zijn dus als verzekeringsplichtig ingevolge de I.W. aan te merken.
Bestaat het loon geheel in verstrekkingen in natura, dan wordt het
geacht niet meer dan f 2000.
per jaar te bedragen.
Met verstrekkingen in natura worden gelijk gesteld huisvesting en
onderricht (art. 7).
Bestaat het loon gedeeltelijk in verstrekkingen in natura, dan wordt
zoo noodig de geldswaarde daarvan geschat (art. 8).
Is het bedrag van het loon wisselvallig, dan geldt ter bepaling of het
loon meer dan f 2000.- per jaar bedraagt, het gemiddeld inkomen
over de laatste drie jaren of over het kortere tijdvak dat wisselvallige
inkomsten zijn genoten (art. 9).
Het loon door verschillende personen tezamen onverdeeld genoten,
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Aantal loopende verzekeringen krachtens de I .W .
op 31 December van onderstaande jaren.

wordt, ter bepaling of het loon meer dan f 2000.- per jaar bedraagt,
geacht door ieder voor een gelijk deel to zijn verdiend (art. io).
Hebben wij in het voorgaande in hoofdzaak aandacht geschonken
aan den verzekeringsplicht, thans komen wij aan een bespreking der
voornaamste gevallen, waarin men van den verzekeringsplicht is uitgezonderd of vrijgesteld.
Niet verzekeringsplichtig is de arbeider, die den leeftijd van 35 jaar
heeft bereikt en niet reeds verplicht verzekerd is (art. 33).
De uitsluiting der arbeiders ouder dan 35 jaar geschiedt op grond
van financieele overwegingen. Bij de in werking treding der I.W. op
3 December 1919 kon deze uitsluiting natuurlijk niet gehandhaafd worden, omdat men dan aan een groot deel der arbeiders de voordeelen
der I.W. zou hebben onthouden.
In de overgangsbepalingen, met name art. 353 (i), is daarom bepaald:
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„Tot 1 Juli 1922 is ook de arbeider, die niet verzekeringsplichtig
zoude zijn, omdat hij den leeftijd van 35 jaar bereikt had, verzekeringsplichtig, indien hij niet den leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.”
Niet alleen heeft men door verhooging van den leeftijdsgrens de
gelegenheid geopend om alle arbeiders tot 65 jaar, die in loondienst
werkzaam waren, in de I.W. op te nemen, doch ook door een verhooging
van de loongrens tot I Juli 1922 zijn een groote groep van arbeiders
nog in de verzekering kunnen warden opgenomen.
In art. 354 der overgangsbepalingen is n.l. bepaald:
„Tot I Juli 1922 wordt als arbeider beschouwd, hij wiens loon minder
per jaar. bedraagt dan f woo.
Thans volgen nog enkele uitzonderingen op den verzekeringsplicht.
Niet verzekeringsplichtig is de arbeider, die invalide is en niet reeds
verplicht verzekerd is (art. 34).
\Vat de I.W. onder invaliditeit verstaat, is omschreven in art. 72.
Aangezien het begrip invaliditeit hij de toekenning van invaliditeitsrente veel meer ter sprake komt, wordt bier volstaan met daarnaar te
verwlizen.
Niet verzekeringsplichtig is de arbeider, wien door het Rijk pensioen
is verzekerd (art. 35).
Niet verzekeringsplichtig is verder de arbeider in dienst van een ondernemer van een spoorwegdienst en voor wien een regeling betreffende
pensioen bij invaliditeit en ouderdom is vervat in een bij de wet bekrachtigde regeling of reglement (art. 38.)
Niet verzekeringsplichtig is ten slotte de arbeider, die zeif of wiens
echtgenoote is aangeslagen in de vermogensbelasting of in de inkomstenbelasting naar een inkomen van meer dan drie duizend gulden (art. 44
en 45).
Verder bevat de I.W. nog enkele artikelen, krachtens welke arbeiders
die vreemdeling zijn, wel en niet verzekeringsplichtig geacht kunnen worden (artt. 46, 47, 48 en 49).
Van de beslissingen omtrent de al of niet verzekeringsplichtigheid
van een arbeider wordt eventueel op verzoek van den arbeider of diens
werkgever een beslissing door den Raad van Arbeid uitgereikt, waartegen
beroep open staat bij den Raad van Beroep en hooger beroep bij den
Centralen Raad van Beroep.
Het doel dat de I.W. beoogt, is de verzekering van arbeiders tegen
geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom en het in verband
daarmede treffen van voorzieningen tegen invaliditeit.
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Hoe dit doel wordt bereikt, moge blijken uit de volgende punten.
Voor het aantal loopende verzekeringen krachtens de I.W. zie grafiek
op blz. 49o.
Hoe de verzekering tot stand komt, wanneer zij ingaat en eindigt.

Zooals reeds eerder is vermeld, is de arbeider verplicht zich voor de
verzekering aan te melden. Aan die verplichting voldoet hij door invulling van een aanmeldingsformulier, dat op de postkantoren, meestal ook
bij de gemeenten, de groot-werkgevers en de Raden van Arbeid, verkrijgbaar is, met een enveloppe voor portvrije toezending. Dit formulier
kan hij bij den Raad van Arbeid en de postkantoren inleveren en hij
kan dan op verzoek een bewijs ontvangen, dat hij aan zijn verplichting
tot aanmelding heeft voldaan.
De arbeider is verder verplicht, zoowel schriftelijk als mondeling, aan
den Raad van Arbeid alle inlichtingen te verstrekken, welke noodig zijn
om te beoordeelen, of hij al of niet verzekeringsplichtig is (artt. 259
en 313).
De Raad van Arbeid gaat aan de hand van het aanmeldingsformulier
na, of de betrokkene „arbeider" is in den zin der wet en zoo ja, of hij
wellicht valt onder een der uitzonderingen.
Beslist de Raad van Arbeid dat de aanmelder verzekeringsplichtig is,
dan maakt hij een eerste rentekaart op. Deze rentekaart bevat behalve
den burgerlijken staat van den verzekerde, ook een rentenummer en volgnummer, alsmede de vermelding van den dag, waarop zij aanvangt
geldig te zijn en van dien waarop de geldigheidsduur eindigt en wordt
aan verzekerde uitgereikt (art. 264).
De dag waarop de eerste rentekaart aanvangt geldig te zijn, zal in
't algemeen zijn de dag waarop de eerste rentekaart is opgemaakt (art.
244). Is d'e verzekeringsplicht vroeger aangevangen, dan kan de Raad
van Arbeid de eerste rentekaart vroeger doen ingaan, doch nooit meer
dan een jaar, voordat zij wordt opgemaakt (art. 245). Is de aanmelder
niet verzekeringsplichtig dan wordt geen rentekaart opgemaakt.
Gelijktijdig met de eerste rentekaart reikt de Raad van Arbeid een
renteboekje aan den verzekeringsplichtige uit. Dit renteboekje dient
om daarin den stand der verzekering te noteeren (artt. 255, 256 en 257).
Wie eenmaal in de verzekering is opgenomen, blijft verzekeringsplichtig, ook al houdt hij op te voldoen aan de voorwaarden voor verzekeringsplicht, totdat de verzekering is vervallen (art. 51); een arbeider, die b.v.
bij zijn opname in de verzekering niet was aangeslagen in de vermogensbelasting, doch eenigen tijd daarna wel, blijft verzekerd.
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Vervallenverklaring, herleving en nietigverklaring. In 't algemeen
kan een arbeider dus, wanneer hij niet meer aan de voorwaarden voor
den verzekeringsplicht voldoet, vervallenverklaring zijner verzekering bij
den Raad van Arbeid vragen.
Komt een dergelijke verklaring in, dan zal de Raad van Arbeid nagaan of de betrokkene al of niet gerechtigd is de verklaring af te leggen
(art. 55).
Blijkt de verzekerde daartoe gerechtigd, dan reikt de Raad van Arbeid
hem een bewijs uit, waarop a.m. de dag waarop de verzekering is vervallen, wordt vermeld. Bij dit bewijs wordt den betrokkene tevens verzocht zijn rentekaart binnen acht dagen bij den Raad van Arbeid in te
leveren.
Is de Raad van Arbeid van meening, dat betrokkene niet gerechtigd
is de verklaring af te leggen, dan reikt de Raad van Arbeid hem hiervan een beslissing uit.
Meermalen komt het voor, dat hij, wiens verzekering vervallen is,
later weer aan de voorwaarden van verzekeringsplicht gaat voldoen,
doordien hij weer arbeid in loondienst gaat verrichten en derhalve weer
arbeider wordt in den zin der wet. Hij is dan weer verplicht om zich
bij den Raad van Arbeid te melden. De Raad van Arbeid zal de aanmelding gaan beoordeelen alsof het een geheel nieuwe was en zal dus in
de eerste plaats nagaan, of hij arbeider is in den zin der wet, doch ook
of hij niet valt onder een der uitzonderingen op den verzekeringsplicht.
Nadrukkelijk zal den Raad dus ook onderzoeken of de arbeider misschien thans 35 jaar of ouder is geworden.
Juist uit deze voorwaarden moge blijken, dat het zoo nadeelig is voor
een verzekerde om de verklaring af te leggen, dat hij de verzekering
als vervallen beschouwt, omdat later de leeftijd een beletsel kan zijn am
hem weer een rentekaart uit te reiken.
Oak het loon kan intusschen b.v. gestegen zijn tot meer dan f 2000.-;
in welk geval hij evenmin opnieuw in de verzekering wordt opgenomen.
Had hij Been vervallenverklaring gevraagd, dan was zijn werkgever verplicht geweest voor hem premie te betalen, omdat deze verplichting voor
den werkgever pas ophoudt, als het loon stijgt tot f 3000.— per jaar.
Voldoet hij, die de genoemde verklaring he; ft afgelegd weer in
alle opzichten aan de voorwaarden voor den verzekeringsplicht, dan
wordt hij opnieuw in de verzekering opgenomen en de vroeger bestaande
verzekering herleeft (art. 55).
Van deze herleving wordt den verzekerde een kennisgeving uitgereikt,
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waarbij hem tevens wordt medegedeeld, dat hij nog premien kan betalen
over den tijd liggende tusschen den dag, waarop de vroegere verzekering
vervallen is en den dag van de hernieuwing der verzekering (art. 258).
Wanneer blijkt, dat aan een persoon ten onrechte een rentekaart is
uitgereikt, m.a.w. dat hij ten onrechte in de verzekering werd opgenomen,
verklaart de Raad van Arbeid, die de eerste rentekaart opmaakte, die
bij een met redenen omkleede beslissing nietig (art. 247).
Van de hiervoren besproken beslissingen kan de betrokkene in beroep
komen bij den Raad van Beroep en hooger beroep aanteekenen bij den
Centralen Raad van Beroep.
De renten en hare berekening. Uit de verplichte verzekering der
I. W. kunnen de volgende renten voortvloeien:

Invaliditeitsrente.
Op deze rente heeft recht de verzekerde, die invalide is en die tenminste 150 premien op zijn rentekaarten in rekening kan doen brengen
(invaliditeitswachttijd) (art. 7I).
Aan twee voorwaarden moet derhalve voldaan warden:
e. verzekerde moet invalide zijn;
2e. 150 premien moeten in rekening kunnen worden gebracht.
Met betrekking tot de eerste voorwaarde, geeft art. 72 ons een antwoord op de vraag, wie als invalide in den zin der is te beschouwen.

Dit artikel luidt:
„Invalide is hij, die tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat is
om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en
die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid
kan worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst
verricht heeft of op een naburige soortgelijke plaats een derde te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen, van dezelfde
soort en van dezelfde opleiding, op zoodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen".
Voorts wordt nog onderscheid gemaakt tusschen blijvende en tijdelijke
invaliditeit (art. 71).
Blijvend invalide is de verzekerde, wanneer hij blijvend ongeschikt is
om een derde te verdienen van het loon, dat de gezonde arbeider van zijn
soort en opleiding ter plaatse verdient. In dit geval kan de rente dadelijk
worden aangevraagd.
Tijdelijk invalide is de verzekerde, wanneer de invaliditeit onafgebro494

ken een half jaar heeft geduurd en verwacht kan worden, dat de invaliditeit in de toekomst zal worden opgeheven. Eerst na het verstrijken van
jaar kan de rente in dit geval ingaan. (In vele gevallen zal de betrokkene gedurende dit jaar ziekengeld krachtens de Ziektewet genoten
hebben).
De tweede voorwaarde waaraan voldaan moet worden, luidt dat de
wachttijd vervuld moet zijn, d.w.z. dat 150 zegels op de rentekaarten
geplakt moeten zijn over 150 weken na den ingang der verzekering.
Over iedere week kan dus slechts een wachttijd-premie in rekening worden gebracht.
De berekening van het bedrag eener invaliditeitsrente wordt gevonden
door samentelling van een grondslag en een verhooging (artt. 75 en 76).
De grondslag wordt berekend als voIgt:
26o X het totaal bedrag der betaalde premien
aantal weken van den dour der verzekering.
Het volgende voorbeeld ter verduidelijking. Voor een verzekerde zijn
geplakt 400 zegels van 6o cent, terwijI hij 40o weken verzekerd was.
De grondslag zijner invaliditeitsrente bedraagt dan
260 X (..too X 6o cent)
= f 156.—
40 0

Lit dit voorbeeld blijkt tevens dat, hoe lang de verzekering ook duurt,
de grondslag nimmer hooger kan zun dan f 156.
per jaar.
Zouden voor genoemde verzekering over 1 oo weken geen premien zijn
betaald, dan wordt de grondslag
26o X (30o X 6o cent

=f 1 17 .—

400

De verhooging bedraagt 11.2% van het totaal bedrag der betaalde
premien, echter niet minder dan een vij /de van den grondslag.
Aangezien het bedrag der verhooging afhankelijk is van het bedrag der
betaalde premien, is de verhooging grooter, naarmate het bedrag der
premien grooter is.
In het eerste voorbeeld moet de verhooging dus minstens f 156.
:5
= f 31.2o zijn. Aangezien 11.2% van f 240. slechts f 26.88 bedraagt,
is de verhooging f 31.2o en bedraagt de rente f 156. (grondslag)
f 31.20 (verhooging) of f 187.2o per jaar.
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In het tweede hierboven vermelde voorbeeld zou de verhooging bedragen f 23.40 (117 : 5). De invaliditeitsrente zou dus bedragen f 156.— ±
f 179.40 per jaar.
f 23.40
De rente wordt zoo noodig naar boven afgerond tot een veelvoud van
26 cent.
Uit de voorbeelden blijkt dus, dat wanneer de verzekering lang heeft
voortgeduurd en er is in de hoogste loonklasse regelmatig geplakt, de
verhooging ongeveer evenveel zal kunnen bedragen als de grondslag
der rente.
Heeft een verzekering 42 jaar geduurd en er is elk jaar f 31.20 (52
zegels a 6o cent) aan premien geplakt, (dus in totaal voor f 1310.40),
dan bedraagt de grondslag f 156.— en de verhooging 11.2% van
f 1310.40 = f 146.76. De rente bedraagt dan f 302.76 per jaar of bijna
f 6.— per week.
Uit dit laatste voorbeeld moge nog eens duidelijk blijken, dat de meening, als zou de invaliditeitsrente slechts f 3.— per week bedragen, absoluut foutief is en dat hoe grooter bedrag aan zegels geplakt is, hoe hooger
de invaliditeitsrente bedraagt.
In sommige gevallen kunnen bij de berekening der invaliditeitsrente
weken en premien buiten beschouwing blijven (art. 76). Ter beperking
blijft een bespreking hiervan achterwege.
2.

Ouderdoinsrente.

Op deze rente heeft recht de verzekerde, die den leeftijd van vijf en
zestig jaar heeft bereikt (art. 74).
Hieruit zou men kunnen afleiden, dat elke verzekerde, die 65 jaar
oud is geworden, recht op ouderdomsrente heeft. Dit is echter niet het
geval. Aileen is dit het geval ten aanzien van de arbeiders, die op jongeren dan den 35-jarigen leeftijd in de verzekering werden opgenomen.
De ouderdomsrente voor deze categorie van verzekerden wordt berekend met toepassing van dezelfde formule, welke hiervoor bij de berekening der invaliditeitsrente is besproken n.l. rente = grondslag
verhooging.
De ouderdomsrente voor deze categorie van verzekerden kat, dus stijgen tot :L_F: f 6.— per week, doch zij kan ook bij zeer geringe zegelplakking slechts enkele centen bedragen. Voor deze verzekerden geldt derhalve : hoe meer zegels en hoe hooger de waarde der geplakte zegels, des
to hooger de ouderdomsrente.
Is de hiervoren bedoelde categorie van verzekerden opgenomen in
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de verzekering voor r Juli 1922, dan kunnen zij ook aanspraak maken
op ouderdomsrente op grond van art. 373, hetwelk hierna besproken
wordt. De hoogste berekende rente wordt toegekend.
Hoe staat het nu met het recht op ouderdomsrente der verzekerden,
die bij hun opname in de verzekering ouder waren dan 35 jaar, dat
zijn dus de arbeiders die voor 1 Juli 1922 in de verzekering zijn opgenomen ?
De ouderdomsrente voor deze categorie van verzekerden staat omschreven in de artt. 372 en 373 der overgangsbepalingen.
Alle verzekerden, die voor r Juli 1922 in de verzekering zijn opgenomen, ontvangen op hun 65e jaar ouderdomsrente, indien er regelmatig
zegels zijn geplakt. Onder regelmatig zegels plakken wordt verstaan, dat
er vanaf 3 December 1919 gemiddeld 47 weekzegels voor het voleindigde
hoe jaar en daarna tot het voleindigde 65e, gemiddeld 39 per jaar geplakt zijn (art. 373).
doch
Is de verzekering eerst 31 December 1921 of later ingegaan
voor 1 Juli 1922
omdat voor 31 December 1921 meer dan f 2000.per jaar werd verdiend, dan is eenzelfde aantal zegels als hierboven vermeld noodig, met dien verstande, dat dan niet vanaf 3 December 1919,
doch vanaf 31 December 1921 het aantal zegels wordt berekend.
Heeft de verzekerde bij het bereiken van zijn 65e jaar het vereischte
aantal weekpremien niet, dan kan hij ook geen recht op de rente doen
gelden en meet hij even zooveel weken wachten als er zegels aan het vastgestelde aantal ontbreken. Hij kan dus de te kort komende zegels niet
ineens voldoen.
De ouderdomsrente van deze categorie van verzekerden bedraagt een
vaste som, n.l. f 3.— per week (art. 374).
Nog dient vermeld, dat de aanvrager van een ouderdomsrente op
grond van art. 373 niet mag zijn aangeslagen in de vermogensbelasting
over het belastingjaar, eindigend den 3osten April van het jaar, waarin
het verzoek om rente wordt ingediend. Ongeacht de waarde van het
vereischte aantal zegels, dat voor ouderdomsrente op grond van art. 373
vereischt wordt, bedraagt deze ouderdomsrente dus f 3.— per week.
Over weken waarover voor deze verzekerden niet geplakt behoeft te
worden door een werkgever, kunnen zij volstaan met zelf zegels van
25 cent te plakken ; dit heeft op het bedrag der ouderdomsrente geen invloed. Met het oog op invaliditeitsrente en ook op weduwen- en weezenrente, die afhankelijk zijn van de waarde en het aantal der geplakte zegels, verdient het echter steeds aanbeveling zoo hoog mogelijk te plakken.
32
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Hiervoren werd gesproken van het vereischte aantal weekpremien bij
het bereiken van het 65e jaar; er kunnen echter ook dagpremien in den
vorm van dagzegels betaald zijn.
Voor de berekening van het aantal vereischte weekpremien, am op
65-jarigen leeftijd in aanmerking te komen voor de rente als bedoeld in
art. 373, Belden vier dagpremien als een weekpremie ; minder dan vier
dagzegels worden bij die berekening verwaarloosd.
Herhaaldelijk is het voorgekomen, dat de 65-jarige verzekerden het
hiervoren bepaalde aantal zegels voor ouderdomsrente op grond van
art. 373 niet in rekening konden doen brengen.
Bij de wet van 24 April 1929, Stbl. No. 204, in werking getreden
op 1 o Juni 1929 is nu aan art. 373, eerste lid het volgende toegevoegd:
„Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde wordt over weken,
waarover geen premie is betaald wegens ziekte of gebrek aan werk,
geacht premie te zijn betaald indien en voorzoover het quotient, dat
wordt verkregen bij deeling van de waarde der betaalde premien door
het getal 25, grooter is dan het aantal premien".
Indien voor een verzekerde over meerdere kalenderweken een hooger
premiebedrag dan 25 cent betaald is, zal deze omrekening meermalen
betrokkenen aan het vereischte aantal premien brengen.
Tenslotte komen we aan een derde categorie van verzekerden, n. l.
hen die voor i Juli 1922 in de verzekering werden opgenomen en 35 jaar
of ouder waren, doch van een zoodanigen leeftijd, dat er nog minstens
1248 zegels door of voor hen geplakt konden worden. Dit zijn dus zij
die op 3 December 1919 tot 1 Juli 1922 de leeftijden van 35------42 jaar
hadden bereikt. De ouderdomsrente die aan deze verzekerden t.z.t. kan
bedragen, indien zegels van
worden toegekend, kan meer dan f 3.
geplakt
zijn
(art.
372).
Bij
het plakken van het gehooge waarde
noemde aantal van 1248 (24 jaar 52 zegels) vervalt de beperkende bepaling omtrent den aanslag in de vermogensbelasting.
De berekening der rente heeft plaats conform de hiervoren besproken
formule; rente grondslag verhooging.
Oak deze groep van verzekerden kan t.z.t. eventueel aanspraak maken
op ouderdomsrente op grond van art. 373 en art. 372. De hoogste ouderdomsrente wordt ook dan weer toegekend.
Tot goed begrip van zaken wordt nog opgemerkt, dat het gedurende
de eerste 24 jaren dat de I.W. in werking is, dus niet mogelijk is een
hoogere ouderdomsrente te genieten dan van f 3.— per week.
Invaliditeitsrente en ouderdomsrente kunnen niet tezamen genoten
—
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worden, wel kan de hoogste der twee, zoo men voor beide in aanmerking
zou komen, worden gekozen.
Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat voor echtgenooten, die beiden
recht op een der renten bedoeld in de artt. 369, 370 (dit zijn de voor
3 Dec. 1919 toegekende kostelooze ouderdomsrenten) en 373 hebben, of
die een van beiden recht hebben op een ouderdomsrente, bedoeld in de
artt. 24 en 28 der Ouderdomswet 1919, de rente f 130.— per jaar
bedraagt.
Verlaging der rente tot f 130.— per jaar geschiedt, wanneer aan den
anderen echtgenoot een rente, als hierbedoeld, wordt toegekend.
De rente van f 130.— wordt in 't algemeen dan, door de Bank verhoogd tot f 1 56.—, wanneer de rente van een der echtgenooten vervalt,
b.v. bij overlijden (art. 374, 4de lid).
3.

Weduwenrente.

Op deze rente heeft recht de weduwe van een verzekerde:
e. wanneer zij blijvend invalide is;
2e. wanneer zij den leeftijd van 6o jaar heeft bereikt, mits:
a.
b.

haar echtgenoot rentetrekker was, of
minstens 40 premien op zijn rentekaarten in rekening kon
doen brengen (artt. 81a en 81c).

Geen recht op weduwenrente heeft de weduwe, indien het huwelijk
gesloten werd, hetzij nadat haar echtgenoot zijn 6oste levensjaar ingetreden was, hetzij na de toekenning aan haar echtgenoot van een invaliditeitsrente.
Mede wordt geen rente toegekend aan de weduwe, welke is hertrouwd.
Het bedrag der weduwenrente is afhankelijk van den grondslag der
invaliditeitsrente, die aan den overleden echtgenoot was verleend, of,
genoot deze ten tijde van zijn overlijden geen invaliditeitsrente, van
den grondslag dier rente, wanneer deze hem met ingang van den dag van
zijn overlijden zou zijn verleend. De weduwenrente bedraagt 6/ van dien
grondslag. Aangezien de grondslag eener rente niet hooger kan zijn dan
f 156.—, volgt hieruit, dat de weduwenrente niet meer dan f 187.20 per
jaar kan bedragen (art. 8ie). Indien de weduwenrente minder zou bedragen dan f 26.— per jaar, wordt, indien de Raad van Arbeid verklaart
dit in het belang van de gerechtigde to achten, die rente niet toegekend,
maar wordt als afkoopsom daarvoor uitgekeerd de contante waarde der
rente (art. 87).
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4.

Weezenrente.

Op deze rente hebben recht alle wettige of natuurlijke, wettiglijk erkende, kinderen beneden 14 jaar tezamen, waarvan:
e. de verzekerde vader is overleden en de moeder niet verzekerd
en nog in leven is, mits de vader in het genot van invaliditeitsrente was of 40 premien in rekening kon doen brengen (art. 82);
2e. de niet verzekerde vader is overleden en de moeder verzekerd
en nog in leven is en 40 premien in rekening kan doen brengen
(art. 84) ;
3e. de verzekerde moeder is overleden en de vader al of niet verzekerd,
overleden is, mits de moeder in het genot van invaliditeitsrente
was of 40 premien in rekening kon doen brengen (art. 83);
4e. de verzekerde moeder is overleden, de vader nog in leven, doch
de moeder de kostwinster was, mits de moeder in het genot van
invaliditeitsrente was of 4o premien in rekening kon doen brengen
(art. 83).
Zouden de kinderen recht hebben op een rente ingevolge de gevallen
I en 2, dan wordt de hoogste der beide renten toegekend.
Een rente in het geval sub 2 toegekend, wordt niet uitgekeerd over den
tijd, dat de moeder in het genot van invaliditeitsrente is.
De berekening der weezenrente heeft op dezelfde wijze plaats als de
berekening der weduwenrente (art. 86).
Ook de weezenrente kan, indien zij minder zou bedragen dan f 26.—
per jaar, worden afgekocht (art. 87).
De weezenrente wordt onverminderd uitgekeerd tot al de kinderen den
leeftijd van 14 jaar hebben bereikt (art. 88).
De weduwen- en weezenrenten worden afgerond tot een veelvoud van
26 cent. Wordt aan de weduwe weduwenrente en aan de kinderen weezenrente verleend, dan zullen die renten tezamen niet meer mogen bedragen
dan de invaliditeitsrente, die de overledene ten tijde van het overlijden
genoot of, genoot hij toen geen invaliditeitsrente, dan die rente zou
hebben bedragen, indien deze hem met ingang van den dag van zijn
overlijden was toegekend (art. 81f).
Geneeskundige behandeling en verpleging. Indien de Raad van
Arbeid van oordeel is, dat er gevaar bestaat dat een verzekerde aan wien
geen invaliditeitsrente is toegekend, blijvend invalide zal worden en dat
dit gevaar afgewend kan worden door doelmatige behandeling of ver500

pleging, is hij bevoegd de Bank voor te stellen op haar kosten den verzekerde genees- of heelkundige behandeling te doen verleenen, of hem in
een inrichting te doen opnemen (art. 99).
Zooals we uit dit artikel zien, hebben de verplicht-verzekerden krachtens de I.W. dus geen recht op geneeskundige behandeling enz. Tegen
een eventueele weigering om geneeskundige behandeling enz. te verleenen, staat derhalve ook geen beroep open. Verder blijkt dat het niet
ter zake doet, hoe lang men verzekerd is, terwijl evenmin een bepaald
aantal premien vereischt warden.
Er moet echter wel aan voorwaarden voldaan worden n.l.
Ie. in verband met de ziekte moet blijvende invaliditeit dreigen,
d.w.z. de ziekte moet van dien aard zijn, dat bij het nalaten eener
doelmatige behandeling binnen afzienbaren tijd blijvend 2/3
arbeidsongchktzlred.(Vohtbgip„nvalde"
zie bij invaliditeitsrente en art. 72) ;
2e. er moet een gegronde kans bestaan, dat de dreigende blijvende
invaliditeit door geneeskundige behandeling en verpleging binnen
beperkten tijd kan warden afgewend en
3e. op de rentekaarten van betrokkene moeten vrij regelmatig zegels
geplakt zijn.
Uit het vorenstaande blijkt, dat ziektegevallen van zeer voorbijgaanden
aard, die niet tot een blijvende ongeschiktheid tot werken voeren, niet
in aanmerking komen voor behandeling op kosten van den Raad van
Arbeid, terwijI evenmin ziektegevallen in aanmerking komen, waarbij
levensgevaar dreigt, waarbij herstel is uitgesloten, of de kans op herstel
zeer gering is, of waarbij een zeer langdurige behandeling eerst het gevaar
voor blijvende invaliditeit kan afwenden.
Op de rentekaarten moeten vrij regelmatig zegels geplakt zijn, zoodat
de verzekering niet verwaarloosd mag zijn. Is er weinig geplakt of
over een geruim tijdvak, voorafgaande aan de aanvraag am behandeling
in het geheel niet geplakt, dan kan op dien grond alleen reeds de aanvraag worden afgewezen.
De aanvraag tot de behandeling of verpleging enz. moet worden gericht tot den Raad van Arbeid. Het is gewenscht dat men zich daarvoor
wendt tot zijn huisdokter. Deze huisdokters zijn gewoonlijk in het bezit
van verklaringen van den Raad van Arbeid, die zij slechts behoeven in te
vullen en op te zenden aan den Raad van Arbeid. Verder is het wenschelijk, dat bij de aanvraag de loopende rentekaart wordt overgelegd of,
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indien deze niet kan worden overgelegd, dat men opgeeft, onder aanhaling van het rentenummer, waar deze berust.
Kan men de aanvraag zeif of door een zijner huisgenooten mondeling
ten kantore van den Raad van Arbeid indienen, dan verdient dit met
het oog op het verstrekken van volledige inlichtingen, wel aanbeveling.
Is een aanvraag bij den Raad van Arbeid ingekomen, dan wordt
in den regel eerst nagegaan, of de stand der verzekering aanleiding zou
kunnen geven om de behandeling of te wijzen. De Raad is bevoegd
daaromtrent het advies van de Bank te vragen.
Vormt de stand der verzekering geen beletsel om een eventueele behandeling enz. te verleenen, dan doet de Raad van Arbeid den verzekerde
onderzoeken en overtuigt hij zich er van, in hoeverre verzekerde bereid
is om zich in een ziekeninrichting te laten opnemen, of zich aan een
voorgestelde genees- of heelkundige behandeling enz. te onderwerpen.
Is de verzekerde hiertoe niet bereid, dan heeft die opneming of die
behandeling niet plaats. Men kan verzekerde hiertoe niet dwingen.
Blijkt uit het geneeskundig onderzoek, dat het am een gaed oordeel
omtrent den aard der ziekte te vormen, wenschelijk is, dat de verzekerde
ter observatie in een inrichting wordt opgenomen, dan kan de Raad van
Arbeid hiertoe besluiten. Omtrent den duur en den aard der inrichtingen,
waarin deze observatie zal plaats hebben, worden door de Bank voorschriften gegeven.
Zoodra de Raad van Arbeid een volledig oordeel heeft omtrent de
diagnose en prognose der ziekte, doet hij het voorstel tot het verleenen
der behandeling enz. De Bank beoordeelt de aanvraag aan de hand van
het (de) ingezonden geneeskundige rapport(en), het overzicht van den
stand der verzekering en de bereidverklaring van den verzekerde, dat hij
zijn medewerking bij de voorgestelde opneming en/of genees- of heelkundige behandeling zal verleenen.
Niet alle verzoeken am behandeling enz. worden door den Raad van
Arbeid aan de Bank doorgezonden. Is de Raad van Arbeid van oordeel,
dat er geen gevaar bestaat, dat verzekerde blijvend invalide zal worden,
of — zoo dit gevaar wel wordt geacht aanwezig te zijn — het niet door
doelmatige behandeling kan warden afgewend, dan zendt hij de stukken
niet door en bericht hij aan den verzekerde, dat hij niet voor de gevraagde behandeling in aanmerking komt. Van de beslissing der Bank op
een toegezonden aanvraag ex. art. 99 ontvangt de Raad van Arbeid
mededeeling. Luidt deze beslissing afwijzend, dan brengt de Raad van
Arbeid dit ter kennis van den verzekerde, terwijl het wenschelijk is, hoe502

wel niet verplichtend, dat hij het ook ter kennis van den huisdokter
brengt.
Wordt op het voorstel van den Raad van Arbeid door de Bank gunstig
beslist, dan zorgt hij voor de uitvoering der beslissing en geeft, zoodra de
behandeling of verpleging is aangevangen, daarvan aan de Bank bericht.
Gedurende de behandeling zorgt de Raad van Arbeid steeds met de verkregen resultaten op de hoogte te blijven en houdt op zijn beurt hiervan
de Bank weer regelmatig op de hoogte door het toezenden van operatie-,
maandrapporten, enz. Blijkt na eenigen tijd dat de verleende behandeling en verpleging enz. niet het gewenschte resultaat opleveren of
althans aannemelijk is, dat het gevaar voor blijvende invaliditeit niet
kan worden afgewend, dan zal de Bank, nadat de Raad van Arbeid
daaromtrent heeft gerapporteerd, de behandeling enz. doen eindigen.
Beschouwen we art. 99 nader, dan zien we dat aan een verzekerde
aan wien een invaliditeitsrente is toegekend, de hiervoren besproken behandeling enz. niet kan worden verleend. Meermalen komt het echter
voor, dat aan een verzekerde die een behandeling of verpleging ingevolge
art. 99 ondergaat, een invaliditeitsrente op grond van tijdelijke invaliditeit verleend wordt, omdat hij gedurende een half jaar onafgebroken
tijdelijk invalide is. In dat geval kan de Raad van Arbeid op grond dat
er vooruitzicht bestaat op zoodanige toeneming der verloren arbeidskracht, dat de verzekerde ophoudt invalide te zijn, aan de Bank voorstellen, dat de behandeling enz. voor haar rekening zal worden voortgezet (art. tot, 3de Iid).
Na het vorenstaande zal het duidelijk zijn, dat art. 99 van een zeer
groot belang voor de verzekerden is, aangezien zij krachtens de bepalingen van dat artikel geheel op kosten van de Bank behandeld of verpleegd kunnen warden en daardoor de blijvende invaliditeit die hen
bedreigt, kan worden afgewend.
Ook voor het invaliditeitsfonds is de toepassing van art. 99 van belang,
omdat daardoor de toekenning van menige invaliditeitsrente kan worden
voorkomen.
Net zal voorts wel duidelijk zijn, dat de kosten die de toepassing van de
artt. 09 en too eischen aanzienlijk zijn. Men raadplege het overzicht op
blz. 506.
Alle kosten eener verleende' behandeling enz. worden vergoed, o.m.
verplegingskosten naar een met de inrichting overeengekomen tarief,
operatie-, behandelings- en nabehandelingskosten, kosten van apotheker,
x-photo's, enz. enz. Ook de reiskosten, verletkosten enz., eventueel ook
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van geleider, wanneer uit een verklaring des dokters de wenschelijkheid
daarvan blijkt, worden vergoed. Ook kan bij hooge uitzondering aan verzekerden die in een sanatorium worden opgenomen, tegemoet gekomen
worden in de aanschaffing van onderkleeding, enz., indien blijkt dat zij
zelf in het hoogst noodige niet in het minst kunnen voorzien. Het al of
niet toekennen dezer laatste tegemoetkoming staat geheel ter beslissing
van den Raad van Arbeid.
Men fij er wel van doordrongen, dat een geneeskundige behandeling
of verpleging, die is ingesteld of aangevangen, fonder dat de Raad
van Arbeid daarmede in kennis is gesteld en dus fonder dat de Raad
van Arbeid daartoe machtiging heeft verleend, nimmer achteraf nog
voor rekening van die instelling kan komen. Dient men dus fijn verfoek
in, nadat reeds de behandeling heeft plaats gehad,. dan wordt daarop
onherroepelijk afwijfend beschikt en client men de kosten elf te betalen
of uit anderen hoofde te bestrijden.
Is sprake van een spoedgeval, dan moet men toch den Raad van .4 rbeid
daarin kennen, wil men later niet voor het feit gesteld worden, dat de
Raad niets daaraan betaalt. Maar al te dikwijls komt het nog voor, dat
men dew bepaling over het hoofd Piet en dan op die manier teleurgesteld wordt.
Voor de behandeling en verpleging enz. ex. art. 99 kunnen in aanmerking komen lijders aan longtuberculose (de sanatorium-patienten vormen
altijd nog een belangrijk gedeelte (zie grafiek op blz. 505) ; voorts operatieve behandelingen van sleepende ziekten, zooals maagziekte, chronische
blindedarmontstekingen enz. ; in sommige gevallen lijders aan breuken,
gewrichtstuberculose, asthma, bronchitis, enz. enz.
Acute ziekten, zooals acute blindedarmontsteking enz., komen niet
voor behandeling in aanmerking. Ook thuisverpleging wordt nimmer
verleend. Ingrepen met de eenige bedoeling om levensgevaar of te wenden, komen evenmin in aanmerking. Steeds moet echter de voorwaarde
dat gevaar voor blijvende invaliditeit dreigt, aanwefig fijn.
Om eenigszins tegemoet te komen aan het bezwaar, dat bij opneming
van den verzekerde in een inrichting ingevolge art. 99, het gezin zich
verstoken ziet van inkomsten, is de Bank bevoegd (dus niet verplicht)
aan de wettige of natuurlijke, wettiglijk erkende kinderen beneden den
14-jarigen leeftijd van den ingevolge art. .99 in een inrichting opgenomen
verzekerde of aan diens echtgenoote, indien deze 6o jaar of invalide is,
tijdens het verblijf van verzekerde in die inrichting een uitkeering te
verleenen van ten hoogste 2/ 3 van het geraamde bedrag, dat aan den
504

3000
OPGENOMEN IN 2 IEKENHUIZEN.

2900

OPGENOMEN IN SANATORIA, RUST- EN HERSTELLINGSOORDEN EN LIGHALLEN.

2800
2700
2600
2500
24.00

IIII

0

• • • 11111 • 0111 1g111 •
P`
0

0

ce0

;E.

0,
0,

sn

1",
0

0
0,

11N

2300

1111111M
1111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111111 -11111111M MEI
11111111111111111111111111111.111111111111111V.11 11111111 11.
MIEN MOO
MIMEO
2000 1111111111111111111111111111.111111111111111
ME
1111
1900 11111111111.111111111111111111111111111111.1
7 MI UMW ■11111
1800 11.1111111.1111111.11 71111111111.1111111111111 MEM NM
V .1111.1.111111.11.11111 ■
OEM MEM Ali ■ MEM 11111
1700 111111111.0111110.111
arr, n 'AN AN
'
■EN 'AN
1600
AIM 11.1 /1111
r.
1500 =sum •
.1111
%_
V IIIII V MN
VA=
14 00 1111101.11.
111111
7 NM
13 00 111111111.
r4
mum
'Am
1200 Now
1100
rim
'AN

2200
2100

■

1000
900

700
600

500
4-00
300
200
100

pimi vim

' AlIll

800

En

1111

IIIIIIEMI

'

AIM MN

EN

• no

AIM ' AM

all

MN ri4 r
'
rim rim 7,NE AN

'
rim

um ram
Om
7
rum
%EN mis
Emu
vms mow -AN pm mom mu
Ns 'AN
rim %No
piim vim AN
MN AEI '
1921

19 21

'

1923

'

MI 7 Ell

1924

192 5

' 411111 10111
19 26

1927

0.1111 AIM .•111

1928

1929

1930

Upgenomen verzekerden ex art. 99 en ioo der I.W.

verzekerde zou zijn toegekend, indien deze bij zijn opneming recht op
invaliditeitsrente had gehad. Vereischt vow - deze uitkeering is verder, dat
de invaliditeitswachttijd (150 premien) vervuld is (art. 1o1).
Om nader de beteekenis dezer bepaling weer te geven wordt nog medegedeeld, dat in 193o aan de betrekkingen van 36 verzekerden een uitkeering ex art. '0' werd verleend.
Ter verkrijging van een idee, wat de Invaliditeitswet over de jaren
192o tim 193 I geboden heeft, zie men het overzicht op blz. 506.

Het opbrengen der middelen tot dekking der uitgaven. De middelen tot dekking der uit te keeren renten, der te verleenen geneeskundige
behandeling en toelagen en der administratiekosten worden gevonden
door het heffen van premien van de werkgevers van verzekeringsplichtige arbeiders en van de verzekerden en door een jaarlijksche bijdrage
van het Rijk gedurende vijf en zeventig jaar (art. 20).
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Bethag in nevenstaande jaren betaald wegens toegekende renten
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1920

J aar

Toegekende renten en toegestane
behandelingen en verpleging in
nevenstaande jaren

Uitkeeringen krachtens de Invaliditeitswet.

Gaan we allereerst na, hoe de premiebetaling plaats heeft dan zien
we dat deze op twee manieren kan plaats hebben, n.l. in zegels en in
geld (art. 226).
In de practijk is de eerste wijze van premiebetaling alleen toegelaten
en wel op grond van art. 366 bepalende : , \Toor alle verzekerden wordt in
zegels betaald, zoolang geen betaling in geld is voorgeschreven."
Hoe groot is het bedrag der verschuldigde premie?
Over elke kalenderweek, een gedeelte van een week voor een geheele
week gerekend, wordt geheven een premie ten bedrage van:
25 cent in loonklasse I
30

III
IV
V

50

6o

Ingevolge art. 61 is bij h. B. van 21 November 1919 Stbl. No. 761, het
zgn. Loonklassenbesluit, geregeld in welke loonklasse de arbeiders worden gerangschikt. Deze rangschikking houdt in hoofdzaak verband met
den leeftijd en het geslacht van den arbeider. Men zou kunnen zeggen,
dat bij het plakken van zegels drieerlei tarief geldt:
a. het loon-in-natura-tarief.
b. het leeftijdstarief.
c. het tarief voor dienstplichtige militairen.
a.

Het loon-in-natura tarief.

Tot de eerste loonklasse behoort, onafhankelijk van leeftijd of geslacht, de arbeider, wiens loon geheel bestaat in verstrekkingen in
natura (art. 59). Onder loon in natura is to verstaan: kost, inwoning,
kleeding, onderricht, vrij wonen. enz. (art. 7).
b.

Het leeftijdstarief.

In alle gevallen, waarin de arbeider recht heeft op loon in geld (fooien
van derden inbegrepen) terwijl daarnaast al of niet ook loon in natura
wordt genoten, moet volgens leeftijd geplakt worden.
Vrijwel alle arbeiders vallen onder dit tarief.
Loonklassen

Leeftijden

Mannen
II
III
IV

14-16 jaar
16-18 jaar
18-21 jaar
21 jaar en ouder V

Zegels

Vrouwen
II
3o cent
III
40 cent
III
50 (m) en 4o (v) cent
IV
6o (m) en 50 (v) cent
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Op dit laatste tarief zijn eenige uitzonderingen, die in het loonklassebesluit hiervorengenoemd vermeld zijn, tengevolge waarvan de arbeider
in een hoogere of lagere loonklasse wordt gerangschikt dan waartoe hij
volgens leeftijd en geslacht behoort. Deze uitzonderingen houden verband met het bedrijf, waarin verzekerde werkzaam is of de werkzaamheden, welke hij verricht.
c. Het tarief voor dienstplichtige militairen.

De verzekerde in militairen dienst behoort tot de tweede loonklasse
(art. 6o).
De premiebetaling voor losse arbeiders, werksters en in 't algemeen
van arbeiders die niet regelmatig bij denzelfden werkgever ire dienst zijn,
is ingevolge art. 408 geregeld bij K.B. van 28 September 1920, Stbl.
No. 760. Het zgn. Dagzegelbesluit.
Dit Dagzegelbesluit bepaalt dat voor:
e. arbeiders, wier dienstbetrekking voor minder dan 4 dagen is aangegaan en korter dan 4 dagen duurt;
2e. arbeiders, die in den regel in dezelfde kalenderweek niet langer
dan 3 dagen in dienst van denzelfden werkgever werkzaam zijn; en
3e. personen, die bij wijze van werkverschaffing zijn tewerk gesteld,
uitgezonderd zij die in een kalenderweek gedurende meer dan
vier dagen door denzelfden werkgever in werkverschaffing zijn
to werk gesteld;
de premiebetaling kan geschieden door middel van dagzegels.
Volgens genoemd dagzegelbesluit wordt over elken dag, een gedeelte
van een dag voor een heelen dag gerekend, een premie geheven ten bedrage van:
in loonklasse I
7% cent
II
10
cent
cent
III
10
IV
12% cent
V
I2 A
1
cent
Tot welke loonklasse de arbeider behoort, kan aan de hand van de
hiervoren besproken tarieven gemakkelijk bepaald worden. Zoo oak is ingevolge art. 23o een K.B. van 17 September 1921, Stbl. No. 1067, het
zoogenaamde Blokzegelbesluit, tot stand gekomen, waarin bepaald wordt,
dat voor alle loonklassen rentezegels zullen worden vervaardigd ten
bewijze der betaling van onderscheidenlijk vier, negen en dertien premien,
zgn. blokzegels.
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Voor nadere inlichtingen over het gebruik van blokzegels wende men
zich tot den Raad van Arbeid.
De premien worden betaald door:
Ie. den werkgever,
2e. den arbeider,
3e. het Rijk en
4e. het Orgaan der Ziekteverzekering.
e.

Premiebetaling door den werkgever.

Wie is als werkgever in den zin der I.W. te beschouwen? „leder, in
wiens dienst arbeid wordt verricht door een arbeider" (art. I 1). Art. 186
zegt: „De premie wordt betaald door den werkgever". Dit is natuurlijk
het meest voorkomende geval.
De werkgever is dus niet alleen verplicht de voile premie te betalen
voor de in zijn dienst zijnde arbeiders, doch ook heeft hij den vollen
last daarvan te dragen. Zelfs wordt aan den werkgever nadrukkelijk
verboden de premie geheel of gedeeltelijk op eenigerlei wijze op den
arbeider te verhalen (art. 209).
De premie moet door den werkgever betaald worden voor of gelijktijdig met de betaling van het loon in geld aan den arbeider. Wordt
het loon wekelijks betaald, dan heeft de werkgever ook wekelijks een
premie te plakken. Wordt het loon b.v. maandelijks uitbetaald, dan
behoeft slechts maandelijks geplakt te worden over alle kalenderweken
die in dat tijdvak liggen. De werkgever is bevoegd in het laatste geval
de premien toch wekelijks te betalen Bestaat het loon geheel in verstrekkingen in natura, dan moet de premie in den loop van elke kalenderweek worden geplakt (art. 199).
Is over een kalenderweek door den werkgever geen loon verschuldigd,
dan is door hem ook geen premie verschuldigd (art. 204).
2.

Premiebetaling door den arbeider.

De premie wordt betaald door den verzekerde:
a. indien de verzekerde bevoegd is tot het afleggen der verklaring,
dat hij de verzekering als vervallen beschouwt; en
b. over de kalenderweek, waarin hij geen werkgever heeft (art. 188).
Op blz. 493 hebben we gezien, dat de werkgever niet meer behoeft
te plakken wanneer het loon van een arbeider f 3000.— of meer
hedraagt, de arbeider zelf of diens echtgenoote is aangeslagen in de ver509

mogensbelasting of in de inkomstenbelasting naar een inkomen van meer
dan f 3000.— per jaar.
In deze gevallen is de arbeider zelf tot premiebetaling verplicht (art.
188a). De arbeider is niet verplicht om premie te betalen over een
kalenderweek, waarin hij tengevolge van ziekte, gebrek aan werk of
werkstaking niet heeft gewerkt tegen loon of als ondernemer.
De vrouw die een huishouding te verzorgen heeft, is niet tot premiebetaling verplicht over een week waarin zij, door welke oorzaak ook,
niet heeft gewerkt tegen loon of als ondernemer (art. 196).
De arbeider, die zelf de premie moet betalen, betaalt in den loop
van elke kalenderweek een premie van een waarde, die hij zelf kiest
(art. 195).
3.

Premiebetaling door het Rijk.

De premie wordt door het Rijk betaald over den tijd door een verplicht
verzekerde krachtens de wet in werkelijken militairen dienst doorgebracht
(art. 223). Niet voor alle verzekerden wordt echter over bedoelden tijd
premie door het Rijk betaald. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden
voldaan worden. Als hoofdvoorwaarde geldt, dat de verzekerde gedurende
de laatste drie maanden voor zijn opkomst in werkelijken dienst verzekerd was.
De premie wordt slechts door het Rijk betaald, indien de verzekerde
ten minste een geheele kalenderweek onafgebroken in dienst bleef. Het
Rijk plakt evenwel geen zegels voor den verzekerde die in militairen
dienst is. Hij ontvangt bij het ontslag uit den dienst, of bij vertrek met
verlof van niet korter dan een maand, of bij het aangaan van een
verbintenis als vrijwilliger (pensioengerechtigde) een militair-premiecertificaat (M.P.C.), althans wanneer o.m. aan genoemde voorwaarde is
voldaan.
Dit M.P.C. moet de verzekerde inleveren bij den Raad van Arbeid.
De Raad van Arbeid vereffent dit M.P.G. tegelijk met de vereffening der
rentekaart en berekent zooveel premien van de I Ide loonklasse (zegels
van 3o cent) als verzekerde kalenderweken in militairen dienst is geweest.
4.

Premiebetaling door Orgaan der Ziekteverzekering.

Sedert de in werking treding der Z.W. (I Maart 1930) is de ziekenkas,
waarbij de arbeider verzekerd is, verplicht over voile weken, waarover
een verzekerde ziekengeld ontvangt, premie te betalen (art. 193).
Bij K.B. van 13 Januari 1930, Stbl. No. 14, is bepaald, dat de premie
51 0

betaald moet worden in de loonklasse, waarin de verzekerde ingevolge het
loonklassebesluit is gerangschikt.
De premiebetaling geschiedt door de vereischte zegels op de rentekaart
te plakken, waaruit blijkt dat, wil de ziekenkas hieraan kunnen voldoen,
de rentekaart bij de uitbetaling van ziekengeld moet worden overgelegd.
De ziekenkas heeft de bevoegdheid de uitkeering van ziekengeld te weigeren zoolang niet aan die verplichting is voldaan.
Zoo wij gezien hebben, is de werkgever verplicht bij de uitbetaling van
het loon aan een arbeider, het verschuldigde zegel te plakken op diens
rentekaart. Gemakshalve zal het derhalve voor het vaste personeel
gewenscht zijn, dat de werkgever de rentekaarten bewaart. Overigens
is de arbeider verplicht zijn rentekaart zelf te bewaren en bij zich
te hebben, indien hij haar niet tegen bewijs in bewaring geeft aan zijn
werkgever. De arbeider is bevoegd de in bewaring gegeven kaart te alien
tijde terug te vorderen (artt. 265 en 27o).
Nog wordt opgemerkt, dat de werkgever bevoegd is de uitbetaling
van het loon aan den arbeider te weigeren, zoolang deze zijn rentekaart niet heeft overgelegd (art. 268).
De arbeider, zoowel als diens werkgever, zijn te alien tijde verplicht
op de daartoe gedane vordering de rentekaart te vertoonen aan den
Raad van Arbeid of diens ambtenaren. Deze zijn bevoegd de kaart tegen
bewijs te behouden (art. 266).
Bestaat het loon van den arbeider geheel in verstrekkingen in natura,
dan is deze verplicht zijn rentekaart aan den werkgever tegen bewijs
ter hand te stellen (art. 271).
Op ieder zegel dat door den werkgever geplakt moet worden, worden
door hem onmiddellijk nadat het op de kaart geplakt is, de dag, de
maand en het jaar, waarop dit geschiedt, in letters of cijfers duidelijk
met inkt geschreven of gedrukt (artt. 272 .011. 275). Op de rentekaart
en de daarop geplakte zegels mogen overigens woorden nosh teekens
gesteld warden.
Bij K.B. van 15 October 1929, Stbl. No. 460 is voorgeschreven dat,
wanneer over een bepaalde kalenderweek geen premie behoeft te warden
betaald, in het voor die week bestemde vakje van de rentekaart, de
reden der niet-betaling moet warden aangegeven, b.v. met de woorden:
ziek, werkloos of werkstaking.

