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(1).

DE TOENAME DER MENSCHEN EN VAN HUN VOEDINGSMIDDELEN.

Prof. H. Bolkestein schreef eens : „Voor de intellectueelen
beteekent de sociaal-democratie een economisch ideaal: het alom
brengen van welvaart ; een moreel ideaal : het brengen van eendracht en vrede ; een cultuur ideaal : de vernietiging van het
materialisme in de maatschappij" (2). Als men de zaak zoo
opvat, komt het mij voor, dat ieder mensch tot de sociaaldemocratie kon behooren en ik zou er aan toe willen voegen,
redelijkerwijs moest behooren. Evenwel, in de practijk doet de
sociaal-democratie zich op geheel andere wijze voor, doordat zij
steeds het kapitalisme blijft beschouwen als den boozen geest,
die het ontwikkelen van bovengenoemde idealen belet. Mijns
inziens wijst men met deze eenzijdige beschuldiging nooit de
ware oorzaak aan van onze maatschappelijke nooden. Wij
hebben deze dieper te zoeken.
In de eerste plaats zou men kunnen betoogen, dat zij voortkomt uit den menschelijken aard, die niet die eener kiasse is,
maar eigen aan alle menschen. Evenwel zullen wij ons niet in
dergelijke psychologische en moreel-ethische beschouwingen verdiepen. Wij kunnen dit zooveel te meer nalaten, daar er in alle
deelen der Practische Sociologie op bijna iedere bladzijde is
aangewezen, dat de maatschappelijke toestanden zooveel beter
zouden kunnen zijn, wanneer het sociale voelen bij alle menschen
tot voile ontwikkeling was gekomen.
Zien wij nu van de beschouwing van den menschelijken aard
af, zoo is een der voornaamste oorzaken van onze maatschappelijke nooden of van de spanning in de maatschappij naar mijn
meening te zoeken in de, sedert 1815 ingetreden, enorm snelle
toename der menschen. Aileen wat Europa betreft bedroeg het
aantal millioenen in 1800, 187 ; in 1900 was het gestegen tot 400
en bedraagt thans 462. Daarbij is de toename van dien aard, dat
zelfs de slachtingen van den wereldoorlog en de griep-epidemie
van 1918 (die nog meer offers eischte dan de oorlog), niet in
staat geweest zijn de absolute toename der bevolking belangrijk
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Langzame toename wegens kindersterfte.

te remmen. Door de navolgende berekening komt deze snelle
toename nog sterker uit. Nemen wij aan, dat de bevolking zich
in elke eeuw verdubbelt, (voor ons land verdubbelde zij zich
zelfs in 50 jaren) dan zouden er omstreeks het jaar 1000 ongeveer 800 000 menschen in Europa geleefd hebben en bij het
begin onzer jaartelling slechts 1500 menschen. Op gelijke wijze
terugrekenende, zouden er in het begin der 15e eeuw slechts
6000 menschen in ons land geleefd hebben. De bevolking van het
eiland Java verviervoudigde zelfs haar aantal in de 19de eeuw.
Rekenen wij ook daar op gelijke wijze terug, dan zouden er
gedurende Java's glorie tijdperk, toen de machtige Hindoerijken
daar ontstonden en er de beroemde tempels gebouwd werden,
slechts 50 a 100.000 menschen geleefd hebben.
Hieruit zien wij , dat de mensch zich vroeger veel langzamer
vermeerderde en wij zullen moeten trachten dit verschil te
verklaren.
Onderzoeken wij de mortaliteit der menschen uit vroeger
eeuwen, zoo hebben wij in de eerste plaats de getuigenis van
Mozes, die den menschelijken levensduur op 70 jaar stelt en
verder berichten de classieke schrijvers over enkele Grieken
en Romeinen, die zeer oud geworden zijn (zie aant. 7). De oudste
statistieken van Europa hebben slechts betrekking op vorsten,
kloosterlingen en rentetrekkers (dus op meer ontwikkelden en
gegoeden) en ook uit deze blijkt, dat de levensduur van eenmaal volwassen personen onder normale omstandigheden ongeveer dezelfde was als nu. Maar wel heerschte er een zeer groote
kindersterfte en zal om verschillende redenen de mortaliteit
onder het yolk wel veel grooter geweest zijn dan bij de eerstgenoemde groep. De grootste kindersterfte vinden wij ook nu nog
bij de onontwikkelde volkeren (de z.g.n. natuurvolkeren), waaruit
blijkt dat de toename der menschen ten deele afhankelijk is
van de ontwikkeling.
Toch belet deze groote kindersterfte een snelle vermenigvuldiging niet. Dit bewijst het voorbeeld van het eiland Java.
Dit bereikte de bovengenoemde snelle vermenigvuldiging, niettegenstaande een ook thans nog bestaande groote kindersterfte.
Elke vrouw (alle vrouwen trouwen er) krijgt gemiddeld 8
kinderen, van welke ongeveer de helft jong sterft. Vier overlevende kinderen per gezin zijn evenwel voldoende om de bevolking in 35 jaar te doen verdubbelen (3).
De door onze bestuursmaatregelen verkregen sterke toename
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(geringe mortaliteit der volwassenen) geldt evenwel niet voor
alle tropische landen onder Europeesch bestuur. Men neemt
voor Engelsch Inclie een kindersterfte (beneden het 20e levensjaar) aan van 55 dus ongeveer als op Java. In Engelsch Indie
staat evenwel tegenover eene geboortefrequentie van 31.8 °/oo
een sterfte van 28,6 0/00 zoodat er slechts een zeer gering
geboorteoverschot is. Die groote kindersterfte treft men ook
te Manilla, want 52 % sterven er beneden den 5 jarigen leeftijd.
Ongeveer dezelfde kindersterfte wordt vermeld voor sommige
streken van Rusland, voor China, Spanje (4) en in onze kolonien
voor het eiland Nias en de Minahassa.
Groote kindersterfte is kenmerkend voor weinig ontwikkelde
volken. De zuigelingsterfte daalde in de landen der West
Europeesche beschaving, die vroeger vrij algemeen 20-25 %
bedroeg, tot 6 a 10 % (Nederland 5-6 70, Amsterdam en Den
Haag 4 70) terwijl de sterfte na den zuigelingleeftijd tot 20
jaren zeer gering is.
In de 17de en 18de eeuw kwamen in Duitschland ruim drie
levende kinderen per gezin voor (volkstelling naar gezinssterkte) , na 1815 klom dit getal tot vier, en in 1880 werden
gemiddeld zelfs vijf levende kinderen per gezin gevonden. Dat
hun aantal sedert weer sterk daalde, daarop zullen wij later
ingaan, want daar heeft de sterfte niets mee te maken. De
kindersterfte moet dus in de 17de en de 18de eeuw nog grooter
geweest zijn dan thans op Java en Nias, zij beantwoordde ongeveer aan die van het hedendaagsche Engelsch Indie, waar slechts
drie levende kinderen per gezin gevonden worden (5).
Wanneer de kindersterfte aanzienlijk daalt, stijgt natuurlijk
de levensverwachting van het pas geboren kind of, wat hetzelfde zeggen wil : de gemiddelde levensduur neemt aanzienlijk
toe. Men schat dat de gemiddelde levensduur in de 17de eeuw
20 jaren, voor vorstelijke families 30 a 35 jaren was. Hij steeg
in de 17de eeuw tot 24 en was toen dus ongeveer gelijk aan dien
der tegenwoordige Hindoes. In de 18de eeuw werd het 28 jaar,
dus was er een winst van 4 jaren per eeuw. Daarna steeg de
gemiddelde levensduur veel vlugger, van 1800 tot 1850 kon men
een winst van 4 1/2 jaar boeken, van 1850 tot 1900 zelfs 8 1/2
jar,zodtelwins21jarbdgt.VoDuischland
en Nederland zelfs 26 jaar.
De gemiddelde levensverwach.ting was in 1900 45-50 jaren;
thans bedraagt die in ons land reeds 55,1 voor mannen en 57,1
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voor vrouwen (6). Natuurlijk is er verschil tusschen de verschillende landen. Blijkens een rapport van den Londenschen
County Council was de levensduur der manlijke Londenaars van
1841-1850 34,6 (vrouwen 38,3) ; van 1920-1922 bedroeg de
levensverwachting 53,8 (vrouwen 59,1). Daarentegen stond de
levensverwachting in Rusland bij het begin dezer eeuw op 28.
Voor Noord-Amerika en de noordelijke streken van NoordEuropa bleef de levensverwachting stijgen en bedraagt thans
55 jaren voor mannen. De gemiddelde zuigeling kan er dus op
rekenen, dat hij 55 jaren oud zal worden ; heeft hij de zuigelingperiode doorstaan, dan is de gemiddelde levenskans zelfs 59
jaar. Overal waar de West-Europeesche beschaving doordringt,
bij alle afstammelingen van Europeanen, waar zij ook wonen,
vinden wij die sterke verlenging van den levensduur, vooral
in Australia. De Japanners, die onze ontwikkeling overnamen,
verkregen dergelijke resultaten. Dus is de verlenging van het
leven afhankelijk van onze beschaving, voornamelijk waar deze
welvaart en hygiene brengt (7).
Er werd boven reeds op gewezen dat de menschen, die den
voiwassen leeftijd bereikt hadden, ook bij primitieve toestanden
een gunstige levensverwachting hadden.
Evenwel heerschten er zoo dikwijls abnormale toestanden,
waardoor ook vele volwassenen vernietigd werden. Daartoe
rekenen wij voornamelijk de epidemische ziekten.
De inheemsche ziekten van elk land waren vroeger gering
in aantal en vele landen kenden de meeste besmettelijke ziekten
in 't geheel niet. Van de meeste besmettelijke ziekten weten wij
waar zij ontstaan zijn; geleidelijk hebben handel, scheepvaart
en oorlogen deze ziekten over de geheele aarde verbreid, zoodat
men in de meeste landen reeds alle ziekten kan opdoen, die er
in de wereld bestaan, mits er maar voldoende communicatie
met de buitenwereld is.
De verbreiding der groote epidemieen over de aarde geschiedde
in een periode toen men haar oorzaken nog niet kende en deze
nog niet had leeren bestrijden. Zoo decimeerde de pest meermalen Europa en van den zwarten dood wordt zelfs aangenomen,
dat hij 25 % van de bevolking van Europa vernietigde.
Vroeger werden in Europa van de 10000 kinderen 6600 door de
pokken aangetast, waarvan er 850 stierven, dus 1/12 gedeelte
der geborenen. In de steden stierf dikwijls zelfs 1/ 5 gedeelte der
kinderen (8). In Madras stierven vroeger alle jaren 2000
menschen aan de pokken, thans slechts 20. Te Havana was
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de mortaliteit door de pokziekte vroeger 3000 per jaar, sedert
daalde zij tot 4 per jaar. In Duitschland, Denemarken en ons
land komen sterfgevallen door deze ziekte bijna niet meer voor.
Dit alles hebben wij aan de inenting te danken. Dergelijke
beschouwingen zouden voor cholera, melaatschheid, syphilis en
andere ziekten, te geven zijn.
Zooals wij de pokken hebben leeren bestrijden door de inenting, zoo kunnen wij de pest remmen door de ratten te vernietigen en huizen te bouwen, waar de ratten geen toegang
hebben. Londen werd in 1666 en Kopenhagen in 1728 door een
grooten brand verwoest, in beide plaatsen werd daarna het
bouwen van houten huizen verboden, met het gevolg, dat de
vroeger telkens terugkeerende pest deze steden voortaan verschoonde. De malaria en de gele koorts leerden wij bestrij den
door het vernietigen van de broedplaatsen der muggen de laatstgenoemde ziekte, die vroeger in West-Indie zoovele slachtoffers
maakte, is sedert zoo goed als verdwenen. Cholera, typhus en
dysenterie verdwijnen door onze waterleidingen en melkcontrole.
Niet minder belangrijk voor de bestrijding der epidemieen is de
quarantaine, waardoor deze ziekten buitenslands gehouden
worden, daarnaast de verplichte aangifte. De laatste werd
omstreeks 1870 in ons land ingevoerd en sedert kwamen geen
epidemieen (ook geen kinderepidemieen) van uitgebreiden aard
meer voor. Dientengevolge daalde de sterfte van 30 per 1000
tot 10 per 1000.
Weliswaar zijn er ziekten, die wij nog niet hebben leeren
bestrijden, zooals de griep, die vele millioenen in een jaar tijds
vernietigen kan. Maar daar wij gedurende de laatste jaren toch
ook de syphilis hebben leeren bestrijden en voor de tuberculose
althans belangrijke vorderingen maakten, zoo mogen wij hopen
dat men ook deze en andere ziekten geleidelijk de baas zal worden.
Een andere oorzaak voor de langzame toename der menschen
was de groote onverschilligheid voor het menschelijke leven.
Hiervoor verwijzen wij naar het slachten van menschen ter
gelegenheid van sterfgevallen, godsdienstige ceremonien en
andere feesten. Dit geschiedde niet alleen bij honderden, maar
soms wel eens bij duizenden. Mexico, Dahomey, de Fiji eilanden
verkregen vooral in deze een treurige vermaardheid. Daarnaast
zouden de volkeren te noemen zijn, die alle oude menschen
doodden en andere die veel aan kindermoord deden. (Siberie
Polynesie, China e.a.).
De geringschatting van het menschelijk leven kwam verder
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vooral uit bij de veroveringsoorlogen. 1k herinner slechts aan de
Bijbelsche verhalen betreffende het dooden van alle inwoners
van veroverde steden. Bij de verovering van Troye geschiedde
ongeveer hetzelfde. Toen de Duitschers van 1000-1300 de
Slaven uit Noord Duitschland verdreven, leidde dit ook tot een
vernietiging van laatstgenoemd yolk. Indianen en de bewoners
van Oceanic en Indonesia hebben eveneens op deze wijze oorlog
gevoerd, hetgeen uit de thans bestaande verspreiding der rassen
ook wel blijkt. In ons eigen land denken wij aan het uitmoorden
van steden door de Spanjaarden (Haarlem, Naarden en later
Woerden door de Franschen).
In alle landen van Europa heerschten gedurig binnenlandsche
oorlogen, waarbij de troepen leefden ten koste van de ingezetenen, hetgeen hongersnood ten gevolge had. Vooral hierdoor
verloor Duitschland tijdens den 30 jarigen oorlog 10 millioen
van zijn 16 millioen inwoners. De wilde huurlingen van dien tijd
met de volgende legertros zogen een landstreek uit of vernietigden alles, wat te verwoesten was. (Mailhac in Baden).
Turken en Grieken bestreden elkander na den wereldoorlog nog
op deze wijze in Klein-Azie.
Bovendien waren de oude legers de verspreiders van besmettelijke ziekten, wat vooral van de melaatschheid, de syphilis en de
Egyptische oogziekten geldt. Door den Krimoorlog werden 95000
Franschen gedood, 75000 stierven evenwel aan pokken, typhus
en andere ziekten, welke zich natuurlijk gelijktij dig onder de
bevolking verspreidden. Tij dens den wereldoorlog kon men
hetzelfde in Rusland waarnemen. Men schat dat de oorlog en
deze ziekten daar 40 millioen menschen vernietigd hebben, van
de 14 millioen gemobiliseerden stierven er 11 millioen. —
Waren de oorlogen van langdurigen aard (zooals onder
Lodewijk XIV) , dan bleef het land onbebouwd en volgde ook
hierdoor hongersnood, die nog meer vrouwen en kinderen vernietigde, dan er mannen in en door den militairen dienst
stierven. (2 millioen tegen 800000). Men schat, dat door de
oorlogen der Fransche Revolutie en door die van Napoleon 10,4
millioen mannen vernietigd werden. (9) Hierop volgde dan ook de
hongersnood van 1816-1817 gedurende welke de menschen zich
met boomschors voedden. Langen tijd daarna bleef de armoede
zeer groot, daar er aan werkkracht zoowel als aan kapitaal
zooveel vernietigd was. Toch volgde daarop de snelle toename
der menschen, waarvan wij de oorzaken trachten op te sporen.
Zij is, ik wees er reeds op, van dien aard, dat zelfs de menschen-
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vernietiging door den wereldoorlog die toename nauwelijks belemmerd heeft, te meer daar men (behalve Rusland) (10) er in
slaagde de epidemische ziekten te weren, evenals hongersnooden
(al waren Duitschland en Oostenrijk niet ver van dezen toestand
af) . Alleen had er een groote kindersterfte plaats in laatstgenoemde landen, en in alle aan den oorlog deelnemende landen
werden veel minder kinderen geboren dan anders (11) .
Dezelfde bovenbesproken geringschatting van het leven toonde
de godsdienstige strijd. In Spanje werden gedurende 3 eeuwen
(1471-1781) 1000 personen per jaar in de gevangenis geworpen
als vrijdenkers en ongeloovigen (12). Van dezen werden
gemiddeld 100 per jaar gedood. In deze 3 eeuwen werden 32000
menschen levend verbrand, en van 17000 kon men slechts het
portret verbranden (in effigie) , daar de personen gevlucht waren.
Thans leven in ons land nog de afstammelingen der Portugeesche Joden en der Refugie's, van de menschen dus, die zich
door de vlucht aan de vernietiging hadden weten te onttrekken.
De vernietiging van menschenlevens was ook een gevolg van
Staats of rechtskundige opvattingen. In de antieke wereld mocht
elke schipbreukeling gedood worden. Het is nog niet zoo lang
geleden, dat kustbevolkingen (vooral die van de Bretagne) van
schipbreuken leefden en die zelfs trachtten op te wekken
(verkeerde seinen of kustlichten). De krijgsgevangenen mochten
gedood worden, de inwoners van een onderworpen land mochten
als slaven verkocht worden. Zelfs bij oproeren binnenslands
hakte men armen en voeten af (Duitsche boerenoorlog)
voor allerlei geringe vergrijpen werd de doodstraf opgelegd en
evenzeer voor imaginaire crimineele handelingen, zooals de
heksenvervolgingen leeren, die ongeveer een millioen vrouwen
op den brandstapel hebben gebracht.
Een andere oorzaak van de vroeger zooveel grootere sterfte
waren de hongersnooden, die er op elken misoogst volgden met
hun nasleep van epidemieen, als hongertyphus en dysenterie.
Als de schepen uit de Oostzee niet kwamen, heerschte er ook
zonder misoogst hongersnood in ons land. In Engeland kwamen
van 1005 tot 1322 36 hongersnooden voor, de misoogst van 1772
in Zweden deed de sterfte van 50000 tot 75000 stijgen en in
het jaar na den misoogst tot 100000. In Finland stierven van
1865-1868 nog 126000 menschen door hongersnood Ierland
verloor van 1846—'49 door dezelfde oorzaak 17000 menschen
en door de aansluitende epidemieen wellicht 1/2 millioen. De
laatste groote hongersnooden kwamen in Engelsch Indie voor,
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die van 1870 doodde 10 millioen menschen, die van 1876—'79
vernietigde 6 millioen menschenlevens (13). China, dat ook
tallooze hongersnooden gekend heeft (108 van 1828-1911) verloor nog onlangs hierdoor 30 millioen binnen een jaar (13a).
De verbetering der verkeerswegen, de uitbreiding van den
handel en van de Staatszorg, die door belastingen de middelen
gelijkmatiger verdeelt, de verbetering van den landbouw en
vooral de invoering van den aardappel, hebben deze hongersnooden doen ophouden.
Eindelijk ware nog het volgende te noemen : de groote sterfte
in het kraambed en het groote aantal doodgeboren kinderen,
die door de uitbreiding der geneeskundige kennis sterk verminderd zijn. Men wist ook de infectie in de ziekenhuizen, welke
ten gevolge had, dat op bijna iedere operatie infectie volgde en
slechts weinigen een diepere verwonding overleefden, (dit geldt
zelfs nog voor den oorlog van 1870-1871) te voorkomen.
Buitengewoon groot was verder de sterfte op de schepen.
Bij de reizen der Oost-Indie-vaarders om de Kaap verloor
6-11 % der bemanning het leven, soms steeg de sterfte tot
33 %; men moest dan ook allerlei dwangmiddelen gebruiken
om bemanning voor dergelijke schepen te ronselen.
Ook herinneren wij aan het feit, dat zoovele mannen in
celibaat leefden. Het kon in een diocees voorkomen, dat er
20000 monniken en 10000 vrouwen waren, die de kloostergelofte
hadden afgelegd. Ook werd het huwelijk ten platten lande
belemmerd door lijfeigenschap, in de steden door het Gildewezen.
Meer dan door de epidemische ziekten en de meeste andere oorzaken werd de vermeerdering der menschen belemmerd door
den toestand der oude steden.

De straten waren te vergelijken met modderpoelen en mestvaalten, zij vormden de algemeene vuilnisbelt, zij waren de
afvoerwegen voor regen en huiswater.
De mindere man gebruikte de straat om er zijn behoeften
te doen, de rijkeren bezaten nachtpotten, die nog tot in de
18e eeuw (Londen, Parijs) op de straat geledigd werden. Alleen
eischte de wellevendheid, dat men de voorbijgangers even met
een gil waarschuwde. In Madrid ontstond een oproer toen
men de bewoners verbood de straat als W. C. te gebruiken
en geeischt werd, dat er in de huizen hiervoor gelegenheden
moesten worden aangelegd (14). Ook beroemde kasteelen
(Versailles, Slot te Muiden) hebben geen no. 100. Toen deze
inrichtingen in steenen huizen algemeen werden was men toch
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nog onbekend met reiniging en lediging zoodra de kuil vol
raakte werd eenvoudig een tweede er naast gegraven, zoodat oude
huizen geheel op zulk een van oude faecalien doortrokken grond
kunnen staan. Gemakkelijker was het daar, waar men op
grachten kon loozen, maar dan rezen weer andere bezwaren,
want het grachtwater moest ook voor andere doeleinden gebruikt
worden. Veelal was er bij elk huis een put om water op te
pompen, maar deze lag weer zoo dicht bij de beerkuil of bij
de gracht, dat de inhoud van de eene in de andere sieperde.
Daarom was het reeds een verbetering toen men het regenwater der dakgooten ging opvangen, al was ook dit door stof
en vogels verontreinigd en met lood gemengd.
De stank in die oude steden grensde aan het ongelooflijke,
reizigers die haar betraden konden er onpasselijk van worden.
De luchtverversching was er dan ook zeer slecht, daar de
straten nauw en hoekig waren, en men deze bovendien nog
nauwer maakte door breede luifels, of door de bovenverdieping
boven de straat uit te bouwen. Daarbij was de stad immers
door wallen en muren omringd. Ook leefden allerlei huisdieren
binnen de stad.
Bij deze toestanden moesten alle infectieziekten wel moordend
werken dit gold vooral van de pokken, cholera en pest.
De ontbrekende zorg voor drinkwater moest verder typhus en
dysenterie ten zeerste bevorderen, terwijl in de diepe kuilen
en waterplassen ook de malaria verspreidende muskiet haar
broedsel of kon zetten.
In Amsterdam was de mortaliteit in de 17e eeuw 43 per 1000,
in de 18e eeuw 40 per 1000, in de 19e daalde zij gedurig en is
thans ongeveer 9 per 1000. Er sterven thans jaarlijks ongeveer
6500 menschen in Amsterdam. Was de sterfte nog even
groot als in de 17e eeuw dan zouden er 30000 jaarlijks moeten
overlijden. Er is dus een jaarlijksche winst van 25000 menschenlevens alleen voor deze eene stad. De toestanden in de andere
groote steden van Europa waren zeker niet beter dan die te
Amsterdam alleen in de kleinere steden waren zij lets beter.
Toch gold voor alle, dat er meer menschen stierven dan er
geboren werden, het getal der inwoners kon zich in de steden
alleen handhaven door gedurig menschen van het platteland
aan te trekken. Londen had in de 16e en 17e eeuw ongeveer
500000 inwoners, het moest gedurende 150 jaren een millioen
menschen aan het platteland onttrekken, alleen om het verliescijfer te dekken, waarmee de sterfte de geboorte overtrof. Het
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ligt dan ook voor de hand, dat de geslachten in de steden
uitstierven (15). Van Londen en Parijs wordt thans nog
beweerd, dat de geslachten er na 3 of 4 generaties uitsterven,
van onze steden geldt dit niet, dit bewijst immers het bestaan
der Portugeesche Joden in Amsterdam sedert drie eeuwen.
De toestanden in de groote steden zijn sedert geheel veranderd en bij de beschouwing komt het mij voor, dat wij op
een der zegeningen stuiten, die van de toename van het kapitaal
zijn uitgegaan. Immers blijkt, dat de groote rijkere steden een
veel grooteren vooruitgang toonen dan de kleinere en armere
steden. Deze vooruitgang stijgt met het aantal inwoners. Dit
leert ons, wat de cooperate vermag ; want alleen door deze,
door de beschikking te kriajgen over een groot bedrag aan
belastingen is de groote stad in staat al die inrichtingen op
hygienisch gebied te maken, waardoor de algemeene sterfte en
de zuigelingsterfte, enz. enz. dalen. De gemeenten leven van
de kapitaalvorming en van de rente, die de burgers kweeken.
Daarom kan een stad des te meer doen, naarmate zij rijkere
ingezetenen heeft en elk gemeentebestuur lij dt onder het verlies
van rijke ingezetenen. De publiekrechtelijke lichamen moeten
over groote bedragen beschikken voor den afvoer van faecalien,
voor de stadsreiniging, voor goed drinkwater, voor woningverbetering, bestrij ding van besmettelijke ziekten, het aanleggen
van parken, speeltuinen en sportvelden, voor den geneeskundigen
dienst der gemeente, voor ziekenhuizen, keuring van levensmiddelen en al dergelijke meer, hetgeen in de eerste drie deelen
besproken werd. Bovendien heeft de stad te zorgen of althans
bij te dragen voor het tot stand komen van goede verkeers- en
transportmiddelen : havens, kanalen, tramlijnen e.d., daar deze
alle weder zoowel de distributie der voedingsmiddelen als de
industrie bevorderen. Tot de communicatiemiddelen behooren
evenzeer telegraaf, telephoon, draadlooze telegraphie.
Door dat alles verhoogt de stad de welvaart en de gezondheid
harer burgers. Vooral heeft de groote stad schitterende resultaten bereikt wat betreft het doen dalen der zuigelingsterfte
en de bestrij ding der epidemische of besmettelijke ziekten (15a).
De tegenwoordige stedeling geeft er zich geen rekenschap
van wat dit alles voor hem beteekent, voor hem is het doodgewoon en hij is zich niet bewust, dat hij beter, veiliger,
gezonder, aangenamer, geriefelijker leeft dan de oude regentengeslachten of de vorsten der middeleeuwen. Slechts zoo hij zich
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zou gaan neerzetten in een afgelegen hoekje van ons land, zou
hij de ontbrekende politie voelen, het gebrek aan bouw- en
woningtoezicht, waterleiding, gas en electriciteit, hij zou ondervinden, dat geneeskundige hulp wellicht uren ver van hem verwijderd is, en dat hij voor zijn kinderen de gelegenheid tot
opleiding mist. Deze lijst zou nog aanzienlijk te verlengen zijn.
Toch zou hij ook in dit afgelegen hoekje niet ondervinden, wat
de bewoners in vorige eeuwen hebben uitgestaan, toen het platteland het slachtoffer was van elken vijandelijken inval, of binnenlandsche twisten ; toen de staat hem nog niet beschermde tegen
epidemieen, toen industrie, handel en scheepvaart hem nog niet
die gemakken brachten, waarover ook het meest afgelegen
huisje thans beschikt, zooals petroleum, steenkolen en tal van
producten der industrie, die zijn kasten, keuken en schuur thans
vullen.
Keeren wij nog eens naar de stad terug. Hier hebben wij
voor de moderne stad (vergeleken met de oude) ook een verlies
te boeken, want hoe grooter de stad is, des te meer daalt de
nataliteit. Van 30 per 1000 daalde zij tot 18 en minder, alleen
in het verloop der tegenwoordige eeuw. Neemt men een geboortefrequentie van 19 per 1000 aan en stelt men die tegenover die van
43 per 1000 in de 17e eeuw, zoo blijkt dat in een stad als
Amsterdam jaarlijks ruim 17000 geboorten minder plaats
hebben dan zoo de oude geboortefrequentie gehandhaafd was.
Stellen wij dit tegenover de winst van 25000 door de mindere
sterfte dan blijft er dus nog een winst van 8000 zielen per
jaar over.
Alleen daar, waar de geboortefrequentie daalt tot 10 per 1000
zooals gedurende een aantal jaren te Berlijn, verkrijgen wij
weder den toestand der oude steden, die zonder immigratie
geleidelijk uitstierven (15b).
Wij hebben thans nog te onderzoeken waardoor het mogelijk
werd dat de honderden millioenen, waarmee de Europeesche
bevolking toenam het noodige levensonderhoud vinden. In het
begin dezer eeuw was Malthus nog van meening, dat de
menschen zich veel sneller vermenigvuldigen dan de voedingsmiddelen, waardoor hongersnood zou moeten ontstaan. Wij zien
evenwel, dat de oude hongersnooden verdwenen zijn en dat de
honderdduizenden, die er jaarlijks bijkomen, toch weer werk
en voeding vinden. De verklaring is wel voldoende bekend,
zij is weer te geven met het woord stoommachine, waardoor de
industrie zich ontwikkelde en het transportwezen tot onge-
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kende hoogte kwam en een machinale landbouw mogelijk werd.
Men neemt aan dat er thans 1800 millioen menschen op aarde
leven, maar door onze machines wordt het werk van 3570.000.000
menschen verricht, gerekend dat deze acht uur per dag werken.
Bovendien zijn bij het aantal bewoners der aarde ook alle vrouwen, kinderen en grijsaards opgenomen, die anders niet tot de
arbeiders gerekend worden. Deze ontwikkeling der machine was
mogelijk doordat men leerde de krachten der aarde (kolen,
petroleum, water en ijzer) in bruikbaren vorm om te zetten.
De industrie, de techniek, hand aan hand met de wetenschap
(vooral ook de scheikunde) hebben dus ons werkvermogen op
buitengewone wijze verhoogd en nog steeds schrij den deze beide
voort op den weg der ontwikkeling. Zij leveren ons de kunstmeststoffen, die omgezet worden in voedingsmiddelen. Zij exploreeren
de aarde en vinden daarin steeds nieuwe bronnen van energie
en welvaart, thans hebben wij ons zelfs de lucht weten dienstbaar te maken (stikstoffabrieken). Waar de voorraden der
aarde uitgeput raken of deze soms niet genoeg levert, leeren
wij de stoffen synthetisch op te bouwen en wij maken nu
benzine, kleurstoffen, kunstzijde, lakken, leer, kamfer, houtalcohol, looimiddelen, vanille, parfum. Elken dag verschijnen
nieuwe procedes om dit proces te vereenvoudigen.
Voor het tot stand brengen van dit alles was een steeds
toenemend kapitaal noodig. Tal van menschen moesten hiertoe
samenwerken (kapitaalbezitters). Zoo moesten alle groote hedrijven op calculatie, op nauwkeurige berekeningen gegrondvest
worden en zoo verkregen wij de rationaliseering van het bedrijf.
Daar het bovendien bleek, dat men goedkooper kon werken
door slechts onderdeelen te maken van hetgeen men bereiken
wilde, door de grondstof slechts een der vele bewerkingen te doen
ondergaan, die noodig zijn om deze voor ons gebruik geschikt te
maken, zoo grijpen alle groote bedrijven in elkander. Zij zijn
van elkander afhankelijk, waardoor de berekening nog gecompliceerder wordt. Daarom zijn er ook aparte menschen noodig,
die zich uitsluitend met deze berekening bezighouden : de ondernemers of enkele leden der directie.
In dit enorm gecompliceerde systeem, dat wij naar het schijnt
niet meer kunnen loslaten, en dat nog steeds gecompliceerder
wordt, is de werkman geplaatst, die zich in de werkplaats als
een onderdeel der groote machines, als een klein wieltje er van
moet voelen. Te meer zal hij dit voelen, waar hij minder met
menschen dan met machines te maken heeft en de moderne

Toename door verbetering van den landbouw.

13

leer der efficiency berekent voor de calculatie zijn werkvermogen ongeveer op gelijke wijze als die eener machine. Dat dit
in strijd is met de menschelijke natuur, in strijd ook met het
onderwijs, dat naar individualiseering streeft, ligt voor de hand
en daaruit werd een nieuwe sociale nood geboren, die door de
menschen zoo intensief wordt gevoeld, dat zij geen oog meer
hebben voor den grooten vooruitgang, die boven besproken werd.
Toch lag deze vooruitgang niet alleen op technisch en op
industrieel gebied, want hand aan hand daarmee kwam de ontwikkeling van den landbouw : de geindustrialiseerde en onder
wetenschappelijke leiding gestelde landbouw. Deze bracht tal
van gewassen van het eene naar het andere deel der aarde,
gewassen die den mensch kunnen dienen zoowel voor voeding
als voor kleeding (aardappel, katoen, e.a.). Deze leerde ons wat
er uit een plant te halen is (suikerbiet en andere) , zij onderwees ons welke beteekenis de zaadselectie, de kruising en de
bemesting heeft. Onze huisdieren verbeterden wij door veredeling, door stamboeken, door bestrijding der besmettelijke
ziekten, door de opleiding onzer veeartsen, door de melkcontrole,
waaraan thans 20 % der koeien onderworpen zijn. Het rijksboter- en kaasmerk werd ingevoerd om vervalsching te voorkomen,
en andere merken worden verlangd, o.a. een Ned. eiercontrolebureau. Ook bij den landbouw werd de menschelijke werkkracht
door de machines vervangen, zoowel bij de bewerking van den
grond als door het oprichten van boter- en kaasfabrieken. Wij
leerden ons zelfs onafhankelijk maken van het klimaat door
groenten en vruchten over te brengen in kweekbakken en kassen,
die kunstmatig verwarmd kunnen worden, en sedert gaan
dagelijks treinen vol groenten naar het buitenland. De bloembollencultuur, die zich thans over geheel W. Friesland uitbreidt,
haalt millioenen uit den duingrond, die voor voedingsgewassen
mindere waarde heeft ; daarnaast stellen wij de kweekerijen
van heesters en bloemen, die wereldvermaardheid kregen (Aalsmeer, Boscoop, enz.) en per vliegmachine hun geurige producten
tot aan de Riviera brengen. Op vochtige gronden plantten wij
onze grienden, de hoogvenen gingen wij of graven en in vruchtbare velden veranderen, en bij dit alles zijn wij nog lang niet
aan het einde van dit proces, want er is nog veel wat ontgonnen
en drooggelegd kan worden, hoeveel er in deze (vooral sedert
1856) ook reeds is geschied. (15c). Daarbij schrijdt de landbouwwetenschap gestadig voort door de practische resultaten van
het toenemend gebruik en den aanmaak van kunstmeststoffen.
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De toename der menschen op die plaatsen, waar de moderne
landbouw tot hoogen bloei kwam, is dan ook een verrassende, en
met die der steden te vergelijken. Bovendien trachten wij den
landhonger te bevredigen door de wet op de verkaveling en
de landarbeiderswet.
Of het mogelijk zal zijn de opbrengst der reeds ontgonnen
oppervlakte nog belangrijk te verhoogen is een punt waarover
veel gestreden wordt, de een meent dat de opbrengst reeds zoo
hoog is opgevoerd, dat volgens de wet van de verminderde
meeropbrengst een belangrijke toename niet meer te verwachten
is. Zoo men dit al wil toegeven dan geldt dit toch alleen voor
de best bewerkte gedeelten. De tegenstanders houden vol, dat
er door kunstbemesting en het kweeken van betere varieteiten
(o.a. van tarwe) een veel grootere opbrengst te verwachten
zou zijn. Ook meent men, dat door een betere omzetting van
den grond, verbeterde irrigatie en nieuwe conserveeringsmogelijkheden nog veel te bereiken zou zijn. Zeer veel graan
zou er zeker voor voedingsmiddelen vrij komen, zoo het drankverbod overal werd ingevoerd. De alcohol is een duur voedingsmiddel (waar het al dien naam verdient) van zeer geringe
voedingswaarde. Verder zou er een enorme winst te boeken zijn,
zoo wij de insecten- en knaagdierenplaag leerden bestrijden, wat
zeer wel denkbaar is. Anderen verwachten veel van het vormen
van een statenbond van Europa, waardoor de nationale bewapening en de nationale tarieven zouden verdwijnen. Uit de daaruit
verkregen besparing zou dan het noodige kapitaal beschikbaar
komen voor landbouw, industrie en verkeer.
Er is overigens nog een derde factor te noemen, waardoor
de toename der menschen mogelijk werd, n.l. het ontwaken
van het sociale geweten. Niet alleen de staat, maar de geheele
maatschappij begon zich verantwoordelijk te voelen voor alle
bewoners, en bij groote catastrophen steunt zelfs het eene land
het andere. Het „dienen en opvoeden" greep althans vele
gemoederen aan, de armenzorg werd rationeel opgebouwd, de
sociale wetgeving speelt jaarlijks een grootere rol en de staat
verdeelt door zijn belastingen op een meer gelijkmatige wijze het
inkomen der burgers. De invloed der staatszorg, die zich vooral
op het terrein der hygiene beweegt, komt helder uit door de
statistiek. Vroeger toonde deze belangrijke verschillen tusschen
de geslachten, godsdiensten en graden van welstand. Er waren
verschillen tusschen geboorte en sterfte in de diverse maanden
van het jaar (geboorte-toppunt in het voorjaar, hoogtepunt der
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zuigelingsterfte in den zomer). De hygiene neemt nu al de
oorzaken weg waardoor de verschillen ontstonden, en nu staat de
eene groep niet langer achter bij de andere, alle naderen steeds
meer tot elkander (v. Santen, Schakel Mei 1923. Blz. 76).
Er bestaat zoo iets als een automatische regeling in de
natuur. Hiervan wil ik slechts een voorbeeld geven : Vele onzer
dorpen en steden loozen hun vuil op de rivieren, die hierdoor
evenwel slechts weinig vervuilen, want in het water der rivieren
leven tallooze kleine organismen, die het vuil als voedsel
gebruiken. Hoe meer vuil er nu in de rivier stroomt, des te sneller
vermenigvuldigen zij zich, zoodat het vuil op geringen of stand
der stad weer vernietigd is. Op gelijke wijze schijnt er redelijkheld te zijn in de ontwikkeling der maatschappij (15d). Dat
leeren ons reeds de overal optredende verschijnselen van actie en
reactie in 't maatschappelijk leven, dat blijkt verder uit al hetgeen wij boven uiteen hebben gezet, dat namelijk de menschheid
niet sneller toenam dan het voedsel, dat zij behoefde. Wij kunnen
dan ook gerust zeggen, dat er voor den oorlog geen overbevolking in Europa was (16). Nu is het evenwel de vraag of er
geen overbevolking geweest zou zijn, zoo de geboortefrequentie
een even krachtige gebleven ware als voor 1875. Ook op deze
vraag worden zeer verschillende antwoorden gegeven waarom
wij het vraagstuk der nataliteit nader hebben te bezien.
B. DE DALENDE GEBOORTEFREQUENTIE.