Inlevering, buitengebruikstelling, vereffening en uitreiking van
rentekaarten. De verzekerde die in het bezit is van een rentekaart,
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is te alien tijde bevoegd, deze bij den Raad van Arbeid in te leveren,
ten einde haar buiten gebruik te doen stellen en is verplicht dat te doen
voor of bij het verstrijken van den duur barer geldigheid (art. 301).
De geldigheid eener rentekaart bedraagt gewoonlijk een jaar en is
op de rentekaart aangegeven.
De inlevering der rentekaart kan geschieden bij de Raden van Arbeid
of op de postkantoren tegen ontvangstbewijs, vermeldende de juiste
waarde en aantal der op de kaart geplakte zegels. Ook kan toezending
per post aan den Raad van Arbeid plaats hebben, men heeft dan echter
bij zoek raken geen bewijs, dat de kaart is opgezonden, tenzij men voor
aangeteekende toezending zorg draagt.
Ook de werkgever, die een rentekaart van een verzekerde in zijn bezit
heeft, is verplicht, wanneer deze niet voldoende open zegelvlakken heeft,
ter voldoening der verschuldigde premien, deze bij den Raad van Arbeid
in te leveren (art. 302).
De houder van een rentekaart is verplicht binnen zeven dagen na
het overlijden van den verzekerde, deze toe te zenden aan den Raad
van Arbeid met mededeeling van het overlijden.
Wanneer een rentekaart wordt ingeleverd, wordt deze buiten gebruik
gesteld. Het buiten gebruik stellen geschiedt door een aanteekening op
de kaart te stellen, dat zij heeft opgehouden te gelden, welke aanteekening wordt gedagteekend. In 't algemeen zal dus de datum waarop de
kaart bij den Raad van Arbeid wordt ingeleverd, gelijk zijn aan den
datum van buitengebruikstelling en zullen deze beide data binnen of
op den dag, waarop de geldigheidsduur der kaart verstrijkt, liggen. Het
is evenwel ook mogelijk, dat de kaart wordt ingeleverd na den datum
waarop de geldigheidsduur der rentekaart eindigt. Dit kan echter voor
den verzekerde zeer nadeelige gevolgen hebben. Blijkt b.v. dat op een
rentekaart van een verzekerde, die den leeftijd van 55 jaar nog niet
heeft bereikt, na het verstrijken van den geldigheidsduur nog zegels op
de rentekaart geplakt zijn en wordt binnen 2 jaar na de inlevering der
kaart invaliditeitsrente aangevraagd, dan worden de op de kaart geplakte
zegels door de Bank niet geldig verklaard. De waarde der niet geldig
verklaarde zegels worden niet vergoed (art. 3o6).
Het tijdig plakken, maar ook het tijdig inzenden der rentekaart,
is derhalve wel van zeer veel belang, waarop niet genoeg de aandacht
kan worden gevestigd.
Zoo spoedig mogelijk nadat de rentekaart is buiten gebruik gesteld,
wordt een nieuwe rentekaart opgemaakt, welke aanvangt geldig te zijn
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op den dag der buiten gebruik stelling der vorige (art. 308). De nieuwe
rentekaart moet dus precies aansluiten aan de oude, opdat niet dezelfde
weken tweemaal berekend kunnen worden. Vervolgens wordt de nieuwe
rentekaart aan den verzekerde, diens vertegenwoordiger of werkgever
uitgereikt (art. 309).
Het is ook mogelijk, dat de Raad van Arbeid reeds een nieuwe rentekaart uitreikt alvorens de oude vervallen rentekaart in zijn bezit is.
Op de nieuwe rentekaart staat dan vermeld „toepassing art. 253". Voor
de verzekerden en werkgevers die een nieuwe rentekaart net toe passing
van art. 253 ontvangen, spreekt bet 7.)anzelf dat dit een ernstige waarschuwing inhoudt OM de oude vervallen rentekaart ten spoedigste in
te leveren.
Onmiddellijk na het buiten gebruik stellen wordt op de rentekaart
aangeteekend het aantal premien, van elke kiasse afzonderlijk, welker
betaling wordt bewezen door de op de kaart geplakte zegels (vereffening).
Indien een M.P.C. is overgelegd, worden mede aangeteekend zooveel
premin van de I Ide loonklasse, als het aantal weken bedraagt, dat verstreken is tusschen de in dat certificaat vermelde tijdstippen. Op de rentekaart worden die tijdstippen vermeld (art. 288).
In de meeste gevallen zal deze vereffening echter niet onmiddellijk
kunnen plaats hebben, n.l. indien door den Raad van Arbeid wordt vastgesteld of vermoed, dat premien moeten worden nagevorderd.

Navordering. Blijkt n.l. aan een Raad van Arbeid, dat door of voor
een arbeider te weinig premien of premien van een lagere dan de voorgeschreven loonklasse zijn betaald, dan kan hij het te weinig betaalde bedrag navorderen. De Raad van Arbeid is bevoegd om het nagevorderde
bedrag te verhoogen met tien ten honderd, naar boven afgerond tot
een bedrag van tenminste tien centen. (art. 328). De navordering vermeldt behalve het bedrag, de termijn waarbinnen het bedrag betaald
moet worden, alsmede het bedrag waarmede de navordering eventueel
verhoogd is.
Laat de werkgever den termijn waarbinnen de navordering betaald
moet zijn, voorbijgaan zonder het verschuldigde bedrag te betalen, dan
zendt de Raad van Arbeid hem een waarschuwing om alsnog binnen een
zekeren termijn te betalen. Volgt hierop ook geen betaling, dan zal de
Raad van Arbeid het verschuldigde per dwangbevel invorderen.
Van het aantal vereffende premien op de laatstvereffende rentekaart,
alsmede van het totaal bedrag aan premien dat in totaal is geboekt,
33
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wordt den verzekerde een opgave gezonden. Kan de verzekerde zich
niet met de vereffening vereenigen, dan kan hij hiertegen op de bekende
wijze in beroep komen (artt. 256, 344 1 en 345).
Voor den werkgever, zoowel als voor den arbeider, staat beroep open
wanneer zij niet instemmen met een tegen hen ingestelde navordering
(art. 332).
Ook in de I.W. is een regeling opgenomen (artt. 286a t/m 286n) voor
arbeiders en werkgevers, die gemoedsbezwaren tegen de verzekering
hebben.
De vrije verzekering krachtens de I.W. is van zoo weinig beteekenis
dat zij onbesproken kan blijven.
Behandeling der aanvragen om, de toekenning, ingang, het genot
en de intrekking van renten. Een aanvraag om rente moet worden

ingediend bij den Raad van Arbeid, die op de aanvraag aanteekent,
welke dag als dag van indiening geldt (art. 137). Hieruit blijkt, dat
een aanvraag am rente schriftelijk dient te geschieden. Een bepaald formulier waarop de rente moet worden aangevraagd, is niet voorgeschreven,
evenmin is voorgeschreven dat de verzekerde zelf de aanvraag indient,
ook een derde mag dit voor hem doen.
Een aanvraag om rente behoort wel te vermelden of ouderdoms-,
invaliditeits-, weduwen- of weezenrente wordt verlangd, terwijl een aanvraag om invaliditeitsrente dient te vermelden of deze rente gevraagd
wordt op grond van blijvende of tijdelijke invaliditeit, dan wel van beide
en, indien weduwenrente wordt verlangd, of het is op grand van invaliditeit of op grond van het bereiken van den 6o-jarigen leeftijd (art. 136,
2de lid).
Bij de aanvraag om invaliditeits- en ouderdomsrente moet de loopende
rentekaart worden overgelegd en bij eerstgenoemde rente eventueel een
uitgereikt M.P.C. (art. 138).
Is een aanvraag om rente bij den Raad van Arbeid binnengekomen,
dan teekent dit orgaan op de aanvraag aan, welke dag als dag van indiening geldt (art. 137). Ingeval de aanvraag om rente per post is verzonden, geldt de dag van afzending (poststempel) als dag van indiening.
Blijkt dat een aanvrager van een invaliditeitsrente of van een weduwenrente op grond van invaliditeit, reeds invalide was op een vroegeren dag
dan dien, waarop de indiening der aanvraag plaats had, geldt als de
dag van indiening de eerste dag der kalenderweek, volgende op die, waarin de nivaliditeit reeds bleek aanwezig te zijn, mits wordt aangetoond,
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dat de aanvrager door ziekte of andere redenen verhinderd is geweest
zijn aanvraag vroeger in te dienen.
Aangezien de renten, zooals we nog nader zullen bespreken, in de
meeste gevallen ingaan op den dag van indiening der aanvraag, is het
van belang dat de renteaanvraag tijdig wordt ingediend.
Ten aanzien van de aanvraag om invaliditeitsrente, onderzoekt de
Raad van Arbeid summier, o.m., of de wachttijd (1 5o premien) vervuld is
en of de verzekering vervallen of nietig is (art. 145). Blijkt de wachttijd niet vervuld te zijn, of is de betrokkene niet of niet meer als verzekerde te beschouwen, dan is een onderzoek naar de vraag, of de betrokkene al of niet invalide is in den zin der wet, overbodig. In die
gevallen kan de Raad van Arbeid de aanvraag doorzenden met het voorstel haar of te wijzen (art. 145).
Blijkt den Raad echter dat o.m. aan de genoemde voorwaarden wel
voldaan is, dan zal hij een onderzoek laten instellen naar het al of niet
bestaan der invaliditeit.
Dit onderzoek heeft plaats door een of twee geneeskundigen (art. 146),
terwijl aan dit onderzoek, op verzoek van den Raad, kan warden deelgenomen door een of twee loonkundigen (art. 146). Het geneeskundig
onderzoek is steeds vereischt, tenzij de Raad van Arbeid de invaliditeit
aanwezig acht tengevolge van het verlies van een of meer ledematen,
of van oordeel is, dat de aanvrager onafgebroken een half jaar invalide
is geweest, mits hem gedurende dien tijd ziekengeld is uitgekeerd en op
geen anderen grand rente aangevraagd wordt (art. 147).
Heeft de Raad van Arbeid een volledig onderzoek ingesteld naar alles
wat voor een juiste beoordeeling der aanvraag van belang is, dan zendt
hij de aanvraag met alle stukken en zijn verslag en de rentekaart of
een afschrift daarvan, naar de Bank (art. i5o). Daarna beslist de
Bank zoo spoedig mogelijk op de aanvraag.
Bij aanvragen om weduwenrente op grond van invaliditeit is de behandeling door den Raad van Arbeid in hoofdzaak gelijk aan die van
aanvragen om invaliditeitsrente (artt. 146, 147a, 148 1 ste lid, 151 en 152).
De renten worden toegekend door de Bank, zij neemt daartoe een beslissing (art. 136). Van deze beslissing, met vermelding der gronden waarop zij steunt, ontvangt de verzekerde (eventueel wettelijk vertegenwoordiger) en de Raad van Arbeid een afschrift. Voorts wordt aan verzekerde
een aanwijzing tot ontvangst der rente en een bewijs van toekenning der
rente gezonden. Op vertoon van laatstgenoemd bewijs kan de rente ten
postkantore worden ontvangen.
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Wordt de aanvraag om rente afgewezen, dan wordt mede afschrift
der beslissing aan belanghebbende en den Raad van Arbeid gezonden.
Van alle beslissingen omtrent toekenning en afwijzing van renten staat
op de bekende wijze beroep open.
Een aanvraag om of betreffende rente vervalt, indien de aanvrager
of, is de aanvraag betreffende weezenrente door twee of meer kinderen
gedaan, indien alle aanvragers overlijden voor dat de Bank op de aanvraag heeft beschikt (art. 161).
De invaliditeitsrente gaat in op den dag van indiening der aanvraag,
of op een vroegeren datum, indien verzekerde aantoont reeds vanaf dien
vroegeren datum invalide to zijn.
De ouderdomsrente gaat niet in voor het bereiken van het 65ste jaar.
De weezenrente gaat in op den dag van het overlijden van den verzekerde. Wordt weezenrente toegekend uit de verzekering der moeder, in
verband met het overlijden van den vader, dan gaat de rente in op den
dag van het overlijden van den vader. Ten aanzien van kinderen,
geboren na den dag van het overlijden van den verzekerde, of van den
vader, gaat de weezenrente in op den dag der geboorte.
De weduwenrente gaat in op den dag van het overlijden of vermoedelijk overlijden van den verzekerde, indien de weduwe op dien
dag blijvend invalide is, of den leeftijd van 6o jaar heeft bereikt. Is
de weduwe op den dag van het overlijden van haar echtgenoot niet
invalide en nog geen 6o jaar oud, dan gaat de rente in op den dag van
indiening der renteaanvraag of, op den dag, waarop zij 6o jaar oud werd
(artt. 154 en 377).
De rente wordt uitbetaald op den eersten Dinsdag na de beslissing
waarbij de rente is toegekend en de volgende uitkeeringen telkens met
een tusschenpoos van vier weken, eveneens op Dinsdag.
Indien de rentetrekker in een inrichting van weldaciigheid is opgenomen en de kosten van verzorging of verpleging komen geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk of een burgerlijke gemeente, dan kan de Bank
op verzoek van het belanghebbend orgaan de rente voor den duur der
verzorging of verpleging, geheel of gedeeltelijk doen uitbetalen aan dat
orgaan (art. 165a).
Wanneer een rentetrekker overlijdt, wordt de rente tot en met den
dag van overlijden verschuldigd, uitgekeerd aan de echtgenoot(e) of aan
de verzorgers of erven van den overledene (art. 166).
In 't algemeen kan men zeggen, dat de renten eindigen bij overlijden
,
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uitgezonderd de weezenrente die ook kan eindigen wanneer het jongste
kind 14 jaar oud is geworden.
De rente kan echter ook op andere gronden eindigen. Zij kan n.l.
worden ingetrokken.
De Raad van Arbeid is bevoegd den verzekerde, die in het genot is
van invaliditeitsrente, of de weduwe, aan wie weduwenrente is toegekend
op grond van invaliditeit, op te roepen of te doen oproepen. Deze oproeping kan verband houden met het vermoeden, dat de invaliditeit niet
langer aanwezig is, dus met het oog op intrekking van de rente.
Heeft de verzekerde den leeftijd van 6o jaar bereikt en gedurende
5 jaar of langer in het genot van invaliditeitsrente, dan blijft de oproeping achterwege. Evenmin wordt opgeroepen de weduwe, die in het genot
is van weduwenrente op grond van invaliditeit en den leeftijd van 65 jaar
heeft bereikt (art. 102).
Het onderzoek kan aanleiding geven dat de aangewezen geneeskundige(n) het wenschelijk acht(en), den verzekerde ter observatie in een inrichting te doen opnemen, terwijl ook de mogelijkheid bestaat, dat zij
voorschriften geven in het belang van het geheel of gedeeltelijk herstel
der verloren arbeidskracht en de opvolging dier voorschriften, geneesof heelkundige behandeling of opneming in een inrichting medebrengt.
Hiervan doet de Raad van Arbeid mededeeling aan de Bank.
De Bank kan besluiten, aan den verzekerde genees- of heelkundige
behandeling te doen verleenen of hem in een inrichting te doen opnemen (art. 105).
Van het resultaat van de oproeping, ondervraging en het onderzoek of
van de uitvoering van het besluit der Bank aan den rentetrekker eene
genees- of heelkundige behandeling te verleenen of hem in een inrichting te doen opnemen, doet de Raad van Arbeid, onder overlegging der
daarop betrekking hebbende stukken verslag aan de Bank (art. 106).
De Bank kan, na verhoor of oproeping van den verzekerde, indien
uit het verslag b.v. blijkt dat de rentetrekker niet langer invalide is, de
invaliditeitsrente intrekken (art. 107).
Van de intrekking wordt door de Bank een beslissing genomen, waarvan afschrift gezonden wordt aan den rentetrekker en den Raad van
Arbeid (art. 1 19). Van deze beslissing kan de verzekerde in beroep komen
op de bekende wijze.
Nog wordt opgemerkt dat reiskosten en eventueel kosten van tijdverlies, zoo noodig ook van een geleider, om aan de oproepingen hiervoren bedoeld te kunnen voldoen, vergoed worden.
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Taak en toezicht der uitvoeringsorganen. De taak der Raden van
Arbeid omvat in hoofdzaak, de aanmelding tot de verzekering en de
vaststelling van den verzekeringsplicht, het opmaken van rentekaarten,
de vereffening der rentekaarten, de vaststelling en invordering van nog
verschuldigde premien, de voorbereiding en het gereedmaken van alle
aanvragen om renten, het doen van voorstellen tot het verleenen en beeindigen van geneeskundige behandeling enz. en tot de intrekking van
renten.
Voorts berust bij de Raden van Arbeid in hoofdzaak het toezicht op
de naleving der I.W. Dit toezicht wordt voornamelijk uitgeoefend door
de aan de Raden van Arbeid verbonden buitendienst-ambtenaren.
Deze ambtenaren hebben op grond van een groot aantal strafbepalingen die in de I.W. zijn opgenomen (artt. 38o t/m 406), het recht van
door hen geconstateerde overtredingen procesverbaal pro Justitia op te
maken, waarop eventueel veroordeeling volgt door den bevoegden rechter
met hechtenis, gevangenisstraf of geldboete.
De taak der Bank bij de uitvoering der I.W. bestaat in hoofdzaak uit
de toekenning der renten, het verleenen van geneeskundige behandeling
enz. en het beheer van het invaliditeitsfonds.
De postkantoren hebben tot taak het in ontvangst nemen van rentekaarten, de zegelverkoop en de uitbetaling der renten.
OUDERDOMSWET 1919,
Vrijwillige Ouderdoms-Verzekering.

Inwerkingtreding, doel en omvang der wet. De Ouderdomswet
1919, Wet van den 4den November 1919, Stbl. No. 628, is gelijktijdig
met de Invaliditeitswet, n.l. op 3 December 1919, tijdens het bewind
van Minister Aalberse in werking getreden.
Sinds de in werking treding heeft de wet enkele malen belangrijke
wijzigingen ondergaan, heeft men haar meer en meer aan de gebleken
behoeften aangepast en er naar gestreefd aan deze vrijwillige verzekering
nog andere voordeelen te verbinden dan enkel ouderdomsrente.
Het oorspronkelijk doel dat de wetgever met de O.W. 1919 beoogde,
was, naast de Invaliditeitswet, waarbij 0.m. een voorziening werd getroffen tegen de geldelijke gevolgen van den ouderdom voor loonarbeiders, ook voor de maatschappelijk met hen gelijkstaande niet loonarbeiders, een gelegenheid te scheppen, waarbij deze op volkomen veilige
wijze hun spaarpenningen zouden kunnen afzonderen voor een rijkspen-
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sioen, om op deze wijze ook hun geldelijke zorgen van den ouden dag te
verlichten.
Gaan we thans eerst na hoe de wet oorspronkelijk luidde, dan zien
we dat deze onderscheid maakte tusschen drie categorieen van personen:
A. Personen die bij het in werking treden der wet (3 Dec. 1919)
65 jaar waren.
Aan hen, die den 65-jarigen leeftijd reeds bereikt hadden op 3 Dec.
1919, werd een kostelooze rente van f 3.— per week verstrekt, welk
bedrag werd verminderd tot f 2.5o per week, indien beide echtgenooten
in het genot van rente waren (art. 29) .
Aanspraak op deze rente konden natuurlijk niet maken zij, die reeds
rente trokken op grond van de kostelooze ouderdomsrenten verleend in
de jaren 1913-1919 op grond van de overgangsbepalingen der I.W.
(zie de artt. 369 en 370 I.W.).
Om in het genot van de kostelooze Ouderdomsrente (art. 28) te kunnen
worden gesteld, moest aan drie voorwaarden worden voldaan:
a. de betrokkene moest zijn Rijksingezetene; indien hij geen Nederlander was, moest hij gedurende de zes jaren, onmiddellijk aan 3 December 1919 voorafgaande, zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf binnen het
Rijk hebben gehad;
b. hij zelf of zijn echtgenoot mocht niet zijn aangeslagen in de vermogensbelasting of in de inkomstenbelasting naar een inkomen van
f 1200.- of meer;
c. hij mocht niet hebben nagelaten, hoewel tot arbeid in staat zijnde,
door arbeid regelmatig in de behoeften van zich en zijn gezin te voorzien.
Aan deze categorie werd geen uitkeering bij overlijden verleend.
Nog steeds kunnen kostelooze renten ingevolge art. 28 worden toegekend. Dat vindt zijn oorzaak in de bepaling, dat zij die op 3 December
1919 reeds 65 jaar waren, doch toen op grand van den belastingaanslag
geen recht op kostelooze rente hadden, later nog recht op rente kunnen
doen gelden, wanneer zij aantoonen nu wel in de termen te vallen.
Hiertoe behooren dus thans nog alleen personen, geboren voor 3 December 1854.
B. Personen die bij het in werking treden der wet reeds 35 jaren
waren, doch nog geen 65 jaar.
Voor personen, die op 3 December 1919 den leeftijd van 35 jaar, doch
dien van 65 jaar nog niet hadden bereikt, is gedurende 4 jaar na 3 De519

amber 1919, dus tot 3 December 1923, de gelegenheid geopend zich een
rente te verzekeren van f 3. per week na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd (art. 24). Boven deze rente van f 3.
per week hebben deze
verzekerden recht op een uitkeering bij overlijden van f ioo.—, mits
het overlijden niet plaats heeft binnen 3 jaar na het sluiten der verzekering.
De premie voor deze verzekerden is een uniforme premie van f 0.39
per week, verschuldigd vanaf 3 December 1919.
Voorts moest aan de volgende voorwaarden worden voldaan.
a. de betrokkene moest zijn Rijksingezetene; indien hij geen Nederlander was, moest hij gedurende de zes jaren, onmiddellijk aan 3 December 1919 voorafgaande, zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf binnen
het Rijk hebben gehad (art. 25);
b. hij zelf of zijn echtgenoote mocht niet zijn aangeslagen in de vermogensbelasting of in de inkomstenbelasting naar een inkomen van
f 2000.- of meer (art. 24).
Voor echtgenooten, die beiden recht hebben op een kostelooze rente
of een rente ex. art. 24, is het bedrag der rente gesteld op f 2.50 per
persoon, per week.
De rente der verzekeringen, gesloten tegen bovengenoemd uniform
tarief van f 0.39 per week, gaat in normale gevallen in op den eersten
dag der week, waarin de verzekerde 65 jaar wordt. Hierop bestaat echter
een uitzondering. Is n.l. de verzekering aangegaan meer dan 2 jaar na
het in werking treden der wet, dus na 3 December 1921 dan ontstaat
eerst recht op rente, evenveel weken na het bereiken van den 65-jarigen
leeftijd als de verzekering te laat is ingegaan.
Personen, die naast hun vrijwillige verzekering, gesloten krachtens art.
24, ook vallen onder de verplichte verzekering volgens de I.W. en op
65-jarigen leeftijd recht hebben op een rente ex. art. 373 I.W. van f 3.
per week, ontvangen op genoemden leeftijd krachtens art. 24 slechts een
gereduceerde rente en een gereduceerde uitkeering bij overlijden, die lager
zijn naarmate de leeftijd bij toetreding tot de verzekering dichter bij
den 65-jarigen leeftijd is gelegen.
—

—

C. Personen die bij het in werking treden der wet nog geen 35 jaar
waren.
De derde categorie van personen, die n.l. bij het in werking treden der
wet nog geen 35 jaar waren, konden zich na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd een rente verzekeren van 3, 4, 5 of 6 gulden per week, terwijI
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de verzekering tevens het recht gaf op een uitkeering van f loo.— bij
overlijden, mits het overlijden niet plaats had binnen drie jaar na het
aangaan der verzekering. Voorts moest voldaan worden aan dezelfde
voorwaarden, genoemd onder a. en b. van categorie B.
Het bedrag der premie hield verband met den leeftijd van den verzekerde bij toetreding en het bedrag der verzekerde rente. De administratiekosten kwamen ten laste van den Staat en waren niet in de premie
verdisconteerd.
Opgemerkt wordt nog, dat deze categorie van personen naast hun
verplichte verzekering deze vrijwillige verzekering kon sluiten en de
voordeelen onverminderd op hen van toepassing bleven.
Vrijstelling van premiebetaling.
Van premiebetaling konden warden vrijgesteld, zoowel de verzekerden
van categorie B als die van C, die tijdens hun verzekering blijvend invalide
werden in den zin der Invaliditeitswet (art. 72 I.W.), mits die ontheffing
niet werd gevraagd binnen 3 jaar na het aangaan der verzekering (art.
19). Na de ontheffing behield de verzekerde onverminderd aanspraak
op de voile rente per week na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd
en op de uitkeering bij overlijden.
In het hiervoren gegeven overzicht hebben wij besproken het doel en
den omvang der verzekering, zooals die oorspronkelijk in de Ouderdomswet 1919 waren geregeld. Thans zullen we gaan bespreken, hoe een en
ander in den loop der jaren is gegroeid, waarbij gemakkelijk valt te
constateeren, dat de oorspronkelijke gedachte meer en meer uit de O.W.
1919 is verdwenen. wij zullen o.m. zien, dat zij door het niet langer stellen van welstandsgrenzen tenslotte practisch your iedereen de gelegenheid
opende een verzekering bij het Rijk te sluiten.
Bij de wet van 19 Mei 1922 Stbl. No. 352, in werking getreden op
Februari 1923, is de eerste wijziging der O.W. 1919 tot stand gekomen,
welke hierop neerkwam, dat: „leder Rijksingezetene, die zelf of wiens
echtgenoote niet was aangeslagen in de Rijksinkomstenbelasting naar een
inkomen van f 2000.- of meer, zich kan verzekeren voor een rente
van ten hoogste f 6.— per week, op 65-jarigen leeftijd, tegen een premie
verband houdende met den leeftijd bij toetreding en het bedrag der
rente." Oak personen boven de 35 jaar konden zich dus in het vervolg
verzekeren voor een rente van f 6.— per week met uitkeering bij overlijden van f ioo.— (art. 18a).

Ook personen die reeds een verzekering van f 3.— rente ex. art. 24
(categorie B.) hadden loopen, konden daarnaast deze verzekering sluiten,
echter slechts tot een bedrag van niet meer dan f 3.— per week. Zij
konden zich dus totaal voor geen hooger bedrag dan van f 6.— per
week verzekeren.
Daarnaast werd, ingaande 1 Februari 1923, voor ieder Rijksingezetene
de mogelijkheid geopend, ongeacht de welstandsgrens, zich te verzekeren
voor een rente van drie tot twintig gulden per week, ingaande op 55,
6o of 65-jarigen leeftijd. (Ingaande i Januari 1927 is dit aldus gewijzigd, dat men zich op alle leeftijden liggende tusschen den 55-jarigen
en 65-jarigen leeftijd, de beide genoemde leeftijden inbegrepen, kon
verzekeren) (art. 18b, art. 1i ). Deze verzekering geeft bovendien recht
op een uitkeering van f ioo.— bij overlijden, mits dit overlijden niet
plaats heeft binnen 3 jaren na den dag waarop de verzekering is gesloten.
Verzekeringen gesloten voor kinderen beneden 6 jaar geven reeds na 3
maanden recht op een (verminderde) uitkeering bij overlijden.
Het recht op uitkeering bij overlijden blillt bestaan, ook indien men
reeds in het genot van rente is gesteld.
Voor deze laatste wijze van verzekering werd, omdat de verzekering
niet beperkt was tot hen, die beneden zekere welstandsgrenzen bleven,
niets meer door het Rijk bijgedragen. De premien moesten alle kosten
dekken. Men noemde haar daarom self-supporting.
De tweede wijziging in de O.W. 1919 werd aangebracht bij de wet van
13 Juli 1923, Stbl. No. 353, in werking getreden op 1 September 1923.
Bij deze wijziging bleef voor de nieuwe verzekeringen alleen de selfsupporting verzekering over, d.w.z. ; dat hiervoor de betaalde premie
de kosten dekt, zoodat geen gedeelte hiervan meer ten laste van den
Staat komt. Bij deze wijziging werd tevens voor de nieuwe verzekeringen
uit de wet gelicht de mogelijkheid om ontheffing van de verplichting tot
premiebetaling te verkrijgen, wanneer men na minstens 3 jaar verzekerd
te zijn, blijvend invalide werd in den zin der I.W. Alleen zij die dus een
verzekering hebben gesloten voor i September 1923 kunnen thans nog
voor ontheffing van premiebetaling in aanmerking komen.
Ondanks de verschillende wijzigingen in de O.W. 1919 konden de mogelijkheden, die de wet opende, om een verzekering te sluiten, velen niet
bevredigen. Het hoofdbezwaar dat men van de te verzekeren candidaten
vernam was, dat bij overlijden slechts een uitkeering van f Too.— werd
gegeven en de betaalde premien bij overlijden voor den pensioengerechtigden leeftijd overigens geheel verloren gingen.
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Bij de wet van 24 Juni 1929, Stbl. No. 330, werd de O.W. 1919 opnieuw gewijzigd, welke wijziging op 1 April 1930 in werking is getreden.
Daarbij is aan laatstgenoemd bezwaar tegemoet gekomen door te bepalen, dat de verzekering kan worden gesloten met het beding, dat
bij overlijden voor het bereiken van den leeftijd, waarop het rentegenot
zou ingaan, de betaalde premien zullen worden teruggegeven, verminderd met een jaarpremie en met hetgeen in de premie is begrepen voor
de vaste uitkeering bij overlijden van f ioo.—.
Verder is bij deze wijziging de mogelijkheid geopend, dat ieder Rijksingezetene, mits geen 6o jaar of ouder, bevoegd is zijn echtgenoot(e)
bij de Bank te verzekeren voor een rente na zijn overlijden. De rente
bedraagt naar keuze van hem, die de verzekering sluit, een gulden of
een veelvoud van een gulden per week, echter een bedrag van f io.—
per week niet te boven gaande. Deze rente wordt genoemd „overlevingsrente".
Wanneer wij in 't kort samenvatten, vvelke verzekeringen, dus thans
krachtens de O.W. 1919 kunnen worden gesloten, dan zien we dat:
e. ieder Rijksingezetene en ieder Nederlander, die geen Rijksingezetene is, zich kan verzekeren voor f 3.— tot f 20.- (veelvoud
van f 1. ) per week op een der leeftijden van 55 tot 65 jaar
met uitkeering bij overlijden van f ioo.—.
Kinderen beneden 6 jaar hebben reeds na 3 maanden recht op
een uitkeering bij overlijden, n.l.
f 20.- bij overlijden binnen le jaar
2e
40.—
3e
6o.—
100.— „ later overlijden. (art. i 0, le, 2e en 3e lid, jo. art. 11).
—

2e. dezelfde bevoegdheid bestaat, met het beding, dat bij overlijden van den verzekerde voor het bereiken van den leeftijd,
waarop het rentegenot zou ingaan, de betaalde premien worden
teruggegeven, verminderd met het bedrag van een jaarpremie en
met hetgeen in de premien begrepen is voor de uitkeering bij
overlijden.
De gehuwde vrouw kan de verzekering sluiten zonder bijstand
van haar echtgenoot (art. io, le, 2e en 3e lid).
3e. ieder gehuwd Rijksingezetene, mits geen 6o jaar of ouder, bevoegd
is zijn echtgenoot(e) bij de Bank te verzekeren voor een rente
na zijn (haar) overlijden van een gulden of een veelvoud van een
523

gulden per week, echter een bedrag van
boven gaande (art. i a 4e lid).

f io.—

per week niet te

Wanneer de verzekerde, die een verzekering heeft gesloten, als onder 3e
genoemd, overlijdt binnen drie jaren na den dag waarop de verzekering
is ingegaan, wordt, tenzij het overlijden het gevolg is van een hem na
het ingaan der verzekering overkomen ongeval, de verzekerde rente niet
uitgekeerd.
Het zal thans wel duidelijk zijn, dat op het oogenblik allerlei verzekeringen loopen, die nu niet meer gesloten kunnen worden.
Voor het aantal loopende verzekeringen zie grafiek op blz. 525.
Bij de verdere anderwerpen, die nog ter sprake zullen warden gebracht, zal in hoofdzaak aandacht worden geschonken aan de verschillende bepalingen, die de O.W. 1919 op dit moment bevat. 1 )

Hoe komt de verzekering tot stand. Hij die een vrijwillige verzekering wenscht te sluiten, dient daartoe een aanvraag in bij den bevoegden
Raad van Arbeid of bij een door den Raad van Arbeid aangewezen
agent (art. 4 T).
De aanvraag heeft plaats door invulling en onderteekening van een
daartoe vastgesteld formulier (art. 6 T).
Nadat door den Raad van Arbeid op de aanvraag is beslist, wordt
van deze beslissing aan den aanvrager mededeeling gedaan. Is de aanvrager een ander dan de persoon, wiens toelating tot de verzekering is
verzocht en niet diens wettelijke vertegenwoordiger, dan geschiedt mededeeling der beslissing tevens aan den persoon, wiens toelating tot de verzekering is verzocht (art. 7 T). Hieruit blijkt, dat de aanvrager en de te
verzekeren persoon niet dezelfde behoeven te zijn. Een vader kan zijn
minderjarige kinderen verzekeren, in welk geval hij optreedt als wettelijke
vertegenwoordiger, doch hij kan ook een aanvraag indienen tot het sluiten eener verzekering voor zijn meerderjarig(e) kind(eren). Een patroon
kan een vrijwillige verzekering sluiten voor knecht of dienstbode; een
industrieel voor zijn geheele personeel of een gedeelte daarvan.
De toelatingsbeslissing vermeldt am. het bedrag der verschuldigde
premie en den dag, waarop de verzekering aanvangt. In 't algemeen
1 ) De artikelen waarnaar hiervoren verwezen wordt, slaan op de O.W.
1919
zooals deze oorspronkelijk of na de besproken wijziging der wet luidden.
In het volgende gedeelte wordt naar de artikelen verwezen zooals de O.W. 1919
thans luidt. Staat achter een artikel een T. vermeld dan wil dat zeggen, dat het
een artikel betreft van het Tariefbesluit (K.B. van 17 April 1923, Stbl. 146).
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Aantal loopende verzekeringen krachtens de O.W. '19
op 31 December van onderstaande jaren.

gaat de verzekering in op den dag, waarop de aanvraag is ingediend
(art. 7 T).
Van deze toelatingsbeslissing staat beroep open bij de Raden van Beroep en hooger beroep bij den Centralen Raad van Beroep.
De premien en de betaling daarvan. De voor de verzekering verschuldigde premie dekt alle uit de verzekering voortvloeiende kosten en
wordt berekend naar den maatstaf van de tarieven, welke bij algemeenen
maatregel van bestuur zijn vastgesteld (art. 18).
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Inlichtingen omtrent de premie, die voor een bepaalde verzekering
verschuldigd is, kan men ten alien tijde bij de Raden van Arbeid of
zijn agenten verkrijgen.
Wij moeten nog even stilstaan bij de vraag, over welken tijd de
premie verschuldigd is.
Het is begrijpelijk dat de premie verschuldigd is vanaf den datum,
waarop de verzekering blijkens de toelatingsbeslissing is ingegaan, zoodat alleen nog beantwoord moet worden, tot hoe lang de premie moet
worden betaald.
Art. 3 van het Tariefbesluit geeft ons hierop het antwoord. Voor de
verzekeringen op blz. 523, onder I en 2 genoemd (art. 1 o, le en 2 e lid,
jo. art. I I) geldt dat de verplichting tot premiebetaling bestaat, zoolang de verzekerde in leven is, doch uiterlijk tot den leeftijd, waarop de
rente ingaat.
De gehuwde Rijksingezetene kan zijn echtgenoot(e) verzekeren voor
een rente na zijn (haar) overlijden (overlevingsrente art. 1o, 4e lid) onder
verschillende voorwaarden, wat den duur der premiebetaling betreft.
Er kan n.l. worden bepaald dat de premie zal warden betaald, zoolang
hij, die de verzekering sloot, in leven is, ofwel totdat hij een der vooraf
to bepalen leeftijden in geheele jaren, liggende tusschen den 55-jarigen
en den 65-jarigen leeftijd, de beide genoemde leeftijden inbegrepen, heeft
bereikt.
De premiebetaling eindigt in ieder geval bij het overlijden van den
verzorgde.
De premiebetaling geschiedt in het algemeen wekelijks bij vooruitbetaling, hetzij ten kantore van den Raad van Arbeid, hetzij aan een
door den Raad van Arbeid aangewezen persoon, of op andere wijze.
Betaling aan de agenten van den Raad van Arbeid, die in de gemeente,
of een rayon van enkele gemeenten zijn aangesteld, is regel. Zij komen
de premie innen tegen afgifte van kwitantie of door afteekening van een
betalingskaart of -boekje dat de verzekerde in zijn bezit heeft. De vervaldag der premie is op Maandag gesteld.
Bij premiebetaling in grootere termijnen dan een week worden de
navolgende disconto's toegestaan:
bij betaling van maandpremie
kwartaalpremie
halfjaarpremie
„ jaarpremie
7.1
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io%
1 3%
13%
1 4%

Ook is aan den verzekerde de gelegenheid gegeven de verschuldigde
premie ineens te voldoen door betaling van een afkoopsom (art. 59 T).
Evenals het sluiten eener vrijwillige verzekering aan iedereen vrij
staat, zoo ook staat het den verzekerden te alien tijde vrij de premiebetaling te doen eindigen (art. 2o). De aandacht wordt er op gevestigd,
dat aan den betrokkene niet de bevoegdheid is gegeven om de verzekering
te doen eindigen. Ware dit laatste wel mogelijk, dan had moeten worden
overwogen, wat met de betaalde premien moest gebeuren.
De premie geheel ten voordeele van het fonds te doen komen, zou
onbillijk zijn; teruggave van de betaalde premien, desnoods na aftrek
van een zeker deel als vergoeding voor administratiekosten, zou de belanghebbenden in de verleiding kunnen brengen om een einde aan de
verzekering te maken.
Men heeft daarom een regeling gekozen, waarbij aan den verzekerde
de bevoegdheid wordt toegekend de premiebetaling te doen eindigen.
De verzekering blijft dus voortduren, doch premie is niet meer verschuldigd. De belanghebbende behoudt aanspraak op een rente bij het
bereiken van den leeftijd, waarop de rente volgens de oorspronkelijke
verzekering zou ingaan; het bedrag dier rente zal natuurlijk lager zijn
dan het oorspronkelijk verzekerde bedrag.
De verzekerde, die de premiebetaling wenscht te eindigen, doet daarvan mededeeling aan den Raad van Arbeid op een formulier, dat kosteloos bij den Raad van Arbeid of zijn agenten verkrijgbaar is. Zoodra de
mededeeling is gedaan, wordt geen premie meer ingevorderd (art. 27 T).
De premiebetaling dient regelmatig op of voor den vervaldag (Maandag) plaats te hebben. Een verzekerde, die io achtereenvolgende vervaldagen in gebreke gebleven is de premie te betalen, wordt geacht de
premiebetaling te hebben doen eindigen (art. 2 I) .
Eer het zoover komt, wordt de betrokkene tijdig gewaarschuwd (art.
29T).
Nadat de Raad van Arbeid de mededeeling van den verzekerde heeft
ontvangen, dat hij de premiebetaling wenscht te doen eindigen, of nadat
hij geacht moet worden de premiebetaling te hebben doen eindigen,
wegens achterstand in de premiebetaling, reikt de Raad van Arbeid hem
een bewijs uit, vermeldende:
e. den datum waarop de premiebetaling eindigt;
2e. het rentebedrag, waarop de verzekerde bij het bereiken van den
bij het sluiten der verzekering vastgestelden leeftijd recht heeft.
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Men zou kunnen zeggen dat aan den verzekerde een premievrije polis
wordt uitgereikt.
De Raad van Arbeid bepaalt het rentebedrag, waarop de verzekerde,
bij het bereiken van den leeftijd, waarop het rentegenot ingaat, recht
heeft.
Indien de verzekering is gesloten met het beding van restitutie van
premien bij vooroverlijden, bepaalt de Raad van Arbeid tevens het bedrag dat bij overlijden gerestitueerd wordt, wat eventueel ook in het
hiervoren besproken bewijs wordt vermeld.
Is de verzekering gesloten voor een overlevingsrente, dan bepaalt de
Raad van Arbeid het bedrag, waarop de verzorgde na het overlij den
van den verzekerde recht heeft, wat eveneens in het hiervoren besproken
bewijs vermeld wordt.
Indien het rentebedrag minder dan 25 cent per week zou bedragen,
kan door de Bank bepaald warden, dat bij het bereiken van den bij het
sluiten der verzekering vastgestelden leeftijd een som ineens wordt uitgekeerd (art. 20, 2de lid en art. 32 T).
Is aan een verzekerde het hiervorenbedoelde bewijs uitgereikt, dan vervalt de aanspraak op de uitkeering bij overlijden (art. 20, 3e lid).
Is de premiebetaling op een der beide hiervoren besproken gronden geeindigd, dan kan op verzoek van den verzekerde de premiebetaling hersteld worden, mits de verzekerde aan de Bank een inkoopsom
betaalt. Omtrent de berekening en de betaling der inkoopsom, alsmede
omtrent alles wat verder op het herstel der premiebetaling betrekking
heeft, zijn regelen gesteld in het Tariefbesluit (K.B. van 17 April 1923,
Stbl. No. 146).
Bij overlijden van een verzekerde, wiens verzekering hersteld is, binnen
een jaar na het herstel der verzekering, wordt de uitkeering bij overlijden
niet uitbetaald (art. 22).
Door het herstel der premiebetaling en de nakoming van de daaraan
verbonden financieele verplichtingen, herkrijgt de verzekerde de volle
rechten, aan de oorspronkelijke verzekering verbonden, alsof de verzekering nimmer gewijzigd werd, behoudens de voorwaarde in de vorige
alinea gesteld.Voorts is den verzekerde de gelegenheid gegeven ander zekere voorwaarden verlaging to vragen van het verzekerde bedrag, van wijziging
in den leeftijd waarop het rentegenot zal ingaan, of van wijziging
in het tarief, enz.
Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat van de beslissingen omtrent het
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weigeren om een verzekering te sluiten, het vaststellen van het bedrag
der premie, alsmede van het beeindigen der premiebetaling en het herstel
der premiebetaling, beroep open staat bij de Raden van Beroep en hooger beroep bij den Centralen Raad van Beroep (art. 23).
Toekenning, ingang, uitbetaling en einde der renten. De Raad
van Arbeid zendt, zoodra uit een verzekering recht op rente ontstaat
en de premiebetaling voor die verzekering niet van te voren is geeindigd, (artt. 20 en 21), de vereischte stukken aan de Bank, die de
rente ambtshalve toekent.
Indien de premiebetaling tevoren reeds is geeindigd, geschiedt de
toekenning der rente, wanneer aan de Bank blijkt, dat het recht op rente
of het recht op de som ineens, is ontstaan (art. 48 T).
De beslissing tot toekenning eener rente vermeldt het bedrag en den
dag van ingang der rente en de gronden, waarop de beslissing steunt.
De beslissing tot weigering eener rente vermeldt de gronden der weigering (art. 49 T).
Van de beslissing betreffende een overlevingsrente wordt mededeeling
gedaan aan de(n) verzorgde en aan den Raad van Arbeid. In de overige
gevallen wordt van de beslissing mededeeling gedaan aan den verzekerde
en den Raad van Arbeid. Verder wordt aan den verzekerde of verzorgde
een aanwijzing gezonden tot ontvangst der rente en een bewijs van toekenning op vertoon, waarvan hij (zij) de rente ten postkantore kan
ontvangen.
De rente gaat in op den eersten dag der week, waarin de verzekerde
den leeftijd van 65 jaar, of, indien de verzekering is gesloten voor eene
rente, ingaande bij het bereiken van een jongeren leeftijd, van de week
waarin hij dien leeftijd heeft bereikt (art. 13).
De overlevingsrente gaat in op den eersten dag der week, waarin de
verzekerde is overleden (art. 48b T).
Heeft dit overlijden plaats binnen drie jaar na den dag, waarop de
verzekering is ingegaan, dan wordt de rente niet uitgekeerd, tenzij het
overlijden een gevolg is van een den verzekerde na het ingaan der verzekering overkomen ongeval.
Krachtens art. 14 is bij K.B. van 19 Juni 1924, Stbl. No. 296 de betaalbaarstelling der renten geregeld en o.m. bepaald, dat de eerste uitkeering der toegekende rente wordt betaalbaar gesteld op den eersten
Dinsdag na de beslissing tot rentetoekenning en dat de volgende uitkeeringen telkens met een tusschenpoos van vier weken, eveneens op Dins34
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Aantat coopende renten krachtens de O.W. '19 op 31 December
van onderst. jaren, uitgezonderd kostelooze ouderdomsrenten.

dag betaalbaar zijn. leder dier volgende uitkeeringen is gelijk aan vier
weektermijnen der rente.
Indien de rentetrekker in een gesticht, of door of vanwege een instelling van weldadigheid, door het openbaar gezag erkend, wordt verzorgd
of verpleegd en de kosten van verzorging of verpleging geheel of gedeeltelijk ten laste komen van het Rijk, een burgerlijke gemeente of een
zoodanige instelling, kan de Bank, op verzoek van het belanghebbend orgaan, de rente voor den duur van de verzorging of de verpleging, voor zoover voor dien duur de rente nog niet is uitbetaald, geheel
of gedeeltelijk doen uitbetalen aan dat orgaan (art. Izta).
Na overlijden van den rentetrekker, wordt de rente, die tot en met den
eersten dag van uitbetaling na het overlijden zou zijn verschuldigd,
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aan diens echtgenoot uitbetaald, tenzij in verband met het bepaalde
in het hiervoren aangehaald art. 14a de rente niet aan den rentetrekker
werd uitgekeerd, in welk geval ook de na het overlijden nog verschuldigde rente wordt uitbetaald aan het in art. 14a bedoelde belanghebbend
orgaan.
Bij ontstentenis van een echtgenoot kan de Bank het bedrag uitbetalen aan personen, die naar haar oordeel op billijkheidsgronden in
aanmerking komen. De verzorgers gaan voor de erfgenamen.
Voor de toepassing van de voorafgaande alinea wordt alsnog verschuldigd geacht de rente, die betaalbaar zou zijn in de week, waarin de
rechthebbende is overleden (art. 15).
Voor het aantal loopende renten zie grafiek op biz. 53o.
Vervreemding en beslag.

De renten zijn:

a. onvervreemdbaar,
b. niet vatbaar voor verpanding of beleening,
c. niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag, noch voor
faillissementsbeslag (art. 17).
Er kan dus geen aanslag op de renten worden gepleegd, zelfs niet
door middel eener gerechtelijke vordering, met uitzondering van een vordering tot onderhoudsplicht (artt. 479b en 479c Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering).
Voorts is in art. 7 nog bepaald, dat het Rijk zonder eenig voorbehoud
aansprakelijk is voor de betaling door de Bank van de toegekende renten
en uitkeeringen.
We zien dus, dat de verzekeringen zeer solide zijn en de belanghebbenden niet bevreesd behoeven to zijn, dat het met hun verzekeringen
verkeerd zal afloopen.
Uitkeering bij overlijden. Voor de uitkeering bij overlijden ingevolge
art. 12, komt in de eerste plaats in aanmerking de persoon, daartoe
door den verzekerde aangewezen overeenkomstig de voorschriften gegeven bij K.B. van 18 Januari 1921, Stbl. No. 32.
Bij de aanvraag tot het sluiten der verzekering kan hij wiens toelating tot de verzekering wordt verzocht, een persoon, hetzij natuurlijk
persoon, hetzij rechtspersoon aanwijzen, aan wien de uitkeering moet
plaats hebben. Ook kan de betrokkene later nog een persoon aanwijzen.
Deze aanwijzing geschiedt schriftelijk bij den Raad van Arbeid, in wiens
gebied de persoon, die de aanwijzing doet, woont. Woont deze buiten
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Nederland, dan geschiedt de aanwijzing bij den Raad van Arbeid, bij
welken de verzekering is of wordt gesloten.
De aanwijzing kan te alien tijde worden herroepen met aanwijzing
van een ander persoon ,uitgezonderd wanneer de premie wordt betaald
door een instelling van weldadigheid, welke is aangewezen voor de
uitkeering bij overlijden. Is dit n.l. het geval, dan is de herroeping van
de aanwijzing alleen mogelijk, wanneer het bestuur van de betrokken
instelling blijkens overgelegde schriftelijke verklaring daartegen geen
bezwaar beef t.
Is geen aanwijzing geschied, dan zal de uitkeering plaats hebben aan
de(n) echtgenoot(e) van verzekerde en, is er geen echtgenoot, aan hen,
die binnen drie maanden na het overlijden aantoonen, dat zij voor de
begrafenis hebben gezorgd.
De uitkeeringen bij overlijden zullen in 't algemeen, onder door de
Bank te stellen voorwaarden, door den Raad van Arbeid bij beslissing
plaats hebben. Van de toekennings- of weigeringsbeslissing van de uitkeering bij overlijden, staat op de bekende wijze beroep open.

Ontheffing van de verplichting tot premiebetaling. Zooals wij gezien hebben, bestaat thans alleen nog voor hen die voor i September
1923 een niet self-supporting verzekering gesloten hebben, wanneer zij
blijvend invalide zijn of worden, gelegenheid om ontheffing van premiebetaling aan te vragen. Immers art. 19, dat een en ander regelde, is met
ingang van i September 1923 komen te vervallen.
Het verzoek om ontheffing moet schriftelijk worden ingediend bij den
bevoegden Raad van Arbeid. De verzekerde wordt daarna geneeskundig
onderzocht door den Raad van Arbeid en deze zendt het rapport, zoo
noodig vergezeld van een loonkundig rapport, aan de Bank.
De Bank neemt daarop een beslissing en zendt daarvan afschrift aan
den verzekerde, eventueel aan den persoon, die de premie schuldig was
en aan den Raad van Arbeid. De ontheffing gaat in op den eersten dag
der kalenderweek, volgende op die, waarin de aanvraag om ontheffing
is geschied.
Na de ontheffing loopt de verzekering door zonder premiebetaling,
terwijl alle rechten onverminderd blijven voortbestaan.
Ook van de beslissing tot ontheffing van de verplichting tot premiebetaling staat op de bekende wijze beroep open.
Taak en toezicht der uitvoeringsorganen.

De taak der Bank bepaalt zich in hoofdzaak tot het nemen van beslissingen betreffende toe532

kenning van renten, aanvragen om ontheffing van premiebetaling, het
berekenen van inkoopsommen, afkoopsommen enz.; het beheer der ouderdomsfondsen en het opmaken van statistieken en balansen en het toezicht
op de uitvoering der wet.
De taak der Raden van Arbeid bepaalt zich in hoofdzaak tot het
afsluiten der verzekeringen, het innen der premien en het uitbetalen der
uitkeeringen bij overlijden, alsmede het toezicht op de naleving der wet.
In de artt. 39 en 40 der O.W. 1919 zijn enkele strafbepalingen opgenomen, die evenwel van geringe beteekenis zijn.

ZIEKTEWET.
Inwerkingtreding, doel en omvang der wet. De Ziektewet, dagteekenend van den 5den Juni 1913, Stbl. No. 204, tot stand gekomen
onder wijlen Minister Talma, welke in 1929, tengevolge van de wijzizigingswet van 24 Juni 1929, Stbl. No. 329, van Minister Slotemaker
de Bruine, aanzienlijke wijzigingen heeft ondergaan, is ingevolge art. 144,
in werking getreden in twee gedeelten.
Zoo is de Z.W., met uitzondering van artikel 21 en enkele andere
artikelen, in werking getreden op i Augustus 1929, terwijl de artt. 21
e.a. in werking zijn getreden op 1 Maart 193o. Aangezien art. 21 regelt,
wie verzekerd zijn krachtens de Z.W., volgt hieruit dat de eigenlijke
verzekering is gaan werken op 1 Maart 193o.
Doordien de artt. der Z.W. op verschillende tijdstippen in werking
zijn getreden, werd een behoorlijke voorbereidingstijd verkregen.
Wanneer we allereerst weer nagaan, wie verzekerd zijn krachtens de
Z.W., dan vinden we in art. 21 bepaald dat, uitzonderingen daargelaten,
alle arbeiders in den zin der wet verzekerd zijn.
Wie als arbeiders in den zin der wet zijn to beschouwen, zegt Art. 1:
„Onder arbeider wordt verstaan de arbeider in dienst van een onderneming, uitgezonderd degene:
die niet, bij wijze van beroep, tegen loon arbeid verricht, wanneer
hij alleen in buitengewone gevallen tegen loon arbeid van korten
duur verricht;
b. wiens loon uitsluitend bestaat in onderricht;
c. wiens overeengekomen vast loon in geld meer bedraagt dan
f 3000.— per jaar; daarbij wordt het over gedeelten van een jaar
overeengekomen vast loon in geld tot jaarloon herleid. Indien
a.
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de overeenkomst is gesloten voor een of meer weken, wordt een
jaar berekend op 5o weken;
d. die deel uitmaakt van de bemanning van een schip, dat de zee
bevaart en buiten het gezicht der Nederlandsche kust pleegt
te gaan;
e. die ter vervulling van zijn militairen dienstplicht in werkelijken
dienst is;
f. die ingevolge deze wet als werkgever wordt beschouwd."
Toch heeft de wetgever de verzekering niet geheel beperkt tot arbeiders,
die in een onderneming werkzaam zijn.
Zoo zijn ook degenen, die in aangenomen werk arbeid verrichten onder
de wet gebracht (art. 2), alsme.de, onder zekere voorwaarden, zij, die
bij wijze van werkverschaffing zijn tewerk gesteld.
Bezien we eerst nader art. 21, dan blijkt daaruit, dat van de verzekering krachtens de Z.W. de volgende groepen zijn uitgezonderd.
In de eerste plaats zij, die in dienst zijn van een onderneming, waarbij
de voorwaarden van uitkeering bij ziekte publiekrechtelijk zijn geregeld.
In de tweede plaats personen, die in dienst zijn bij ondernemers van
een spoorwegdienst, waarvoor een regeling betreffende uitkeering bij
ziekte is vervat in een hun dienstvoorwaarden betreffend reglement.
Tenslotte zijn in het algemeen ook uitgezonderd zij, die ingevolge
de pensioenwet als ambtenaren zijn te beschouwen, zooals o.a. ambtenaren benoemd door Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap, enz. (art. 21).
Het werd door den wetgever wenschelijk geoordeeld de gelegenheid te
openen, om personen wier positie met arbeiders in den zin der wet is gelijk
te stellen en die niet in dienst van een onderneming werkzaam zijn ook
in de verzekering op te nemen, met uitzondering van personen uitsluitend belast met huiselijke of persoonlijke diensten (art. 22).
Bij algemeenen maatregel van bestuur van 28 Januari 1931, Stbl.
No. 24 zijn dan ook met ingang van i Juli 1931, voor alle Raden van
Arbeid met arbeiders in dienst van een onderneming gelijkgesteld personen die in loondienst werkzaam zijn:
a.

b.
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aan inrichtingen staande onder beheer van een natuurlijk of een
rechtspersoon en niet van de verplichte verzekering zijn uitgezonderd;
van personen, die een vrij beroep uitoefenen, als dat van advocaat,
procureur, notaris, architect, accountant, ten behoeve van de uitoefening van dat beroep;

c. van rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen of stichtingen;
d. als chauffeur, koetsier, tuinman of in een soortgelijke betrekking;
e. bij in aanbouw, aanleg, herstelling of slooping zijnde bouwwerken,
uitgevoerd in eigen beheer.
Onder losse arbeiders zijn te verstaan personen, die in den regel in
dezelfde kalenderweek niet Langer dan 2 dagen in dienst zijn van denzelfden werkgever. Werkt een arbeider dus in los verband geregeld
telkens 3 dagen in de week bij denzelfden werkgever, dan is hij gewoon
wettelijk verzekerd (art. 23).
Bij algemeenen maatregel van bestuur, vastgesteld bij K.B. van 27
Februari 1930, Stbl. No. 52, zijn voorschriften voor deze losse arbeiders
vastgesteld.
Het aantal werkgevers, aangesloten bij de Raden van Arbeid en bij
de erkende Bedrijfsvereenigingen, bedroeg na het einde van het jaar 1930
respectievelijk io8800 en 158266, waarbij in aanmerking moet worden
genomen, dat de groote werkgevers voornamelijk zijn aangesloten bij de
Bedrijfsvereenigingen.
Inwonende kinderen vallen in 't algemeen niet onder de Z.W.
Het doel der Z.W. is om de arbeiders krachtens deze wet een geldelijke uitkeering bij ziekte te verzekeren en bepalingen te maken omtrent
de voorziening van hen tegen ziekte.
Hoe dit doel wordt bereikt moge uit het volgende blijken.

De uitkeeringen die krachtens de Z.W. genoten worden. De verzekerde arbeider heeft bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte recht
op een uitkeering, ziekengeld geheeten (art. 20).
Verzekerde heeft geen recht op uitkeering, als de ziekte het gevolg is
van een ongeval, indien hij tegen ongevallen is verzekerd overeenkomstig
de bepalingen van een der Ongevallenwetten (art. 20, 2de lid).
Met ziekte worden zwangerschap en bevalling van een gehuwde vrouw
gelijkgesteld (art. 20, 3de lid).
Het ziekengeld bedraagt 8o% van het dagloon van den verzekerde.
Voor de vaststelling van het ziekengeld komt het dagloon, hetwelk meer
dan acht gulden bedraagt, voor dat meerdere niet in aanmerking.
Het wordt uitgekeerd over iederen dag, uitgezonderd Zondagen, dat
de ongeschiktheid tot werken duurt, te beginnen met den derden dag na
dien, waarop zij aanving, gedurende ten hoogste 6 maanden (2 karenzdagen).
Wordt iemand b.v. op Maandag ziek, dan zal hij over Dinsdag en
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Woensdag geen ziekengeld krijgen en zal dit eerst worden berekend vanaf
Donderdag.
Bij zwangerschap van een gehuwde verzekerde wordt ziekengeld uitgekeerd ter hoogte van het dagloon (dus 20% meer dan in gewone gevallen van ziekte) van de verzekerde vanaf den eersten dag van overlegging
door de verzekerde van een verklaring van een geneeskundige of vroedvrouw, inhoudende dat haar bevalling waarschijnlijk binnen een tijdsverloop van ,des weken zal plaats hebben.
Bij bevalling van een gehuwde verzekerde wordt ziekengeld uitgekeerd
ter hoogte van het dagloon (dus 20% meer dan in gewone gevallen van
ziekte) van de verzekerde, zoolang de ongeschiktheid uit die oorzaak
duurt, doch gedurende ten hoogste 6 maanden en in elk geval gedurende
tenminste 6 weken na den dag der bevalling.
Aan de gehuwde verzekerde wordt, voor zoover daarin niet uit anderen
hoofde is voorzien, in geval van bevalling, behandeling door een geneeskundige of vroedvrouw verleend vanwege en voor rekening van dengene,
te wiens laste het ziekengeld komt (art. 39).
Uit het voorgaande blijkt, dat we bij de vaststelling van het ziekengeld in de eerste plaats hebben na te gaan, hoe het dagloon bepaald
wordt.
Onder dagloon verstaat de Z.W. het loon, dat in de kalenderweek,
voorafgaande aan de ongeschiktheid tot werken, of in het geval van
zwangerschap van een gehuwde verzekerde, voorafgaande aan de overlegging van de vereischte verklaring van geneeskundige of vroedvrouw,
dat dit het geval is, gemiddeld per dag verdiend is door gelijksoortige
arbeiders in hetzelfde of in een gelijksoortig bedrijf, in dezelfde of in
naburige gemeenten (art. 4, derde lid).
Toch levert de berekening van het dagloon op de vorenvermelde wijze
voor enkele categorieen arbeiders moeilijkheden op.
Daarom zijn uitzonderingen gemaakt en wel:
e. voor losse arbeiders in den zin der Z.W. (zie blz. 535) ;
2e. voor personen in dienst van kermisreizigers, schippersknechts, bij
wijze van werkverschaffing te werk gestelde personen en seizoenarbeiders.
Ter beperking wordt een bespreking van de bepaling van het dagloon
voor deze laatste categorieen van arbeiders bier achterwege gelaten.
Den verzekerde, die in een tijdvak van 12 maanden wegens ongeschiktheid tot werken, uit eenzelfde ziekteoorzaak voortkomende, over
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18o dagen, al dan niet onafgebroken, ziekengeld heeft genoten, worth in
de op dat tijdvak onmiddellijk volgende periode van 12 maanden —
indien en voor zooverre de herhaalde ongeschiktheid tot werken uit
dezelfde ziekte-oorzaak voortkomt — over niet meer dan 90 dagen
ziekengeld uitgekeerd. Hetzelfde geldt voor iedere volgende periode van
12 maanden, zoolang in de voorgaande, wegens ongeschiktheid tot werken, uit bedoelde ziekte-oorzaak voortkomende, ziekengeld is uitgekeerd.
Het aantal van 90 dagen wordt eventueel met zooveel dagen vermeerderd, als het getal dagen, waarover in de onmiddellijk voorafgaande
periode van 12 maanden wegens ongeschiktheid tot werken, uit dezelfde
ziekte-oorzaak voortkomend, ziekengeld werd genoten, beneden de coo is
gebleven.
Zooals wij reeds zagen, bestaat geen recht op uitkeering, indien een
der Ongevallenwetten van toepassing is. De vraag kan zich echter voordoen, of men met een bedrijfsongeval te maken heeft. Wordt in een
dergelijk twijfelachtig geval de gevraagde uitkeering geweigerd, dan zou
net onbillijk zijn wanneer de verzekerde hiervan de dupe werd. Art. 43
kent daarom uitdrukkelijk het recht op ziekengeld toe, mits het verzoek om ziekengeld binnen veertien dagen na de weigering der uitkeering krachtens de Ongevallenwetten is gedaan.
De uitkeering wordt geacht geweigerd te zijn, wanneer zij niet is toegekend binnen 8 dagen na de aanvraag.
Wordt aan betrokkene toch nog schadeloosstelling krachtens een Ongevallenwet toegekend, dan heeft het orgaan, dat ziekengeld uitkeerde,
ten aanzien van het orgaan, dat verplicht was de ongevallen-uitkeering
te betalen, recht op teruggave daarvan (art. 43).
De verzekerde die gedurende de ongeschiktheid tot werken loon ontvangt, of wegens een andere verzekering dan krachtens de Z.W. of een
andere wet, recht heeft op eenige geldelijke vergoeding of uitkeering bij
ziekte, is verplicht hiervan voor de uitkeering van ziekengeld aan den
Raad van Arbeid mededeeling te doen.
Voor zooverre de verzekerde loon ontvangt of vergoedingen of uitkeeringen als hiervoren genoemd geniet, ontvangt hij aan ziekengeld niet
meer dan het bedrag, waarmede zijn dagloon bij den aanvang der ongeschiktheid tot werken overtreft het gezamenlijk bedrag van het door hem
ontvangen loon, die vergoedingen en uitkeeringen inbegrepen (art. 44).
Ten aanzien van een niet-kostwinner geldt, dat, ingeval deze:
a. met voor eigen rekening is opgenomen in een ziekenhuis of
gesticht, of
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b. krachtens het Burgerlijk Wetboek (art. 16380 verpleegd word,:
als inwonende arbeider, zonder dat de werkgever de kosten verhaalt, slechts 1/3 van het ziekengeld uitgekeerd wordt. Het overige
wordt voorzoover noodig besteed om vergoeding te geven aan dengeen, die de verplegingskosten heeft gedragen.
Is de verzekerde kostwinner, dan is de Raad van Arbeid of de Bedrijfsvereeniging die het ziekengeld uitkeert, bevoegd dit geheel of ten deele
uit te betalen aan de personen, wier kostwinner de verzekerde is.
Van het ziekengeld mag in dit geval niets worden ingehouden. Het bedrag van het ziekengeld van een verzekerde, die is opgenomen in een
ziekenhuis of gesticht, mag niet hooger zijn dan het in geld vastgesteld
loon van den verzekerde. Eerst wordt op gewone wijze het ziekengeld
berekend. Zou dit meer bedragen dan zijn in geld vastgesteld loon. dan
wordt het tot op dit bedrag teruggebracht (art. 47).
De Raad van Arbeid of de Bedrijfsvereeniging is bevoegd de uitkeering van ziekengeld geheel of ten deele te weigeren:
a.
b.

c.

d.

e.

f.
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indien de ongeschiktheid tot werken bestond op het tijdstip dat
de verzekering een aanvang nam;
bij zwangerschap voor, of bevalling binnen 6 maanden na den
dag, waarop de verzekering een aanvang nam of de tot aangifte
verplichte verzekerde aangifte deed;
indien de ziekte is veroorzaakt door misdrijf van den verzekerde,
of, indien hij een bekend onzedelijk gedrag leidt, door zijn onzedelijkheid;
indien de verzekerde niet binnen redelijken termijn geneeskundige
hulp inroept en niet zich gedurende het geheele verloop der ziekte
ander behandeling blijft stellen, of indien hij de voorschriften
van den behandelenden geneeskundige niet opvolgt:
indien de verzekerde gedurende de ongeschiktheid tot werken of
gedurende de opneming in een ziekenhuis zich schuldig maakt aan
gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd;
indien de verzekerde zonder deugdelijken grand nalaat gevolg te
geven aan een verzoek, om te verschijnen of inlichtingen te verstrekken of een geneeskundig onderzoek doot den aangewezen geneeskundige, door toedoen van den verzekerde, niet kan plaats
hebben;

g. indien de verzekerde zich niet houdt aan de contrOle-voorschriften,
(art. 5o).
De verzekering eindigt bij het einde der dienstbetrekking. Toch blijft
de aanspraak op ziekengeld nog doorloopen, als aan twee voorwaarden
is voldaan n.l.:
e. dat betrokkene de laatste twee maanden voor het einde zijner
verzekering onafgebroken verzekerd is geweest. In dit tijdvak mogen 6 dagen voor werkloosheid voorkomen
2e. dat de ongeschiktheid tot werken aanvangt binnen een maand na
het einde der verzekering (art. 52).

De opbrengst der middelen tot dekking der uitgaven. De kosten
voor de uitvoering der verzekering worden gedekt door middel van het
premiestelsel, althans voor zooveel geldt de verzekering bij de ziekenkassen der Raden van Arbeid. De Bedrijfsvereenigingen passen daarentegen een omslagstelsel toe.
Ingevolge art. 59 zijn bij K.B. van 3 Januari 193o, Stbl. No. 3, de
premien voor alle Raden van Arbeid voor 5 jaren vastgesteld. Volgens
genoemd artikel kunnen de premien voor het gebied van iederen Raad
van Arbeid worden vastgesteld, waaraan echter geen gevolg is gegeven.
In genoemd K.B. is bepaald, dat de premie voor de verplichte ziekteverzekering van de bij de ziekenkas van een Raad van Arbeid verzekerden bedraagt voor het gebied van alle Raden van Arbeid 2.3% van het
loon, dat voor het tijdperk, waarover de betaling loopt voor premiebetaling in aanmerking komt.
Ingevolge art. 6o zijn bij genoemd K.B. voor eenige groepen van
verzekerden premien vastgesteld in verband met het grootere gevaar
voor ziekte, dat de uitoefening van hun beroep oplevert.
Zoo is voor een 28-tal bedrijven o.m. het glasblazersbedrijf. het vervaardigen van ontplofbare stoffen, het ijzergietersbedrijf, enz. enz. de
premie bepaald op 3.4% van het loon, dat voor het tijdperk waarover
de betaling loopt, voor premiebetaling in aanmerking komt, terwijl voor
een 3-tal bedrijven, n.l.: het mijnbouwbedrijf, het bedrijf van aanleggen
van mijngangen en mijnschachten, het hoogovenbedrijf, daaronder al of
niet begrepen het vervaardigen van cokes en het vervaardigen en distribueeren van lichtgas, de premie is bepaald op 4.9% van het loon dat
voor het tijdperk, waarover de betaling loopt, voor premiebetaling in
aanmerking komt.
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De premien warden vastgesteld in honderdsten van het loon, dat in
het tijdvak, waarover de betaling loopt, door de verzekerden is verdiend.
Bij de berekening van het loon komt het loon, dat bij denzelfden werkgever voor denzelfden verzekerde meer heeft bedragen dan het bedrag,
hetwelk verkregen wordt door vermenigvuldiging van acht gulden met
het aantal dagen, waarop de verzekerde in de betalingsperiode bij den
werkgever heeft gewerkt, voor dat meerdere niet in aanmerking (art. 64).
Artikel 4 geeft een definitie wat onder loon wordt verstaan, n.l.:
„Onder loon verstaat de Z.W. elke uitkeering, welke de verzekerde
als vergoeding voor zijn arbeid of gedurende staking van den arbeid
van zijn werkgever ontvangt.
Als loon gelden tevens fooien of andere ontvangsten van derden, welke
verband houden met ten behoeve van den werkgever verrichten arbeid.
diet in geld vastgesteld loon (b.v. kost en of inwoning), wordt berekend naar het bedrag der geldswaarde. Hierbij wordt onderricht niet
medegerekend."
Wanneer het loon is vastgesteld, kan de premie eenvoudig berekend
worden, rekening houdende met het hiervoren aangehaalde.
Is b.v. het eerste half jaar voor een bedrijf dat 2.3% van het loon
aan premie verschuldigd is, een totaal bedrag verloond van f 2000.en geen der arbeiders heeft een loon verdiend van meer dan f 8.— per
dag, dan bedraagt de verschuldigde premie 2.3% van f 2000.- of f
over dit half jaar.
Van de premie is de helft door den werkgever en de helft door
den verzekerde verschuldigd, behoudens dat de premie geheel door den
werkgever is verschuldigd ten aanzien van een verzekerde, wiens loon
geheel bestaat in verstrekkingen in natura met of zonder huisvesting en
onderricht. De werkgever mag de helft, doch niet meer dan 1.15% van
het loon van den verzekerde inhouden (art. 65).
De premiebetaling geschiedt, hetzij ten kantore van den Raad van
Arbeid, of ter plaatse door den Raad van Arbeid aan to wijzen, hetzij
door overschrijving of starting op de girorekening van den Raad van
Arbeid, hetzij onder goedkeuring van de Bank door tusschenkomst van
een bankinstelling, of op andere wijze.
Van het loon mag door den werkgever het verschuldigde deel der
premie worden afgehouden over den tijd, waarover het loon betaald
wordt. Wordt het loon per week uitbetaald, dan geschiedt de inhouding
eveneens per week.
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Ziekmelding, controle, vaststelling en betaalbaarstelling van ziekengeld enz. De verzekerde is, ingeval van ongeschiktheid tot het verrichten
van zijn arbeid wegens ziekte, verplicht te zorgen, dat daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 24 uur na het intreden der ongeschiktheid, mededeeling wordt gedaan ten kantore van den Raad van Arbeid
of ter plaatse, door den Raad van Arbeid daartoe aangewezen.
Aan deze verplichting voldoet de verzekerde door invulling en inlevering van een formulier (ziekmeldingsformulier) vastgesteld bij beschikking van den Minister van to Januari 1930. Stbl. No. 7, dat op
een aantal plaatsen in het gebied van den Raad van Arbeid met een
enveloppe voor portvrije verzending verkrijgbaar is. Deze plaatsen stelt
iedere Raad van Arbeid vast: meestal zijn daarvoor aangewezen de
Raden van Arbeid en eventueel hunne bijkantoren, de post- en hulppostkantoren en de werkgevers.
Dit ziekmeldingsformulier bevat een aantal vragen, die nauwkeurig
beantwoord moeten worden voor de opzending. Tegelijk met de opzending van het ziekmeldingsformulier moet, wanneer aan den verzekerde
een rentekaart is uitgereikt, deze worden overgelegd opdat, de benoodigde
rentezegels kunnen worden geplakt (zie blz. 510).
Zoodra de ziekmelding den Raad van Arbeid heeft bereikt, wordt
een summier administratief onderzoek ingesteld, waarna zoo spoedig
mogelijk een geneeskundig onderzoek plaats heeft.
Zijn voldoende gegevens verzameld om tot toekenning van ziekengeld
over te gaan, dan wordt het ziekengeld vastgesteld, waarvan den verzekerde kennisgeving wordt gezonden.
In deze kennisgeving staat, behalve het bedrag waarop het ziekengeld
is vastgesteld, ook vermeld de ingangsdatum en hoe, waar en wanneer het ziekengeld betaald zal worden.
Ook van gedeeltelijke uitkeering of van weigering en eindiging van
ziekengeld wordt den verzekerde een kennisgeving gezonden.
In de kennisgeving staat voorts nog vermeld, dat wanneer verzekerde
in eenig opzicht met de toekenning of weigering van ziekengeld niet
instemt, hem op zijn verzoek een gemotiveerde beslissing van den Raad
van Arbeid zal worden gezonden, waartegen beroep kan worden ingesteld bij den bevoegden Raad van Beroep.
Nog wordt opgemerkt, dat het ziekengeld uiterlijk in de kalenderweek,
volgende op die waarover het is verschuldigd, moet worden uitgekeerd
(art. 53, le lid).
De meeste Raden van Arbeid hebben een vasten dag in de week vast541

gesteld, waarop het ziekengeld wordt uitbetaald. Bij de Bedrijfsvereeniging belast zich daarmede in den regel de werkgever.
Zoo spoedig mogelijk na de ontvangst der ziekmelding worden den
verzekerde de controlevoorschriften toegezonden.
Deze contrOlevoorschriften bevatten een aantal bepalingen die gedurende de ziekte door den arbeider nauwkeurig moeten worden opgevolgd
of nageleefd (zie art. 5o, le lid ander g).
De verzekerde, die in het genot is van ziekengeld is verplicht den
Voorzitter van den Raad van Arbeid tijdig kennis te geven van den
datum, waarop hij (zij) het werk zal hervatten, dan wel binnen 24 uur
van die hervatting mededeeling te doen aan den Voorzitter voornoemd.
Formulieren voor gezondmelding zijn bij de Raden van Arbeid, posten hulppostkantoren met enveloppe voor portvrije toezending verkrijgbaar.
Voor een vergelijking van het aantal ziekmeldingen, weigeringen en
toekenningen van ziekengeld over 193o zie het hiervolgend overzichtje.
Bedrijfsvereenigingen

Raden van Arbeid
Jaar

1930

Aantal Aantal Aantal toekenningen Aantal Aantal Aantal toekenningen
ziekmel- weige- Man- Vrouziekmel- weige- I Man- Vrouwen Totaal dingen ringen nen
wen Totaal
dingen ringen nen
34 169

6695 i 20803 6671

27474

361628 74532 203000 84096 287096

Aangifte. De werkgever is gehouden ten aanzien van alle personen in
zijn dienst, voorzooverre die personen ingevolge de Z.W. bij de ziekenkas
van den Raad van Arbeid verplicht verzekerd zijn, aangifte te doen van:
a. volgnummer, waaronder elke arbeider voorkomt op de loonlijst
door den werkgever ingevolge de bepalingen der O.W. 1921 of
der L.O.W. 1922 aangehouden;
b naam en voornamen van elken arbeider;
c. het rentenummer van elken arbeider, die tevens verzekerd is volgens de I.W.
De aangifte geschiedt door invulling van een door den Minister vastgesteld formulier en inzending daarvan tegelijk met de inlevering van
de loonlijst, of het stuk, hetwelk in de plaats daarvan moet worden
aangehouden.
Indien geen loonlijst, noch eenig stuk in de plaats daarvan wordt aan542

gehouden, moet het bedoelde formulier worden ingezonden als een afzonderlij k stuk (art. 3I).
De termijnen waarbinnen de inlevering der aangifte moet geschieden,
zijn in 't algemeen gelijk met die voor de inlevering der loonlijsten aangehouden ingevolge de Ongevallenwetten.
Van de aangifte wordt den werkgever een gedagteekend bewijs uitgereikt. Is de aangifte ten onrechte geschied, dan wordt daarvan aan
den aangever kennis gegeven (art. 32).
Indien ten gevolge van onjuiste of verzuimde aangifte geen of te weinig premie is betaald, blijft degene, die de premie moet betalen, aansprakelijk voor het bedrag daarvan, vermeerderd met interest, berekend
tegen 5% 's jaars, van den dag af, dat zij betaald had moeten zijn (art.
37, le lid).
De werkgever, die heeft nagelaten tijdig aangifte te doen van den aanyang der verzekering, is verplicht, behoudens in bijzondere gevallen vanwege dwaling of onwettig verzuim, aan den Raad van Arbeid te vergoeden het ziekengeld wegens ongeschiktheid tot werken, ontstaan voor of
op den dag der aangifte.
Deze bepaling is mede van toepassing op den werkgever, die niet verplicht is aangifte te doen, doch het door den verzekerde verschuldigde
deel der premie van diens loon heeft afgehouden, zonder premie voor
hem te betalen.
Indien den verzekerde hooger ziekengeld is uitgekeerd dan waarop hij
recht had, tengevolge van verzuimde of onjuiste aangifte door den werkgever, is deze verplicht het verschil te vergoeden (art. 38).
Premieberekening en invordering. De Raad van Arbeid stelt zoo
spoedig mogelijk na ontvangst der loonlijsten voor de O.W. en L.O.W.
en der stukken die in de plaats daarvan moeten worden aangehouden
of na het verstrijken van den termijn, binnen welken deze stukken
hadden behooren te worden ingezonden, het door den werkgever voor
de verzekering van de in zijn dienst zijnde personen, die bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid verzekerd zijn, verschuldigde premiebedrag vast. Van deze vaststelling wordt den werkgever een premiebeslissing toegezonden, waarin in het kort staat aangegeven waarop de
berekening berust.
De termijn binnen welke het verschuldigde moet worden betaald wordt
door iederen Raad van Arbeid vastgesteld en staat op de beslissing aangegeven. Blijft de werkgever in gebreke het gevorderde bedrag binnen
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den gestelden termijn te betalen, dan heeft, nadat hij eerst nog eens is
aangemaand om alsnog te betalen, eventueel invordering per dwangbevel plaats (art. 75).
Van de premiebeslissing staat beroep open op dezelfde wijze als van
de premiebeslissing der Ongevallenwetten bij den Raad van Beroep.
Evenals in de andere verzekeringswetten zijn ook in de Z.W. voor
werkgevers en arbeiders die gemoedsbezwaren hebben bepalingen opgenomen (artt. i6, 17, i8 en 19).
Oak krachtens de Z.W. is vrijwillige verzekering mogelijk (artt. 78
t/m 9o).
Nadere inlichtingen verstrekken de Raden van Arbeid.
Voorziening tegen ziekte. In de oorspronkelijke Z.NNT. was het geheele Ziekenfondswezen geregeld. Minister Slotemaker de Bruine heeft
deze geheele materie uit de wet gelicht. Zij zal in een afzonderlijke wet
(de Ziekenfondswet) worden geregeld.
Toch is iets van de voorziening tegen ziekte in de Z.W. daarvoor in
de plaats gekomen, n.l. de artt. 123 en 124, die over de instelling van
een voorzieningsfonds tegen ziekte handelen. Er is n.l. een fonds gevormd,
waarvan de gelden bestemd zijn tot het nemen of bevorderen van maatregelen, welke strekken am ziekte van ingevolge de Z.W. verzekerde
personen te voorkomen of welke de geneeskundige behandeling ten goede
komen.
De Raden van Arbeici en de Bedrijfsvereenigingen zijn verplicht
jaarlijks in het fonds een bij algemeenen maatregel van bestuur vast
te stellen geldelijke bijdrage te storten, welke ten hoogste bedraagt
IA per duizend van het loon, dat in het afgeloopen kalenderjaar voor de
premiebetaling in rekening is gebracht.
Het beheer van het fonds en de besteding der gelden worden eveneens
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld, met dien verstande, dat
de Raden van Arbeid en de Bedrijfsvereenigingen in het bestuur van het
fonds vertegenwoordigd moeten zijn (art. 123).
Bovendien zijn de Raden van Arbeid en de Bedrijfsvereenigingen
verplicht jaarlijks in het fonds een bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen geldelijke bijdrage te storten, welke bijdragen 4 per
duizend van het loon bedragen, dat in het afgeloopen kalenderjaar voor
de premiebetaling in rekening is gebracht.
Deze laatste bijdrage wordt volgens bij algemeenen maatregel van
bestuur te stellen regelen aangewend ten behoeve van de krachtens de
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Z.W. verzekerden, die hetzij zijn ingeschreven bij een overeenkomstig
de Ziekenfondswet toegelaten ziekenfonds, hetzij aannemelijk maken,
dat het hun onmogelijk was zich bij een zoodanig fonds te doen inschrijven (art. 124).
Deze laatste bijdrage wordt evenwel nog niet in het fonds gestort,
omdat een Ziekenfondswet nog niet in werking is getreden en als gevolg
daarvan art. 124 ook nog niet van toepassing kan worden verklaard.

Taak en toezicht der uitvoeringsorganen. In de uitvoering der verzekering volgens de Z.W. wordt voorzien door:
a. de ziekenkassen van de Raden van Arbeid;
b. de erkende Bedrijfsvereenigingen.
Voorzoover in de verzekering van den arbeider in den zin der Z.W.
niet is voorzien op de wijze, bedoeld onder letter b., geschiedt de voorziening op de wijze, bedoeld onder letter a. (art. 28).
Hieruit blijkt dus, dat de Bedrijfsvereenigingen gedacht zijn als
hoofduitvoerders terwijl de Raden van Arbeid een aanvullende taak
is toegedacht. Overigens staan de uitvoeringsorganen sub a. en b. genoemd, als gelijkberechtigd naast elkaar, met dit verschil, dat de Bedrijfsvereenigingen het publiekrechtelijk karakter der Raden van Arbeid missen, zoodat zij voor het optreden naar buiten een beroep op het burgerlijk
recht moeten doen.
In het gedeelte „Algemeen" van dit hoofdstuk (blz. 46o zagen wij reeds
in het kort aan welke eischen een Bedrijfsvereeniging ingevolge de Z.W.
moet voldoen om erkend te warden (art. 91).
Nadrukkelijk wordt er evenwel nog eens de aandacht op gevestigd,
dat in de hiervoren besproken punten der Z.W., aangaande de aangifte
premievaststelling, invordering, ziekmelding en controle hoofdzakelijk
naar voren is gekomen hoe deze onderdeelen geregeld zijn voor de werkgevers aangesloten bij de ziekenkassen der Raden van Arbeid.
De Bedrijfsvereenigingen stellen in hun statuten, die aan de goedkeuring van den Minister zijn onderworpen, aangaande premiebetaling, ziekmelding, e.d., geheel zelfstandig bepalingen vast voor de bij
hen aangesloten werkgevers. Ook de premien, die door deze laatste werkgevers moeten worden betaald, stellen de Bedrijfsvereenigingen zelf vast.
De Bedrijfsvereenigingen hebben er o.m. wel voor te zorgen, dat de
door de Z.W. geeischte aanspraken en rechten onverminderd gewaarborgd zijn. Zij mogen wel bepalingen treffen die gunstiger zijn dan door
de Z.W. worden geeischt (art. too). Zoo zijn er Bedrijfsvereenigingen,
35
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die over de wettelijke karenzdagen ook ziekengeld uitkeeren, of die meer
dan 8o% van het loon als ziekengeld uitkeeren.
De Bank heeft bij de uitvoering der Z.W. slechts een toezichthoudende
taak, terwijl zij voorts o.a. belast is met het oplossen van geschillen
tusschen Raden van Arbeid en Bedrijfsvereenigingen en het samenstellen
van de gemeenschappelijke verslagen der Raden van Arbeid en Bedrijfsvereenigingen.
Voorts hebben de Raden van Arbeid tot taak het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen der Z.W. uit te oefenen, waartoe alle
ambtenaren aan den Raad van Arbeid verbonden bevoegd zijn. In
hoofdzaak heeft dit plaats door de aan de Raden van Arbeid verbonden
buitendienst-ambtenaren. Deze ambtenaren hebben op grond van de
strafbepalingen, die in de Z.W. zijn opgenomen (artt. 128 t/m 135), het
recht wegens door hen geconstateerde overtredingen proces-verbaal pro
Justitia op te maken, waarop eventueel veroordeeling volgt door den
bevoegden kantonrechter met hechtenis, gevangenisstraf of geldboete.

ZEE-ONGEVALLENWET 1919.
Inwerkingtreding, omvang en doel der wet.

Toen de Ongevallenwet 1901 werd ingevoerd, vielen niet onder haar werkingssfeer, het zeevaartbedrijf en het land- en tuinbouwbedrijf. Duurde het tot 1922 voor
aleer het land- en tuinbouwbedrijf een ongevallenverzekering kreeg, voor
het zeevaartbedrijf kwam in 1915 een Ongevallenwet tot stand, met name
de Oorlogszeeongevallenwet, als gevolg van de maatregelen der oorlogvoerende landen tegenover de schepen van de neutrale landen, dus ook
die van ons land. Immers torpedeering en op mijnen loopen van koopvaardijschepen waren toen aan de orde van den dag.
Deze Oorlogszeeongevallenwet, van de ministers Posthuma en Treub,
was te beschouwen als een noodwet en werd op 19 Juli 1915 in werking gesteld.
Deze Oorlogszeeongevallenwet kende schadeloosstellingen toe aan de
leden der bemanningen en hun nagelaten betrekkingen van de zeevaartuigen, na 19 Juli 1915 buitengaats gebracht, ingeval genoemde zeevarenden
een ongeval overkwam tengevolge van of in verband met een gebeurtenis,
welke een onmiddellijk gevolg was van den toen heerschenden oorlog.
Toen dus de oorlog geeindigd was, zou deze Oorlogszeeongevallenwet
weer verdwenen zijn, doch dank zij de ministers Aalberse en van I Jsselsteijn werd in 1919 een wijzigingswet ingediend, welke op 1 5 September
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!919 in werking trad en thans nog bekend is onder den naam van Zeeongevallenwet 1919 (Z.O.W.).
In deze wet zijn de zeevarenden tegen de gevolgen van bedrijfsongevallen verzekerd.

Schadeloosstellingen. De schadeloosstellingen, die krachtens de
Z.O.W. gegeven kunnen warden, omvatten:
e. in geval van invaliditeit van den door een ongeval in dienst van
het vaartuig getroffene een uitkeering tot 70% van het loon bij
geheele arbeidsongeschiktheid;
2e. bij overlijden van de(n) getroffene uitkeering aan de nagelaten
betrekkingen:
a. echtgenoot 30% en kinderen 15% van het dagloon van den
overledene, of kinderen 20% daarvan, als zij ouderloos zijn
of worden;
b. de ouders, respectievelijk de grootouders of schoonouders voor
zoover de overledene tot hun levensonderhoud bijdroeg.
De nagelaten betrekkingen hebben tezamen recht op geen hoogere
uitkeering dan 6o% van het dagloon van den overledene, terwijl schoonouders, grootouders en ouders alleen dan recht hebben op uitkeering
wegens kostwinnerschap, als eventueel vrouw en kind(eren) hunne voile
uitkeering hebben gehad.
De uitkeeringen en renten worden berekend naar in loontabellen vastgestelde dagloonen, vaste normen voor iedere functie en dus niet, zooals
bij de andere Ongevallenwetten en Ziektewet, naar .steeds wisselende
loonen.
Verder bestaat recht op vergoeding bij totaal verlies van uitrusting
en goederen van leden der bemanning. Deze uitkeeringen varieeren van
f 80.— tot ± f 800.—.

Het opbrengen der middelen. De opbrengst der middelen geschiedt
volgens het omslagstelsel. leder jaar wordt berekend, welke de kosten
en toekomstige lasten zijn, die voortvloeien uit de ongevallen in het
verslagjaar gebeurd en deze totaal-kosten worden naar rato van het uitbetaalde loon, omgeslagen over de aangesloten reederijen.
Voor de toekomstige lasten wordt voorts een reserve gekweekt.
Reeders van schepen beneden een bepaalde tonnenmaat behoeven
slechts de helft der uitkeeringen to verleenen. Het Rijk vult de uitkeering met de andere helft aan.
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Taak en toezicht der uitvoeringsorganen. Het risico voor de reeders,
voortvloeiende uit de Z.O.W., kan op vier verschillende manieren worden
gedekt, n.l. :
a. door het risico gezamenlijk met anderen te dragen in een onderling
risico-orgaan;
b. door zelf het risico der verzekering te dragen;
c. door een verzekering bij den Staat te sluiten;
d. door het risico bij een particuliere verzekeringsmaatschappij te
dekken.

De overheerschende vorm is, het dragen van eigen risico, waarvan
voornamelijk gebruik maken de groote stoomvaartlijnen.
De gemeenschappelijke organisatie, waarin al deze risico-dragers te
zamen komen, is de Vereeniging „Zeerisico" te Amsterdam. Zij draagt de
verantwoording voor de uitvoering der Z.O.W.
Voor het naar zee vertrekken (buitengaats brengen, zegt de Z.O.W.)
van zeeschepen die ander deze wet vallen, is een vergunning noodig
van de Scheepvaartinspectie. Deze vergunning wordt slechts verleend,
indien vaststaat, dat de uitkeeringen zijn gewaarborgd.
Wat het beroepsrecht in de Z.O.W. betreft, wordt verwezen naar het
gedeelte „Algemeen" van dit hoofdstuk (blz. 463).
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SOCIALE WETTEN
(door A. B. MICHIELSEN.)

LANDARBEIDERSWET.
Inwerkingtreding der wet. De wet van 20 April 1918, Stbl. No. 259,
welke kan worden aangehaald onder den titel ,Landarbeiderswet", trad
15 November van dat jaar in werking.
Zij vindt haar oorsprong in een rapport over „verstrekking van grond
aan landarbeiders", in 1909 uitgebracht door de Staatscommissie voor
den Landbouw. Een ingestelde enquete toonde aan, dat de toestand der
landarbeiders veel te wenschen overliet. De verplichte en de vrijwillige
ouderdomsverzekering bestonden toenmaals nog niet en wanneer de landarbeiders oud geworden waren, zagen zij zich in den regel aangewezen
op de armenzorg.
Aangezien het particulier initiatief ten eenenmale onvoldoende bleek
te zijn om den landarbeider uit dien toestand op te heffen, heeft de
wetgever ingegrepen en hem het uitzicht daartoe geopend.
De in het rapport aangegeven denkbeelden werden neergelegd in een
wetsontwerp, dat in 1911 bij de Tweede Kamer werd ingediend. De
namen van drie Ministers van Landbouw zijn aan dat ontwerp verbonden : door Minister Talma werd het ingediend, door Minister Treub werd
het belangrijk gewijzigd, terwijl ten slotte Minister Posthuma een tweede
gewijzigd ontwerp in de Staten-Generaal verdedigde en het wetsontwerp
tot wet verheven zag.
Doel en omvang der wet. Het doel der wet is het verkrijgen van een
krachtige, aan den bodem gehechte en stabiele landarbeidersbevolking.
Zij tracht dit te bereiken door den oppassenden landarbeider de voordeelen te verschaffen, die aan het gebruik van onroerend goed verbonden
zijn, met gelijktijdige, zooveel mogelijke opheffing der daaraan klevende
nadeelen.
549

De wet vergemakkelijkt het den landarbeider om op te klimmen tot
Kleine boer, doch stelt hem niet in staat dit in eens te worden.
De middelen welke tot bereiking van dit doel worden aangewend,
zijn het verschaffen van land met woning (plaatsje) in eigendom en van
land zonder woning (los land) in pacht.
Den landarbeider, die aan de gestelde eischen voldoet, wordt de gelegenheid gegeven om land met woning (plaatsje) in eigendom of land
zonder woning (los land) in pacht te verkrijgen.
Hoewel de wet niet uitdrukkelijk spreekt van recht, maar alleen van
gelegenheid, blijkt toch uit de verdere bepalingen en ook uit de beraadslagingen, dat het niet aan het vrije oordeel van de met de uitvoering
der wet belaste organen is overgelaten, of de landarbeider al dan niet
aan land zal worden geholpen, doch dat zij, zoo het slechts eenigszins
mogelijk is, daartoe verplicht zijn. Den landarbeider wordt bier een recht
tot het verkrijgen van land gegeven. Slechts dan, wanneer geen geschikt
land voor hem te vinden is. zal deze wet niet kunnen helpen.

Voordeelen welke de wet biedt. De landarbeider heeft recht of op
land met woning (plaatsje) in eigendoin, of land zonder woning (los land)
in pacht. In overeenstemming met het rapport der Staatscommissie, maakt
de wet een onderscheid tusschen „plaatsje", d.i. land met landarbeiderswoning, zoodanig vereenigd, dat zij een geheel vormen en „los land",
d.i. land dat geen geheel vormt met de landarbeiderswoning.
Het plaatsje wordt in eigendom verkregen, terwijl het losse land in
pacht wordt gegeven.
Aan den landarbeider is de keuze, of hij een plaatsje dan wel los land
wil hebben. De met de uitvoering belaste organen mogen niet den landarbeider, die een plaatsje gevraagd heeft, los land toewijzen of omgekeerd.
Het feit, dat de landarbeider reeds eenig grondgebruik heeft, is geen
beletsel om een plaatsje of los land aan te vragen. Intusschen behoeven
de met de uitvoering der wet belaste organen den landarbeider slechts
eenmaal in staat te stellen om overeenkomstig de wet een plaatsje te
verkrijgen.
Deze bepaling is in de wet opgenomen om te voorkomen, dat de landarbeider, die een plaatsje gekregen had, dit met winst zou verkoopen
en daarna een nieuw plaatsje zou aanvragen. De wetgever wil misbruiken
en lichtvaardig inroepen van de wettelijke hulp zooveel mogelijk tegen550

gaan. Uit dit laatste oogpunt zijn ook de volgende bepalingen te verklaren :
1. den landarbeider, die in staat gesteld is om overeenkomstig deze
wet los land te pachten doch hiervan geen gebruik gemaakt heeft,
behoeft tot 2 jaren na het nemen van het besluit geen los land verpacht te worden;
2. den landarbeider wiens overeenkomstig deze wet aangegane pacht
door eigen toedoen geeindigd is, of eindigen zal, hetzij tusschentijds, hetzij door afloop van den termijn zonder wederinhuring
behoeft tot 2 jaar na het eindigen der pacht geen los land verpacht te worden.
De wettelijke hulp komt, — we kunnen slechts betreuren, dat dit zoo
is — alleen ten goede aan landarbeiders. Volgens deze wet wordt onder
landarbeider verstaan ieder persoon, die van het in loondienst verrichten
van landarbeid zijn hoofdberoep maakt.
Onder landarbeid vallen alle werkzaamheden in den landbouw, den
tuinbouw, den boschbouw, de veehouderij of de veenderij.
Vereischten waaraan de landarbeider moet voldoen. De vereischten, waaraan de landarbeider moet voldoen, komen in hoofdzaak neer op
het volgende:
1. de landarbeider moet zijn Rijksingezetene, tevens Nederlander;
2. hij mag niet bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak
de beschikking of het beheer over zijn goederen hebben verloren
(faillietverklaarde en onder curateele gestelde) ;
3. hij moet bekwaam zijn voor zijn werk, van goed zedelijk gedrag
en niet jonger dan 25 jaren;
4. hij moet voorts gedurende tenminste 2 jaren, aan zijne aanvrage
onmiddellijk voorafgaande, gewoond hebben binnen den kring van
de vereeniging of stichting — waarover straks — of waar zoodanig
lichaam ontbreekt, in de gemeente of eene daar aangrenzende gemeente, waar hij onroerend goed wenscht te verkrijgen.
In bijzondere gevallen kan van dit vereischte worden afgeweken.

Wenscht de landarbeider een plaatsje te krijgen, dan zijn behalve de
genoemde, nog als bijzondere vereischten gesteld:
I.
dat hij den leeftijd van 5o jaren niet hebbe overschreden;
2.
dat hij voldoende gegoed zij, om tenminste li„ der kosten van het
plaatsje te betalen.
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De maximum leeftijd van 5o jaren is gesteld met het oog op het feit,
dat voor een koopprijs, voor zoover die niet contant worth betaald, een
aflossingstermijn van 3o jaren wordt vastgesteld. Indien de arbeider het
plaatsje eerst na zijn 5oste jaar zou verkrijgen, zal hij zelden meer het
oogenblik beleven, waarop hij onbezwaard eigenaar is of zelfs een belangrijk deel der schuld zal hebben afgelost.
Bovendien zal een bejaard arbeider wiens werkkracht niet zoo groot
meer is, veel bezwaar ondervinden bij de aflossing. Voor het pachten
van land gelden deze bezwaren niet ; integendeel kan daardoor de bejaarde arbeider in staat worden gesteld den tijd, dien hij vroeger in
loondienst doorbracht, nuttig te besteden.
Voor het plaatsje gelden twee eischen:
r. het moet voor het doel geschikt zijn;
2.
het mag, met inbegrip van de eerste noodige verbeteringen aan
bestaande gebouwen en land, niet meer dan f 4000.— kosten.
Voor het losse land zijn de vier volgende eischen gesteld:
I. het moet in de nabijheid der landarbeiderswoning zijn gelegen;
2. het moet ook overigens voor het doel geschikt zijn;
3. de jaarlijksche pachtprijs mag niet meer dan f 5o.— bedragen;
4. de jaarlijksche pachtprijs mag naar evenredigheid niet belangrijk
hooger zijn, dan die van grootere uitgestrektheden grond van
overeenkomstige hoedanigheid en ligging.
Zoowel voor het plaatsje als voor het losse land heeft de wetgever
een maximum-waardegrens gesteld, teneinde er voor te waken, dat
arbeidsperceelen en niet zelfstandige boerderijen in het leven worden
geroepen.
Intusschen heeft men gevoeld, dat elke grens iets willekeurigs heeft
en dat zich gevallen kunnen voordoen, waarin gewenscht is niet al te
streng aan deze cijfers vast te houden. Daarom heeft de wetgever, zoowel aan het slot van artikel 4 als van artikel 5, de bepaling opgenomen,
dat in bijzondere gevallen door de Ministers van Economische Zaken
en van Financien verlof kan worden verleend van het gestelde maximum
of te wijken.

Wie medewerking verleenen ter bereiking van het doel der wet.
Ter bereiking van het door haar beoogde doel wordt medegewerkt door:
a. rechtspersoonlijkheid hebbende vereenigingen en stichtingen, uitsluitend ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed
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door landarbeiders werkzaam, mits zij als zoodanig bij Koninklijk
Besluit, Gedeputeerde Staten gehoord, toegelaten zijn,
b. de gemeenten.
De wetgever heeft hier zijn oog op de eerste plaats gevestigd op het
particulier initiatief. Hij hoopt, dat er vereenigingen of stichtingen zullen
worden opgericht. Deze vereenigingen of stichtingen zullen hebben een
bij hare statuten aangewezen kring, zich uitstrekkende over een of meer
gemeenten, doch niet verder dan het rechtsgebied van een Kantongerecht. De vereischten van toelating zijn vastgesteld bij K.B. van
14 November 1918, Stbl. No. 589.
In de gemeenten waar zulk een vereeniging of stichting bestaat, is
zij met uitsluiting van alle anderen het lichaam, voor de beslissing over
aanvragen om land aangewezen. Daar waar zoodanige vereeniging of
stichting niet bestaat, is de uitvoering der wet gelegd in handen van het
Gemeentebestuur. Het gemeentebestuur en de vereenigingen en stichtingen staan dus niet naast elkaar ; waar een vereeniging of stichting bestaat, moet het gemeentebestuur de rechtstreeksche bevordering van het
landgebruik door arbeiders aan haar overlaten.
Binnen denzelfden kring kunnen niet meer dan eene vereeniging of
stichting bestaan. Voor verschillende vereenigingen of stichtingen naast
elkaar, b.v. georienteerd naar godsdienstige richting, is dus geen plaats.
Voor de hier bedoelde vereenigingen en stichtingen hebben in vele
opzichten tot model gestrekt de „vereenigingen, vennootschappen en stichtingen uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting
werkzaam", opgericht krachtens de Woningwet. Er is intusschen verschil
in karakter, n.l.
I. de Landarbeiderswet stelt niet, zooals de Woningwet, vereenigingen en gemeentebesturen naast elkaar, doch doet, zooals wij reeds
zagen, de gemeentebesturen slechts subsidiair optreden;
2. wel is de oprichting der vereeniging aan het particulier initiatief
overgelaten, maar zijn zij eenmaal opgericht, dan zijn zij verplicht
tot de uitvoering der wet mede to werken;
3. van verschillende besluiten der vereenigingen is beroep op Gedeputeerde Staten mogelijk.