Volgens de gegevens der statistiek (17) steeg de geboortefrequentie (nataliteit) tot ongeveer 1875. In Rusland bedroeg zij
toen ongeveer 60 per 1000 en in het Westen van Europa ongeveer 40 per 1000. In 1910 was zij in Rusland gedaald tot 48
per 1000 en in West Europa tot 30 per 1000, in Frankrijk
zelfs tot 20 per 1000.
De daling schreed voort, zoodat verschillende landen als
Zweden, Belgie, Engeland en Duitschland weinig van Frankrijk
verschillen of dit reeds hebben overtroffen.
16,88 (1926) ;
Zweden
Engeland 18,6 (1925) ;
Frankrijk 18,7 (1925) ;
Zwitserland 19,3 (1925) ;
Belgie
19,6 ;
Noorwegen 19.8.
Nederland 23,76 (1926) ;
Ook in Nederland had een geregelde (zij het dan ook mindere)
daling plaats. In onze grootste steden daalde de nataliteit reeds
tot 19,5. Al is ons geboortecijfer dus nog betrekkelijk gunstig,
zoo noemt Methorst toch 29 landen, die een hoogere nataliteit
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hebben (18), zij het dan ook niet in Noord en West Europa.
Er zijn landen, die tweemaal zooveel geboorten hebben, zooals
Hindoestan, Palestina en Java, wier geboortefrequentie nog op
40-50 per 1000 gesteld mag worden. Men heeft berekend, dat
zoo de nataliteit daalt tot 17,4 er geen toename der inwoners
meer plaats heeft (19).
Maakt men een tabel van alle staten van Europa, zoo blijkt
dat de grootste nataliteit in die landen gevonden wordt, die
het armste zijn, wier bevolking de geringste geestelijke ontwikkeling toont. De nataliteit daalt dus met toenemenden welstand en toenemende ontwikkeling der bevolking.
Nu bepaalt evenwel de nataliteit niet alleen de bevolkingstoename, want zij staat evenzeer onder den invloed der mortaliteit
(sterfte). Is de mortaliteit groot, dan wordt een groot gedeelte
der geboorten weer vernietigd, voor zij tot toename der bevolking
aanleiding hebben kunnen geven. Dit laatste treft men o.a. aan
in Hindoestan, waar de toename een geringe is. Daartegenover
staan dan landen met een geringe nataliteit, waar de toename
toch een groote is. Zoo heeft vanwege de geringe sterfte ons
eigen land de grootste jaarlijksche bevolkingstoename van de
landen in N. en W. Europa. (Wolf blz. 144).
Welvaart en algemeene ontwikkeling brengen, dank zij de
hygiene, geringe sterfte. Toch kunnen al onze maatregelen de
sterfte niet tot 0 naar beneden drukken, daar de sterfte door
ouderdom steeds blijft bestaan. Daardoor zal de sterfte ook in
de meest ontwikkelde landen wel niet ver onder de 10 per 1000
naar beneden te drukken zijn (N. Zeeland 9,6). Een land als
Frankrijk heeft ons lage sterftecijfer nog lang niet bereikt en
daar bovendien zijn geboortefrequentie zoo gering is, had er
gedurende verschillende jaren geen toename der bevolking
plaats, in vele streken zelfs sterke vermindering.
In 200 kantons vallen 1000 sterfgevallen op 6 a 800 geboorten,
in 100 kantons zijn dubbel zooveel sterfgevallen als geboorten,
de geboortefrequentie is daar gedaald tot 6, 7, 9 tot 10 per 1000
inwoners. Kleine steden (als Lagarrique en Fregement, Lot et
Garonne) werden bekend, waar slechts 3 of 4 geboorten per jaar
plaats hebben (20). In zulke kantons sterft de bevolking geleidelijk uit. In Cotentin zijn reeds verlaten dorpen te vinden.
Volgens de laatste ministerieele mededeelingen (1924) zijn er
onder de ongeveer 12 millioen Fransche gezinnen 2 millioen
zonder kinderen, 3,25 millioen met 1 kind, 3 millioen met 2
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kinderen, 1,5 millioen met 3 kinderen, en slechts 2,2 millioen
heeft een grooter aantal kinderen (21).
Terwijl de Zuid-Westelijke departementen van Frankrijk
geleidelijk uitsterven (voor enkele verwacht men dit in ruim
een eeuw) heeft er nog toename plaats in de Noord-oostelijke
deelen des lands, die ten deele door Lodewijk XIV aan Vlaanderen ontrukt werden en wier half Vlaamsche bevolking nog
heden een vrij groote nataliteit toont (22). Helaas waren het
juist deze, die zeer door den oorlog geleden hebben. Overigens
kan de dalende bevolking thans weer toenemen door het verkrijgen van Elzas Lotharingen, waar ook de geboortefrequentie
hooger is dan in Frankrijk (Wolf p. 144). De vermindering
der nataliteit treft ons zooveel meer, omdat Frankrijk
nog gedurende de 18de eeuw het vruchtbaarste en dichtst
bevolkte land (23) van Europa genoemd mocht worden,
waaraan het zijn grooten invloed ook in de voorafgaande eeuwen
te danken had.
De eenige Franschen, die de oude vruchtbaarheid bewaard
hebben, zijn de Fransche Canadeezen en in mindere mate de
Franschen in Algiers. (24). In de zuiver Fransche districten
van Canada vindt men zelfs eene nataliteit van 51,5 per 1000,
dus nog grooter dan de Russische. Wel staat daartegenover
een groote kindersterfte, toch blijven evenals op Java ruim
4 kinderen per gezin over, zoodat het yolk zich alle 30 a 35 jaren
zal kunnen verdubbelen. In Canada zouden zij dan ook het
Angel-Saksische element verdringen, zoo dit niet bestendig door
nieuwe landverhuizers versterkt werd.
Waar het yolk niet toeneemt, zullen anderen van buiten of
het land binnenstroomen. Telde men in 1851 slechts 392.874
buitenlanders in Frankrijk, zoo zijn deze thans tot 2 1 /2 millioen
gestegen. Eugene Gascoin is evenwel van meening dat deze
schatting te laag is, en stelt ze op minstens 6 millioen (25).
Het zijn voornamelijk Spanjaarden en Italianen (26), die in
het Zuiden binnendringen en Vlamingen in het Noorden (40000
per jaar), waarvan velen evenwel slechts seizoen-arbeiders zijn.
Deze achteruitgang der nataliteit treft ons zooveel te meer van
een land welks hoog vereerde dichter Victor Hugo, de beroemde
woorden schreef :
„Seigneur! preservez moi, preservez ceux que j'aime
Freres, parents, amis et mes ennemis meme
Dans le mal triomphant
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie,
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De jamas voir, Seigneur, fete sans fleurs vermeilles
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles
La maison sans enfants".

Niet minder merkwaardig is de toestand in de Staten van
Noord Amerika. De gemiddelde nataliteit is er reeds even gering
als in Frankrijk. her verschillen evenwel niet de kantons of
staten onderling maar de families. De nataliteit der oude AngelSaksische families is gelijk aan die der slechtste Fransche
kantons (27). Hetzelfde geldt van de oude Engelsche families
in Australia. Zelfs onder werklieden blijft daar 40 % ongehuwd
en de gehuwden hebben slechts 1,8 kind per gezin (28). In beide
landen treft men kinderrijke gezinnen slechts onder de nieuw
aangekomen landverhuizers. Houdt de immigrantenstroom geheel op, zoo zal de bevolking op den langen duur achteruit gaan,
bovendien zullen de afstammelingen der landverhuizers uit
Noord Europa in de Vereenigde Staten geleidelijk teruggedrongen worden door die uit Zuid-Europa.
Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt dus, dat niet economische redenen de aanleiding zijn geweest tot achteruitgang der
nataliteit, vreemdelingen toch vinden in deze landen een goed
bestaan voor zich en hunne kinderen. Ook trouwt men in
Frankrijk weinig minder dan vroeger (29). In Amerika trouwt
men zelfs meer dan in Europa (30). Het is eenvoudig een gevolg
der rationalistische denkwijze.
Eenigszins anders is het in Zweden en Noorwegen. Daar
een groat gedeelte van het land weinig vruchtbaar is en het
yolk een goede algemeene ontwikkeling heeft, zoo leidde daar
het dalen der zuigelingsterfte en der algemeene sterfte tot
overbevolking. De mensch kon er aan zijn eischen niet meer voldoen en een sterke landverhuizing had er plaats, vooral naar
Noord Amerika. Daar er bij den hoogeren levensstandaard dus
geen plaats was voor de jongere generatie, zoo beperkte men
er het aantal huwelijken, dat er sterker daalde dan ergens
elders (Oostenrijk ging van 1920—'25 denzelfden weg op). Reeds
sedert 1905 is het tot 6 per 1000 verminderd. Ook is de geboortefrequentie er gering (zie boven). In Zweden bestonden hiervoor
dus wel economische redenen, die evenwel versterkt werden door
hooge levenseischen, bij democratische gezindheid. Voor alle
andere landen kan men aannemen, dat de geboortefrequentie daalt
met den toenemenden welstand en de intellectueele ontwikkeling.
In Italid worden de meeste kinderen geboren in streken, waar
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de analphabeten in de meerderheid zijn (31) en ik wees er
vroeger reeds op (Deel III bl. 37) , dat zwakzinnigen, die huwen,
meestal zeer veel kinderen hebben. De invloed van den welstand
is direct te berekenen, zoo men in de groote steden de geboortefrequentie van arme, welgestelde en rijke wijken, onderling
vergelijkt. Steeds heeft de armste wijk ongeveer 3 maal zooveel
kinderen als de rijkste (32). Tot dezelfde resultaten komt men,
zoo men de geboortefrequentie van ambtenaren met die der
werklieden vergelijkt, hetzij per 1000 gezinnen of na een
huwelijksduur van 15 jaar. In beide gevallen hebben de werklieden meer kinderen en bij beide groepen daalt de kinderrijkdom
met de stijging van salaris (33). Voor Engeland en Wales
maakte men dezelfde vergelijking tusschen de standen onderling,
met het resultaat dat de hoogste klasse de minste kinderen had,
de midden klasse iets meer, en de werkman de meeste. Van
deze heeft de ongeoefende werkman veel meer kinderen dan
de opgeleide vakman. Uit een andere tabel blijkt dat menschen
met vrije beroepen slechts half zooveel kinderen hebben als de
werklieden en de kleine neringdoenden (34). Dezelfde verhouding
tusschen nataliteit en welstand vindt men voor Zweden en voor
ons eigen land (35). Toch zijn de bovengenoemde berekeningen
thans ten deele verouderd want Wolf toonde aan dat de werkman in de steden thans niet veel meer kinderen heeft dan de
andere standen.
Naast welstand, heeft het stadsleven grooten invloed op de
nataliteit. Zij is op het platteland grooter dan in kleine steden
en zij daalt in de groote steden naarmate deze meer inwoners
hebben (36). In Berlijn waren voor den oorlog reeds 27 % der
huwelijken kinderloos en van Brussel werd reeds voor den oorlog
beweerd, dat in straten waar gegoeden woonden slechts 2,7 tot
5,2 kinderen per 1000 inwoners geboren werden (37).
Uit al het meegedeelde blijkt wel voldoende, dat er geen
sprake kan zijn van een door degeneratie opgewekten achteruitgang der vruchtbaarheid. De vermindering van het kinderaantal is dus een gewilde. Daarvan heeft men zich in Engeland
ook door een enquete (directe ondervraging) overtuigd (38).
Wij hebben dus thans de vraag te beantwoorden : waarom
beperkt men het aantal zijner kinderen?
C. PRO NEO-MALTHUSIANISME.

Wij hebben er in de eerste plaats op te wijzen dat het N. M. een
gevolg is der voorzorg. Immers werd er op gewezen, dat in de
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landen, waar het N. M. het sterkste is ook de sterfte daalde,
waardoor de toename der bevolking eerst niet verminderde.
Daarbij laat ik een land als Frankrijk buiten beschouwing. Waar
de sterfte sterk daalt, daar zal ook de promotie langzamer
plaats hebben ; men moet zich dus langeren tij d behelpen met
een kleiner inkomen en de kleine middenstand stelt dientengevolge het huwelijk uit of begeert geen kinderen.
Tevens daalde de zuigelingsterfte, zoodat de eenmaal geboren
kinderen in leven bleven. Dan influenceert de verminderde
zuigelingsterfte de geboortefrequentie. Waar een of twee
kinderen door den dood verloren werden, wordt allicht een
ander kind begeerd. Verliest men geen kinderen, zoo acht men
het getal der aanwezigen, rekening houdend met de beperktheid van het inkomen, al spoedig voldoende. Daarmede bedoel ik
niet dat het N. M. eenvoudig door de verminderde zuigelingsterfte verklaard moet worden zooals Budge Bertillon en anderen
gedaan hebben. Toch acht ik het een zeer gewoon verschijnsel,
dat ouders zich op het standpunt plaatsen : Wij kunnen twee
of vier kinderen groot brengen zonder dat ons dit al te zeer
bezwaart. Is dit aantal geboren, zoo gebruikt men preventieve
middelen. Stierven er van de geborenen een of meer als zuigelingen, zoo doet men dit niet, tot het getal der levende kinderen
aan den wensch beantwoordt. Zoo is het duidelijk, dat de verminderde zuigelingsterfte de nataliteit doet dalen (39).
De natuurmensch, vooral de tropenbewoner, kent deze voorzorg
nauwelijks. Onze gecompliceerde maatschappij stelt daarentegen
steeds hoogere eischen aan die voorzorg. Immers leerden ons
deze toestanden het spaarbankboekje kennen, ziekteverzekering
naast levensverzekering, ouderdomsverzekering naast invaliditeitsverzekering, den bliksemafleider naast de brandassurantie.
Vooral toonde de voorzorg zich in het streven om tegen alle
tegenvallers gewaarborgd te zijn. Men kan niet meer vertrouwen,
men is nerveus geworden, men zoekt en vindt een waarborg
in het vormen van kapitaal. Zooveel te meer, daar de ontwikkeling van onzen handel en onze industrie de toename van
kapitaal vereischt. Alle welvarende landen toonen dan ook
(ik schakel den invloed van den oorlog uit) een gestadige toename van het kapitaal en een gestadige toename van het getal
der kapitaalbezitters (40). Van de meeste kapitaalbezitters
evenals van hen, die een vast inkomen ontvangen (vrije beroepen,
ambtenaren) , kan worden aangenomen dat zij hun eigen voedsel
niet produceeren en geen of weinig onroerend goed bezitten.
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Hetzelfde geldt trouwens van alle stadsbewoners. Zij zijn dus
geheel afhankelijk van de koopkracht van hun inkomen of van
de rente hunner effekten. Elke financieele crisis leert ons, dat
die koopkracht daalt en stijgt, en de wereldoorlog heeft ons
geleerd dat ook de grootste kapitalen als sneeuw voor de zon
kunnen smelten. Men geeft er zich rekenschap van, dat alle
kapitaal berust op crediet en vertrouwen, het is dus geen onaantastbaar of onveranderlijk bezit en evenzeer is het inkomen
of van den toestand, waarin de werkgever (staat,
gemeente, industrie enz.) zich bevindt. Zoo zijn wij dus alien
afhankelijk van de politieke toestanden der geheele aarde
(kolonien) en, werd de onrust geboren, die ons alien vervult.
Die onrust baart zorg of voorzorg en het wordt begrijpelijk
dat men zich niet met al te veel kinderen wenscht te belasten.
Hun aantal is volkomen afhankelijk geworden van economische
overweging en deze gedachte wordt bij alle standen gevonden,
want alien zijn ge1nteresseerd bij zekere kassen, banken, of bij
hun spaarbankboekjes. Neemt nu het getal der kinderen gestadig
toe, dan kan men geen geld meer naar de spaarbank brengen,
of men meent zijn bijdragen voor de kassen, die toch de veiligheid voor de toekomst beloven, niet langer te kunnen storten.
Daarom daalt het aantal kinderen met den verhoogden inleg
op de spaarbankboekjes (41).
In gelijken zin werkt de wensch om door sparen rentenier
te worden, die bij geen yolk zoo sterk aanwezig is als bij het
Fransche ; iedereen verlangt het einde van zijn leven in
beschouwende rust door te brengen. (Turquan.) Deze wensch
is sterker dan het verlangen naar kinderen. Rijke families,
oude geslachten staan op het standpunt, dat hun kinderen in
de maatschappij niet mogen dalen, dat zij daarom aan hun
kinderen hetzelfde inkomen moeten trachten na te laten, wat
zij van hun ouders ontvangen hebben. Hebben zij nu geen goed
bezoldigde betrekking of geen winstgevende zaken, zoo is dit
alleen te bereiken door sparen, door vermeerdering dus van
het overgeerfde kapitaal, of ook door beperking van het aantal
kinderen, waardoor de dueler bij de erfenis kleiner wordt. Deze
overwegingen der rijken zijn niet van den laatsten tijd, zij
hebben ten alien tijde bestaan, want Polybius constateerde hetzelfde reeds bij de Grieken en Tacitus bij de Romeinen (42).
Hetzelfde getuigen Madame de Sevigne en Montaigne voor het
Frankrijk der 18e eeuw (43).Trouwens het Hollandsche gezegde :
dat een zoon en een dochter rijkelui's wensch is, is reeds van
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ouden datum. Om dezelfde redenen spelen financieele overwegingen een groote rol bij de huwelijkskeus, vooral in Frankrijk.
De beperking van het aantal kinderen wordt verder veel
gevonden bij die personen, die een klein vast inkomen hebben
en daarnaast beschaving en hooge levenseischen bezitten
(ambtenaren). Volgens Turquan is dit een der redenen waarom
het N. M. in Frankrijk zoo toenam, daar toch is het aantal
slecht gesalarieerde ambtenaren bijzonder groot. Onder de
hoogere ambtenaren in Pruisen zijn 21,5 % ongehuwd (1913),
bij de hoogere rangen der postambtenaren 19,3 % (1912). In
Beieren (1916) zijn van de lagere ambtenaren 8,8 % ongehuwd,
van de middelbare rangen 13,4 % van de hoogere 19,9 %. Die
wel gehuwd zijn hebben zeer weinig kinderen (Proceedings of
the world population conference. Geneva, 1927. blz. 152). In dezelfde Proceedings vindt men een samenstelling der Italiaansche
literatuur over den invloed van stand en welstand op de vruchtbaarheid en samenstellingen voor geheel Europa, verder ook
over den invloed van het stadsleven (blz. 161).
In een stedelijk burgerhuishouden geeft een groot aantal
kinderen aanleiding tot groote moeilijkheden. Het vereischt om
te beginnen een grootere woning, waardoor zoowel de huur als
de belastingen stijgen. Men kan de kinderen niet op straat
laten spelen, ruimte in huis is noodzakelijk. Voorts eischen zij
voeding, dekking, kleeding en bediening. Vooral het laatste
mogen wij niet gering achten, want waar het inkomen (bij
de enorm gestegen loonen) niet veroorlooft een dienstbode te
houden of (wat zoo dikwijls voorkomt) de dienstboden weigeren
in een kinderrijk gezin te dienen, daar moet de huisvrouw van
den ochtend tot den avond haar zorg en haar kracht verdeelen
over de kinderen en het huishouden. Zoolang het jongste kind
nog klein is, is zij geheel aan huis gebonden, of zij moet de
kinderen meenemen wanneer zij het huis verlaat. Vandaar de
vele kinderwagentjes-voortduwende-moeders of vaders, ook in
de late avonduren of bij volksfeesten. De genoemde zorgen zullen
de vrouw dubbel zwaar vallen bij elke nieuwe zwangerschap.
Bovendien vereischt de geboorte allerlei uitgaven voor geneesheer, verpleging enz., die ook al niet geringer geworden zijn.
De uitgaven voor de opvoeding worden steeds hooger, zoowel
ten gevolge der toenemende eischen der concurrentie, van handel,
wetenschap, industrie en staat, als van de mode met haar
wisselende eischen van wat men noemt : de algemeene beschaving
of ontwikkeling. Door dit alles kost de opleiding steeds meer,
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duurt steeds langer en men moet ook eenige jaren langer
wachten voor het kind zelf gaat verdienen.
Willen de ouders van een kinderrijk gezin aan dit alles het
hoofd bieden, zoo moeten zij al wat naar luxe zweemt beperken.
Zij moeten of stand doen van veel wat men niet gaarne mist.
De geboorte van een derde of vierde kind wordt in het burgerhuishouden als een zware druk gevoeld. Bij de landbewoners
wordt dit gevoeld doordat zij de gelegenheid tot opleiding in
hun nabijheid missen, en de kinderen per spoor of tram naar
school moeten zenden of hen in den kost moeten doen ; de stadbewoners worden vooral gehinderd door de hooge huishuren,
de beperkte ruimte en de hoogere eischen aan kleeding en
schoeisel gesteld, en de verleiding van vele amusementen, zoowel
voor ouders als voor kinderen, die het stadsleven met zich
brengt (44).
De genoemde bezwaren gelden ten deele ook voor het ontwikkelde arbeidersgezin. Daarenboven ziet de arbeider in het
algemeen zijn inkomen, na zijn 25e jaar niet meer toenemen,
het gevolg is dat door elk volgend kind het bedrag, dat vroeger
voor de anderen besteed kon worden, onvermijdelijk vermindert.
Dit leidt er herhaaldelijk toe, dat de vrouw moet gaan verdienen,
en het bleek dan ook, dat het aantal der buitenshuis werkende
gehuwde vrouwen stijgt met het aantal harer huwelijksjaren.
Wil de werkmansvrouw dit vermijden, wenscht zij zich te
blijven wijden aan eigen gezin, zoo moet zij het aantal harer
kinderen beperken, of den eenmaal aangenomen levensstandaard
laten dalen, wat ieder mensch uiterst moeilijk valt (45). Weliswaar gaan de kinderen later mee verdienen maar dan daalt
dikwijls ook het inkomen van den vader en niet alle kinderen
zijn geneigd (en bij vroegtijdig huwelijk ook niet in staat),
voor de ouders te zorgen. Zoo is het begrijpelijk, dat de intelligente en goedverdienende werklieden het aantal hunner kinderen
beperken. In Engeland daalde de geboortefrequentie juist bij
deze klasse sterker dan bij alle andere. Zij nam van 1880-1904
met 50 % of (46). Het zelfde geldt van de groote steden van
Europa (Wolf). Bij den niet ontwikkelden, niet geoefenden
werkman bestaat de wensch tot kinderbeperking in veel
mindere mate omdat hij niet denkt en geen voorzorg kent.
Daar dit bij velen tot werkelijke armoede leidde of tot een volkomen uitputting der vrouw, die ook buitenshuis werk had te
verrichten, zoo wekte dit het medelijden van sociaal voelende
Neo-Malthusianisten en zij openden bureaux om inlichtingen te
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verstrekken of middelen te verschaffen om het aantal kinderen
te beperken (47). Deze volksverbeteraars beweren, dat zij hierdoor tevens het ontstaan van minder gewenschte individuen
beperken (47a) en het gebruik maken van verkeerde middelen
tegengaan. Zulke bureaux bestaan ook in ons land.
De belangen der kinderen worden gaarne vooropgesteld door
de verdedigers van het N.M. Zij beweren, dat kinderen uit
kleinere gezinnen een betere opvoeding zullen krijgen en daarom
meer kans hebben op een betere positie, om tot een huwelijk
te kunnen komen of om vroeger te kunnen trouwen.
Het valt trouwens voor den middenstand niet te ontkennen,
dat slechts weinigen financieel in staat zijn aan vele kinderen
een zoodanige (bijv. Universitaire) opleiding te geven als zij
wenschen en hun kinderen verwachten.
Daar sedert de revolutie de afscheiding tusschen de standen
nagenoeg verdwenen is, althans in dien zin veranderd, dat
iedereen naar het hoogste kan streven, zoo bestaat ook bij alle
ouders de neiging om het hun kinderen beter te geven, dan
zij het zelf gehad hebben. Zij wenschen hun een opleiding te
geven boven hun stand en de kinderen wenschen in deze niet
achter te blijven bij hun vriendjes. Daarom meent men, dat de
hoogere klassen aangevuld worden uit de kleine gezinnen der
lagere standen, terwijl de kinderrijke gezinnen kans loopen om
te dalen. Ook beweert men, dat zoo het aantal kinderen al te
groot wordt, de ouders geheel zullen opgaan in de zorgen voor
de materieele behoeften en voor de opvoeding, en genoodzaakt
zijn al het andere te verwaarloozen.
Men gebruikt dan groote uitdrukkingen als : „de bedoelingen
onzer cultuur", „het oplossen der sociale questies", waaraan
iedereen zou moeten medewerken (48). Men acht dit een
belangrijk argument daar de sociale questies zoo sterk op den
voorgrond getreden zij n dat deze (de armenzorg incluis) de
plaats gingen innemen van den godsdienst. Immers tracht men
wel de herinnering aan eigen zonden weg te werken door groot
vertoon van sociaal werk.
Ook de boer heeft er belang bij het aantal zijner kinderen te
beperken. Hij kan zijn land in opvolgende geslachten niet in het
oneindige verdeelen, de kleine stukken zouden geen gezin meer
kunnen onderhouden. Een kan dus slechts de boerderij krijgen.
Zijn er meer kinderen dan is de moeilijkheid, dat zij niets
anders dan het boerenbedrijf geleerd hebben. Dit heeft bij ons
dikwijls ten gevolge, dat eenige broers en zusters op de boerderij
,
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der ouders met elkaar blijven woven, en alien ongetrouwd
blijven. De boer heeft dus gewoonlijk minder kinderen dan de
boerenarbeider, die niets te verdeelen heeft. Nadeelig werkte
hier ook de door de revolutie ingevoerde democratische erfenisregeling (48a). Kon men vroeger een kind bevoordeelen, bij v.
den oudsten zoon en hierdoor de fabriek, het landgoed, de
boerderij der familie in een hand houden en onverdeeld doen
voortbestaan, zoo zou dit bezit thans veel te zwaar belast moeten
worden (hypotheken) em aan elk der kinderen het hun toekomende deel te kunnen uitkeeren (49). Daarom trouwt men
in den boerenstand minder dan in de andere standen, of men
beperkt dientengevolge het aantal zijner kinderen, vooral in
Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Zevenbergen (50).
Op kleine boerderijtjes bestaat in ons land sedert lang het
gebruik, dat men de wet op de erflating door een notarieel
contract ontduikt. De ouders geven tijdens hun leven het
boerderijtje aan eon zoon, die hen daarvoor tot hun dood onderhouden moet, de andere kinderen ontvangen uitkeeringen, die
nauwelijks dien naam verdienen. Deze leggen zich er bij
neer, want „de zaak gaat boven het kind" (51). Zij kunnen
er zich ook bij neer leggen, omdat zij meestal in dienst
bij anderen zijn, een weg dien boerenzoons en dochters
beneden hun stand achten.
Het N. M. wordt verder versterkt door de toenemende
materieele denkwijze, die aan de menschen het vertrouwen
ontnam uit den godsdienst geboren. In de plaats daarvan kwam
vrees voor de toekomst en het verlangen alles bij voorbaat to
willen berekenen en te voorzien. Door de materieele denkwijze
nam evenzeer het egoisme toe, de onlust verplichtingen op zich
te nemen en het verlangen naar weelde, genot en allerlei afleiding, in 't kort de te hooge levenseischen.
Idealisten of godsdienstige menschen kunnen dit nu wel veroordeelen, maar zij hebben zich toch of te vragen of ook zij zelf
niet reeds door de geestesgesteldheid aangetast zijn, en in elk
geval hebben zij er rekening mee te houden, dat zulke gedachten
en wenschen in alle standen doorgedrongen zijn, en dat zij
althans ten deele een natuurlijk gevolg zijn onzer cultureele
ontwikkeling, die het leven in tal van opzichten zooveel gemakkelijker en aangenamer, maar dan ook duurder dan vroeger
maakte.
Niet alleen de werkman maar ook de burgerstand leefde
vroeger hoogst eenvoudig, er waren er in de burgerklasse, die
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groote kapitalen hun eigendom noemden en toch niet wenschten
of te wijken van den eenvoud der vaderen. Zoo iets is thans
nagenoeg ondenkbaar geworden of wordt hoogstens nog bij
enkele boeren gevonden. Tot die verandering gaf ook de
industrie aanleiding, die aan arme maar talent- of karaktervolle jongens uit den werkenden stand gelegenheid gaf hooger
op te klimmen en het tot grooten welstand te brengen. Dit toonde
vooral Noord Amerika, maar in alle landen der West Europeesche
beschaving kan men hetzelfde, zij het dan ook in mindere mate,
waarnemen. In Engeland zien wij (trouwens ook in Duitschland)
hoe zulke personen of families ook in den adelstand opgenomen
worden. Natuurlijk gaf dit aanleiding tot naijver bij broers
en zusters, bij neven en nichten en het verlangen naar rijkdom
of nagemaakte luxe moest gestadig toenemen. Het verlangen
naar allerlei weelde (als onmisbaar beschouwd) stijgt steeds
sneller dan het inkomen, en bij elke toename van het laatste
worden nieuwe wenschen bij de oude gevoegd, want steeds zijn
er weer vrienden of kennissen bij wie men allerlei gezien
heeft, waarnaar men zelf ook verlangt.
Zoo nam de jacht naar het geld gestadig toe en men kreeg
geheel andere voorstellingen over wat er noodig is voor een
menschwaardig bestaan.
Daarbij veroverde de democratische gelijkheidsgedachte alle
gemoederen, zoowel die der arbeiders als die van den middenstand. Vooral in de steden werd het verschil tusschen rijk en
arm zeer in het oog springend, vroeger zag men dit verschil
meer binnenshuis, maar thans openbaart het zich evenzeer in
de voor ieders oog toegankelijke winkeletalages. Het verlangen
wordt bevorderd door de dressuur der verkoopster, die steeds
tot nieuwe uitgaven weet aan te sporen. De industrie kwam met
haar verleidelijke aanbiedingen om al wat men wenscht op
afbetaling te koopen en tal van menschen leven in de steden
van het aanbieden en verlokken tot allerlei afleiding en vermaak. Zij, die denken dezelfde beschaving te hebben als de
rijken, meenen dit te moeten toonen in de nabootsing (surogaat)
van dien rijkdom of in het bezoeken der gelegenheden voor
afleiding. Het stadsleven bevordert dus het streven naar
materieele voldoening, en dit heeft invloed op het geheele land,
daar de trek naar de stad in de laatste 100 jaren enorm is
toegenomen, waardoor een steeds grooter percentage der
bevolking stedeling werd. (Duitschland, Frankrijk, Amerika,
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enz.) In ons land leeft een tiende der bevolking in de hoofdstad
en de helft in steden boven 20000 inwoners.
Het N. M. werd verder bevorderd door de eischen der moderne
vrouw. Immers bezit deze thans een intellectueele ontwikkeling,
die haar op het gebied der kennis veelal tot de gelijke, sours
ook tot de meerdere van den man maakt. Dit drijft velen van
haar er toe de eigen geestelijke ontwikkeling, eigen geestelijke
zelfverwezenlijking hooger te stellen dan de plichten tegenover
haar kinderen, zooals Ibsen's „Nora".
Zij bedankt er voor haar leven door te brengen in zwangerschap of kinderen voedende, zij wil zich verder ontwikkelen,
wil uitgaan, muziek hooren en tooneeluitvoeringen bijwonen,
zich amuseeren, op reis gaan, goed gekleed zijn, zoolang mogelijk
jong en slank blijven en er goed uitzien. Het verlangen naar
het moederschap, voor zoover dit nog bij haar bestaat, is voldaan
met 1 of 2 kinderen, en zij begeert geen andere meer. Onder
haar invloed werd de zedeleer in dien zin gewijzigd, dat de man
de oude plichten behield, terwijl zij vrij wil zijn om al of geen
kinderen te baren. Daar zij er zich verder rekenschap van geeft,
dat groote nataliteit veelal grootere mortaliteit der kinderen
geeft, zoo zegt zij „ik bedank er voor kinderen te baren voor
het kerkhof of voor het slagveld. „I did not raise my boy to
be a soldier", is het begin van een bekend Amerikaansch lied,
dat zelfs in de loopgraven gezongen werd. De wensch tot kinderbeperking doet zijn invloed te meer gelden daar, waar zij haar
werkkracht buitenshuis productief kan of moet maken, doordat
de man werkeloos is of niet genoeg verdient om aan de wederzij dsche eischen (die overigens niet altijd onbillijk genoemd
mogen worden) te voldoen.
Het ligt voor de hand, dat de buitenshuis werkende vrouw
geen kinderen begeert (52) of zeker niet meer dan een of
twee. Gesteld dat er 2 jonge paren zijn, die gelijktijdig huwen;
van het eene paar werkt ook de vrouw in een of andere
betrekking. Dit gezin zal dan een dubbel inkomen genieten, het
zal geen of zeer weinig kinderen hebben en zich allerlei luxe
kunnen veroorloven wat woning, kleeding, voeding en geregelde
zomer-reizen betreft. Het andere paar, dat alleen op de verdiensten van den man aangewezen is, zal zich met veel minder
tevreden moeten stellen en, zoo er meerdere kinderen geboren
worden, dan komen zij (zegt men) nooit uit het getob.
Weliswaar is de vrouw in ons land nog steeds van meer
huiselijken aard dan in Frankrijk of Amerika, maar ook hier
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worden oude gewoonten door nieuwe verdrongen. Dit proces
wordt versterkt door de manlijke opleiding (studie enz.), die wij
aan de meisjes geven, omdat wij niet willen, dat zij voor de
toekomst alleen op het huwelijk aangewezen zijn. Haar dreef
dit evenwel er toe jongen of man te willen zijn en dus vrij
van vrouwelijke zwakheden. Komen zij toch tot een huwelijk,
zoo missen zij veelal lichamelijk en geestelijk de bekwaamheid
en de neiging om zich geheel aan het gezin te geven of om
in het huishouden alles zelf te doen. De hulp, die zij noodig
hebben, wordt betaald door te bezuinigen op het aantal kinderen.
Deze neigingen werden versterkt door het feminisme, dat
leerde, dat de verdediging der vrouwenrechten veel belangrijker
was dan de generatieve eigenschap der vrouw. Men Wilde toonen,
dat men den man niet noodig had. Zoo werd de vrouw afkeerig
van het moederideaal, terwij1 men geslachtsbehoeften wel moist
te bevredigen (Meinhof). Over het laatste schreef eene vrouw
(M. C. Stopes) : „It (lesbian love) is so much practised nowadays, particularly by the „independent" type of woman that
I run a risk of being attacked because I call the thing by its
correct name (homosexual vice)" (blz. 41). Zie ook Deel V
blz. 51 (52a). Naast de feministen vinden wij dan de socialisten,
die de lagere geboortefrequentie der hoogere standen als een
klasseprivilege beschouwen en nu hetzelfde voor den werkenden
stand verlangen. Eindelijk zijn nog de Eugenisten (rasverbeteraars) te noemen, die door geboortebeperking den
levensstandaard, het levensgeluk, de moreele en physieke
omstandigheden van hun yolk willen verhoogen (Medical
views blz. VIII en 7).
Het N. M. wordt verder versterkt door de verminderde
economiache waarde der kinderen. Het groote verschil tusschen
ouden en nieuwen tijd is vooral daarin gelegen, dat het kind
vroeger een waardevolle medewerker was, thans echter een
duur luxe paardje. De Javaan spaart niet, zijn kinderen zijn
zijn kapitaal, die hem zeker onderhouden zullen als hij oud
wordt. Dit is een toestand, zooals die heden nog in sommige
streken van Limburg bestaat, waar de kinderen z4:56 gewend zijn
de ouders te verzorgen, dat eventueel een dochter ongehuwd
blijft om dit te kunnen doen. Het kwam daar voor dat ouders
en kinderen de rijkstoelagen ingevolge de ouderdomswet verontwaardigd terugwezen, omdat het de dure plicht der kinderen
was de ouders te onderhouden. Die ouderdomspensioenen doen
dus de waarde van de kinderen dalen.
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De economische waarde der kinderen wordt verder ten zeerste
beperkt door den leerplicht, waardoor het kind tot zijn 12e
(in vele andere landen tot zijn 14e jaar) aan het landbouwbedrijf (aan het meeverdienen in 't algemeen) onttrokken wordt.
Ook de wetsbepalingen aangaande de kinderarbeid op fabrieken
(wat niet voor het 14e jaar wordt toegestaan) berooven de
ouders van een bron van inkomsten. Wel verkreeg men door
deze wetten beter onderlegde en gezonder menschen, werklieden, die beter in staat zijn dan hun ouders om voor zichzelf
en hun gezin te zorgen, maar dit alles kwam slechts hunzelf en
niet hun ouders ten goede.
Niettegenstaande deze beperking van de economische waarde
van het kind, blijft het kind toch nog een belangrijke medewerker bij den keuterboer, bij den boerenarbeider, die een eigen
stukje grond heeft, in allerlei zelfstandige beroepen, waarbij
de leden van het gezin nog kunnen medewerken.
Daarom vindt men in zulke gezinnen in den regel nog vele
kinderen.
Ook in vele arbeidersgezinnen bleef het kind nog een nuttige
werkkracht als het na het verlaten der school (als loopjongen
of dagmeisje) direct kon gaan verdienen of zoo het met 14 jaar
bij de industrie kon worden toegelaten. Daar de bovengenoemde
materieele levensopvatting ook de kinderen heeft aangegrepen,
zoo geeft dit evenwel weer aanleiding tot velerlei strijd in de
gezinnen, daar de kinderen hun inkomsten liefst aan amusementen en kleeding besteden.
In het kapittel „de vrouw in de maatschappij" (Deel V),
is er reeds voldoende op gewezen, dat volwassen dochters geen
werk meer kunnen vinden in de huishouding der moeder, waardoor ook zij hun economische waarde voor het gezin verloren
hebben. Wij kunnen er aan toevoegen, dat hoe hooger een familie
op de maatschappelijke ladder staat, hoe geringer de gelegenheid
wordt om de werkkracht der dochters productief te maken.
Wel worden de dochters thans evenals de zoons productief,
maar uitsluitend ten koste der ouders en nimmer te hunnen
bate. Daarom zijn kinderen hoogst kostbare luxe artikelen
geworden. Het kind verloor voor het gezin zijn economische
waarde.
Bevorderd wordt het streven naar weinig kinderen in zulke
steden, waar de huiseigenaar niet aan families met veel kinderen
verhuren wil, zoo als te Berlijn en vooral te Parijs (52b). Daar
kunnen de (overigens weinig talrijke) gezinnen met veel kinderen
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nergens een waning krij gen. Bevorderd wordt het verder door de
aanbiedingen van allerlei betrekkingen, waarvoor men een gezin
zonder kinderen verlangt of ongehuwde employees wenscht (53).
Het neemt toe door het steeds grooter wordende aantal psychopaten, die voor de vorming van een gezin, voor de verantwoordelijkheid van het hebben van kinderen, voor de plichten en de
zorgen terugschrikken. Het neemt toe door de psychopatische
vrouwen, die voor het moederschap terugschrikken. Het neemt
toe door het concubinaat in de steden, door de mode, die een
groot aantal kinderen belachelijk en inferieur gaat vinden.
Het neemt toe door de degeneratie van het lichaam, gevolg
van de industrie, het stadsleven, het in leven houden van tal
van minderwaardige individuen, die voor het moederschap
physisch of psychisch ongeschikt zijn. Het neemt toe door
allerlei perverse neigingen, door gebrekkige ontwikkeling van
natuurlijke gevoelens.
De beperking kwam (met haar eenziej dig intellectualisme) niet
voort uit economische oorzaken, maar uit de volksopvoeding, de
democratiseering der maatschappij, de emancipatie van het
klasseverschil en de daaraan verbonden wilde concurrentie, de
sterke ontwikkeling van het individualisme, de opvoeding, die
het heele denken alleen in egoistisch-materieelen zin ontwikkelde,
het idealisme belachelijk maakte en meer en meer ook de vrouw
in dien zin vervormde. Hierdoor ontstond het verlangen naar
wellust, rijkdom, niets doen, rentenieren, de jacht naar geld
en luxe, die door de ongebreidelde concurrentie, welke er een
gevolg van was, zoowel het neo-malthusianisme als den wereldoorlog deed ontstaan. Het is dan ook natuurlijk, dat het neomalthusianisme zich het eerst en 't sterkst in de meest vruchtbare streken van Europa ontwikkelde.
De ontevredenheid der werklieden uit zich veelal in socialisme,
maar in den grond der zaak is het socialisme in alle standen
der maatschappij doorgedrongen. Het socialisme doet sterk het
aantal kinderen dalen, dat bleek o.a. in Saksen (vroeger het
kinderrijkste land 43,5 per 1000) , waar de geboortefrequentie
buitengewoon snel, zelfs beneden het gemiddelde van Duitschland, daalde (54). Zulk een verval had voornamelijk plaats in die
streken, waar de meeste socialisten woonden en het minst in
die, waar de meeste R. Katholieke stemmen werden uitgebracht.
In Australia zijn 40 % der volwassen werklieden ongehuwd en
de gehuwden hebben slechts 1,8 kind per gezin. In een sterk
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gesocialiseerden staat moet het N. M. ook daarom toenemen,
omdat er geen vrouweltke dienstboden bestaan (Australia,
Amerika). Dit drijft vanzelf tot kinderbeperking (55).
Het getal der kinderen neemt dus of met de verminderende
invloed van den godsdienst. In Munster, waar 72 % der
kiezers voor het Centrum stemden, was de geboortefrequentie
voor den oorlog nog even groot als in Rusland (45,3 per 1000).
Daar dit volgens Lenz (56) ook voor andere streken geldt, zoo
schreef hij : „Deutschland wird am Ende dieses Jahrhunderts
voraussichtlich wieder ganz tiberwiegend Katholisch sein". Wij
zullen later zien wat er van aan is.
Nu is het de vraag of deze achteruitgang der nataliteit uitsluitend als een verlies geboekt moet worden? Zoo lang het
proletariaat in de groote steden het aantal zijner kinderen niet
beperkte, heerschte daar vaak een verschrikkelijke toestand.
De opeenhooping van menschen ten gevolge der industrie
veroorzaakte er gebrek aan ruimte, lucht en licht. Zij schiep
er de ellende der „eenkamerwoning", waarvan bij het groote
aantal kinderen de verwaarloozing, vervuiling en sterfte, door
geen pen te beschrijven zijn. Deze troffen een man als Booth,
toen hij „darkest London" had leeren kennen zoozeer, dat hij
na het doordringen van het N. M. verklaarde, de vroegere toestanden van onbeperkte vermeerdering niet terug te wenschen.
Dit te begeeren in een dergelijk milieu zou misdaad zijn. Zulke
toestanden bestonden of bestaan, zij het dan ook in mindere
mate, ook in ons land. Aileen, wanneer men in staat was al
deze gezinnen in een gezonde omgeving te brengen, waar hun
tevens werk verschaft kon worden, zou er niets tegen de oude
vruchtbaarheid zijn in te brengen en ook de vrouwen der
arbeiders zouden er geen bezwaar tegen hebben (Coutts blz.
169). Op welke bezwaren dit zou stuiten heeft het verschaffen
van behoorlijke woningen aan ons yolk, gedurende de laatste 10
jaren, duidelijk voor oogen gesteld.
Ik leerde vele werkmansgezinnen in kleine steden en ten
platten lande kennen. Bij een eenigszins vertrouwelijk gesprek
bleek steeds de eerste klacht der moeder : het getob over de
vele kinderen, het uitputtende der snel op elkander volgende
baringen, het gebrek aan rust. Haar geheele leven was slechts
slaven en zwoegen. Zij betreurden het steeds, dat zij geen kennis
hadden van de kunstmatige kinderbeperking of zij uitten hun
teleurstelling bij elke nieuwe zwangerschap en benijdden de
kinderarme vrouwen. Of ik in dit opzicht tot gezinnen sprak
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van geloovige R. Katholieken of Protestanten maakte geen verschil. Het waren gezinnen met zes, acht, tien of meer kinderen.
Het valt niet te ontkennen, dat vele snel op elkander volgende
geboorten (en zoogen der kinderen) de vrouwen uitputten (56a).
Het aantal levenloos geboren kinderen neemt dan ook toe na
het 35e levensjaar der vrouw, en na de geboorte van het 6e
kind (57).
De kindersterfte (binnen het eerste levensjaar) neemt evenzeer toe, na de geboorte van het 5e kind, zelfs met sprongen bij
het 10e, 11e en 12e kind (58). Er is een groote sterfte onder de
kinderen, zoo de geboorten elkander snel opvolgen voornamelijk,
waar de tusschenruimte minder dan een jaar is, maar zij is
ook nog aanzienlijk, waar de tusscheruimte 1 tot 2 jaar
bedraagt ; zij schijnt meer dan 2 jaar te moeten zijn (59).
Daarbij mag men niet uit het oog verliezen, dat het conceptievermogen der eene vrouw veel grooter is dan dat der andere. De
eene is na elke aanleiding direct zwanger, de andere eerst na
5 jaren huwelijk. Er zijn gevallen bekend van 17-20 jarig
huwelijk voor er een kind geboren werd.
Deze bovengenoemde bezwaren wegen zwaarder, zoo de vrouw
verplicht is in de industrie werkzaam te zijn, want dan neemt het
aantal miskramen enorm toe (15,5 % der zwangerschappen)
en evenzeer het aantal zwangerschapsziekten (5,5 %), of andere
ziekten van het kraambed (4 %) (60).
Deze uitputtende gebeurtenissen verslappen de vrouw veel
meer dan normale bevallingen. Zeer sterke nataliteit gaat
overal waar zij voorkomt, gepaard met sterke mortaliteit.
Daarom heeft men sterke nataliteit terecht ook met roofbouw
vergeleken ; zooals men bij deze den bodem uitput, zoo geschiedt
het hier met de moeder (61).
„The exhausted mother (62) condemned to spend the evening
of her days upon a sofa, or quietly surrendering the unequal
struggle somewhere about the middle span of her life, and
remaining but an affectionate memory to her children at the
very time when her influence would have counted most deeply
in their lives. All of us know instances in the humbler walks
of life of women whose struggle with poverty and an everincreasing family has made them take rank as among the
supreme heroines of life. They may lack their sacred bard ; but
in the recollection of ministers and social workers they stand
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out as among the most amazing examples of what the human
spirit can stand without breaking. Yet among them too the
exorbitant price of such a life has resulted, though not so often
as one would have expected, in premature break-down or death.
And the resultant strain upon nerve and temper, with its
associated and inevitable consequences of bickering, strife, and
the production of a mental and moral atmosphere wholly
unfavourable to the spiritual interests of the rapidly growing
family passes any form of human assessment." (blz. 172.)
Voor deze vrouwen begeert hij anti-conceptioneele middelen
om de afstanden tusschen de bevallingen grooter te maken, (ik
ken vrouwen, die alle 18 maanden een kind hebben en andere
zelfs twee in een jaar) want zegt hij : „It can be no part of the
intention of God that a mother should be so worn out by incessant
child-bearing that motherhood, instead of being the crown of
her being and a cause of the most intense joy, becomes a
dreaded nightmare, and the arrival of each child an occasion
for bitter despondency and gloom (blz. 174)."
Het komt mij verder voor, dat de moderne cultuurmensch
de oude tij den van groote nataliteit (gepaard met sterke
mortaliteit) ook daarom niet zal begeeren, omdat hij veel te
gevoelig geworden is om zulk een sterfte onder de kinderen
te verdragen, zooals onze voorouders, de Javaan en de Rus dit
konden of nog kunnen. Blijven echter door onze hygiene en
zuigelingverzorging alle kinderen in leven, die bij het niet
toepassen der anti-conceptioneele middelen geboren zouden
worden, dan zou er aan de tegenwoordige vrouw een zwaardere
taak opgelegd worden dan aan haar groot- of overgrootmoeder,
die de helft harer kinderen plachten te verliezen. Was de
zuigelingsterfte thans nog even groot als in 1871, dan zouden
in ons land jaarlijks 20 a 25000 zuigelingen meer sterven dan
thans werkelijk geschiedt (63). Dit zou de moeders van veel
arbeid ontlasten. Nu dit niet plaats heeft, bereiken zij hetzelfde
door het aantal kinderen te beperken. De vermindering der
zuigelingsterfte is dus een tweesnijdend zwaard.
Voor het neo-malthusianisme pleiten verder allerlei redenen
van gezondheid. Ik heb daarbij niet zoo zeer het oog op die
ziekten die door een bevalling toenemen als : long- en keeltering,
nierziekte, hartkwalen, ongenezen Syphilis, krankzinnigheid en
zware psychosen enz., noch die een bevalling onmogelijk maken
(bekkenvernauwing, Ovariumtumoren) (63a) ; veel meer denk
ik aan de overervende ziekten, die de kinderen benadeelen :
KOHLBRUGGE,
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Het albinisme, de nachtblindheid, doofstomheid, bloederziekte,
neuritis optica, suikerziekte, cataract, de syphilis enz., geven
alien een minderwaardig nageslacht. Verder denk ik aan de
verschijnselen van het niet bijeenpassen der kiemen, waardoor
alle kinderen, of alleen de meisjes of alleen de jongens abnormaal worden of niet levensvatbaar zijn, terwijl de ouders toch
een volkomen normalen indruk maken (64).
Eindelijk denk ik aan het groote aantal zenuwziekten, dat
gestadig schijnt toe te nemen en sterk overerft. Daarvan zijn
epilepsie en krankzinnigheid wel de ergste.
In al deze gevallen komt men voor de ernstige vraag te staan :
Is nakomelingschap niet ernstig te ontraden, en zoo men voor
het aangaan van het huwelijk niet was ingelicht, is het dan
niet wenschelijk van verdere kinderen of te zien? Er zijn
psychopatische personen, die nog wel geschikt zijn voor een
huwelijk maar geheel ongeschikt als „ouders". Ook het eerste
kan dikwijls worden betwijfeld, want wegens hun gebrek aan
aanpassingsvermogen zal het huwelijk gewoonlijk in een
scheiding eindigen. Doch had men hen voor het huwelijk hier
op gewezen, dan zouden zij zich waarschijnlijk toch niet hebben
laten weerhouden. Is het huwelijk eenmaal gesloten, zoo zou
men hun den raad moeten geven het aantal kinderen tot het
uiterste te beperken, want het zullen ongelukkige wezens worden.
Zeer dikwijls is de opmerking gemaakt (vooral van kerkelijke
zij de) , dat indien onze sociale toestanden werkelijk een beperking
van het kinderaantal zouden eischen, deze door onthouding en
niet door N.M. middelen moest worden bereikt. Men noemt
het gebruik der laatste een begeeren der lusten zonder de lasten
te willen dragen. Nu komt het mij evenwel voor, dat men een
geheel verkeerde opvatting van het sexueele leven heeft, zoo men
de lusten sterk op den voorgrond plaatst. Deze (trouwens ook
in 't hebben van kinderen) zijn natuurlijk aanwezig maar verminderen (64a) bij de meeste menschen zeer sterk na eenige jaren
van normaal huwelijksleven. „Es ist eine Erfahrungstatsache,
dass in der wahren, schonen Ehe der fleischliche Trieb bald an
Akutheit verliert, andere, seelische und geistige Fragen mehr
in den Vordergrund treten, vor allem die liebevolle Sorge um
das Kind, das sick zwischen die beiden stellt und ihnen Distanz
und heilsame Ablenkung giebt."
Het sexueele leven heeft voor het individu een geheel andere
beteekenis dan het verwekken van lusten of van nakomelingschap. Dit is in den Bijbel zoo mooi uitgedrukt door de
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woorden : „Zij zullen tot een vleesch zijn". Daarin zit de waarheid en niet in het verwekken van lustgevoelens, nosh in de
opvatting dat het huwelijk alleen dient om kinderen te verwekken. Twee zeer verschillende menschen moeten tot den
samengroeien (omdat het niet goed is dat de mensch alleen zij),
niet alleen (naar men thans wel eens beweert) door een geestelijken band, maar evenzeer door den sexueelen band. Wil men
beperking door onthouding zoo worden die twee niet tot „een
vleesch". (64b) Zij komen ook niet tot psychische overeenstemming, die uit de lichamelijke voortvloeit. De moeilijke, in elk
huwelijk waar te nemen strijd van aanpassing wordt door de
lichaamsgemeenschap verzacht en eindelijk opgeheven, zoodat
velen en physisch en psychisch op elkander gaan gelijken.
Er kan Been eenheid verkregen en gehandhaafd worden zonder
sexueel leven (65). Sexueele onthouding, al wordt zij in onderling overleg beoefend, wil dus niets anders zeggen, dan dat
men een ongelukkige familieverhouding schept, vervreemding
opwekt en drijft naar de ontbinding van tallooze huwelijken,
of tot abnormale handelingen en den man tot de prostitutie. Hoe
is het toch mogelijk, dat men hiervoor de oogen sluit? (65a)
Is men zoo overgeestelijk geworden, dat men niet meer
erkennen wil de geestelijke en lichamelijke kracht, die de man
aan het sexueele leven dankt?
Er zijn zelfs menschen zoo zonderling van opvatting of zoo
verslapt, dat zij in de huwelijks-gemeenschap voor den man niet
een krachtbron maar een oorzaak van verzwakking zien.
En nu eerst de vrouw : Zij heeft uit Naar aangeboren aard
veel meer aanpassingsvermogen dan de man ; was dit niet zoo,
weinig gelukkige huwelijken zouden er bestaan. Deze psychische
bereidwilligheid wordt nu versterkt door het physische
gebeuren. De organen der vrouw worden doortrokken, ingeent
met het zaad van den man (65b), vooral zoo daarop de zwangerschap volgt, die dit proces bevordert. Zoo komt ook hierdoor
physische en geestelijke overeenstemming met den man. Dit
noodzakelijke proces wordt zoowel door onthouding als door de
N. Malthusianistische praktijken belemmerd (65c). Omdat deze
inenting plaats heeft berustte ook het leviraatsrecht der Joden
(en andere volken) op zulk een juist beginsel. Was de gehuwde
oudere broer overleden zoo had de jongere broer de plicht bij
de weduwe kinderen te verwekken, die als kinderen van den
overledene werden aangemerkt.
Ter bevestiging van de boven gegeven opvattingen betref-
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fende het sexueele in het huwelijksleven zal ik nog eenige getuigen
aan het woord laten. lathe Sturmfels schrijft „Verstimmungen,
Zerwiirfnisse, Gereizheit, aber auch Leiden, haben ihre letzte
Ursache im ehelichen Verkehr." Ik verwijs verder naar het werk
eener andere vrouw, M. C. Stopes, Enduring passion. London,
1928 biz. 28. Nu volge de getuigenis van twee geneesheeren
(J. W. Coutts. The church and the sex question. blz. 181.)
„Continous abstention means, not self-control but self-denial.
Such self-denial for the lengthy periods necessary for effectiveness is asking more than human nature can give, or should
be asked to give. It is damaging to health, engenders irritability
and discontent, and sets up a barrier inimical to mutual
confidence and affection. It asks two people surrounded by the
intimacies of love not to be lovers. The attempts at abstention,
the struggle between physical needs and conscience, produce
conflicts damaging to mind and body, and if the attempts fail,
as they assuredly do, the mind is left distressed."
De predikant Coutts laat hierop volgen :
Blz. 182-184. „Christian married people who realize that
there is a great problem here will understand and respond to the
meaning of the words : „It asks two people surrounded by the
intimacies of love not to be lovers". The handling of this
question by celibates, whether clerical or lay, is often instinctively felt to be faulty by those who have had the experience
of married life and love, because it is apt to proceed on the
assumption that abstinence within the marriage bond is, or
should be, as easy and right as abstinence before marriage.
This is to overlook completely the change that comes over the
sex relationship when two lives have been completely devoted
to one another.
It becomes then something much more and much greater
than self-gratification. It becomes the crown of that mutual
devotion and self surrender which is the ideal of the Christian
married state. The word „sacramental" is one that should not
be lightly used ; but it is not overstating the sense of sacredness
and beauty and divine suggestiveness that may accompany the
complete expression of human love to say that it has at its
highest a sacramental nature. Probably few people think to-day
of the marriage bond under the analogy of St. Paul, that it
is a figure in some way suggestive of the union between Christ
and His Church. But where that figure is accepted and understood this will not seem too great a claim to be made for the
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mutual and whole-hearted coming together of man and wife.
On more prosaic ground it ought to be better understood
than it seems to be by those who starkly oppose „self-control"
to Birth Control that in a normally happy marriage the presence,
the endearments, the lover-like contacts of man and wife, which
stop short of the supreme act of merging and self-surrender
are, in the course of nature, the preludes to that act ; and that
where the final and supreme expression is denied the lesser
expressions of love, which keep it alive and active, are in great
danger of withering. It is a common experience of married
folk that when entire abstinence is resorted to, save under
the positive compulsion of illness or danger, which produces
a new emotional tone in the relations between man and wife
(the protective and compassionate instinct then replacing that
of equally mated comrades and lovers) there is a banking of
the fires of mutual affection, a lowering of the entire pulse
of married life, with the grave possibility of what was greathearted love sinking, at best, into a very pedestrian friendship,
at worst, into an ill-veiled animosity. Where this has resulted
from indifference or selfishness taking the place of devoted selfsurrender, it provides just the suitable breeding ground for
jealousy, suspicion, lowness or sulkiness of temper, and in
general those moods which may lead in the end to an absolute
subversion of what was once a happy married life".
Blz. 190-191. „It is a mere fact of experience that whatever
may be the case with animals, which may be regarded as being
in a state of „nature" in what I have tried to exhibit as an
objectionable and question-begging sense of that word, it is
not true of human beings that the one end of the intercourse
of sex is the production of children. That may be, personally I
think it is, its primary end ; but with the coming of love in

the human and Christian sense of that term the intercourse
of sex has been sublimated to serve other spiritual purpose.
I do not say more spiritual purposes, for the deliberate and
willed begetting of children is, as I have indicated, as solemn
a spiritual responsibility as Christian men and women can
possibly undertake but other spiritual purposes, amongst which
may be singled out the supreme expression of mutual devotion,
the keeping warm and active of the initial self-surrender by
which two lives are made one, and thereby the rekindling of
„that human heart by which we live" to all the finer and nobler
ends of life".
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De getuigenis van een anderen geneesheer (Medical views
blz. 13) is:
„The normal sex relations between husband and wife are
not merely the gratification of animal appetite but — or at
any rate should be — a perfectly definite factor contributing
to the adjustment on every plane : physical, mental, emotional.
It is certain however that for the average couple of to day
normal sexual intercourse plays a valuable and well-nigh indispensable part. It is therefore incorrect to regard sexual intercourse as being only justified by procreative intentions just as
it is incorrect to imagine that self-imposed sexabstinence can
be carried on under marital conditions without involving real
strain on both parties. In short, it is an inadequate view to
regard sex relations as a means to the end of parenthood".
Bij de bestrijding van het Neo-Malthusianisme wordt er van
kerkelijke zijde gaarne op gewezen, dat de kerk niet verlangt, dat
de echtparen zoo vruchtbaar mogelijk zijn. Men is vrij het aantal
zijner kinderen te beperken mits dit door onthouding geschiedt.
Nu is daarbij te bedenken dat, zoo men aan een echtpaar zegt
„gij kunt beperking beoefenen mits door onthouding", dit
vrijwel gelijk staat met scheiding van tafel en bed. Want
wenscht men geen kinderen meer, dan zou men zich blijvend
moeten onthouden, anders worden er nog tal van kinderen
geboren. Uit 8 nachten in 15 jaren kunnen 8 kinderen komen.
Men zwijge dus liever over onthouding bij echtparen. Zwijgen
betaamt hier vooral de ongehuwden, want vergeleken bij de
onthouding van gehuwden is de onthouding van ongehuwden
kinderspel (Premsela in Premsela en Kropveld). Het eerste
is een reuzentaak voor gezonde individuen. Het zenuwgestel
van velen zal er ten zeerste onder lijden (wat uitzondering is
bij ongehuwden). Vooral zoo daartegenover staat de angst
voor de „doodzonde" (Zoo noemen priesters het N. M.). De
taak is nog zwaarder omdat de gehuwde niet alleen met zichzelf
te maken heeft, maar ook met de andere partij rekening heeft
te houden (66).
Laten wij nu eens rationalistisch beschouwen wat de gevolgen
zouden zijn, zoo de nataliteit terugkeerde tot den toestand voor
1880, of zich op het tegenwoordig peil handhaafde.
Het getal der bewoners van ons land verdubbelde in 64 jaren
(1847-1911) van 3-6 (thans 7) millioen, niettegenstaande
de geboortefrequentie sedert 1880 reeds in die mate verminderde,
dat er nu jaarlijks ± 56000 kinderen minder geboren worden,
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dan er geschied zou zijn, wanneer de daling niet was ingetreden.
Was de nataliteit niet gedaald dan zouden wij ons (bij de sterke
daling der mortaliteit) in 28 jaren verdubbelen. Tegen het einde
dezer eeuw zou ons land dan 53 millioen inwoners hebben.
Men stelle het aantal geboorten op 40 0/ 00 en dat der sterfgevallen op 12 0/ 00, dan zouden wij een geboorte-overschot
hebben van 28 0/ 00 terwijl het thans 15 0/00 , bedraagt. Wij
nemen nu met 100000 zielen per jaar toe. Terugkeerende tot
de oude verhoudingen, wat de geboorte betreft, zouden wij dan
dus een toename van bijna 20000.0 per jaar hebben. Nu moet de
beginselvaste R.K. bestrijder van het N. M. wenschen, dat de
kunstmatige geboortebeperking door iedereen verworpen wordt.
Dan geve hij evenwel eens een antwoord op de vraag, wat hij
met een geboorteoverschot van 200000 per jaar zou willen
beginnen. Mr. H. van Haastert (66a) , erkent dat hij met de
100000 al geen raad weet en ook uit de rede van Prof. J. A.
Veraart gehouden op de Kath. Wetenschappelijke Vereeniging
te Maastricht (Juni 1927) klinkt ernstige ongerustheid.
Nu daalde inmiddels de nataliteit en wij verdubbelen ons
thans eerst in 49 jaren, zoodat voor ons land tegen het einde
dezer eeuw 27 millioen inwoners te verwachten zijn (67). Nemen
wij aan, dat de geboortefrequentie zal blijven dalen als van
1876-1914 dan zullen toch tegen het einde dezer eeuw 15
millioen menschen in ons land wonen (67a). Nu zal het wel
voor een ieder duidelijk zijn, dat ons land nimmer 53 resp. 27
millioen menschen zal kunnen voeden ; zelfs niet de laagste
schatting van 13 of 15 millioen. Toch moet die toestand komen,
tenzij oorlogen, hongersnooden, epidemische ziekten enz. de
menschen wegmaaien. Juist al deze menschenvernietigende
krachten bestrijden wij met kracht, evenals de zuigelingsterfte,
die vroeger zooveel kinderen vernietigde. Wij staan dus voor
het schrikbewind eener overbevolking, te meer daar de absolute
nataliteit steeds sneller toenam ; ons geboorteoverschot klom
reeds tot 16 : 1000 waarmee wij alle andere landen overtreffen
(behalve Rusland, Bulgarije en de Oekraine (68)).
Ons eigen land kan sedert lang zijn bewoners niet meer
voeden (69). Zoo wij nog levee is dit alleen daaraan toe te
schrijven, dat onze handel en industrie ons in staat stellen
voedingsmiddelen te koopen en omdat wij zulke uitgebreide
Kolonien bezitten. Beide zouden evenwel op een (van wege de
concurrentie met andere landen) ondenkbare wijze moeten toenemen om een bevolking te voeden die 2 of 4 maal zooveel grooter
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geworden is dan de tegenwoordige. Wij kunnen wel trachten,
alle woesten gronden in ons land te ontginnen, maar ook daarop
zijn niet meer dan 2 jaargangen der bevolkingstoename onder
te brengen (70).
Hetzelfde kan van de droogmaking der Zuiderzee gezegd
worden en van tal van plassen. De wet van de verminderde
meeropbrengst maakt het ook al zeer onwaarschijnlijk, dat wij
de vruchtbaarheid onzer reeds rationeel ontgonnen akkers belangrijk zullen kunnen verhoogen. Wij gebruiken sedert lang
reeds meer kunstmest dan eenig ander yolk.
Sommigen meenen het dreigende gevaar door emigratie te
kunnen bezweren, doch deze had tot nu toe weinig te beteekenen.
Er wonen slechts 300,000 in Nederland geborenen in het buitenland. Wie van emigratie hulp verwacht, moet 50-100,000
menschen per jaar doen emigreeren, en hij berekene eens wat
het kosten zou zulk een menschenstroom naar andere landen
over zee te expedieeren. Verder wijze men de overzeesche gewesten aan, die bereid zouden zijn dien stroom van landverhuizers op te nemen. De Vereen. Staten v. N. Amerika weren
den landverhuizersstroom reeds af, hetzelfde geldt van de meest
ontwikkelde streken van Australia. In tropische gewesten kan de
bewoner van Noord Europa op den duur niet bestaan. Hij
degenereert er en sterft uit.
Wie om principieele redenen de beperking van het kinderaantal bestrijdt, moet dit bovendien voor alle volkeren van
Europa doen, waardoor de concurrentiestrijd tusschen de
volkeren nog grooter proporties zal aannemen.
Economische crisissen en bloedige oorlogen zouden het gevolg
er van zijn. Wel heeft de industrie aan vele millioenen werk verschaft, anderen vonden voeding door den verbeterden landbouw,
maar steeds heviger werd ook de strijd en de concurrentie, steeds
nieuwe afzetgebieden moesten er worden gezocht, veelal ten
koste van de natuurvolkeren. Zoo kwam men tot 1914 ! Maar hoe
zou Europa er uit zien zoo ook de millioenen er bij gekomen
waren, die zonder de in 1875 beginnende kinderbeperking zouden
geboren geworden zijn? Ik meen dat de wereldoorlog ontstaan
is door de economische concurrentie, daarom was die ook zoo
verwoed en langdurig, zoo alle perken te buiten gaande ; daarom
wilde niemand ophouden. Daarom is er ook veel te zeggen
voor de stelling, dat de handelingen der menschen en zoo
ook de beperking van het kinderaantal (71), niet voortkomen
uit bewuste vrije keus, maar als algemeen sociaal verschijnsel
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geboren wordt uit sociale en economische toestanden, waaraan
een ieder zich aanpassen moet. Staan die toestanden vijandig
tegenover het ontstaan van vele kinderen, dan komen er weinig.
Ik ben dan ook overtuigd, dat die stroom niet te stuiten is,
dat de beperking van het kinderaantal een deel onzer cultuur,
onzer samenleving is geworden.
Ik verklaar dit ook op grond van de volgende overweging:
Neemt men een Oostersche bevolking, die nog niets van gezinsbeperking weet, zoo blijkt dat de gehuwde vrouw, wier huwelijk
15-20 jaren geduurd heeft, gemiddeld 8 kinderen baarde (72) ;
onderzoeken wij de stamboomen van Europeesche families zoo
blijkt, dat het gemiddelde gezin ongeveer hetzelfde aantal
kinderen kreeg (73). Thans zijn zulke gezinnen uitzonderingen,
toch heeft nog niemand dit daaraan toegeschreven, dat de
vruchtbaarheid verminderde. Wij kennen slechts twee, veel voorkomende oorzaken, waardoor de normale vruchtbaarheid beperkt wordt : a. door geslachtsziekten, b. door gewilde beperking
met anti-conceptioneele middelen (74). Laten wij nu kinderlooze
huwelijken buiten beschouwing, en verder die huwelijken, die
vroegtijdig door den dood ontbonden werden, dan volgt uit het
bovenstaande, dat wij , overal waar in een gezin minder dan 8
kinderen geboren werden, gerust mogen aannemen dat een der
beide bovengenoemde oorzaken aanwezig was. Daar nu gezinnen met 8 (levende of doode) kinderen tot de uitzonderingen
behooren, zoo blijkt, dat thans nagenoeg alle gezinnen (uit alle
standen en van alle godsdiensten) anti-conceptioneele middelen
gebruiken. Natuurlijk zal er van de farizeers een hevig protest
tegen deze gevolgtrekking uitgaan, dit zal mij evenwel niet van
standpunt doen veranderen, daar het geheel in overeenstemming
is met hetgeen de geneeskundige biechtstoel mij leerde (74a).
D. CONTRA NEO-MALTHUSIANISME (75).