Aanvragen om een plaatsje of los land. Bij de aanvragen om een
plaatsje moet men twee soorten van gevallen onderscheiden : die, waarin
de landarbeider een plaatsje kan aanwijzen, dat hij zelf langs den gewonen
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weg bij wijze van koop in eigendom kan verkrijgen en die waarin hij
zoodanige aanwijzing niet kan doen.
Bij aanvragen om los land kent de wet geen aanwijzing door den
aanvrager.
Er zijn dus drie soorten van aanvragen, n.l.:
a. aanvragen om een plaatsje, met aanwijzing van het plaatsje;
b. aanvragen om een plaatsje, zonder aanwijzing van het plaatsje;
c. aanvragen om los land.
De aanvragen geschieden door invulling van formulieren, welke door
den toenmaligen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (thans
Minister van Economische Zaken) zijn vastgesteld en bij het bestuur
van iedere vereeniging of stichting en ter secretarie van iedere gemeente
kosteloos verkrijgbaar zijn.
De aanvrage wordt gericht tot het bestuur der vereeniging of stichting,
doch bij het ontbreken daarvan tot Burgemeester en Wethouders der
gemeente.
Bij de aanvragen onder a. bedoeld, heeft het college (Bestuur van
Vereeniging of Stichting, of Burgemeester en Wethouders) alleen na te
gaan of de landarbeider en het plaatsje dat hij aanwijst, aan de eischen
der wet voldoen.
Bij de aanvragen, onder b. en c. bedoeld, heeft het College na te gaan
of de aanvrager aan de wettelijke eischen voldoet en tevens of het betrokken lichaam geschikt onroerend goed voor hem heeft.
In dit laatste geval wijst het College binnen twee maanden na ontvangst der aanvrage het perceel aan. Heeft het lichaam geen geschikt onroerend goed, dan geschiedt die aanwijzing binnen twee maanden na de
verkrijging. In beide gevallen wordt hiervan schriftelijke mededeeling
gedaan aan den aanvrager, die binnen 3o dagen na ontvangst van die
mededeeling, aan het College schriftelijk kennis geeft, of hij zich met de
aanwijzing al of niet vereenigt, in het laatste geval met opgave der
gronden waarop zijne afwijzing steunt.
De aanwijzing van het plaatsje of het
losse land is nog niet de definitieve beslissing op de aanvrage. Deze definitieve beslissing wordt genomen door het bestuur der vereeniging of door
den gemeenteraad binnen 8 maanden na ontvangst der aanvrage of in
geval van onteigening binnen 8 maanden na de verkrijging van het onroerend goed.
Bij het onderzoek hoort het College den aanvrager, wanneer het zulks
Wie op de aanvrage beslist.
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wenschelijk oordeelt of deze daartoe het verlangen te kennen geeft. Wijziging der aanvrage of der aanwijzing naar aanleiding van het onderzoek
of van de bespreking is toegelaten. Van het verhandelde wordt procesverbaal opgemaakt en door de aanwezigen onderteekend.
Van het besluit, de definitieve beslissing op de aanvrage bevattende,
wordt binnen 8 dagen een afschrift aan den aanvrager toegezonden,
onder mededeeling van den tekst der artikelen 29 tot en met 33 der wet.
Deze artikelen geven den aanvrager het recht om gedurende een maand
na de verzending van het afschrift van het besluit, daartegen bij gedagteekende en onderteekende memorie bezwaren in te brengen bij Gedeputeerde Staten der provincie waar hij onroerend goed wenscht te verkrijgen en regelen verder de behandeling van dit beroep.
Gedeputeerde Staten winnen schriftelijk bericht in van het College
dat het besluit heeft genomen en kunnen, ingeval zij een nader onderzoek
noodig achten, de partijen oproepen om mondeling te worden gehoord.
Oak kunnen zij getuigen en deskundigen voor zich doen verschijnen,
waarbij de bepalingen der wet van 5 Augustus 185o, Stbl. No. 45 op het
recht van enquete toepasselijk zijn verklaard.
Indien Gedeputeerde Staten de ingebrachte bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren, gaat de zaak naar de vereeniging of stichting
of naar het gemeentebestuur terug ter verdere behandeling. Voor het
geval dat het bestuur van de vereeniging of stichting weigerachtig of
nalatig is aan de uitspraak van Gedeputeerde Staten uitvoering te geven,
is in het 2e lid van art. 33 bepaald, dat dan de uitvoering geschiedt
door Gedeputeerde Staten op kosten der Vereeniging of stichting. Voor
het geval van nalatigheid bij een gemeentebestuur voorziet art. 151 en
156 der Gemeentewet.
Uitvoering der beslissing op de aanvrage en verplichtingen van
den landarbeider. Is het op de aanvrage genomen besluit definitief

van kracht geworden, dan kan tot de verdere afwikkeling der zaak
worden overgegaan. Geldt het een plaatsje, dan zal een akte van overdracht moeten worden opgemaakt. Wordt het plaatsje verkregen van de
vereeniging of stichting of van de gemeente, dan is de zaak betrekkelijk
eenvoudig; wordt het aangekocht van een ander, dan zal behalve van de
overdracht bij akte, ook moeten blijken van een geldleening tusschen
den landarbeider en de vereeniging, stichting of gemeente. In beide gevallen zal de landarbeider aan de vereeniging, stichting of gemeente, een
bepaald bedrag verschuldigd blijven, dat ten hoogste 9/ic, van de kosten
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Overzicht van het aantal plaatsjes uitgegeven ingevolge de landarbeiderswet
verkregen op onderstaande tijdstippen.

van het plaatsje zal kunnen beloopen. Van dit bedrag wordt door den
landarbeider gedurende ten hoogste 3 jaren na het aangaan der schuld
ten hoogste 4% rente betaald; daarna geschiedt de betaling dezer rente
met de aflossing der schuld in 3o annuiteiten. De landarbeider wordt in
de gelegenheid gesteld de jaarlijksche rente, zoowel als de annuiteiten,
in wekelijksche termijnen te voldoen, terwijl tevens in de overeenkomst
bepalingen worden opgenomen omtrent vervroegde afbetaling en terugneming van het bedrag daarvan.
Op zijn verlangen kan de landarbeider ter voldoening van ten hoogste 25% van het verschuldigde bedrag een jaarlijksche grondrente op
het plaatsje vestigen; deze grondrente welke ook naar ten hoogste 4%
wordt berekend is afkoopbaar, doch eerst na de geheele aflossing van
het overige gedeelte der schuld.
Tegenover al deze faciliteiten staat de verplichting van den landarbeider om eerste hypotheek op het plaatsje te verleenen; voor het
verlijden der daartoe noodige akten, hebben de notarissen hun dienst
kosteloos te verleenen (zie bovenstaande grafiek).
Bij verkrijging van los land wordt een overeenkomst van huur en verhuur aangegaan. Hieromtrent bepaalt de wet dat het ondershands (dus
niet bij publieke verhuring) en schriftelijk gepacht wordt en dat de
pachtovereenkomst een regeling bevat betreffende het wederinhuren.
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Een recht op weder-inhuring wordt aan den huurder door de wet niet
gegeven; hoe de regeling op dit punt moet zijn, wordt aan het goedvinden van partijen overgelaten.
Overzicht op i November 1933 van het in de onderscheidene provincien aangekocht onroerend goed ten einde dit als los land in pacht uit
te geven.
A.
H.A.
c.A.
Totale kostprijs
27
Groningen
f
1 000.415.26
2 94
53
69
Friesland
23
106.558.34
33
20
Gelderland
58.798.35 A
1
46
5
76
Overijssel
90
9.050.7
169
Zuid-Holland
" 607.409.73
51
33
21
30
Noord-Holland
365.Zeeland
68
81
305.2410
98
2
Noord-Brabant
97
42
11 .375.
627

84

31

f 2.099.255.78 1 2

De met de uitvoering der wet belaste
organen zullen er naar streven de voor uitgifte aan landarbeiders benoodigde gronden in de eerste plaats te verkrijgen door minnelijken aankoop. De mogelijkheid bestaat intusschen dat langs dezen weg niet altijd
grond te verkrijgen is. Met het oog hierop heeft de Landarbeiderswet
door afzonderlijke bepalingen mogelijk gemaakt, dat op niet al te omslachtige wijze ter verkrijging van de noodige gronden het middel van
onteigening kan worden toegepast.
De wet behelst echter eenige waarborgen om te voorkomen, dat al te
spoedig of al te lichtvaardig het dwangmiddel van onteigening zal worden toegepast.
Ten einde de vereenigingen, stichtingen en gemeenten in staat te stellen
haar taak naar behooren te verrichten, stet de wet de Rijks schatkist
open.
Het Rijk kan rentegevende voorschotten verleenen aan de gemeenten,
terwijl de gemeenten op hare beurt rentegevende voorschotten kunnen
verleenen aan de vereenigingen of stichtingen. De voorwaarden waaronder deze voorschotten verleend worden zijn geregeld in het K.B. van
14 November 1918, Stbl. No. 589.
In tegenstelling met de Woningwet kan het Rijk nooit rechtstreeks aan
de vereenigingen of stichtingen voorschotten verstrekken.
Taak der uitvoeringsorganen.
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De voorschotten van het Rijk worden verleend bij beschikking van den
Minister van Financien.
De verleening of weigering van voorschotten door de gemeente geschiedt bij besluit van den gemeenteraad, dat met redenen omkleed moet
zijn. Tegen dit besluit kunnen bezwaren worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten.
De wet heeft voor al de bovenvermelde voorschotten een rentevoet
vastgesteld van ten hoogste 4%.
Overzicht van de verleende, respectievelijk betaalde voorschotten
krachtens de Landarbeiderswet.
Toegekend

Jaar
1919
1920
1921
1922
1923
1924

1925
1926
1927
1928

1929
1930
1931
1932
1 933

f

45.454,—
547- 1 46,50
1.636.395,311
1.559.235'15
I .376.222,14
1.197 .534,66

1.317.400,28

liitbetaald

f

30.022,9 I
1
281.329,18 A

1.685.558,17
1.486.802,34
1.416.020,38
1.184.460,99

749.828,47

1.222.057,31
968.666,99
796.323,79

985.018,75
1 .3 1 9. 16 5,73
1.022.744,30
631.198,15
712.038,54
767.992,52

767.43 2 ,75
1.275.480,01
1.130.656,66
667.038,70
671.071,18
722.347,17

925.023,72

f 1 4-792 .398 , 22 3/

f 1 4.305. 2 68,53 A
1

Nog op andere wijze kan het Rijk de verkrijging van onroerend goed
door landarbeiders bevorderen. Bij besluit van de Minister van Economische Zaken en van Financien kan uit 's Rijks kas een bedrag
beschikbaar gesteld worden tot uitvoering van een onteigeningsplan.
Verder kunnen onder goedkeuring der Koningin onroerende goederen, aan
het Rijk toebehoorende, ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders, aan de vereenigingen, stichtingen of gemeenten ondershands verkocht worden.
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Kostelooze Stukken. Alle stukken uit de Landarbeiderswet voortvloeiende zoomede die welke betrekking hebben op hare uitvoering, zijn
vrij van zegel, legesheffing, kosten van legalisatie en griffiekosten,
terwijI zij, voor zooveel zij aan registratie onderhevig zijn, gratis worden
geregistreerd.
ARBEIDSINSPECTIE.
Taak en toezicht der arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie is een
tak van dienst van den Nederlandschen Staat en staat onder de bevelen
van den Minister van Sociale Zaken. Aan haar is tot taak gegeven de
uitvoering en naleving van verschillende sociale wetten, waarvan de
Arbeidswet, de Veiligheidswet en de Steenhouwerswet de belangrijkste
zijn. Met de Arbeidsinspectie dient dus niet verwisseld te worden de
Raad van Arbeid, die zorg draagt voor de naleving van de Ongevallenwet, Invaliditeitswet, Ouderdomswet, Ziektewet, enz.
De Arbeidsinspectie is haar werkzaamheden begonnen op 1 Jan. 1890
door het inwerking stellen van de Arbeidswet van 5 Mei 1889, waarbij
voor het eerst melding werd gemaakt van fabrieksinspecteurs.
Zij is dus belangrijk ouder dan de Raden van Arbeid. Zij was er reeds
lang voor er eenige tak van sociale verzekering bestond.
Gelijk reeds opgemerkt zijn de belangrijkste wetten, die aan de Arbeidsinspectie zijn toevertrouwd, de A.W., V.W. en S.W.
De Arbeidswet bevat bepalingen tot beperking van den arbeidsduur
in het algemeen en tot het tegengaan van gevaarlijken arbeid.
De Veiligheidswet bevat bepalingen tot beveiliging bij het verblijven
in fabrieken en werkplaatsen.
De Steenhouwerswet bevat bepalingen in verband met de bijzondere
gevaren voor veiligheid en gezondheid, verbonden aan steenhouwersarbeid.
De Steenhouwerswet is als het ware op te vatten als een combinatie
van Arbeidswet en Veiligheidswet voor het steenhouwersbedrijf.
Het is van belang in het kort na te gaan, hoe deze wetten zijn ontstaan
en kennis te nemen van den hoofdinhoud.
ARBEIDSWET.
Inwerkingtreding, doel en omvang der wet. Een van de belangrijkste sociale wetten en van zeer ingrijpende beteekenis in de huidige
samenleving is de Arbeidswet. Deze wet is geen verzinsel uit den laat559

sten tijd, doch haar bepalingen zijn het resultaat van stroomingen over
de geheele wereld en in Europa in het bijzonder vanaf het begin der
i9de eeuw.
Nadat de machines aan het einde van de i8de eeuw waren uitgevonden, began zich in het begin van de vorige eeuw de industrie sterk te
ontwikkelen, waardoor een totale verandering werd teweeg gebracht in
de sociale verhoudingen. De patronale omgang tusschen werkgevers en
werknemers verminderde sterk, ongeschoolde krachten konden warden
gebruikt met als gevolg kinderarbeid en arbeid van vrouwen en meisjes.
Hoe meer de arbeidsverdeeling werd doorgevoerd, des te gemakkelijker
konden dergelijke ongeschoolde krachten worden gebruikt. Dat deze feiten
een noodlottigen invloed uitoefenden op het gezinsleven en op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de werknemers, is te begrijpen.
De parlementaire enquetes in Engeland van 1842 en van 1862-1866
brachten dan ook de ergste toestanden aan het licht.
Het is daarom niet te verwonderen, dat in den loop der vorige eeuw
sociaal weldenkende menschen van alle richtingen zich inspanden om
in dien toestand verandering te brengen.
In Nederland had dit vraagstuk reeds in 1841 de aandacht van de
Regeering. Wij denken hierbij aan de circulaire van 6 Juli 1841 gericht
tot de Gouverneurs der Provincien, waarin een aantal vragen betreffende
den kinderarbeid werd gesteld. Een volledig chronologisch overzicht te
geven van het ontstaan der Nederlandsche Arbeidswet zou ons te ver
voeren, doch in het kort verdient het volgende vermelding.
In 1874 kwam de eerste wettelijke bescherming van den arbeid op
initiatief van Mr. S. van Houten tot stand, waarbij de arbeid voor kinderen beneden 12 jaar werd verboden. Op 1 Januari 1890 trad de eerste
Arbeidswet in werking; de ontwerper was Minister Ruys de Beerenbrouck Sr. Toen mochten jongens en meisjes beneden 16 jaar en vrouwen
niet langer dan I 1 uur per dag en 66 uur per week werken, (de verkorte
Zaterdagarbeid was toen nog onbekend) behoudens overwerkvergunningen, waarbij 13 uur per dag en 78 uur per week arbeid mocht worden
verricht.
Onder Minister Talma werd op 1 Januari 1912 de wet belangrijk gewijzigd : kinderen beneden 13 jaar mochten geen arbeid verrichten, jeugdige
personen tot 17 jaar en vrouwen slechts Io uren per dag en 58 uur per
week. Met vergunning mocht nog 12 uur per dag en 66 uur per week
worden gewerkt.
Op 24 October 192o trad de Arbeidswet Aalberse in werking. Voor alle
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fabrieksarbeiders gold 8 uur per dag en 45 uur per week, later in 1922
veranderd in uur per dag en 48 uur per week.
De Arbeidswet, die regelend optreedt in de beperking van den arbeidsduur en het bepalen van de tijdstippen, waartusschen mag worden gewerkt, heeft veel bereikt ten opzichte van de volkshygiene en wel door
de volgende factoren:
1°. verkorting van den arbeidsduur;
2 ° . verhooging van den toelatingsleeftijd;
3°. hygieniseering van den arbeid.
Zander voorbehoud kan men beweren, dat, indien de industrie was
doorgegaan met de arbeiders te misbruiken; dit tot een algemeene verzwakking der bevolking zou hebben geleid, speciaal in ons land, dat zich
industrieel zoo snel ontwikkeld heeft.
Door de verkorting van den arbeidstijd heeft het leven van den
arbeider zich totaal gewijzigd, al zijn dan ook de resultaten niet zoo
gemakkelijk aanwijsbaar als op hygienisch terrein.
De sociale wetgeving, zoo ook de Arbeidswet, is echter aan uitersten
gebonden, die als volgt zijn vast te leggen.
Ter bevordering van de algemeene welvaart is het noodzakelijk, dat
de Arbeidswet niet meer eischt dan het economisch mogelijke, dit is een
uiterste in haar maatregelen „naar boven", waartoe zij kan gaan. Zij
moet de arbeidersklasse op haar bepaald gebied een rnenschwaardig
bestaan verzekeren, dit is het minimum, waartoe zij zich dient te beperken.
Het noodzakelijke gevolg van deze wetten is, dat zij rekening heeft
te houden met het buitenland. Ons land kenmerkt zich door zijn groote
export; onze industrie is daardoor zeer afhankelijk van de verhoudingen
op de wereldmarkt. Waar in ons land streng de hand wordt gehouden
aan de sociale wetten, is de internationale samenwerking op het gebied
der sociale wetgeving van zeer groote beteekenis. Het Bureau International du Travail te Geneve tracht deze samenwerking tot stand te
brengen ; jammer genoeg is het hiermede nog treurig gesteld, aangezien,
zooals uit officieele rapporten blijkt, de naleving der sociale wetten
in het buitenland buitengewoon veel te wenschen overlaat.
Wat betreft den inhoud der Nederlandsche Arbeidswet kan het volgende naar voren warden gebracht. De wet is op het oogenblik van kracht
voor alien arbeid in fabrieken en werkplaatsen, winkels, apotheken, verplegingsinrichtingen en voor den arbeid van jeugdige personen in kanto36
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ren, terwijl de arbeid van kinderen beneden 14 jaar algemeen verboden is.
De transportarbeid en die der bioscoopmusici is slechts voor wat betreft
den Zondagsarbeid geregeld.
Arbeid in fabrieken en werkplaatsen.

Voor fabrieken en werkplaat-

sen komt de regeling op het volgende neer:
Jeugdige personen mogen op Zondag nooit arbeid verrichten, vrouwen
slechts voor het verrichten van enkele met name genoemde werkzaamheden in boter- en kaasfabrieken. Oak mannen mogen als regel op
Zondag geen arbeid verrichten, doch op dezen algemeenen regel zijn verschillende noodzakelijke uitzonderingen toegelaten.
De normale werktijden moeten gelegen zijn op Maandag tot en met
Vrijdag tusschen 7 uur v.m. en 6 uur nm., op Zaterdag tusschen 7 uur vm.
en I uur nm. De arbeidsduur mag bedragen ten hoogste 8% uur per dag
en 48 uur per week. Na 4 1 2 uur arbeid moet tenminste een half uur rust
worden gegeven.
Vanzelfsprekend geeft de wet gelegenheid am in tal van gevallen van
deze algemeene regelen of te wij ken, doch een bespreking daarvan zou
ons te ver voeren. Om echter eenig idee te geven van de belangrijkheid
dier afwijkingen, nemen wij als voorbeeld, dat voor continu-werkende
fabrieken, zooals gas- en electriciteitsfabrieken, toegestaan is, dat te
allen tijde, dus ook op Zaterdagmiddag, des nachts en des Zondags
arbeid worde verricht. Zoo ook is de mogelijkheid geopend om in tijden
van groote drukte langer dan uur per dag en 48 uur per week
te werken.
De Bakkersarbeid. Bij het samenstellen van de bepalingen voor den
bakkersarbeid heeft de gedachte voorgezeten zooveel mogelijk den nachtarbeid te voorkomen. Men zag in, dat het bepalen van het aanvangsuur
alleen niet voldoende zou zijn, aangezien overtredingen zoo moeilijk zijn
te constateeren, doordat de bakkerijen gewoonlijk slechts door de waning
bereikbaar zijn en het personeel dikwijls inwonend is. Teneinde toch
een behoorlijke naleving van de wet te waarborgen, werd bepaald, dat
het brood, dat na 8 uur nm. van den vorigen dag gebakken of opgewarmd is, niet voor 9 uur vm. mag worden vervoerd en niet voor
10 uur vm. mag worden verkocht of afgeleverd. Het aanvangsuur werd
in verband met het bovenstaande vastgesteld op 5 uur vm. ; het einde op
8 uur nm. Des Zaterdags daarentegen mag de arbeid liggen tusschen
4 uur vm. en 8 uur nm., de arbeidsduur is bepaald op 8 uur per dag
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(Zaterdags II uur)en 48 uur per week. Op Zaterdag zijn zoowel de
grenzen waartusschen arbeid mag worden verricht als de duur van den
arbeid zelve verruimd, vanwege de grootere hoeveelheid brood, die alsdan
— met het oog op den daarop volgenden Zondag — gebakken moet
worden.
Ook bij den bakkersarbeid is rekening gehouden met de technische
eischen van het bedrijf en zijn tal van werkzaamheden opgesomd in uitzonderingsbepalingen.

Arbeid in winkels.

Hiervoor gelden de volgende bepalingen :
Voor jeugdige personen moet de arbeid gelegen zijn tusschen 8 uur vm.
en 8 uur nm.; de arbeid op Zondag is verboden. Voor mannen en vrouwen liggen de arbeidsgrenzen tusschen 6 uur vm. en uur nm., behalve voor den Zaterdag, waarop arbeid verricht mag worden van 6 uur
vm. tot niet later dan een half uur na het tijdstip, waarop de winkel
— ingevolge de Winkelsluitingswet voor het publiek gesloten moet
zijn. Voor alle arbeiders geldt de bepaling, dat niet langer arbeid mag
worden verricht dan uur per dag en 53 uur per week. Alleen voor
den drukken Zaterdag, waarop door mannen en vrouwen ook later gewerkt mag worden, is bepaald, dat deze arbeiders alsdan gedurende ten
hoogste I I uur arbeid mogen verrichten.
Beide laatstgenoemde categorien arbeiders mogen in bepaalde bedrijven op 2 Zondagen in drie achtereenvolgende weken arbeid verrichten.
doch een wekelijksche rustperiode van 32 uren is verplichtend. Door
het inwerkingtreden van de Winkelsluitingswet is de Zondagsarbeid
aanzienlijk beperkt.
Behalve gedurende den wekelijkschen rustdag mag een arbeider bovendien op een dag der week geen arbeid verrichten voor of na I uur des
namiddags.
Na 5 4
1 uur arbeid moet een onafgebroken rusttijd van ten minste
een half uur worden gegeven. De nachtrust moet ten minste it uur bedragen. Ook voor deze soort bedrijven is de mogelijkheid gelaten afwijkingen toe to staan van de algemeen geldende regelingen.

Arbeid in Apotheken.

De wettelijke bepalingen regelen in hoof dzaak den arbeid van assistenten. Deze moet op de eerste vijf werkdagen
der week gelegen zijn tusschen 8 uur vm. en 8 uur nm. en op Zaterdag
tusschen 8 uur vm. en I o uur nm. Per dag mag niet langer dan 8 A
1 uur
en per week niet langer dan 48 uur gewerkt worden. Bovendien is voor
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het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden in beperkte mate nachten Zondagsarbeid toegestaan.
Wekelijks moet een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uur worden gegeven.
Arbeid in kantoren. Tot op heden zijn, wat betreft den arbeid in
kantoren, slechts in werking getreden die bepalingen, die betrekking hebben op den arbeid van jeugdige personen (beneden 18 jaar) sinds 31 December 1922.

Het volgende is bepaald:
a)
b)
c)

op de eerste vijf werkdagen der week gedurende max. 8 /
1 2 uur
per dag, gelegen tusschen 8 uur vm. en 6 uur nm.;
op Zaterdag ten hoogste 5 uren en wel tusschen 8 uur vm. en
I uur nm.;
verbod van arbeid op Zondag.

De aard van den in deze inrichtingen verrichten arbeid brengt mee, dat naast de algemeene regelen,
verschillende uitzonderingen mogelijk moeten zijn. Wij volstaan dus
met het aangeven dier algemeene regelingen, doch zullen de afwijkingen onbesproken laten.
De arbeidsduur is beperkt tot 1 o uur per dag en 55 uur per week.
Niet meer dan 14 malen in 4 achtereenvolgende weken mag arbeid in
nachtdienst worden verricht. Een wekelijksche onafgebroken rusttijd van
36 uur of van 6o uur in 2 achtereenvolgende weken moet gegeven worden.
Arbeid in verplegingsinrichtingen.

Controlemaatregelen.

Teneinde de controle in de vorengenoemde inrichtingen gemakkelijker
te maken, bevat de wet verschillende administratieve bepalingen, o.a.:
1 0.

2

0

30
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in de inrichtingen moet zijn opgehangen een geschrift, aangevende
de arbeids- en rusttijden (arbeidslijst);
aanwezig moet zijn een register (arbeidsregister), waarin de namen der arbeiders zijn vermeld;
voor personen beneden 18 jaar en gehuwde vrouwen moeten
arbeidskaarten aanwezig zijn. De bedoeling hiervan is den kinderarbeid tegen te gaan en te controleeren of voldaan wordt aan
de bepalingen tot het geven van rust voor en na de bevalling.

Arbeidsbesluit.

Het gedeelte der Arbeidswet, dat tot nu toe besproken is, had uitsluitend betrekking op de arbeids- en rusttijden in de met name genoemde
categorieen. Van niet minder beteekenis is hetgeen voorkomt in het zgn.
Arbeidsbesluit, waarin, uitsluitend voor jeugdige personen en vrouwen,
voorschriften zijn opgenomen tot regeling van den arbeid op grand van
gevaar voor de gezondheid, de zedelijkheid of het leven.
Zelfs een korte weergave van de talrijke bepalingen uit het Arbeidsbesluit zou nog te uitvoerig worden. Om eenig denkbeeld te geven van
de vele en veelsoortige voorschriften zij het volgende vermeld:
Verboden is het verplaatsen van een kennelijk te zware last, het
verrichten van met name genoemde gevaarlijke werkzaamheden, het werken in stukloon door 14.-jarige arbeiders, het werken met niet behoorlijk
opgestoken haar aan machines en drijfwerk, het werken in te warme of
te koude lokalen. Nauwkeurig bepaald is de vrije luchtruimte, die voor
elken arbeider aanwezig moet zijn, waarbij groot onderscheid gemaakt
wordt tusschen den min of meer schadelijken arbeid, die verricht wordt.
Men kan er uit vernemen, hoeveel daglicht in elk werklokaal aangebracht moet zijn, op welke wijze de luchtverversching moet plaats hebben.
Er komen eischen in voor omtrent waschgelegenheden, kleerenbergplaatsen, privaten en urinoirs. In tal van schadelijke bedrijven mogen jeugdige personen en vrouwen alleen toegelaten worden, indien zij voorzien
zijn van een geneeskundige goedkeuringsverklaring.
VEILIGHEIDSWET.
Inwerkingtreding en doe! der wet. Een belangrijke uitbreiding
der werkzaamheden van de Arbeidsinspectie ontstond door het tot stand
komen van de Veiligheidswet (Wet van 20 Juli 1895, in werking getreden
Januari 1897).
Door de ontwikkeling der industrie in den loop der vorige eeuw ontstonden er omstandigheden op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders, die noodzakelijk verandering behoefden.
Een zeer belangrijk punt voor het verkrijgen van een behoorlijke beveiliging in de fabrieken is de ervaring. De veiligheidstechniek moet
men' in de praktijk leeren, waarbij kennis en aanvoelen van de techniek
noodzakelijke factoren zijn.
Wijze van uitvoering en omvang der wet. Doordat aan de Arbeidsinspectie ter kennis worden gebracht alle aan arbeiders in verzeke-
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ringsplichtige bedrijven overkomen ongevallen, is deze tak van dienst
in de gelegenheid de zoo noodige ervaring. op te doen door het ter
plaatse onderzoeken van de ongevallen, die van eenig belang zijn.
De uit de ervaring geputte kennis komt alien ten goede, hetzij door
het stellen van eischen of het geven van aanwijzingen aan de hand van
de bepalingen van de Veiligheidswet, hetzij door het geven van adviezen
aan de Regeering en aan alien, die daarom vragen. De praktijk van de
uitvoering der Veiligheidswet is dus gebaseerd op ervaring. Het is daarom ook zeer te begrijpen, dat de wet zich bepaalt tot het stellen van
algemeene voorwaarden en de aanpassing aan de praktijk overlaat aan
het Districtshoofd der Arbeidsinspectie (in beroep de Minister). De
bepalingen, die het gebied van de veiligheid en de gezondheid der arbeiders bestrijken, worden nader omschreven in den algemeenen maatregel
van bestuur, het z.g. Veiligheidsbesluit 1916. Hierbij onderscheidt men
twee groepen, n.l. een groep, die het stellen van nadere eischen door het
Districtshoofd uitsluit en een groep, die het Districtshoofd de mogelijkheid laat nadere eischen te stellen.
De eerste groep bevat bepalingen in verband met : de hoogte der werklokalen en de vrije luchtruimte voor elken arbeider in verband met die
hoogte; de verlichting; het voorkomen van brand en ongevallen bij
brand; kleedkamers, kleedingbergplaatsen, schaftlokaal en privaten.
Dit zijn dus alle bepalingen, waarmede bij de oprichting of verbouwing van de fabriek of werkplaats dient rekening te worden gehouden,
vandaar dat bij een aanvrage ingevolge de Hinderwet een vergunning niet
wordt verleend (indien de werkplaats onder de Veiligheidswet valt of zal
vallen) zonder dat het Districtshoofd heeft verklaard dat de inrichting
zal voldoen aan de genoemde bepalingen der Veiligheidswet.
De tweede groep bevat bepalingen van veiligheid-technischen en hygienischen aard in verband met den aard der werkzaamheden in het bedrijf
en de daarbij in gebruik zijnde machines. In zulke gevallen dienen de
bepalingen nader aangepast te worden aan de praktijk, vandaar dat het
Districtshoofd het recht heeft nadere eischen te stellen.
De voorschriften, die tot deze aroep behooren, hebben betrekking op:
het bevorderen van de zindelijkheid; het bevorderen van een dragelijke
temperatuur en van voldoende luchtverversching; het tegengaan van het
ontstaan of de verspreiding of het verwijderen‘ van schadelijke of hinderlijke dampen of gassen of van stof; het voorkomen van ongevallen ; het
verschaffen van hulp bij ongevallen ; het verschaffen van gelegenheid tot
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ontvluchting bij brand en het voorkomen van vergiftiging, besmetting of
beroepsziekten.
Bovendien kunnen eischen gesteld worden ten aanzien van den tijd,
gedurende welken personen mogen vertoeven in ruimten, waar o.a. een
hooge of lage temperatuur voorkomt, alsmede ten aanzien van het verstrekken van goed drinkwater.
Intusschen is bij de Wet van 2 Juli 1934, Staatsblad No. 352, een
geheel nieuwe Veiligheidswet tot stand gekomen, welke binnenkort in
werking zal treden. De werkingssfeer is hierbij belangrijk uitgebreid en
omvat o.m. thans ook den landbouw, laad- en losarbeid, de binnenvaart
en ook den arbeid buiten fabrieken en werkplaatsen. Tevens is het gebruik van loodwit voor binnenwerk verboden. Van veel beteekenis is
ook, dat bij algemeenen maatregel van bestuur bepaalde werktuigen enz.
warden aangewezen, waarvan het vervaardigen, verkoopen, verhuren,
afleveren of ten verkoop, ter verhuring of ter of levering in voorraad
hebben strafbaar is, wanneer zij niet aan zekere normen van veiligheid
voldoen. Voorts is de arbeider, die nalatig is om van de hem ter beschikking gestelde beveiligingsmiddelen gebruik te maken, of andere in het
belang van veiligheid en gezondheid gestelde voorschriften na te leven,
met als gevolg gevaar voor zich zelf of voor zijn medearbeiders, strafbaar.
Ook opent de wet de gelegenheid tot het instellen van Veiligheidscommissies ter bevordering van veiligheid, gezondheid en orde bij den arbeid.

STEENHOUWERSWET.
Inwerkingtreding, doel en omvang der wet. Reeds sedert langen
tijd werd het steenhouwersbedrijf aangemerkt als een voor de gezondheid
zeer schadelijk bedrijf. De statistieken over de jaren 1896 1900 wezen
uit, dat het sterftecijfer onder de steenhouwers buitengewoon groot was.
Ook uit een versiag over 1903 en 1904 bleek dat ± 40% der steenhouwers stierf op den jongen leeftijd van 30-39 jaar. Gewoonlijk was
de doodsoorzaak tuberculose en ziekte der ademhalingsorganen. Het veelvuldig voorkomen van deze ziekten bleek niet alleen te wijten te zijn
aan de ongunstige werking van het steenstof op het strottenhoofd, de
luchtpijp en de longen, doch eveneens aan den aard van den steenhouwersarbeid zelf. Bij het verwerken van het harde materiaal, hetwelk in
een ongunstige voorovergebogen houding van het lichaam geschiedt,
wordt niet alleen van de armspieren, maar ook van die van den nek,
den rug en de geheele borstkas veel geeischt, terwijl ook de schok, die de
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hand ondervindt, welke den beitel hanteert, op de borstkas en de longen
voortgeplant wordt. De hierdoor ontstane vermoeidheid schijnt den
mensch minder weerbaar te maken tegen de tuberculose.
Nu boden de Arbeids- en Veiligheidswet geen voldoende bescherming,
reden, waarom deze in een afzonderlijke wet werd ondergebracht, waarin
dan tevens strengere bepalingen, wat betreft de inrichting van de werkplaats werden opgenomen dan in de Veiligheidswet.
Met deze nieuwe wet had men het volgende op het oog :
I °. te jeugdige en minder krachtige menschen uit het steenhouwersvak te weren ;
2°. stofverspreiding bij den steenhouwersarbeid zooveel mogelijk
tegen te gaan en door doelmatige inrichting van de werklokalen
het belang van de gezondheid zooveel mogelijk te bevorderen ;
3°. het voorkomen, dat de steenhouwers te lang aan den nadeeligen
invloed van hun arbeid zijn blootgesteld en te groote vermoeidheid bij hen optreedt.
Zoowel de Steenhouwerswet van 191i als die van 1921 zijn op grond
van deze gedachten opgebouwd. Het hoofdzakelijke verschil tusschen de
wet van 1911 en 1921 bestaat hierin, dat de wet van 1911 bepaalde, dat
een steenhouwer van 17 jaar of ouder hoogstens 9 uren per dag arbeid
mocht verrichten, een steenhouwer beneden 17 jaar hoogstens 7/2 uur
per dag mocht arbeiden. De wet van 1921 daarentegen heeft zich aangepast aan de inmiddels tot stand gekomen Arbeidswet 1919 en bepaalt,
dat een arbeider van 18 jaar of ouder hoogstens 8 uren per dag en
45 uren per week en een persoon beneden 18 jaar hoogstens 7 A
1 uur
per dag en 42 uur per week arbeid mag verrichten.
De Steenhouwerswet 1921 bepaalt in hoofdzaak, ingedeeld volgens de
bovengenoemde groepen, het volgende :
I

°.

wat betreft het weren van te jeugdige en minder krachtige men-

schen uit het steenhouwersvak.
ledere arbeider, die steenhouwersarbeid verricht, moet in het
bezit zijn van een steenhouwerskaart. Deze wordt uitgereikt aan
een arbeider van 14-18 jaar, na goedkeuring door den dokter
en is geldig voor 1 jaar; van 18-21 jaar na goedkeuring door
den dokter, geldig voor 3 jaren ; van 21 jaar of ouder onafhankelijk van de goed- of afkeuring van den dokter, geldig voor
3 jaren;
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2°

3°.

wat betreft het tegengaan van stolverspreiding en bet zorg dragen voor een doelmatige inrichting der werklokalen.
Speciale eischen zijn gesteld aan de werklokalen wat betreft
de hoogte, de afmetingen in verband met het aantal arbeiders,
de vloeroppervlakte ook in verband met het aantal werkzame
arbeiders, de samenstelling van de vloeren, wanden, daken en
zoldering, de luchtverversching, de verlichting, schaftlokalen,
privaten, open terrein om buiten te werken, afwatering van de
werkplaatsen enz. Overigens zijn er nog bepalingen opgenomen
ter voorkoming van ongevallen in den geest der Veiligheidswet,
terwijl ook bier nadere eischen door het Districtshoofd kunnen
worden gesteld;
wat betreft het voorkomen, dat de steenhouwers te lang aan den
nadeeligen invloed van bun arbeid zijn blootgesteld en te groote
vermoeidheid bij hen optreedt.
In dit verband gelden de volgende hoofdbepalingen. Een arbeider mag op Zondag geen steenhouwersarbeid verrichten. Een arbeider beneden 18 jaar mag niet langer dan 7 A
1 uur per dag en
42 uur per week werken; een arbeider van 18 jaar of ouder
niet langer dan 8 uur per dag en 45 uur per week. De arbeid
moet zijn gelegen tusschen 7 uur vm. en 6 uur nm., behalve op
Zaterdag; dan tusschen 7 uur v.m. en 1 uur nm. Na 3% uur
moet de arbeid worden afgewisseld door een rusttijd van ten
minste een half uur. Een vergunning om langer te mogen werken
kan niet worden verleend.

WONINGWET.
Inwerkingtreding, duel en omvang der wet. Deze wet, welke het
laatst werd gewijzigd bij de wet van 14 Juni 1934, Stbl. No. 316, dateert
van 22 Juni 1901, Stbl. No. 158. Zij kan dus niet tot de oudere wetgeving
worden gerekend. Dit doet als vanzelf de vraag rijzen, of er dan voordien
geen voorschriften met betrekking tot woningen bestonden. Wij hebben
helaas tot enkele decennia terug een periode van onthouding van Staatsbemoeiing in dit opzicht gekend. De Staat onthield zich van iedere bemoeiing met de volkshuisvesting en liet alles over aan de gemeentebesturen, die krachtens de Grondwet en in het bijzonder krachtens de
Gemeentewet, verordeningen in het belang der openbare gezondheid,
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veiligheid en zedelijkheid in het leven konden roepen. Vele Gemeentebesturen staarden zich evenwel dood op het particulier belang en zaten
stil alsof de doodstraf op zich bewegen was gesteld. Slechts enkele waren
van de belangrijkheid der volkshuisvesting zoodanig doordrongen dat zij
op dit stuk voorschriften in het leven riepen. Rarae ayes, die weinig
navolging vonden. Daarnaast waren vele der bestaande regelingen verre
van voldoende en daarom werd het, mede in verband met de ontzettende
noodtoestanden, die op vele plaatsen op het terrein der volkshuisvesting
bestonden, hoog tijd, dat de Rijkswetgever dit onderwerp aan zich trok.
De strijd tegen de tuberculose, aldus Mr. Lietaert Peerbolte, leerde inzien het nut van licht en lucht; de groote sterfte niet alleen van volwassenen, maar ook van kinderen, in die hokken en holen van vocht en
duisternis was niet langer te miskennen. Nederland werd rijp voor wederopvatten van den draad, dien de Overheid een paar eeuwen geleden aan
haar hand had laten ontglippen, het was rijp voor een goede ontvangst
van het voorstel der drie Ministers Goeman Borgesius, Cort van der Linden en Pierson, om door een wettelijke voorziening de groote schade, die
een belangrijk deel van het yolk door slechte en zeer slechte huisvesting
leed, te herstellen.
De considerans van de Woningwet luidde : „Alzoo Wij in overweging
genomen hebben, dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen betreffende de volkshuisvesting". Bij de jongste wijziging is die considerans
ongewijzigd gebleven en daarmede dus ook het doel, de kern van de wet.
Bij de wijziging der wet in 1931 (Wet van 9 Juli 1931, Stbl. No. 266)
is haar sfeer verruimd, doordat het opschrift van Par. 1 van de wet,
luidende: „Voorschriften betreffende aan woningen te stellen eischen"
met „andere gebouwen" is uitgebreid en dus thans luidt : „Voorschriften
betreffende aan woningen en andere gebouwen te stellen eischen". Welke
aanleiding bestond er tot deze uitbreiding? Blijkens de Memorie van
Toelichting was dit het feit, dat artikel 3 der wet bepaalt, dat de Raad
ten aanzien van woningen of als woning in gebruik te nemen gebouwen,
voorschriften vaststelt betreffende de plaatsing van gebouwen ten opzichte van den openbaren weg en van elkander. Niet gold dus deze
bepaling voor gebouwen, die niet als woning zouden worden bestemd,
hoewel de rooilijn, be middel voor regeling van de bebouwing, beslist
onmisbaar is voor alle gebouwen en dit niet in de laatste plaats in het
belang der woningen zelf.
Bij de laatste wijziging der wet werden eenige bepalingen herzien,
o.a. in verband met de opheffing der Gezondheidscommissies.
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Na deze meer algemeene beschouwingen, waaruit het doel der wet wel
reeds naar voren is gekomen, is het goed eens te treden in de binnenkamer
der wet zeif, om daar eenige artikelen onder de loupe te nemen en zoo
mede een inzicht, voor zoover voor het beoogde doel van belang, te krijgen in het stelsel der wet zelf.
De vroegere bevoegdheid van den Gemeenteraad is bij artikel 1 in een
wettelijken plicht omgezet. Zoo stelt (dus imperatief) de Raad voorschriften vast betreffende de eischen, waaraan moet worden voldaan : a. bij
het bouwen van woningen; b. bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen of veranderen of het uitbreiden van woningen ; c. bij het krachtens eenig zakelijk recht (huur is geen zakelijk recht) tot woning in
gebruik nemen of als eigenaar of in eenige andere hoedanigheid tot
woning in gebruik geven van een gebouw of een gedeelte van een gebouw, laatstelijk niet als waning gebezigd ; d. met betrekking tot bestaande woningen, niet onder b. begrepen, die dus niet worden veranderd,
vernieuwd of uitgebreid, in welk geval die voorschriften daaromtrent
gelden. Oak met betrekking tot andere gebouwen dan woningen, zal de
Raad voorschriften als onder a. en b. vaststellen, daarbij tevens bepalend,
welke van die voorschriften op bestaande gebouwen van toepasssing zijn.
„Bouwverordening" is de naam die men aan de verordening, deze
voorschriften inhoudend, pleegt te geven. Daarnaast stelt de Raad voorschriften vast nopens behoorlijke bewoning, kortweg bewoningsvoorschriften genoemd, doch van deze verplichting kan door Gedeputeerde
Staten vrijstelling worden verleend.
Begrip rooilijn. Artikel 2 der wet behandelt de z.g. rooilijnvoorschriften, die reeds tot veel vragen en oak tot strijd aanleiding hebben
gegeven. Tot 1931 kwam in de wet geen definitie van het begrip rooilijn
voor. In de Memorie van Toelichting van 193o schreef de Regeering:
„Rooilijn is een overoud rechtsbegrip, dat nergens beschreven, steeds
toepassing heeft gevonden. Vaststaand begrip is het nooit geweest, schier
iedere plaatselijke verordening geeft een eigen inhoud aan het begrip.
Het meest algemeene is, dat de rooilijn is de lijn, buiten welke niet gebouwd mag worden. Daarnaast staan evenwel opvattingen, volgens welke
de rooilijn is het middel om grond voor openbaren weg te reserveeren"
Thans heeft de wet zelf, zoowel voorgevelrooilijn als achtergevelrooilijn
gedefinieerd. De eerste is de lijn, die aan de wegzijde, de laatste die,
welke aan de van den weg afgekeerde zijde niet mag warden overschreden. Omtrent beide zal de Raad voorschriften vaststellen, behoudens
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vrijstelling van Gedeputeerde Staten voor wat de laatste betreft. Het
komt ons voor, dat deze definition niet zoo bijzonder gelukkig zijn
uitgevallen en willekeurige bebouwing binnen de lijnen mogelijk maken.
Het gestelde doel, met name regelmatige bebouwing te bewerkstelligen,
wordt op deze wijze nog niet bereikt. Door te bepalen, dat de rooilijn
is de lijn, op welke gebouwd moet worden, zou het effect beter geweest zijn.
Eischen aan woningen te stellen. Volgens artikel 3 kunnen bij de
voorschriften, in artikel i bedoeld, welke voorschriften verschillend kunnen zijn naar gelang van den aard en de bestemming van de woningen
en gebouwen, alsmede van hun ligging, eischen worden gesteld omtrent
de zuivering van ongedierte, de afscheiding van slaapplaatsen, het aantal
woningen in een zelfde gebouw en omtrent het aantal bewoners in verband met de ruimte der vertrekken, terwijl art. 4 bepaalde essentieele
onderdeelen van een woning noemt (zie art. 4), ten aanzien waarvan
in de verordening voorschriften moeten worden gegeven. Aan het plaatselijk inzicht wordt de inhoud van die voorschriften overgelaten en terecht.
Voor een stad toch zullen weer andere eischen moeten gelden dan voor
een dorp.
Toestemming tot bouwen, verbouwen, enz. Voor het bouwen, het
geheel of voor een gedeelte vernieuwen of veranderen, het uitbreiden
van woningen en gebouwen, alsmede voor het krachtens eenig zakelijk
recht tot woning in gebruik nemen of als eigenaar of in eenige andere
hoedanigheid tot woning in gebruik geven van een gebouw of een gedeelte
van een gebouw, laatstelijk niet als woning gebezigd, heeft men vergunning noodig van burgemeester en wethouders. Dit stelsel is dus preventief,
dit wil zeggen, dat alles aan voorafgaand toezicht is onderworpen.
Alleen in de gevallen in de wet genoemd, mag en moet vergunning worden geweigerd, doch beroep op den Raad is mogelijk.
Bouwtoezicht. Tijdens de uitvoering van eenig bouwwerk moet eveneens gewaakt worden voor naleving der voorschriften. Daartoe bepaalt
artikel 13, dat bouwtoezicht voor elke gemeente verplicht is, echter de
mogelijkheid latend, dat toezicht gezamenlijk te regelen en gezamenlijk
een bekwaam persoon daarmede te belasten.

Artikel 15 handelt over de Woningbeurs, die de Raad
van elke gemeente met meer dan 20.000 inwoners, behoudens vrijstelling,
en van een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, die daartoe door
Woningbeurs.
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de Kroon wordt aangewezen, moet instellen. Daar waar een woningbeurs is ingesteld, rust op iederen verhuurder van een woning, wanneer
hij een woning te huur heeft of wanneer hij een woning verhuurd heeft
en op iederen eigenaar, die een onbewoonde woning te koop aanbiedt
of verkocht heeft, de wettelijke plicht daarvan mededeeling te doen
aan genoemde beurs. Het onderhavige artikel, in 1921 in de wet gebracht, is een vrucht van den tijd, aldus Mr. Lietaert Peerbolte, waarin
de woningnood. die in en na den wereldoorlog ontstaan was, zich het
ergste deed gevoelen.
Doel der woningbeurs. In dit verband is het van belang, het doel
der woningbeurs even voor het voetlicht te brengen. De Memorie van
Toelichting van 192o bevat daaromtrent het volgende: „Toen de Woningwet werd gemaakt, waren de denkbeelden nog niet zoover ontwikkeld.
Men zette schoorvoetend de eerste schreden op een nieuwen weg. Sinds
heeft de ervaring getoond, hoe groot de behoefte aan ordening is. De
woningmarkt is, voor wie niet behoorde tot de kapitaalkrachtigen, die
desnoods zichzelven konden redden, al ongunstiger geworden. Het particulier initiatief trok zich door een samentreffen van onderscheidene
oorzaken terug van den bouw van de eenvoudigste woningen, voor
welke de Overheid zich nu op de bres moet stellen. Bij zoo sterk gegroeide taak ontbreekt evenwel tot dusver het onmisbare overzicht over
vraag en aanbod. Zonder de kennis daarvan is een wel overwogen beleid
niet mogelijk. En wat aan beradenheid van beleid ontbreekt, wreekt
zich — door onberaden maatregelen aan het maatschappelijk Leven.
De voorraad en de behoefte zijn wisselende factoren; die wisseling moet
worden gekend en die kennis kan alleen een woningbeurs verschaffen."
In korte bewoordingen samengevat, is dus haar doel de gemeentebesturen het noodige overzicht over vraag en aanbod te geven, terwijl daarnaast (cloth let wel, dat zulks slechts een bijkomstig doel is) woningzoekenden en zij, die woningen te huur of te koop hebben, gratis van haar
mededeelingen en diensten kunnen ontvangen. Of alle gemeenten, die op
grond van dit wettelijk voorschrift een woningbeurs moeten hebben en
geen vrijstelling bekwamen, er ook inderdaad een hebben, is aan twijfel
onderhevig.
Woningtelling. Voorts kan de Kroon, ingevolge art. 16, een woningtelling voorschrijven. Een dergelijke telling werd in 1919 in gemeenten
met meer dan 2000 inwoners, alsmede in enkele aangewezen gemeenten
gehouden. Het is geenszins te verwachten, dat aan voornoemd artikel
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veel toepassing zal worden gegeven. Wel heeft bij de laatstgehouden
volkstelling nog een woningtelling plaats gehad.
Verbetering en overbevolking der woningen. Niet van belang ontbloot is de afdeeling der wet, handelende over verbetering van woningen
en overbevolking. De naam conserveerende afdeeling, aansluiting gevend
op de destructieve afdeeling over onbewoonbaarverklaring, is alleszins
op haar plaats. leder kan in eigen omgeving zien hoe de tand des tijds
zich aanstonds reeds heeft gezet op nauwelijks voltooide woningen en
gebouwen en hen heeft gesteld in het teeken van hun vergankelijkheid.
Paragraaf 3 der wet strekt om te voorkomen, dat woningen tot onbruikbaarheid vervallen of als onbruikbaar moeten worden bestempeld en dus
van de woningmarkt moeten verdwijnen. Ter toelichting van deze paragraaf schreef de Regeering in 19oo: „Het bestaan van deugdelijke voorschriften omtrent de eischen, waaraan gebouwde, alsmede omtrent die,
waaraan te vernieuwen en die, waaraan nieuw te bouwen woningen
moeten voldoen, heeft weinig nut, wanneer niet de naleving dier voorschriften door voortdurende contrOle en bij overtreding, door krachtige
maatregelen tot herstel wordt verzekerd".
Omdat er meer wegen kunnen zijn, die naar hetzelfde doel leiden,
heeft ook de Wetgever langs drie wegen naar verbetering gestreefd:
ie. de Inspecteur belast met het toezicht op de volkshuisvesting wijst
woningen aan die verbeterd moeten worden, of waarbij overbevolking
dient op te houden ; 2e. burgers kunnen een dergelijke aanwijzing doen:
3e. burgemeester en wethouders zijn verplicht na te gaan, bij welke woningen verbetering noodig is of overbevolking een einde dient te nemen.
Welke weg ook gevolgd wordt, het gevolg zal steeds zijn een aanschrijving van burgemeester en wethouders tot het aanbrengen van bepaald aangeduide verbeteringen of tot het doen ophouden van overbevolking, telkens binnen een daarbij bepaalden termijn.

Niet
Onbewoonbaarverklaring, ontruiming, sluicing en afbraak.
voldoen aan een aanschrijving tot verbetering kan leiden tot onbewoonbaarverklaring. Zijn n.l. binnen den gestelden termijn de geeischte verbeteringen niet aangebracht en is de woning dientengevolge ongeschikt
ter bewoning, dan wordt onbewoonbaarverklaring door den Raad uitgesproken. Hetzelfde geschiedt ook indien een woning ongeschikt is ter
bewoning en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht. In beide gevallen moet de woning
binnen een bij het besluit bepaalden termijn worden ontruimd en wordt
574

een kenteeken waarop met duidelijke letters te lezen is „onbewoonbaar
verklaarde woning" aan de waning aangebracht.
Bij gebleken noodzakelijkheid kan door burgemeester en wethouders
ook tot sluiting van een onbewoonbaar verklaarde waning warden overgegaan, zoodat zij dus dan niet alleen niet ter bewoning mag worden
gebruikt, doch ook voor geen enkel ander doel. In geval een onbewoonbaar verklaarde woning na verloop van den voor ontruiming gestelden
termijn blijkt gevaar of overwegenden hinder te veroorzaken voor de
bewoning van andere woningen, besluiten burgemeester en wethouders
zelfs tot afbraak van het gebouw, of van het gedeelte van het gebouw,
waarin zich die waning bevindt of wel tot andere maatregelen, waardoor het gevaar of de hinder worden weggenomen. Voorziening bij den
Raad is zoowel bij aanschrijving tot verbetering, als ingeval van onbewoonbaarverklaring mogelijk, terwijl deze laatste in bepaalde gevallen
ook weer kan worden opgeheven.
Om wille der duidelijkheid zij het ons geoorloofd het navolgende te
citeeren uit Mr. Lietaert Peerbolte's boek over de Woningwet: Deze
afdeeling (onbewoonbaarverklaring, ontruiming, sluiting en afbraak),
aldus schrijver, is de destructieve n.l. in dien zin, dat woningwaarde van
onwaarde verklaard en dus vernietigd wordt. Ontbrak dit sluitstuk aan
de wettelijke maatregelen, dan zou de wet een groot, eigenlijk het belangrijkste deel van haar kracht voor de hygiene missen. Immers, woningen
die onbewoonbaar zijn, zijn schadelijk voor de gezondheid en de moraliteit van de bewoners. Een krot oefent zijn neerdrukkenden invloed op
lichaam en geest van de bewoners. Zooals het pauperisme een zedelijke
ziektetoestand is, zoo is ook de krotgeest een zelfde toestand; en die
toestand wordt door kroteigenaren geexploiteerd. Is de krotbewoner zelf
eigenaar, dan treft het verwijt natuurlijk niet. Hoe nuttig de onbewoonbaarverklaring van krotten is, blijkt uit de opleving, geestelijk en lichamelijk, van zooveel krotbewoners, die een tijdlang in een goede woning
hebben geleerd als mensch te leven. Evenwel kan men niet zonder onderscheid alle krotbewoners in een betere woning overbrengen. Selectie is
noodig. Er zijn er, die terstond opleven in een goede woning; er zijn er,
die moeten leeren met hulp van een inspectrice, een goede woning te
waardeeren en te gebruiken ; er zijn er ook, die door den krotgeest zoo
diep verkankerd zijn, dat andere maatregelen moeten voorafgaan. Deze
derde categorie bestaat uit de zgn. antoelaatbaren, die door afzonderlijke huisvesting met speciale tuchtmaatregelen eerst een sociale opvoeding doormaken.
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Onteigening in het belang der volkshuisvesting. Bij artikel 34 is
aan de wet van 28 Augustus 1851, Stbl. No. 125 (Onteigeningswet) een
I Vde Titel toegevoegd over „Onteigening in het belang der volkshuisvesting". Deze onteigening, welke in de gevallen in de wet genoemd kan
plaats vinden en wel ten name der gemeente of van vereenigingen, vennootschappen of stichtingen, uitsluitend in het belang van verbetering der
volkshuisvesting werkzaam en als zoodanig door de Kroon toegelaten,
geschiedt uit kracht van een besluit van den Raad door de Kroon,
den Raad van State gehoord, goedgekeurd. Het is hier wel de plaats
even te memoreeren, dat ook de onteigening in voormeld belang, evenals
de onteigeningen door verschillende andere wetten mogelijk gemaakt,
slechts dan zal mogen geschieden, en dit was ook de bedoeling der Regeering, indien dit strikt noodzakelijk is. Utiliteitsoverwegingen van min
of meer gebiedend karakter moeten voor haar bestaan, anders gaat het
zoo maar niet aan, dat de particuliere eigendom wordt aangetast. Hoe
zij in haar geheel in de practijk tot stand komt, willen wij, als liggend
buiten het kader van dit boek, onbesproken laten.
Wel willen wij nog even wijzen op enkele onderdeelen der wet, waarvan eenige algemeene kennis aanbeveling verdient.
Algemeen.

Allereerst komen we daarbij dan op artikel 35, dat praktisch ongeveer hetzelfde beoogt als de rooilijn en in dat verband dus
niet stilzwijgend mag voorbijgezien worden. Het maakt mogelijk, dat
de Raad in het belang van stelselmatige bebouwing zal verbieden, dat
gebouwen worden gebouwd of herbouwd op grond, welke ingevolge een
voorafgaand raadsbesluit in de naaste toekomst voor den aanleg van eene
straat, eene gracht of een plein is bestemd. Kortweg pleegt men te
spreken van „een bouwverbod". Wat is nu het karakteristiek verschil
tusschen* een bouwverbod en een rooilijn ? Het bouwverbod is een middel
om te beletten, het blijkt reeds uit het hiervorenstaande, dat gebouwd
of herbouwd wordt op grond, die bij voorafgaand raadsbesluit voor
straat, gracht of plein aangwezen is. De rooilijn is ipsis verbis het
middel om de bebouwing te regelen door lijnen, binnen welke zij moet
blijven, wel met het gevolg, dat buiten die lijnen niet gebouwd mag
worden, maar zonder dat de Overheid daaraan een bestemming geeft.

Uitbreidingsplan, streekplan en geldelijke steun. Tot besluit nog
een enkel woord over uitbreidingsplan, streekplan en geldelijken steun,
hetzij van Rijks- hetzij van Gemeentewege.
Een uitbreidingsplan moet worden vastgesteld in gemeenten die meer
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dan moo() zielen tellen, alsmede in die, wier zielental in de laatste vijf
jaren met meer dan een vijfde is toegenomen, behoudens vrijstelling
door Gedeputeerde Staten voor ten hoogste i o jaren te verleenen. Om
de i o jaren moet het uitbreidingsplan worden herzien ; het geeft aan de
bestemming van den in dat plan begrepen grond in hoofdzaak of in
onderdeelen.
De strekking van het daarop betrekking hebbende artikel 36 is in de
volgende aanhaling uit de toelichting der Regeering van 193o in vol.doende klaarheid te lezen : „Het plan van uitbreiding zal aangeven de
bestemming voor de naaste toekomst van de, daarin begrepen, gronden".
Het zal dus zijn een bestemmingsplan, dat wel kan maar niet behoeft
te geven detailleering van wegen en afmetingen enz. Zoo zal een bestemming van woonwijk, industriewijk gegeven kunnen worden. In beginsel zal evenwel, voor zoover het plan betreft uitbreiding voor de eerstvolgende jaren, de bestemming in onderdeelen aangegeven moeten worden, tenzij de Raad deugdelijke redenen heeft om ook binnen die grenzen
nog niet te detailleeren, maar zich te bepalen tot de bestemming in hoofdzaak. De opeenhooping van werk, van kaarten, plannen, toetsen van belangen en onderzoeken van schade op een tijdstip wordt dan ontgaan;
de werkzaamheden worden dan ten deele uitgesteld tot daaraan behoefte
bestaat".
De administratieve taak, die aan de totstandkoming van het uitbreidingsplan, alsmede ook aan een streekplan voorafgaat, willen we liever
achterwege laten, hetgeen ook, gezien het beoogde doel van onze beschouwing, gevoeglijk kan geschieden. Het streekplan, dat door de Raden van
twee of meer gemeenten, hetzij vrijwillig, hetzij daartoe verplicht, wordt
vastgesteld, wijst, voor zoover de belangen van het gebied waarover het
zich uitstrekt, dat vorderen, de bestemming aan van in dat gebied gelegen
gronden. Anders dan het uitbreidingsplan, dat plaatselijk werkt, gaat
het bij een streekplan, zooals het woord zelf reeds uitdrukt, over een
bepaalde streek.
Nu blijft ons nog ter behandeling over, de geldelijke steun van Gemeentewege en van Rijkswege.
De gemeente kan onder voorwaarde van hypothecair verband en aflossing uiterlijk in twintig jaren in gelijke jaartermijnen of bij vvege van
annuiteiten, rentegevende voorschotten verleenen aan hen, die een aanschrijving tot verbetering van een vvoning hebben ontvangen. Daarnaast
kunnen ook de meergenoemde vereenigingen, vennootschappen en stichtingen een steun ontvangen door voorschotten en bijdragen in de door
37
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hen ten behoeve van de volkshuisvesting aan te wenden kosten, terwijl
aan hen tevens gronden en gebouwen, aan de gemeente toebehoorende,
in eigendom, erfpacht of opstal kunnen worden overgedragen. Voorts
kan ingevolge artikel 54, een bedrag beschikbaar worden gesteld : a. ter
uitvoering van een onteigeningsplan ; b. ter tegemoetkoming in de kosten
van voorziening in de huisvesting, daaronder begrepen kosten van verhuizing en van verplaatsing van de nering of het bedrijf der bewoners
van na onbewoonbaarverklaring ontruimde of onteigende gebouwen
c. tot aankoop van gronden en tot aankoop, aanbod of verbouw van
woningen in het belang der volkshuisvesting voor rekening der gemeente,
ingeval dit noodzakelijk is voor de richtige uitvoering der wet.
Uit een en ander blijkt het sociale karakter der wet, terwijl uit het
onder c., hiervoren omschrevene duidelijk naar voren treedt, dat eerst
dan de gemeente op de bres staat, indien het particuliere initiatief te
kort schiet.
Wat de geldelijke steun van Rijkswege betreft, deze wordt steeds aan
de gemeente zelf verstrekt, en niet rechtstreeks aan de vereenigingen enz.,
waarmede dus het risico aan het uitleenen van gelden aan particulieren,
vereenigingen, vennootschappen en stichtingen verbonden, op de schouders der gemeente wordt afgeschoven.
Alleen in het uiterste geval, dit is wanneer de gemeente niet tot medewerking in staat is, zooals bij vele Zuid-Limburgsche gemeenten het geval
was en waaraan de bepaling ook haar ontstaan dankt, kunnen voorschotten en bijdragen aan vereenigingen, vennootschappen en stichtingen rechtstreeks worden verstrekt.
Strafbepalingen. Evenals in elke wet, zijn ook in de Woningwet
strafbepalingen opgenomen om de naleving der gegeven voorschriften,
desnoods door straf of ook door politiedwang of te dwingen.
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WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN
ARBEIDSBEMIDDELING
(door R. N. M. EIJKEL, Arts.)

De werkloosheid, waaaronder de wereld thans in velerlei opzicht zoo
ernstig te lijden heeft, is een verschijnsel, dat zelfs in zijn tegenwoordigen
ernstigen vorm ook in vroegere eeuwen regelmatig is voorgekomen.
Geschiedenis. Prof. Dr. Friedrich Schiller deelt hieromtrent enkele
bijzonderheden mede in de „Reichspost", het bekende Weensche Dagblad. 1 ) In de oudheid trad de massa-werkloosheid vooral op na oorlogen, pest of hongersnood. Als werkverschaffing is 600 jaar v. Chr. het
kanaal gegraven van de Nij1 naar de Roode Zee; hierbij zouden 120.000
arbeiders om het leven gekomen zijn.
.fan den bouw van de pyramiden van Cheops werkten gedurende
30 jaar 100.000 menschen, elk jaar de drie maanden, waarin de overstrooming van de Nij1 de arbeiders werkloos maakte. Dus weder werkverschaffing.
In het oude Rome tijdens het Keizerrijk was het niet beter. Enorme
werkloosheid en armoede. Honderd jaren na Christus zien we in Palestina
dezelfde toestanden. Onder Agrippa II werd aan 18000 werkloozen arbeid
verschaft door hen de straten van Jeruzalem met marmer te laten
plaveien.
In de Middeleeuwen was de werkloosheid ander de geschoolde arbeiders, dank zij de uitnemende invloed der gilden, zeer gering, al kan niet
gezegd worden, dat er in die tijden geen armoede heerschte; het pauperisme was ruim vertegenwoordigd.
Op het einde der 18e eeuw was de toestand ook alles behalve rooskleurig. Amsterdam met 200.000 inwoners moest de helft van zijn inwoners bedeelen. Ook toen heerschte dus groote werkloosheid.
1

) Overgenomen uit „Schonere Zukunft", No. 3, 15 Oct. 1933.
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Vormen van werkloosheid. Wij onderscheiden twee soorten van
werkloosheid, namelijk de normale en de abnormale werkloosheid. De

eerste komt ook voor in economisch normale tijden. Een tijdelijke slapte
in een bedrijf kan een kortdurende werkloosheid to voorschijn roepen.
In enkele bedrijven, de zgn. seizoenbedrijven, treedt in bepaalde maanden van het jaar geregeld werkloosheid op, b.v. in den winter bij de
steenindustrie, in den zomer bij de suikerfabrieken en de aardappelmeelfabrieken. De normale werkloosheid is niet van grooten invloed op het
maatschappelijk leven.
Heel anders is het met de abnormale werkloosheid, zooals wij in dezen
tijd beleven. Deze werkloosheid is afhankelijk van groote economische
crisissen, die het geheele bedrijfsleven aantasten. Te midden van een dergelijke catastrofe leven wij nu sinds ongeveer drie jaar. Bijna geen land
ter wereld is eraan ontkomen. In Nederland zijn thans naar schatting
ongeveer 300.000 werkloozen.
Een beeld van het verloop der werkloosheid in Nederland van 1911
tot 1933 geeft nevenstaande curve, die bier kan warden gepubliceerd door
de weiwillende medewerking van den dienst van de Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling van het Departement van Sociale Zaken.
Deze curve geeft een beeld van de normale en abnormale werkloosheid.
Den normalen vorm hiervan vinden wij b.v. in de jaren 191i, 1912. 1913.
In 1914, het jaar van het uitbreken van den oorlog, stijgt de werkloosheid plotseling aanzienlijk, en krijgt deze het aspect van het abnormale,
welk beeld wij wederom zien optreden vooral in 1932 en 1933, maar dan
in veel intensiever mate.
Hu1p aan werkloozen. Op welke wijzen kunnen de geldelijke gevolgen van de werkloosheid worden ondervangen?

Als zoodanig kunnen worden genoemd:
I°. Werkloosheidsverzekering.
2°. Steunregeling.
3°. Werkverschaffing.
I°.

Werkloosheidsverzekering. 1 )

Wij kunnen bier twee stelsels onderscheiden, namelijk:
a. de verplichte verzekering;
b. de vrijwillige verzekering.
1

) Zie: Practijk der Werkloosheidsverzekering in Nederland door Dr. H. J.

Morren.
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In meerdere landen van Europa bestaat een verplichte verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid, b.v. in Duitschland,
Engeland, Oostenrijk, Palen enz. Wij kennen deze vormen van
verzekering niet, maar op de basis van de Vakvereenigingen heeft zich
hier te lande ontwikkeld het stelsel van de vrijwillige verzekering.
Reeds voor vele jaren zijn door meerdere Vakvereenigingen werkloosheidskassen gesticht, met de bedoeling am aan de bij hen aangesloten
leden in gevallen van werkloosheid eene uitkeering te geven. De uitkeeringen werden bestreden uit bijdragen der leden.

Werkloosheidsbesluit. Toen aan deze kassen te hooge eischen werden gesteld door een abnormale groote werkloosheid, is bij K. B. van
2 December 1916 (S. 522) het zgn. Werkloosheidsbesluit in 1917 ingevoerd, waarbij op de premies der verzekerden een subsidie werd uitgekeerd.
Aan de hand van het reeds genoemde werkje van Dr. Morrell zullen
nog enkele bijzonderheden uit dit besluit warden medegedeeld.
„De werkloosheidsverzekering" zegt Dr. Marren, „is eene vrijwillige
verzekering". De subsidies van de Overheid worden verstrekt aan Vereenigingen van werklieden en bedienden, die een werkloozenkas hebben
opgericht.
Die kassen moeten aan bepaalde eischen voldoen. Onder werklieden
en bedienden verstaat men in 't algemeen personen, die in loondienst
werken.
Subsidie Overheid.

In den regel wordt door de Overheid gegeven een
subsidie van ten hoogste oo%, de helft door het Rijk, de andere helft
door de gemeente. Wanneer de gemeente niet bijdraagt, geeft ook het
Rijk geen subsidie. Maar verreweg de meeste gemeenten hebben zich
bij de regeling aangesloten, namelijk 1032 van de 1077 gemeenten. Zooals
reeds gezegd , is, zijn de werkloosheidskassen veelal verbonden aan de
vakvereenigingen, en worden die kassen door deze verzekeringen beheerd.

Omvang verzekering. Omtrent den omvang der verzekering deelt
Dr. Morren het volgende mede: „Op 1 Juli 1932 bestonden er in Nederland 128 gesubsidieerde vereenigingen met werkloozenkas, tezamen tellende ruim 500.000 verzekerden.
De bijdragen der leden per week zijn zeer verschillend en wisselen
tusschen Jo en 4o cent. In het geheel wordt bijeengebracht per jaar een
som van ongeveer 7 millioen gulden.
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Voorwaarden voor uitkeering. Om aanspraak te hebben op uitkeering, moet men minstens 26 weken lid zijn van een werkloozenkas en
geregeld de contributie betaald hebben. Om velerlei redenen kan de uitkeering geweigerd worden. Enkele van de voornaamste redenen zullen
hier genoemd warden : b.v.

wanneer de werkloosheid het gevolg is van werkstaking of van
uitsluiting,
2 ° . wanneer de werkloosheid het gevolg is van ziekte, ongeval, ouderdom of invaliditeit.
In dit geval zorgen de desbetreffende wetten voor de noodige
geldelijke uitkeeringen.
3°. wanneer de werkloosheid het gevolg is van onwil om te werken
of werk te zoeken.
4 0 wanneer de werklooze nalatig is den hem passenden arbeid te aanvaarden, enz.
Uitkeeringen. De bedragen, die uitgekeerd worden zijn ook verschillend. Dr. Morren zegt hieromtrent het volgende: „In alle reglementen

voor werkloozenkassen is een zeker bedrag genoemd, waarboven de uitkeering per dag niet mag komen."
De maxima voor gehuwden in de hoogste loonklassen wisselen tusschen
f 1.7o en f 5.—, al naar gelang van het beroep, dat door den werklooze
werd uitgeoefend. Ten hoogste is het veelal 70% van het dagloon.
Ook de duur der uitkeering is verschillend in de verschillende beroepen.
Deze varieert tusschen de 36 en go dagen. Geregeld heeft de uitkeering
eerst plaats eenige dagen nadat de werkloosheid is ingetreden, dat zijn
de zgn. wachtdagen.
In verband met de controle, die noodzakelijk op de werkloozen, die
uitkeering ontvangen uit de werkloozenkas, moet worden uitgeoefend,
is bepaald, dat elke werklooze dagelijks zijn naam moet plaatsen op eene
door of vanwege het bestuur gewaarmerkte aanmeldingslijst in tweevoud
(Dr. Marren). Die aanmeldingstijd moet vallen op den gewonen werktijd.
Elke werklooze moet zich aanmelden bij een orgaan van arbeidsbemiddeling. Hij is verplicht het hem aangeboden werk, indien hij de noodige
geschiktheid voor dat werk bezit, te aanvaarden.
Toezicht. Het toezicht op de gesubsidieerde kassen wordt uitgeoefend
door Rijk en Gemeente.
Onder den Minister van Sociale Zaken is op het Departement werk-
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zaam een Directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling, terwijl tevens in het Werkloosheidsbesluit 1917 is
ingesteld een Commissie bestaande uit ten minste twaalf leden, die den
Minister heeft te adviseeren over de uitvoering van dat besluit.
Er zijn plannen in voorbereiding om de voorzieningen inzake werkloosheid bij de wet te regelen.
Vereenigingen. De Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland vermeldt als organen van het particulier initiatief, die op het gebied
der werkloosheid werkzaam zijn:
I°. De Nationale Vereeniging tegen de werkloosheid. Bestrijding der
werkloosheid en haar nadeelige gevolgen op de bestaande maatschappelijke grondslagen o.a. door verzamelen van gegevens, verstrekken van adviezen, behandelen van onderwerpen het werkloosheidsvraagstuk betreffende. Adres : Mr. J. Gerritsz, Secretaris,
Kloveniersburgwal 70, Amsterdam (C.).
2°. Nederlandsche Werkloosheidsraad, gevestigd te Amsterdam. Federatie ter bestudeering en bevordering van middelen ter voorkoming of beperking van werkloosheid en tot leniging harer gevolgen; zij brengt adviezen uit aan de Regeering.
Adres: Mr. J. Gerritsz.
STEUNVERLEENING.
De gemeentebesturen kunnen een rijkssubsidie ontvangen voor de
ondersteuning van die werkloozen, die behooren tot een bedrijf, waarin,
naar het oordeel van den Minister van Sociale Zaken, crisiswerkloosheid
heerscht. Om voor dit subsidie in aanmerking te komen, dient het gemeentebestuur de steunverleening te regelen overeenkomstig de aanwijzingen van den Minister van Sociale Zaken. De Regeering heeft bovendien een model-verordening gemaakt — een Ministerieele beschikking
van 15 Januari 1932, bekend als „rijkssteunregeling" — die dient te
warden toegepast.
Volgens het Ministerieel besluit kunnen uitsluitend valide arbeiders
beneden 66 jaar in de steunregeling worden opgenomen.
De regeling onderscheidt de volgende groepen van arbeiders:
a.

Uitgetrokkenen. Dit zijn de uitgetrokkenen van eene vanwege het

Departement van Arbeid (thans Departement van Sociale Zaken)
gesubsidieerde, functionneerende werkloozenkas, die nog niet ge584

b.

durende het door den Minister bepaalde aantal weken steun hebben genoten;
Dubbel-uitgetrokkenen, t.w., die uitgetrokkenen van eene hierboven bedoelde werkloozenkas, die reeds gedurende het voor uitgetrokkenen bepaald aantal weken steun hebben genoten, volgens
de door den Minister getroffen regeling;

c.

Reglementair nog niet recht hebbenden op de uitkeering uit de
werkloozenkas.

d.

Ongeorganiseerden. Hieronder worden verstaan diegenen, die geen

lid zijn van een werkloozenkas als hierboven bedoeld.
Voor ondersteuning komen slechts in aanmerking diegenen, die zich
het noodzakelijke levensonderhoud niet kunnen verschaffen, terwijl
slechts in zoodanige mate steun wordt verleend, als met het oog op de
behoeften en de omstandigheden van den ondersteunde noodzakelijk
moet worden geacht.
Niemand kan eenig recht op ondersteuning doen gelden.
De regeling kent kostwinners en kostgangers; deze laatste zijn ongehuwden, die niet bij hun ouders inwonen.
Arbeiders, die tijdens werkloosheid huwen, komen niet voor kostwinnerssteun in aanmerking, voordat zij drie maanden in het vrije bedrijf
hebben gewerkt. Ontvingen zij voor hun huwelijk kostgangerssteun, dan
behouden zij dien.
Uitkeeringen. De gemeenten zijn in 9 klassen verdeeld met verschillende tarieven voor kostwinners en kostgangers. Bovendien wordt
voor inwonende gezinsleden een toeslag gegeven.
De uitkeeringen zijn aan bepaalde maxima gebonden en dienen uiteraard te blijven beneden het loon, dat de andersteunde in het vrije
bedrijf zou kunnen verdienen.
Bij de berekening der uitkeering wordt rekening gehouden met de inkomsten, die een gezin heeft, doordat b.v. kinderen verdienen, of de
ondersteunde zelf enkele dagen heeft gewerkt. Daarom dient de ondersteunde wekelijks precies op te geven, hoeveel inkomsten zijn gezin
heeft gehad. Geeft hij opzettelijk verkeerde inlichtingen, dan wordt de
steun ingetrokken en stelt hij zich bloot aan een strafrechtelijke vervolging.
Hoofdregel is, dat slechts een lid van het gezin kan warden ondersteund.
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Controle. De controle op de steuntrekkende werkloozen wordt o.a.
uitgeoefend door hen te verplichten een of tweemaal daags een aanmeldingskaart te laten afstempelen.
Tijdsduur der uitkeering. Kostwinners kunnen 24, kostgangers 18
weken steun als uitgetrokkene ontvangen. Daarna worden zij dubbeluitgetrokken.
Gaan zij later weder uit hun werkloozenkas trekken en raken zij opnieuw uit de kas uitgetrokken, dan komen zij opnieuw voor steun als
uitgetrokkene in aanmerking, doch dan slechts gedurende resp. 13 en
9 weken.
Bij circulaire van den Minister van Sociale Zaken van 15 September
1933 wordt de uitvoering van de steunregeling opgedragen aan het
College van Burgemeester en Wethouders, of door hen aan te wijzen organen als de Arbeidsbeurs of het Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon
(Burgerlijk Armbestuur).
Ook heeft de Minister goedgekeurd, dat door de gemeentebesturen
boven het door den werklooze genoten bedrag aan steun, ook nog een
tegemoetkoming wordt gegeven in de contributie van het ziekenfonds.
WERKVERSCHAFFING EN WERKVERRUIMING.
Werkverschaffing van de zijde van de Overheid is zeker een van de
meest aanbevelenswaardige middelen om een deel der werkloozen door
arbeid in hun onderhoud te doen voorzien.
Niet zelden worden in werkverschaffing woeste gronden ontgonnen,
wegen aangelegd, bruggen gebouwd enz., alle werken, die men wellicht
in normale tijden niet zoo snel ten uitvoer zou hebben gelegd, maar die
voor de gemeenschap toch van groote beteekenis zijn. 1 )
Werkverschaffing van de zijde van het particuliere bedrijf kan slechts
zeer tijdelijk worden toegepast, aangezien deze gewoonlijk met verliezen
gepaard gaat, daar hierdoor een overproductie ontstaat, die niet of eerst
op den langen duur zijn weg naar den consument zal vinden.
Werkverschaffing van Overheidswege kan in bepaalde gevallen aanleiding zijn, dat het particuliere bedrijf geen kans krijgt, om voldoende
werken uit te voeren.
Om dit te voorkomen wordt thans getracht de werken, die in werkverschaffing moeten worden verricht, ter uitvoering te geven aan het
1 ) Zoo bestaat er een Centrale Rijkswerkverschaffing te Witteveen en Winterscheveld (Drenthe).
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particuliere bedrijf onder voorwaarde, dat een bepaald aantal werkloozen
zal worden aangenomen. Op die wijze zijn werkgevers en werknemers
geholpen.
Een belangrijk hulpmiddel is de werkverruiming, waartoe in ons land
een Rijkscommissie is ingesteld. Vooral moet het de taak van de werkverruiming zijn, orders voor de Nederlandsche industrie te krijgen en te
behouden. Wanneer groote orders goedkooper in het buitenland kunnen
worden uitgevoerd, dan kunnen deze soms voor de binnenlandsche industrie behouden blijven, wanneer van Rijkswege het verschil tusschen de
buitenlandsche en binnenlandsche prijs aan den werkgever wordt vergoed. De Overheid kan dit soms beter doen, dan de financieele gevolgen
dragen van de werkloosheid, die optreedt als gevolg van het stil leggen
van fabrieken ; waarbij dan nog het groote voordeel komt, dat de arbeiders kunnen werken.
De werkloosheid werkt in zijn meest noodlottigen vorm in op de jonge
menschen. Er zijn jonge mannen van 18 of 19 jaar, die nog nimmer
gewerkt hebben. Voor de jeugdige werkloozen moet op bijzondere wijze
worden gezorgd. Voor hen zijn vooral de werkkampen van belang, waar
zij gedurende eenige weken buiten, in de open lucht kunnen arbeiden
tegen kost en inwoning.
Arbeid van vrouwen en meisjes. Van verschillende zijden tracht
men soms de werkloosheid onder de mannen te verminderen, door vrouwen en meisjes uit fabrieken en werkplaatsen te verwijderen en deze
te vervangen door mannelijke werkkrachten.
In het algemeen kan worden gezegd, dat onder normale omstandigheden de gehuwde vrouw geen arbeid buitenshuis moet verrichten.
De ongehuwde vrouw en het meisje zullen in de allereerste plaats zoo
noodig haar broodwinning hebben te zoeken in de specifiek vrouwelijke
beroepen, die niet nader behoeven te worden aangeduid; in die beroepen
echter, waar zij den man hebben verdrongen, omdat zij een goedkoopere
werkkracht waren, zullen zij ongetwijfeld thans weder haar plaats aan
den man hebben of te staan, waardoor onder deze de werkloosheid kan
worden bestreden.
De eischen van de mannelijke werkkrachten zijn thans veelal ook lager
geworden. Zoo heeft een onderzoek in de Philips' fabrieken te Eindhoven
aangetoond, dat de arbeid van een 900-tal meisjes door jonge mannen
zou kunnen worden verricht, en heeft de firma wel het voornemen
geleidelijk de meisjes door mannelijke werkkrachten te vervangen.
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Als algemeene regel meisjes en ongehuwde vrouwen uit fabrieken en
werkplaatsen te weren is een onmogelijkheid, aangezien in enkele gevallen arbeid moet worden verricht, waarvoor de vrouwelijke werkkracht
meer de vereischte physiologische of psychologische eigenschappen bezit.

ARBEIDSBEMIDDELING.
Arbeidsbemiddelingswet. Deze materie is geregeld in de Arbeidsbemiddelingswet 193o (wet van den 29en November 193o, S. 433). De
wet verstaat onder arbeidsbemiddeling : Voortdurende bemoeiing met het
doel, werkgevers en werkzoekenden bij het zoeken naar arbeidskrachten
en arbeidsgelegenheid behulpzaam te zijn.

De wet kent voor de uitvoering tweeerlei soort van organen
I° organen van de openbare arbeidsbemiddeling,
2°. organen van de bijzondere arbeidsbemiddeling.
Tot de eerste soort moeten worden gerekend:
a. gemeentelijke organen (Arbeidsbeurs of agentschap),
b. districts-organen (districts-Arbeidsbeurzen),
c. het centraal Rijksorgaan.
Deze organen geven hunne bemiddeling kosteloos, zonder te letten op
godsdienstige, staatkundige of maatschappelijke overtuiging van degenen
die hun bemiddeling inroepen.
Arbeidsbeurs. Elke gemeente van 15000 of meer inwoners moet een
Arbeidsbeurs hebben, elke gemeente met minder dan 15000 inwoners
een agentschap der arbeidsbemiddeling.
Zoowel ter oprichting van een Arbeidsbeurs als van een agentschap
kunnen meerdere gemeenten samenwerken.
Aan het hoofd van een Arbeidsbeurs staat een Directeur, aan het hoofd
van een agentschap een agent der arbeidsbemiddeling. Beide zijn ambtenaren der gemeente, die voor hen een instructie vaststelt.
Het toezicht wordt door een commissie uitgeoefend.
Met betrekking tot de oprichting van districts-arbeidsbeurzen heeft
de Minister het land in 42 districten verdeeld.
Art. 19 regelt de taak dier districts-arbeidsbeurzen in de volgende
bewoordingen : De districts-arbeidsbeurs draagt zorg voor de samenwerking tusschen de in haar gebied gevestigde organen der openbare
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arbeidsbemiddeling en voor de interlocale bemiddeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen het district.
De Minister kan de leiding van een districts-arbeidsbeurs opdragen
aan een gemeentelijke Arbeidsbeurs. De Commissie van toezicht op
deze gemeentelijke Arbeidsbeurs houdt ook toezicht op de districtsarbeidsbeurs.
Als het Centrale Rijksorgaan treedt op de Rijksdienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. Dit orgaan geeft leiding en
houdt toezicht, en bevordert vooral de interlocale arbeidsbemiddeling.
Als adviseerend orgaan van den Minister treedt op een Centrale
Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Immigratie.
(Onder immigratie wordt verstaan een verplaatsing binnen de landsgrenzen van overtollige arbeidskrachten van de eene gemeente naar de
andere).
Met betrekking tot de bikandere arbeidsbemiddeling worden de volgende vormen door de wet genoemd:
Arbeidsbemiddeling met de openbare arbeidsbemiddeling gelijkgesteld;
b. Arbeidsbemiddeling, niet met de openbare arbeidsbemiddeling
gelijkgesteld, doch zonder winstoogmerk uitgeoefend:
c. Arbeidsbemiddeling uitgeoefend met winstoogmerk.
a.

De vorm a. kan die gelijkstelling van den Minister verkrijgen.
De vorm b. moet statuten, reglementen, samenstelling van bestuur en
tarieven aan den Minister mededeelen. De tarieven behoeven de goedkeuring van den Minister.
De vorm c. moet vergunning van den Minister hebben am de arbeidsbemiddeling te mogen uitoefenen. Zeer scherpe bepalingen zijn in de wet
opgenomen, am allerlei ongerechtigheden te voorkomen. De vergunning
kan weder onder bepaalde omstandigheden door den Minister worden
ingetrokken.

Emigratie. De werkloosheid door Emigratie te bestrijden, is onder
de tegenwoordige omstandigheden wel uiterst moeilijk, aangezien in alle
landen met een meer ontwikkelde industrie de werkloosheid in gelijke
mate wordt aangetroffen.
Ook het Landbouwbedrijf in al zijne schakeeringen biedt weinig of
geen vooruitzichten.
Vele landen hebbn de toelating van werkzoekende vreemdelingen
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zeer beperkt, en hebben vaak bepalingen in het leven geroepen, waardoor het practisch onmogelijk wordt am in die landen als werkkracht
binnen to komen.
Ons land heeft een centraal lichaam voor de emigratie, n.l. de Stichting
Landverhuizing Nederland, welke stichting opgericht is in 1931. Naast
meerdere andere instellingen behoort hiertoe ook de R. K. Emigratievereeniging. In de Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland
wordt door Anth. Folmer de taak dier stichting als volgt omschreven :
a. het geven van voorlichting omtrent landverhuizing.
b. het verleenen van bijstand bij landverhuizing.
c. het houden van voeling met de landverhuizers.
d. het voortdurend en stelselmatig onderzoek naar de mogelijkheden,
die andere landen voor vestiging en loonenden arbeid aan onze
landgenooten bieden.
Volledig wordt de Arbeidsbemiddelingswet 193o en haar uivoering
behandeld in het vverk van dezen naam van de hand van den Heer
Th. van Lier, Referendaris, adviseur voor arbeidsbemiddelingszaken bij
den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.
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HOOFDSTUK X.

ARMENZORG
(door R. N. M. EIJKEL, Arts en Mr. C. A. A. BLOEMARTS.)

GESCHIEDENIS. 1 )
Oudste tijden.

Kan de tegenstelling tusschen de plaits, welke de

arme innam bij de Joden en die, welke hij innam bij de heidensche volken, met name de Grieken en Romeinen, scherper in het Licht gesteld
worden dan door de omstandigheid, dat het Oude Testament talrijke
scherp omschreven bepalingen bevat, welke de verhouding tot de armen
regelt, terwijl zoowel de geschiedenis als de wetgeving van Grieken en
Romeinen weinig of niets vermelden, waaruit blijkt dat ook deze volken
de zorg voor de armen als plicht van mensch tegenover mensch kenden?
De meest typische voorschriften, welke aan de Joden zijn gegeven,
zijn wel die betreffende het Sabbath- en het Jubeljaar. leder zevende
jaar (sabbath-jaar) moest het land onbewerkt blijven en moest men de
vruchten, die het vanzelf voortbracht, aan de armen laten. Ook mocht
men in dit jaar van zijn medeburgers geen schulden opeischen.. Elk 49e
jaar moest een jubeljaar gehouden worden, ook dan mocht niet gezaaid
en gemaaid worden, maar bovendien moesten alle goederen teruggegeven
worden aan den oorspronkelijken eigenaar.
Ofschoon het hoofddoel dezer voorschriften was het bewustzijn levendig
te houden, dat Israel het land van God was en niet van de Joden, waren
zij tevens een middel om de hebzucht te beteugelen en blijvende armoede
te voorkomen. Er bestaat blijkbaar geen zekerheid of ook inderdaad de
Sabbath- en Jubeljaren gehouden zijn.
1 ) Het gedeelte „Geschiedenis der Armenzorg - is bewerkt door Mr. C. A. A.
Bloemarts.
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Maar ook verder komen vele voorschriften voor, welke gericht zijn
op de beoefening van de naastenliefde. In de eerste plaats, die welke
gericht zijn op een tegemoetkomende houding tegenover de armen. Zooals
b.v. het verbod om den molensteen van een arme in pand te nemen,
omdat hem daardoor het eenige redmiddel ontnomen werd om voor zijn
allernoodzakelijkste levensonderhoud te zorgen. En verder die, welke
dwingen tot het afstaan van eigen bezittingen aan de armen. Naast de
algemeene bepaling om aan de behoeftigen te geven, is voorgeschreven
dat, hetgeen na den oogst op den akker bleef, er op gelaten moest worden
voor de armen; elk derde jaar moest een tiende van den opbrengst van
het land afgezonderd worden voor de armen.
Dit zijn slechts enkele punten, naar voren gebracht uit de aan de Joden
opgelegde verplichting om voor hun armen te zorgen.
Voor Griekenland daarentegen treffen we geen enkel gegeven aan
omtrent een door den godsdienst of de overheid voorgeschreven armenzorg. De bepalingen door Solon (594 v. Chr.) in het leven geroepen,
volgens welke o.a. het schuldrecht, waarbij de persoon van den schuldenaar tot onderpand diende, of waarbij land als onderpand was gegeven,
niet erkend werden, hadden uitsluitend ten doel het evenwicht in den
maatschappelijken toestand te herstellen en daardoor den vrede in het
Rijk; met de hulp aan den arme en onderdrukte was het eerste doel.
Dit was ook de grondslag van de verschillende sociale wetten in Rome,
zooals b.v. de akker- en de korenwet der Gracchi, al had misschien de
voorsteller een werkelijk menschlievend ideaal voor oogen gehad, getroffen door de groote ellende random hem. De eerste had ten doel door
een limiet te stellen aan het groot grondbezit, land vrij te maken voor
den misdeelde; krachtens de andere wet werd maandelijks een bepaalde
hoeveelheid koren tegen geringen prijs beschikbaar gesteld.

Eerste eeuwen van het Christendom.

Hoe geheel anders werd de
verhouding tot de armen tengevolge van de leer van Christus, toen werd
aan den arme hulp verleend om hem zelf, in navolging van het gebod
van Christus. Daar zich onder de eerste Christenen talrijke armen bevonden (in Judea werden bij overgang naar het Christendom de bezittingen verbeurd verklaard) werden op voorstel der apostelen 7 vertrouwensrnannen aangesteld, die voor de uitdeeling der spijzen zorg moesten
dragen (Handelingen der Apostelen, 6. 1). Onder Paus Clemens (93 n.
Chr.) wordt in Rome een officieele dienst voor de armenzorg inge592

Deze was geheel naar de moderne eischen van de armenzorg
steld.
georganiseerd. Speciaal aangestelde vertrouwensmannen (diakenen) en
vrouwen (diaconessen) hadden tot taak ieder in hun eigen wijk de
armen op te sporen en te bezoeken in hun huizen, na te gaan op welke
wijze zij ondersteund zouden kunnen worden en een voordracht hiertoe in
te dienen bij den Bisschop of diens gevolmachtigde. Het voorschrift was,
dat aalmoezen alleen gegeven mochten worden aan hen, die door leeftijd
of ziekte niet in staat waren in hun onderhoud te voorzien; alle anderen
moesten zoo geholpen worden, dat zij weder hun eigen brood konden
verdienen. Alleen in noodgevallen mocht de diaken zelfstandig optreden,
in andere gevallen moest hij de beslissing aan den Bisschop overlaten,
daar alleen deze in staat was den toestand van den enkeling in een ruimer
verband te zien en daar ook hij beter beoordeelen kon in hoeverre,
gezien de beschikbare hulpmiddelen, hulp verleend kon worden.
Er schijnen zelfs registers aangelegd te zijn van alle armen, met nauwkeurige gegevens omtrent hun persoon en de omstandigheden, waaronder zij leefden. De middelen, waarover beschikt werd am hulp te verleenen, bestonden in de eerste plaats uit de bereidverklaringen van de
welgestelden am armen mede te laten aanzitten aan hun disch (de organisatie hiervan was eveneens de taak der diakenen) en in de tweede plaats
uit de gaven der welgestelden op de vastendagen ; het geven van een
aalmoes werd namelijk beschouwd als een onmisbaar onderdeel van de
geheele vasten-daad.
Na de vervolgingen. Nadat in 313 door Constantijn de Groote aan
de Christenen volkomen geloofsvrijheid was geschonken, werd het systeem
van de armenzorg gewijzigd; er werden naast weeshuizen, gasthuizen en
ziekenhuizen, centra opgericht, diaconien, waar de armen zich konden
vervoegen voor maaltijden en verdere bedeeling. Er was toen geen sprake
meer van persoonlijk onderzoek. Nu ontstond ook de categorie der
armen en het is juist voor deze, dat door de Kerkvaders herhaaldelijk de belangstelling gevraagd wordt. Wanneer b.v. de H. Gregorius aan den Bisschop van Napels voorschrijft op welke wijze de gelden van diens kerk verdeeld moeten worden, dan worden 150 goudstukken gereserveerd voor de stille armen, tegenover 36 voor degenen, die
gewoon zijn in het openbaar een aalmoes te vragen.
Dat de gewijzigde methode van armenzorg een vooruitgang beteekend
1 ) De gegevens hierover zijn ontleend aan: A.
T ollemer , Des origines de la
charite Catholique.
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heeft, kan niet gezegd worden. Al had de toename van het aantal armen
ook nog andere oorzaken, toch moet deze gedeeltelijk verklaard worden
door de omstandigheid, dat het voor de werkschuwen wel zeer aanlokkelijk was om zich bij de „diaconien" te vervoegen voor hun dagelijksche maaltijden. Van den anderen kant deed de verplaatsing van de
armenzorg naar centrale punten het verantwoordelijkheidsgevoel en de
individueele belangstelling van de Christenen verflauwen. Ernstig sporen
dan ook de Kerkvaders, o.a. de H. Chrysostomus, aan om weer te komen
tot de individueele hulpverleening van de eerste eeuwen, zoo noodig
door samenvoeging van giften, waardoor het mogelijk zou zijn, dat
in een stad alle armen door de welgestelde ingezetenen zouden worden
onderhouden.
De ontwikkeling schijnt inderdaad zoo geweest te zijn, dat in de 6e
eeuw elk bisdom voor zijn eigen armen moest zorgen, welke plicht later
aan iedere parochie voor zich werd opgedragen (Mr. S. Muller, Het H.
Geesthuis te Rotterdam).

Middeleeuwen.

Toen nu langzamerhand een scherpere scheiding ontstond tusschen het geestelijke en het wereldlijke gezag, werd het administratieve gedeelte der armenzorg, met name het innen van en het toezicht houden op de besteding van de giften, taak van de wereldlijke
overheid, die hiertoe de H. Geestmeesters 1 ) en later aok de Gasthuismeesters en de Huiszittenmeesters aanstelden (J. Klootsema, De Geschiedenis van het Gasthuisfonds te Doetinchem).
Dr. C. Ligtenberg deelt in „de Armenzorg te Leiden tot het einde der
16e eeuw" mede, dat er reeds uit 1293 berichten bekend zijn, dat alle
inrichtingen voor armenzorg ander toezicht van het stadsbestuur stonden.
Van een georganiseerde armenzorg, zooals de eerste Christenen die hadden gehad, waarbij de wijze van hulpverleening afhankelijk was van
de persoonlijke omstandigheden der ondersteunden, was echter geen
sprake. Deze ontstaat eerst weer in de late Middeleeuwen en dan is het
niet de kerk, maar de staat, die deze regelt. Tot dat tijdstip bleef de
zorg voor den arme liefdadigheid, welke in de eerste plaats tot grondslag had het streven van den weldoener om een goede daad te verrichten,
de arme kwam als noodzakelijk element voor de tot standkoming hiervan
op de tweede plaats.
1 ) Naam ontleend aan de Broederschap van de H. Geest, in de laatste hellt
der 12e eeuw gesticht in Z. Frankrijk door Guy de Montpellier.
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Hieruit vloeit dan ook voort, dat men het niet noodig oordeelde een
deugdelijk onderzoek aan de steunverleening te doen voorafgaan.
In haar bovengenoemd werk wijst Dr. C. Ligtenberg op het nauwe
verband tusschen den bloei van het geloofsleven en de groote omvang
van de armenzorg. Toen b.v. in de 14e en 15e eeuw in en om Leiden
verschillende kloosters verrezen, viel bijna gelijktijdig hiermede samen
de stichting van gasthuizen, leprozenhuizen en hofjes.
Dat naar de algemeen geldende opvattingen de armenzorg feitelijk
niet los van het geloof te denken was, blijkt ook nog duidelijk uit de
omstandigheid, dat aan bijna alle schenkingen ten behoeve van de gasthuizen b.v. een voorwaarde verbonden was, die betrekking had op het
godsdienstig leven o.a. dat op geregelde tijden een H. Mis gelezen moest
worden, dat de vanwege de schenking ondersteunde armen een bepaald
aantal malen per jaar moesten biechten enz. De zorg voor de armen
werd in de eerste plaats beoefend door uitdeeling in of bij de kerken,
waartoe dikwijls zgn. H. Geest-tafels bij het altaar waren opgericht,
waar de geloovigen hun gaven konden neerleggen ; nadat de gasthuizen
waren opgericht, hetzij nit een gedeelte van de gezamenlijke giften
der geloovigen (zij ontvingen dan meestal de naam van H. Geesthuizen),
hetzij uit een opzettelijk hiertoe gegeven gift, hadden de bedeelingen van
de armen veelal hier plaats.
Naast de armenzorg, uitsluitend gebaseerd op godsdienstige motieven,
komt in de Middeleeuwen nog wel een enkele andere vorm voor, zooals
b.v. de onderlinge steunverleening in de gilden, en de oprichting van
stadswege van Leprozenhuizen, zooals b.v. in Leiden in het einde der
13e eeuw. Vooral in het laatste geval is zorg voor de maatschappelijke
orde de grondslag.
Geleidelijk wordt het echter in de „Herfsttij der Middeleeuwen" meer
en meer noodig, dat de stadsbesturen op dezen grond ingrijpen.

Ypersche Stelsel. 1 )

De liefdadigheid begint te kwijnen, terwijl de armoede in hooge mate toeneemt, tengevolge van de vele oorlogen. Ondanks
de placcaten en stedelijke verordeningen, welke de beoefening der bedelarij
regelden, — de oudste regeling dateert van 1459, onder de regeering van
Philips van Bourganclie — ontstond een ware bedelplaag. De armoede
werd een groot maatschappelijk euvel, dat de overheid ertoe bracht in
1 ) Deze en de volgende gegevens zijn in hoofdzaak ontieend aan
Mr. J. Everts..
„De verhouding van Kerk en Staat in het bijzonder ten aanzien der armenverzorging" en aan J. Klootsema: „De Geschiedenis van het Gasthuisfonds te
Doetinchem".
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te grijpen. Het eerst gebeurde dit in 1525 te Yperen volgens een regeling,
waarvan naar alle waarschijnlijkheid Johannes Ludovicus Vives de vader
is en welke regeling veelal aangeduid wordt met de naam het „Ypersche
stelsel". Het grondbeginsel van dit stelsel is, dat het de taak van de
overheid is, terwille van de rust en de veiligheid van de burgerij, de
armenzorg te organiseeren. De overheid stelt stadshuisbezoekers aan, die
de omvang der armoede, moeten nagaan en voor ieder geval op zich zelf
moeten onderzoeken op welke wijze hulp verleend kan worden. Evenals
in de eerste Christeneeuwen is bij de hulpverleening de stelregel, dat de
armen, die tot arbeiden in staat zijn, in de eerste plaats door werkverschaffing geholpen dienen te worden. Bedelarij wordt ten strengste
verboden. Teneinde de beschikking te krijgen over de benoodigde gelden,
worden de inkomsten van alle liefdadige instellingen gestort in een
,ghemeene kas", beheerd door een vanwege de overheid te benoemen
commissie. Zoo noodig geeft ook de overheid zelf een bijdrage in deze kas.
Bij placcaat van 7 November 1531 werd door Karel V volkomen in
dezen geest de armenzorg voor geheel Nederland geregeld. In de Noordelijke Nederlanden ondervond dit placcaat echter veel verzet en kwam het
niet tot uitvoering.

Reformatie.