Laten wij nu eens onderzoeken wat er tegen de argumenten
der N. Malthusianisten kan worden ingebracht. Letten wij in
de eerste plaats op wat wij met ons al te groote bevolkingsoverschot kunnen doen, nemen wij aan dat R. Katholieke landen, zooals Frankrijk, Belgie (Wallonie) en Opper Oostenrijk reeds
reddeloos aan het N. M. onderworpen zijn, dan kunnen wij ons
op het standpunt plaatsen, dat al die andere landen ons niets
aangaan, en alleen aan eigen yolk denken. Wij profiteeren dan
eventueel van de toestanden, die door het N. M. daar ontstaan
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zijn, wat wij gerust mogen doen, daar wij ze niet in het leven
hebben geroepen. Zoo beschouwd schijnt de toekomst dan niet
zoo ongunstig te zijn.
De groote oorlog heeft ten gevolge gehad, dat er in 1919
50 % minder 1-6 jarige kinderen in Duitschland waren dan
in 1913. Dus zal Duitschland van 1933-1953 ook 50 % minder
werkkrachtige mannen en vrouwen hebben dan in 1913. In deze
periode zal er een groot gebrek komen aan werkkrachtige
personen, evenals in Frankrijk. Onze kinderen, die tijdens den
oorlog geboren werden, zullen dus zeer begeerd worden door
deze beide landen, die trouwens reeds voor dezen wereldoorlog
millioenen werklieden uit andere landen noodig hadden. Van al
de in den oorlog gewikkelde landen geldt, dat zij vergeleken met
normale toestanden een verlies van 30 millioen menschen leden,
10 millioen door sneuvelen en 20 millioen, die er tengevolge van
den oorlog minder geboren werden dan in normale omstandigheden. Rekent men de sterfte door ziekte en hongersnood in
Rusland er bij , zoo komen wij tot een veel grooter getal. In de
eerste plaats hebben wij in dit opzicht onze aandacht op Frankrijk te vestigen, dat een land is, waarvan de Fransche bewoners
inplaats van toe te nemen geleidelijk verminderen.
Reeds eenmaal (in de 16e en 17e eeuw) heeft ons land tal van
zijn bewoners aan Frankrijk afgestaan, dit zal weder kunnen
geschieden (76).
In Frankrijk leven 40 millioen menschen en volgens de
Fransche staathuishoudkundigen zou dit zeer rijke land zeker
wel 100 millioen menschen kunnen voeden (77). Richten onze
landbouwers hun oogen daarheen, en zij doen, het reeds, zoo
zullen zij er, bij goede regeling met de Fransche regeering, de
.ruimte vinden, mits wij niet alleen werkkrachten maar gezinnen
laten emigreeren. Omdat de Franschman geen kinderen wenscht
verschaft hij ons ruimte en het zou niet ondenkbaar zijn, dat
een deel der Romaansche volkeren geleidelijk door Germaansche
vervangen werd.
Evenwel is het bevolkingsoverschot bij ons zoo groot en gaat
dit verdringingsproces zoo langzaam, dat het wel een uitkomst
kan zijn voor velen, maar geen oplossing van het vraagstuk.
Velen wijzen er op, dat dit opgelost moet worden door welvaartspolitiek op dit economische gebied zal ik mij niet begeven.
Zoover mij bekend werd echte welvaartspolitiek beoefend door
Willem I, dien de Engelschen den „Kingmerchant" noemden en
later nog door de Prinsen Frederik en Hendrik. Welvaarts-
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politiek bracht verder de katoennijverheid in Twente tot stand
en wordt vooral op het gebied van landbouw en drooglegging
voortdurend beoefend. Zij, die gaarne hierover spreken, moeten
met goed uitgewerkte plannen komen. Mij komt het zoo voor
dat geen welvaartspolitiek gedreven kan worden zoolang wij
geen middelen gevonden hebben om het onderwijs goedkooper te
maken.
Ter verdediging van het N. Malthusianisme heb ik er boven
op gewezen, dat bij een onbeperkte toename van het aantal
kinderen, de tegenwoordige huismoeder veel zwaarder belast
zou worden dan Naar grootmoeder of overgrootmoeder, die de
helft harer kinderen door sterfte plachten te verliezen. Dit valt
niet tegen te spreken en toch staat hiertegenover, dat de industrie de huisvrouw zeer veel werk uit de handen nam (zie boven
blz. 29), waardoor de volwassen dochters geen bezigheid meer
in huis vonden. Bij een grooter aantal kinderen zou dit veranderen en zou de drang der meisjes naar studie en allerlei beroepen weer verminderen. Dan zouden er weer handen vrij
komen om de moeder te helpen bij het thans geminachte huishoudelijke werk. Het is verder een fout deze zaak te veel te
beschouwen van uit het standpunt van het gezin. In zulk een
gezin is er slechts sprake van een vader, die verdient en te zwaar
belast kan worden door een te sterke toename der kinderen, maar
overziet men de geheele bevolking dan gaat het anders toe. Daar
nemen de monden, die eten, niet sneller toe dan de handen, die
werken. In het enkele gezin is het denkbaar, dat het inkomen
niet vermeerdert met de toename der kinderen, maar voor het
geheele yolk geldt, dat het totale inkomen toeneemt, naarmate
er meer handen en hersenen zijn, mits beide aan hooge eischen
voldoen. Ook is daarbij te overwegen, dat vele mannen zooveel
verdienen, dat zij meerdere gezinnen zouden kunnen onderhouden.
Vergelijken wij nu eens gezin en maatschappij, dan mag men
zeggen, dat evenals een vader „tijdelijk" overbelast kan zijn met
kinderen (zoolang deze nog jong ziajn), zoo kan ook een land
tijdelijk overbevolkt zijn, naar de vroeger veel voorkomende
hongersnooden duidelijk geleerd hebben. Zooals nu een gezin
tot welvaart kan komen door zijn kinderen, zoo kan ook een
land (waar vroeger wel eens hongersnood heerschte) door de
manueele en geestelijke ontwikkeling zijner inwoners, door de
perfectioneering van landbouw, handel en industrie tot zulk een
welvaart komen, dat er van overbevolking geen sprake meer is.
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Gesteld dat er voor een eeuw 7 millioen menschen in ons land
hadden geleefd dan zou hongersnood zeker de helft vernietigd
hebben, daar toen de werkgelegenheden van thans nog niet
bestonden.
Voile exploitatie van alle hulpbronnen, waarover een land
beschikt, vereischt een dichte bevolking wier levensstandaard
zal stijgen (78) , want uit de dichtheid komt de drang voort naar
steeds meer kennis en technische vaardigheid, naar steeds verder
gaande verbeteringen en ontdekkingen. Hoeveel menschen er dan
op een vierkanten kilometer kunnen bestaan kan niemand bepalen.
Denken wij ons een staat geheel als landbouwstaat, dan
heerscht wel is waar de wet van de verminderende meeropbrengst men kan dus de opbrengst van den bodem door bewerking en bemesting niet steeds hooger opvoeren, er komt spoedig
een einde aan. Maar waar industrie, mijnbouw en handel zich ontwikkeld hebben, zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd (79).
Zoo Staathuishoudkundigen de beperking der geboorten verdedigen gaan zij voornamelijk uit van de wet van Malthus, wiens
naam gekozen werd om het woord — Neo-Malthusianisme —
te vormen.
Deze leerde, dat de menschen veel sneller toenemen dan de
voedingsmiddelen, die zij produceeren kunnen. Daarom raadde
hij aan niet te trouwen of laat te trouwen en Chalmers verlangde „moral restraint" der gehuwden. Hun redeneering past
goed voor onontwikkelde landen als die der natuurvolkeren en
ten deele zelfs voor China en Hindoestan. Primitieve volkeren
kennen geen voorzorg en geen wetenschap, zij leven van de
hand in den tand. Neemt dan een yolk sterk toe, zoo komt men
tot kindermoord. In China is de landbouw (tuinbouw) wel zeer
hoog ontwikkeld en kan het land daarom honderden millioenen
voeden, maar men is ook geheel afhankelijk van den oogst,
mislukt deze, zoo vole er evenals in Hindoestan hongersnood. Die
toestand heerschte vroeger ook in Europa. Daarna ontwikkelde
zich evenwel het kapitaal, dat niet alleen van den oogst afhankelijk is. Ontbreken nu voedingsmiddelen, zoo stelt het kapitaal
het land in de gelegenheid voedingsmiddelen te koopen daar,
waar die aanwezig zijn. De staat, werkende met leeningen en
belastingen, brengt het kapitaal eenvoudig van hen, die het
bezitten naar degenen, die niets bezitten. Slechts dan als een
crisis (malaise) zoo lang zou duren, dat een land zijn geheele
kapitaal moest interen, zou er hongersnood moeten intreden,
vooral als men het ook geen crediet meer zou willen verleenen.
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De eeuw, die sedert Malthus verstreek, toonde dan ook dat zijn
redeneering onjuist was. De bevolking van Europa nam toe op
een wijze, die alle berekeningen van Malthus te boven ging.
Haar toename bleek onafhankelijk te zijn van de hoeveelheid
voedingsmiddelen, die een land kan voortbrengen. Want Europa
ontwikkelde de industrie en ruilde de producten daarvan tegen
de landbouwproducten van Amerika en Australia, het ontwikkelde den eigen landbouw, zoodat het land steeds meer opleverde.
Er was dan ook geen overbevolking in Europa voor den
wereldoorlog.
Dit blijkt het beste hieruit, dat de vroeger zoo sterke landverhuizing naar Amerika gestadig verminderde. Bovendien is
landverhuizing geen bewijs voor overbevolking.
Men verlaat het land en zoekt een ander op, als men meent
het daar beter te zullen hebben, waarmede niet is aangetoond
dat men in eigen land niet had kunnen bestaan.
Engeland, een der dichtst bevolkte landen van Europa, sloot
nimmer zijn havens voor de vreemdelingen ; de landverhuizing
was gering, er was geen hongersnood.
In Frankrijk nam het aantal vreemdelingen gestadig toe;
het had trouwens behoefte aan buitenlandsche werkkrachten.
De suikerbietencultuur trok jaarlijks 40-50000 Vlamingen naar
Frankrijk en de landbouw in Zuid-Frankrijk kon de hulp van
Italianen en Spanjaarden (Capot Rey p. 149) niet missen. In het
sterk bevolkte Duitschland waren jaarlijks 2 millioen menschen
van buiten noodig om bij den landbouw in 't Oosten te helpen,
en 3 millioen voor de industrie in het Westen.
Was er overbevolking in eigen land ? Het geringe aantal landverhuizers pleit niet voor deze opvatting. Steeds kwamen wij
mannen te kort om onze Kolonien te ontwikkelen en moesten wij
Duitschers, Zwitsers en Denen daarheen trekken. Na den
grooten oorlog vonden 100000 Duitsche dienstmeisjes in ons
land een goed bestaan. Onze mijnen haalden werkkrachten uit
Duitschland (thans 30000) en Belgie ; ten platten lande was er
in verschillende streken een tekort aan werkkrachten. Aileen
in de provincie Drente kan men van overbevolking spreken.
Maar dat zijn toestanden, die zich overal kunnen voordoen als
oude bronnen van bestaan te niet gaan of uitgeput raken en
het yolk de plooibaarheid mist, zich aan ander werk aan te
passen. Slechts in het laatste schuilt de mogelijkheid om de
Drentenaren aan een beter bestaan te helpen. Wel wijst men op
de sterke concurrentie bij allerlei betrekkingen, en er wordt
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gewaarschuwd voor het kiezen der vrije beroepen, voor het
onderwijs, voor de kantoorbaantjes, omdat zij alien bezet zijn.
Daarbij houde men evenwel in het oog, dat het hierbij gaat
om de nette baantjes, die, waarbij men meneer kan spelen, die
kans geven op de veilige haven van het ambtenaarschap. Verder
merkt men den overal aanwezigen wensch op om in eigen
land te blijven hangen, ook waar elders iets beters te vinden is.
In den drang naar deze betrekkingen uit zich tevens een verslapping van ons yolk, een gebrek aan durf, het bij ons zoo
hoog opgevoerde klassegevoel en de schaduwzijde van het bezit
van kapitaal, dat het velen mogelijk maakt een slecht bezoldigde
betrekking in eigen land te kunnen aanvaarden, inplaats van
zich een nieuwe existentie te scheppen in het buitenland, of
actief deel te nemen aan de ontwikkeling onzer overzeesche
gewesten.
Indien er overbevolking geweest was zou Engeland niet
toegelaten hebben, dat een groot gedeelte van zijn bodem
gebruikt werd voor parken, jacht en sport, terwijl men er landbouwproducten had kunnen telen het zou dan geen 2 millioen
ton graan gebruikt hebben om er alcohol van te maken. In
Duitschland werd 1/15 gedeelte der oppervlakte gebruikt om
gerst, rogge en aardappelen te telen alleen voor brandewijn
en bierbereiding. Hoeveel waardevolle voedingsmiddelen had
men in plaats daarvan kunnen verkrijgen? Men kan zich evenwel
vooreerst nog deze weelde veroorlooven, want de hoeveelheid
tarwe, die de aarde voortbrengt nam sneller toe dan het aantal
menschen (Carr Saunders, blz. 312). L. Marsh gaf een tabel,
waaruit blijkt dat van 1875 tot 1913 de export der landen veel
sterker toenam dan de bewoners (80).
Evenzeer heeft de moderne landbouw ons geleerd, dat wij
door toepassing van bemesting (kunstmeststof) , irrigatie enz.,
veel meer uit den bodem kunnen halen dan vroeger, en al heeft
ons land vermoedelijk in deze bijna het hoogst mogelijke rendement bereikt, zoo zijn er tal van andere landen, die (zooals
Rusland) twintigmaal meer zouden kunnen produceeren dan
thans geschiedt, zoodat dit geweldige overschot geexporteerd
zou kunnen worden (81).
Op de vraag of de aarde in staat is nog veel meer menschen
te voeden, zijn tal van tegenstrijclige antwoorden gegeven,
waaruit wij de gevolgtrekking kunnen maken : „de mensch weet
het niet". Een geheel andere vraag is evenwel deze : „Kan
zeker yolk, slechts beschikkende over het land dat het nu heeft,
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nog veel meer menschen voeden". Dan zal het antwoord voor
verschillende landen verschillend luiden. Voor den oorlog tobde
men daarover weinig ; door den oorlog en de willekeurige regelingen, die men daarna getroffen heeft, moet zulk een vraag
wel voor enkele landen als Oostenrijk ontkennend beantwoordt
worden. Gesteld evenwel dat de bevolking van Oostenrijk zich
snel zou blijven vermeerderen, zouden er dan middelen van
buitengewonen aard gevonden worden om alle kinderen aan den
kost te helpen ? Ook op deze vraag moeten wij het antwoord
schuldig blijven. Merkwaardig is het, dat ook de door den oorlog
verarmde landen om kinderen roepen om nationale redenen.
De beperking der kinderen werd vooral gewoonte in West
Europa, niet in Oost Europa, noch bij volkeren als Serven en
Kroaten. Men beschouwt deze volkeren als minderwaardig en
vreest nu, dat zij de meerwaardige Germaansche en Romaansche
volkeren, die steeds aan de spits der ontwikkeling hebben
gestaan, zullen verdringen. Vooreerst is dit gevaar echter wel
geweken door de vele in Rusland vernietigde menschenlevens.
Immers heeft men berekend, dat daar van 1917-1924 veertig
millioen levens meestal door ziekte vernietigd werden. Van te
voren had de oorlog met zijn gevolgen reeds 10 millioen gedood.
Men wees niet alleen op het Slavische gevaar, maar ook op het
Gele, op den Chinees, die steeds in aantal toeneemt, omdat
kinderrijkdom ten nauwste verbonden is met zijn godsdienst.
Zal hij eenmaal den Europeaan verdringen, vragen velen zich
of ? Nu reeds overtreffen de Mongolen de Indo-Germanen belangrijk in zielenaantal ! Ook dit gevaar is voorloopig minder
te duchten na de ontzettende vernietiging van menschenlevens
in China.
De onderling concurreerende volkeren als Duitschland en
Frankrijk wijzen verder op het gevaar, dat zij de onderlinge
concurrentie bij toenemende daling der geboorten niet zullen
kunnen volhouden. Hun sociologen stellen zich nog gaarne op het
standpunt van Napoleon, dat de kinderrijkste vrouw de beste is,
daar zij aan het land de meeste soldaten zal leveren. Deze opvatting is althans voor Frankrijk begrijpelijk ; want wat geschiedde
daar ? Frankrijk was vroeger het kinderrijkste en dichtst bevolkte land van Europa, de voornaamste redenen zijner
suprematie, die het over Europa kon uitoefenen. Het was ook
veel bevolkter dan Duitschland. In 1850 hadden beide landen
ongeveer evenveel inwoners, in 1895 had Duitschland reeds een
voorsprong van 6 millioen, in 1918 van 20 millioen en voor den
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oorlog 30 millioen, niettegenstaande het vele zijner kinderen had
doen uitzwerven naar alle landen. (4 millioen Duitschers vertoefden in vreemde gewesten tegen 1/2 millioen Franschen).
Dit uitzwerven is niet onverschillig voor het moederland, immers
plukt dit er allerlei voordeelen van, ook al keeren zijn kinderen
niet terug. Zonder Engelands en Amerika's hulp zou Frankrijk
in dezen oorlog dan ook direct onder den voet zijn geloopen.
En toch had het even sterk en even volkrijk kunnen zijn als
Duitschland. —
Er heerschte in Frankrijk een ergerlijke verslapping. De
mannen van energie en ondernemingslust kwamen veelal uit
Belgie, Italie, Duitschland en elders. Wel werd Frankrijk door
dezen verschrikkelijken oorlog wakker geschud, wel toonde het
zijn ouden élan en bracht het bewonderenswaardige uitingen van
energie, doch het heeft overwonnen met een verlies van 2 1/4
millioen menschen (gesneuvelden, overledenen, niet geborenen) ;
hetgeen een Pyrhusoverwinning is. Het verloor de beste zijner
zonen, die niet vervangen zullen worden.
Zal men mij antwoorden, dat het yolk toch terug kan keeren
op zijnen weg, dat het Fransche gezin weer rijk aan kinderen
kan worden ? Dan moet ik antwoorden, dat zoover de ondervinding strekt, het neo-malthusianisme nooit terugwijkt. Waar
het eenmaal binnengedrongen is, waar het in de zede werd opgenomen breidt het zich gestadig uit. Dit is wel het voornaamste
bezwaar, dat tegen het neo-malthusianisme kan worden ingebracht. Het leidt tot verzwakking en uitsterven naar wij beneden
zullen zien.
Wij zouden de straks nader te bespreken bezwaren van het
N. M. evenwel moeten aanvaarden, zoo economische redenen ons
noodzaakten het aantal onzer kinderen te beperken. Nu geldt dit
wellicht van vele gezinnen maar niet van een geheel yolk. Immers
toonde ik boven reeds aan dat Europa (1914) niet overbevolkt
was. De Fransche en Amerikaansche gezinnen, die het getal
hunner kinderen zoo sterk beperken, worden niet door economische redenen gedreven, want vreemdelingen zullen de plaatsen
innemen, waar eigen kinderen ontbreken. De practijk heeft
trouwens ook geleerd, dat economische crisissen bijna geen
invloed uitoefenen op huwelijks- en geboortefrequentie (82).
Evenmin mag men de duurte der levensmiddelen van de daling
der geboortefrequentie beschuldigen. Bezien wij den tijd van
voor den oorlog : Wel steeg de prijs der levensmiddelen enorm
sedert 1896, toen deze op zijn laagst stond. Zij steeg in sommige
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landen met 20 % in andere met 40 %, het meest in Duitschland
en Amerika, het minst in Engeland en Frankrijk. Van 1870—'75
echter waren de prijzen nog hooger geweest en toen was ook de
geboortefrequentie hoog (83). In Engeland en Frankrijk daalde
de geboortefrequentie sterker met goedkoope levensmiddelen dan
in Duitschland en Nederland met duurdere levensmiddelen. Het
sterkst daalde zij in Frankrijk, het eenige land, waar de loonen
meer stegen dan de prijs der voedingsmiddelen (84).
Indien het nu economische redenen waren, die tot het neomalthusianisme gedreven hadden, dan zou het getal der kinderen
moeten toenemen bij toenemend salaris, maar bij werklieden en
ambtenaren ziet men juist het tegenovergestelde, waarop reeds
gewezen werd. Laten wij vooreerst bij Frankrijk stilstaan, daar
zich hier het neo-malthusianisme het sterkst ontwikkeld heeft.
In dit land meende men, dat de verhoudingen voor de werknemers zooveel gunstiger zouden worden als men het getal der
kinderen ging beperken. Minder kinderen, minder concurrentie
op den arbeidsmarkt en zoo ook minder werkeloozen en hoogere
loonen. Dit verwachtte men. Om dit doel te bereiken had men
evenwel Frankrijk van de overige wereld moeten isoleeren. Want
zoo de salarissen door vermindering der werkzoekenden in een
land bij voortduring stijgen, dan zal dit ten gevolge hebben,
dat de werklieden uit andere landen toestroomen en de salarissen
zullen weer dalen, of daar andere landen dan veel goedkooper
produceeren, zal het betreffende land de concurrentie niet
kunnen volhouden.
Maar ook het getal der werkeloozen daalde niet in Frankrijk
door het N. M. Frankrijk heeft gebrek aan werklieden en toch
vele werkeloozen. Dit schijnt met elkaar in strijd, het is het
evenwel niet. Wel kan tijdelijke werkeloosheid ontstaan door
abnormale omstandigheden, ook moeten er bij normale omstandigheden steeds een aantal werkeloozen zijn, evenals er in elke
gezond groeiende stad een aantal woningen te huur moeten
staan. Maar niet hierdoor ontstaat de gewone werkeloosheid.
Deze is een gevolg van gebrek aan opleiding, slapte van karakter,
degeneratie tengevolge der industrie, slechte woning en slecht
geleide philantropie. Terwijl de leegstaande woning steeds bereid
is een huurder te ontvangen is de werkelooze niet altijd bereid
zich daarheen te begeven waar werk te vinden is of te willoos
om zich aan te passen aan nieuwe werkverhoudingen en werkwijzen. Zij is verder een gevolg van slapte bij de werkgevers, die
omdat zij geen of weinig kinderen hebben, geen prikkel voelen
KOHLBRUGGE,
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zich in te spannen om aan hun taken de noodige uitbreiding te
geven. Werkeloosheid was tot nu toe nog nooit een gevoig van
te veel menschen, bij welke bewering ik natuurlijk de vele door
den wereldoorlog ontstane abnormale verhoudingen buiten beschouwing laat. Evenmin zijn deze woorden voor de toekomst
bedoelt, die niemand doorgronden kan.
Daalt het getal der kinderen, zoo verslapt de energie, de
drijfveer ontbreekt om te trachten goedkooper en meer te
produceeren, nieuwe procedes te zoeken en nieuwe afzetgebieden
te openen. Daarom stij gen ook de loonen niet als men het getal
der kinderen gaat beperken, evenmin daalt de armoede wanneer
in alle standen de kinderbeperking doordringt.
Wel spreekt de schijn er voor, dat de armoede zou moeten
dalen en de loonen stij gen, als bij v. bloedige oorlogen en hevige
epidemieen velen wegrukken. Dit geschiedt evenwel niet, want
door zulke oorzaken worden tevens velen weggerukt, die de werkgelegenheden verschaffen. Geheel hetzelfde geldt van de beperking van het kinderaantal. Echter is tusschen beide dit groote
verschil, dat een oorlog, althans een gelukkig gevoerde,
alle levenskrachten van een yolk geweldig prikkelt en omhoog
voert, terwijl beperking van het kinderaantal slechts tot verslapping leidt. Overal waar het kinderaantal sterk daalt, merkt
men verslapping der energie op, daar de weinige kinderen veel te
gemakkelijk een bestaan vinden.
Het meest schadelijk werkte de beperking van het aantal
kinderen in Frankrijk op den landbouw. Beperkt men toch het
gezin, zoo geeft de bodem ook bij weinig bewerking en bemesting
althans voorloopig voldoende voor het gezin, en juist hierdoor
ontbreekt nu ook de prikkel om den landbouw te verbeteren en
intensievere cultuur toe te passen. Men heeft geen lust de spaarduiten uit te geven voor kunstmeststoffen, die zoo overvloedig
rente brengen. Men houdt ze liever in kas. De Franschman is
zuinig, kapitaliseert gaarne. Zooals hij nu bezuinigde op het
aantal zijner kinderen zoo bezuinigt hij ook op zijn land. Eindelijk bleef hij geheel achter met zijn landbouw, hij ging niet met
zijn tijd mee en het buitenland kon alles goedkooper leveren, de
boeren failleerden. Het land bleef onbebouwd. Hij verdiende
zelf niets en nu verdienden anderen ook niets. Of er ontstond
gebrek aan handen voor het buitenwerk en de overgeblevenen
moesten zich overwerken. Zoo vernam men tal van klachten
over de nerveuze degeneratie der boeren. La neurasthenie
rurale (85) is daar reeds eene vaste uitdrukking geworden ; het
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is een neurasthenie, die man en vrouw overvalt. Zij is eenerzijds
een gevolg van te veel werk en anderzijds van de schadelijke
invloeden, die de al te sterke beperking van het kindertal op de
psyche heeft, vooral daar, waar het hebben van meerdere
kinderen als eene schande gevoeld wordt en men door de anderen
voor dom wordt gehouden. Man en vrouw zijn steeds in angst
en worden neurasthenisch.
De neurasthenie rurale is verder een gevolg van het verwennen van het eenige fatsoenshalve geoorloofde kind. Dit
eenige kind zal, al is het een zwakkeling dat met alle kunstmiddelen in het leven gehouden moet worden en al werkt het niet,
toch genoeg bezitten om zijn gedegenereerden aard voort te
planten. Daar elk gezin slechts een kind heeft, is ook Been voldoende keus voor het huwelijk, want keus veronderstelt een
grooter aantal. Er is dus alle kans dat twee zwakkelingen huwen
en weer aan een zwak kind het leven geven (R. Capot Rey).
De militaire artsen vonden dan ook, dat in departementen
als Lot en Garonne de bevolking physiek achteruit gaat. Daarom
wordt haar ook het boerenwerk te zwaar, buitendien hebben
school en onderwijs er de kinderen afkeerig van gemaakt, zij
zijn het gaan minachten, (Labat, als boven) zij zoeken liever
werk in de stad. Daarom neemt de landbevolking gedurig of en
daar de landbouwer zijn kinderen gedurig ziet wegtrekken, voelt
hij er weinig voor om kinderen te krijgen. Ook aan de Riviera
liggen de terrasvormige akkers verlaten, daar men zijn brood
gemakkelijker in de zich (door het vreemdelingenverkeer)
steeds uitbreidende steden kan verdienen.
De hofstede wordt dus verwaarloosd en het gevolg is armoede,
het verlaten van het platteland, waar de openvallende plaatsen
door nijvere vreemdelingen worden ingenomen. In vele departementen houden slechts dezen den landbouw in stand of verbeteren dien.
Capot Rey, Belbeze en Labat zijn slechts enkele van de velen,
die getuigen van den physieken achteruitgang der boerenbevolking door het N. M. ; er is in Frankrijk zeer veel over geschreven.
Daartegenover staat de ontzaggelijke verbetering van den
landbouw in ons land, die den vroeger zoo grooten trek naar de
stad tot stilstand bracht. Waar de landbouwende stand degenereert, daar verdwijnt ook de opstijgende stroom, die de uitstervende, degenereerende hoogere standen vervangen moet. In
den landbouwenden stand schuilen de reservekrachten van
een yolk.
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De boven meegedeelde feiten betreffende den boerenstand
in Frankrijk, worden volkomen bevestigd door de berichten betreffende de Saksische boerenbevolking in Zevenbergen en
enkele boerenstreken in Hongarije (86). Ook daar schaamt men
zich meer dan een kind te hebben. Het is voorgekomen dat
ouders, die 2 kinderen hadden, slechts een naar school lieten
gaan ; een moeder zou, uit schaamte over een tweede zwangerschap, zelfmoord gepleegd hebben. Die bestendige angst voor een
tweede zwangerschap ontwikkelt weer de neurasthenie rurale.
Op zedelijk gebied leidt de beperking van het kinderaantal tot
grootdoenerij , lust om uit te gaan, verstrooiing te zoeken, drank
te gebruiken. Daardoor daalt de moraliteit, het geheele gezin
lijdt schade en het aantal echtscheidingen neemt toe, evenals het
aantal wilde huwelijken.
Vele boerenvrouwen sterven door het opwekken van miskraam, vele der een-kind-moeders zijn ziekelijk, zwak en nerveus.
Niet alleen om de reeds genoemde redenen, doch ook omdat
zoovele jonge vrouwen — zelfs zij, die ongeschikt schenen
voor een huwelijk — gezonder, sterker en mooier worden door
opvolgende baringen. Een Fransch spreekwoord zegt : het eerste
kind is om mooi te worden, het tweede voor de gezondheid ;
maar dit tweede wordt in de meeste gezinnen niet meer geboren.
De mentaliteit dezer boeren is te vergelijken met die van
vele ambtenaren, zoowel bij departementen als bij andere staatsinstellingen, o.a. Hooge scholen. Zij , die deze betrekkingen
begeeren worden aangetrokken door het rustige bestaan zonder
risico. Hoe uitnemend zij ook mogen zijn, het zijn dus niet de
menschen van groote activiteit, zooals wij die bij handel en
industrie vinden. Zijn zij hooger opgeklommen, zoo neemt het
verlangen naar rust toe en zij trachten nu hun chefs (ministers
en anderen) ervan te overtuigen, dat zij het veel te druk hebben,
dat hun lichaam of zenuwgestel onder het werk lijdt. Eventueel
komen zij met een geneeskundig certificaat aandragen, waarin
dit bevestigd wordt. Daar het bruikbare menschen zijn, wil
men hen niet missen ; de chef, die dagelijks met hen samen
moet werken, is niet bestand tegen het gezeur of hij wordt
gehinderd door het langzame voltooien van het werk. Dan
gebruikt hij zijn invloed om hun hulp te verschaffen. Een groot
gedeelte van het werk (behalve het representatieve) , wordt nu
op die hulp afgeschoven tot na een reeks van jaren ook deze
helper op zijn beurt met dezelfde klachten aankomt en een
assistent begeert.
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Zoo is het een schroef zonder einde. Hoofdzaak is, dat de
ambtenaar er niet het minste belang bij heeft om harder te
werken. Hij heeft dus materieel beschouwd gelijk, dat hij zich
niet vermoeit. Vandaar ook het algemeene drijven om mijnen,
spoorwegen, gasfabrieken en allerlei andere instellingen onder
Staats- of gemeenteexploitatie te brengen, want dan kunnen
alien minder hard werken, terwijl zij voor de verhooging van
het salaris op de hulp van politieke partijen kunnen rekenen.
Al is Frankrijk de ambtenaarsstaat bij uitnemendheid, zoo
werkt hetzelfde proces ook in de andere landen en ook bij ons.
De beperking van het kinderaantal kwam niet voort uit
economische oorzaken, want zij had plaats bij steeds toenemend
kapitaal, bestendige toename der voeclingsmiddelen, gestadig
stijgen der loonen.
Welke geestelijke stroomingen het N. M. bevorderde werd
boven reeds aangegeven. Bovendien wijs ik hier nog op het
onderwijs, dat het individualisme sterk ontwikkelde in
egoistischen en materieelen zin. Deze geestesrichting nam toe
door den geestelijken invloed van mannen als Feuerbach,
Biichner, Haeckel, Comte, Marx en anderen. Zij nam toe door
de Fransche literatuur en tooneelstukken, die het huwelijk
ridiculiseeren en de vrije lief de, althans voor de ongehuwden,
als vanzelf sprekend aannamen of deze verheerlijkten (Turquan
bl. 183). Bovendien vergemakkelijkten de anti-conceptioneele
middelen de temporaire verbintenissen, die velen nu boven het
huwelijk gingen verkiezen. Het Fransche voorbeeld vond navolging in andere landen. In een der grootste magazijnen van
ons land, waar de geest niet slechter is dan in de meeste andere
groote winkels en ateliers, werd onlangs naar aanleiding van
het verdwijnen van eenige kostbare kleine voorwerpen, onverwachts het geheele personeel gefouilleerd. Toen bleek, dat van
de meisjes meer dan de helft voorbehoedmiddelen bij zich
droegen. Het was op een gewonen dag in de week, maar blijkbaar was het hare gewoonte om altijd op alle gebeurtelijkheden
voorbereid te zijn. En in vele fabrieken, waar veel meisjes
werkzaam zijn, cigarettenfabrieken b.v. is de toestand nog
ongunstiger (87).
Het ligt voor de hand, dat de verdedigers van het N. M., hun
materieelen grondslag liever niet toegeven, maar dat zij hun
praktijken veel meer verdedigen met fraai klinkende leuzen
als : „rasverbetering", „betere opvoeding der kinderen",
„dreigende overbevolking" en dergelijke. In de practijk is het
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eenvoudig zoo, dat de meeste menschen liefst zoo weinig mogelijk kinderen hebben of zooals zij zich uitdrukken, „dat zij die
gunnen aan hun buurman".
In Frankrijk ontstond door het N. M. het volgende contrast.
Men was er spaarzaam, men deed niets liever dan gotten, men had
weinig te besteden aan zijn kinderen en zoo nam het kapitaal
toe en kon Frankrijk de groote geldschieter worden. (Gruber
bl. 160.) Daarnaast ging het gelijken op het oude Rome,
waarvan Polybius schreef : „het geheele land heeft gebrek aan
kinderen, want de menschen leven in overmoed, zucht naar geld
en gemakzucht, zij willen geen huwelijk meer sluiten, en zoo
zij dit wel doen, voeden zij niet meer dan een of twee kinderen
op, alleen om hen in weelde te doen groot worden en hun een
groote erfenis te kunnen nalaten". (Fahlbeck bl. 337.)
Wel is waar stond Frankrijk eerst in deze bijna alleen, maar
ik wees er reeds op dat andere landen het inhaalden en in alle
landen van Europa is de geboortefrequentie gedurig gedaald.
Het is juist het merkwaardige in deze beweging, dat zij geen
vermindering, geen stilstand, maar slechts toename kent.
Het bezwaar, dat het eene yolk veel minder kinderen heeft dan
het andere, wees men wel eens terug door aan te toonen, dat het
z.g. geboorteoverschot in de landen met een sterk beperkt
kinderaantal niet zooveel geringer is dan daar, waar dit zooals
in de Slavische landen niet beperkt wordt. Dit is wel waar, maar
dit werd slechts bereikt door de verminderde sterfte. Aan die
vermindering der sterfte komt evenwel spoedig een einde, daar
er toch ziekten overblijven en dood door ouderdom. Aan de
vermindering der geboorten is geen grens te stellen tot die tot
nul gereduceerd is.
Die verminderde sterfte, die een groot geboorteoverschot geeft
ook bij beperking der geboorten brengt ons licht van de wijs
of wiegt ons in slaap. Zoo wees men er herhaaldelijk op, dat de
rijken wel het getal hunner kinderen beperken, maar die
weinigen nu ook in leven houden, zoodat van hen evenveel
kinderen den voiwassen leeftijd bereiken als van de armen,
waaronder de sterfte groot is. Van de kinderen der armen
sterft meer dan de helft voor zij den 20 jarigen leeftijd bereiken,
van de eersten bereikt de meerderheid 50 a 60 jaren (88). Maar
de gegoeden schrijden steeds voort op dien weg der beperking,
en zoo compenseert de geringere sterfte het kleinere aantal
geboorten niet meer en komen wij tot den toestand der genoemde Fransche kantons. Want deze beweging heeft zich sedert
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lang uitgebreid tot de werklieden en wel tot de beste, de meest
ontwikkelde. Dit wijst ons op een ander gevaar binnen het
yolk zelf. De gegoeden, de middenklasse en de beste werklieden
beperken het getal hunner kinderen (89). Van hen leeft het
leger der werkeloozen, der stompzinnigen, der zwakzinnigen en
anderen, die zich geenerlei beperking opleggen (90) en wier
kinderen dan weer terecht komen in tuchtscholen, verbeteringsgestichten, idiotenasylen en dergelijke instellingen (91). Zij
zullen een steeds grooter en grooter percentage der bevolking
vormen, die de anderen financieel bezwaren en de kracht van het
yolk verminderen.
Men mag daarom ook niet aannemen, dat alle groote gezinnen, die men gaarne prijst, op een ideeelen of godsdienstigen
grondsiag rusten, want vele behooren eenvoudig tot de zorgeloozen, die de kinderen volstrekt niet begeeren, maar ze als een
onvermijdelijk gevolg van hun ongebreidelde sexueele leven
aanvaarden.
Wij zullen nog eens terugkeeren tot het eenige kind. —
Gruber (92) vergeleek honderd eenige kinderen van 2-10
jaren met 100 kinderen uit grootere families. Van de eerstgenoemden waren slechts 13 gezond, 69 waren licht en 18 zwaar
neuropatisch (bedwateren, asthma, gebrek aan eetlust, humeurig,
angstig, geprikkeld, onzelfstanclig, onhandig, egoistisch, antisociaal enz.) Van de tweede groep waren 69 gezond, en hoogstens
31 neuropatisch.
Pearson (93) is van meening, dat disposities en psychopatien
meer overerven op de eerst geboren kinderen dan op hen, die
later geboren worden. Nu worden bij de beperking van het
kinderaantal het 3e, 4e kind enz. niet meer geboren en slechts
een 1e en 2e. Dit beteekent een toename van myopie, tuberculose, zwakzinnigheid, criminaliteit en andere disposities. De
groote talenten daarentegen komen meer voor onder de later
geboren kinderen en zullen bij beperking wegvallen.
Volgens Neter lijdt het eenige kind meer aan maag en
voedingsstoornissen, nerveuze storingen, enz. dan het kind uit
het grootere gezin. Hij stelde een enquete betreffende het eenige
kind in, waarvan ik de resultaten nog niet vernomen heb. Ook
Buchner schreef over neuropatische verschijnselen, die optreden
bij het eenige kind (94).
Bij het een of twee kinderstelsel worden verder de kinderen
vertroeteld, verzwakt, verwend, verwijfd, angstig gemaakt en
besluiteloos. Zij worden beschermd voor alle gevaren en concur-
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rentie, en passen daarom later niet in de maatschappij, al
hebben ze goede gaven. Het eenige kind is egoistisch, heerschzuchtig en beheerscht met zijn kuren het geheele gezin, het
heeft geen aanpassing geleerd. „N'ayez qu'un enfant, vous en
etes l'esclave, ayez en six, vous etes leur maitre."
Het eenige kind leert geen gehoorzaamheid en leert zich dus
ook niet beheerschen. Het heeft een hoogen dunk van zichzelf
al is het niets waard. Het weet, dat het er toch wel zal komen
en zoo ontwikkelen zich noch energie noch wilskracht, geboren
uit de overtuiging der noodzakelijkheid. Zij ontwikkelen zich
ook niet, omdat de gemakzuchtige ouders het goede voorbeeld
niet geven. Zij begeeren voor zich en voor het kind het zoo goed
mogelijk te hebben.
Welk een energie ziet men daarentegen in vele arme of weinig
gegoede gezinnen met vele kinderen, daar leert men het werk,
dat staalt omdat het moet, en de kinderen strijden er reeds met
de ouders mee. Dan volgt voorspoed en zij, die opklimmen komen
niet uit de kleine gezinnen, maar uit de groote voort. Want zij
hebben eenvoud en plichtsbetrachting van de ouders geleerd.
Het karakter van een kind ontwikkelt zich veel beter door
omgang, door concurrentie, door den naijver der kinderen onderling. Het karakter der ouders vormt zich bij het vormen der
kinderen en het veredelt, zoo de opvoeding bij een grooter aantal
meer zorgen, meer krachtsinspanning eischt.
De kinderen zijn elkanders leermeesters, zij verstaan het
opvoeden veel beter dan de ouders, omdat ze de taal van het kind
spreken. De oudere kinderen dulden van de jongere geen
egoisme, geniepigheid, zelfingenomenheid en heerschzucht. Door
onbarmhartigen spot weten ze zulke fouten uit te drijven. Het
zijn goede, maar onbarmhartige leermeesters zelfs de jongeren
tegenover de ouderen (95).
Eindelijk is er nog een groote schaduwzijde van het eenkinderstelsel te noemen. Herhaaldelijk komt het voor, dat dit eenige
kind komt te sterven. Wanneer het nog klein is, is dit minder
erg, daar de ouders nog voor een remplacant kunnen zorgen
(Harmsen bl. 41). Heeft dit eenige kind evenwel reeds het 15e
levensjaar overschreden, dan is de moeder er wellicht reeds te
oud voor, of beide ouders durven de taak om een kind van jongs
aan op te voeden niet meer op zich te nemen. Dan is het resultaat van hun overleggingen, dat zij in eenzaamheid oud worden
en dat hun oude dag niet verheerlijkt zal worden door de liefde
van kinderen en kleinkinderen.
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Het demoraliseerende van het twee kinderstelsel is het best
ingezien door de R. Katholieke kerk, zij kant zich tegen dien
stroom en is thans krachtig genoeg dien ten deele tegen te
houden in Duitschland, Engeland, Amerika en ons land, waar
de R. Katholieken veel meer kinderen hebben dan de Protestanten (96). Dr. M. Mareuse meent zelfs dat voor het einde
dezer eeuw het Duitsche yolk weer R. Katholiek zal zijn geworden en dan ware volgens hem het N. M. meteen overwonnen (97).
Deze opvatting kan ik niet deelen, want zoo groot is de invloed
der kerk niet. Dit blijkt uit de groote steden (Munchen, Aken),
waar de geboortefrequentie ook bij de R. Katholieken zeer
daalde (98). In Belgie (Wallonie) en Frankrijk, twee R. Katholieke landen, kan zij dien strijd sedert lang als verloren beschouwen, daar is trouwens weinig orthodox katholicisme.
Voor eigen land werd er reeds op gewezen, dat ook hier de geboortefrequentie in de R. Katholieke provincies het grootst is en
toch namen tot 1909 de R. Katholieken wegens grootere sterfte
niet sneller toe dan de Protestanten. Veel meer gold het tegenovergestelde voor de geheele 19e eeuw. Zeer zeker zou, nu de
sterfte daalt, deze wedstrijd eindelijk ten gunste der R. Katholieken beslist moeten worden, zoo niet ook bij hen het geboortecijfer daalde. Dit geldt in de eerste plaats voor steden als
Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en andere (99). Voor Amsterdam bestaan uitvoerige berekeningen van den statisticus Van
Santen aldaar. De geboortefrequentie daalde bij alle kerkelijke
gezindten sedert 1899 vrij gelijkmatig, maar daar de R. Katholieke moeders in 1899 2 1000 meer geboorten hadden, hebben
zij die nu ook nog. De geboortefrequentie bij de Protestanten
daalde van 31.71 tot 26.55, bij R. Katholieken van 33.37 tot 28
bij de geheele bevolking van 29.86 tot 21.59. (100). Vergelijken
wij voor de provincies Noord-Brabant en Limburg, Friesland en
Groningen de periode van 1900-1909 met de periode van 1910—
1919, zoo vinden wij de volgende daling : Noord-Brabant 8.2 %.
Limburg 6.3 %, Friesland 11.4 %, Groningen 13.3 %. Bij
Methorst (Proceedings 46) vind ik dat Noord-Brabant daalde
van 33.07 (1910) tot 29.84 (1926) en Limburg van 33.54 (1910)
tot 29.26 (1926). Met zulke cijfers steken ze natuurlijk altijd nog
gunstig of bij Zeeland en Noord-Holland, die op 20.8 en 20.5 te
stellen zijn. De relatief snellere toename der R. Katholieken
wordt vooral tegengehouden door de hooge geboortefrequentie
bij de Gereformeerde en de Christ. Gereformeerde gezindten,
maar ook bij hen daalt die te Amsterdam.
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Zij wordt verder tegengehouden door het groote aantal gemengde huwelijken (101). Bovendien blijkt uit hetgeen boven
over den kinderrijkdom van het normale gezin werd meegedeeld,
dat wij geen geloof mogen hechten aan de bewering van tal
van gezinnen, dat zij niet aan gezinsbeperking doen, zoolang
zij geen 8 kinderen hebben. Gezinsbeperking komt het sterkst
tot uiting bij Israelieten (vooral bij de Sephardim) , daarna bij
de Lutherschen en vervolgens bij de leden der Ned. Herv. Kerk,
wier invloed in de groote steden zoo sterk daalde. Groote daling
zien wij ook onder hen, die verklaren tot geen kerkelijk
genootschap te behooren (Amsterdam 21 %). Toch is het
ten eenen male onjuist om laatstgenoemden, zooals Bonger doet,
onder de ongeloovigen te rekenen. Immers zijn er thans vele
intellectueel hoogstaande menschen, die op grond van hun
Christelijke overtuiging tot geen kerkelijk genootschap meer
wenschen te behooren (102). Het dalende geboortecijfer staat
trouwens evenzeer onder den invloed van de grootere welvaart
en der hoogere intellectueele ontwikkeling, waarop reeds gewezen werd (bl. 19) (103).
Zoo vond van Santen voor Amsterdam :
Aantal geboorten per jaar per 1000 der bevolking.

1909/1910
1920/1921

Oostelijke
eilanden,

Jordaan.

Volksbuurten.

Gemengde
buurten.

Gegoede
buurten.

32.0
30.5

30.6
29.9

27.8
24.7

18.8
19.3

13.8
14.6

Men heeft dus den invloed van den godsdienst te scheiden van
dien van den welstand, wat zeer moeielijk uitvoerbaar is.
Men merkt den invloed van den godsdienst steeds daar
het meest, waar eenige gezindten onderling concurreeren, dus
bij R. Katholieken in Protestantsche landen als Nederland,
Engeland en Duitschland (104). Het tegenovergestelde zien wij
in R. Katholieke landen als Frankrijk, Baden, Oostenrijk waar
de Protestantsche minderheid veel sterker toeneemt dan de
R. Katholieken.
Zoo de R. Katholieken tot nu toe in ons land niet sneller
toenamen dan de Protestanten, was dit voornamelijk aan de
groote zuigelingsterfte in de provincies bezuiden de Maas
toe te schrijven. Daar men zich daar thans met kracht tegen
de zuigelingsterfte keert, zoo zal sterke toename bij de eerst-
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volgende volkstelling wel te verwachten zijn. Die toename zou
veel geringer zijn zoo het mogelijk was de volkstelling op volkomen neutrale wijze te doen geschieden. De volkstellers, die
de onhandigen helpen, doen al hun best het getal der R. K. zoo
hoog mogelijk op te voeren en daarom zullen zij gezinshoofden,
die van R. K. afkomst zijn, met alle overredingskracht er toe
brengen zich als R. K. op te geven, al hebben zij naar hun gevoel
geheel met de kerk gebroken. Daarom zal het totaal veel minder
dan te verwachten was, be1nvloed worden door het aantal,
dat zich (vooral om politieke redenen) van de R. K. kerk losrukte, hetgeen volgens de berekeningen van Bonger niet gering
is. Ook hadden de R. Katholieken tot nu toe een laag huwelijkscijfer naast een hoog sterftecijfer.
Wanneer ik den ongunstigen invloed, dien de anti-conceptioneele middelen op het zenuwgestel van den man hebben, nader
wilde ontleden, zoo zou ik te veel in geneeskundige beschouwingen
moeten treden (105). Zij gelden trouwens niet voor alle mannen.
Wie een weinig gevoelige natuur heeft, wiens vrouw groote
handigheid bezit of de liefdevolle overgave om de moeite ervan
alleen te dragen, die ondergaat zulke praktijken zonder benadeeling van zijn zenuwgestel. In het tegenovergestelde geval
of waar wegens onhandigheid of gebrek aan geld ongeschikte
methoden toegepast worden, daar zal die benadeeling wel volgen.
Toch is hierin niet het grootste bezwaar gelegen. Dit doet zich
eerst daar voor, waar het N. M. in zijn zegegang over de aarde
reeds zoo diep wortel geschoten heeft, dat men zich schaamt
om meer dan een kind te hebben. Dan grijpt de neurasthenie
de ouders aan, die het leven vergalt.
Er werd gedurende de laatste tientallen jaren veel geschreven
over de degeneratie der menschen. Zeker draagt het N. M.
tot de verschijnselen bij, die tot deze degeneratie gerekend
warden. Het degenereert, zooals reeds werd aangeduid, en
ouders en kinderen. Het degenereert het gezin in zijn geheel,
want het voert tot tallooze echtscheidingen ; 50 % der echtscheidingen (106) toch, komen voor bij kinderlooze huwelijken,
dus bij die, welke gesloten worden met de afspraak geen kinderen
te verwekken. Hoe meer kinderen, hoe minder echtscheidingen.
De cijfers voor Amsterdam leeren hetzelfde. Het aantal echtscheidingen verdubbelde (zoo men de periode 1896-1900 vergelijkt met 1915-1911). In de eerstgenoemde periode vormen
de gezinnen met geen, een of twee kinderen 84,5 % der
echtscheidingen en in de 2e periode 78,6 % (107). Uit de door
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Gargas gegeven tabel blijkt dat het percentage van 1920—'24
schommelde tusschen 80,5 en 82,7, in Engeland ongeveer 72.
Dit moge vooral de vrouw bedenken, die bij echtscheidingen
steeds het meest verliest. Bij tal van echtscheidingen bleek
verder, dat de onvrede in het gezin begon en de man uithuizig
ging worden, toen men besloten had geen kinderen meer te
verwekken.
Ik had de gelegenheid een brief te lezen, dien een vrouw
aan haar man -geschreven had ; zij schreef dien omdat ziekte
haar afwezig deed zijn op den dag hunner koperen bruiloft.
In dien brief stond : „met elk kind dat geboren werd, ben ik
meer van je gaan houden". Nu wil ik niet beweren, dat de
echtparen bij een blijven uit liefde tot de kinderen, maar omdat
men elkander meer lief heeft door de kinderen. Men heeft
elkander noodig gehad bij de opvoeding der kinderen, men heeft
vele zorgen gedeeld. Vele mannen zijn zeer egoistisch en dit
egoisme doet in hen den wensch opkomen de ouder geworden
vrouw te verruilen tegen een jongere, zooals dit in Mohammedaansche landen gebruikelijk is. Is de man zoo aangelegd, dan zal
hem slechts een overweging terug houden, „de kinderen". Die
band werkt te sterker hoe meer kinderen er zijn, want te harder
heeft hij er voor moeten werken, en het egoIsme werd er door
teruggedrongen. Immers ontstaat de liefde (ik bedoel hier niet
de sexueele) bij den man uit zorg en werk.
Een ander bezwaar is, dat het N. M. den man drijft in de
armen der prostitutie. Het doet dit, daar hij zijn vrouw wil
sparen wegens haar angst voor zwangerschap of ook omdat
zij minder aantrekkelijk wordt als zij verzwakt ten gevolge
van miskramen, die in zulke gezinnen in den regel niet uitblijven, of met geweld worden opgewekt. Bovendien zagen wij
reeds, dat het gebruik der anti-conceptioneele middelen de
prostitutie zoo aantrekkelijk maakt (bl. 53) , daar zij haar
ontdaan hebben van de physieke gevolgen.
De bovengenoemde bezwaren acht ik zoo groot, dat ik mij
ernstig heb afgevraagd of men principieel niet het R. Katholieke
standpunt dient te aanvaarden, dat het gebruik van anti-conceptioneele middelen ook daar verwerpt, waar verdere zwangerschap de gezondheid en het leven der vrouw bedreigt. Na
ernstige overweging heb ik dit standpunt verworpen, omdat de
levenservaring mij leerde „dat geen vrouw hoog genoeg staat,
om de eigen moeder te vervangen."
Er zijn banden van physieken aard, die sterker zijn dan alle
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goede wil en offervaardigheid. Voor de moeder is haar kind een
stuk van haar zelf. Onlangs hoorde ik nog een moeder zeggen,
toen er over een overleden kind gesproken werd : „Verloor ik een
kind, het zou mij zijn of ik een stuk van mijn lichaam verloor."
Daarom alleen zal een moeder haar kind niet kunnen vergeten,
al werd zij er door vertrapt of hoe zeer het zich verliederlijkte.
Zij zal veeleer van zulk een kind nog meer houden dan van een
ander. Een moeder weet alles te zijn als het noodig is, en is bereid
zich uit te vlakken als het wenschelijk schijnt. Het is ondenkbaar,
dat een stiefmoeder tot deze zelfnegatie, die geen zelfnegatie
is in het oog der eigen moeder, zou kunnen opklimmen. De meest
opofferende stiefmoeder kan op haar best gelijk zijn aan een
liefhebbend vader, vol goeden wil, maar bij de opvoeding denkend
en logisch ontledend ; en dan wordt zij „dom als een vader"
terwijl het onlogische der liefde, die toch de hoogste wijsheid
is, door zulk een kind gemist zal worden. (Christus en de zondares (Joh. 8: 3-11)).
Maar er is nog een andere reden. Elke stiefmoeder weet, dat
zij begluurd wordt door de familieleden der eerste moeder, die
wantrouwen zaaien in het hart der kinderen. Daar zij dit weet,
zal zij zich trachten te dekken door in alles den vader te raadplegen. Wat die goedvindt dekt haar tegenover de kinderen en
de familieleden der eerste vrouw. Dit zal weder ten gevolge
hebben, dat de opvoeding logisch denkend wordt en niet
onlogisch liefdevol. Daarom heb ik mij dan ook in de geneeskundige praktijk op het standpunt geplaatst, dat beperking van
het aantal kinderen voor de moeder wenschelijk kan zijn,
zoowel om een al te snelle opvolging der geboorten te beletten,
als ook om haar, die reeds de moeder van eenige kinderen is,
voor die kinderen te sparen. Bij de tegenwoordige zoo algemeene
verslapping van het zenuwstelsel, bij de zwakte of gebrekkige
ontwikkeling van vele lichamen, mag zulk eene beperking niet
meer principieel worden verworpen.
Ik veroordeel absoluut den geneesheer, die op elke vraag
bereid is inlichtingen te geven betreffende anti-conceptioneele
middelen, ook heeft hij bij zijn beoordeeling niet uit te gaan
van algemeene sociale of andere gezichtspunten, hij heeft ieder
geval op zichzelf te beschouwen en alleen op geneeskundige
indicatie te handelen (Medical views, blz. 97). Waar een echtpaar
zelf voor zulk een beslissing staat, of het zulke middelen al of
niet gebruiken wil, daar meen ik, dat de overweging meetelt
of er reeds eenige kinderen zijn. Waar in een gezin reeds
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3 of 4 kinderen gevonden worden, daar verminderen de genoemde bezwaren belangrijk.
Al erken ik dus, dat er wettige redenen bestaan (108), zoo
moet ik er toch op wijzen, dat de meeste gezinnen zich nu ook
in hun hoofd zetten, dat zij speciaal in zulke abnormale
omstandigheden verkeeren en de beperking gewettigd vinden.
Zoo doet een maatregel, die met reserve toegepast, bij onze
maatschappelijke toestanden en onze verminderde sterfte iets
voor heeft, de menschen nog meer achteruitgaan. Dit maakt
het R. Katholieke standpunt begrijpelijk.
Er zijn nog andere bezwaren te noemen die ik zal inleiden
met een bladzijde uit het geschrift van Dr. J. Sander (109).
„De Neo-Malthusiaansche bond heeft, ten einde haar doel in
daden om te zetten, in verschillende plaatsen vrouwen aangesteld, zoogenaamde „deskundigen", die tegen een bepaald
tarief voorbehoedmiddelen leveren en het gebruik er van onderwijzen. De adressen dezer „deskundigen" worden den volke op
allerlei wij ze bekend gemaakt. Iedere vrouw kan bij deze „deskundigen" een occlusief pessarium krijgen. Dat hierin echter
een groot gevaar schuilt, kan het beste aangetoond worden, door
de woorden aan te halen van Dr. J. Koetser te Amsterdam, in
1899 geneeskundig adviseur van den Neo-Malthusiaanschen
bond. Deze schrijft namelijk in zijn brochure ,,Het Neo-Malthusianisme der 20ste eeuw" op blz. 28, „dat alvorens tot het
plaatsen van een occlusief pessarium over te gaan, een nauwkeurig onderzoek der baarmoeder en adnexa niet achterwege
mag blijven. Hieruit volgt direct, dat een ieder, die geen onderzoek kan instellen en dat is ieder, behalve de arts, geen NeoMalthusiaansche middelen mag aanwenden, en ik waarschuw het
publiek dringend geen ander dan een arts te raadplegen. Honderden vrouwen stroomen dagelijks naar geneeskundigen om
zich te laten behandelen voor vrouwenlijden, en een groot gedeelte draagt zeif de schuld daarvan, door namelijk NieuwMalthusiaansche middelen toe te passen zonder artselijk advies".
Deze woorden, neergeschreven door iemand, die waarlijk het
Neo-Malthusianisme geen kwaad hart toedraagt, veroordeelen
het instituut van „deskundigen", dat de hoeksteen van den
Nieuw-Malthusiaanschen bond vormt, absoluut.
Niet minder belangrijk is, dat het gebruik der N. M. middelen
volgens het oordeel van vele geneesheeren de gezondheid der
vrouw, die ze gebruikt, benadeelt. Dit oordeel vinden wij bij
de geneesheeren, die samenwerkten aan het belangrijke boek
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„Medical views on birth control". Zoo lezen wij op blz. 87:
Geregeld beletten van zwangerschap leidt dikwijls tot Fibromen
der baarmoeder, tot ontstekingen (blz. 66-67) en andere bezwaren (110). Dezelfde getuigenis vinden wij bij andere geneesheeren (111) , die vooral op nerveuze storingen wijzen. Bijzonder
treffend is, dat ook eenige geneesheeren ondervonden hebben,
dat zoo een echtpaar de anti-conceptioneele middelen direct bij
het begin van het huwelijk toepast en later, omdat men het
ontbreken van kinderen als een gemis voelde, deze weglaat in
de vaste verwachting, dat zwangerschap volgen zal, deze
uitblijft, de vrouw is onvruchtbaar geworden (112). Ook deze
ervaring kan dan weer aanleiding zijn, dat het verlangen van
den man naar een eigen kind hem naar andere vrouwen drijft
(Medical views blz. 21-22). Het ideeele, goede huwelijk eischt
kinderen (als by. blz. 23).
Heeft men ter wille van een goed leven of mondaine belangen,
jarenlang in een gewild onvruchtbaar huwelijk geleefd, dan is
het moederlijk instinkt geatrophieerd, dan durft men niet meer,
er is gebrek aan wil en levenskracht, dat trouwens bij vele
menschen van dezen tijd reeds voor het huwelijk bestaat,
waarom men geen kinderen wil en anderen liever ongehuwd
blijven. Men kan, men wil geen verantwoording dragen : „When
Birth control is practised with a view to postponing or avoiding
parenthood, the effect on husband and wife is to foster
selfishness and selfindulgence, while many of the qualities that
make for nobility of character such as patience, gentleness,
selfdenial, care for others, and self control for examples sake —
qualities that must be developed in all parents who do their
duty to their children — are liable to be shrivelled up through
disuse" (Medical views blz. 85). Men spreekt zooveel over het
gevaar der overbevolking, maar is het niet nog een grooter
gevaar zoo genoemde eigenschappen en de energie van een
yolk verdwijnen. Laat onze verfijnde cultuur te gronde gaan,
als wij maar onze energie behouden ! —
Doch behalve dit is er een nog grooter bezwaar. Indien de
voorbehoedmiddelen van de „deskundige" gekregen, haar eens
een keer in den steek laten, zal het slachtoffer bij de „deskundige"
komen en van deze vragen, meestal eischen, een opheffen van
de zwangerschap. De „deskundigen" worden niet alleen op deze
wij ze, maar ook wel zonder dat ze vroeger eenigen waarborg
tegen zwangerschap hadden gegeven, meermalen voor de vraag
gesteld om hulp in die gevallen te verschaffen. Daarbij is
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gebleken, dat er onder die deskundigen verschillende zijn, die
er geen bezwaar in zien abortus op te wekken, of de middelen
daartoe aan te geven en te verschaffen. En het publiek meent,
dat dit in handen van deze vrouwen ongevaarlijk is, omdat
zij de door den Nieuw-Malthusiaanschen bond aangestelde „deskundigen" zijn. Daar deze bond beweert den abortus door niet
deskundigen te bestrijden, zoo is het al erg genoeg dat daaruit
blijkt, dat hij abortus door deskundigen, dus door geneesheeren,
verdedigt. Want ook de door een geneesheer uitgevoerde abortus
is levensgevaarlijk en er worden jaarlijks tal van vrouwen door
zulke geneesheeren vermoord, andere blijvend in hun gezondheid benadeeld (Sellheim blz. 65 en 112). Veel erger is de
psychische invloed daarvan op vele vrouwen : „Die Kranken
leiden schwer unter der Vergewaltigung der Natur, die sie
vorgenommen haben, unter dem Verbrechen, dass sie begangen
haben. Sie werden von Gewissensbissen gequalt ; es konnen bei
ihnen spater schwere Verschuldigungs- und Versiindigungsideen
auftreten, gerade wie wenn sie einen richtigen Mord begangen
hatten. Die Abtreiberinnen fiihlen sich in ihrer innerlichsten
Fraulichkeit verletzt, sie glauben, sie konnen niemals mehr
gebaren, halten sich fiir unheilbar krank, verfallen in Verzweiflungs- und Selbstmordgedanken. Sie konnen sich nicht
denken, dass sie ftir das Vergehen an sich und ihrem Kinde
ungestraft bleiben werden. Sie sind von erschreckenden Traumen
gequalt, in welchen ihnen das gemordete Kind erscheint und
sie mit bittenden, vorwurfsvollen Augen ansieht u. a. m."
(blz. 110). Daarbij wordt op de geschriften van andere geneesheeren als getuigen gewezen. Op een andere bladzijde (113)
voegt Sellheim er nog aan toe, dat abortus er toe kan leiden,
dat de vrouw den man haat, aan melancholie gaat lijden, spoedig
oud wordt, enz. Dat dit alles volgen kan ligt voor de hand want:
„Ein Abort ist die grobste Umstellung der Driisen mit innerer
Sekretion, und eine Frau nach einem Abort gleicht einem
komplizierten Mechanismus, der abgestellt worden ist, nicht
durch allmahliche, sachliche Umstellung der Hebel, sondern
durch einen Steinwurf in die Mitte der Rader, denn der Abort
ist doch einer der grobsten Eingriffe".
Ik herinner aan 't bovengenoemde Fransche spreekwoord
(blz. 52). Daar ik dit voor juist acht, zoo ligt het voor de
hand, dat het verwoestend op het gestel der vrouw moet werken,
zoo zij direct de eerste zwangerschap laat afbreken en toch
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komt dit veel meer voor dan abortus bij latere zwangerschappen (113).
Uit het bovenstaande blijkt reeds dat het N. M. de menschen
zoodanig degenereert, dat zij eindelijk niet meer opzien tegen
kindermoord, tegen het dooden der ongeboren vrucht. Hiervan
getuigden Prof. Kouwer, Dr. Heyermans (114), Dr. van der
Hoeven (115) en andere deskundigen (116). Ook rechters
vereenigden zich in deze met de geneesheeren (117). Volgens
Treub en v. Tusschenbroek verdubbelde het aantal afdrijvingen
in de laatste jaren. Met meer dan gewone brutaliteit bieden
de aborteurs hun diensten in dag- en weekbladen aan. In een
strafgevangenis ontmoette ik een man, die wegens een abortus
criminalis veroordeeld was, maar die er zich op beroemde er
600 op zijn geweten te hebben. De wet vervolgt weliswaar deze
praktijken, maar zeer gering is het aantal gevallen, dat ter
kennis van den rechter komt. Toch verdubbelde of verdrievoudigde het getal van de weinigen, die tot strafvervolging
aanleiding geven (in den regel als de vrouw er door gestorven
is) in Nederland, Duitschland, Italie, Frankrijk en andere
landen. In Amerika gaat men in deze al zeer ver. In Chicago
schat men het aantal gevallen van crimineelen abortus op 6 a
10000 per jaar, te New York op 80000 ; 200 personen vinden
daar in het uitoefenen van dit bedrijf een levensonderlioud.
Bertillon stelde het voor Parijs op 50000, waarvan volgens hem
een groot gedeelte door de doktoren wordt opgewekt, zonder
dat er medische indicatie voorhanden is (118). Van Duitsche
zij de werd beweerd, dat het land door geslachtsziekten (119) en
crimineelen abortus jaarlijks evenveel menschen verliest als door
den grooten oorlog. In deze bewering zal wel wat overdrijving
schuilen, want door den grooten oorlog verloor Duitschland
1750000 man, daarentegen schat men het aantal crimineelen
abortus op 500000 (Wolf blz. 71) of een millioen en het aantal
vrouwen, dat hierdoor sterft op 50000 per jaar (Sellheim blz.
51). Zeker sterven geen 700000 menschen in Duitschland door
geslachtsziekten. Sellheim maakt daarbij de juiste opmerking,
dat zij inconsequent handelen, die den oorlog willen afschaffen
maar dit moorden niet willen tegenwerken (blz. 56).
Van de in de hospitalen te Parijs opgenomen vrouwen wordt
twee derde verpleegd wegens ernstige ziekten tengevolge van
dergelijke handelingen. Er worden veel meer Fransche kinderen
-op deze wijze uit den weg geruimd dan er geboren warden. Elke
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week verliest Frankrijk hierdoor meer menschen dan door een
bloedigen veldslag.
Turquan berekende in 1916 dat het steeds dalende aantal
zuigelingen beteekent, dat Frankrijk in 1928 400 bataljons
minder zal hebben dan in 1913 en sedert hij schreef werd de
toestand veel erger.
De Matin van 1921 bericht : Gebleken is, dat in de fabrieken,
de ateliers, de magazijnen, overal, waar veel vrouwen te zamen
werken, een werkelijke besmetting bestaat. De vrouwen, die de
behandeling van abortus hebben ondergaan worden fanatieke
propagandisten, beijveren zich de gewetensbezwaren van vriendinnen weg te redeneeren, geven hun rand en adressen. De
mentaliteit der vrouw verandert de abortus wordt beschouwd
als een eenvoudige en geoorloofde operatie. Het kwaad breidt
zich uit als een voortwoekerende brand. In het gebied der textielnijverheid in het noorderkwartier „werken" de afdrijfsters voor
5 francs en verdienen heel veel geld. Te Parijs zijn inrichtingen,
waar men zich abonneert. De kleinste plaatsjes hebben hun
specialisten verschillende van deze beroemen er zich op drie of
vier gevallen per dag te behandelen. Het kwaad leeft in elken
stand, in elke klasse der maatschappij. Echtgenooten moedigen
elkaar aan om de gruwelijke daad te plegen, ten einde niet belemmerd te worden in hun leven van uitgaan, pretmaken en
niet gedwongen te worden minder weelderig te leven. Schijnt
het niet of de doodsklok voor het Fransche yolk luidt?"
Is er beter bewijs denkbaar, dat de onschuldig genoemde en
als zoo gemakkelijk beschouwde anti-conceptioneele middelen
niet in den smaak of binnen het bereik van het yolk vallen. Dit
grijpt liever naar moord. Waar de paren evenwel vernomen of
ondervonden hebben, dat aan den abortus provocatus vele
gevaren verbonden zijn, daar geeft men ook onder gehuwden de
voorkeur er aan het kind te doen geboren worden en het daarna
te dooden (Turquan blz. 33) „Il est done de toute urgence
de tuer ce neo malthusianisme avant qu'il nous tue". Elders
las ik : „La France est en train de se suicider sur son lit de
laurier."
Bij dat alles overwege men, dat naast den kindermoord de
reeds besproken verzwakking der vrouw staat, door de gevolgen
van crimineelen abortus. Voor haar lichaamskrachten is een
gewone miskraam dikwijls reeds zwaarder dan een bevalling,
de crimineele abortus, heeft nog veel funestere en meer blijvende
gevolgen. In het gunstigste geval treedt er een ontsteking op in
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den buik, die na langen tij d rusten en geneeskundige behandeling
kan genezen ; in het ongunstigste geval blijft de vrouw voor
haar geheele leven sukkelen, ja zelfs in veel gevallen is de dood
er mee gemoeid (Sanders bi. 533).
Een ander bezwaar zie ik in de wijze, waarop de vereeniging
voor het Neo-Malthusianisme propaganda voert. Ik kan er in
komen zoo men evenals Booth wenscht, dat de armsten onder
de armen hun kinderaantal zullen beperken, al was het slechts ter
wille van het gebrek aan ruirnte, en de consequentie is dan dat
men hen voorlicht. Maar is het daarmee goed gepraat, dat men
open briefkaarten huis aan huis zelfs meermalen in de bussen
werpt, waarop men het adres vindt van het bureau, dat inlichtingen verstrekt voor bewuste beperking van het kindertal ?
Kinderen halen die uit de bus en brengen ze bij hun ouders,
zoodat de werklieden reeds vragen of daar niets tegen te doen
is. Hoe vrijwaart men zich voor open en bloot in de bus gedane
briefkaarten, waarin gedoeld wordt op sexueele verhoudingen ?
Of tegen het aanspreken van zwangere vrouwen door de agenten
van Dr. J. Rutgers en zijn Haagsch bureau ?
Tevens blijkt hieruit : hoe geheel onvoldoende de bestrij ding
der openlijke propaganda door de regeering is, en dat de N. M.
bond zich in haar werkzaamheden niet belemmerd voelt doordat
men aan hem de erkenning als rechtspersoon weigerde (120).
Er is een groot kapitaal gelnteresseerd in de N. M. praktij ken.
Let men er op, zoo ziet men in de steden telkens nieuwe gummiwinkels openen, die (eventueel met een rood kruis versierd) er
zoo onschuldig mogelijk uitzien en waar men overdag slechts
zelden klanten ziet binnen treden. Bestelt men in zulk een
gummiwinkel een paar zolen, zoo worden die ingepakt in een
geIllustreerd reclameblad, dat de meisjes reeds wijst op het
bestaan der anti-conceptioneele middelen (Meinhof, H. Schwangerschaftsverhiitung) . Het gumrnikapitaal (121) houdt er evenwel
ook rondreizende verkoopers op na, die stad en land doortrekken
en voor hooge prijzen hun onfeilbare spuiten of andere middelen
aanprijzen en verkoopen. Zij hebben, evenals de agenten van het
eerstgenoemde bureau, nog de brutaliteit om zwangere vrouwen
met een medelijdend glimlachje aan te spreken. Zulk een
reizigersbetrekking wordt later verruild tegen die van een deskundige (aborteur). Men heeft wellicht tegen grof geld van
een arts den crimineelen abortus geleerd (bekentenis van veroordeelden) en vestigt zich daarna in een deftige villa of in een
der voornaamste straten. Wel valt zoo'n deskundige vroeger of
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later in handen der politie, maar het bedrijf is zoo winstgevend,
dat er aan reclasseeren niet te denken valt. Direct na ontslag
zullen zij in een andere provincie of in een ander land het bedrijf
hervatten.
Ziedaar de gevolgen van den onbeperkten invloed van het N. M.
De gevolgen zijn zoowel van lichamelijken als van ethischen aard,
ook leiden zij tot economische verzwakking van het yolk. „Een
vermindering van de quantiteit van de bevolking zal onder normale omstandigheden op den duur ook een vermindering van de
qualiteit tengevolge hebben. Het is bekend, dat de eerstgeborenen
zwakker zijn dan het 3e en 4e kind, die over het algemeen de
sterkste zijn. Voor de qualiteit van de bevolking is het dus gewenscht, dat er een eenigszins belangrijk geboorteoverschot
bestaat." (Sanders bl. 536).
Weten wij deze degeneratie uit ons yolk te weren, zoo behoort
de toekomst van Europa aan ons. En zoo het anders mocht
loopen, zoo onze kinderen en kleinkinderen werkelijk niet in
staat zijn zich een bestaan te verschaffen ? Dan verkies ik
hongersnood, epidemieen en oorlog boven de ongebreidelde propaganda van het N. M., die het yolk doet degenereeren.
Maar wij staan gelukkig nog niet voor de keus tusschen deze
beide uitersten. Er blijft voor ons nog een derde weg open. Deze
werd duidelijk aangewezen in het voorwoord van het 2e deel en
door den geheelen inhoud van dit deel. Men kan het ook zoo
uitdrukken : Bestrijdt het N. M. door de zeer actieve welvaartspolitick (122). Onder „welvaartspolitiek" hebben wij niet te
verstaan, dat wij trachten moeten het leven goedkooper te
maken of de menschen meerdere luxe te verschaffen (want het
N. Malthusianisme werd niet uit nood geboren), maar een
welvaartspolitiek, die de ouders geruststelt betreffende de toekomst hunner kinderen. „The state and its members are better
employed in making the world fit for children than in keeping
children out of the world" (Medical views on birth control, p.
XVII). Het is niet noodig daarop nog verder in te gaan.
Ik meen daarmee den juisten weg te hebben gewezen, om te
ontkomen aan de gevaren der overbevolking ; zeker Been weg
voor slappelingen, maar voor een yolk, dat met rustigen, vasten
tred vertrouwend voorwaarts gaat, dat weet wat het wil en wat
zijn plicht is.
Een bestrij ding van het N. M. op zichzelf, behalve door voorlichting als bier gegeven wordt, acht ik onvruchtbaar en onnoodig. Na goede voorlichting moet elk gezin zelf beslissen.
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De anti-conceptioneele middelen zijn tegenwoordig aan alien
bekend en het aantal gummiwinkels, waar men ze koopen kan,
neemt gestadig toe. Zij worden bijna door alle gezinnen van
meerdere ontwikkeling toegepast (zie boven, bl. 19). De vraag,
die elk gezin nog heeft te beantwoorden is slechts deze : hoever
men met de beperking van het kinderaantal wil gaan. Wij
hebben gezien, dat er veel overwegingen bij te pas komen, daar
het eenmaal genomen besluit een grooten invloed op het geheele
verdere leven hebben kan. Daarom geloof ik ook niet, dat men
(tot welk kerkgenootschap men ook behoort) in deze naar
dwang of naar den raad van anderen zal willen luisteren. Man
en vrouw hebben de gevolgen te aanvaarden van het eenmaal
genomen besluit, ook ten opzichte van hun geweten.
Nog eenige woorden om uiteen te zetten, waarom ik overtuigd
ben, dat de bestrijding van het Neo-Malthusianisme nutteloos is.
Men zegt wel eens, dat het N. Malthusianisme afkeuring verdient omdat het onnatuurlijk is. Zeker is het onnatuurlijk, maar
wat is er dan nog natuurlijk in onze levenswijs?
Er was een tijd, dat het Darwinisme de wetenschap beheerschte, de meening, dat men de wereld der verschijnselen
mechanisch verklaren kon. Thans zullen er weinig geleerden
meer zijn, die niet erkennen, dat dit een dwaling was. Zeker,
men blijft hechten aan de evolutieleer, maar erkent toch dat zij
zich aan onze verklaring onttrekt. Het natuurlijk gevolg is, datmen meer en meer gaat voelen voor een teleologische natuurverklaring d.w.z. de natuur is doelmatig (122a) en blijkt in
haar uitingen te streven naar een doel. Dan is er ook geen toeval.
Nu behoort tot deze doelmatigheid een verschijnsel, dat op
ons den indruk maakt van een ongeloofelijke verkwisting.
Planten en dieren brengen eieren en zaden voort in zulk een
hoeveelheid, dat zoo een soort niet belemmerd door de andere zijn
voile vruchtbaarheid ontplooien kon, zij binnenkort de aarde zou
overdekken. Hetzelfde geldt van den mensch. Terwijl de vrouw
(die haar vruchtbaarheid niet beperkt) gemiddeld slechts 8
kinderen baart, bedraagt het aantal bij haar tot ontwikkeling
komende eieren ongeveer 400. Terwijl een zaaddraad van den
man voldoende is om een ei te bevruchten worden er tallooze
milliarden geproduceerd, die nooit hun bestemming bereiken. De
dus theoretisch beschouwd denkbare mogelijkheid eener bijna
onbeperkte snelle vermeerdering der organismen wordt nu te
niet gedaan, in de eerste plaats door micro-organismen
(bacterien enz.) , die de ergste vijanden van alle dieren en den
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mensch zijn. Ik herinner er slechts aan, dat de griepepidemie
van 1918 meer levens vernietigde dan de wereldoorlog.
Onder natuurlijke omstandigheden (natuurvolkeren) zorgen
deze m.o. er dus voor, dat de vermeerdering een langzame blijft,
zij vernietigen reeds 40 % der geboren kinderen als zuigelingen
en daarna, in den vorm van epidemische ziekten, nog tal van volwassenen. Dat is dus de natuurlijke toestand. De mensch is in
't algemeen bereid te erkennen, dat deze vernietiging nuttig en
noodig is, alleen voor zichzelf wit hij dit niet toegeven. Daarom
bedacht hij middelen om in den strijd te overwinnen.
Nu hebben wij in de laatste 100 jaren ook de middelen gevonden om ons te verweren tegen vele van deze micro-organismen, waardoor dan evenwel de geciviliseerde mensch ontstond,
die te vergelijken is met onze runderen en paarden, die ook niet
meer op natuurlijke wijze leven kunnen. Dit is voor ons van
minder belang. Een ander gevolg der geringe sterfte was de
ontzaglijke toename der menschen en de verwoede concurrentiestrijd, de nerveuze degeneratie, de steeds hoogere eischen voor
de opvoeding. De zuigelingsterfte is wel naar beneden te drukken
tot 4 %, zelfs tot 2 % en dan is het gevolg, dat bijna elk kind,
dat geboren wordt ook den volwassen leeftijd bereikt (122b).
Ook onder de volwassenen daalt de sterfte voortdurend.
Nu handelt de mensch („in seinem dunklen Drange") veelal
onbewust, de mensch liep met zijne overwinning vast in den
door hem opgewekten onnatuurlijken toestand en hij tracht zich
nu daaruit te redden door zijn vruchtbaarheid te beperken. De
mensch had in de teleologische ontwikkeling ingegrepen op
gelijke wijze als hij elders wel eens alle bosschen vernielde, diersoorten uitroeide of alle inboorlingen eener streek vernietigde.
In al zulke gevallen had hij slechts een bepaald voor hem nuttig
doel voor oogen, terwijl hij de gevolgen niet kon overzien. Treedt
de mensch zoo op, dan wordt deze handelwijze dikwijls een
onderdeel zijner cultuurontwikkeling, zoo dat hij, al wilde hij,
niet meer terug kan. Wij zullen dus voortgaan de micro-organismen te bestrijden, de sterfte nog verder te doen dalen, maar
eveneens zullen de meesten zichzelf tot onvruchtbaarheid veroordeelen (ongehuwd blijven) of het aantal der kinderen gaan
beperken.
Uit het voorafgaande blijkt wel voldoende, dat ik de ontwikkeling van het N. M. eveneens toeschrijf aan alle maatregelen
van voorzorg die de mensch door toenemende kennis leerde
nemen. Daartoe behoort zoowel de bliksemafleider, de brand-
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assurantie, de levensverzekering, de spaarbank als alle sociale
wetten zooals pensioens-, ouderdoms- en invaliditeitswet enz.
Vroeger leefde de mensch in vertrouwen op God, tegenwoordig
verzekert hij zich tegen alles en zoo ook tegen de „catastrophe
financiere de la naissance."
Wij kunnen dezen toestand ook met dien der kapitaalvorming
vergelijken. Het natuurlijke was, dat men al wat een mensch
bezat, zien kon zijn bezittingen waren huizen, landerijen, edelmetaal of edelgesteenten. Onder deze verhoudingen was het
onnatuurlijk rente te berekenen. Sedert zijn de bezittingen van
den Europeaan onzichtbaar geworden, althans het voornaamste
deel zijner bezittingen berust op crediet. Daarom kunnen
oorlogen of scherpe veranderingen in de conjuncturen den
millionair tot den bedelstaf brengen. Wie weet dit thans niet!
Maar alleen in dezen onzichtbaren vorm kan handel en industrie
gedij en. Nu heeft men zich eerst terecht verzet tegen het gebruik,
dat de schuldenaar rente moest betalen, maar toen de natuurlijke, zichtbare bezitsvorm plaats had gemaakt voor den
onnatuurlijken onzichtbaren, moest men den strijd wel opgeven,
al blijft men het gebruik van theoretisch of moreel standpunt
afkeuren. Zooals men dien strijd heeft moeten opgeven, zoo zal
het met den strijd tegen het N. Malthusianisme ook gaan.
bestrijders hebben mijn volle sympathie, maar al heeft
de R. K. Kerk het gebruik der anti-conceptioneele middelen voor
een „doodzonde" verklaard, zoo zien wij toch dat dit niets heipt
in R. K. landen als Frankrijk, Belgie (Wallonie) en het vroeger
zoo streng R. Katholieke Opper-Oostenrijk. In Italie, waar de
kerk in dezen strijd zoo krachtig gesteund wordt door den zoo
verafgoden Mussolini, neemt de nataliteit ook voortdurend af.
Het langst zal de R. K. kerk den strijd kunnen volhouden in
Protestantsche landen als ons eigen land, Duitschland en Zwitserland, omdat in zulke landen de R. K. bevolking de minderheid
vormt en dus een krachtige strijdorganisatie is, waarvan de
veldheeren de troepen nog vast in de hand hebben. Een krachtig
gevoerde strijd kan wellicht nog dit goede gevolg hebben, dat wij
bewaard worden voor het twee en een kinderstelsel en dat aan de
neiging om de vruchtbaarheid op te heffen eerst na de geboorte
van meerdere kinderen voldaan zal worden.
E.

BESTRIJDING VAN DE DALING DER NATALITEIT.

Onder de sociologen en economen is er een groep, die beperking van het kinderaantal wenscht, vanwege de dreigende
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overbevolking (122c). Een andere wenscht de dalende nataliteit
te bestrijden, want deze werd een zeer actueel vraagstuk in
landen, die een groot aantal menschen verloren door den wereldoorlog. Trouwens bestond de wensch om de dalende nataliteit te
bestrijden reeds lang voor den oorlog, in met elkander concurreerende landen (cradle competition). Daar de laatstgenoemde partij de meest roerige is, zoo loont het de moeite
eens na te gaan, welke strijcimiddelen zij aanbeveelt.
Deze partij wenscht dus kinderrijke gezinnen, en men meent
het tot stand komen er van te kunnen bevorderen of ook het
kinderrijke gezin te moeten steunen door belastingregelingen
in dien zin, dat men het kinderarme of kinderlooze gezin den
vollen druk der belasting laat voelen en het kinderrijke gezin
van een gedeelte der belastingen vrijstelt. Deze wenschen berusten op een juist beginsel, dat het eerst werd uitgesproken
in „L'adresse aux frangais" van Juni 1821.
„Belasting moet worden opgelegd niet naar het inkomen maar
naar de draagkracht." De draagkracht is bij gelijk inkomen veel
grooter bij een klein of kinderloos gezin dan bij een groot gezin.
Dat dit beginsel eerst later ingang vond dan de gebruikelijke
uniforme regeling ligt wel ten deele hieraan, dat het niet zoo
gemakkelijk door te voeren is, en omdat elke staat veel geld
noodig heeft voor zijn sociale maatregelen. Merkwaardig evenwel is, dat vele landen zelfs het tegenovergestelde doen.
Zoo een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw in ons land
ieder een inkomen van f 2000 hebben, dan betalen zij ongehuwd
zijnde weinig, omdat een inkomen van f 2000 naar verhouding
weinig belast wordt. Huwen zij, zoo hebben zij een inkomen van
f 4000 en worden, daar de inkomstenbelasting progressief is en
zij als eenheid worden beschouwd, nu veel zwaarder belast.
De to verwachten of wellicht reeds geboren kinderen maken
hen toch tot veel nuttiger individuen van den staat, terwij1
de kinderen hun draagkracht verminderen. Goedkooper zou het
dus zijn, zoo zij in concubinaat leefden. Nog zonderlinger is het
evenwel dat dit paar, zoolang beiden leven (met hun kinderen)
als een persoon beschouwd wordt en daarom hooger belast,
terwij1 zij , wanneer een van beiden sterft, weer geheel gescheiden personen worden, want dan moet de langst levende,
evenals de kinderen successierechten betalen (122d).
Het beginsel „belasting naar draagkracht" vinden wij bij onze
personeele belasting, die een of trek kent naar het getal der
kinderen, die de huisvader „ten zijnen laste heeft." Nu zal
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iedereen moeten erkennen, dat deze aftrek billijk is. Wie veel
kinderen heeft, heeft een grooter huis noodig en meer dienstpersoneel dan iemand, die geen of weinig kinderen bezit. Trekt
men niets af, dan worden de kinderrijke gezinnen zwaarder
belast. Daarbij komt nog, dat het kinderrijke gezin toch reeds
zwaarder belast wordt door de indirecte belastingen, want
zoodra men inkomende rechten heft van voedingsmiddelen (als
een suikeraccijns) en verbruiksartikelen, of de kosten verhoogt
van gas, electrisch licht en brandstoffen, dan moet dit daar
't zwaarste treffen, waar meerdere personen ten laste van den
huisvader zijn.
Daaruit diende men nu ook de gevolgtrekking te maken, dat
verhooging van inkomende rechten (alles wat het leven duurder
maakt) ter wille van de groote gezinnen afkeuring verdient.
Merkwaardig is nu de inconsequentie, dat juist bezuiden de
Maas, waar men 't meest de belangen der groote gezinnen behartigt, toch telkens om beschermende rechten vraagt, als daar
een industrie noodlijdend is. Dit komt natuurlijk daar vandaan
dat men en de geit en de kool wil sparen.
In verschillende landen wordt zulk een aftrek ter wille van de
kinderen toegestaan en 't ligt voor de hand dat zij , die het groote
gezin verdedigen, er naar streven dien aftrek zoo groot mogelijk
te maken.
Nu is evenwel die aftrek in den regel zoo gering, dat de huisvader er wellicht eenige sigaren meer om zal kunnen rooken,
maar hij zal er niet aan denken zich ter wille van dien aftrek
met de opvoeding van ook slechts een kind meer te belasten.
Wil men de nataliteit opvoeren, dan moet de aftrek zoo groot
zijn, dat de uitgaven voor de opvoeding er door vergoed worden.
Dan moet evenwel de geheele belasting voor groote gezinnen
verdwij nen.
Hetzelfde kan gezegd worden van de inkomstenbelasting. Deze
stond een aftrek toe voor noodzakelijk levensonderhoud, hield
daarbij echter geen rekening met het aantal kinderen. Thans
is evenwel een regeling ingevoerd, waardoor de aftrek grooter
wordt naarmate het aantal kinderen grooter is. Daar nu de
gemeenten weer opcenten heffen van de personeele belasting
en een eigen inkomstenbelasting hebben, zoo ligt het voor de
hand, dat ook deze een aftrek dienen toe te staan, die met het
toenemende aantal kinderen stijgt (progressieve kinderaftrek).
Een aantal gemeenten zijn daarin voorgegaan (Maastricht,
Venlo, Tegelen, Boxtel e.a.) , maar de meeste blijven in deze
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onbewogen (122e). In Frankrijk, dat ook een progressieven
kinderaftrek kent, wordt het verlies voor den staat gedekt door
verhooging der inkomstenbelasting van ongehuwden en kinderloozen.
De uiterste consequentie van deze maatregelen werd door
Amerika (123) en Italie aanvaard. Daar zijn gezinnen met een
bescheiden inkomen en meerdere kinderen nagenoeg of geheel
vrijgesteld van alle belastingen (123a). In Engeland is een vader
van tien kinderen zelfs bij een inkomen van f 6000 nog belastingvrij (Het Gezin 1. 3. 29).
Anderen willen werken voor een regeling der successiebelasting. Men wil deze doen stijgen bij een klein aantal
kinderen en doen dalen bij een groot aantal. Een dergelijke
maatregel bestaat in Frankrijk en Belgie. Gruber heeft voorgesteld bij 4 kinderen de geheele nalatenschap uit te keeren,
bij 3 kinderen slechts 3/ 4, bij 2 kinderen de helft en bij 1
kind 1/4 (124). Anderen zijn zelfs zoo ver gegaan om voor te
stellen 1/3 of 2/3 der nalatenschap te confiskeeren, zoo de overledene minder dan 3 kinderen naliet. Nu zou een dergelijke
maatregel natuurlijk alleen bij hen helpen, die veel kapitaal bezitten en hun aantal is veel kleiner, dan men gewoonlijk denkt.
Bovendien zou een dergelijke maatregel, indien de confiscatie ten
bate van den Staat geschiedde, een enorme vernietiging van
kapitaal beteekenen. Zoo de moderne vrouw geen lust heeft meer
kinderen te baren, dan zal de vader, wetend dat zijn geld niet aan
een of twee kinderen ten goede komt, ook geen moeite doen
kapitaal te vormen. Daardoor zal de werkgelegenheid verminderen, want nieniand kan kapitaal vormen zonder anderen
werk te verschaffen.
Doelmatiger schijnt mij het voorstel om het erfrecht voor de
verdere Braden van verwantschap geheel of te schaffen, of het
successierecht voor de zijlijnen zeer belangrijk te verhoogen.
Een maatregel met dezelfde bedoelingen voorgesteld is, om
de ongehuwde mannen zeer zwaar te belasten en eveneens hen,
die voor den militairen dienst afgekeurd werden (125). De
eerste staten, die hiermee begonnen zijn, waren zoo ver njj
bekend de kleine Duitsche staten Lippe en Reuss.
In Illinois moet iedereen, die 35 jaar oud en ongehuwd is,
opgeven waarom hij ongehuwd bleef (126). Acht men de reden
onvoldoende, zoo wordt hem een extra belasting opgelegd. Ook
in Italie en Hongarije worden vrijgezellen zwaar belast (126a).
Ook heeft men het voorstel gedaan om kinderlooze gezinnen
extra te belasten, tenzij zij aantoonen, dat zij behoeftige familie-
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leden ondersteunen. Men zou ook beslag kunnen leggen op de
nalatenschap van ongehuwde overledenen ten bate van kinderrijke gezinnen (127)..
Het nut van zulke maatregelen is te zoeken in het bestrij den
van de luxe bij ongehuwden of bij kinderlooze gezinnen, wat de
kinderrijke gezinnen ontmoedigt en tot kinderbeperking opwekt.
Dat men eerstgenoemden er door tot een huwelijk zou brengen
geloof ik niet. In Frankrijk, waar deze belasting ook bestaat,
neemt het aantal personen, die ze betalen moeten gestadig en
snel toe. Door dwang toe te passen wordt zoo dikwijls het
tegenovergestelde bereikt van hetgeen men bedoelde.
Daar nu tegenwoordig ook vele meisjes ongehuwd blijven,
omdat zij een zelfstandige betrekking hebben of wel het huwelijk
uitstellen tot na hun 30ste jaar, waardoor zij niet alleen de
nataliteit drukken (128) , maar ook met de kinderrijke huisvaders concurreeren, zoo stelde men voor (129) van haar een
staatsdienst van bij v. een jaar te eischen of aflossing door geld.
Zij verliezen dan den voorsprong, dien zij op de tot dienstplicht
opgeroepen mannen hebben en hun luxe wordt er door beperkt
(Dl. I blz. 200 2e druk).
Nu beantwoorden dergelijke voorstellen eenerzijds aan den
eisch „belasting naar draagkracht", anderzijds zijn zij een bestraffing voor diegenen, die het getal hunner kinderen al te zeer
beperkten, of ongehuwd blijven, zij beperken de luxe, of ook zij
bezorgen gezamenlijk toegepast vermoedelijk aan den staat meer
winst dan hij verliest door kinderaftrek. Zoo hebben wij reeds
een sterk verhoogde belasting voor de zijlijnen, maar ten bate
van den staat, die dit geld wel weer zal gebruiken om salarissen
te verhoogen, nog meer inproductieve departementsambtenaren
aan te stellen of prachtige paleizen voor zijn verschillende rijksof provinciale diensten te doen bouwen. Zeker zal men dus door
zulke bepalingen de lust om kinderen te verwekken niet aanmoedigen.
Deze wensch kan alleen bereikt worden, zoo alles wat de
Staat op deze wijze int, apart beheerd wordt en nu direct aan de
groote gezinnen ten goede komt.
In dien zin handelt Italie. De opbrengst der belasting op vrijgezellen komt ten goede aan de Nationale vereeniging voor
moederschap en kinderverzorging. Ook Hongarije kent een
dergelijke regeling.
Aan genoemden eisch beantwoordt het voorstel der Alliance
Nationale pour l'accroissement de la population frangaise. Deze
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wil de uitgaven voor de kinderen over de kinderrijke en kinderarme gezinnen gelijk verdeelen door het stichten eener „Caisse
nationale de natalite". Deze regeling is te vergelijken met de
ook elders voorgestelde „Gedwongen verzekering voor kindertoename". Tot deze caisse moeten kinderlooze en kinderarme
gezinnen naar vermogen bij dragen. De kinderrijke gezinnen
betalen niets, maar ontvangen een toelage uit het fonds (129a).
Van anderen aard zijn die voorstellen, welke beoogen aan den
vader met kinderen allerlei voorrechten toe te kennen bij Staat
en gemeente. Zoo zouden deze steeds aan gehuwde werklieden
met kinderen de voorkeur moeten geven bij sollicitaties. Hiertegen is voornamelijk dit bezwaar in te brengen, dat zulke werklieden allicht ook iets ouder zullen zijn en dus eerder in aanmerking zullen komen voor pensioen, waarom de gemeenten
hen Hever niet nemen. Men zou hun dus slechts de voorkeur
kunnen geven bij gelijken leeftijd als de ongehuwden. In Jowa
(U. S. A.) kunnen slechts gehuwden een ambtelijke aanstelling
krijgen; daarbij verloor men evenwel uit het oog, dat velen
eerst trouwen kunnen als zij aangesteld zijn. In Italie heeft men
de door mij geopperde bezwaren terzijde geschoven en eenvoudig
bepaald : dat niemand met een betrekking mag begunstigd
worden omdat of zoolang hij ongetrouwd is. Bij alle werkzaamheden, waarop de staat invloed kan uitoefenen of zelf als werkgever optreedt, moet steeds aan gehuwde arbeiders (bij gelijke
verdiensten) de voorkeur gegeven worden.
In Belgie beschermt men groote gezinnen door de bepaling,
dat met elk kind, dat geboren wordt, de militaire plichten van
den vader met 2 jaren verminderen. Na de geboorte van het
zesde kind komt hij in de laatst oproepbare klasse. Aan de
gezinnen van militieplichtigen geeft men financieele vergoedingen, stijgende met het aantal kinderen.
Een andere groep voorstellen beoogt het salaris der werklieden en ambtenaren te regelen naar het aantal kinderen of
om toeslag te geven bij huwelijk, geboorten of een uitkeering
ineens. Hiervoor ijveren de meeste vereenigingen, die de belangen van het groote gezin verdedigen (130).
In Frankrijk werd deze ondersteuning bereikt door de caisses
de compensation. Hun invoering begon reeds voor den oorlog
en werd vrij algemeen gedurende de inflatieperiode na den
oorlog. Evenals de werkgevers onzer industrie zich aaneensloten
en de Werkgever-risico-bank vormden om zoo de financieele
gevolgen der ongevallenwet gemeenschappelijk te dragen, zoo
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sloten in Frankrijk de werkgevers (fabrieken, handelshuizen
enz.) zich aaneen tot het vormen dezer Caisses de compensation.
Het doel is den werknemer te steunen bij gezinsvermeerdering.
Wat voor onze bank een ongeval beteekent is voor de Fransche
kas de „catastrophe financiere de la naissance." De afzonderlijke
bank vereenigt of de risico's van verwante bedrijven of van alle
bedrijven eener streek. De bijdragen, die de bedrijven storten,
worden geregeld naar het totaal der betaalde salarissen, of naar
het aantal werknemers of naar het aantal werkdagen. Daarbij
zit (zegt men, anderen spreken het tegen) niet de bedoeling voor
het aantal kinderen te doen toenemen, wel om de onbillijkheden
weg te nemen tusschen kinderlooze en kinderrijke werklieden,
daarnaast wilde men de hygiene bevorderen.
Er zijn in Frankrijk thans (1927) 217 van die kassen, met
20000 aangesloten ondernemingen en 1.500000 werknemers,
terwijl de werkgevers 260 millioen francs storten.
De arbeider ontvangt maandelijks :
Aantal niet werkende Kin6
7
8
1
2
3
4
5
deren
240
320
66
115 180
Bedrag in franken .
28
Hun salaris neemt hierdoor
4-9 °/o 10-19 %
40-63 0/0
toe met
voor Belgie gelden de vol40
180
230 280 330
15
80 130
gende bedragen . . Frs.