Gelijktijdig met het ontstaan van de overheidsarmenzorg in de Zuidelijke Nederlanden op grond van het Ypersche stelsel,
valt samen het ontstaan van de overheidszorg in Duitschland onder
invloed van Luther, die geen tegenstelling tusschen een geestelijk en wereldlijk Rijk kent, en dientengevolge de zorg voor den arme evenzeer
ziet als taak van de kerk als van de overheid. De armenzorg droeg
hier een geheel sociaal karakter, dat niet meer als middelpunt van de
zorg voor de armen den gever zag, zooals in de Middeleeuwen, maar den
arme zelf en de wijze, waarop hem steun verleend wordt. Evenals volgens
het Ypersche stelsel worden ook hier „ghemeene kassen" opgericht en
huisbezoekers aangesteld.

Republiek. In ons land kwamen eerst met de Republiek ingrijpende
veranderingen tot stand, welke nauw verband hielden met de Reformatie.
Door de overheid werd uitgemaakt, dat het de plicht was van de
Staatskerk — de door haar als „de ware" kerk erkende Gereformeerde
Kerk voor haar eigen armen te zorgen.
De overige armen, welke aangeduid werden met „algemeene" armen,
„groote" armen, „H. Geest-armen", kwamen ten laste van de overheid,
die met de uitvoering van de armenzorg speciale ambtenaren belastte,
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tenzij zij, zooals veelal geschiedde, aan de diaconien der Gereformeerde
Kerk de zorg voor de algemeene armen opdroeg.
In meerdere plaatsen zien we ook wel een samenvloeiing van het college
der diakenen met dat van de Stadsarmmeesters.
Gedeeltelijk werd de zorg voor de „algemeene" armen overgedragen
aan de zgn. „getolereerde en gepermitteerde" gezindheden, door aan de
vergunning tot uitoefening van haar godsdienst — op straffe van verlies
van deze vergunning — de verplichting te verbinden zelf voor haar
armen te zorgen.
Merkwaardig is de verplichting, welke in het einde van de 18e eeuw
in Gelderland werd opgelegd aan de Roomsch gezinden (de ,,verboden godsdienst) am voor haar eigen armen te zorgen.
De uitgaven voor de armenzorg worden door de overheid bestreden nit
de zgn. H. Geestgoederen, die ook voor de Reformatie reeds voor de
armenzorg bestemd waren, en uit de kerkelijke goederen, welke na de
Reformatie aan den Staat vervallen waren. De opbrengst dezer goederen
werd niet alleen voor de „algemeene - armen gebruikt, maar een gedeelte
ervan werd als bijdrage uitgekeerd aan de diaconien der Gereformeerde
Kerk.
Bij de uitoefening van de armenzorg is een belangrijke plaats ingeruimd aan het onderzoek, dat aan de hulpverleening vooraf moet gaan.

Zoo schrijft de in 172o vastgestelde „Ordonnantie ende Reglement,
waer na zig de diaconen, bedeylende de arme ledematen, van de Nederduytsche ware Gereformeerde Religie binnen Utrecht, zullen reguleren",
o.m. voor, dat wanneer iemand zich aanmeldt voor steun, een zorgvuldig
onderzoek ingesteld moet worden naar zijn burgerlijke staat, zijn bezigheden, zijn inkomsten, het aantal kinderen, dat hij heeft, hun leeftijd
en hun eventueele inkomsten. Voor hen, die in loondienst zijn, moet
door den werkgever een verklaring omtrent de grootte van het loon
worden afgegeven. Verder mag niemand ondersteund worden, die bedelt
of zijn kinderen laat bedelen. Armen, die hun goederen „in de Lombart
zetten" loopen gevaar voor altijd van bijstand uitgesloten te worden.
Met het onderzoek ten huize der armen waren de Quartiermeesters
belast; over de wijze en de grootte van den steun werd, uitgezonderd in
noodgevallen, beslist door het College der diakenen.

Revolutietijdperk.

Men zou vermoeden, dat met het wegvallen van
de bevoorrechte positie van de Gereformeerde Kerk als Staatskerk, die
tijdens de Republiek ten opzichte van de armenzorg een zoo voorname
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plaats innam, ook ten aanzien van het armwezen ingrijpende wijzigingen
tengevolge van de revolutie hebben plaats gehad.
Toch is dit niet zoo, en zijn de wijzigingen, welke in werkelijkheid
hebben plaats gehad hiertoe terug te brengen, dat het nu tot de plicht van
alle Kerkgenootschappen gerekend werd voor hun eigen armen te zorgen,
en dat de gelden, welke hiertoe van overheidswege eertijds aan de Gereformeerde Kerk werden gegeven, thans gelijkelijk onder alle Kerkgenootschappen verdeeld moesten worden.
Ofschoon dus feitelijk weinig veranderd is, heeft toch de regeling van
de armenverzorging de voile aandacht gehad van de ontwerpers van de
staatsregeling van 1798. In deze werd bepaald, „dat de Maatschappij, in
alles de welvaart van alle haar leden bedoelende, aan den nijveren arbeid,
aan den onvermogenden onderstand verschaft."
Wet van 1800. Voorts wordt bepaald, dat bij wet het Armbestuur
over de geheele Republiek geregeld zal warden. Dit is geschied bij de wet
van 180o, volgens welke het de plicht van de Staat is voor een welingericht armwezen zorg te dragen. Uitdrukkelijk wordt echter bepaald,
dat dit niet insluit dat de Staat de geheele armenzorg aan zich trekt.
De Kerkgenootschappen zijn vrij, niet verplicht, voor haar eigen armen te
zorgen; zij moeten echter aantoonen bij machte te zijn om dit te doen.
Voorts worden regels gegeven omtrent de uitoefening van de armenzorg;
geen bedeeling dan zooveel mogelijk tegen arbeidsprestatie, geen bedeeling dan in geval van wezenlijk onvermogen.
Deze wet is echter nooit uitgevoerd; in 18o kwam een nieuwe Staatsregeling tot stand, welke zich over de armenzorg niet uitdrukkelijk uitliet,
evenmin als de Staatsregeling van 1805. De laatste laat de armenzorg
over aan de gemeentebesturen, onder toezicht van de departementale
besturen. In het reglement voor de gemeentebesturen, is het beginsel
neergelegd, dat het armwezen zooveel mogelijk door de Kerkgenootschappen en de particulieren uitgeoefend moet worden. De overheid treedt
slechts aanvullend op. Noch tijdens het Koninkrijk Holland, noch tijdens
de inlijving hebben ingrijpende wijzigingen plaats gehad.
Maar ook onder den Souvereinen Vorst en in het latere Koninkrijk
bleef tot 1854 de toestand zooals deze was; de kerkgenootschappen werden beschouwd als de aangewezen organen voor de armenzorg, die tegenover den Staat verplicht waren deze op zich te nemen. Evenals tijdens de
Republiek bleven derhalve de diaconien ten aanzien van de armenzorg
publiekrechtelijke organen.
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Wet van 1818. In de Grondwet van 1814 en 1815 werd bepaald, dat
het armbestuur en de opvoeding der arm-kinderen als een zaak van hoog
belang, wordt aanbevolen aan de aanhoudende zorg der Regeering. Een
nadere uitwerking van dit principe is niet gegeven. Wel werd in 1818
een Armenwet ingevoerd, deze deed echter niet anders, dan het domicilie
van onderstand regelen.
De regeling bleek echter weinig bevredigend. Eenerzijds leidden de
bepalingen der wet ertoe, dat het de plicht der diaconien werd geacht
ook bij te dragen in de kosten voor ondersteuning van armen, die niet
tot haar kerkgenootschap behoorden, hetgeen er weer toe leidde, dat de
gemeenten haar groote bijdragen moesten geven; anderzijds streetden
de gemeenten er meer en meer naar de bepalingen van de wet te ontduiken, hetgeen tot een uitgebreid pauperisme leidde.
Wet van 1854. Een herziening van de Armenwet was dringend noodig. In de Grondwet van 1848 werd uitdrukkelijk bepaald, dat het
Armbestuur door de wet geregeld moet worden. Deze wet nu kwam in
1854 tot stand. De grondgedachte ervan was, dat, waar de Grondwet
van 1848 elke inmenging van den Staat in kerkelijke aangelegenheden
uitsloot, de Staat zich ook geheel moest onthouden van inmenging in de
kerkelijke armenzorg, zoodat hij ook niet de bevoegdheid heeft de armenzorg van de Kerk over te nemen of aan de kerkelijke armenzorg bepaalde voorschriften te geven.
De wet liet de armenverzorging dan ook over aan de kerkelijke en
bijzondere instellingen van weldadigheid. Alleen wanneer geen hulp verleend wordt door een dezer, mag het Burgerlijk Armbestuur bij volstrekte
onvermijdelijkheid hulp verleenen.
Voorts erkent de wet de volkomen vrijheid van beheer en bestuur van
de kerkelijke instellingen van weldadigheid en tenslotte regelt zij het
Burgerlijk Armbestuur.
De ontwerpers der wet hoopten, dat door de geschonken vrijheid de
kerkelijke en bijzondere armenverzorging zich sterk zou ontwikkelen
en dat hierdoor de Burgerlijke Armbesturen van die taak zouden warden
ontheven. Dit hoofddoel is echter niet bereikt; de Kerkelijke Armbesturen doen steeds minder, de lasten der Burgerlijke Armbesturen worden
steeds grooter.
Wijziging van 1870. In 1870 kwam dan ook een wetswijziging tot
stand, welke het domicilie van onderstand wijzigde, daar dit het punt
gebleken was, waarop de wet van 1854 schipbreuk geleden had. Niet
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meer de geboorteplaats, maar de plaats van het werkelijk verblijf werd
aangewezen als domicilie van onderstand. Maar ook met deze wijziging
is niet bereikt, wat de Grondwet voorschreef, n.l. dat er een welingericht
armwezen moest zijn. Scherp werd dan ook van meerdere zijden kritiek
uitgeoefend op den bestaanden wantoestand, welke tenslotte is samengevat in het zgn. Nutsrapport, dat in 1895 door een Commissie uit de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen, is uitgebracht. Scherp wordt
hierin gehekeld, dat er geen voldoende onderzoek en toezicht plaats heeft
en dat er geen onderlinge samenwerking tusschen de verschillende organen is.

Wet van 1912. Aan al deze klachten kwam de thans geldende wet
van 1912 tegemoet, die in tegenstelling met de wet van 1854 een sterk
sociaal karakter heeft, door scherp omschreven aan te geven vow - de
Burgerlijke Armbesturen op welke wijze en onder welke voorwaarden
door hen hulp verleend moet worden; evenals echter de wet van 1854
erkent ook deze wet de absolute onafhankelijkheid van de kerkelijke
armenzorg en is zij gegrondvest op de gedachte, dat armenzorg in de
eerste plaats haar oorsprong vindt in den godsdienst en dat dientengevolge de Kerk volkomen vrijgelaten moet worden deze uit te oefenen
of niet, zoodat de taak van de burgerlijke overheid ten aanzien van de
armenzorg er een is van aanvullenden aard.
DEFINITIE VAN HET BEGRIP ARMOEDE.
Onder armoede moet worden verstaan de toestand, waarin een persoon
verkeert, wanneer hij niet of niet meer in staat is in het allernoodzakelijkste levensonderhoud van zich en van zijn gezin te voorzien.
Hier rijst de vraag wat verstaan moet worden onder „het allernoodzakelijkste levensonderhoud".
Hieronder moet worden verstaan : het zich kunnen verschaffen van
voldoende voeding, kleeding, dekking, waning, verwarming en geneeskundige behandeling bij ziekte. Verder hangt het begrip allernoodzakelijkst levensonderhoud ten nauwste samen met het welvaarts- en beschavingspeil van een yolk. Hoe hooger dit is, hoe meer wij ook aan de armen
zullen hebben te verschaffen.
De tijden, waarin de armenzorg geheel bestond in bedeeling, of in het
plaatsen van de armen in werkhuizen, zijn voorbij.
De armoede kan worden beschouwd als een maatschappelijke ziekte,
die men door middel van sociaal-hygienische en sociaal-economische
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maatregelen moet trachten te voorkomen, welke prophylactische maatregelen reeds voor een groot deel hiervoor (zie blz. 124, 126) zijn aangegeven. Thans volgt eene uiteenzetting van de maatregelen, die genomen
moeten worden om de eenmaal ingetreden armoede te verhelpen.

OORZAKEN VAN ARMOEDE.
De wijze, waarop de armen zullen moeten warden geholpen, is afhankelijk van de oorzaak, waardoor de toestand van armoede is ontstaan.
Het is dus wel van belang die oorzaken hier meer in bijzonderheden
onder het oog te zien, al is in hoofdstuk IV „Maatschappelijke Zorg"
hieromtrent in het algemeen iets medegedeeld.
De oorzaken van de armoede laten zich in drie groote groepen verdeelen.
a. oorzaken, die hun oorsprong vinden in de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van het individu (individueele of interne oorzaken).
b. oorzaken, die hun oorsprong vinden in het maatschappelijk leven,
of althans buiten het individu zelf (sociale of externe oorzaken).
c. beide groepen van oorzaken tezamen.
Tot groep a. moeten b.v. worden gerekend ziekte, ongeval, (lichamelijke gesteldheid), krankzinnigheid, dronkenschap, arbeidsschuwheid, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel (geestelijke gesteldheid).
Tot groep b. kunnen wij rekenen : werkloosheid, malaise in zaken, enz.
Zoo nu en dan zullen de oorzaken van beide groepen kunnen samenwerken om armoede te doen ontstaan, b.v. bij ontslag van werklieden
wegens verminderde werkgelegenheid zullen daarvoor in de eerste plaats
in aanmerking komen de slecht geschoolde arbeider, de arbeidsschuwe,
de dronkaard.

Stelsel van Wilhelm Roscher. Naast deze meer eenvoudige indeeling der oorzaken van armoede geeft Wilhelm Roscher een indeeling,
die meer in bijzonderheden treedt.
Wilhelm Roscher onderscheidt ook drie hoofdgroepen van oorzaken,
die weder in enkele groepen kunnen worden onderverdeeld.
A. Te geringe productie (Er wordt te weinig verdiend).
°. Het individu wil wel werken, maar kan niet werken door een
interne oorzaak, b.v. ziekte, ongeval, krankzinnigheid, enz.
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Het individu wil wel werken, maar kan niet werken door een
externe oorzaak, b.v. werkloosheid.
3°. Het individu kan wel werken, maar wil niet werken, b.v. arbeidsschuwen, dronkaards, landloopers, bedelaars enz. (paupers).

2°.

B. Te groote consumptie (Er wordt te veel uitgegeven).
°. Drankzucht.
2°.
Koopzucht.
3°. Speelzucht.
4°. Snoepzucht.
5°. Te jonge huwelijken.
6'. Het groote gezin, zonder voldoende kindertoeslag.
C. Oorzaken van de groepen A en B kunnen tezamen aanwezig zijn,
waardoor nog in verhoogde mate de mogelijkheid bestaat, dat armoede
intreedt.
De oorzaken, genoemd in groep A, behoeven geen toelichting, alleen
eenige aanvulling, aangezien hiertoe ook moeten worden gerekend b.v.
de weduwe en weezen, achtergebleven na het overlijden van een minvermogende kostwinner, of b.v. de vrouw en kinderen, die onverzorgd
achterblijven, wanneer de kostwinner een straf in de gevangenis uitzit. In
bijzonderheden alle gevallen te vermelden, die in deze groep kunnen
worden ondergebracht, zou te ver voeren. Met deze voorbeelden kan
worden volstaan.
Bedelarij en landlooperij.

In verband met de under A 3°. genoemde

groep van bedelaars en landloopers zij crop gewezen, dat bedelarij en
landlooperij strafbaar is gesteld als overtreding betreffende de openbare
orde in Art. 432 van het Wetboek van Strafrecht:
„Met hechtenis van ten hoogste 12 dagen wordt gestraft:
i°. als schuldig aan bedelarij. hij die in het openbaar bedelt.
2°. als schuldig aan landlooperij, hij die zonder middelen van bestaan
rondzwerft."
Volgens Art. 434 van het Wetboek van Strafrecht kan de schuldige
aan bedelarij of landlooperij bovendien, zoo hij tot werken in staat is,
tot plaatsing in een Rijkswerkinrichting worden veroordeeld voor ten
hoogste drie jaren.
Omtrent de oorzaken genoemd in de hoofdgroep B (Er wordt te veel
uitgegeven) is meer te zeggen.
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Drankzucht. De drankzuchtige kan zijn gezin tot volslagen armoede
brengen. De werkelijke drankzucht ontstaat niet zelden op de basis van
geestelijke onvolwaardigheid. De echte dronkaard zal zonder medelijden
zijn gezin ten gronde zien gaan. Alles wat hij verdient, zal hij aan den
drank ten offer brengen.
Het bekende drankbestrijders-motto bevat zeker een groote waarheid:
Drank verslindt
wat arbeid wint.

"

Een buitengewoon moeilijke taak wacht de armbezoeker, wanneer hij
te doen krijgt met een gezin, waarin drankzucht aanwezig is, of waarvan
de kostwinner een dronkaard is. Om te trachten althans iets te bereiken,
zal hij zich de medewerking moeten verzekeren van eene Vereeniging
tot bestrijding van het Alcoholisme of van een Consultatiebureau voor
drankzuchtigen. Het is echter vaak niet gemakkelijk den dronkaard te
bewegen om naar een Consultatiebureau te gaan. Zijn de noodige geldmiddelen te vinden en wil de patient-drankzuchtige medewerken, dan
is de beste wijze nog te trachten hem opgenomen te krijgen in een Herstellingsoord voor drankzuchtigen, n.l. voor R. K. mannelijke drankzuchtigen in het kasteel Schondeln te Roermond, geleid door de Paters
Kamillianen: voor R. K. vrouwelijke drankzuchtigen in het St. Catharinahuis te Zwolle, geleid door de geestelijke Zusters van St. Dominicus
Derde Orde; erf te „Hoog Hulla" gemeente Eelde (Drenthe).

Koopzucht. Naast de drankzucht kan de koopzucht gemakkelijk tot
armoede leiden. Onder koopzucht kan worden verstaan : het koopen van
allerlei voorwerpen, niet omdat men ze noodig heeft, maar omdat ze
voor een bepaalde persoon iets aantrekkelijks hebben. Op zich zelf behoeft
deze zucht geen ernstige economische gevolgen te hebben, wanneer men
over de noodige geldmiddelen beschikt, maar buitengewoon noodlottig
wordt de koopzucht, wanneer men over geen of niet voldoende geldmiddelen de beschikking heeft. Dan wordt het geld onttrokken of aan het
onderhoud van het gezin, of het wordt geleend, soms tegen woekerrente,
waardoor de persoon, die het geld geleend heeft, zijn leven lang in
moeilijkheden kan blijven verkeeren.
De koopzuchtige behoort veelal tot de geestelijk-onevenwichtigen, die
Met voldoende weerstand kunnen bieden aan de verlokking, uitgaande
van vaak kunstvol uitgestalde koopwaren, die daarbij soms nog op
gemakkelijke betalingsvoorwaarden kunnen worden verkregen.
6 03

Koopen op afbetaling. En hier zit de kern van het vraagstuk; in
de eerste plaats het koopen op afbetaling en de huurkoop. Zoolang
dat nog betreft voorwerpen, die men absoluut voor de uitoefening van
zijn beroep noodig heeft, b.v. een fiets, auto, naaimachine, en men het
bedrag niet ineens kan voldoen, kan eene dergelijke wijze van handelen
nog door den beugel, maar zoodra het koopen op afbetaling betrekking
heeft op luxe-voorwerpen, als b.v. radio-toestellen, salon-ameublementen,
piano's enz. kan deze wijze van koophandel-drijven niet genoegzaam
worden gelaakt, te meer daar de koopers veelal personen met kleine
beurzen zijn.
Het afbetalingssysteem lokt tot koopen uit. Met een kleine storting in
eens, kan men het duurste radio-apparaat mede naar huis nemen, maar
de moeilijkheden komen eerst later, want wekelijks of maandelijks moet
een bepaald bedrag worden afbetaald. Veelal wordt de grootte van de
in termijnen te betalen bedragen vastgesteld in een door beide partijen
geteekend contract. waarbij dan tevens het eigendomsrecht blijft voorbehouden aan den verkooper, totdat alle termijnen betaald zijn (de zgn.
huurkoop). Meestal geschiedt dit door de bepaling op te nemen, dat bij
nalatigheid in het betalen van de vastgestelde termijnen, het op afbetaling
gekochte voorwerp zonder norm van proces door den verkooper kan
worden weggehaald en zonder dat de betaalde bedragen behoeven te worden teruggegeven. Om deze schade te voorkomen, moet alsdan niet zelden het benoodigde geld om de periodieke betaling to kunnen voldoen,
worden geleend, waardoor bij een gezin met een klein vast inkomen
een budget geheel uit het evenwicht kan geraken, en zelfs armoede voor
de deur kan staan, wanneer een en ander vrij kostbare goederen betreft.
In dit verband zij er nog op gewezen, dat het verkoopen of beleenen
van een bij huurkoop gekocht voorwerp strafbaar is, aangezien het hier
betreft verduistering, welk misdrijf strafbaar is gesteld in Art. 321 van
het Wetboek van Strafrecht:
,Hij die opzettelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander
toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeeigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten
hoogste zestig gulden."
De groote plaats, welke het bovenbeschreven verkoopsysteem langzamerhand in het maatschappelijk verkeer heeft veroverd en de vele
nadeelige gevolgen ervan, zijn voor de Regeering aanleiding geweest
een Commissie te benoemen, die tot taak had te onderzoeken of. en zoo
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ja op welke wijze, de overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling
bij *de wet moet worden geregeld.
Op grond van het door deze Commissie (voorzitter Prof. Mr. E. J. J.
v. d. Heijden) uitgebrachte rapport is thans een wetsontwerp ingediend
ter regeling van de afbetalingsovereenkomst. In dit ontwerp worth voor
de huurkoop, de overeenkomst dus waarbij de verkooper eigenaar blijft,
totdat alle termijnen betaald zijn, een schriftelijke overeenkomst geeischt.
Voorts moeten ook bij de eenvoudige koop en verkoop op afbetaling
waarbij het eigendomsrecht ineens overgaat op de kooper, bepalingen
betreffende schadevergoeding ingeval van wanbetaling, schriftelijk worden vastgesteld, terwiji tevens de mogelijkheid is geopend, dat door den
rechter de vastgestelde schadevergoeding wordt verminderd, wanneer
hem deze bovenmatig voorkomt. Hierdoor kan b.v. voorkomen worden,
dat de verkooper, tengevolge van een geringe wanbetaling, de koopsom
ineens kan opvorderen, hetgeen voor kleine beurzen zulke funeste gevolgen kan hebben.
Met betrekking tot de huurkoop zijn bepalingen ontworpen, waardoor
voorkomen wordt, dat de verkooper tengevolge van wanbetaling door
den huurkooper bevoordeeld wordt, daar deze dan de zaak zou moeten
teruggeven. Zijn namelijk een aanzienlijk aantal termijnen reeds betaald,
dan. kan de kooper met machtiging van den kantonrechter de zaak onder
zich houden, totdat hij het reeds betaalde bedrag na aftrek van schadevergoeding voor den verkooper, heeft terugontvangen.
Van groot belang is ook de rem, welke aan de koopzucht wordt opgelegd door de bepaling, dat huurkoopovereenkomsten, welke de behoefte
van de huishouding betreffen, door de beide echtgenooten tezamen aangegaan moeten worden.
Tenslotte wordt de uitoefening van de verkoop op afbetaling aan banden gelegd door den eisch van een bedrijfsvergunning c.q. colportagelicentie, of to geven door de Kamers van Koophandel en Fabrieken.
Cadeau-stelsel. Minder noodlottig in zijn gevolgen dan het systeem
van koopen op afbetaling is het cadeau-stelsel, al kan het in sommige
gevallen ertoe leiden, dat bij met koopzucht behepte min-vermogende
personen het huishoud-budget uit het evenwicht wordt gebracht.
Bij allerlei goederen, vaak bij etenswaren, worden geschenken gegeven,
meestal bestaande uit huishoudelijke artikelen. Bij eenig nadenken zal de
kooper toch begrijpen, dat hij die geschenken zelf betaalt, aangezien
de verkooper niet uit naastenliefde aldus handelt.
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De onevenwichtige huisvrouw zal door het doen van voor haar beurs
te groote inkoopen, om daardoor in het bezit te komen van allerlei,
vaak weinig waarde vertegenwoordigende, geschenken, niet in staat zijn
haar gezinsleden het noodzakelijke te verschaffen. Al moge niet onmiddellijk daardoor armoede optreden, een dergelijke wijze van handelen
kan toch aanleiding zijn, dat een gezin langzaam op de maatschappelijke ladder afglijdt.
De groote warenhuizen en de uitverkoopen werken ongetwijfeld de
koopzucht in de hand. Vooral de warenhuizen met hun vrije toegang
en hun vaak aantrekkelijke wijze van etaleeren. 1 )
Speelzucht. De speelzucht wordt slechts zelden in de kringen der
min-vermogenden aangetroffen. Het is geen nationaal euvel, zooals dit
b.v. het geval is bij de Javanen en Maleiers. Toch dient met groote
zorg ervoor te worden gewaakt, dat de in vele menschen latent aanwezige
zucht tot spelen en dobbelen niet manifest wordt. Dat bij velen die zucht
in latente vorm aanwezig is, blijkt wel uit het feit, dat, wanneer er gelegenheid tot spelen wordt geboden, talrijke personen van die gelegenheid
een gretig gebruik maken, getuige de toeloop, die het straperlospel te
Scheveningen en elders in 1933 heeft gehad. Nu werd wel niet door
minvermogenden aan dat spel deelgenomen, maar wanneer de hartstochten te dien opzichte worden aangewakkerd, zal de speelzucht ook de
klasse der minvermogenden niet voorbijgaan en daar groote verwoestingen in economisch opzicht kunnen aanrichten.

In Nederland is het geven van gelegenheid tot het
uitvoeren van hazardspelen verboden in Art. 254 bis en Art. 457 van het
Wetboek van Strafrecht.
Art. 254 bis luidt als volgt:
„Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten
hoogste zes duizend gulden wordt gestraft:
1°. hij die het opzettelijk aanbieden of geven van gelegenheid tot
hazardspel als bedrijf uitoefent, of opzettelijk in eene onderneming daartoe deelneemt;
2°. hij die opzettelijk het publiek gelegenheid tot hazardspel aanbiedt of geeft, of opzettelijk in eene onderneming daartoe deelneemt, onverschillig of het gebruik maken van die gelegenheid
Hazardspelen.

1 ) Rapport van de Ministerieele Commissie voor het cadeaustelsel, voorzitter
Baron v. Wijnbergen.
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al dan niet van eenige voorwaarde of van de inachtneming van
eenigen vorm afhankelijk is gesteld;
3°. hij die het deelnemen aan hazardspel als bedrijf uitoefent.
Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de
uitoefening van dat beroep worden ontzet.
Onder hazardspel wordt verstaan elk spel waarbij in het algemeen
de kans op winst van het toeval afhangt, ook wanneer die kans toeneemt
met de meerdere geoefendheid of de grootere behendigheid van den
speler. Daaronder worden begrepen alle kansovereenkomsten over den
uitslag van wedstrijden of verdere spelen, welke niet tusschen hen die
daaraan deelnemen zijn gesloten, zoomede alle weddenschappen. Daaronder worden niet begrepen loterijen naar de daarvan bij het eerste lid
van artikel i der Loterijwet 1905 gegeven omschrijving (Sv. 55i.) b)".
Art. 457 heeft de volgende inhoud:
„Hij die gebruik maakt van eene in strijd met de bepalingen van
artikel 254 bis opengestelde gelegenheid tot hazardspel, wordt gestraft
met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren
zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan in plaats van
de geldboete, hechtenis van ten hoogste eene maand worden opgelegd. c)".
In de meervermogende klasse komt de speelzucht meer tot uiting in
den vorm van het speculeeren in effecten of goederen, welke vorm van
speelzucht menige vermogende tot den bedelstaf heeft gebracht.

Snoepzucht. Slechts in zeldzaam voorkomende gevallen zal de snoepzucht in een zoodanige mate optreden, dat daardoor het welzijn van een
gezin wordt bedreigd. Toch komt het een enkele maal voor, dat een onevenwichtige vrouw een niet onbelangrijk deel van het huishoudgeld
versnoept, waardoor feitelijk het noodzakelijk levensonderhoud niet meer
kan worden verstrekt.
In het algemeen is er een neiging in onzen tijd in vele kringen om
boven zijn inkomsten te leven. Bij geestelijk onevenwichtigen kan deze
neiging gemakkelijk aanleiding zijn tot zoodanige uitgaven, dat armoede
en ellende het gevolg ervan zijn. Bioscopen, bars, dansgelegenheden enz.
brengen de zwakke naturen met een kleine beurs tot uitgaven, die ver
boven hun krachten gaan, en zelfs tot armoede kunnen doen vervallen.
Woeker. Bij geldverlegenheid door of buiten eigen schuld ontstaan,
nam de economisch zwakke maar al te vaak zijn toevlucht tot leenen
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en viel daarbij dikwijls in handen van woekeraars of woekeraarsters, die
hem het leven soms op gruwelijke wijze verbitterden. Kleine bedragen
werden geleend tegen hooge interesten ; bij tegenslag in het gezin was het
niet mogelijk de schuld en interesten of te lossen, en bleef degene, die
geld geleend had, niet zelden zijn geheele leven overgeleverd aan de
willekeur van de(n) geldschieter. De schuldenaar was soms de wanhoop
nabij.
Deze misstanden zijn aanleiding geweest, dat van meerdere kanten
stemmen zijn opgegaan om in dezen toestand verbetering te brengen.
Het gevolg van de actie is geweest, dat een Geldschieterswet is ontworpen,
die op I Maart 1933 in werking is getreden. Mr. Dr. G. van den Bergh
deelt omtrent de beteekenis van deze wet in de Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland het volgende mede : „Het uitoefenen van
het geldschietersbedrijf zonder toelating wordt zwaar gestraft; de gesloten
overeenkomsten zijn nietig. Overtreding van de wettelijke voorschriften
door een toegelaten geldschieter is burgerrechtelijk nietig, bovendien
strafbaar en kan ten slotte tot intrekking van de toelating leiden. Naast
de gewone voorschotbanken zijn ook de betaalzegelkassen aan de wet
onderworpen. De wet en de uitvoeringsbepalingen bevatten ook regelen
betreffende de maximum-interest."
Naast de gunstige invloed van de wet wordt uitnemend werk gedaan
door de „Nederlandsche Vereeniging van Volkscredietwezen en Woekerbestfijding", die o.m. een doeltreffende uitvoering van de geldschieterswet
tracht te bevorderen.
Pandhuizen. Zeer vaak wordt door de kleine lieden, om zich uit
oogenblikkelijken geldnood te redden door beleening van goederen, van
de pandhuizen gebruik gemaakt. In 1910 is een Pandhuiswet tot stand
gekomen, die aan de misstanden in het Pandhuiswezen een einde gemaakt heeft.
Te jong huwelijk. Ook het huwelijk op te jeugdigen leeftijd kan eene
aanleiding zijn voor het optreden van armoede. Het huwelijk op jeugdigen leeftijd moge om velerlei redenen zijn aan te bevelen, maar een
huwelijk van b.v. een meisje van 17 jaar met een jongen van b.v.
20 jaar, dus een te jong huwelijk, kan gemakkelijk een oorzaak van
armoede zijn, aangezien man en vrouw vaak niet opgewassen zijn tegen
de moeilijkheden, die een soms snel wassend gezin kan opleveren.
In het algemeen kunnen groote gezinnen licht met de armoede te kampen hebben, wanneer zij niet op eenigerlei wijze worden geholpen, zooals
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reeds in het hoofdstuk over het Bevolkingsvraagstuk is uiteengezet.
Vooral is het een eisch van onzen tijd om aan dergelijke gezinnen kindertoeslagen te geven, zooals de Staat der Nederlanden ook aan haar ambtenaren toekent.
Voorts zijn allerlei gevallen te construeeren, waarbij een te geringe
verdienste ook nog samen gaat met te groote uitgaven. Een combinatie
van deze beide vormen valt onder groep C van het systeem van Wilhelm
Roscher.

Achtergrond van de armoede. Directe aanleiding voor de bedeeling.
Mr. J. Everts, Secretaris van den Armenraad te Amsterdam heeft erop

gewezen, dat op het oogenblik dat de arme voor ondersteuning bij de
instelling van armenzorg komt aankloppen, zich vaak reeds een geheel
proces van ellende in zijn leven heeft afgespeeld. Mr. Everts onderscheidt
twee phasen in het ontwikkelingsproces van de armoede, namelijk een
chronische en een acute.
Van 1 oo mannelijke ondersteunden was de aanleiding tot ondersteuning in 19.3 geval ziekte en ongeval van het hoofd van het gezin.
Van i oo vrouwelijke ondersteunden, die alleen woonden, was de aanleiding tot ondersteuning in 5.6 geval gedwongen of vrijwillig vertrek
van het hoofd van het gezin.
Voorbeeld : Vader en dochter wonen samen, Vader hertrouwt en dochter blijft alleen achter en kan niet voor zich zelf zorgen, terwijl de
vader zijn alimentatieplicht niet ka nnakomen; de dochter ontvangt
dan ondersteuning.
De chronische phase wordt bestempeld met den naam van „achtergrond van de armoede", de acute met den naam van „directe aanleiding voor de bedeeling". Enkele voorbeelden zouden dit duidelijk kunnen maken : lemand, die geregeld misbruik maakt van sterken drank,
zal hoe langer hoe minder gaan verdienen, totdat b.v. door slapte in het
bedrijf, waarin hij werkzaam is, enkele arbeiders moeten worden ontslagen, in dat geval zal hij een der eersten zijn, die het werk moet
neerleggen. Het alcoholisme is dan de achtergrond van de armoede, de
werkloosheid, de directe aanleiding voor de bedeeling.
Bij het klimmen der jaren zal iemand geregeld minder arbeid kunnen
presteeren, dus minder gaan verdienen, een plotseling intreden van
ouderdomszwakte zal hem ertoe brengen de hulp van een instelling van
weldadigheid in te roepen. De langzaam voortschrijdende ouderdom is
de achtergrond van de armoede, de ouderdomszwakte, de aanleiding
voor de bedeeling.
39

6o9

Statistiek van de oorzaken der armoede. Een volkomen betrouwbare statistiek omtrent de oorzaken van de armoede is voorloopig bezwaarlijk te geven, daar de armenzorg nog vaak beoefend wordt door
personen, die niet genoeg geschoold zijn om die oorzaken op de juiste
wijze te bepalen. In den staat op blz. 611 vindt men de gegevens voor
enkele oorzaken der armoede, zooals deze voorkomen in de statistiek
van de armenzorg.
De zgn. Armenstatistiek, uitgegeven door het Centraal Bureau voor
de Statistiek, geeft ons een cijfer omtrent het aantal personen, dat
onderstand met geld en levensbehoeften heeft ontvangen; in 193o heeft
dit bedragen ongeveer 200.000, waarbij de armlastige Nederlanders in
het buitenland, de doortrekkenden en de dakloozen niet zijn medegerekend.
Deze gegevens worden door de instellingen van weldadigheid verstrekt ingevolge Art. 13 van de Armenwet, waarop nog nader zal worden teruggekomen.

DOOR WELKE PERSONEN OF INSTELLINGEN
DE ARME KAN GEHOLPEN WORDEN.
De hulp, die de armen noodig hebben, kunnen zij ontvangen
I. van op zich zelf staande personen;
II. van instellingen.
Ad I.

A. Alimentatieplicht. De arme moet in. de eerste plaats geholpen
worden door zijn naaste familie. De wetgever heeft zelfs deze plicht aan
bepaalde naastbestaanden opgelegd; de zgn. alimentatie-plicht, die reeds
in het hoofdstuk der tuberculose-bestrijding is behandeld. Broeders en
zusters vallen buiten deze wettelijke verplichting, al rust natuurlijk de
zedelijke verplichting op hen om te helpen.
B. Burenhulp. Op het platteland bestaat vaak nog de goede gewoonte, dat de buren elkaar helpen. Die hulp bepaalt zich niet alleen
tot bijstand verleenen bij ziekte, overlijden, begrafenis of huwelijk, ook
wanneer een buur in nood verkeert wordt deze niet zelden nog door meer
gegoeden in zijn omgeving bijgestaan. In de grootere gemeenten is het
gevoel van saamhoorigheid onder buren uit den aard der zaak minder
ontwikkeld.
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Aanleiding tot ondersteuning van armlastigen.
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C. Andere personen. Vaak ook wordt een arme geholpen door liefdadige personen niet tot familie of buren behoorende, maar die de arme
b.v. van vroeger kennen : een oude . dienstbode, een vroegere knecht enz.

Ad I I.
A. Vereenniging van standgenooten.

Wanneer de kring, waaruit
huip kan worden geboden verder wordt getrokken, dan komen vaak de
standgenooten van den armlastige daarvoor in aanmerking. In dit verband moge herinnerd worden aan het feit, dat in de middeleeuwen en
ook daarna nog de gilden voor hun armlastige ambtsbroeders zorgden.
Zoo zullen heden ten dage nog vaak patroons de hun onderhoorigen
financieel helpen, wanneer zij door noodlottige omstandigheden tot armoede zouden dreigen to vervallen. Zoo bestaat er een ondersteuningsfonds van den Nederlandschen Bond voor Ziekenverpleging, welke huip
verleent aan verplegenden, die in moeilijke financieele omstandigheden
verkeeren ; een dergelijk fonds uitgaande van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap; een ondersteuningsfonds voor toonkunstenaars;
zelfs bestaat een dergelijk fonds voor de weduwen en weezen van artsen.

B. Instellingen van weldadigheid. Voorts kan de huip worden verleend door instellingen van weldadigheid.
De wet van 27 April 1912 (S. 165), meer bekend als de Armenwet,
zegt hieromtrent in Art. I en 2 het volgende:
A rt. I.
„Instellingen van weldadigheid in den zin van deze wet zijn
die, welke armenverzorging, in of buiten gestichten, voortdurend ten
doel hebben.
2.
Instellingen, vvelke tevens andere doeleinden beoogen, worden als
instellingen van weldadigheid beschouwd, voor zooveel zij het doel, omschreven in het eerste lid, beoogen.

Art.

1. Deze wet onderscheidt:
a. gemeente-instellingen, door de burgerlijke overheid geregeld en
door haar of van harentwege bestuurd;
b. instellingen eener kerkelijke gemeente, van wege die kerkelijke
gemeente geregeld en bestuurd;
c. instellingen, door bijzondere personen of bijzondere, niet kerkelijke,
vereenigingen of stichtingen geregeld en bestuurd;
d. instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur
door de burgerlijke overheid en vanwege eene kerkelijke gemeente of
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2.

door bijzondere personen of bijzondere, niet kerkelijke, vereenigingen
of stichtingen gezamenlijk wordt voorzien.
In deze wet worden onder burgerlijke instellingen, kerkelijke in2.
stellingen, bijzondere instellingen en gemengde instellingen onderscheidenlijk verstaan instellingen, als bedoeld in het eerste lid onder letter
a, b, c en d."
In Art. 2 wordt dus tevens omschreven, wat onder de verschillende
instellingen van weldadigheid moet worden verstaan.
Hieronder volgt een opgave van het aantal instellingen, gerangschikt
naar de indeeling genoemd in Art. 2 der Armenwet.

1932
De Provincien
en het Rijk

Burgerlijke
instellingen

Kerkelijke en
particuliere
instellingen

Gemengde
instellingen

a.

b. en c.

d.

Noord-Brabant
Gelderland .
Zuid-Holland .
Noord-Holland
Zeeland
.
.
Utrecht
Friesland .
Overijssel .
Groningen .
Drenthe .
Limburg .

212
92
185
175

Het Rijk 1932
,,
1 93 1

1132
1131
I 129
1128
1120

,

1930

,,

,,
.7)

1929
1928

o8
23
91
39
6o
13
1 34

651
780
1240
1165
325
373

8
9
18
17
3
2

616
401

425

2
2

161

299
6436
6320
6285
6223
6168

62
6o
61
62
62

Totaal

871
881
1 443
1 357
436
398
707
442
487
1 74
434
7630
7511
7475
74 1 3
735 0

Het is ongetwijfeld de bedoeling geweest van den wetgever, dat in de
allereerste plaats getracht moet worden hulp te verkrijgen van de kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid, en dat een burgerlijke
instelling alleen aanvullend zal kunnen optreden, of hulp zal kunnen
verleenen, wanneer van geen andere zijde hulp is te verkrijgen.
Wanneer de hulp van een instelling voor den arme moet worden
ingeroepen, zal men zich in de eerste plaats hebben te wenden tot de
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instelling van weldadigheid van het kerkgenootschap, waartoe de arme
behoort.
A. Kerkelijke instellingen van weldadigheid. Deze zijn samengesteld
als volgt: 1 )
In de Roomsch-Katholieke Kerk:
1854 bij de inwerkingtreding van
R. K. Parochiaal Armbestuur.
„de Armenwet van dat jaar hebben de Bisschoppen ieder voor het eigen
„Diocees, een gelijkluidend reglement uitgevaardigd voor de besturen der
,,parochiale en andere Roomsch-Katholieke instellingen van liefdadigheid.
,,Van rechtswege neemt de pastoor zitting in het armbestuur als Corn„missaris van den Bisschop, met raadgevende stem. De overige leden
„van het armbestuur, Armmeesters genoemd, die vier jaren zitting heb,,ben maar bij aftreden direct herkiesbaar zijn, worden voor de eerste
„maal door den Bisschop benoemd. Vacatures warden aangevuld door
„keuze van het parochiaal kerkbestuur te zamen met het parochiaal
„armbestuur uit de achtenswaardigste en bekwaamste meerderjarige man„nelijke leden der parochie, voorzoover zij zittenden leden niet tot op
„zekeren graad van familieverwantschap bestaan, en niet behooren tot
„een der navolgende groepen, die van het lidmaatschap zijn uitgesloten:
,a) loontrekkende bedienden of door het armbestuur ondersteunden;
„b) gewone leveranciers van het armbestuur; c) aannemers van eenig
„belangrijk werk, waarvan de kosten uit de armfondsen worden betaald;
„d) zij, die wegens overjarige schuldvorderingen, debiteuren der armenkas
„zijn; e) die de vervulling van hun paaschplicht verzuimen of een open„baar ergerlijk levensgedrag leiden ; f) die niet in het voile genot hunner
„burgerlijke rechten zijn en g) die, in hun maatschappelijke betrekking,
„kennelijke blijken van ontrouw of onbekwaamheid geven.
„De zorg van het parochiaal armbestuur bepaalt zich niet tot de stof„felijke, maar omvat ook, als eerste en voornaamste behoefte, de zedelijke
„belangen der armen en hulpbehoevenden.”
;

St. Vincentiusvereeniging. Ook de Conferenties van den H. Vincentius a Paulo, opgericht te Parijs in 1833 door den Zaligen Ozanam,
behooren tot de kerkelijke instellingen van weldadigheid. Mr. J. Everts
omschrijft in de Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon de organisatie
der H. Vincentius Vereeniging als volgt:
1 ) Ontleend aan het artikel van Mr. J. Everts in de Gids voor Maatschappelijk
Hulpbetoon in Nederland.
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„De organisatie der Vereeniging komt in het kort neer op het volgende.
„Een Algemeene Raad te Parijs vormt het middelpunt van alle confe.,renties der geheele wereld, die te zamen heeten de Vereeniging van den
„H. Vincentius van Paulo. De gezamenlijke conferenties in een land
„hebben daarnaast als middelpunt een Hoofdraad, voor ons land gevestigd
„te 's-Gravenhage, terwijl, zoodra in een stad twee of meer conferenties
„bestaan deze een plaatselijk middelpunt vinden in een Bijzonderen Raad.
,Als leden van een conferentie worden uitsluitend mannen toegelaten.
„Vrouwen kunnen noch werkend noch honorair lid zijn. Elke conferentie
„wordt bestuurd door een president, een of meer vice-presidenten, een
„secretaris en een penningmeester, die het „Bureau der Conferentie”
„uitmaken. De eerste wordt door de conferentie voor het leven gekozen,
„de andere functionarissen, die deel uitmaken van het bureau, worden
„door den president benoemd, in overleg met het bureau.
„Ten aanzien van het doel der Vereeniging moge aan de „Verklaring
„van artikelen" van het reglement en dit reglement zelf het navolgende
„warden ontleend:
„ „De Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, of juister ge,, „sproken de Conferentie van liefdadigheid, werd opgericht om de jonge„ „lieden te beveiligen tegen allerlei gevaren, die hunne deugd bedreigen.
„Het hoofddoel der Vereeniging is dus het geestelijk welzijn barer
„ „leden.” " En verder:
„ „De liefdewerken zijn niet het eerste doel van de Vereeniging maar
„ „zij maken het voornaamste middel uit, waarvan men zich bedient
„ „om dat doel te bereiken." "
„Artikel 2 van het reglement zegt voorts:
„ „Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Ver„ „eeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken
„ „van arme huisgezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de
,, „gelegenheid ten nutte om vertroostingen te bieden aan de zieken en
„ „gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevan„ „gene kinderen, en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien
„ „het daaraan in het doodsuur ontbreekt.” "
Het arbeidsveld der H. Vincentius Vereeniging is zeer veelvuldig.
Pater Vergnes C.s.s.R. beschrijft deze uitvoerig in zijn in 193o verschenen
werk, dat tot titel heeft : „Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
en hare werkzaamheden in Nederland."
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2°. In de Nederlandsch Hervormde Kerk.
Ned. Hervormde Diaconie.

Mr. Everts deelt omtrent de organisatie

der armenzorg in dit kerkgenootschap het volgende mede:
„De Armverzorging in de Ned. Herv. Kerk geschiedt door de Dia„conieen, weLke sinds het einde der 16e eeuw in de Gereformeerde Ge„meenten ingesteld werden. In sommige deelen van ons land, o.a. in
„Friesland, zijn de diaconieen van jongeren datum en werd de armen„zorg uitgeoefend door kerkvoogden.
„De armenverzorging wordt uitgeoefend door diakenen, die tot hun
„ambt worden verkozen door kerkeraden of kiescolleges. Zij moeten
„lidmaten der kerk en ten minste 23 jaar oud zijn. Zij vormen in ge„meenten, waar drie of meer predikanten zijn, een afzonderlijk college;
„het reglement moet echter worden goedgekeurd door Kerkeraad en
„Classicaal Bestuur. Overigens nemen zij, ten opzichte der armverzor„ging, hunne besluiten zelfstandig, behoudens het toezicht van den kerke,,raad. In gemeenten, waar minder dan drie predikantsplaatsen zijn, vor„men de diakenen geen afzonderlijk college; de beslissingen worden hier
„genomen met medewerking van predikanten en ouderlingen, terwijl de
„diakenen met de uitvoering dezer besluiten belast zijn.”
In 1921 hebben de diaconieen zich vereenigd in een ,Federatie van
Diaconieen in de Nederlandsch Hervormde Kerk”, bij welk federatie
thans 55o diaconieen zijn aangesloten.
3°. In de Gereformeerde Kerken.
Gereformeerde Diaconie. De organisatie der armenzorg wordt door
Mr. Everts in de Gids aldus omschreven:

„De armenverzorging in de Gereformeerde Kerken wordt uitgeoefend
„door de diakenen van elke plaatselijke kerk.
„In de kleinere gemeenten geschiedt dit gewoonlijk in samenwerking
„met den kerkeraad; in de grootere zijn de diaconieen zelfstandig ge,organiseerd, hoewel altoos onder opzicht van en verantwoordelijkheid
„aan den kerkeraad, die de algemeene regelen der armenverzorging
„vaststelt, en op wien zoo noodig beroep bestaat.”
4°. In de Ned. Israelitische Kerkgenootschappen.
Ned.Israelitisch Armbestuur. De organisatie is deze, dat het Armbestuur wordt benoemd door den kerkeraad, waarvan eenige leden zelf
in het Armbestuur zitting hebben (Mr. Everts in de Gids).
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B. Burgerlijke instellingen van weldadigheid.
Burgerlijk Armbestuur. Gewoonlijk wordt de Burgerlijke instelling
aangediend met de naam van ,Burgerlijk Armbestuur", in den laatsten
tijd hebben deze instellingen in de grootere gemeenten vaak de naam
aangenomen van „Instellingen van Maatschappelijk Hulpbetoon", die
een meer uitgebreide taak hebben dan de Burgerlijke Armbesturen.
Waar de Armenwet van 1912 zich niet bezig houdt met de organisatie
van de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid, en deze
geheel vrij laat in de wijze, waarop zij hulp willen bieden, worden
in die wet omtrent de Burgerlijke en Gemengde instellingen enkele voorschriften gegeven, zoowel wat de organisatie als de werkwijze aangaat.
Aanvankelijk was het de bedoeling, dat de Burgerlijke Armbesturen min
of meer van de gemeenten onafhankelijke organen zouden vormen. In
den laatsten tijd bestaat hier en daar een streven, van de Burgerlijke
Armbesturen meer direct diensten van de gemeente te maken.
Volgens Art. 20 van de Armenwet 1912 wordt een Burgerlijke instelling van weldadigheid opgericht krachtens een besluit van den gemeenteraad, welke raad tevens een reglement vaststelt.
Daar de wetgever ook de Burgerlijke instellingen groote vrijheid van
handelen wil laten, worden in de wet (Art. 21) slechts enkele punten aangegeven, die in het reglement moeten zijn geregeld. Zoo moeten daarin
bepalingen worden opgenomen omtrent het onderzoek naar armlastigheid
en het toezicht op de ondersteunden.
Reglement van het Burgerlijk Armbestuur. Art. 2 I luidt als volgt:
„I. Bij het reglement voor eene instelling, welke armenverzorging
buiten gestichten ten doel heeft, worden geregeld het onderzoek, dat aan
de toekenning van eene ondersteuning moet voorafgaan, en het toezicht
op de ondersteunden. Bij dat reglement kan de beslissing omtrent de
ondersteuning, de uitreiking van de ondersteuning en het toezicht op de
ondersteunden worden opgedragen aan armbezoekers. Ingeval deze opdracht plaats vindt, wordt aan. het bestuur van de instelling de bevoegdheid voorbehouden, de beslissing van de armbezoekers te wijzigen
of te niet te doen.
2. Bij dat reglement worden voorschriften vastgesteld betreffende
het geven van voorloopige ondersteuning in de gevallen, waarin het
verstrekken van ondersteuning niet zonder gevaar voor het leven of de
gezondheid van den arme kan worden uitgesteld.
3. Mede wordt bij dat reglement geregeld, op welke wijze toezicht

wordt gehouden op uitbestede personen."
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De hier bedoelde reglementen zijn in alle gemeenten niet eensluidend.
Als algemeene regel geldt, dat de leden worden benoemd, geschorst en
ontslagen door den Gemeenteraad. In het Reglement op den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage wordt
bepaald, dat de Voorzitter van deze instelling zal zijn een der leden
van het College van Burgemeester en Wethouders, en dat de andere
leden Gemeenteraadsleden zullen zijn. Het is echter volstrekt niet noodzakelijk, dat de leden van het Burgerlijk Armbestuur gekozen warden
uit de leden van het College van Burgemeester en Wethouders en uit de
Raadsleden.
Het Burgerlijk Armbestuur in de grootere gemeenten laat zich bijstaan
door bezoldigd personeel.
C. Bijzondere instellingen van weldadigheid.
Deze instellingen dragen meer het karakter van Vereenigingen of
Stichtingen. Als voorbeelden kunnen hier genoemd worden het Leger
des Heils, Liefdadigheid naar Vermogen te Amsterdam en meerdere
andere.
D. Gemengde instellingen van weldadigheid.
Zooals uit de hiervoren gegeven statistiek blijkt zijn deze instellingen
slechts weinig in getal. Met de reeds medegedeelde omschrijving van
den aard dezer instellingen in Art. 2 van de Armenwet kan hier worden
volstaan.
Wanneer in een gemeente geen Burgerlijk Armbestuur is, wordt het
werk van een zoodanige instelling verricht door Burgemeester en Wethouders.
Lijst van de instellingen van weldadigheid. Volgens Art. 3 van de
Armenwet moet in elke gemeente door Burgemeester en Wethouders een
lijst worden ingericht en bijgehouden, waarop de instellingen van weldadigheid worden vermeld. Kerkelijke en Bijzondere instellingen van weldadigheid moeten binnen drie maanden na de oprichting hiervan kennis
geven aan den Armenraad en aan Burgemeester en Wethouders ; de
andere instellingen alleen aan den Armenraad. (Art. 6 van de Armenwet).
Het voorkomen op de lijst van de instellingen van weldadigheid geeft
het voordeel, dat de instelling daardoor verkrijgt de hoedanigheid van
rechtspersoon (Art. 5). Instellingen, die naast Armenzorg ook nog een
ander doel beoogen, krijgen door het voorkomen op de reeds genoemde
lijst slechts rechtspersoonlijkheid in zooverre zij instelling van weldadigheid zijn (Art. 5 lid 2).
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INKOMSTEN VAN DE INSTELLINGEN VAN
WELDADIGHEID.
Thans kan de vraag worden gesteld : Hoe komen de instellingen van
weldadigheid aan het benoodigde geld? Groote bedragen worden door de
instellingen jaarlijks besteed.
Volgens de Armenstatistiek werd in 1931 uitgegeven alleen voor onderstand met geld en met levensbehoeften door:
.
f I.04I.755.—
Gemeentebesturen .
f 17.522.442.—
Burgerlijke instellingen .
f
instellingen
9.126.563.—
Kerkelijke en Bijzondere
Gemengde instellingen .
f
53.5 07-f 27.744.267.De bedragen, die in het geheel voor Armenzorg door alle instellingen
tezamen in 1031 zijn uitgegeven, zijn aanzienlijk hooger. Het totaal bedraagt bijna loo millioen gulden.