Verder geven deze kassen uitkeeringen bij bevalling (300—
500 frcs.) en een zoogbijdrage van ± 300 fres. Sommige kassen
hebben wijkverpleegsters aangesteld, andere consultatiebureaux
voor zwangeren en zuigelingen, of herstellingsoorden en vacantiekolonies. De taak der wijkverpleegsters (maatsch. werksters)
is eene helpende en opvoedende. Zoo bestrijden zij ook de
tuberculose, de ongevallen en beroepsziekten.
Het aantal geboorten nam toe, het aantal der doodgeborenen
en de zuigelingsterfte daalde, het zelf voeden nam overal toe,
het aantal der buitenshuis werkende vrouwen nam sterk af.
De staat, de openbare administraties geven ook algemeen
familieondersteuning (131).
Ook Belgie kent den gezinstoeslag, „familievergoeding" (genoemd in Dl. III, bij de Belgische vrouwengilden) (132). Thans
is deze voor alle ondernemers verplichtend gesteld, waarop de
staat invloed kan uitoefenen, zoo voor die welke leveranciers
van den staat zijn of staatswerken aannemen (Wet v. Carton
de Wiart). De particuliere ondernemingen keeren daar reeds
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40 millioen frs. jaarlijks uit, de publiekrechtelijke lichamen
45 millioen, ten bate der kinderrijke gezinnen.
Nu nog niet alle werklieden van deze bepalingen profiteeren,
ligt het voor de hand, dat de verdedigers der groote gezinnen
een wet verlangen, waardoor alle werknemers, alle loontrekkers,
dus ook bedrijfsleiders dezelfde voorrechten genieten. Eindelijk
kan men Staatstoelage voor alle groote gezinnen verlangen.
Daarop komen wij terug.
Nu ligt het voor de hand, dat ik aan alle kinderrijke gezinnen
gaarne een toeslag gun en waar industrieelen er zelf toe over
gaan zulk een toeslag te verleenen is dit slechts toe te juichen.
Waar de staat aan zijn ambtenaren een kindertoeslag gunt, zie ik
daarin slechts een kleine verbetering van het in den regel karig
toegemeten salaris (die het pensioen niet verhoogt). Mijn
bezwaren beginnen eerst daar, waar men zulk een gezinsloon
algemeen wil invoeren door de macht van den wetgever. Immers
wordt hier bij de loonsbepaling een factor ingevoerd, die met de
prestatie niets te maken heeft en zich slechts daar met de
belangen van den industrieel dekt, waar deze er belang bij heeft,
dat zich om de fabriek een gezonde krachtige steeds toenemende
bevolking vormt.
De bewering, dat de kinderrijke vader als regel meer voor
leidenden arbeid geschikt is dan anderen, wordt wel eens verdedigd, maar is nog te bewijzen. (Het Gezin 15-10 1928.) Daartegenover staat, dat zij zich tegen dezen maatregel verzetten, die
het groote gezin niet wenschen aan te moedigen, omdat zij ons
land meer dan overbevolkt achten. Ook zij hebben het recht gehoord te worden. Vele der intelligente werklieden verzetten zich
evenzeer tegen het gezinsloon, omdat zij evenals de zoog. intellectueelen sedert lang tot gezinsbeperking zijn overgegaan en
daarom het belang van zulk een maatregel niet inzien, zij vreezen
veelmeer dat door een gestadige toename der werklieden de
loonen gedrukt zullen worden. Is het verder juist, wat de werkgevers in ons land beweren, dat de loonen bij ons hooger zijn dan
in de andere landen van Europa, dan zou een nieuwe last op de
werkgevers gelegd worden, die de toch reeds zoo moeilijk vol te
houden concurrentie met het buitenland nog zwaarder zou doen
wegen. Verder vrees ik, dat zulk een maatregel dezelfde uitwerking zal hebben als de overal ingevoerde pensioeneering van
gemeentewerklieden. Deze had tengevolge, dat men bij sollicitaties de beste, gezondste en jongste werkkrachten kiest. Een
man van 40 jaren geldt dan als oud. Men kan dus zeggen, dat de

Bestrijding door groote gezinnen te steunen.

79

40-jarige reeds tot de onvolwaardige arbeidskrachten behoort.
Het leger der werkeloozen zal er door toenemen of men zal
de 40-jarigen dwingen de minder gewilde (dikwijls minder
gezonde) beroepen te kiezen. Hetzelfde is hier te verwachten,
want zoo de werkgever gezinsloon betalen moet dan zal hij bij
sollicitatie elken werkman terugwijzen, die reeds eenige kinderen
heeft en deze behooren dan ook tot de onvolwaardige arbeidskrachten.
Wel beweert men, dat dit bij de Fransche caisses de compensation niet plaats heeft, daar de fabrikant een vaste bijdrage
stort naar het aantal zijner werknemers, terwiji de caisse betaalt
voor de kinderrijken onder hen. Hetzelfde geldt ook voor de
Werkgeversrisicokas bij ons. Gesteld nu dat elke werkgever
niet de minste moeite deed het aantal ongevallen te beperken, dan
zou hun aantal zoo groot worden, dat de risicokas te kort zou
komen en verhooging der bijdragen van de werkgevers zou
moeten eischen. Gesteld nu dat R. K. werkgevers zooveel mogearbeiders met groote gezinnen zouden aanstellen of op
andere wijze de toename der kinderen gingen bevorderen, dan
zou ook de caisse de compensation te kort komen en zou zij de
bijdragen moeten verhoogen. Geschiedt dit gelijk voor alle
deelnemers, dan zouden de werkgevers, die niet het minste belang
stellen in de menschenvermeerdering (en dat geldt zeker van
de meerderheid) , de R.K. werkliedengezinnen helpen onderhouden. Als alle werkgevers de kinderrijke gezinnen zooveel
mogelijk weren, dan zullen daarentegen de bijdragen voor een
Rijkskindertoeslagfonds (waarvoor alle werkgevers premie
zouden moeten betalen naar evenredigheid van het door hen
uitgekeerde loon) kunnen dalen.
Hoeveel aantrekkelijks er in dergelijke sociale maatregelen
is, zoo vrees ik toch dat het gevolgi zal zijn, dat de publiekrechtelijke lichamen meer en meer belast worden met die werkeloozen en onvolwaardigen, die weer met allerlei kunstmiddelen
geholpen moeten worden en wier nakomelingen weer onder de
bescherming der kinderwetten zullen vallen.
Verder acht ik het een bezwaar, dat de voorstanders der groote
gezinnen de gemeenschap (industrie, publiekrechtelijke lichamen
enz.) willen dwingen voor de door hun aanmoediging gekweekte
kinderen te zorgen, zij het dan ten deele.
Andere bezwaren zijn de volgende. Door Duitsche schrijvers
is er op gewezen, dat men den toeslag eerst vanaf het vierde kind
toekennen moet, want daarmee begint eerst de zorg. Voor de

80

Bestrijding door groote gezinnen te steunen.

zoog. luxe-kinderen (le-3e), die elk werkmansgezin best kan
onderhouden, is het onnoodig een gezinstoeslag toe to kennen.
Verder, zoo de wetgever deze zaak regelt en de particulier heeft
een tuinman of chauffeur, wiens gezin zoo toe nam, dat hem de
gezinstoeslag zou toekomen, dan zal men natuurlijk trachten,
onder een of ander voorwendsel, zulk een werknemer kwijt
te raken.
Geheel anders is het daar gesteld, waar de industrie belang
heeft in de toename der bevolking, dan weet zij ook middelen
te vinden, dit doel te bereiken.
Groot succes had de maatregel van den industrieel Michelin
(133). Op zijn fabrieken geeft een kind recht op 900 francs
per jaar, vier op 4800 francs, acht op 9600 francs. Sterft de
vader vroeg, dan wordt de toeslag gehandhaafd tot den zestienjarigen leeftijd der kinderen. (Op het congres de la natalite werd
het verlangen uitgesproken, dat laatstgenoemde maatregel overal
zou worden ingevoerd). De resultaten zijn zeker merkwaardig
want in de plaatsen, waar de werklieden van Michelin wonen is
de gemiddelde nataliteitsfrequentie van 10, 40 tot 14, 85 (geheel
Frankrijk 17) per 1000. Daarentegen bedraagt de nataliteitsfrequentie voor de gezinnen Michelin 21, 10 tot 52, 50, al naar
de plaats van inwoning.
In verschillende landen wordt door de gemeenten een gezinstoeslag toegekend, die o.a. te Arnhem zoo hoog is, dat die
vergeleken kan worden met de laatstgenoemde Fransche voorbeelden. Verder geven ook vele staten een kindertoeslag aan
hun ambtenaren (133a).
Naast deze gezinsondersteuning bestaat nog een andere meer
sportieve. Zoo bestaan er in Frankrijk en Italie vereenigingen,
die de meest kinderrijke gezinnen des lands opzoeken (12-16
kinderen) , deze op allerlei wijze eeren en daarbij een groote
premie in eens (Frankrijk 50000 frs.) uitbetalen. In Italie
ontvangen zij behalve giften bovendien het eigenhandig geteekende portret van Mussolini.
Er werd reeds op gewezen, dat voorstanders van het groote
gezin, al zeer spoedig geneigd zullen zijn aan alle kinderrijke
gezinnen in den lande een toeslag uit de staatskas toe te kennen.
Zoo ver ging men ook reeds in Frankrijk, welk land zeer veel
voor het kinderrijke gezin doet. Deze bijdragen vereischen reeds
1 milliard frs. 's jaars (134). Ook in Belgie betaalt de staat
gezinsvergoedingen, reeds voor de twee eerste kinderen en
verhoogt de bijdrage voor elk volgend kind.
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Ik meen er uitdrukkelijk op te moeten wijzen, dat men
Frankrijk en Italie niet aan andere landen ten voorbeeld kan
stellen, want Frankrijk (dat 1 1 /2 millioen mannen door den
oorlog verloor) wenscht zich door een verhoogde nataliteit te
weren tegen de immigratie van vreemde werklieden, die steeds
talrijker warden. In Italie bestaat die behoefte niet, daar gaat
alles uit van Mussolini, die Italie gaarne zoo overbevolkt ziet, dat
het uitbreiding van grondbezit moet verlangen en eventueel de
macht verkrijgt aan Bien eisch kracht bij te zetten. Overigens
bereikte Frankrijk met al zijn opofferingen vooreerst nog niets.
Gruber wenscht (135), dat slechts aan geschikt geoordeelde
families, die meer dan drie normale kinderen hebben een toelage
gegeven wordt. Zou de hiervoor vereischte keuring niet tot
corruptie leiden ? Toch is er veel voor de opvatting van Gruber
te zeggen, want het is een bekend feit, dat menschen, die men
tot de achterlijken of zwakzinnigen rekenen kan, steeds zeer
veel kinderen hebben en deze zou men dan dus steunen en bevorderen (136).
Voor de hulpverleening aan kinderrijke gezinnen in groote
steden bracht Uhsadel onlangs een belangrijke studie, waarop
ik belangstellenden wijs (137). De hulp moet niet alleen een
financieele, maar ook een opvoedkundige zijn.
In ons land strijdt vooral de „R. K. Bond voor groote gezinnen"
voor den gezinstoeslag en wel in den zin van Frankrijk en Belgie
met uitbreiding over alle in het land levende groote gezinnen.
Daarnaast bestaat de „Vereeniging van ouders en gezinshoofden."
Deze wenscht, dat het salaris der gehuwden met 15 % verhoogd
en voor elk kind beneden 18 jaar 10 % toeslag gegeven
wordt, welke toeslagen gerekend worden tot het rechtmatige
loon en dus mee tellen bij het bepalen van den pensioensgrondslag. Deze eisch maakt men smakelijk door de bewering,
dat men het gezin wil leeren nu ook verder geheel voor zichzelf
te zorgen. Men wenscht dus liefdadigheid in den zin van crèches,
schoolvoeding en kleeding, moederschapszorg enz. terug te
dringen, opdat de arbeidersgezinnen in de toekomst zelf den
strij d organiseeren tegen tuberculose, kindersterfte, tuchteloosheid, zedeloosheid, enz. Zij, die zich thans meer en meer onder
staatscurateele gesteld voelen, wil men dus zelfstandig maken.
Zeker heeft deze gedachte zeer veel aanlokkelijks. Het valt evenwel te betwijfelen of ons yolk er rijp voor is, te meer daar het
yolk van andere zijde er gedurig op gewezen wordt, zijn eischen
en wenschen of te schuiven op de publiekrechtelijke lichamen
KOHLBRUGGE,
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en het kapitaal. Een andere vraag is of men het yolk geleidelijk
in de door de genoemde vereeniging gewenschte richting zou
kunnen opvoeden ? Zeker kan dit, zoo de wensch bij de meerderheid aanwezig is.
Een zeer belangrijke maatregel is verder, dat men groote
gezinnen aan een ruime woning helpt, die zij zelf niet zouden
kunnen betalen. Bovendien wijzen vele huiseigenaren gaarne
groote gezinnen als huurders terug, men zegt zelfs, dat er huurcontracten gemaakt worden, waarin kinderloosheid of gezinsbeperking gedischt wordt. Of dit juist is kon ik niet vaststellen.
Maar men doet de huiseigenaren onrecht, zoo men van hen
eischt, dat zij een voor een groot gezin te kleine woning toch
aan zulk een gezin zullen verhuren. Want de woning wordt dan
zoodanig uitgewoond, dat de onkosten enorm groot worden. Men
mag deze niet op den huiseigenaar leggen, dien men in den
oorlogstijd toch reeds zoozeer benadeeld heeft. Het gaat hier om
een groep van personen, uit wier leer men zoo gaarne riemen
snijdt ten algemeenen nutte. Een groote woning kan de huiseigenaar niet aan het groote gezin geven, eenvoudig omdat dit
de hiervoor noodige huur niet kan opbrengen. Tegemoetkoming
kan daarom alleen van de publiekrechtelijke lichamen uitgaan,
die er in zooverre ook belang bij hebben, daar overvolle huizen
tot prostitutie, criminaliteit en verwaarloozing met al de gevolgen leiden.
De meest radicale maatregelen nam de Fransche staat. Deze
hebben zoowel betrekking op het huren van huizen door groote
gezinnen als op het bouwen van huizen. In het eene geval bouwt
de staat (138) huizen voor kinderrijke werkliedengezinnen. In
deze huizen wordt nu voor elk vierde of meerdere kind reductie
der huur verleend. Te Parijs leeft nu een bevolking van eenige
duizenden menschen in zulke huizen en elk gezin heeft 4-8
kinderen. De huishuur bedroeg voor den oorlog 438 fres. per
jaar, waarop een gezin met 8 kinderen een reductie van 120 frcs.
had. Deze regeling is zeker een uitkomst voor groote gezinnen
en zal de gezondheid der kinderen ten zeerste bevorderen. Of
men evenwel, speculeerende op zulk eene woning, ook vele
kinderen zal begeeren, is een andere vraag. Ik zie er slechts
een verbetering van het milieu en niet een bevordering der
nataliteit in.
De andere maatregel bedoelt kinderrijke gezinnen in het bezit
te stellen van een eigen woning. De huisvader, die zulk een
woning wenscht, wendt zich tot den staat, die hem het grootste
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gedeelte der benoodigde bouwsom schenkt en het andere gedeelte
tegen zeer lage rente leent, tegen terugbetaling in 5 tot 25 jaren.
De stad Zurich stelde 2 millioen frank beschikbaar om arme,
kinderrijke gezinnen aan voldoende woningen te helpen, in
Rotterdam heeft men goedkoope woningen voor groote gezinnen
gebouwd en Den Haag zal volgen. Van onze regeering is vooreerst in deze wel geen initiatief te verwachten na de enorme
uitgaven, die door den staat voor arbeiderswoningen gedaan
werden, waardoor evenwel bereikt is, dat wij in deze ook alle
andere landen overtref fen.
Verder wordt in vele gemeenten reductie verleend op het
schoolgeld, zoo meerdere kinderen uit hetzelfde gezin de school
bezoeken. De reducties kunnen zeer aanzienlijk zijn. Zoo bedraagt
deze te Arnhem : 2e kind 20%, 3e kind 40%, 4e kind 60%,
5e kind 80%. Voor het daarop volgende kind is geen schoolgeld
verschuldigd.
Andere voorstellen tot hulpverleening zijn om aan vaders, die
niet meer werken kunnen en meerdere kinderen hebben groot
gebracht, een staatspensioen na hun zestigste jaar te verleenen.
Gruber motiveert dit door er op te wijzen, dat zij, die vele
kinderen groot brachten, niets konden overleggen voor den
ouden dag ; het pensioen zou in overeenstemming moeten zijn
met betrekking en stand.
Men stelde verder voor om aan vaders met meerdere kinderen,
meerdere politieke rechten te verleenen, dus een meervoudig
stemrecht (Gruber). Men moet wel geheel en al verpolitiekt zijn
om voor zooiets te voelen. Toch is het „familiestemrecht", ook
wel genoemd „huismanskiesrecht", zoowel in Frankrijk als in
ons land wel aanbevolen. Het ligt voor de hand, dat die partijleiders er voor voelen, wier volgelingen gemiddeld veel kinderen
hebben (138a). Typisch Duitsch is verder het voorstel van
Gruber om aan kinderrijke vrouwen een eeretitel te verleenen.
In het op titels gestelde Duitschland zou het wellicht kunnen
helpen. Meer voel ik voor die hoog-zwangere Duitsche werkmansvrouw, die, toen zij een trein vol zwaar gewonden zag passeeren,
de eenvoudige woorden sprak : Wij zullen andere kinderen baren.
Van een andere gedachte gaat de R.K. bond voor groote
gezinnen uit. Deze wenscht alles te bevorderen wat in het belang
der groote gezinnen is, dus bestrijdt hij in de eerste plaats het
Neo-Malthusianisme, vooral door religieuze verdieping. Elk
gezinshoofd kan lid der plaatselijke afdeeling worden en deze
afdeelingen worden geheel vrij gelaten in hun handelingen.
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Door aansluiting tracht men elkander te helpen. De vereeniging
beschikt over een steunkas voor uitkeering aan on- en minvermogenden bij gezinsvermeerdering, ziekte enz. Vele van de
40 bestaande afdeelingen leveren de leden tegen zeer minimale
prijzen eerste qualiteit anthraciet, bedingen reductie bij leveranciers bij contanten inkoop op velerlei gebied, houden spaarkassen enz. en verleenen kosteloozen rechtsbij stand. Bovendien
worden ouderavonden gehouden, waar voorlichting gegeven
wordt in de moeilijke taak der opvoeding enz. door medici,
priesters en onderwijzers. De plaatselijke vereenigingen treden
trouwens op den voorgrond tot het verkrijgen van locale verbeteringen voor de gezinnen op elk gebied, vooral ten opzichte
der plaatselijke belastingen, schoolgeld regeling, verlaging van
gas- en electriciteitsprijzen. Enkele afdeelingen hebben zelfs
vacantie- en rusthuizen geopend (Amsterdam) ook vacantiescholen werden er gesticht. Er zijn er die hulp verleenen in de
huishouding en rentelooze voorschotten verstrekken.
Het hoofdbestuur voert de actie in alle zaken, die van Rijkswege moeten geregeld worden. Daartoe behoort voornamelijk
het streven om tot eene billijkere verdeeling der belastingen te
komen. Zij wijzen er op (zie bl. 73 boven) dat elke verteringsbelasting als accijnzen op geslacht, suiker en zout, dat de
rijwiplbelasting, het invoer- en statitierecht de kinderrijke
gezinnen onbillijk drukken in vergelijking met kinderlooze of
ongehuwde personen. Op gelijke wijze worden de groote gezinnen gedrukt door de personeele belasting, daar deze met
huurwaarde, waarde van het meubilair en het aantal dienstboden rekening houdt. De inkomstenbelasting geeft geen voldoenden aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud en het aantal
kinderen. In dit alles worden de ongehuwden bevoordeeld,
vooral 'zoo eenige broeders en zusters samen blijven wonen,
wat vooral in het landbouwbedrijf vaak voorkomt (bl. 25 boven).
Het spreekt vanzelf, dat een billijkere regeling niet bereikt
moet worden door genoemde belastingen in het algemeen te
verlagen (wat de toestand van 's Lands kas immers niet zou
toelaten) , maar door de ongehuwden en kinderloozen zooveel
zwaarder te belasten (evenals in Duitschland, Frankrijk en
Italie) , dat hierdoor de zoo veel hoogere lasten der kinderrijke
gezinnen gedekt kunnen worden. Ook wenscht men, dat, als
er meerdere zoons in een familie aanwezig zijn, aan de oudste
op verzoek der ouders vrijstelling van den militairen dienst
verleend wordt (evenals in Belgie) , daar het herhaaldelijk voor-
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komt, dat in groote gezinnen de oudste won als mede-kostwinner
optreedt en het zijne bijdraagt voor de voltooiing van de opvoeding der jongeren.
Ik ontleende deze feiten aan het weekblad van den Bond „Het
Gezin" dat er overigens ook telkens op wijst, dat de gelijknamige
Bond in Belgie reeds zooveel meer bereikt heeft. Het blad wordt
goed geleid en het is niet te verwonderen, dat de vereeniging
zich gestadig uitbreidt. Zeer sympathiek is vooral dat gedeelte
van zijn werk, waarin het zichzelf helpen door aaneensluiting op
den voorgrond treedt. Overigens is het blad nog al eenzij dig,
wat van zulk een propagandistisch blad vanzelf spreekt. Eigenaardig is het, dat van Christelijke zij de, waar Gereformeerden
toch gemeenlijk niet minder kinderen hebben dan R. Katholieken, zoo weinig in deze richting gewerkt wordt. Eerst onlangs
(1929) werd een Christ. Vereeniging tot behartiging van de
belangen der groote gezinnen gesticht.
Van geheel anderen aard zijn de voorstellen om de reclame,
die het N. M. voor haar anti-conceptioneele middelen maakt te
verbieden en de verkoop te bestrijden (139). In Amerika zijn
beide door bondswet en door de wetten van achttien staten verboden, hetzelfde geldt voor Frankrijk en Italie. Op de conferenti
te Geneve (Aug., Sept. 1923) kwam Frankrijk met het voorstel,
strafbaar te stellen : het verhandelen, verspreiden, tentoonstellen,.
enz. van geschriften, teekeningen, voorwerpen enz., die dienen
voor de propaganda van anti-conceptioneele middelen en deze
propaganda te bestrij den. Ter verdediging van zijn voorstel
betoogde de afgevaardigde : „de brutale propaganda v.h. N. 1V1.
heeft zulk een omvang aangenomen en werkt zoo verwoestend
op de zedelijkheid en op alle hoogere gevoelens, dat hij de vereenigde 36 landen op dit gevaar wilde wijzen."
Men achtte (behalve Engeland, Australia) den tijd nog niet
gekomen, maar hoopte eenmaal internationaal een bederf te
kunnen bestrijden „dat de bronnen van het leven zelf aantast."
Van een bestrij ding van anti-conceptioneele middelen verwacht
ik alleen maar, dat zij onbereikbaar zullen worden voor de
minder gegoeden, terwijl de meer gegoeden zich die toch wel
zullen weten te verschaffen (evenals alcohol in N.-Amerika).
Verscherping der wetten tegen de crimineele abortus helpt ook
al niet veel, want de landen, die de strengste wetten hebben
(Duitschland, Frankrijk, New-York), hebben volgens Wolf hierdoor niets bereikt. Welke resultaten Italie met de onlangs
ingevoerde zeer strenge wetten zal bereiken (gevangenisstraf
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of verbanning), blijft of te wachten. Het strafwetsartikel in
Oostenrijk belette niet, dat het aantal bekend geworden gevallen
zevenmaal zoo groot was als vroeger. De bestrijding der vuilschrijverij of van het opvoeren van prikkelende stukken door
theater of bioscoop is op zichzelf wel goed, maar zal het N. M.
niet te niet doen.
Daar het N. M. zeer bevorderd wordt door het streven naar
luxe, zoo heeft men ook voorgesteld al wat tot luxe gerekend
kan worden (alcohol, tabak, luxe-artikelen, vermakelijkheden,
luxueuse feesten, kostbare gebruiken) zoo zwaar te belasten, dat
de menschen er afstand van moeten doen (Wolf). 1k verwacht
van zulk een overigens niet door te voeren maatregel alleen, dat
men het getal der kinderen nog meer zal beperken.
Betreffende alle tot hiertoe genoemde maatregelen moet ik
erkennen, dat ik er weinig succes van verwacht. Al wat de
mensch voor zijn particulier belang houdt weegt voor hem
zwaarder dan de belangen van den Staat, het persoonlijk egoisme
gaat bij hem ook voor de belangen van het geslacht. Men
baart geen kinderen uit vaderlandsliefde, of omdat de Staat er
toe tracht te dwingen. Voor hem, die het hebben van kinderen
geheel als een zuiver rekenexempel beschouwt, zal al wat hem
boven werd aangeboden, geen voldoende compensatie schijnen
voor de moeite en de kosten (140) aan de opvoeding verbonden,
tenzij men die compensatie zoo hoog stelt, dat geen staat die
dragen kan. Dan wordt het eigen kind kostkind en heeft men
tevens het eigen initiatief, de energie vernietigd om zelf door
inspanning van alle krachten de eigen kinderen te verzorgen.
Deze maatregelen degenereeren de menschen, zooals ook veel
armenzorg degeneratief werkt. Men maakt het individu meer
en meer afhankelijk van Staatszorg.
Geen armenzorg, geen Staat kan dat ter beschikking stellen,
wat het individu door vlijt en werkkracht zelf te produceeren
vermag. Belast men den Staat met de verzorging der kinderen,
dan zal het daarmee wel gaan als met de lucifers- en tabaksregie
in verschillende landen. Alles wordt duur en slecht wat op die
wijze geproduceerd wordt. Duur vooral ook, omdat met elke
uitbreiding der Staatszorg het aantal ambtenaren, dat niet
productief is, dat weinig of slecht werkt, toeneemt. Dit neemt
evenwel niet weg, dat er gegronde redenen aanwezig zijn om het
kinderrijke gezin te steunen ten koste van het kinderarme of
der ongehuwden. Hiervoor kan men zich dan o.a. beroepen op
de volgende berekening van Symes (140). Volgens hem is het
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minimum loon in Australia berekend voor een gezin met drie
kinderen. Daar nu vele arbeiders ongehuwd blijven (40 %) en
de gehuwden zoo weinig kinderen hebben, zoo betaalt men loon
om 450000 vrouwen te onderhouden, die er niet zijn en voor
2100000 kinderen, welke evenmin bestaan.
Bij alle hierop gegronde regelingen ten bate van het kinderrijke gezin zal men evenwel ondervinden, dat zeer velen niet
willen toegeven dat het kinderrijke gezin een waardevoller bezit
voor den Staat is dan het kinderarme gezin. Zelfs het tegenovergestelde wordt van wege de dreigende overbevolking verdedigd.
(Nationale Vrouwenraad, Sociaal Democraten.) Daartegenover
kan men alleen maar stellen (dat niemand kinderen zal willen
baren en opvoeden aangemoedigd door te verwachten steun),
dat daar waar die kinderen er toch zijn, zij geholpen moeten
worden om verwaarloozing te voorkomen. —
Zij, die zich verontrusten over de te snelle toename der
bevolking en daarom de geboortefrequentie zouden willen beperken, voelen zich eenigszins gerustgesteld door de uiteenzettingen van Methorst (141) , die voorspelt, dat de sterftecurve
spoedig de geboortecurve zal naderen, waardoor er geen verdere
toename der bevolking zal plaats hebben. Daarbij gaat hij
natuurlijk uit van den grondslag, dat het geboortecijfer zal
blijven dalen, dat de sterftecurve haar laagste punt bijna bereikt
heeft, waardoor een ombuiging verwacht mag worden niet
slechts in horizontale richting, maar zelfs eenigszins naar boven,
omdat bij het afnemende aantal kinderen de oudere leeftijdsklasse naar verhouding sterker zal toenemen. Ik laat nu in het
midden in hoeverre deze voorspellingen juist zijn, alleen verwondert het mij, dat er van zijn argumentatie ook gebruik
wordt gemaakt door de tegenstanders van het Neo-Malthusianisme (142). Het is, alsof zij hun aanhangers er mee gerust
willen stellen „gij kunt gerust zijn, er is voor geen overbevolking te vreezen, en het N. M. is dus niet noodig." Men
verzuimt evenwel er op te wijzen, dat volgens de redeneering
van Methorst dit resultaat alleen bereikt kan worden, zoo de
geboortefrequentie nog zeer belangrijk daalt. Het zou zeker niet
bereikt worden zoo R. Katholieken en orthodoxe Protestanten
het aantal hunner kinderen niet gingen beperken. Methorst heeft
dan ook wel geen ander doel gehad dan het bestrijden van
toekomstberekeningen zooals die boven (blz. 39) door mid
gegeven werden. Het is als het ware een uitbreiding der aan
natuuronderzoekers welbekende gedachte, dat n de natuur of
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door de natuur alle excessen gekeerd of geweerd worden.
(Zie blz. 15, 39, 69). Neemt bijv. een diersoort al te sterk
toe, dan volgt een nog sterkere vermeerdering der microorganismen, die ze weer vernietigen. Zoo verdwijnen ook de
wolken van sprinkhanen en delegers vanknaagdieren (Lemmink)
vanzelf, we zouden kunnen zeggen automatisch. Ook Wolf
verdedigt eene dergelijke automatische regeling : „Ohne den
Dingen irgend Gewalt anzutun, lasst sich sagen dass jeder
abendlandische Staat zur Zeit ungefahr die BevOlkerungsbewegung hat, die ftir seinen augenblicklichen Zweck die beste ist
(blz. 150)". H. Harmsen, die zoo scherp de Fransche toestanden
critiseerde (waarom de R.K. pers hem prees) maakt aan het
einde evenwel deze opmerking : „Anderseits muss jedoch festgestellt werden, dass die allgemeine Bewegung des Geburtenriickganges ein ganz notwendiger soziologischer Vorgang war,
der mit dem Steigen der zivilisatorischen Errungenschaften
zeitweilig parallel gehen musste". „Wir haben im Geburtenriickgang, der West-Europa fast gleichmassig betrifft, daher einen
notwendigen Vorgang zu erkennen, ohne den bei gleichzeitiger
starker Herabminderung der Sterbeziffer die Bevolkerungszunahme untragbar gewesen ware (blz. 184-185)." Wolf (blz.
150) meent verder (143), dat het aan de sterke geboortebeperking in Amerika te danken is, dat Amerika, na de ontzaglijke
kapitaalsvernietiging in Europa door den wereldoorlog, alle
landen met zijn kapitaal kon helpen (blz. 150).
In deze automatische regeling speelt dan ook „der Mensch in
seinem unbewussten Drange" een rol. „Man scheint zu schieben,
aber man wird geschoben." Een dergelijke opvatting is zeker
grootsch van conceptie. Is zij juist, dan helpt al ons strijden niets
of ook dit is eenvoudig ons opgelegd. De geloovige moge dit
vertalen met de woorden uit Lucas XII : 25, 26, mits hij dan
slechts erkent dat zijn opvatting der Godheid een veel te beperkte, menschelijke is. Want niemand kan zeggen of in 't
wereldbestuur niet ook deze gedachte schuilt, dat wij ons door
onze cultuur vernietigen zullen om voor andere volkeren plaats
te maken.

SOCIALE VRAGEN LIIT HET SEXUEELE LEVEN.
A. DE GESLACHTSZIEKTEN EN HAAR BESTRIJDING.

Alhoewel ook deze ziekten op besmetting berusten, zoo is er
toch een groot verschil tusschen deze en andere volksziekten,
zooals bij v. de tuberculose. Immers is het micro-organisme der
tuberculose overal aanwezig, waarom ook bijna ieder mensch
er mee besmet wordt. De micro-organismen, die de geslachtsziekten veroorzaken komen niet overal voor, zij worden niet
buiten het menschelijk lichaam gevonden. De besmetting gaat
dus steeds van mensch op mensch ; ook vereischt het tot stand
komen een meer langdurig contact met een ziek persoon, waarom
men de ziekte vermijden kan, als men het intieme verkeer met
personen vermijdt, die met geslachtsziekten besmet zijn. Van dit
standpunt bezien kan men de geslachtsziekten de meest antisociale ziekten noemen. Wie er zich aan bloot stelt zondigt tegen
zichzelf en tegen de gemeenschap.
Het is hier natuurlijk niet de plaats een beschrijving dezer
ziekten te geven, ook kunnen wij niet stilstaan bij alle ellende,
die zij over besmette personen brengen. Wij zullen hier slechts
de meer algemeene gevolgen beschouwen en daaraan de bestrijding dezer ziekten vastknoopen.
Geslachtsziekten worden nagenoeg uitsluitend verkregen door
prostitutie, wij vinden ze dus bij vrouwen, die prostituees zijn
en bij mannen, die haar omgang zoeken. Wij vinden ze verder
bij die personen, die door een ziek familielid besmet worden en
het is vooral de echtgenoote van den losbol, die door hem besmet
wordt. 20 % van alle geslachtszieke vrouwen hebben de ziekte
door hun mannen gekregen en zijn dus zelf onschuldig. Wij
vinden geslachtsziekten verder bij de kinderen, die uit besmette
huwelijken geboren worden. Eindelijk zijn nog de vrij zeldzame
gevallen te noemen, waar een geneesheer, vroedvrouw, min,
waschvrouw, kellner, enz. in de uitoefening van hun beroep
besmet worden, of waar een syphilitisch familielid alle andere
familieleden besmet. Zoo werden er gevallen bekend, waar een

90

Besmettelijkheid der geslachtsziekten.

syphilitische dochter tien andere familieleden, waarmee zij
samenwoonde, besmette (144).
Al zijn dergelijke gevallen niet tegen te spreken, zoo zijn zij
toch alleen maar denkbaar bij volkomen achteloosheid en onbekendheid met den aard dezer ziekte en verder ook alleen bij een
der geslachtsziekten, nl. de syphilis. Van de andere der meest
voorkomende geslachtsziekten, „de gonorhoe", mag men wel
gerust aannemen, dat zij alleen door sexueel contact verkregen
wordt. Aan de besmetting door privaten enz. gelooft wel geen
deskundige, al leeft dit geloof onder 't yolk. Dit bijgeloof wordt
krachtig onderhouden door al diegenen, die door schuld besmet
werden en het nu willen doen voorkomen alsof zij onschuldig zijn.
Het genoemde bijgeloof heeft het ongelukkige gevolg, dat alle
inrichtingen als doorgangshuizen enz. voor meisjes, weigeren
geslachtszieke meisjes op te nemen. Eenige hebben zich op de
vergadering te Utrecht (der Vereeniging tot bestrijding der
geslachtsziekten) door de deskundigen laten overtuigen (Pella
te Zetten, Doorgangshuis te Utrecht en Amsterdam) en nemen
thans besmette meisjes in behandeling, de R. Katholieke instellingen konden tot nu toe hun angst voor besmetting niet overwinnen. Zij dienden zich te spiegelen aan de voorbeelden uit
eigen kring, die zelfs de besmetting door melaatschheid niet
vreesden. Het is van sociaal standpunt slechts goed te keuren, dat
alle personen, die er niets mee te maken hebben, elke besmetting
schuwen. De geneesheer, de geestelijke, de ziekenverpleegster en
alle anderen, die met zieken en lijdenden te maken hebben, mogen
deze vrees voor eigen persoon niet kennen. Het overbrengen door
hen op andere personen kan volkomen vermeden worden.
Van de geslachtsziekten noemen wij bier slechts twee : de
gonorhoe en de syphilis. De eerstgenoemde is voor den besmetten
man van minder bezwaar dan de tweede. De pijnlijke gevolgen
der eerste besmetting zijn vrij spoedig overwonnen en men
bemerkt weinig van de chronisch geworden kwaal. Toch kan
zij aanleiding geven tot groote bezwaren bij de urineloozing en
verder voeren tot onvruchtbaarheid. Van sociaal standpunt
bezien ligt juist hierin het groote bezwaar, dat de zieke man
zoo weinig meer van de ziekte merkt, dat hij er nu geen bezwaar
in ziet in het huwelijk te treden, waardoor zijn vrouw besmet
wordt. Nu zijn de gevolgen voor de besmette vrouw veel ernstiger
dan voor den man. De ziekte breidt zich bij Naar veel meer over
de inwendige organen uit, waardoor zij gedurende vele jaren
lichamelijk invalide wordt. Ook kan zij er onvruchtbaar door
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worden. Van 20 % der onvruchtbare vrouwen neemt men aan,
dat deze toestand door gonorhoe ontstaan is. Eindelijk bedreigt
de ziekte de kinderen van zulk een echtpaar o.a. met blindheid.
De syphilis vertoont haar kwaadaardig karakter vooral
daarin, dat zij zich nimmer tot enkele organen beperkt, maar
zich direct door het geheele lichaam verspreidt, daarbij neemt
haar besmettende kracht niet zoo spoedig af zooals bij eerstgenoemde ziekte, zij duurt minstens vijf, dikwijls ook wel tien
jaren en in enkele gevallen zelfs vijftien jaren. In die periode
nemen de verschijnselen toe of af, of verdwijnen tijdelijk geheel
en al, zoodat de patient geheel genezen schijnt te zijn. Het is
een zeer gewoon verschijnsel, dat ook na tien jaren van schijnbare gezondheid zich in eens weer nieuwe symptonen voordoen.
Al zijn die dan niet meer besmettelijk, zoo zijn zij voor den
patient in den regel bijzonder ernstig. Zij vertoonen zich n.l.
vooral aan het zenuw- en vaatstelsel, waardoor ruggemergsverlamming, beroerte, hersenverweeking ontstaan, waarvan het
einde krankzinnigheid of de dood is. Evenzeer kunnen de aandoeningen van bloedvaten en hart den dood ten gevolge hebben.
Daar deze ernstige verschijnselen zoo onverwachts en bij schijnbaar gezonden optreden, zoo wordt dikwijls over het hoofd gezien,
dat syphilis er de oorzaak van is. Toch volgt hieruit, dat elk
syphiliticus een minderwaardig individu geworden is, dat ook
veel meer kans dan anderen heeft door ziekten, zooals tuberculose te worden aangetast.
Voor beide genoemde geslachtsziekten geldt, dat de behandeling in den regel een langdurige is, waardoor de patient het
geduld verliest en zich aan de behandeling onttrekt. Daarom
wordt slechts 10 % der gevallen voldoende behandeld (145).
Bovendien is ongebreidelde geslachtsdrift aanleiding, dat velen
zich steeds weer aan nieuwe besmetting blootstellen.
Verderfelijk zijn de geslachtsziekten vooral voor het nageslacht
der besmette gezinnen. Daarop werd voor de gonorhoe reeds
gewezen. Wat deze ziekte aangaat is nog het eigenaardig verschijnsel te vermelden, dat in de hierdoor besmette gezinnen in
den regel slechts een kind geboren wordt. Waar het hebben van
slechts een kind niet op gewilde beperking berust, daar kan men
veilig aannemen, dat gonorhoe de oorzaak van deze in het oog
springende geringe vruchtbaarheid is.
Bij syphilis kunnen zich de volgende gevallen voordoen:
a. De syphilitische vaders kunnen bij gezond blijven der
moeders gezonde kinderen krijgen. Dit zijn zeldzame, raadsel-
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achtige gevallen, die, als zij zich voordoen, de autoriteit van den
geneesheer ten opzichte van het publiek onderMijnen. Immers zal
de geneesheer bij versche besmetting verlangen, dat de nog
ongehuwde vooreerst van een huwelijk zal afzien. Stoort de
patient zich niet aan dien raad en loopt alles goed af, dan spot
men met den dokter. Men prijst nu zijn eigen slimheid of durf
inplaats van to erkennen, dat men een schurkenstreek heeft
uitgehaald.
b. Syphilitische vaders kunnen bij gezond blijvende moeders
een syphilitisch kind krijgen (146).
c. De syphilitische vader besmet de moeder. Dan is het kind
zeker syphilitisch, want de syphilis der moeder is nog gevaarlijker voor het kind, dan die van den vader.
Wat gebeurt er nu met het kind, dat door vader of moeder
of door beiden besmet is ? Gewoonlijk volgt er een miskraam of
vroeg-geboorte van een dood kind. Hoort men van een gezin,
waar de beide bovengenoemde gevallen zich meermalen voordeden, dan kan men vrij veilig aannemen, dat er syphilis in het
spel is. Van de zeven a acht zwangerschappen blijft dan veelal
slechts een kind in het leven, dat wellicht ook nog met allerlei
constitutioneele gebreken behept is. Het eindresultaat is dan ook
dikwijls „uitsterven", niettegenstaande er tien en meer zwangerschappen plaats hadden. In een ander geval, vooral daar, waar
de vader voor het huwelijk eenige behandeling onderging, zullen
de kinderen wel in leven blijven, maar vinden wij onder hen :
idioten, zwakzinnigen, epileptici en psychopaten. Wordt er een
normaal kind geboren, zoo kan dit normale afstammelingen
hebben, daar de besmetting zich niet tot het derde geslacht
voortplant toch kan er een zoodanige verzwakking der kiemen
ontstaan zijn, dat er ook in deze derde generatie abnormale
kinderen voorkomen.
Een statistiek betreffende 21 besmette families leert, dat
op de 172 geboorten slechts 66 normale kinderen gevonden
werden, waarvan er evenwel een aantal voor de besmetting
geboren waren. In Fransche gevangenissen stelde men bij 52
syphilitische vrouwen 122 bevallingen vast, de meeste kinderen
werden dood geboren, de andere stierven jong, zoodat er slechts
zeven kinderen overbleven. Volgens een andere statistiek loopende over 1700 zwangerschappen eindigden 34 % door miskraam, 56 % door dood binnen het jaar, slechts 10 % bleven in
leven (147).
Syphilis komt vooral in de groote steden voor, meest van alien
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in havensteden. Toch is het platteland thans niet meer vrij van
deze kwaal, daar de transportmiddelen zoo belangrijk verbeterden, dat bijna iedere dorpsbewoner dagelijks een stad
bezoeken kan. Nauwkeurige cijfers zijn er slechts van enkele
plaatsen bekend, de meeste cijfers, die men in de boeken vindt,
berusten dus op schattingen van geneesheeren, die uit de behandeling der geslachtsziekten een specialiteit hebben gemaakt.
Voor Berlijn neemt men aan dat 35 tot 50 % der mannen met
syphilis besmet zijn ; voor Hamburg en Kopenhagen vond ik
35 % genoemd (148).
Bij telling vond men voor Hamburg 23,7 %, voor Hannover
19,7, voor Stockholm 10,3 en voor Helsingfors 9,14. Voor het
geheele land nemen Deensche en Pruisische specialisten
10-15 % aan. Voor Belgie (149) wordt het aantal op 15 %
geschat. Voor Frankrijk (150) wordt zelfs 25 % aangenomen.
Tellingen voor een geheel land bestaan voor Zweden en Zwitserland en men kwam daar niet hooger dan ± 2 %, welk cijfer
natuurlijk verhoogd moet worden met het oog op de vele onbekend blijvende gevallen. Voor Zwitserland, Zweden, Amerika,
Engeland en ons eigen land (150a) zullen wij vermoedelijk
3 a 4 % mogen aannemen, maar in de steden zou men bij telling
waarschij nlijk 10-15 % besmet vinden (151).
Dr. Loeser meende to mogen berekenen, dat in 1914 1 % van
alle in Duitschland geboren kinderen syphilitisch waren, welk
cijfer in 1919 tot 4 % steeg. Onder de doodgeborenen zijn steeds
veel syphilitische kinderen (152). Veelmeer verbreid nog is de
gonorhoe, waarvoor Blaschko (Hamburg) aanneemt, dat bijna
iedere manlijke stadsbewoner er een of meermalen door besmet
is geworden (153). Wil men de geslachtsziekten met andere
ziekten vergelijken, zoo spreken de volgende cijfers. In 1916 leed
Pruisen door typhus een schade van 8 millioen mark, door
geslachtsziekten 150 millioen mark (v. d. Hoog blz. 14). In Denemarken stierven van 100 verzekerden 21 aan tuberculose en 18
aan syphilis (v. d. Hoog blz. 10).
Daar geslachtsziekten voornamelijk in de steden voorkomen,
zoo moeten zij wel gestadig toenemen, omdat de stadsbevolking
sterker toeneemt dan die van het platteland. Evenwel werd ook
reeds gewezen op de verbetering der communicatiemiddelen,
waardoor vele dorpen geleidelijk voorsteden worden.
Een enorme toename bracht vooral de wereldoorlog, niet alleen
in de oorlogvoerende (154) , maar ook in neutrale landen.
Gelukkig is de laatste jaren het getal der nieuwe infecties door
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syphilis zeer afgenomen, wat men aan de kracht van het geneesmiddel Salversan moet toeschrijven, waardoor wel is waar de
ziekte niet in eens wordt weggenomen, maar waardoor nieuw
geinfecteerde patienten binnen zeer korten tijd hun infectiositeit
verliezen. Zij kunnen dan de ziekte niet meer op anderen overbrengen. Op het congres : „Fiir Sexual Forschung" te Breslau
deelde Jadasohn mede, dat er een sterke vermindering van
gevallen te bespeuren viel in Denemarken, Belgie, Nederland en
Italie. Nog sterker was de vermindering in Engeland en
Zwitserland (daling tot 50 % ). Ook de naziekten van syphilis
schijnen bij de met Salvarsan behandelden minder voor te komen.
Het gunstige resultaat moet aan dit geneesmiddel en niet aan
de verbetering der moraliteit worden toegeschreven, daar de
andere geslachtsziekten niet verminderden. Wat Nederland
betreft worden deze resultaten bevestigd door het jaarverslag
voor de volksgezondheid over 1925.
De syphilis is eerst in de 16e eeuw in Europa bekend geworden
en werd, naar men meent, uit Amerika ingevoerd (155). Sedert
zijn de Europeanen de verspreiders der ziekte over den geheelen
aardbol geworden. Waar de Europeesche schepen komen, waar
de Europeesche handel doordringt brengen zij aan de natuurvolken ook deze ziekte.
Wenden wij ons nu tot de bestrijding dezer ziekten (156).
De geslachtsziekten zijn niet onderworpen aan de bepalingen,
die voor besmettelijke ziekten gelden, toch is men in verschillende
landen er toe overgegaan om verplichte aangifte van alle ziektegevallen te eischen (Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, Australia, enkele staten van N. Amerika, Z. Afrika,
Canada). Sommige hiervan verlangen ook, dat de patienten geregeld door geneesheeren behandeld worden tot zij genezen zijn ;
zij die zich hieraan onttrekken worden vervolgd (157). Zij (man
of vrouw) , die verdacht worden aan geslachtsziekte te lij den
moeten zich aan een onderzoek onderwerpen. De practijk heeft
tot nu toe geleerd, dat zich wel is waar velen ter behandeling
melden, maar ook zeer velen zich daaraan na eenigen tijd weder
onttrekken. Het laatste is begrijpelijk omdat de behandeling
lang duurt en dus ook veel tijd vereischt, terwijl iedere lij der
vreest, dat zijn kwaal bekend zal warden. Van hen, die zich
aan de behandeling onttrekken zijn er velen, die niet teruggevonden kunnen worden, zoodat geen dwang kan worden uitgeoefend. Vele staten (o.a. Engeland) verwerpen dan ook then
dwang, zij meenen, dat dit zal leiden tot geheimhouding der
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kwaal en tot het consulteeren van kwakzalvers, waardoor niet
alleen de lij der zelf benadeeld wordt, maar ook het gevaar van
besmetting veel langer blijft bestaan. Het Engelsche standpunt
wordt ook door ons land gedeeld en is overgenomen door de
Internationale federatie tot bestrijding van geslachtsziekten.
„De Federatie verzet zich tegen iedere wet en tegen ieder
voorschrift, die de gedwongen aangifte van geslachtsziekten
inhouden, tegen ieder verplicht medisch onderzoek, tegen iedere
gedwongen behandeling. Zij is van meening, dat de strijd
tegen de geslachtsziekten slechts dan succes kan hebben, ook
hygienisch succes, indien de vrijheid en de waardigheid van den
mensch worden gerespecteerd, wanneer dus die strijd gevoerd
wordt op den grondsiag van het vrijwillig onderzoek en van de
vrijwillige behandeling, van de zedelijke opvoeding en van de
bescherming van minderjarigen" (158).
„Er bestaat geen dwang, die niet met onrecht gepaard gaat,
er bestaat geen maatregel, die zedelijk te veroordeelen is of zij
leidt tot mislukking. De geweldige kracht der zedelijkheid
herkent men aan het feit, dat slechts die maatregelen, die aan
de hoogste eischen der moraliteit voldoen, inderdaad hygienisch
werken" (159).
De aanhangers van deze denkbeelden verlangen dan ook, dat
de behandeling een volkomen vrijwillige zij en wenschen, dat in
de verschillende wijken der steden consultatiebureaux en poliklinieken geopend worden. De consultatiebureaux (159a) dienen
om allen, die zich aanmelden, den juisten weg voor een goede
behandeling te wijzen en om hen te helpen de maatschappelijke
bezwaren op te heffen, die een geregelde behandeling in den
weg mochten staan. De poliklinieken bieden gelegenheid voor
kostelooze en goede behandeling door specialisten ; en de daaraan
verbonden zusters voor maatsch. werk trachten herhaaldelijk
de zieken ook materieelen steun te verschaffen, waar dit
noodig is.
De ondervinding heeft te Amsterdam geleerd, dat bij de
noodige toewijding van den behandelenden medicus en de hem
daarbij steunende zusters voor maatschappelijk werk bereikt
wordt, dat 95 % der mannen en 85 % der vrouwen aan syphilis
lijdende, de behandeling tot het einde toe volhouden. Dit is een
resultaat waarop de gedwongen behandeling niet kan bogen.
Te Amsterdam en Rotterdam zijn thans meerdere poliklinieken,
zoowel voor mannen als voor vrouwen. Ook zijn er die speciaal
de belangen der zeelieden behartigen (160). Het ontstaan dezer
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poliklinieken en bureaux wordt gepropageerd door het collate
ter bestrijding der openbare zedeloosheid en de vereeniging tot
bestrijding der geslachtsziekten.
Door deze poliklinieken tracht men het volgende te bereiken :
in de eerste plaats wil men bij de zieken verantwoordelijkheidsbesef wekken door uitvoerig met hen de gevaren te bespreken,
vooral die van hen uitgaan. In Duitschland is elke geneesheer
verplicht om zijn patienten, die voor geslachtsziekten onder behandeling komen, in te lichten over het gevaar, dat zij voor
anderen opleveren en zij moeten met hun handteekening bekrachtigen, dat zij deze inlichting vernomen hebben (161).
In de 2e plaats wil men de kwakzalvers bestrijden, die de
zieken trachten te lokken door hen te beloven hen sneller te
genezen dan geneesheeren kunnen doen. Hierdoor houden zij hen
van een rationeele behandeling terug, doen de kwaal verergeren
en bestendigen het besmettingsgevaar, dat van hen uitgaat.
Kwakzalversmiddelen kunnen wel de verschijnselen wegnemen,
maar zij genezen niet. In Engeland, Duitschland en Oostenrijk
is alle aankondiging betreffende behandeling van geslachtsziekten en het aanprijzen van de hiertoe dienende geneesmiddelen
verboden.
In de 3e plaats is het de taak der poliklinieken, vooral van de
zusters voor maatschappelijk werk, om de patienten aan te moedigen ter behandeling te blijven komen tot zij volkomen genezen
zijn. Blijven zij weg z(56 moet men op kiesche wijze trachten hen
op te zoeken of op straat aan te spreken om hen weer ter behandeling te doen komen (Amerika, Engeland, Amsterdam, Brussel).
In de 4e plaats wil men de patienten door deze poliklinieken
zoo spoedig mogelijk genezen, liefst voordat zij een derden
persoon hebben kunnen besmetten.
Ten 5de tracht men zoo spoedig mogelijk vast te stellen hoe
het met de leden van het gezin staat om zoo noodig ook deze
te kunnen behandelen. De poliklinieken zijn rijkelijk voorzien
van alle voor de behandeling noodige hulpmiddelen. De zieken
kunnen daar of door een specialist of door een eigen geneesheer
behandeld worden. Komt men met syphilis in het eerste stadium
ter behandeling, zoo is het meestal mogelijk den zieke geheel
te genezen. Wordt met de geneeskundige behandeling eerst later
begonnen, dan kan men in den regel toch nog bereiken, dat
de ziekte door voortgezette behandeling in een latent stadium
gehouden wordt, dat wil o.a. zeggen : uitwendige besmettelijke
verschijnselen worden voorkomen of in hun duur aanzienlijk
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bekort. Het is moeilijk in deze gevallen het zoo ver te brengen,
dat men van geheele genezing mag spreken.
Door spoedige geneeskundige behandeling zal men ook de
gonorhoe in de meeste gevallen tot genezing brengen en dus
het sleepend worden der ziekte voorkomen. Wij zien dus, dat de
geheele maatschappij er belang bij heeft, dat deze zieken zoo
spoedig mogelijk genezen. Daarom bevordert de Vereeniging
tot bestrijding der geslachtsziekten overal de behandeling van
geslachtszieken ook door financieelen steun te verleenen. Verder
gebruikt zij de door haar opgerichte consultatiebureaux om
aanwijzingen te verzamelen betreffende zulke besmette
personen, die niet om raad kwamen vragen. Zoo zullen ook de
zusters voor M. W. er op uitgezonden worden, zoodra in een
ziekenhuis een geval van syphilis ter kennis komt, om na te
vorschen of er in het gezin, waartoe de lijder behoort, ook
anderen aan deze kwaal lijdende zijn. Bij tactvol optreden zullen
zij ook dikwijls kunnen vaststellen van welke persoon de besmetting is uitgegaan.
Men moet er verder voor zorgen, dat iedereen (desnoods door
advertentie) weet, dat er consultatiebureaux en poliklinieken
bestaan, tot welke iedere zieke zich met het volste vertrouwen
kan wenden. In Amerika, waar men veel meer gebruik van
reclame maakt dan bij ons, voerde men zelfs propaganda met
een speciaal daarvoor bestemden trein, die zoowel museum als
bioscoop en consultatiebureau was. Na elke voorstelilng meldde
zich een groot aantal zieken aan om raad te ontvangen.
In de meeste gevallen zullen geslachtsziekten bij mannen
poliklinisch (loopend) behandeld kunnen worden, voor de uitzonderingsgevallen moeten natuurlijk ook bedden in een aparte
afdeeling van elk ziekenhuis ter beschikking zijn. Geheel anders
staat het met meisjes. Haar werkzaamheid in het huishouden,
bij kinderen, als verkoopsters, buffetjuffrouwen, meisjes voor
het vaatwerk in café's en restaurants is niet vereenigbaar met
de besmettelijke verschijnselen van haar lichaam. Zij zal dus
haar betrekking moeten verlaten, waardoor zij tevens dikwijls
een onderdak mist of op slaapgelegenheden is aangewezen, die
zij met anderen deelt. Voor vele meisjes is het ook niet mogelijk
geregeld ter behandeling te komen zonder dat dit opvalt. Anderen
zouden te ver moeten reizen om geregeld de poliklinieken te
bezoeken. In al deze gevallen volgt verwaarloozing. Daarom heeft
men in Engeland de „hostels" (162) ingericht, waar zij gedurende
9 tot 12 maanden kunnen worden opgenomen, al het huisKOHLBRUGGE,
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houdelijk werk verrichten, allerlei nuttige werkzaamheden leeren
en ook geneeskundig behandeld worden. Het is er echt gezellig
en er worden zelfs uitstapjes gemaakt. Men wenscht door den
invloed der leidsters het zoover te brengen, dat dit verblijf voor
haar tot een keerpunt in haar leven wordt, daar zij ook iets leeren
betreffende haar rechten en plichten als leden van het gezin en
de maatschappij. Hebben zij werken geleerd en zich behoorlijk
gedragen, zoo tracht men haar aan een betrekking te helpen. De
opvoedkundige waarde dezer hostels hangt natuurlijk geheel of
van de geestelijke leiding, die van de directrice uitgaat. Daartoe
behoort ook, dat zij aan deze kinderen (want dat zijn de meesten
nog) weer een optimistischen kijk op de toekomst tracht te
geven, door haar te leeren inzien, dat zij weer een nieuw leven
kunnen beginnen met alle kansen van slagen. Door de hostels
onttrekt men de meisjes tevens aan de prostitutie. De hostels
verwaarloozen ook de nazorg niet, en zij blijven tal van meisjes
na haar ontslag geregeld bezoeken. Wij missen helaas nog dit
krachtige bestrijdingsmiddel der prostitutie. Daar de meeste
prostitutes 16-22 jaar oud zijn en niets geleerd hebben, zoo
zou het voor haar en voor de maatschappij een weldaad zijn,
zoo men zulke meisjes kon dwingen zich tijdelijk in zulke hostels
te laten opnemen. Vele beginnelingen althans zouden hierdoor
op den goeden weg terugkeeren.
De stad Weenen heeft te Klosterneuburg een „Sonderheitanstalt fiir geschlechtskranke Frauen" ingericht, waar plaats
is voor 500 zieken ; deze worden hier vast gehouden tot er geen
infectiegevaar meer van haar uitgaat en zij door opvoeding en
scholing in staat zijn een betrekking te aanvaarden.
Inrichtingen als de bovengenoemde bestaan er in ons land niet.
Alleen heeft de Ver. tot bestr. der gesl. ziekten de behandeling
van zieke meisjes in doorgangshuizen enz. bevorderd. Er werd
boven reeds op gewezen, waarom dit streven nog weinig ingang
vond. Bovendien wordt de verpleging van geslachtszieke minderjarige meisjes ten zeerste belemmerd, doordat de regeering in
den regel elke subsidie weigert voor de verpleging van meisjes
boven de 18 jaar (al of niet geslachtsziek) of ten hoogste f 0.27
per dag vergoedt. De voogdijvereenigingen moeten dus am financieele redenen de voogdij weigeren over meisjes van dien leeftijd,
men heeft trouwens zulke meisjes niet gaarne, omdat het zoo
moeilijk is meisjes, die een los of wild leven achter den rug
hebben, te veranderen. Wij zullen er later op wijzen, dat wij
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naar mijn meening er ook veelal niet in slaagden de juiste opvoedingsmethode voor deze meisjes te vinden.
Een uitkomst voor zulke meisjes is het bestaan der „Ondertoezicht-stelling" (Dl. III. Blz. 100-105) en de mogelijkheid
de onder toezicht gestelden gedurende een jaar vast te zetten.
Voor gevallen of bedreigde meisjes zal zulk een vastzetting
veelal noodzakelijk zijn, om Naar door rust tot andere gedachten
te brengen. Helaas stuit deze mooie regeling op twee bezwaren :
1ste dat wij hiervoor de noodige inrichtingen missen (alleen te
Amsterdam bestaat het Tehuis voor werkende meisjes) , 2e dat
de Staat niet wenscht te betalen, waarom het departement
eischt, dat genoemde maatregel (nam. de vastzetting) slechts
bij uitzondering wordt toegepast.
Een aparte behandeling vereischen nog die kinderen, die uit
syphilitische ouders geboren zijn en alle teekenen der hereditaire
syphilis toonen. Voor dezen werden door den Deenschen geneesheer Welander de naar hem genoemde huizen gesticht daar
warden ook die kinderen opgenomen, die zonder verschijnselen
van syphilis geboren werden alhoewel zij syphilitische moeders
hebben. Zeer vele van deze kinderen gaan ook bij goede behandeling ten gronde, anderen worden stompzinnig of idioot. Door
de deskundige en zorgvuldige behandeling in de Welander-huizen
bleek, dat ook uit deze schijnbaar gezonde maar toch besmette
kinderen zeer gezonde menschen kunnen groeien, mits men hen
tot het 4de of 5e levensjaar onder behandeling houdt. Te Weenen
worden alle zwangere vrouwen der klinieken op syphilis onderzocht (bloedproef v. Wassermann). Zij, die ziek zijn, worden
daarna met hun kinderen op kosten der stad behandeld.
Bijzondere vermelding verdient ook nog de bestrijding der
geslachtsziekten bij het leger en de vloot, zij is niet alleen belangrijk in oorlogstijd, omdat het aantal combattanten door deze
ziekten sterk verminderd kan worden, maar evenzeer in vredestijd. Want, daar geslachtsziekten onder deze jongelieden zeer veel
voorkomen (bij onze marine wordt jaarlijks ongeveer 20 %
aangetast), zoo zullen zij na terugkeer in hun geboorteplaatsen
de groote verspreiders dezer ziekten tot in de kleinste plaatsen
worden. Het is niet mijn voornemen nader op al de voorgestelde
of uitgevoerde plannen in te gaan om mariniers en bemanning
der koopvaardijvloot tegen deze ziekten te beschermen en er voor
te zorgen, dat de emigranten de ziekte niet van het eene land
naar het andere slepen. De voornaamste wapenen der Union
internationale contre le peril venerien evenals van de Nederl.
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Ver. tot bestrij ding van geslachtsziekten zijn : het ter beschikking
stellen van kostelooze poliklinieken in de havensteden (Rotterdam, Amsterdam) en het openen van gezellige Tehuizen, waardoor zij uit de kroegen en bordeelen worden gehouden. De
Vereeniging tracht hiervoor steun bij de reeders en andere
organisaties te vinden. Bovendien zendt zij zwangere meisjes
naar doorgangshuizen.
In oorlogstijd heeft men de soldaten vaster in de hand en kan
er daarom meer direct gewerkt worden. Dit leerde het voorbeeld
van het Amerikaansche leger tij dens den wereldoorlog. Men
slaagde er in om het percentage der aangetasten op 20 % te
houden, terwijl het in vredestijd 17 % bedragen had. De meest
bedroevende cijfers toonen Europeesche troepen in Azie, zoowel
die in Engelsch-Indie als die in onze kolonien. Van de eerste
wordt bericht, dat 25 % lijdende is aan syphilis, van de laatsten
wordt jaarlijks 80 % wegens geslachtsziekten behandeld.
Een door de Ministers van Oorlog en Marine ingestelde
commissie adviseerde om op de K.-M.-Academie te Breda, op het
K.-I. voor Marine te Willemsoord inlichtende lessen over het
sexueele vraagstuk (geslachtsziekten incluis) te laten geven.
Ook voor de Hoogere Krijgsschool wenschte men een cursus in
militaire psychologie, die tevens inlichtingen zou brengen aangaande het sexueele leven. Dit alles op grond van de overtuiging,
dat de off icier zich moet beschouwen als de opvoeder der
soldaten, waarbij hem bedoelde kennis van veel nut zou kunnen
zijn. Aan dit advies werd gevolg gegeven. Van R. K. zijde bestaat
er voor de dienstplichtigen gelegenheid om voor hun in dienst
treden een retraite mee te maken, waar hun verschillende zaken
het militaire leven betreffende meegedeeld worden, nuttige
wenken en raadgevingen gegeven worden en waar kameraadschap kan gesloten worden. Wij hebben er vroeger reeds op
gewezen, dat een commissie van Gereformeerde zijde met de zorg
voor de militairen belast is.
Men heeft ook het voorstel gedaan om alle personen, die voornemens zijn een huwelijk te sluiten te onderzoeken om vast te
stellen of zij vrij van geslachtsziekten zijn. Nu spreekt het vanzelf, dat zulk een maatregel op heel wat verzet zou stuiten, maar
bovendien vereischt het een zeer nauwkeurig en over eenige
dagen loopend onderzoek om met zekerheid vast te stellen of
iemand geheel vrij van deze ziekten is. Bovendien kan iemand
volkomen gezond schijnen, die toch reeds geinfecteerd is.
Eindelijk zou een dergelijke wet groote uitgaven vereischen, want
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er zouden toch 50 a 60,000 onderzoekingen per jaar door goed
opgeleide, betrouwbare geneesheeren verricht moeten worden.
Trouwens zou zulk een bepaling ook in strijd zijn met het bovengenoemde beginsel (blz. 95).
In Duitschland warden zij, die geslachtsziek zijn en tach
een huwelijk aangaan, met gevangenisstraf van ten hoogste
3 jaren, bedreigd. De vraag is slechts wie hier de aanklager
zal zijn? (163).
B.

SEXUEELE VOORLICHTING.

Na al hetgeen er over de verspreiding en de gevolgen der
geslachtsziekten meegedeeld is, ligt het voor de hand, dat men
naar middelen heeft omgezien om deze te bestrij den door ze te
voorkomen. Daarbij was het natuurlijk gevolg van het intellectualisme en rationalisme der laatste vijftig jaren, dat men alles
meende to kunnen bereiken door vermeerdering van kennis.
Kennis zou deugd opwekken uit goed weten zou vanzelf het
goed — doen voortkomen. Deze denkrichting dreef er nu de
menschen toe sexueele voorlichting bij de opvoeding te verlangen,
en het komt ons voor, dat wij deze niet scheiden moeten van
de voorlichting, die voor de bestrij ding der geslachtsziekten
noodig geacht wordt (164).
Sexueele voorlichting werd een wachtwoord, een kenmerk der
moderne opvoeding, en men wenschte die niet alleen als een plicht
der ouders, maar evenzeer van leeraren en onderwijzers. De
Graaf heeft er terecht op gewezen, hoe ook hierbij de moderne
geestesrichting voor den dag komt om groote problemen symplistisch te willen oplossen. Laten wij hier even bij stilstaan. De
moderne werkwijze is een gevolg der verkiezingen en partijstroomingen, waarbij immers met leuzen gewerkt moet worden,
daar van deze in de eerste plaats het succes afhangt. Zulk een
leus moet natuurlijk eenvoudig zijn om krachtig tot de overtuiging van het kiezersvolk door te dringen. Men ontdekte met
schrik de niet te ontkennen groote fouten van het kapitalisme,
al de ellende, die voortkomt uit privaat bezit. Dus volgde de leus:
„Weg met het kapitaal en het privaatbezit." Men zag met ontzetting de vreeselijke ellende van den oorlog, oorlog kan men niet
voeren zonder legers : „Schaf dus de legers of en het menschdom
zal bevrijd blijven van dien geesel." Men merkte een grooten
zedelijken achteruitgang op en hoorde van de toename der
geslachtsziekten, men vernam daarbij , dat vele j onge menschen
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onwetend de maatschappij waren ingegaan, en direct smeedde
men de symplistische machtspreuk : „De zedeltke achteruitgang is alleen toe te schrt yen aan onwetendheid op sexueel
gebied, of aan de ruwe, gemeene voorlichting van kameraadjes,
dus moeten de opvoeders inlichten zoo vroeg mogelijk, zoo
spoedig mogelijk, thuis of op school, afzonderlijk of gemeenschappelijk, op cursussen of lezingen." Dat is de sexueele voorlichting!
Er bestaat een eigenaardig verschil tusschen Christelijke en
heidensche volkeren, dat evenwel niet werd opgewekt door de
stichters der godsdiensten. Het sexueele en de hieraan verbonden wonderlijke, onbegrijpelijke, creatieve kracht van den
mensch was voor de heidenen in elk geval iets natuurlijks en
dikwijls iets goddelijks. Bij de Christenen ontstond een verzet
tegen het natuurlijke, vooral uitgaande van Augustinus, die,
daar hij een mensch van wonderbare geestelijke kracht en kennis
was, volgens zijn confessies ook sexueel krachtig ontwikkeld
geweest is, daar het eene uit het andere voortkomt, de sublimatie
van het andere is. Hem hinderde nu dit laatste, zijn zondige
(natuurlijke) lichaam kwelde hem en hij wilde dit door den
geest overwinnen (164a). Bovendien werd het celibaat hooger
gesteld dan het huwelijksleven (164b), het werd als menschwaardiger beschouwd, als een bewijs, dat de ziel het lichaam
overwonnen had. Zulke gedachten zijn ook binnengedrongen in
de reformatie en het protestantisme. Het kind, dat men voor
asexueel hield, kon voor zuiverder, reiner gehouden warden dan
de volwassen mensch en de jonkvrouw voor reiner dan de
moeder. Sexueele zonde werd nu de zonde bij uitnemendheid en
men verloor uit het oog, dat niet de misstap op dit gebied „de
zonde" is, maar de zonde ligt in de zich daarbij aansluitende
verwij dering van God, waartoe hoogmoed nog veel eerder leidt
dan overspel en prostitutie. Een David kon zich bekeeren evenals
Maria Magdalena, maar de Pharizeen niet. Men verloor verder
uit het oog, dat de denkzonde even slecht is als de daadzonde,
waarom de jonkvrouw veel onreiner kan zijn dan de moeder.
Wat nu van den godsdienst was uitgegaan, ging daarna in
geheel anderen vorm over in de cultureele ontwikkeling. Daardoor ontstond een eigenaardig verschil tusschen ons en onze
voorouders. Er zouden uit de cultuurgeschiedenis tal van voorbeelden aan te halen zijn om te bewijzen, dat de uitingen van
het sexueele leven vroeger niet met die geheimzinnigheid omgeven werden als tegenwoordig. Men stond in deze ook in de
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steden veel natuurlijker tegenover het sexueele leven, ongeveer
zooals dit thans nog op het platteland het geval is. Het is
moeielijk vast te stellen hoe onze, naar wij meenen verfijnde
beschaving er toe gekomen is om alles wat het sexueele leven
betreft te bedekken. Er heerscht op dat gebied vooral in
intellectueele kringen een overgevoeligheid, die, waar het toch
natuurlijke, ons ingeschapen uitingen betreft, belachelijk en
onnatuurlijk genoemd moet worden. Daar men nu voor de
kinderen liefst alles geheim hield wat daarop betrekking had,
en op het zoekende vragen van het kind direct antwoordde of
met een sprookje Of met een : „dat past niet voor jullie, daar
zijn jullie nog te jong voor, over zooiets spreekt men niet," en
men kinderen ging bestraffen, die wel over zooiets gingen praten,
zoo ontstond de ergerlijke voorstelling dat normale functien
komisch of vuil of walgelijk zijn.
Men bereikte hierdoor, dat in onze verfijnde maatschappij
het dubbelzinnige praten, of ook het vuilbekken een hoogte
bereikte, die geen ander yolk kent. Men bereikte er door, dat
men niet opmerkte, niet wenschte op te merken, hoe vroegtij dig
het geslachtsleven zich reeds bij kinderen ontwikkelt, men kan
zeggen reeds voor het bewustzijn er is. Wie manlijke zuigelingen
behandeld heeft moest het weten. Vooral van meisjes nam men
eenvoudig aan, dat zij tot aan het huwelijk toe geen sexueele
behoeften kennen, en ouders waren diep verontwaardigd zoo zij
ontdekten, dat zij zich daarin vergisten. Veelal merkten zij er
ook weinig van, omdat, na de bovengenoemde terugwijzingen,
de kinderen geleerd hadden, al wat op dit gebied viel, geheim
te houden. Ouders weten dus in den regel niet welk een rol het
sexueele reeds bij meisjes van vijf jaren spelen kan en natuurlijk
nog meer bij ouderen. Bovendien begrepen noch zij noch vele
geneesheeren tot welke nerveuze (hysterische) karaktervorming
die eeuwig teruggedrongen sexueele gedachten leiden kunnen.
Men vond het zoo goed, omdat men er niet over doordacht tot
welke vreemde vervormingen dit bij de moderne vrouw leidde,
wat Cecil Chesterton (de bekende schrijfster van „In darkest
London") op deze wijze uitdrukt : „We are all of us so fond, in
literary circles, of discussing whether the modern woman has
any use for love; we are most of us agreed that she has very
little for sex. (blz. 28)." De predikant J. W. Coutts schreef :
„With girls the physilogical change at adolescence is so much
more marked, if unexplained so much more alarming and
perturbing, that all the wisdom and sympathy of the mother

104

Slechte gevolgen der geheimzinnigheid.