Burgerlijk Armbestuur: uit eigen middelen en gemeentekas. Het is
ongetwijfeld merkwaardig, dat vooral in groote gemeenten de uitgaven
van het Burgerlijk Armbestuur verre die van de andere instellingen van
weldadigheid overtreffen, terwijl toch de bestemming van het Burgerlijk
Armbestuur vooral is aanvullend op te treden. Aan de andere zijde
behoeven die grootere uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur geen
verwondering te wekken, daar de andere instellingen niet altijd opgewassen waren tegen de hoogere eischen, die in den tegenwoordigen tijd
aan een goede armenzorg worden gesteld, terwijl ook het aantal personen, dat ondersteund moet warden, toenemende is. De kerkelijke en
bijzondere instellingen van weldadigheid hebben in den regel slechts
de beschikking over zeer beperkte geldmiddelen, terwijl het Burgerlijk
Armbestuur geld uit de gemeentekas kan krijgen.
Kerkelijke en Bijzondere Instellingen. Eigen middelen. De kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid ontvangen een deel
van haar middelen uit bijdragen van de bij haar aangesloten leden,
uit renten van kapitalen, huur van vaste goederen, uit schenkingen,
legaten en op andere wijzen. Oak uit collecten wordt een deel der inkomsten verkregen.
Collecten. Art. 15 van de Armenwet houdt bepalingen in omtrent
het houden van collecten, het luidt als volgt:
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Art. 15.
„I. Openbare inzameling van gelden ten behoeve van instellingen
van weldadigheid, bij wege van collecte, inschrijvingen of op eenige
andere wijze, heeft niet plaats dan na bekomen toestemming van Burgemeester en Wethouders.
2. De toestemming wordt verzocht door het bestuur der instelling ten
minste 3o dagen voor den dag, waarop de openbare inzameling zal worden gehouden.
3. Door Burgemeester en Wethouders wordt tijdig op het verzoek
beschikt, den armenraad gehoord.
4. Tegen afwijzende beschikking kan het bestuur der instelling binnen 3o dagen na ontvangst van de beschikking bij Ons in beroep komen.
5. Van de toepassing van dit artikel zijn uitgezonderd collecten in
kerkgebouwen bij de uitoefening van den openbaren eeredienst, en die,
voor instellingen eener kerkelijke gemeente, enkel aan de huizen van de
lidmaten dier gemeente."
Onder collecten wordt bier niet alleen verstaan het inzamelen van
geld, maar ook het verkoopen van bloempjes met het doel geld bijeen te
brengen voor een bepaald liefdadig doel, b.v. de Emmabloemcollecte.
De mogelijkheid bestaat, dat kerkelijke en bijzondere instellingen van
weldadigheid ook subsidies ontvangen uit de gemeentefondsen (Art. 14
Arthenwet). Het verkrijgen van subsidies is echter gebonden aan zulke
bezwarende voorwaarden, dat deze instellingen zelden of nooit dergelijke
subsidies trachten te verkrijgen.
Gelden voor de Algemeene Armen. Soms moeten gelden, bestemd
voor de „Algemeene Armen" eener gemeente, onder de kerkelijke, bijzondere en gemengde instellingen van weldadigheid worden verdeeld.
De wijze, waarop die verdeeling moet geschieden, wordt geregeld in Art.
i6 van de Armenwet en in het daarbij behoorende Koninklijk besluit.

Art. id luidt als volgt:
„I. Gelden, die moeten worden geacht bestemd te zijn ten behoeve
van alle de noodlijdenden, zonder onderscheid van godsdienst, welke in
eene gemeente door armeninrichtingen bedeeld worden, worden door den
Armenraad en, bij gebreke van dezen, door Burgemeester en Wethouders
verdeeld onder de kerkelijke, bijzondere en gemengde instellingen van
weldadigheid in verhouding van de gelden, door die instellingen voor
ondersteuning besteed.
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2.
Bij algemeenen maatregel van bestuur worden nadere voorschriften voor die verdeeling gegeven."

Subsidies uit Gemeentekas. Soms kunnen kerkelijke en bijzondere
instellingen nog financieele hulp voor hare armen krijgen van de Burgerlijke instellingen van weldadigheid en wel volgens het bepaalde in
Art. 31 van de Armenwet, welke artikel den volgenden inhoud heeft:
Art. 3/.
„Indien de arme reeds ondersteuning ontvangt van eene andere instelling van weldadigheid, wordt over het verzoek om ondersteuning niet
beslist, dan nadat zooveel mogelijk overleg is gepleegd met het bestuur
van die instelling. Voor het geval ondersteuning mocht worden toegekend,
wordt zooveel mogelijk gestreefd naar samenwerking en eenheid in de
ondersteuning en in alles, wat met die ondersteuning samenhangt. Het
bestuur van de btirgerlijke instelling of Burgemeester en Wethouders zijn
bevoegd er toe mede te werken, dat in het gestelde geval de ondersteuning uitgereikt en het toezicht op den ondersteunde gehouden worde door
een instelling."
Hier heeft men te doen met de zgn. „dubbele bedeeling". In de praktijk zal het veelal zóó gaan, dat het toezicht op den armlastige zal blijven
bij de kerkelijke of bijzondere instelling en dat ook door deze de ondersteuning wordt uitgereikt. Om te dezen opzichte een goede samenwerking
tusschen de instellingen te verkrijgen is door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij de Armenraden erop aangedrongen een kleine vaste
Commissie tot Samenwerking in te stellen.

ONDERZOEK NAAR ARMLASTIGHEID.
Wanneer een armlastige zich bij eene instelling van weldadigheid
heeft aangemeld om ondersteuning zal een onderzoek moeten worden
ingesteld of inderdaad hulp noodig is, en welke de oorzaak van de
armlastigheid is. Een dergelijk onderzoek is zeker noodzakelijk in de
grootere gemeenten. In de kleinere plaatsen, waar men elkaar beter kent,
is een dergelijk onderzoek niet zoo onmiddellijk noodig; de kans, dat
men daar bedrogen wordt is ongetwijfeld zeer veel geringer.
Het stellen van de diagnose „armoede" kan ander sommige omstandigheden uiterst moeilijk zijn, aangezien sommige personen de kunst
van simuleeren te dien opzichte op meesterlijke wijze verstaan. Scherp
omschreven uitwendige verschijnselen, waaruit men zou kunnen beslui62

ten tot de aanwezigheid van een toestand van armoede bestaan feitelijk
niet. Slechte kleeding en woning zijn niet altijd kenteekenen van armoede.
Dat onderzoek wordt terecht door den wetgever van zoo groote beteekenis geacht, dat hij dwingend voorschrijft, dat in de door den Gemeenteraad vast te stellen reglementen voor de Burgerlijke instellingen van
weldadigheid dit onderzoek wordt geregeld.
Armbezoeker informator. De grootere instellingen van weldadigheid beschikken dan ook zeer vaak over deskundig personeel, dat deze
onderzoekingen instelt (de armbezoeker-informator).
-

Hu1p van den Armenraad. Ook de Armenraad heeft tot taak dergelijke onderzoekingen in te stellen; deze taak is vastgelegd in lid i ander
1°. van Art. 56 van de Armenwet:
„Het instellen van een onderzoek naar de omstandigheden der personen, die zich als hulpbehoevend tot het bureau van den Armenraad
gewend hebben of die, blijkens mededeeling van ingezetenen of instellingen, zich om hulp bij die ingezetenen of instellingen hebben aangemeld;"
De Armenraad, of bij gebreke van een Armenraad Burgemeester en
Wethouders hebben het recht bij den werkgever van den aanvrager am
ondersteuning, of de werkgevers van de gezinsleden van den aanvrager
inlichtingen in te winnen naar het loon, dat thans of laatstelijk genoten
werd. Ook bij verzekeringslichamen kunnen door bovengenoemde colleges
deze inlichtingen worden ingewonnen. (Art. 57). De werkgevers kunnen
gestraft worden (Art. 79) wanneer zij mochten weigeren deze inlichtingen te verschaffen.
HULP VANWEGE HET BURGERLIJK ARMBESTUUR.
De kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid laten zich
bij ihaararbeid alleen leiden door hoogere en ideeele motieven; de openbare instellingen van weldadigheid hadden zeer zeker nog andere motieven voor haar handelen.
Wet van 1854 meer politie wet. De Armenwet van 1854 droeg
het karakter van een politie-wet. De orde en rust werden bevorderd
door aan de armen de noodige onderstand te geven. Die onderstand werd
toenmaals alleen verleend bij „volstrekte onvermijdelijkheid", d.w.z. wanneer de arme absoluut niets meer bezat om in zijn allernoodzakelijkst
onderhoud te voorzien.
-
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Wet van 1912 sociale wet.

De Armenwet van 1912 staat op een
geheel ander standpunt, het is een sociale wet, zooals nog nader zal kunnen worden aangetoond. Toch erkent de wet van 1912 niet het recht van
den arme op onderstand. De burgerlijke instellingen van weldadigheid
zijn niet verplicht, behoudens in enkele gevallen, hulp te verleenen. Dit
wil volstrekt niet zeggen, dat deze instellingen niet in alle gevallen hulp
zullen verleenen, waar dit noodig is.

Arme geen recht op ondersteuning. Artikel 28 van de Armenwet,
dat op deze materie betrekking heeft, luidt als volgt:
„Ondersteuning kan slechts worden verleend aan hen, die zich het
noodzakelijk levensonderhoud niet kunnen verschaffen, en het, hoewel
een verzoek daartoe gedaan is, niet ontvangen van anderen, ingevolge
de wet tot het verstrekken daarvan gehouden, of van kerkelijke, bijzondere of gemengde instellingen."
Duidelijk wordt hier gezegd, dat de burgerlijke instelling ondersteuning kart verleenen, en niet moet verleenen. Ook komt in dit artikel
duidelijk uit de aanvullende taak, die de burgerlijke instellingen te
vervullen hebben. In de eerste plaats komen de alimentatieplichtigen
aan de beurt om te helpen, daarna de kerkelijke, bijzondere of gemengde
instellingen, alvorens het Burgerlijk Armbestuur hulp kan verleenen.
Ook eene bepaling, vervat in Art. 3o van de Armenwet, wijst erop,
dat de arme geen recht op ondersteuning heeft. Van de beslissing van
de burgerlijke instelling of bij gebreke daarvan van de beslissing van
Burgemeester en Wethouders staat voor den arme geen beroep open.
Zou de arme recht hebben op ondersteuning van de zijde eener burgerlijke instelling, dan zou voor hem een beroepsinstantie moeten open
staan, waartoe hij zijn toevlucht zou moeten kunnen nemen, indien er een
beslissing was genomen, die naar zijne meening, niet met zijn belangen
in overeenstemming was.
Gevallen, waarin Burgerlijk Armbestuur moet helpen. Zooals
reeds gezegd zijn er een tweetal gevallen, waarin de burgerlijke instelling moet helpen, n.l.
I°. Wanneer genees-, heel-, verlos- of artsenijbereidkundige hulp of
verpleging noodig is voor een armlastige. Die hulp mag in geen
geval worden geweigerd. In verband met Art. 33 van de Armenwet zal hierover bij de wijzen, waarop de hulp zal kunnen worden
verleend, nog nader worden gesproken.
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2°. Het tweede geval staat in verband met het bepaalde in Art. 32,
welk artikel de volgende inhoud heeft:
„I. Indien ondersteuning wordt geweigerd met de kenlijke
bedoeling om armen van ondersteuning uit te sluiten op gronden,
niet overeenkomende met de bestemming van de burgerlijke
armenverzorging, kan door Ons worden beslist, dat ondersteuning moet worden toegekend.
„2.
De burgerlijke instelling en, bij gebreke van zoodanige
Burgemeester en Wethouders zijn gehouden tot uitvoering van die beslissing. Weigert de burgerlijke instelling die
uitvoering, dan zijn Burgemeester en Wethouders daartoe voor
hare rekening gehouden."
Een voorbeeld kan de bedoeling van dit artikel duidelijk maken.
Wanneer een burgerlijk armbestuur aan een armlastige ondersteuning
zou weigeren, omdat hij b.v. zijn godsdienstplichten niet waarneemt, dan
is dat een reden „niet overeenkomende met de bestemming van de burgerlijke armenverzorging", welke zich bij hare beslissingen alleen mag
laten leiden of hulp noodig is of niet.
In die gevallen kan door de Kroon worden beslist, dat ondersteuning
moet worden gegeven.

Welke gemeente zal den arme kunnen helpen? Bij het beantwoorden van de vraag, welke gemeente den arme zal kunnen helpen, komt
het zgn. domicilie van onderstand ter sprake. Art. 3o van de Armenwet
geeft duidelijk aan, welke gemeente hulp zal kunnen verleenen en wel
in de volgende bewoordingen:
„Art. 3o. Het bestuur van de burgerlijke instelling en, bij gebreke
daarvan, Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de arme
zich bevindt, beslissen zonder beroep op het verzoek om ondersteuning.
Indien de ondersteuning gepaard gaat met plaatsing van den arme in
eene andere gemeente, wordt de arme met betrekking tot de voortzetting
van de ondersteuning telkens geacht zich te bevinden in de eerstbedoelde
gemeente."
De burgerlijke instelling van de gemeente, waar de persoon zich
bevindt op het oogenblik dat zijn armlastigheid intreedt, zal dus kunnen
en bij ziekte moeten helpen, en niet de gemeente, waar hij woonachtig is 1 )
1 ) In meerdere gemeenten bevat het reglement van het Burgerlijk Armbestuur
de bepaling, dat om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen komen, de
arme gedurende een bepaalden tijd in de gemeente woonachtig moet zijn geweest.
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Hierop is echter eene uitzondering. Art. 39 der Armenwet bepaalt, dat
„de kosten voortvloeiende uit de overbrenging van arme krankzinnigen
en hunne verpleging in gestichten voor krankzinnigen of in woningen,
die ingevolge wettelijke regeling geacht worden deel uit te maken van
zoodanige gestichten worden.... voldaan uit de kassen der gemeenten,
waar de verpleegden woonplaats hadden in den zin van het Burgerlijk
Wetboek ten tijde, dat de rechterlijke machtiging om hem in een gesticht
te plaatsen werd aangevraagd en...."
Bij krankzinnigheid moet dus de gemeente, waar de patient woont, de
kosten der verpleging betalen.
De tweede zinsnede van Art. 3o leert ons voorts nog, dat, wanneer b.v.
een zieke door de burgerlijke instelling van gemeente A. geplaatst wordt
in een ziekenhuis of sanatorium in gemeente B, de kosten der behandeling en verpleging door de gemeente A. moeten warden betaald, zoolang
de patient in de inrichting verblijft.
De kwestie van de zgn. afschuiving moet hier ter sprake worden gebracht. Eertijds kwam het niet zoo zelden voor, dat door toedoen van een
burgerlijke instelling van weldadigheid of van de burgerlijke Overheid
armlastigen in de gelegenheid werden gesteld te verhuizen naar een
andere, meest grootere gemeente, die dan verder voor die arme kon
zorgen. Soms is het voorgekomen, dat een arme van overheidswege een
geldelijke bijdrage ontving, om hem te bewegen naar een naburige gemeente te vertrekken.
Art. 40 van de Armenwet heeft aan dit misbruik een einde gemaakt.
De inhoud van lid i van Artikel 40 luidt als volgt:
„I. Indien een arme, die op kosten van eene gemeente of van eene
aldaar gevestigde burgerlijke instelling wordt ondersteund, bij zijne
komst in die gemeente reeds verkeerde of korten tijd na zijne komst
in die gemeente geraakte in een toestand, die ondersteuning noodzakelijk
maakte, en indien Burgemeester en Wethouders of het Bestuur van die
instelling goede redenen hebben om te vermoeden, dat tot die komst
eenige invloed van of vanwege den Burgemeester en Wethouders of het
bestuur van eene burgerlijke instelling in de vorige verblijfplaats van
dien behoeftige heeft medegewerkt, deelen zij hun vermoeden, met vermelding van de gronden, waarop het steunt, mede aan Gedeputeerde
Staten. Deze brengen de zaak ter kennis van Ons, indien de bij de zaak
betrokken gemeenten in meer dan eene provincie zijn gelegen."
Gedeputeerde Staten kunnen dan beslissen, dat de geheele kosten der
ondersteuning of een deel ervan komen ten laste van de gemeente, van
40
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waaruit de arme afkomstig is. Voor armen, tot werken in staat, kunnen
de kosten slechts vergoed worden voor den tijd van hoogstens een jaar,
voor armen niet tot werken in staat, kan die termijn langer worden
gesteld (lid 2 en lid 3 van Art. 4o).
Van afschuiving is geen sprake, wanneer een kind naar zijn ouders
wordt teruggebracht, aangezien volgens het Burgerlijk Wetboek het kind
bij zijn ouders behoort. (Dr. L. Leijdesdorff in de toelichting op Art. 4o
van de Armenwet).
Hetzelfde geldt tot .zekere hoogte bij de toepassing van Art. 3o. Wanneer een minderjarige, buiten de woonplaats van zijn ouders verblijvende,
b.v. geneeskundige hulp noodig heeft, welke gemeente zal hem dan die
hulp moeten verschaffen, de gemeente, waarin zijn ouders woonachtig
zijn, of de gemeente, waarin hij op het oogenblik, dat hij geneeskundige
hulp noodig heeft, verblijft? Blijkens een artikel van Mr. J. J. van
Wermeskerken, verschenen in het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hu1p en Kinderbescherming (27 Januari 1934) en getiteld:
„Onderstand aan minderjarigen", is deze aangelegenheid thans geregeld
in het Koninklijk Besluit van 6 December 1933 No. 8.
Mr. van Wermeskerken zegt hieromtrent het volgende:
„Het nieuwe Koninklijk Besluit van 6 December 1933 No. 8 nu over„weegt, dat het gezin in de bestaande maatschappij een eenheid vormt.
,waarvan de vader het hoofd is, die als zoodanig voor het gezin heeft
„te zorgen, zoodat, wanneer een kind feitelijk hulp noodig heeft, als
„algemeene regel moet worden aangenomen, dat de steun niet aan dit lid
_van het gezin afzonderlijk wordt verleend, doch aan den vader als
„hoofd van het gezin, die immers in dat geval niet bij machte is zijn
„gezin het noodzakelijke levensonderhoud te verschaffen.
„De vader is dan dus de armlastige, wien de ondersteuning wordt
„verleend, zoodat de vraag naar een domicilie van onderstand van den
„minderjarige niet behoeft te worden opgeworpen.
„Maar, zegt het K.B., in ieder bijzonder geval moet worden nagegaan
„of de algemeene regel geen uitzondering lijdt; en nu de minderjarige,
„toen hem het ongeval overkwam, ruim 17 jaar oud was, en reeds in
„zekere mate tot een zelfstandige maatschappelijke positie in de gemeente
„Arnhem was gekomen, is er inderdaad een uitzondering.”
Hierdoor is zeker eenige verbetering verkregen in de toepassing
van dit artikel. Of alle moeilijkheden hierdoor worden opgelost is
volgens Mr. van Wermeskerken de vraag, aangezien het Koninklijk
Besluit de vraag nog onbeslist laat omtrent de gehuwde vrouw, die buiten
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de woonplaats van haar man, b.v. geneeskundige behandeling vanwege
eene burgerlijke instelling van weldadigheid noodig heeft.

WIJZEN, WAAROP DE ARMEN GEHOLPEN
KUNNEN WORDEN.
Wanneer het onderzoek heeft uitgewezen, dat inderdaad armoede aanwezig is, dan zal door de betreffende instelling van weldadigheid moeten
worden overwogen op welke wijze die armoede op de beste wijze kan
worden gelenigd.

Armbezoek.

De instellingen van weldadigheid hebben in den tegenwoordigen tijd bijna alle het persoonlijk huisbezoek bij de armen ingevoerd, welk huisbezoek wordt gedaan of door haar leden of door haar
beambten (armbezoekers). De tijd is voorbij, dat de arme alleen geholpen werd door hem in de gelegenheid te stellen op bepaalde plaatsen
geld of levensmiddelen te halen, en men geheel onkundig bleef van de
omgeving en van de omstandigheden, waarin de arme leefde.
Reeds Ozanam had in 1833 aan de leden van de St. Vincentius-Vereeniging de verplichting opgelegd de armen persoonlijk te bezoeken.
In het midden van de vorige eeuw trad dat persoonlijk huisbezoek
in de Armenzorg meer op den voorgrond door de invoering van het
zgn. Elberfelder stelsel, in 1852 ingevoerd door Daniel von der Heydt
en Leski. De stad Elberfeld was door de aldaar werkzame instelling
van weldadigheid in wijken verdeeld. De in iedere wijk werkzame armbezoeker of bezoekster had de verplichting de armen persoonlijk in hun
woning te bezoeken. Dit stelsel heeft thans vrijwel overal toepassing
gevonden.
De armbezoeker heeft een zeer verantwoordelijke taak te vervullen,
vooral in dezen tijd. In de eerste plaats moet het ongetwijfeld iemand
zijn, bezield met een groot gevoel van naastenliefde, maar daarnaast
moet hij menschenkennis hebben, en kennis van het zeer ingewikkelde
raderwerk van onze moderne sociale samenleving. Het ware zeker te wenschen, dat de armbezoekers van de verschillende organisaties zich door het volgen van cursussen voorbereidden op de taak, die hen wacht.
Het gaat met de armbezoekers juist als met de verpleegsters. Eertijds
werd de ziekenverpleging beoefend door vrouwen, die uitsluitend uit een
gevoel van naastenliefde zich aan deze taak wijdden, maar de ontwikkeling van de geneeskundige wetenschap eischte van de verpleegster hoe
langer hoe meer kennis en technische vaardigheid, opdat de nieuwere
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behandelingsmethoden door eene meer zaakkundige verpleging beter tot
hun recht zouden komen. Naast groote opofferende liefde wordt thans ook
van de verpleegster kennis vereischt. Zoo zal het ook hier moeten gaan,
naast opofferende liefde zal de armbezoeker zich de kennis moeten trachten eigen te maken, zonder welke hij zijn verheven werk niet naar behooren zal kunnen verrichten. Om de noodige practische kennis op te
doen, verdient het aanbeveling, dat door armbezoekers of liever nog
door de aanstaande armbezoekers, cursussen worden gevolgd, b.v. in de
theorie der armenverzorging, sociale wetgeving enz.
De vrouw in de Armenzorg. Van de grootste beteekenis voor een
goede armenzorg is ook, dat de vrouw eraan deelneemt. Zoo vaak zal
de beschaafde, ter dier zake goed onderlegde vrouw, het gezin met raad en
daad ter zijde kunnen staan, waar dit den man niet mogelijk is.
Vooral, wanneer een gezin voor reclasseering vatbaar is, maar de huisvrouw niet de noodige handigheid bezit het huishouden op de meest
doelmatige• wijze te beheeren. In een dergelijk geval, waar van den kant
van het gzin goede wil aanwezig is en ook medewerking is te verwachten, kan de leiding van eene verstandige armbezoekster veel nut
stichten.
De wijzen, waarop de armen kunnen worden geholpen, kunnen onderverdeeld worden in twee hoofdgroepen:
I°. Bedeeling of onderstand.
2°. Reclasseering of bijstand.

Alvorens hierop nader in te gaan, moet nog gesproken
worden over het geven van aalmoezen aan personen, die bedelend het
medelijden trachten op te wekken.
Zooals reeds gezegd is, is bedelen een strafbare handeling. De bedelaar tracht zich voor straf te vrijwaren door het te koop aanbieden
van geen of weinig waarde vertegenwoordigende voorwerpen als lucifers,
veters enz. In verschillende gemeenten wordt ook tegen deze verkapte
bedelarij met kracht opgetreden.
Al kan het niet ontkend worden, dat het vaak moeite kost het gevoel
van medelijden, dat een bedelaar bij ons soms opwekt, zoover te onderdrukken, dat een aalmoes wordt geweigerd, aan den anderen kant is
het niet te miskennen, dat het geven de bedelarij in de hand werkt, en
dat de bedelaar, die het grootste medelijden bij ons kan opwekken, in den
regel onze gift het minste noodig heeft. Het is een gebiedende plicht voor
een ieder om naar vermogen bij te dragen om de nood van zijn evenBedelen.
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mensch mede te helpen lenigen, maar dan kan men beter zijn gaven
schenken aan personen, van wie men weet, dat ze in armoede verkeeren,
of aan instellingen van weldadigheid, die ervoor zorg dragen, dat het
geld op de beste wijze wordt besteed.
Ad 1°. De bedeeling kunnen we onderverdeelen in twee groepen:
a. Bedeeling in natura.
b. Bedeeling in geld.

a. Bedeeling in natura. Onder bedeeling in natura wordt verstaan
het verschaffen aan den arme van voedingsmiddelen, brandstoffen, in
't algemeen van die benoodigdheden, die hij voor zijn levensonderhoud
noodig heeft.
Het is de oudste wijze om den arme hulp te bieden. Eertijds werden
bijna uitsluitend aan de armen uitgereikt: brood, spek, erwten, boonen,
turf enz. De bekende brooduitdeelingen aan de armen, zooals die ten
plattelande bij jaargetijden nog plaats hebben, zijn hiervan nog een
voorbeeld.
In het algemeen kunnen alle ondersteuningen, behalve die in geld hiertoe worden gerekend, dus ook hulp b.v. vanwege de geneeskundige
armenverzorging, verpleging op kosten van een instelling van weldadigheid enz.
b. Bedeeling in geld. \Vat onder bedeeling in geld moet warden
verstaan, behoeft niet nader te worden aangeduid. De uitdrukking spreekt
voor zich zelf.
Ad 2°. Reclasseering. Onder reclasseering zijn alle maatregelen begrepen, die door de instelling van weldadigheid door bemiddeling van
den armbezoeker kurinen worden genomen, om den arme in staat te
stellen weder in zijn eigen onderhoud te voorzien. Het is ongetwijfeld
de hoogste wijze van steunverleening, maar kan alleen toepassing vinden
bij die armen, die voldoende energie hebben behouden am zich zelf er
boven op te werken.
De Armenwet 1912 kent beide vormen van ondersteuning, en schrijft
in Art. 29 den burgerlijken instellingen en de burgerlijke overheid voor
hoe ten deze bij de ondersteuning te handelen.
Dit artikel heeft de volgende inhoud:
„I. Indien ondersteuning wordt verleend, wordt zij verstrekt in zoodanigen vorm en zoodanige mate, als met het oog op de behoeften en
de persoonlijke eigenschappen in verband met de omstandigheden van
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den arme het meest gewenscht is om hem wederom in staat te stellen,
in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien.
2. Aan armen, die tot arbeiden in staat zijn, wordt ondersteuning
zooveel mogelijk gegeven in den vorm van loon voor arbeid.
3. Indien blijkt, dat de aanvrager door de hulp der instelling niet
uit den toestand van armlastigheid kan worden opgeheven, mag de te
verstrekken ondersteuning de grens van het voor het levensonderhoud
noodzakelijke niet overschrijden.
4. Ten minste eenmaal in de drie maanden wordt onderzocht of verdere ondersteuing noodzakelijk is."
In het eerste lid van dit artikel wordt besproken de wijze van ondersteuning, die hierboven is aangegeven met den naam van „reclasseering".
De Armenwet legt hier aan de burgerlijke instelling van weldadigheid
of aan de burgerlijke Overheid geen enkele beperkende bepaling op
inzake de mate en de wijze van hulp, indien slechts het doel bereikt
wordt : „hem (de arme) wederom in staat te stellen, in het onderhoud
van zich en zijn gezin te voorzien."
Juist door dit artikel wijkt de Armenwet van 1902 zoo zeer of van die
van 1854; dit artikel stempelt de wet van 1912 zeker het allermeest tot
een sociale wet.
Op verschillende wijzen kan men de zgn. reclasseering trachten te bereiken. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Een kleine middenstander, die b.v. door noodlottige omstandigheden aan lager wal geraakt
is kan door de instelling van weldadigheid een som gelds ter leen ontvangen, om weer opnieuw een zaakje te beginnen. Wanneer hij verstand
ervan heeft een zaak te drijven, dan is dat zeker een persoonlijke eigenschap, die het des te eerder zal billijken hem een bedrag ter leen te
geven, in de verwachting, dat hij te zijner tijd het geld zal kunnen
teruggeven.
Een handwerksman kan een som worden ter leen verstrekt, om weder
werktuigen te koopen, die hij wellicht ander invloed van zijn armoedige
toestand heeft moeten verkoopen. Hij kan dan zijn ambacht weder uitoefenen, en is wellicht in de gelegenheid „in het onderhoud van zich en
zijn gezin te voorzien".
Een vrouw, die in behoeftige omstandigheden verkeert, kan een som
gelds ter leen ontvangen am een naafi- of breimachine te koopen, om
op die wijze in haar noodzakelijk levensonderhoud te voorzien.
In bijzondere gevallen kan geld warden geleend, om werktuigen, die
beleend zijn, weder in te lossen.
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Op talrijke wijzen kunnen armen, die hun energie niet verloren hebben,
geholpen worden, zoodat zij zich zelf weer kunnen redden.
Lid twee van artikel 29 omvat tot zekere hoogte het beginsel der
werkverschaffing, n.l. ondersteuning „in den vorm van loon voor arbeid".
Dit is natuurlijk geheel iets anders, als het werk, dat eertijds aan de
armen verschaft werd in de werkhuizen. Hierbij was meer een strafmaatregel in het spel. Zelfs in het Nutsrapport werd het stichten van
werkhuizen nog aangeraden, om daarin te werk te stellen, degenen, die
hun gezin ernstig verwaarloosden. Gelukkig is dit voorstel nooit doorgevoerd geworden.
Het derde lid van het artikel doelt op de wijze van ondersteuning,
die aangeduid wordt met de naam van „bedeeling".
Vooral zijn het in de eerste plaats de paupers, die blijvend moeten
warden bedeeld. De arbeidsschuwen vooral zullen geregeld geholpen
moeten warden. Maar ook komen voor blijvende hulp in aanmerking
ouden van dagen, die niet van andere zijde geholpen worden, chronische zieken en gebrekkigen, die niet in hun onderhoud kunnen voorzien.
De scheiding tusschen de beide vormen van ondersteuning is vaak niet
zoo scherp, als men uit het bovenstaande zou kunnen afleiden. Ook
als de zgn. reclasseering mogelijk is, dan zal nog vaak met bedeeling
moeten warden begonnen om de eerste ellende te lenigen. Wanneer de
armbezoeker het gezin nog niet voldoende kent, dan zal hij vaak beginnen met de bedeeling in natura.
Blijkt het gezin voor reclasseering vatbaar te zijn, maar kan het
zonder ondersteuning er nog niet komen, dan zal niet zelden de bedeeling in natura door die in geld kunnen worden vervangen. De man en
de vrouw kunnen alsdan zich weder aan het juist gebruik van geld gewennen ; door de soms langdurige ellende, waarin ze verkeerd hebben,
kunnen ze verleerd hebben het geld op de juiste wijze te besteden.
Er zijn echter personen en gezinnen, die men bij voortduring in
natura moet blijven bedeelen.
In enkele gevallen zal de armbezoeker zijn reclasseeringspogingen eerst
in de verre toekomst met succes bekroond zien. Ook hier kan een voorbeeld duidelijker aangeven, hetgeen bedoeld wordt. Een weduwe blijft
onverzorgd achter met b.v. een vijftal jonge kinderen. In een dergelijk
geval heeft de armbezoeker een schoone taak te verrichten. In de meeste
gevallen verdient het geen aanbeveling de vrouw buitenshuis wat te laten
verdienen en daarbij haar eigen huishouden te laten verwaarloozen ; dan
is het nog beter haar te ondersteunen. Jaren lang wellicht zal het gezin
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ondersteund moeten worden, totdat langzamerhand de kinderen grooter
geworden zelf kunnen gaan verdienen, en ook de moeder mede kunnen
onderhouden. Hij zal steunend en raadgevend de moeder bij de opvoeding der kinderen ter zijde kunnen staan en ervoor kunnen zorgen, dat
de kindereri deugdelijk onderwijs en ook vakonderwijs ontvangen. Op die
wijze zal het mogelijk zijn het gezin te reclasseeren, na jaren zal het
weder voor zich zelf kunnen zorgen. Hier is dus aanwezig een vrij lang
durend samengaan van bedeeling en reclasseeringspogingen.
Hu1p door goeden raad. Maar ook door goeden raad en voorlichting
kan de arme niet zelden bijstand van den armbezoeker erlangen. Ook
hier kunnen enkele voorbeelden duidelijk maken, wat bedoeld wordt.
Een inwonende dienstbode is ziek naar huffs gestuurd zonder dat de
vroegere patroon iets voor haar doet. Dat meisje heeft naast het gewone
onderhoud ook geneeskundige behandeling noodig, hetgeen de financieele krachten van het gezin ver te boven gaat, waardoor het zich om
hulp bij een instelling van weldadigheid aanmeldt. De armbezoeker
kan het gezin wijzen op de bepalingen van de Wet op het arbeidscontract, waarbij aan den werkgever de verplichting wordt opgelegd
gedurende een bepaalden tijd bij ziekte zijn inwonende dienstbode het
loon uit te keeren en tevens te zorgen voor de noodige geneeskundige
behandeling. Door dezen raad alleen kan wellicht het gezin uit den nood
worden geholpen.
Het gezin van een arbeider dreigt b.v. tot armoede te vervallen, omdat de kostwinner een ongeval is overkomen. De hulp van een instelling
van weldadigheid wordt ingeroepen; de armbezoeker van deze instelling
stelt bij zijn komst vast, dat de man verzekeringsplichtig is ingevolge
de Ongevallenwet, maar dat is nagelaten aangifte van het ongeval te
doen bij den Raad van Arbeid. Door de bemoeiingen van den armbezoeker kan alsnog aangifte plaats hebben en wordt de man gesteld in
het geno.t van 8o% van zijn loon.
Op allerlei wijzen kan de goed geschoolde armbezoeker de personen, die
aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, door goeden raad steunen en helpen.
Bedeeling. De bedeeling in geld en levensbehoeften vraagt van den
armbezoeker veel psychologisch inzicht en voorzichtigheid. Onder de
categorie van armen, die gewoonlijk aangeduid wordt met den naam
van paupers, worden niet zelden vele geestelijk minderwaardigen aangetroffen, die bij voortduring geholpen moeten worden.
Wanneer deze personen al te ruim worden geholpen, worth zoo licht
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het weinigje arbeidslust, dat nog bij hen aanwezig is, geheel gedood.
Eenige prikkel om zelf wat te verdienen moet blijven bestaan. Aan
den anderen kant mag de arme en zijn gezin aan het noodzakelijke geen
gebrek hebben. Een vaak moeilijke taak voor den armbezoeker om hier
den juisten middenweg te vinden.
Een uitnemende maatregel is vastgelegd in het 4e lid van Art. 29,
dat namelijk ten minste eenmaal in drie maanden onderzocht moet worden of nog verdere ondersteuning noodig is. Wanneer niet geregeld een
onderzoek zou worden ingesteld, zou het gemakkelijk kunnen gebeuren,
dat iemand eenige verdienste gekregen heeft en toch nog zijne ondersteuning in ontvangst blijft nemen.
Zooals reeds gezegd is, werd aan ondersteuning in geld en levensbehoeften in 1931 uitgegeven een bedrag van bijna 28 millioen gulden.

Steuntrekkenden geen armen. De werkloozen, die ingevolge de
steunregeling uitkeeringen ontvangen, moeten niet tot de armen gerekend
worden. Het is psychologisch van groote beteekenis hen niet systematisch te plaatsen op het niveau van de armlastigheid, en hen gelijk te
stellen met de werkloozen, die uit luiheid en arbeidsschuwheid ook in
normale tijden door de instellingen van weldadigheid moeten worden
geholpen.
Voor vele steuntrekkenden is het thans moeilijk om de premie van de
ziekenfondsen te blijven betalen, en zouden deze in tijden van ziekte
hun toevlucht moeten nemen tot de gemeentelijke armenverzorging. Ook
dit moet en kan worden voorkomen, wanneer de gemeente een deel der
premie betaalt, waardoor die steuntrekkenden in de gelegenheid worden
gesteld, lid te blijven van het ziekenfonds, waardoor zij ook hun eigen
huisdokter kunnen blijven behouden.
Geneeskundige armenverzorging. Naast de ondersteuning door geld
en levensbehoeften komt de geneeskundige behandeling en verpleging als
vorm van armenzorg wel het meest op den voorgrond.
De statistiek van de armenzorg vermeldt, dat b.v. in 1931 geneeskundige huip buiten ziekenhuis werd verstrekt, aan 82077.gezinnen, en
aan I I I 121 personen, al of niet tot een gezin behoorende. Dit getal is
feitelijk nog grooter, aangezien niet alle geneeskundigen de opgaven hebben verstrekt.
In 1931 werden ongeveer 16o.000 meer of minder behoeftigen in ziekenhuizen verpleegd, die aan de verschillende instellingen van weldadigheid
hebben gekost een som van meer dan 20 millioen gulden. Waarschijnlijk
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zullen deze getallen nog wel hooger zijn, omdat niet van alle ziekenhuizen de gegevens zijn verstrekt.
De geneeskundige verzorging is dus wel een zeer belangrijk onderdeel
der hulp aan de behoeftigen to bieden. De Armenwet heeft dan ook deze
materie in een afzonderlijk hoofdstuk geregeld.
Art. 33 luidt als volgt:
„I. Indien voor eene gemeente niet of niet voldoende is voorzien in
de genees-, heel- of verloskundige behandeling of in de verpleging van
armen, of in de levering van genees- en verbandmiddelen ten behoeve
van armen, kunnen Gedeputeerde Staten, den inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid gehoord, eene bepaalde voorziening voorschrijven. Zij zenden den inspecteur afschrift van hunne beslissing.
2. De gemeenteraad en de inspecteur kunnen binnen dertig dagen
na de ontvangst van de beslissing bij Ons in beroep komen.
3. Gedurende den termijn voor en de behandeling van het beroep
blijft de beslissing van Gedeputeerde Staten buiten werking. Gedeputeerde Staten kunnen evenwel op grond van dringende omstandigheden
bepalen, dat de beslissing onverwijld zal warden uitgevoerd. Van het bestaan van die omstandigheden moet uit het besluit van Gedeputeerde
Staten blijken.
4. De gemeenteraad is gehouden tot uitvoering van de beslissing van
Gedeputeerde Staten of van Ons, binnen den door dat college of door
Ons bepaalden termijn."
Volgens den inhoud van dit artikel moet elke gemeente op voldoende
wijze voorzien in de geheele genees- en verloskundige armenverzorging
met al hetgeen daarbij behoort. De verplichting van de gemeente gaat
verder dan alleen het verschaffen van hulp door een huisarts of vroedvrouw en het geven van medicijnen en verbandstoffen, maar ook moet
de arme, indien dit beslist noodig is, kunnen ontvangen hulp van specialisten, verpleging en behandeling in een ziekenhuis, en sanatorium voor
longlijders, benevens prothesen.
De bedoeling van lid i van het artikel 33 is echter niet, dat elke kleine
gemeente een eigen geneeskundige of vroedvrouw, belast met de geneeskundige resp. verloskundige armenverzorging, zal hebben, die in de gemeente zelf woont. Kleine gemeenten kunnen als zoodanig een arts of
vroedvrouw uit een naburige gemeente benoemen ; maar ook in de kleinste gemeente zal deze aangelegenheid op afdoende wijze geregeld moeten
zijn. Wanneer b.v. een kerkelijke instelling van weldadigheid in eene
gemeente zorg draagt voor de geneeskundige armenverzorging van alle
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behoeftigen in de gemeente, dan kan men aannemen, dat deze op voldoende wijze geregeld is, en kan de gemeente zich van verdere bemoeiingen onthouden.
Ook is zeer zeker in voldoende mate voorzien in de genees-, heel- en
verloskundige armenverzorging en het leveren van geneesmiddelen, wanneer een gemeente ervoor zorg draagt, dat haar armen warden opgenomen in een plaatselijk ziekenfonds en in een fonds ter verzekering in
de kosten van ziekenhuisbehandeling en verpleging.
Dat het den wetgever ernst geweest is bij de regeling van deze materie,
blijkt wel uit het feit, dat bij onvoldoende voorziening in geneeskundige
armenverzorging, Gedeputeerde Staten, gehoord den inspecteur, een regeling kunnen voorschrijven; ook de mogelijkheid van een beroep op de
Kroon is opengelaten.
Hetzelfde hoofdstuk van deze wet schrijft ook nog voor, dat de verordening tot regeling van de geneeskundige armenverzorging, de instructie van den geneeskundige en van de vroedvrouw belast met de armenpraktijk, en de regeling voor de levering van medicijnen en verbandstoffen onderworpen is aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
De Geneeskundige Inspecteur van de Volksgezondheid ontvangt van een
en ander afschriften. Hij heeft het recht bezwaren tegen verordening,
instructie en regeling bij Gedeputeerde Staten in te brengen. Van de
beslissing van Gedeputeerde Staten kunnen Burgemeester en Wethouders
en ook de inspecteur binnen 3o dagen in beroep komen bij de Kroon.
Een belangrijk artikel is zeker nog, waarin bepaald wordt, dat ongevraagd geen ontslag aan geneeskundige of vroedvrouw, belast met de
armenpraktijk, kan worden gegeven zonder goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Hierdoor kan zeker te dien opzichte veel willekeur worden
voorkomen.
Ingevolge het bepaalde in deze artikelen is door de onderscheiden Gedeputeerde Staten een zeer gunstige invloed uitgeoefend op de geneeskundige armenverzorging in de gemeenten, zoodat deze in het algemeen
gesproken niet veel te wenschen meer overlaat.
Zorg voor armlastige krankzinnigen. De verpleging en de overbrenging van armlastige krankzinigen komt hoofdzakelijk ten laste van
Gemeentebesturen, de Provincies en het Rijk. In de Armenzorgstatistiek
1931 van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt hieromtrent het
volgende medegedeeld : _Door bemiddeling van de gemeentebesturen
werden 22954 armlastige krankzinnigen verzorgd. De verpleegkosten be-
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droegen f 16.004.902.—, terwijl f 1.670.122.— werd terugbetaald. Om
de netto verpleegkosten ad f 14.334.780 te helpen bestrijden, werd door
de provinciale besturen f 4.283.095.— subsidie verleend aan de gemeentebesturen."
Met de uitgaven door het Rijk gedaan voor de gestichten te Eindhoven en te Grave hebben de kosten der verpleging van armlastige
krankzinnigen bedragen ongeveer 15% millioen gulden, waarvan de kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid slechts ongeveer 0.5%
hebben bijgedragen.
Artikel 39 van de Armenwet heeft betrekking op de overbrenging van
armlastige krankzinnigen. In het Koninklijk Besluit, dat nadere voorschriften geeft omtrent dit artikel, wordt o.m. bepaald, dat de overbrenging van een armlastig krankzinnige naar een gesticht „op passende wijze
met vermijding van onnoodige uitgave" moet geschieden. De patient mag
niet worden vervoerd in gezelschap van politiedienaren in uniform. Het
meest aanbevelenswaardige zal zeker zijn, dat de wijkverpleegster den
patient begeleidt.

Zorg voor weezen enz. Een onderdeel van de werkzaamheden van
de instellingen van weldadigheid is de zorg voor
halfweezen, verlaten kinderen, vondelingen enz. ; in het algemeen dus de hulp voor
kinderen, die geheel of bijna geheel onverzorgd zijn achtergebleven. De
zorg voor voogdij- en regeeringskinderen wordt hier niet behandeld, aangezien deze in hoofdstuk X I wordt besproken.
In de middeleeuwen ontfermden zich de kloosters over deze ongelukkige kinderen, in welke kloosters zij vaak met ouden van dagen en andere
personen werden verpleegd. 1 ) Het Burgerweeshuis te Amsterdam was
een der eerste instellingen, die alleen bestemd was voor de verzorging
van weezen. Naast de verzorging in inrichtingen, nam ook de gezinsverpleging een belangrijke plaats in. Jhr. Ortt vermeldt, dat in 1811 en
1812 in de provincie Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel op het
platteland vanwege het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam nog ongeveer twaalf honderd kinderen waren uitbesteed.
Beide stelsels, die van gezins- en die van gestichtsverpleging, zijn tot
op heden blijven bestaan.
Volgens de Armenzorgstatistiek werden in 1931 vanwege de instellingen, die de noodige opgaven hebben verstrekt, verzorgd:
1

) Jhr. W. A. Ortt in de Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland.
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weezen,
4047 halfweezen,
5442 andere kinderen.
2762

Hieronder zijn ook een aantal kinderen, die in gezinsverpleging zijn
opgenomen. Het grootste deel dier kinderen komt ten laste van de
kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid.
Het aantal weezen en halfweezen is in de laatste tientallen van jaren
afgenomen. Het ontbreken van epidemien en in het algemeen gunstige
hygienische toestanden hebben ertoe medegewerkt urn de sterfte ook in
de leeftijdsgroepen van 20 tot 5o jaar aanzienlijk te doen verminderen.

Uitbesteding van kinderen. De Armenwet kent geen afzonderiij ke
bepalingen omtrent het verzorgen van kinderen door de burgerlijke instellingen van weldadigheid.
Art. 3o is ook van toepassing op de kinderen. Wel worden bij de missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van i Februari 1921
voorschriften gegeven omtrent de bepalingen, die ten opzichte van de
verzorging van kinderen in gezinnen, in de reglementen van de Burgerlijke en Gemengde instellingen van weldadigheid moeten worden opgenomen. Deze missive is een nadere uitwerking van hetgeen voorgeschreven
is in lid 3 van Art. 2 I, welk lid den volgenden inhoud heeft: „Mede
wordt bij dat reglement (van de Burger lijke en Gemengde instellingen)
geregeld, op welke wijze toezicht wordt gehouden op uitbestede personen."
Bedoelde missive zegt hieromtrent.
„Ten aanzien van de lichamelijke verzorging mag worden geeischt
allereerst een behoorlijke slaapplaats in een afzonderlijk bed, voorts dat
algemeene reinheid in het gezin heerscht en dat in de plaats waar het
kind uitbesteed wordt, de gelegenheid bestaat, geneeskundige verpleging
te verkrijgen, wanneer deze noodzakelijk mocht wezen.
In de tweede plaats moet het gezin der pleegouders waarborgen, dat
in het belang van de maatschappelijke opvoeding van het kind een hem
passend schoolonderwijs zal worden gegeven en dat, voor oudere kinderen, vakonderricht en herhalings-onderwijs kan worden genoten. In de
derde plaats moet het gezin zooveel mogelijk zijn van dezelfde godsdienstige gezindte als waartoe het kind of zijn ouders behooren, opdat
voor de zedelijke opvoeding een passende omgeving wordt gevonden
en de gelegenheid voor godsdienstonderricht verzekerd zij.
Het Reglement behoort in te houden de bepaling, dat het pleegkind
wel is waar bezigheden mag verrichten, maar niet mag gebruikt worden
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als werkkracht, die gelijk zou zijn te stellen met een werkkracht in
loondienst."
Voorts moet deugdelijk toezicht op de gezinnen worden uitgeoefend.
Bij missiven van 29 September en 7 December 1927 worth nog bepaald,
dat genoemde reglementen moeten bevatten het voorschrift „dat tot
uitbesteding van een arme niet wordt overgegaan, alvorens door een
geneeskundige schriftelijk is verklaard, dat hem na een opzettelijk daartoe ingesteld geneeskundig onderzoek van alle leden van het gezin,
waaraan de besteding zal worden toevertrouwd, is gebleken, dat de gezondheidstoestand (zoowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht) van
geen hunner een gevaar oplevert voor hunne huisgenooten."
Omtrent de bestedeling moet een zelfde verkiaring worden afgegeven.
De hiervoor gegeven voorschriften in verband met de verzorging van
kinderen in gezinnen gelden alleen voor de burgerlijke en gemengde
instellingen van weldadigheid. De zedelijke verplichting om aldus te handelen rust natuurlijk ook op de kerkelijke en bijzondere instellingen.
Oak de besturen van gestichten, waarin weezen, halfweezen en andere
kinderen worden opgenomen hebben ervoor te zorgen, dat het personeel
geneeskundig wordt onderzocht, en dat alleen volkomen gezonde personen
met de verzorging der kinderen worden belast, zulks vooral met het oog
op besmetting met tuberculose.
Zorg voor ouden van dagen.

Een belangrijke taak van armenzorg

is de hulp, te bieden aan de ouden van dagen, die zich het noodzakelijk

levensonderhoud niet kunnen verschaffen. Volgens Mr. Everts 1 ) zijn
van de ouden van dagen van 65 jaar en ouder 25% geheel of gedeeltelijk armlastig. Verzorging in gestichten ontving 7%, in hofjes verbleven
3.7% en 13.8% moest geldelijk worden ondersteund.
In de zgn. hofjes, die in grootere gemeenten worden aangetroffen,
worden veelal behoeftige oude vrouwen onder dak gebracht. Ze hebben
daar vrij wonen, en ontvangen soms nog in den winter brandstoffen
of levensmiddelen. De bewoners van de hofjes moeten dus zelf iets
bezitten of moeten nog ondersteund worden om zich het noodzakelijke
levensonderhoud te verzekeren.
Zooals hierboven vermeld is, wordt een niet gering aantal ouden van
dagen verzorgd in gestichten ; een groot aantal gestichten voor oude mannen en vrouwen worden in ons land aangetroffen. Vooral op de dorpen
in de katholieke deelen van ons land vindt men er vele, welke gestichten
1

) Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland.
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geleid worden door religieuzen. Die oude mannen- en vrouwen-huizen
moeten wel volgens onze tegenwoordige inzichten aan zeer bijzondere
eischen in hygienisch en medisch opzicht voldoen, aangezien een niet
gering aantal van die ouden van dagen gebrekkig is of lijdende aan
chronische ziekten. Ze moeten staan onder deskundig toezicht wat de verpleging betreft, en wat de inrichting aangaat, deze moet deugdelijk hygienisch verzorgd zijn, terwijl een goed ingerichte ziekenafdeeling niet mag
ontbreken. Toch mag het geheel een niet al te gestichtsachtig aspect
hebben, en moet een zooveel mogelijk huiselijk milieu worden geschapen.
De inrichting van een goed tehuis voor behoeftige oude mannen en
vrouwen is dus een probleem op zich zelf.
De tegenzin tegen het ,gesticht", die nog bij vele oudjes bestaat, kan
door het verschaffen van een huiselijk milieu zeker worden verminderd.
In de laatste jaren blijven ten gevolge van de ouderdomsrente blijkbaar meer oudjes op zich zelf, of bij kinderen. Worden deze oudjes in een
gesticht opgenomen, dan mag het bestuur van het gesticht aanspraak
maken op een gedeelte van de ouderdomsrente. Maar oak bij vreemden
worden niet zelden oude lieden uitbesteed. Niet altijd vinden de oudjes
dan de meest liefderijke behandeling. De moeilijkheden, die bij verzorging van de ouden van dagen zich hebben voorgedaan, hebben ertoe
geleid, dat de Armenraad van Amsterdam heeft ingesteld een „Commissie
voor de Oudenliedenzorg", die in elk opzicht de verzorging van de ouden
van dagen helpt bevorderen en verbeteren.
Volgens de Armenzorgstatistiek werden in 1931 door instellingen van
weldadigheid in eigen gestichten uitbesteed 18887 ouden van dagen, terwijI daarnaast nog talrijke andere door deze instellingen werden gehuisvest in vrije woningen, in woningen tegen verminderden prijs of in hofjes.
In den laatsten tijd wordt ook meer gedaan voor de ouden van dagen

uit de zgn. beschaafde kringen. De Vereeniging „Pro Senectute" tracht
hun hulp te verleenen door het bieden van huisvesting en zoo noodig
verzorging in haar tehuizen, tegen zeer matige prijs.

Dakloozen enz. Naast de hier genoemde groepen van behoeftigen
zijn er nog meerdere andere, die de hulp van de .instellingen van weldadigheid noodig hebben. In dit verband kunnen genoemd worden talrijke geestelijk en lichamelijk onvolwaardigen, doortrekkenden, dakloozen, ongehuwde moeders enz.
Meerdere Vereenigingen hebben tehuizen voor dakloozen gesticht; o.a.
het Leger des Heils, de Christelijke Vereeniging „Welkom" te Arnhem enz.
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Zooals reeds is opgemerkt is landlooperij strafbaar; zij, die zich hieraan schuldig maken kunnen door de rechtbank worden opgezonden naar
de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen.
Eenigszins verwant aan het zwervend leven zijn de bewoners van woonwagens en woonschepen. Van katholieke zijde wordt voor deze personen
zorg gedragen door de Federatie van R. K. Diocesane Bonden van het
R. K. Liefdewerk ten bate van kermisreizigers en bewoners van woonwagens en woonschepen.
Ongehuwde moeder. Een moeilijk vraagstuk is de hulp voor de behoeftige ongehuwde moeder en haar kind. Dit werk is in Nederland begonnen in 1848 en wel door Ds. 0. G. Heldring. Thans zijn een groot
aantal Vereenigingen op dit gebied werkzaam. Ook van katholieke zijde
zijn meerdere tehuizen gesticht voor ongehuwde moeders en hare kinderen. Als zoodanig kunnen o.a. genoemd worden : de R. K. Vereeniging „Moederschapszorg" (Kweekschool voor Vroedvrouwen) met
doorgangshuis te Heerlen, de Stichting „Moederheil" met doorgangshuis te Ginneken enz.
De ongehuwde behoeftige zwangere moet, wanneer zij niet in het gezin
van haar ouders of van haar familie verblijft, voor hare bevalling zoo
tijdig mogelijk worden opgenomen in eene inrichting. De bevalling kan
daar of in een verloskundige kliniek plaats hebben. Daarna moet zij
in de gelegenheid gesteld worden minstens 3 maanden met haar kind
samen te blijven, terwijl alsdan gezorgd dient te worden, dat de moeder
een goede betrekking krijgt, en het kind in een deugdelijke omgeving
wordt gebracht.
Een uiterst belangrijk en schoon, maar moeilijk werk wordt zoowel
in zedelijk als juridisch opzicht door de Vereenigingen verricht. Onderlinge samenwerking tusschen de verschillende instellingen, die zich met
dezen arbeid bezighouden, kan alleen leiden tot een beter resultaat.
In Amsterdam is het eerst een dergelijke samenwerking tot stand gekomen de zgn. U.V.O.M. (Unie van Vereenigingen voor Ongehuwde Moeders). In landelijk verband werken deze Vereenigingen samen in de
F.I.O.M. (Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders).
Verhaal. De ondersteunde is verplicht alle uitgaven, die aan hem
ten koste zijn gelegd, terug te betalen aan de instelling van weldadigheid,
die hem heeft geholpen, indien hij daartoe in staat is; alleen loon voor
arbeid is hiervan uitgezonderd.
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Na het overlijden kunnen deze uitgaven ook verhaald worden op zijne
eventueel aanwezige nalatenschap.
Zelfs kunnen de onderhoudsplichtigen tot teruggave worden gedwongen, maar dan alleen tot de grens van hun onderhoudsplicht.
De terugvordering geschiedt ingevolge eene rechterlijke beschikking
(Artt. 63 en 64 van de Armenwet).

SAMENWERKING TUSSCHEN DE INSTELLINGEN
VAN WELDADIGHEID.
De Armenwet heeft op uitnemende wijze getracht samenwerking tot
stand te brengen tusschen de instellingen van weldadigheid onderling,
door het invoeren van het instituut van Armenraden.

Armenraden. De oprichting van een Armenraad voor een geheele
gemeente, een deel van eene gemeente of meerdere gemeenten tezamen
geschiedt bij Koninklijk Besluit. In het geheel zijn er 29 Armenraden,
n.l. te Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer,
Dordrecht, Enschede, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, den Helder, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht,
Venlo, Vlaardingen en Zaandam.
De instelling van weldadigheid voorkomende op de lijst, die in elke
gemeente van deze instellingen wordt bijgehouden, heeft het recht een
of meer afgevaardigden naar den Armenraad te zenden. De burgerlijke
instellingen van weldadigheid zijn verplicht zich in den Armenraad te
doen vertegenwoordigen; is geen burgerlijke instelling in de gemeente
aanwezig, dan wijzen Burgemeester en Wethouders de vertegenwoordiging
aan. Naast de vertegenwoordigers worden ook plaatsvervangende vertegenwoordigers benoemd. (Art. 42 van de Armenwet).
De leden treden om de vier jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.
De Voorzitter wordt gekozen uit of buiten de leden. Wordt hij buiten
de leden van den Armenraad gekozen, dan wordt hij door die verkiezing
tevens lid van dien Raad. (Artt. 44 en 45). De secretaris van den Armenraad wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Kroon. Zijn salaris
wordt bepaald bij Koninklijk Besluit en betaald uit 's Rijks schaticist.
(Art. 51).

Taak van den Armenraad. De taak van den Armenraad is omschreyen in Art. 56 van de Armenwet, welk artikel den volgenden inhoud heeft:
41
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„De Armenraad heeft, behalve wat hem bij andere artikelen dezer wet
is opgedragen, tot taak:
I°. het instellen van een onderzoek naar de omstandigheden der
personen, die zich als hulpbehoevend tot het bureau van den Armenraad
gewend hebben of die, blijkens mededeeling van ingezetenen of instellingen, zich om hulp bij die ingezetenen of instellingen hebben aangemeld;
2°. het verzamelen in een register van de ingewonnen inlichtingen
en van de mededeelingen, die van de besturen van instellingen van weldadigheid zijn ontvangen;
3°. het verstrekken van inlichtingen in het algemeen aangaande
armenverzorging en in het bijzonder uit de gegevens, bedoeld ander
1° en 2°, aan instellingen van weldadigheid en volgens voorschriften, bij
het huishoudelijk reglement te geven aan anderen;
4°. het zich op de hoogte stellen en houden van het armwezen in het
ambtsgebied;
5°. het dienen van raad, zoowel op verzoek als eigener beweging,
aan autoriteiten en aan instellingen van weldadigheid ten aanzien van
alle onderwerpen, het armwezen in het ambtsgebied of in het algemeen
betreffende;
6° . het bespreken van gemeenschappelijke belangen en het beramen
van maatregelen tot bevordering van goede armenverzorging, in het
bijzonder het steunen en bevorderen van samenwerking van alle instellingen van weldadigheid, in het ambtsgebied werkzaam;
7°. het samenstellen in den vorm, door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken te bepalen, van een jaarverslag betreffende het armwezen
in het ambtsgebied van den raad.
2.
Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt bepaald, welke bevoegdheden bij het huishoudelijk reglement aan het bestuur moeten of
kunnen worden overgedragen.”
De Algemeene Armencommissie. Ten slotte kent de Armenwet nog
een orgaan, dat tot taak heeft „het dienen van raad aan autoriteiten en
op verzoek aan instellingen van weldadigheid", namelijk de Algemeene
Armencomissie. (Art. 82). De leden van deze commissie, zeven in getal,
worden aangewezen bij Algemeene Maatregel van Bestuur; de Voorzitter en de Secretaris door de Kroon. De Commissie is bevoegd bij
autoriteiten inlichtingen in te winnen. 1 )
1 ) Degenen, die diepere studie van de Armenwet en van de Armenzorg willen
maken, wordt de lezing aanbevolen van het werk, „De Armenwet door Mr. L.

Lietaert Peerbolte".
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Een Rijksarmenzorg bestaat alleen in zooverre als deze betrekking
heeft op de behoeftige Nederlanders in het buitenland, op enkele personen hier te lande, die geen domicilie hebben en die in krankzinnigengestichten moeten worden opgenomen en op zgn. Staatsweezen, d.w.z.
weezen, wier ouders in het buitenland hebben gewoond, maar die toch
Nederlander gebleven zijn.
Voor de ondersteuning van behoeftige Nederlanders in het buitenland
wordt jaarlijks op de begrooting gebracht een som van meer dan i millioen gulden.
Een afzonderlijke dienst is ingericht om deze armen de noodige ondersteuning te verleenen.
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HOOFDSTUK XI.

KINDERWETTEN ')
(door Mr. B. I. A. A. TER VEER.)

Onder de Kinderwetten worden verstaan de wetten van 6 Februari
1901, Stbl. No. 62, van 12 Februari 19o1, Stbl. No. 63 en van 12 Februari
1901, Stbl. No. 64, zooals deze wetten later zijn gewijzigd.
Deze wetten zijn in werking getreden i December 1905.
Met deze wetten heeft de wetgever bedoeld, een doelmatiger kinderrecht in het leven te roepen, zoowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk.
De eerste wet geeft wijziging en aanvulling van de bepalingen in het
Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen.
De tweede wet geeft wijziging in de bepalingen betreffende het straffen
en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen.
De derde wet houdt in beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen.
Bij de eerste wet wrden niet alleen de ouderlijke macht en de voogdij
aan een herziening onderworpen, doch tevens enkele andere onderdeelen
van het Burgerlijk Recht, o.m. de rechtsbevoegdheid van de vrouw.
De wetgever trok zich met bovengenoemde burgerrechtelijke wet het
belang van het kind aan tot aan zijn meerderjarigheid.
Well- het inwerkingtreden der Kinderwetten bestonden er geen bepalingen, die rechtstreeks het belang ten doel hadden der kinderen, wier opvoeding door de natuurlijke verzorgers of voogden te wenschen overliet.
1 ) Geraadpleegd werd: Handleiding bij de praktijk der kinderwetten door
Prof. Mr. J. A. van Hamel, herzien door Mr. M. C. Nijland. 4de druk. Haarlem.
M. D. Tjeenk Willink en Zoon.
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De strafrechtelijke Kinderwet geldt voor die kinderen, die den leeftijd
van achttien jaren nog niet hebben bereikt.
Waar de burgerrechtelijke bepalingen in hoofdzaak neerkomen op de
ontheffing en de ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij, is het
noodzakelijk, dat een korte beschouwing over de ouderlijke macht en de
voogdij voorafgaat.
De ouderlijke macht is, volgens de Nederlandsche
Burgerlijke Wet, gebonden aan het huwelijk. Eindigt het huwelijk, op
welke manier ook, dan is er geen ouderlijke macht meer over het kind;
er ontstaat dan voogdij. De ouderlijke macht komt toe aan beide ouders
tezamen. Regel is, dat de ouderlijke macht wordt uitgeoefend door den
vader. Wanneer de vader niet in staat is de ouderlijke macht uit te
oefenen, b.v. bij afwezigheid, of wanneer bij scheiding van tafel en bed
de kinderen aan de moeder zijn toegewezen, of wanneer de vader van de
ouderlijke macht ontheven of daaruit ontzet is, berust de uitoefening
van de ouderlijke macht bij de moeder. De ouderlijke macht omvat alle
bevoegdheden en verplichtingen, welke noodig zijn voor de goede opvoeding van een kind. De ouderlijke macht brengt dus mede de geheele
regeling der opvoeding en de verzorging van het kind naar ziel en
lichaam. Voorts de bevoegdheid om het onderwijs van het kind te bepalen, alsmede de beslissing over het toekomstig beroep en de verzorging
van de materieele belangen van het kind (vermogensbeheer). De ouderlijke macht eindigt, zooals wij boven reeds zagen, door de ontbinding
van het huwelijk der ouders, hetzij door den dood van een van beiden,
hetzij door echtscheiding, vervolgens door den dood of de meerderjarigheid van het kind en ten slotte door een rechterlijke beschikking, waarbij
ontheffing of ontzetting van een of van beide ouders uit de ouderlijke
macht, plaats vindt.
Ouderlijke macht.

Voogdij. Wanneer de ouders gestorven zijn of wanneer de kinderen
door ontzetting of ontheffing aan hun gezag zijn onttrokken, is de verzorging door voogden noodig.
De voogd kan worden aangewezen op drie manieren : ie. van rechtswege, 2e. door den vader of de moeder, en 3e. door den Rechter, d.i. in
den regel de Kantonrechter, tenzij de wet anders bepaalt.
Volgens artikel 40o van het Burgerlijk Wetboek behoort na den dood
van een der ouders de voogdij der minderjarige wettige kinderen van
rechtswege aan den langstlevende der ouders, voor zoover deze niet van
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de ouderlijke macht is ontheven of ontzet. Volgens artikel 408 van het
B. W. staat een onwettig kind van rechtswege onder de voogdij van den
meerderjarigen vader of de meerderjarige moeder, die het heeft erkend.
leder der ouders, die de ouderlijke macht of de voogdij over een of
meer zijner kinderen uitoefent, heeft het recht een voogd over die kinderen te benoemen, voor het geval, dat na zijn overlijden er geen voogdij
van rechtswege is.
Wanneer de aanwijzing van een voogd door den Rechter geschiedt,
dan geschiedt dat, zooals boven gezegd, in den regel door den Kantonrechter.
Voogd kunnen worden meerderjarige mannen en vrouwen, rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, stichtingen en instellingen van
weldadigheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen duurzame
verzorging van minderjarigen voorschrijven.
De rechten en plichten van elken voogd zijn in hoofdzaak dezelfde
als die der ouders, dus gelijk aan de plichten en rechten die uit de
ouderlijke macht voortvloeien. De voogd behoeft niet uit eigen vermogen
voor het onderhoud en de opvoeding der minderjarigen zorg te dragen.
Voor zijn bemoeiingen mag hij geen som als loon in rekening brengen.
Elke voogd is verplicht onverwijld na het begin der voogdij een toezienden voogd te doen benoemen, en voorts, tot zekerheid van zijn bebeer, hypotheek te geven tot beloop van een aan het beheer der voogdij
geevenredigde geldsom. Het bedrag hiervan wordt door den Kantonrechter bepaald. Van deze verplichting tot zekerheidstelling zijn uitgezonderd rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, stichtingen en
instellingen van weldadigheid bovengenoemd.
De voogd moet de goederen van de minderjarigen als een goed huisvader besturen. In dit bestuur is hij niet vrij. Zonder verlof van den
Kantonrechter mag hij ten behoeve van de minderjarigen geen geld opnemen, noch diens onroerende goederen vervreemden of verpanden, en
evenmin diens effecten en schuldvorderingen verkoopen of overdragen.
Verder is de voogd verplicht (vader-voogd en moeder-voogdes uitgezonderd) om de twee jaren een summiere rekening en verantwoording te doen van zijn beheer aan den toezienden voogd en aan dezen
de effecten en bescheiden, welke aan de minderjarigen toebehooren, te
vertoonen. Bij het eindigen van zijn beheer is elke voogd verplicht tot
het doen van een slotrekening en verantwoording aan den minderjarige
of diens erfgenamen.
In elke voogdij wordt een toeziende-voogd benoemd door den Kanton646

rechter, tenzij de benoeming aan een anderen Rechter is opgedragen.
De verplichtingen van den toezienden-voogd bestaan in het waarnemen
der belangen van den minderjarige, wanneer deze met die van den voogd
in strijd zijn, en in het toezien dat de voogd voldoet aan zijn verplichting
tot het stellen van zekerheid en in het zorgen, dat de voogd een boedelbeschrijving opmaakt in alle nalatenschappen, die aan de minderjarigen
opkomen. Voogdij en toeziende- v oogdij eindigen op hetzelfde tijdstip.

Ontzetting. Ontheffing van — en ontzetting uit de
Ontheffing.
ouderlijke macht zijn rechterlijke maatregelen, waardoor de ouderlijke
macht of voogdij aan een of aan beide ouders onttrokken wordt. Door
het instituut van ontzetting uit — en ontheffing van de ouderlijke macht
is een betere verzorging mogelijk geworden der kinderen, die goede zorg
van hun natuurlijke verzorgers tekort komen. Ontheffing kan plaats
vinden, indien degeen, die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, en hij zich niet verzet tegen een overgang van zijne bevoegdheid
op een ander. Ontzetting heeft plaats wanneer de vader of moeder, de
ouderlijke macht uitoefenende, of de voogd, ("aortae onwaardig is gebleken. Ontheffing kan nimmer tegen den wil der ouders of van den
voogd plaats vinden. Bij ontzetting wordt met den wil van hem, die
ontzet moet worden, geen rekening gehouden.
Hij, die de ouderlijke macht uitoefent, kan, hetzij ten aanzien van alle,
hetzij ten aanzien van een of meer kinderen, op verzoek van den Voogdijraad of op vordering van het Openbaar Ministerie, van de ouderlijke
macht worden ontheven op grand, dat hij ongeschikt of onmachtig is
zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen en het belang der
kinderen zich niet uit anderen hoofde tegen die ontheffing verzet. Ongeschikt kan iemand zijn b.v. wegens gebrekkige geestelijke ontwikkeling
en wegens zielsziekte; onmachtig b.v. door voortdurende afwezigheid.
Ontheffing van de ouderlijke macht kan niet op eigen verzoek worden
uitgesproken ; zij geschiedt slechts, zooals boven gezegd, op verzoek van
den Voogdijraad of op vordering van het Openbaar Ministerie. Dat
het belang der kinderen zich niet tegen de ontheffing mag verzetten
spreekt vanzelf, omdat juist de ontheffing een instituut is, in het leven
geroepen in het belang van het kind zelf. Ook bij ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij, staat het belang van het kind op den voorgrond.
Indien de Rechter het in het belang der kinderen noodzakelijk oordeelt,
kan ieder der ouders, voor zoover hij de ouderlijke macht nog niet ver—
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loren heeft, op verzoek van den anderen der ouders, van een der bloedverwanten of aangehuwden der kinderen, tot den vierden graad ingesloten, van den Voogdijraad of op vordering van het Openbaar Ministerie,
uit de ouderlijke macht over alle of over een of meer kinderen worden
ontzet op grond van:
i.
misbruik van de ouderlijke macht of grove verwaarloozing van de
verplichting tot onderhoud en opvoeding van een of meer kinderen;
2. slecht levensgedrag;
3. een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeeling, wegens een feit,
hetwelk den veroordeelde onwaardig maakt verder de ouderlijke
macht of voogdij uit te oefenen.
Onder misbruik van de ouderlijke macht valt b.v. het aanzetten van
een kind tot diefstal, tot ontucht, enz.
Grove verwaarloozing van de verplichting tot onderhoud en opvoeding, zal zich b.v. voordoen wanneer de ouders zich volstrekt niet bekommeren om hunne kinderen of deze openlijk een onzedelijk leven laten
leiden.
Onder slecht levensgedrag verstaat men een zoodanig gedrag, waardoor
aan de kinderen een slecht voorbeeld wordt gegeven ; de gebleken feiten
moeten naar algemeene opvatting slecht zijn.
Door ontzetting of ontheffing verliest de ouder de ouderlijke macht
of de voogdij. Daarmede houdt echter niet op de verplichting van den
ouder bij te dragen in de kosten van onderhoud en opvoeding van het
kind. Op verzoek van den Voogdijraad wordt door den Rechter vastgesteld, hoeveel de ontzette of ontheven ouder wekelijks of maandelijks
ten behoeve van het kind heeft te betalen. Deze betaling geschiedt aan
den Voogdijraad. Indien de ouder aan zijn plicht tot deze bijdrage niet
voldoet, kan de Voogdijraad den werkgever van den ouder verplichten
het bedrag der bijdrage van het loon af te houden en aan den Voogdijraad af te dragen.
Wanneer een der ouders uit de ouderlijke macht ontzet of daarvan
ontheven is, oefent de andere van rechtswege de ouderlijke macht uit,
tenzij hij eveneens daarvan is ontheven of daaruit ontzet. Worden beide
ouders uit de ouderlijke macht ontzet of daarvan ontheven, dan komt
het kind onder voogdij Ofwel van particulieren Uwe' van vereenigingen,
stichtingen en instellingen die de duurzame verzorging van minderjarigen ten doel hebben.
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De kinderen, die onder zoodanige voogdij komen, heeten „Voogdijkinderen".
Indien blijkt dat de feiten welke tot de ontheffing of ontzetting hebben
geleid zich niet langer tegen de ouderlijke macht of voogdij verzetten,
kan hij, die van de ouderlijke macht of voogdij is ontheven of daaruit
ontzet, daarin worden hersteld.

Ondertoezichtstelling. Bij de wet van 5 Juli 1921 Stbl. 834, welke
wet in werking is getreden op i November 1922, heeft de wetgever de
ondertoezichtstelling geregeld ; deze ondertoezichtstelling is eveneens een
middel om de verwaarloozing van de jeugd te voorkomen. Indien een
kind, uit welke oorzaak ook, zoodanig opgroeit, dat het met zedelijken
of lichamelijken ondergang bedreigd wordt, kan dat kind, hetzij op
verzoek van hem, die de ouderlijke macht uitoefent, van een zijner bloedverwanten of aangehuwden tot den vierden graad ingesloten of van den
Voogdijraad, hetzij op vordering van het Openbaar Ministerie, door den
Kinderrechter voor een bepaalden tijd onder toezicht worden gesteld.
Kinderrechter. Over dat kind wordt een gezinsvoogd benoemd, die
met het toezicht op het kind wordt belast en die verplicht is zich daarbij
naar de aanwijzingen van den Kinderrechter te gedragen. ledere gezinsvoogd staat onder toezicht en leiding van den Kinderrechter. De gezinsvoogd wordt door den Kinderrechter benoemd. De ondertoezichtstelling
mag voor niet langer worden bepaald dan gedurende ten hoogste een jaar.
De duur der ondertoezichtstelling kan ten alien tijde door den Kinderrechter worden verkort en eindigt in ieder geval met de meerderjarigheid
van het kind. De ondertoezichtstelling is een instituut van burgerrechtelijken aard, niet van strafrechtelijken aard. Bij de aanwijzing van den
gezinsvoogd heeft de Kinderrechter op de godsdienstige gezindheid van
het gezin, waartoe het kind behoort, te letten ; als gezinsvoogd kunnen
slechts natuurlijke personen en geen rechtspersonen worden aangewezen.
Bij de uitoefening van zijn taak heeft de gezinsvoogd den plicht alles te
bevorderen wat tot het geestelijk en stoffelijk heil van het kind strekt.
Tenminste eens in de maand brengt hij verslag uit over al hetgeen
het kind en zijn omgeving betreft. De uitgaven, welke de gezinsvoogd
als zoodanig doet, krijgt hij vergoed.
De Voogdijraad is de instelling, welke dient om daar waar rechterlijke
tusschenkomst in het belang van een kind noodig schijnt, deze uit te
lokken. In ieder arrondissement is ten minste een Voogdijraad. De
Voogdijraad is een college van personen van verschillende godsdienstige
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en politieke richting, hetwelk ten opzichte van minderjarigen, zoowel
adviseerend als op eigen initiatief optreedt. Een ieder die met gevallen
van kinderverwaarloozing bekend wordt en van oordeel is, dat in het
belang van het kind of de kinderen, moet warden ingegrepen, kan bij
den Voogdijraad voorlichting krijgen over den weg, die gevolgd moet
worden.
Tot nu toe bespraken wij de burgerrechtelijke Kinderwetgeving. Wat
de behandeling tot ontheffing en ontzetting betreft, hebben wij ons beperkt tot ontheffing en ontzetting van ouders, die hetzij de ouderlijke
macht hetzij voogdij over hunne kinderen hebben. Ook andere voogden
kunnen worden ontheven en ontzet; daarvoor gelden nagenoeg dezelfde
regelen.
De wet van 12 Februari 1901 Stbl. no. 63 geeft een regeling van de
behandeling van jeugdige delinquenten. Zij is de zgn. strafrechtelijke
Kinderwet. Hare bepalingen gelden, zooals wij boven reeds zagen, slechts
voor hen, die den leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt. Wanneer
een jeugdig persoon een strafbaar feit heeft gepleegd, komt de zaak in
handen van het Openbaar Ministerie, hetwelk den delinquent al dan niet
kan vervolgen. Stelt het Openbaar Ministerie een vervolging in, waardoor
eene behandeling der zaak voor den Rechter plaats vindt, dan staan
den Rechter verschillende wegen open, om ten opzichte van den jeugdigen
delinquent, te bewandelen. Vooreerst kan hij het kind aan zijn ouders
teruggeven zonder toepassing van eenige straf. Dit is mogelijk bij strafrechtelijke vervolging van een minderjarige wegens een feit, begaan,
voordat hij den leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. Voorts kan hij het
kind veroordeelen tot plaatsing in een tuchtschool, d.i. de straf, die voor
jeugdige delinquenten in de plaats treedt voor gevangenis of hechtenisstraf, tot een geldboete of een berisping. Wanneer het karakter van het
kind en de omstandigheden ertoe leiden, dat een langdurige en stelselmatige opvoeding gewenscht is, dan kan de Rechter bij schuldbevinding
aan een of meer strafbare feiten, vallende in de bepalingen van een
misdrijf, dwangopvoeding toepassen. Dit doet hij door den schuldige ter
beschikking van de Regeering te stellen. De Regeering krijgt dan de verantwoordelijke beschikking over den jeugdigen delinquent tot diens
meerderjarigheid. Deze kinderen heeten Regeeringskinderen. De Regeering doet deze kinderen opvoeden in een Rijksopvoedingsgesticht, in een
particulier gesticht of in een gezin. In de Rijksopvoedingsgestichten
wordt Lager Onderwijs en Vakonderricht gegeven. De beeindiging van
de verpleging in een Rijksopvoedingsgesticht kan zijn voorwaardelijk en
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onvoorwaardelijk. Bij voorwaardelijke beeindiging wordt een toezicht
over den minderjarige ingesteld en worden hem bijzondere voorwaarden
opgelegd. Blijkt het, dat een voorwaardelijk ontslagen minderjarige zijne
verplichtingen, hem opgelegd, niet nakomt, dan kan het voorwaardelijk
ontslag herroepen worden.
Rijksopvoedingsgestichten voor jongens zijn er in Amersfoort en Doetinchem, voor meisjes in Zeist.
Tuchtscholen treft men voor jongens to Nijmegen en Ginneken, voor
► eisjes in Montfoort.
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ALPHABETISCH ZAKENREGISTER
A
Aangeboren immuniteit
396
Aanteekening kinderverpleging
428
— kraamverpleging
428
— wijkverpleging
428
388
Abiogenesis .
Abortus .
.
.
• 33 , 34, 1 3 1 , 1 37
Achtergevelrooilijn .
571
Actieve immuniteit .
397
389
Aeroben
Adviesbureau voor geslachtsziekten
307, 309
Afdrijving
33
401
Affiniteit
625
Afschrijving
Afvalstoffen (gevaren van)
.
.
73
— (afvoer en verwijdering van) 74
Afvalwater (mechanische reiniging)
75
— (biologische reiniging)
. 75
— (Rijksinstituut voor zuivering van)
. 76
Agglutininen
399, 43o:7
Alexinen
Algemeene armen
620
Algemeene armencommissie
642
Algemeene hygiene (definitie)
• 43
Alimentatie-plicht .
281, 61o, 640
Alkali
.
. 392
Alkolold
87, 95
Allergie
. 398
Ammoniak
46, 47
Amoebe
388
Amoebendysenterie .
388
Anaeroben
389
Anaphylaxie
398
Anorganische stoffen
• 47
Antigenen
398
Antilichamen
398, 399
Antineuritisch vitaminen
84

Antitoxinen
399, 400
212, 213
Apostolaat
. 563
Arbeid in apotheken
. 562
in bakkerijen .
.
in fabrieken en werkplaatsen 562
. 564
— in kantoren .
.
.
— in verplegingsinrichtingen 564
— in winkels
563
Arbeidsbemiddeling
579
Arbeidsbesluit
565
Arbeidsinspectie
559
Arbeidstherapie v. krankzinnigen 336
— v. t.b.c.-lijders
. 276, 282
Arbeidswet
275, 559
Argon helium
53
Armbezoeker
.
. 622, 627
Armenraad .
618, 622, 641
— (taak)
641
.
.
Armenstatistiek .
619, 635, 639
Armenverzorging (geneeskundige) 4 1 5
Armenwet .
279, 598, 622
Armenzorg ....
59 1
— (geschiedenis)
59 1
Armlastigheid .
.
.
621
Armoede (definitie)
.
600
— (maatregelen ter voorkoming)
124
— (oorzaken)
. 601, 610
Arthritis
310
Asthma
55
Athropie v. d. gezichtszenuw . 366
A.V.O. (arbeid voor onvolwaardigen) .
.
• 353 , 359

B
Bacillen (zie bacterien).
Bacillendragers
Bacillus abortus Bang .
Bacillus botulinus .
.

394
92
- 94
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Bacterien
47, 388
Bacterien (eigenschappen)
• 389, 392
— (kleurmethoden)
389
— (uitscheiding)
395
— (volumen)
.
.
.
392
. 391
— (voortplanting) .
.
— (wijze van binnendringen) 394
Bacteriologie
45
267
B.C.G. (Bacil, Calmette, Guerin)
Bacteriolysinen
399
Bacteriophaag
400
399, 400
Bacteriotropinen
135
Baker
562
Bakkersarbeid
84
Barlowsche ziekte
629, 632
Bedeeling
.
602, 628
Bedelarij
208
.
Bedrijfshygien e .
Bedrijfsveiligheid
.
478
Bedrijfsvereenigingen
459
84
Beri-Beri
Beroepsgeheim der w- ijkverpleegster 444
Beroepswet .
464
.
Beroepsziekten .
467
Besmettelijke ziekten .
io8, 109, 393
109
— (maatregelen bij)
Besmettelijke ziektenwetten
107
II
Bevolkings — (dichtheid)
— (opbouw)
14
— (pyramide)
14, 29, 30
— (statistiek)
7
— (toename)
9
— (vraagstuk) .
7
168
Bewaarscholen (toezicht op)
231
Bierhart .
.
302
Bioscoop
.
Blennorrhoea neonatorum 300, 366, 367
365
Blinden (aantal)
— (geleidehonden)
37 1
368
— (onderwijs)
.
— (werkplaatsen)
37 1
Blindheid (oorzaken) .
366
Bloedserum .
397
Bodem
45
— (besmetting)
47
— (samenstelling)
46
— (zelfreiniging)
47
— (ziektekiemen)
47
Boterzuurbacillen
90, 9 1
Bouwtoezicht
572
.
Bouwverbod
. 576
Bouwverordening
. 571
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Bovine tuberculose .
. 92
174, 200
Buitenscholen
Bureau International du travail . 561
Burgerlijk Armbestuur .
. 617, 622
Burgerlijke Stand
8

C
Cadeau-stelsel
605
Calorimeter .
• 79
.
Caseine .
•
90
Casti Connubii
7, 3 1 , 33, 34, 35
Cellulose
79, 87
Chirurgische ingrepen
276
Chloordampen .
55
Christian Science
454
Cilien
389
Coccen .
389
303
Co-educa tie
Coffeine
87
619
..
Collecten
Commissie tot samenwerking
621
(armenwet )
Complementen
399
Conserven .
95
Consultatiebureaux voor :
237, 60 3
drankzuchtigen
geneeskundig onderzoek voor
305
het huwelijk .
307, 309
geslachtszieken .
...
165
kleuters .
lichamelijk gebrekkigen
358
rheum atiekbestrij ding
313
tuberculosebestrij ding
1 95, 296
zenuw- en zielszieken
345
zuigelingen .
.
1 4 1 , 150
— (werkwij ze )
150
— ( inrichting)
1 53
.
.
.
zwangeren
1 34
Consumptie-ijs-besluit .
.
121
Controle op voedingsmiddelen
89
— op zeeschepen
115
Conventie van Brussel .
308
Creches voor zuigelingen
1 59
Culturen ( kweeken van )
39 1
Cursus hygiene en kinderverzorging 1 57

D
Dagverblij ven v. zuigelingen .
— voor kleuters .
.
.
— voor tuberculoselijders
Dakloozen .

59
169
285
639
1
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Dampkringslucht .
.
Davitamon .
Dementia paralytica
Desinsectie .
.
Diakenen
Diaconessen
Diaconie (Ned. Hervormde)
— (Gereformeerde) .
Diathermie
Dieetzuster
Dierproef
Diptherie
.
Diptherietoxine
Direct contact
Dispositie
Dohyfral
.
....
Domicilie van onderstand
Doodgeborenen ..
— (doodsoorzaken bij)
Doofstommen
Dooven .
..
Drankbestrijding
Drankmisbruik .
— (gevolgen )
Drankweer-Comite's
Drankwet .
Drankzucht
Drinkwater (eischen voor)
— (jodiumgehalte)
Drinkwatervoorziening
(overheidszorg) .
.
— (rijksbureau) .
— (in woningen)
Dronkenschap .
Druivensuiker .
Dubbele bedeeling .

383
85
302
406
593
593
616
616
313
319
39 1
93
393
• 393
381, 396
85
624
1 37
138, 139
372 , 375
372
227, 231
229
231
233

235
603
52

316
•
53
53, 98
.
70
. 228
•
79
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E
Eetcellen
.
Edelgassen
Fischer' voor drinkwater
— voor kleeding
— voor voeding .
— voor woningen
Eiwitstoffen
.
.
Eiwitten
Elberfelder stelsel
Electriciteit .

Emigratie
Endemie
Endotoxinen

397
53
52
62
88
65, 572
47
78, 82, go
627
384
7, 40
393
393

Engelsche ziekte
Enzymen
Epidemie
.
.
.
Erfelijke drankzucht
Erfelijkheicl
Ergostirine .
Eugenetiek .
Exotoxinen .
.
.
Extra-uterine besmetting

85, 153
392
393
230
381
85
130
393
260

F
Fabrieksinspecteurs .
Filtratie
Filtreerbare virus
F.1.O.M.
.
Fistelpot
Following up-systeem
Fosforzure zouten .
.
Fouten bij kinderopvoeding
Framboesia

• 559
•
51
. 388
• 1 39
• 453
307
46
191
. 299

G
.
Gastlegmone
.
Gasvormige stoffen
4 7 : 4585
Gebedsgenezing .
.
.
•
•
• 453
Geboortebeperking 26, 28, 30, 33, 36-42
7, 8
Geboorte-overschot
Geboorte-statistiek .
Gedistilleerd water .
5o
Gedragsleer voor wijkverpleegsters 440
H. Geest-armen
• 596
Geest-meesters .
• 594
1. Geest-tafels
595
Geestelijke gezondheidszorg:
.
.
217
ontwikkeling
nationale vereeniging voor
226
opleiding en voorlichting
224
organisatie .
224
.
wezen en doel .
.
.
217
Geestelijke volksgezondheid
320, 343
Geesteszieken (vervoer van)
332, 636
.
.
Geitenmelk-anaemie
•
90
. 371
Geleidehonden voor blinden
Gemiddelde bevolking .
.
8
Geneeskunde (ontwikkeling) . 4 07
Geneeskundige armenverzorging . 633
Geneeskundig schooltoezicht
168, 186, 222, 271
— (werkwijze)
. 189
.
Geneeskundige verzorging .
•
407
— (ontwikkeling)
.
• 407
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Geneeskunst (wet op uitoefening der) 4 12
Genotmiddelen
87
Geslachtsziekten (bestrijding)
299-302, 308
307
301
300
d. bestr.) 308
300
380
213
208
lo6
97, I 02
.
102

—
—
—
—
—

(behandeling)
(gevolgen)
.
(oorzaken)
.
(organisatie v.
(verspreiding)
Gestel
.
..
Gezinsapostolaat
Gezinshygiene .
.
Gezondheidscommissies .
Gezondheidsraad
.
Gezondheidswetten .
.
Gezondheidszorg (organisatie)
Gilden .
Glaucoom
Glucose .
Glycogeen
Godsdienststatistiek
Gonococcus .
Gonorrhoea .
Goudzouten .
Groene Kruis
Groenten
.
Grondstofwisseling .
Grondwater ..
Groote gezinnen
Gymnastiek

97
4 11
366
▪ 79
79, 81
20-22

300
299, 3co
276
430
94
81
5o
36
192, 196

I
I mmigratie
7
I mmuniteit .
.
.
382, 396-400
I mmuniteitseenheid
401
I ncubatietijd
401
Individueele hygiene
44
Infectie .
.
.
.
..
393
— (overbrengen van)
393
Infectie langs de slijmvliezen .
. 395
Infectie op scholen .
.
113, 202, 271
Inrichtingen voor lijders aan besm
ziekten
116
Inspecties v. d. Volksgezondheid 104
Instellingen v. weldadigheid . 612-618
— (inkomsten) .
.
.
. 619
I nstituut voor physische therapie 313, 3 1 4
I ntra-uterine besmetting
260
I nvaliditeitsrente
494
I nvaliditeitswet .
126, 280, 487
I nzamelingen
620
I schias .
310
I soleeren
40 5

T
Jeugd na schoolplichtigen leeftijd
Jeugdbeweging (mannelijke) .
— (vrouwelijke) .
.
J ubeljaar
.
.

207
210
210
59 1

H

K

Hand-alphabet .
377
Harding
6o
Hazardspelen
.
6o6
Herstellingsoorden
438
Hoofdzeer
204
Hooibacillen
90, 91
Hooikoorts
55
Huisvuil (verwijdering van)
76
Hu1p in de huishouding .
215
Huurkoop
604
H uwel ij ken .
18
Hydrotherapie
453
Hygiene (algemeen)
.
.
43
— (geschiedenis der)
44
— (individueele)
44
— (sociale)
43
Hygienisch-dieetetische methode 276, 277
Hygienische volksopvoeding 209, 225, 440
Hygienische wetgeving (geschiedenis)
101

Kaliumjodide
316
Kaliumzouten
46
Kalkzouten .
49
Kanker
316
Kankerinstituut
3 17
Kankersterfte
19
Kapsel
392
Kath. vrouwelijke jeugdbeweging 158
Kerkeboeken
8
Keukenzout (gejodeerd) .
.
316
Keuringsdistricten (warenwet) .
120
Kinderbewaarplaatsen
169. 178
Kinderrechter
649
Kinderuitzending
.
172, 198
- (indicaties)
182
— (naar gezinnen)
1 75
— (omvang) .
181, 184
.
— (raden voor) .
180
— (redenen) .
.
181
— (zwakzinnigen)
184
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Kinderverzorging (cursus voor) 157, 18o
Kinderwetten
644
.
. 16o
.
.
Kinderziekenhuis
Kleeding (als ziekteoverbrenger) .
64
— beteekenis V. d. gezond.
61
.....
.
heid)
62
— (eischen to stellen aan) .
- (grondstoffen en hun
61
.
.
.
eigenschappen)
Kleurmethoden voor bacillen . . 389
Kleuters (consultatiebureaux voor) 165
169
Meuterschool .
.
. 162
Kleutersterfte
.
. 162, 164
— (oorzaken)
. 162, 221
Kleuterzorg .
Klimaat ......
57
Koloniehuizen voor kleuters . 169, 178
Koningin Emma Jubileum Fonds . 363
Koolclioxyde
47
78, 8o, 81, 82
Koolhydraten
Koolmonoxyde
55, 5 6
Koolstof
.
47, 54
Koolzuur
.
47, 54
. 603
Koopzucht .
..
Kraamhulp .
- 135
.
.
. 136
Kraamvrouwensterfte .
Krankzinnigen (aangew. inrichting) 339
— (actievere behandeling) . 336
. 635
— (armlastige) .
— (behandeling)
320, 335, 336
— (buitendiensten)
• 344
— (gestichten)
.
323, 327. 334
— (gezinskolonie)
• 34 1
- (gezinsverpleging)
. 340
— (in bewaringstelling) •
. 326
- (nazorg) .
.
• 338, 343
— (ontslag van) .
. 33o
- (proefverlof) .
.
. 328
— (sanatoria voor) .
. 340
(staatstoezicht op)
. 322
— (vacantie-verlof) .
. 329
— (verpleegkosten van) •
. 327
— (vervoer)
332, 636
— (wettelijke zorg)
321
— (verpleging)
320
Kropbestrijding
.
.
.
315
Kwakzalverij.
.
. 318, 41o, 441, 448
— (gevaren) .
.
.
.
. 450
— (wettelijke bepalingen) . 448

L
Landarbeiderswet

42

549

Land- en Tuinbouwongevallen•et
459, 480
58
Landklimaat
602
Landlooperij
Leprozenhuizen
595
Leucocyten ...
397
• 387, 388
Levende ziekteverwekkers
16
Levenloos aangegevenen
Lichaamsoefening .
.
. 192, 196
Lichaamswarmte
..
58
. 125, 350
Lichamelijk gebrekkigen .
— (inrichtingen voor) .
360
— (oorzaken)
.
.
.
. 355
Lichamelijk gebrekkige kinderen . 220
Liefdesgestichten
..
340
Ligtent voor t.b.c.-lijders .
284
Liplezen
374
.
Local option
.
234
Locale immuniteit .
.
.
.
• 398
Loop der bevolking (Nederland) 15, 27
— (Belgie)
23
.
.
— (Europa) .
25
.
— (Frankrijk) .
28
— (Duitschland)
29
— (andere landen)
. 29
Los land
.
.
.
.
55 0, 553
L.ucht (samenstelling) .
53
— (temperatuur)
54
Luchtbeweging
54
Luchtdruk ..
54
Luchtverontreiniging
55
Lues
299
Lumbago
310

M
Maatregelen bij besmettelijke ziekten 109
Maatschappelijk hulpbetoon
. 617
Maatschappelijke zorg
. 123
Malariamug
46
Maligne oedeem
Massa-immunisatie
Medisch-hygienisch schooltoezicht
168, 186,
222
47,403
48
Meervermogenden
123
Melk
89
— (keukens)
1 49
— (pasteurisatie)
91
— (suiker)
79
— (wei)
90
— (zuurbacterien)
91
Melkbesluit .
.
• 93, 120, 265
Mental Hygiene
217
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Metastasen
• 395
Metazoan
• 388
Methaan
. 47
Micron . .
• 389
Micro-biologie
45
Micro-organismen
388, 389, 393
.
Miltvuur
• • 47, 48
Mineraliseering
47
123, 124
Minvermogenden
Mist
54
Mithridatium
409
132, 157, 165
Moedercursussen
90
Moedermelk
2I I
Moederschapsgedachte
129
Moederschapszorg
Moeilijk opvoedbare kinderen
167, 197,

Moerasgas
Mond- en klauwzeer
Mortaliteit

220

47
92
7

N
22I
Natale zorg
Nataliteit
7
. . 238
Nazorg (drankzuchtigen)
— (krankzinnigen) . . 338, 343
— (lichamelijk gebrekkigen) 358
318
.
— (suikerziekte)
287
.
— (t.b. c.-lijders)
292
N.C.V. . .....
616
Ned.-Israelitisch Armbestuur
16, 32
Neo-Malthusianisme
.
Neon
53
87
Nicotine
Nitraten .
47

0
265
Oeuvre Grancher .
Onbewoonbaarverklaring
574
281, 61o, 640
Onderhoudsplicht . .
649
Ondertoezichtstelling .
Onderzoek voor 't huwelijk 13o, 216, 305
Ongehuwde moeder (zorg voor) 138, 640
126, 28o, 464
Ongevallenwet . . .
. . 468
— (begrafeniskosten)
— (geneesk. behandeling) . 468
— (premies) . .
• 470
— (rente)
468
— (vakopleiding) .
469
576
Onteigening van woningen
576
Onteigeningswet

658

326
Ontoerekenbaarheid
115
Ontsmetting
Onvermogenden
. . . . 123, 127
. 288
Onvolwaardige arbeidskrachten
Onwettig geboren kinderen
. 16, 159
. .
174, 200
Openluchtschool
Opleiding diploma A .
427
.
OppervlakteWater .
49, 5 2
Optimum-temperatuur .
• 39 1
19
Opvoeding van kinderen
Oranje-Kruis
435
Organische stoffen .
46
Orvietanose ..
452
Otosclerose . .
373
Ouderdotnsrente
496
Ouderdomswet 1919
518
Ouderlijke macht
645
— (ontheffing)
647
— (ontzetting)
647

P
220
Paedologisch instituut
Pandemie
393
6o8
Pandhuizen .
6o8
Pandhuiswet
387
Parasieten
Parochiaal Armbestuur R. K. .
614
.
Passieve immuniteit
396, 4C2, 405
Pasteurisatie
.
91
Paulusvereenigingen
232
I 28
Paupers ..
200
Pediculosis .
Percussie
241
26
Pest .
.
Pest-bacil
..
48
Phacocyten-theorie .
. .
397
Phenomeen van d'Herelle .
400
Phrenico-exaerese .
276, 277
Plaatselij ke keuze .
234
Plaatsje .
. . . .
55o, 551, 553
Plaatselij ke Vereenigingen ( v. t.b.c. ) 295
Placenta
259
Pneumo-thorax .
276
Positive checks .
32
Postnatale zorg
129
.
Praecipitinen
. 399, 400
Praenatale zorg .
16, 129, 220

Preventive check . . . . . 32
Prophylaxe bij t.b.c.-bestrijding 262, 264
Prostitutie ..
Protoplasma
Protozoan .

.

.

304-307
• 392
. 388

•
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•

▪

Provinciale Vereenigingen (voor
t.b.c.-bestrijding)
Psychopathe kinderen
Psychopathenzorg .
Psycho-therapie

. 296
. 220
.
.

348
336

Q
Ouartiermeesters

. 597

R
18o
Raad voor kinderuitzending .
85, 153, 336
Rachitis .
Raden van
458
130
..
Rashygiene .
Reactie van `Vidal .
39 1
128
.
Reclassabelen
.
629
Reclasseering
218
Redelijke vermogens
237
Reddingsbrigaden
65o
Regeeringskinderen
Regeling der lichaamswarmte
58
..
Regenwater .
.
48
Religieuze wijkverpleegster•
445
•
.
.
.
.
. 382, 396
Resistentie .
Rheumatiek (behandeling) .
313
— (bestrijding) .
310
.
— (Cons.-bureaux) .
313
310
— (omvang)
—.(oorzaken)
311
Roode Kruis
.
- 42 3, 434
. .
Rooilijn .
571
Rooilijnvoorschriften
571
..
. 643
Rijksarmenzorg
Rijksbureau voor drinkwatervoor.
53, 98
ziening .....
Rij ksinstituut (voor zuivering van
afvalwater) .
. 76, too
.
.
.
— (voor Volksgezondheid) . 98
65o
Rij ksopvoedingsgesticht
.
. ioo
Rijksseruminrichting
.
. 458, 461
Rijksverzekeringsbank .
.

S
. 591
Sabbathjaar ...
Samenstelling (bodem)
.
46
— (lucht)
.
.
53
•
. 238
Sanatoria voor drankzuchtigen
. 277, 296
— voor t.b.c.-lijders .
. 276
Sanochrysine
. 389
Saprophyten
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— (pandhuis-) .
— (steenhouwers-) 275, 559, 567
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