are needed to prevent this time being the forerunner of
emotional storms, nerve crises, and altogether strained and
exaggerated views of sex. The new psychology has done good
service here in bringing out into the light of day the practically
innumerable examples in our modern life of girls and women,
whose lives have been largely ruined by ignorance, or by
realizing the physical facts of sex in some sudden, shocking
or brutal fashion. The physical aversion from the mere thought
of sekual intercourse, the accompanying loathing of men, the
hysterical and neurotic attitude to the fundamental facts of
our physical existence which mark the minds of so many modern
women are due in many cases to their sheer mishandling at this
critical stage of development. The burden which their own life
constitutes to themselves, and the trouble they cause to other
people, whether as imaginative and excitable spinsters, apt
victims of every passing craze and foolish fancy, or as unresponsive and overstrung wives, might have been lifted and eliminated
from life had they been sensibly and honestly told something
about the basal sex differences when they were still young
enough to learn." „Obviously such a frank and wholesome handling of the crisis of adolescence is beyond the competence of many
of the parents of our time and where parents feel themselves
utterly incapable of the discharge of their proper duty, they
may find it possible to enlist the service of a wise and genial
family doctor already known and respected by their childern.
I emphasize the qualifications ; for mere medical knowledge of
the facts is not enough to make sure of a proper handling of
them." (blz. 80-82) J. Schroteler (blz. 162) zegt veel korter
ongeveer hetzelf de.
Het verzwijgen van al het sexueele had die hoogte bereikt,
dat het aanstootelijk gevonden werd met een meisje voor het
huwelijk over de mogelijkheid te spreken, dat zij moeder zou
kunnen worden, dat meisjes onderling het ongemanierd achtten
over de maandelijksche periode te spreken, dat meisjes zich wel
allerlei phantastische ideeen over het huwelijk gevormd hadden,
maar door de onbekend gebleven practijk dood ongelukkig
werden.
De gevolgen der in alles betrachte geheimzinnigheid werden
voor vele kinderen natuurlijk noodlottig daar men hen toch
niet wist te bewaren voor den invloed van bioscopen, schouwburgen en prikkellectuur, die eenerzijds tot phantastische voorstellingen, anderzijds tot de zoo algemeen verbreide onanie leidde
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(164c). Het leidde er verder toe, dat het sexueele vraagstuk het
geliefkoosde onderwerp van alle schooljongens werd. Dit alles
was te voorkomen geweest, zoo de ouders het kind ernstig
hadden genomen, zoo zij het vertrouwen der kinderen door bespreking hadden weten te verwerven.
Daar ouders nu sedert tientallen jaren de politiek volgen om
al het sexueele geheim te houden, of als niet bestaande te
beschouwen, zoo kunnen zij hoogst verontwaardigd zijn, als zij
opmerken, dat de kinderen evengoed sexueele individuen zijn als
zij zelf, zij behandelen die lichamelijke of geestelijke uitingen der
ontluikende sexualiteit als een soort ondeugd of ongemanierdheid. Zij weten blijkbaar ook niet, dat deze ontwikkeling geheel
buiten den wil van het individu omgaat, dat zij afhankelijk
is van inwendige secreties (de hormonen) , die op de hersenen
en op het zieleleven inwerken (164d). Het verblijdde mij, dat ook
door een priester uitdrukkelijk hierop werd gewezen (164e).
Gaarne had ik gezien dat hij , waar hij den strij d tegen de zonde
beschrijft (blz. 27 en 43) , er den nadruk op had gelegd, dat juist
deze strijd veredelend werkt of werken kan en dat juist uit het
struikelen, vallen en weer opstaan in de eerste plaats de sublimatie, „de godsdienstzin" geboren kan worden of ook het ideeele
of de kunst in allerlei vorm.
Bij elken priester „die getrouw is" moet die sublimatie plaats
hebben. Er is niet alleen een verdringen van het sexueele in
abnormale gedachten (zooals Freud bewees), neen, er is daarnaast de sublimatie, opklimmende tot volkomen abnegatie en
overgave. Daarom is het zoo volkomen natuurlijk, dat de missie
zulke buitengewone persoonlijkheden doet zien, waartegenover
de zending slechts weinig te stellen heeft. Wij zien er door wat
met het celibaat bereikt kan worden. Volgens de doctores
Jackson (bl. 63, 355) ontstaat ook de dikwijls zoo bewonderenswaardige, de volkomen toewij ding der vrouw aan maatschappelijk werk, door sublimatie van het sexueele.
Thans doorleven wij een wonderlijken tijd. Eenerzijds wordt
het sexueele genegeerd, door ouders tegenover de kinderen en
door de feministen om hun onafhankelijkheid van den man te
toonen. Anderzijds vinden wij bij een gedeelte der rijpere jeugd
de opvatting, dat het hun recht is aan den hartstocht te voldoen,
terwijl aan deze generatie niet bewust is hoe zij zich hierdoor
omlaag haalt, en zich den weg afsluit naar het hoogere en ideeele
op welk gebied dan ook, en van de wonderbaarlijke geestelijke
krachtsinspanning, waartoe de zich onthoudende mensch in staat
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is. Deze woorden klinken nu bijna zoo alsof alle menschen zich
tot het celibaat moeten bekeeren. Wie deze gevolgtrekking
maakt, vergeet dat ook de zelfbevlekking den mensch in de groeiperiode (lichamelijk en geestelijk) benadeelt, maar niet de volwassen personen, naar wel iedereen weet. Zoo is het ook met het
geslachtsleven. Er is een tijdperk van geestelijken groei, dat
door het actieve geslachtsleven belemmerd wordt en er is een
tijdperk van geestelijke rijpheid, gedurende welk de mensch uit
het geslachtsleven nieuwe krachten put zoowel in lichamelijken
als in geestelijken zin. Bij den man uit zich dit in zijn werk,
bij het meisje doordat zij tot het hoogere type der moeder uitgroeit. Bij beiden doordat zij elkander aanvullen. De natuurlijke
mensch is in de eerste plaats geslachtswezen en hij blij ft alleen
dit bij vele natuurvolkeren, en bij alien waar aan de geslachtsdrift voldaan kan worden, zoodra deze zich laat voelen. Bij die
volkeren, waar de zich ontwikkelende mensch daarin belemmerd
wordt (door zede, godsdienst, enz.) of zoo hij zijn hartstocht weet
te beheerschen, wordt hij beloond door de sublimatie van die
drift, en de mogelijkheid wordt voor hem geopend zijn ziel losser
te maken van de materie. —
Keeren wij terug tot de opmerking, dat de ontwikkeling van
het sexueele een volkomen natuurlijk proces is, dat buiten den
wil om plaats heeft, al kan de geoefende wil er later invloed
op uitoefenen. Wie dit bedenkt, die zal ook hen, die vielen niet
als schurftlijders behandelen, zoo veel te minder daar wij in
Cecil Chesterton een betrouwbare getuige er voor hebben, dat
de sexueele misstap „does not sear the soul of the outcast"
(blz. 255), een bevesting van hetgeen ik boven (blz. 102) zeide:
deze misstap is niet „de zonde" en velen ontsnappen aan het
gevaar, dat deze misstap hen tot de ware zonde leidt.
Daarnaast overwegen wij, dat de reclasseering ons geleerd
heeft, dat het gevallen meisje beter terecht te brengen is dan het
bedreigde meisje. „In the church of Jesus, when it is true to
Him, there will be no harsh condemnation for the lad who has
not learned to resist the lure of sex ; only sympathy and the
effort to teach him control and the regaining of his manhood;
there will be no excommunication for the unmarried mother, or
blight upon her innocent child ; rather a desire to understand and
to make the burden easier to carry ; no stones for the women
taken in adultry, but instead a compassionate endeavour to help
to mend their broken lives, and where there are children, to
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shield them from the worst consequences of others' wrongdoing (165)."
Men zegt wel eens, dat men bij de geheele behandeling van dit
vraagstuk te veel rekening houdt met de abnormalen, maar men
verliest uit het oog : dat men die abnormalen door de gevolgde
methode opkweekt, 2 0 dat ook door tal van andere oorzaken
het abnormale kind overal toeneemt. Immers kan men in zeer
vele gevallen voor abnormaal lezen „vroeg rijp" en van deze
kinderen zegt Schroteler : Dem Schicksal der Pubertatsverfriihung verfallt ein nicht geringer Teil unserer Jugend. Denn
von endogenen, pathologischen Ursachen abgesehn ist vielmehr
das Milieu mit geschlechtlichen Reizen iibersattigt, von der
Familie schon angefangen. Ueberstarke Versuchungen und planvolle Verfiihrungen sind keine Seltenheiten. So tritt denn vorzeitiger Geschlechtsgenuss ein. Die traurige Folge ist Saftstockung in der Entwicklung, die jugendliche Seele erbliiht
nicht in Sehnsucht und Idealbildung. So ergiebt sich der Typus
des jungen Menschen, der abgeloscht blasiert ist, fur nichts
mehr ergliihen kann (Schroteler blz. 55)." Wat de „Versuchungen" betreft zoo beschik ik over een lange ltst van
gevallen uit mijn omgeving, waarbij de Versuchung uitging
van onderwijzers, predikanten, fraters en andere mannen zoowel
ten opzichte van meisjes als van jongens, verder van schoolkinderen onderling en van dienstmeisjes vooral tegenover
jongens (165a). Wat mij het meest hierbij trof was de volkomen
blindheid der ouders en het hardnekkig stilzwijgen der kinderen,
die dikwijls eerst op volwassen leeftijd vertellen, wat hun als
kinderen overkomen is, omdat de opvatting was „daarover
spreekt men niet" (165b). Daar bovendien deze zonde maatschappelijk bezien „de zonde der zonden" was geworden, zoo
zweeg liefst iedereen reeds ter wille van den stand of van de
familie, waartoe men behoorde. Ter wille van de eer der kinderen
zweeg men ook over hetgeen ze hadden ondergaan, inplaats van
aangifte te doen. De „Saftstockung in der Entwicklung" heeft
ten gevolge, dat de zoo hoogst belangrijke sublimatie van de
sexualiteit, waarop wij later nog terugkomen, niet meer kan
plaats hebben.
Waarom heeft men toch in onze abnormale maatschappij
telkens den mond vol van het „normale kind" ? Men begaat
hier dezelfde fout als bij het classicale onderwij s, waarbij men
zoo dikwijls hoort beweren, dat het normale kind het onderwijs
moet kunnen volgen, moet kunnen begrijpen, waarbij men de
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velen over het hoofd ziet, die van het standpunt van dit onderwijs bezien abnormaal (zeg verlangzaamd in de ontwikkeling,
eenzijdig aangelegd enz.) genoemd moeten worden.
Het verdoezelen van alles, wat het sexueele leven betreft nam
toe door het feminisme, dat de stelling verkondigde, dat de
vrouw ook zonder man tot zelfverwezenlijking kon komen, dat
zij in haar beroep volkomen levensvervulling kon vinden. Men
achtte dit ook wenschelijk, omdat de vrouw in het huwelijksleven immers slechts de slavin van den man was, zij moest het
dus zonder dien man leeren stellen.
„Die weiblichen Eigenschaften aber, die auf die nattirliche
Bestimmung des Weibes zielen, auf Mutterschaft, auf Abhangigkeit vom Mann, auf Haus und Familie, giebt man auf, verachtet sie, lasst sie mindestens verkiimmern. Man betont, pflegt
und entwickelt nur die, die zur Selbstandigkeit befahigen, unabhangig von Mann, Familie und Haus. Man strebt nur danach,
es in allem dem Mann gleich zu tun" (166).
Gelukkig werd nu het zoo ontstane sexueele taboe omvergeworpen door het maatschappelijk werk. De oogen begonnen
open te gaan en men zag dat de zedelijkheid niet bevorderd werd
door de geheimhouding, men zag de sociale gevolgen der geslachtsziekten, de niet minder erge sociale nadeelen der gereglementeerde prostitutie, en al werden zij , die het eerst
hierover in het openbaar spraken (zooals mevr. Butler) , voor
onzedelijk uitgekreten, thans wordt hierover op tal van congressen door mannen en vrouwen gehandeld, en vindt men
advertenties en aanplakbiljetten in de verschillende landen om te
wijzen op de consultatiebureaux en de kostelooze poliklinieken.
Een merkwaardige getuigenis voor de belangstelling, die
sexueele kwesties thans genieten, is wel het literatuuroverzicht
in het verzamelwerk van Schroteler : negen bladzij den nieuwe
titels, met ongeveer 38 titels op de bladzij de, alleen voor Duitschland. Zeer veel literatuur brengt ook het boek van A. Heyman.
In bovengenoemden zin werkte ook de zich ontwikkelende
zorg voor de ongehuwde moeder en voor het bedreigde meisje.
De seksequestie werd nog meer op den voorgrond gebracht door
Freud en zijn school ; de psychoanalyse toonde welk een alles
overwegende rol het sexueele leven van den zuigelingleeftijd tot
in den hoogen ouderdom speelt en hoe het onbewuste in den
mensch er door beheerscht wordt. Zelfs novellenschrijvers
maakten zich van deze overtuiging meester, die natuurlijk, zooals
elke moderichting, tot overdrijving leidde. Onder anderen schijnt
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men nu vergeten te zijn, dat het sexueele zich laat sublimeeren in
geheel andere gedachten, zooals godsdienstige gevoelens en
idealen, en dat dus verdringing slechts bij zekere groep menschen
moet leiden tot neurasthenische of hysterische verschijnselen. De
psychoanalyse zelf met haar overdrijving leidde tot het opwekken van zulke ziekelijke verschijnselen. „It is not necessary
to believe that our infant child's dreams and „phobias" (nightmares) are necessarily the result of nascent sex desire to believe
that there is something worth pondering in Freud's theory. It
is only necessary to believe that because sex is so pervasive of
the whole of our bodily make-up, because the sex-differentiation
is so powerful an agent on physical and mental states from the
very earliest years, because its mishandling by the child, as well
as by parents and teachers, may be so productive of evil and
complicating results in later life, it is worth considering a
theory, or any of the later and more modified forms of it,
which endeavours to throw some light on the origin and
growth and methods of canalizing, or using for good and not
evil, one of the most powerful determinants of weal or woe in
individual and social live." (Coutts, 1.c. blz. 48, 49).
Toch werd door dit alles nog niet bereikt, dat de ouders hun
onnatuurlijke houding tegenover de kinderen opgaven en zoo
keeren wij terug tot de reeds genoemde leus „sexueele voorlichting". Deze leus wordt ook begrijpelijk zoo men er aan denkt,
dat de natuurlijke voorlichting door de feiten in de meeste
gezinnen verdween. Bij de ouderwetsche groote gezinnen leidde
de geboorte der jongere kinderen tot een begrijpen voor de
oudere kinderen moeder en gehuwde dochter baarden dikwijls
nog gelijktijdig. Thans worden in het gemiddelde gezin slechts
enkele kinderen geboren, en zoo deze beginnen na te denken
hebben geen geboorten meer plaats. Bovendien heeft de
nerveuze degeneratie ten gevolge, dat het zich ontwikkelende
natuurlijke gevoel niet van zelf den weg wijst. Er zijn in onze
maatschappij vrij veel sexueel onverschillige meisjes, of die
al wat tot het geslachtsleven behoort (zwangerschap, baren,
zoogen) leelijk, dierlijk, vies vinden, die zelfs het voldoen aan
natuurlijke behoeften of de menstruatie met de grootste geheimzinnigheid omgeven, omdat ook dit vies is. Daarnaast zijn de
zwakzinnigen, die, daar zij er niets van begrijpen, voor elke
verleiding zwichten. Anderen weer zijn zeer vroeg rijp of sexueel
overprikkeld.
Dat dienen de ouders en opvoeders te weten, en daarom is
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het zoo goed dat er boekjes geschreven werden als dat van
Dr. Marcinowski, dat, al staat het te veel op het standpunt van
den geneesheer, die voornamelijk de abnormale gevallen te zien
krijgt, toch de ouders kan behoeden voor vele fouten in de
opvoeding. Er is geen grens tusschen normaal en abnormaal,
en zoo kunnen kinderen uit elk gezin aan de daar gegeven
beschrijvingen beantwoorden. Ik zou er trouwens vele voorbeelden van vroegtijdige sexueele ontwikkeling aan toe kunnen
voegen, daar men die telkens ontmoet, zoo men het vertrouwen
der kinderen weet te winnen. Wat niet in het boekje van
Marcinowski staat is een verwijzing naar de vergroeiingen aan
de geslachtsorganen, die bij zoo vele mannen en ook bij heel
veel vrouwen kunnen voorkomen, en tot zooveel lij den en strijd
aanleiding kunnen geven, omdat ze niet begrepen worden (167).
Dit alles leidt tot den eisch, dat men de opvoeders moet inlichten, men moet oudercursussen geven, cursussen voor studenten,
officieren, soldaten, aan allen die later als opvoeders zullen
optreden als geestelijken, leeraren, onderwijzers en vooral moeten
de geneesheeren volledig worden ingelicht, wat veel te weinig
aan de hoogescholen geschiedt.
Dit is geheel iets anders dan de leus, dat elk kind sexueel moet
worden ingelicht, dat dit zelfs door classicaal onderwijs zou
moeten geschieden, omdat ouders in deze hun plicht niet doen.
Wie zich op dit standpunt plaatst, verliest geheel uit het oog,
dat de sexueele opvoeding een uitvloeisel der geheele opvoeding
dient te zijn, evenals de sexueele organen een onderdeel van het
lichaam zijn, en deze de psyche en de psyche de sexueele organen
influenceert. Dit wil in 't kort zeggen, dat de opvoeding karaktervormend moet zijn ; de wilskracht en dus de zelfbeheersching
moeten ontwikkeld worden. Daarin stemmen zoowel geneesheeren als geestelijken overeen. Zoo men deze karaktervorming
zoo dikwijls verwaarloost, dan ligt dit niet zoo zeer aan verkeerd
inzicht als wel aan geestelijke luiheid. Het is zooveel gemakkelijker een lesje te geven, straf uit te deelen, het intellect te
vullen, dan het karakter te vormen. Kinderen, die op hun zeuren
al hun wenschen vervuld zien, jongens, die zoodra zij den wensch
er naar voelen opkomen een cigaret opsteken, meisjes die snoepen,
waar zich maar de gelegenheid voordoet, kinderen, die mogen
luieren, niets doen, droomen, zijn voorbestemd voor abnormale
geslachtshandelingen of buitenechtelijk verkeer want alles welt
uit dezelfde bron voort „het zich niet kunnen beheerschen".
Om zelfbeheersching te leeren wordt van R.K. zij de gaarne
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het vrijwillige offer (versterving) aanbevolen : „Um das zu
erreichen scheint aber die Erziehung zum Opfer unerlasslich.
Das Kind muss bereits erfahren and lernen, dass das freigebrachte Opfer urn so grOssere Werte schafft je schmerzlicher
es empfunden wird. Es hilft nichts die Augen vor den Tatsachen
zu verschliessen. Nicht umsonst ist das Werk, das die grossten
Werte in dieser Welt schuf, das Erlosungswerk des GottMenschen, das schmerzliche Opfer gewesen. Allerdings werden
sich hier die Weltanschauungen scheiden. Nur der Christ wird
imstande sein diese Lebensphilosophie zu begreifen". (Schroteler
blz. 109). Deze methode der verstervingen zag ik ook door
Dr. Hanselmann toepassen in het instituut voor moeilijk opvoedbare kinderen te Alpisbrunnen. Ik kan er aan toe voegen,
dat ik ze als jongen zelf op mij toepaste om lichamelijke pijnen
te verdragen, ik heb harde ascese beoefend zonder dat Christelijke motieven mij dreven. Ik betreur slechts dat ik mijn kinderen
niet ook tot deze ascese heb opgewekt, daar zij vanzelf tot
geestelijke ascese leidt, naar alle natuurvolkeren weten en
daarom bij de initiatie toepassen.
Is de opvoeding niet karaktervormend geweest, beoogde zij
slechts intellectueele ontwikkeling, zoo helpt de beste sexueele
voorlichting niet, zij kan zelfs de immoraliteit verhoogen:
„Triebhandelungen lassen sich aber durch blosses Wissen nicht
meistern, dazu gehort starkes sittliches Wollen" (Spaet, Der
Ftirsorgearzt, blz. 297). Ware karaktervorming berust eenerzijds
op tucht, daarnaast op het inprenten of uit het individu ontwikkelen van bepaalde beginselen en op het aankweeken van
zelfbeheersching. Zoo leidt tucht tot zelftucht. De leiding moet
een lichamelijke en een geestelijke zijn en op de lichamelijke en
geestelijke verschijnselen letten, ook op de lichamelijke en
geestelijke voeding (168).
De beginselen, die de opvoeders voorstaan, dienen ook om hun
gesprekken in het dagelijksch leven te beheerschen, evenals hun
handelingen bestuurd moeten worden door hoogere beginselen,
zooals n.l. naastenliefde, hulpvaardigheid, ridderlijkheid, edelmoedigheid, trouw. Zij moeten ook tot uiting komen bij het
onderwijs, zoowel het wereldlijke als het godsdienstige. Wij
dienen bij opvoeding en onderwijs onze kinderen met een
gedachte-sfeer te omgeven, waaruit zulke voorstellingen onbewust tot het kind doordringen ; al die voorstellingen vormen
geleidelijk den inhoud van het onbewuste in ons. Daaruit wordt
het zoo machtige „gevoel" geboren, en dit bestuurt onze hande-

112

Pro en contra sexueele voorlichting.

lingen veel meer dan ons verstand. Daar dit onbewuste nu een
accumulatie is van hetgeen wij zagen, hoorden en lazen, zoo
kunnen wij niet zorgvuldig genoeg de invloeden controleeren,
waaraan het kind wordt blootgesteld. Veroorlooft de maatschappij zich om het huwelijksleven telkens in schouwburg en
bioscoop te bespotten, doen ouders het in gesprekken over
derden, wordt de maatschappij beheerscht door dubbele moraal
(die leert, dat de man zich niet beheerschen kan of dat beheersching nadeelig werkt op zijn zenuwgestel) , dan werkt dit
alles na in de onbewuste voorstelling der kinderen, en geen
wijze lessen zullen dan den jongen man weerhouden om te leven,
zooals dit te Parijs gebruikelijk is.
Gunning (169) legt vooral den nadruk op het kweeken en
bijbrengen van eerbied als een der machtigste hefboomen ten
goede. „Als men den kinderen innerlijken eerbied heeft geleerd
eerst voor anderen, dan voor huns gelijken, dan voor zichzelf,
dan heeft men een belangrijk stuk sexueele opvoeding tot stand
gebracht. Het falen toch in het sexueele is voor een niet gering
deel een gevolg van gebrek aan eerbied. Ook eerbied is een rem,
een krachtige rem, op het oogenblik, dat er storm en strijd in
het jonge leven komen".
Hebben wij ons kind opgevoed tot een sociaal voelend individu,
dat zich zelf kent, dat den strij d aanvaard heeft tegen eigen
egoistische en onzedelijke neigingen, dat begrepen heeft, dat ook
zijn sexueel leven in harmonie moet zijn met de belangen van
andere menschen, dan heeft men geen opzettelijke sexueele voorlichting noodig, althans niet voor de bestrij ding der geslachtsziekten. Heeft men zulk een opvoeding aan zijn kinderen
gegeven, dan moet men ook kunnen vertrouwen ; men moet het
dus aandurven hen op eigen beenen te laten staan, in de overtuiging, dat de ontvangen opvoeding hen beschermen zal voor
afdwalen of tot berouw zal voeren, waar gestruikeld werd.
Toch kan het voorkomen, dat een kind bij langzame geestelijke
ontwikkeling behoefte heeft aan bepaalde inlichtingen en het is
de taak der opvoeders voorzichtig tastende vast te stellen of
zij het kind tot het stellen van vragen zullen opwekken. Immers
begint het eene kind zelf te vragen. Het andere denkt zoo diep
na, dat het al wat het door toeval opving of zag op zoo juiste
wijze combineert, dat het geen voorlichting verlangt. Weer
anderen, die men gaat ondervragen of aanmoedigt tot vragen,
willen direct alles weten. Ook zijn er, die zoodra zij voelen,
waarom het gaat, terugschrikken, verlegen worden en zich
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trachten te onttrekken, onder anderen door de bewering dat zij
er alles van begrepen hebben : „Eigentiimlich ist, dass manche
Kinder die Belehrung fiber die wirkliche Herkunft der Kinder
formlich ablehnen, wieder vergessen oder verdrangen and sogar
mit Freuden sich auf das seit 150 Jahren viel geschmahte . . . .
Storchenmarchen wie auf eine Erlosung werfen" (Schroteler
blz. 47). Zulke gevallen zijn moeielijk en men wachte zich hier
aan reinheid te denken. In vele gevallen doet men beter om te
zwijgen, mits de kinderen weten, dat zij zich bij elken twijfel, bij
elke opkomende vraag tot de ouders wenden kunnen, die steeds
bereid zijn hun vragen te beantwoorden. Helaas zijn er, die daar
nimmer gebruik van maken. Velen zal de goede verhouding tot
de ouders er van terug houden om over het sexueele met vreemden (vriendinnetjes dikwijls van twijfelachtig allooi) of dienstboden, die clikwijls minder gewenschte inlichtingen zullen geven,
te praten.
Maar ook het zwijgen der kinderen heeft zijn schaduwzijde en
kan zeer misleidend zijn. Bij de meeste kinderen komt de wensch
op om te weten waar de kindertjes vandaan komen. Zijn de
ouders nu onvoorbereid, wekt die vraag dientengevolge een
zekere verlegenheid op, kijken de ouders elkander aan (wat het
kind steeds merkt) , wordt de vraag lachend ontweken, of met
een leugentje of sprookje beantwoord, waarvan het kind voelt
(omdat het niet natuurlijk genoeg gezegd wordt) , dat het een
verzinsel is, dan wordt zijn nieuwsgierigheid nog meer geprikkeld en komt het tot de zeer natuurlijke gevolgtrekking, dat alles
wat het sexueele leven betreft zondig, onbehoorlijk, afkeerwekkend is, en dat er alleen heimelijk over gesproken mag
worden. De gegeven uitleg kan bovendien in conflict komen met
de onbewuste geestelijke processen, die uit zijn soortinstincten
voortkomen en met zijn instinctief gevoel dat „al wat bestaat
goed is". Dat kan reeds bij kleine kinderen tot heftige inwendige
conflicten leiden, waarvan de ouders niets bemerken. Wat in zulk
een hoofdje spookt is niet „slecht" maar „hartroerend", dat bij
meer onbevangenheid der ouders vermeden had kunnen worden.
(Jackson blz. 53-54). Er bestaan in deze wonderlijke verschillen
tusschen de kinderen :
Een meisje wordt volkomen onvoorbereid door de menstruatie
overvallen. Zij ziet daar een soort schande in, waarom zij er met
niemand over spreekt en de gevolgen zorgvuldig verbergt. Zoo
leeft zij in gestadigen angst, waardoor zij zenuwziek wordt.
Een ander meisje werd op 15 jarigen leeftijd aangerand, zij
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zweeg er over, maar was van af dien tijd met waanzinnigen
angst vervuld voor alles wat met het sexueele in verband stond
en werd dientengevolge zenuwziek. Een vierjarig meisje kan er
zich tegen verzetten zoo de ouders vrij zijn in haar tegenwoordigheid, een vijfjarig meisje zal niet gebaad willen worden als de
vijf jaar oudere broer tegenwoordig is (die zelf niets van dit
protest begrijpt). Een twaalfjarig meisje ziet bij een wandeling
een paar in omhelzing op den grond liggen en uit eerst een kreet
van verbazing, waarop een absoluut zwijgen volgt. Daartegenover staat het 16 jarige meisje, dat toen er een groot gezelschap
bij haar ouders was, plotseling riep : „Zie eens wat die honden
raar doen." Of de dertigjarige, die in gezelschap de opmerking
maakt, dat bij de besnijdenis een stuk uit den arm wordt gesneden, en echtparen, die jarenlang gehuwd kunnen zijn zonder
het geslachtsleven te begrijpen. (Zie aant. 167). Marcinowski
geeft nog andere voorbeelden. Deze verschillen toonen ons, dat het
eene kind voorlichting noodig heeft, het andere niet. Men overwege toch ook dat alle natuurvolkeren inlichting noodig achten.
Al zijn ouders de natuurlijke voorlichters, zoo zal het kind
zich in den regel slechts bij uitzondering tot zijn ouders wenden,
omdat de verhouding een te intieme is, of omdat respect het kind
er van weerhoudt, waarom het liever zijn vertrouwen aan andere
personen zal schenken. Zoo vernam ik nog onlangs van een ter
plaatse algemeen bemind geneesheer, dat hij des avonds dikwijls
bezoeken van jongens ontvangt, die verontrust door zelfobservatie hem om inlichtingen of verklaringen verzoeken. Waar
kinderen tegenover de ouders zwijgen, kunnen de leiders der
vrije jeugdvorming een belangrijke rol spelen, mits zij hun taak
zoo opvatten, dat zij steeds klaar moeten staan zoo een jongen
zijn hart onverwachts wil komen uitstorten, maar dat zij dit
moment hebben af te wachten. Niets is zoo gevaarlijk (ik wees
er reeds op) dan uitlokken, want dan komt er iets opzettelijks
in het spel en de jongen heeft later het gevoel, dat hij meer heeft
gezegd dan hij zeggen moest, en schaamt zich. Zoodra de jongen
dit gevoel van schaamte ten opzichte van den jeugdleider heeft,
kan deze evenmin meer dienen als de ouders, voor wie hij dergelijke dingen als het ware instinctief verbergt. Naast jeugdleiders
hebben wij aan alle andere opvoeders te denken.
Deze aan de opvoeding gestelde eischen brengen sterk het
bezwaar naar voren, dat vele ouders niet in staat of niet geneigd
zijn aan hun kinderen die karakterontwikkelende opvoeding te
geven, die zoo hooge eischen aan hen zeif stelt. In zulke gevallen
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kan het j uiste gedrag op sexueel gebied dus ook niet
het natuurlijke uitvloeisel der opvoeding zijn. In al zulke
gevallen en vooral bij de vele min of meer achterlijke kinderen
kan een sexueele inlichting zeer wenschelijk zijn, mits men
de ouders er toe opwekt die te geven, en hen eenigszins op
weg heipt om dit op verstandige wijze te doen. Hiervoor dienen
ouderavonden, zooals in Zwitserland door onderwijzers vrijwillig gegeven worden. In ons land werd op de van de oudercommissie uitgaande ouderavonden door Amsterdamsche geneesheeren reeds hetzelfde verricht. Sommigen wenschen zulke
ouderavonden ook voor de ouders van middelbare scholen en
gymnasia. In Engeland wenden sociaal voelende dames zich tot
de vrouwen uit het yolk. Men roept haar tot een vergadering
op school bijeen. De moeders betoonen zich hiervoor zeer dankbaar o.a. door de veel gehoorde woorden : „Had men maar
vroeger met mij gesproken". Dezelfde gedachte dreef de vereeniging voor onderlinge vrouwenbescherming er toe, om voordrachten voor moeders te laten houden. Men drukt haar daarbij
vooral op het hart haar dochters in te lichten, zoodra zij bemerken, dat deze over zwangerschap en geboorte beginnen na
te denken. Een kleinigheid kan daartoe den stoot geven.
Zoo was de spannende verwachting, waarin ons geheele yolk
verkeerde, toen de geboorte van een troonopvolger(ster) verwacht werd aanleiding, dat vele ouders op de vraag moesten antwoorden : hoe de koningin kon weten dat er een kindje zou komen.
„Die Erfahrungen die man mit Bestrebungen gemacht hat, die
Elternschaft fiir diese schwierige und wichtige Aufgabe vorzubereiten sind viel besser als man hatte erwarten sollen." „Paedagogische Mutterschulung ist die erste Voraussetzung fiir die
sexualpadagogische Mithilfe der Frau." Mutteraufklarung,
Mutterschulung, Muttererziehung erscheint so mit als die
dringlichste Aufgabe einer Sexualpadagogik, die auf die Masse
der Jugend wirken will, die nicht nur Heilpadagogik fur bereits
Gescheiterte ist sondern vorbeugende, sichere Fiihrung durch
die Skylla und Charybdis der Trieb- und Milieugefahrdung
hindurch" (170).
Ida Heyermans schreef aangaande het volkskind : „Door de
ervaring, die ik onder jonge meisjes heb verkregen, kan ik slechts
een ding zeggen : in elk geval voorlichting, sexueele opvoeding is
noodzakelijk. Want er zou heel wat meer ellende in de wereld
voorkomen worden als de jongens en meisjes wisten voor welke
gevaren zij in het leven komen te staan". Er verscheen een
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Duitsch rapport betreffende 6451 ongehuwde meisjes, die in
19.06 moeder moesten worden. De meeste waren dienstmeisjes,
daarna fabriekswerksters, thuiswerksters, kellnerinnen en
winkeljuffrouwen. „Ueberraschend," schrtft het rapport, (171)
„ist der Eindruck der unglaublichen Dummheit der Madchen
sie wissen weder Namen, noch Adressen, noch Stand des Mannes,
and fallen auf das Eheversprechen, das sie haufig von Verheirateten erhalten, herein."
Men bedenke er bij, dat meisjes uit den werkenden stand
dikwijls reeds met twaalf of dertien jaar buitenshuis gaan
werken, en dat de natuurlijke omgeving, waarin zij groot
werden, bij velen het gewone schaamtegevoel nauwelijks tot
ontwikkeling doet komen. Zulke meisjes lichte men liefst voor
hun 13e jaar in, dan komt hun alles vanzelf sprekender en
onpersoonlijker voor (172).
Zoowel de geneesheer Marcinowski (blz. 81 v.v.) als de predikant Coutts (blz. 76-78) bevelen de methode aan om aan
kinderen ongezocht eerst de bestuiving der planten uit te leggen,
daarna het ontstaan van het bevruchte ei, zoodra zich de gelegenheid voor doet bijv. omdat er een kip geslacht wordt of men den
haan zijn plicht ziet doen. Dan heeft men voor vele kinderen niet
eens meer noodig de les uit te strekken tot het zoogdier en den
mensch. Voor anderen is dit wel noodzakelijk en de gelegenheid
is wel te vinden bijv. bij het vernemen van „kattenmuziek".
Verder dient men de ouders op het volgende te wijzen : le dat
van nagenoeg alle jongens (Schroteler blz. 1 en verder) en van
vele meisjes te verwachten is, dat zij hun eigen lichaam en geest
door zelfbevlekking zullen benadeelen. Dat deze benadeeling
evenwel veel geringer is dan die, welke van de hierover handelende boekjes uitgaat, die door angstopwekking de kinderen
trachten te genezen. 2de dat er overal enkele vroegrijpe of vroegverdorvene kinderen of dienstboden zijn, die de kinderen opzettelijk kunnen benadeelen. 3de dat er ook perverse kinderen
bestaan, niettegenstaande de zorgvuldigste opvoeding, wier gedachtenleven geheel van het sexueele vervuld is, en die steeds
er op uit zijn anderen in die richting mee te sleepen.
Het klassikaal onderwijs heeft bovendien ten gevolge, dat
wij onze kinderen niet beschermen kunnen tegen zulke invloeden,
ook zijn niet alle kinderen bereid, wat zij vernomen hebben thuis
mee te deelen. Dit legt aan ouders den plicht op gestadig op te
letten, de voelhorens uit te steken om het kind te helpen en te
steunen, opdat het niet afdwale of ruw en cynisch worde door
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eigen aanleg of verkeerde invloeden. Men moet zoo weinig mogelijk forceeren, niet een dag of uur bepalen tot het verstrekken
van inlichtingen, maar men moet bereid staan en bereid zijn
zich aan te passen aan de individueele behoeften van het kind.
Daarbij denke men er toch steeds aan : het natuurlijke als iets
gewoons te behandelen, niet als iets geheimzinnigs of aanstootelijks. Ook ten opzichte der ouders kennen de kinderen schaamtegevoel, dat men zorgvuldig heeft te ontzien, en elk gesprek dient
onmiddellijk beeindigd te worden waar men op schaamtegevoel stuit.
Waar de ouders voelen, dat er gesproken moet worden, hetzij
omdat het kind begint te vragen of waar men merkt dat het
begint na te denken of het sexueele gevoel zich begint te ontwikkelen, daar behartige men de woorden van Kathe Sturmfels,
die haar boekje aan haar kinderen opdroeg: Man gebe dem Kinde
eine wahre Antwort, um was es auch immer fragt. Keine Ausflucht, keine Verschleierung, keine Beschonigung, und vor allem
kein Drumherumreden, ohne ganz eindeutige Meinung. Je unbefangener, einfacher, drastischer, eindeutiger, je derber man
die Wahrheit sagt, desto weniger verwirrt man damit das Kind,
desto weniger trilt der Reiz ins Mittel, der nattirlich und zweckvoll mit diesem Dingen verkniipft ist." Als men zoo de vraag beantwoordt, betoogt zij, vraagt het kind gewoonlijk niet verder.
„Fragt es dennoch weiter, so antworte man weiter, und sage
selbst die heikelsten Dinge ohne Umschweife so knap, so klar,
so sachlich und so ruhig, als man, nur kann. Die schaden so
dem Kinde nichts (172a)."
In plaats van op een bepaalden dag een goed voorbereide
sexueele voorlichting te geven volge men liever haar raad (blz.
78). „Da ist friihzeitige Abhartung gewiss viel empfelenswerter,
weil sie weniger gefahrlich ist. Sie wird erreicht, indem Eltern
und Erzieher in ihren Gesprachen vor den Ohren des Kindes
von Klein auf diesen Bereich nicht vermeiden, wenn sich Dahingehorendes ergiebt. Es ist dies die naturlichste und einfachste
Einfiihrung. Keinerlei Absicht uhd Schwere haftet ihr an. Mies
Absichtliche ist unbedingt zu vermeiden. Sie setzt bei Eltern
und Erziehern selbstverstandlich die allerbeste Haltung in diesen
Dingen voraus. Man soli das Geschlechtliche gesprachsweise
wohl mit Ehrfurcht und Wiirde aber nicht zu schwer behandeln,
und auf keinen Fall gefiihivoll (blz. 78-79)".
Daar ik dus het opzettelijke der sexueele voorlichting onder
normale omstandigheden meen te moeten afkeuren en daar
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bovendien elke voorlichting individueel moet zijn, zoo kom ik
vanzelf tot de opvatting, dat alle klassikale voorlichting te verwerpen is, zooals die vooral op Amerikaansche (173) scholen
(Canada, Duitschland, Hongarije, Finland, enz.) gegeven wordt.
Ook in ons land hebben vrouwelijke en manlijke geneesheeren
zich in deze niet onbetuigd gelaten. Er is hierin evenwel kentering gekomen, zelfs in Amerika. Treffend is zeker dat Dr.
Snoeck Henkemans, die op verschillende scholen zulke cursussen gegeven heeft (174) , zelf daarvan zeide : „Hoe heb ik dat
ooit kunnen beginnen". Trouwens is er geen enkele reden voor
om aan te nemen, dat de medicus (huisdokter) de aangewezen
persoon is om kinderen in te lichten, want zijn eigen academische
opleiding was een volkomen natuur-wetenschappelijke, dus
een eenzijdige materialistische. Sociaal denken wordt hem aan
de universiteit niet geleerd. Zeldzaam voorkomende hersenziekten leert hij kennen, maar niet de psychologie der puberteit
en nog minder de paedagogie. Heeft hij van nature in deze een
bijzonderen aanleg, zoo zal hij ondervinden, dat de jongens dit
zeer wel voelen en zij zullen hem komen opzoeken als zij meenen
dit onbemerkt te kunnen doen.
Tegen de kiassikale voorlichting verzet (175) zich vooral de
gedachte, dat men niet over iets in het openbaar spreekt, waarvan men niet wil, dat het door de kinderen onderling besproken
wordt. Openbare besprekingen kunnen tot allerlei praatjes aanleiding geven en tot een verlies van het schaamtegevoel. Men
verlieze toch niet uit het oog, dat bij de jeugd juist op dezen
leeftijd een sterk, een dikwijls overdreven ontwikkeld schaamtegevoel voorhanden is, waarom dergelijke besprekingen voor
sommigen een marteling zijn. Daar het schaamtegevoel voor het
kind zijn natuurlijke en beste harnas is, zoo hebben wij
alles te vermijden, waardoor dit kan verzwakt worden. Slechte
elementen zullen door die inlichtingen er toe geprikkeld worden
het gehoorde uit eigen phantasie aan te vullen. De leider van
zulk een cursus weet niet wat het gevolg van zijn mededeeling
is, hij hoort dit nooit. Is hij eerlijk, dan kan hij er slechts
naar raden of toegeven, dat hij wellicht meer kwaad deed dan
goed ; ook zal wat voor sommigen nuttig is, voor anderen nadeelig zijn. Dit hangt voornamelijk of van de intelligentie en
van de bereikte ontwikkeling. In beide toonen kinderen van
denzelfden leeftijd zeer groote verschillen. Geheel iets anders is
het natuurlijk en hoogst bevorderlijk, zoo de leeraar in de natuurkunde op de meest natuurlijke -wijze het sexueele leven van
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planten en dieren uiteen zet, of zoo de predikant bij de bespreking van bijbelsche verhalen een vanzelf sprekende toelichting geeft. Het geheim om dit op de juiste wijze te doen zit
in de natuurlijkheid. Bemerkt hij, dat er kinderen zijn die lachen
of grimassen maken, dan verstaat hij de kunst niet en doet beter
voortaan te zwijgen (J. Coutts blz. 83-84).
Nadeelig werkt zeker elke voorlichting, die door vreesopwekking van het kwade wil weerhouden, dit leerde zoowel de
strij d tegen zelfbevlekking als die tegen de geslachtsziekten.
Het is voor den arts vaak een gemakkelijker taak de geslachtsziekten tot genezing te brengen, dan het door vrees verwekte
psychische lij den. Voordrachten met afschrikwekkende lantarenplaatj es maken zenuwlijders, die onder sommige omstandigheden
tot zelfmoord komen. Men vergete niet dat melancholie (met
daaruit voorkomende zelfmoordgedachten) de hoofden van vele
jongens in de puberteitsperiode vervult. De overstelping van het
jeugdige, voor indrukken zoo vatbare gemoed met een verzameling van alle ellenden, die het gevolg van venerische besmetting
kunnen zijn, doch die zelden of nooit samen gaan, weerhoudt
niet, doch wekt bij hem, nadat hij bezweken is, slechts een angsttoestand, welke vaak tot radeloosheid leidt (syphilophobie).
Nimmer wijze men op den ernst der geslachtszieken zonder de
overtuiging te vestigen, dat door een spoedige en goede behandeling de ziekte genezen kan worden, dat althans haar voortschrij den tot staan te brengen is. Vrees opwekken is nutteloos,
want zij slijt veel te spoedig af. „Auf keinem Gebiet ist die Angst
allein ein so schlechter Erzieher wie in der Sexualpadagogik"
(Schroteler blz. 113 en 121).
Wel bestaat er een geheel andere, meer indirecte methode,
waarmede men de zedelijkheid kan bevorderen ook bij klassikale
besprekingen, al past zij niet zoo zeer op school dan wel bij de
vrije jeugdvorming. Men bespreke dan met de jongens de prostitutie, wijze op de ontzettende gevolgen der vroeger zoo algemeen
toegepaste reglementeering, op het onrecht dat de vrouw steeds
werd aangedaan, vooral haar, die dit beroep niet vrijwillig had
gekozen, op het weerzinwekkende feit, dat zij steeds verwerd
tot een soort slavin, enkel koopwaar in de handen van den man
de prostitutie dalend en stijgend met de koopkracht der
mannen. Daartegenover stelle men bij de bespreking de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individu, dat deze toestanden bevordert. Vooral wijze men hen op den verachtelijken
meisjeshandel, die door alle landen heen de draden van zijn net
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gespannen heeft en tal van onnoozelen in het ongeluk start en
blijvend tot een walgelijk leven leidt. Men vertelle hun wat de
bedoeling van het stationswerk is, van de middernachtzending
en men zette hun uiteen, waarom men de bioscoop onder contrOle
heeft moeten stellen. Zelfs het bijwonen eener rechtszitting tot
vaststelling van den onderhoudsplicht van den vader van het
natuurlijke kind, zou leerzaam kunnen werken.
Naast den jongen man moet thans eveneens het meisje genoemd worden, daar het zich zoo vrij en zelfstandig gedraagt en
er zoo zeer op gesteld is de richting van haar leven volgens eigen
aanleg en neiging te bepalen. Met dit genot harer vrijheid heeft
zij evenwel een zooveel zwaardere levenstaak aanvaard dan haar
voorgangsters uit de generatie onzer moeders en grootmoeders.
Zij moeten dus een inleiding tot het leven ontvangen, die een
ruimer inzicht in het leven geeft dan de opvoeding aan de voorgaande generaties gaf. Hiervoor moet zij een juister inzicht
krij gen in haar eigen wezen, dat der menschelijke natuur in het
algemeen, waarvan het sexueeele leven een onderdeel vormt.
Daarom dient zij ook dit te kennen am haar houding ten opzichte
van de andere sekse te kunnen bepalen ook daar, waar haar
vrije levenswijze haar in omstandigheden brengt, waar zij de
steun van derden missen moet.
In het verzamelwerk van J. Schroteler ,,Die geschlechtliche
Erziehung" wordt dan ook (blz. 172) de voorlichting door de
moeder ten zeerste aanbevolen : „Gerade bei den kleinen
Madchen lassen sich die Beziehungen zwischen Mutter und Kind
stufenweise und in so zarter Form vermitteln, dass in dem
Moment der eigentlichen geschlechtlichen Aufklarung kein
Raum mehr ftir peinigende Griibeleien ist. Je selbstverstandlicher es ihm schon geworden ist, dass der Leib der Mutter seine
erste Wiege war, um so einfacher wird es auch das Geheimnis
der Zeugung auffassen, zumal wenn es selbst noch unberiihrt ist
und niemand ihm das Geschlechtsleben als etwas schlechtes
dargestellt hat. Je klarer das junge Madchen das Wesen und den
Sinn der Beziehungen zwischen Mann und Frau erkennt, urn so
weniger wird seine Phantasie damit zu tun haben."
Meisjes worden het best beschermd door de hun aangeboren
schuchterheid of schaamtegevoel, die men door gepaste opvoeding bevorderen of versterken kan. Door klassikale voorlichting worden zij zeker niet bevorderd, tenzij men het op zoo
tactvolle wijze weet te doen als Elisabet Kunert (176). Haar
methode zou ik voor de meisjes der volksklasse niet durven ver-
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oordeelen zoolang men meent, dat de moeders dezer klasse in deze
hun plicht niet doen. Daarnaast is de algemeene intellectueele
ontwikkeling voor haar van groote beteekenis, hierdoor wordt
n.l. de phantasie teruggedrongen. Trouwens kan men ook bij
meisjes de voor jongens besproken indirecte methode toepassen
door haar te wijzen op haar plichten tegenover zichzelf en tegenover de maatschappij, op haar rol in het ook voor haar weggelegde gezin, op haar belang in het krijgen van een gezonden
man en gezonde kinderen. Men moet dus met de meisjes den
zuigeling, den kleuter en allerlei opvoedkundige problemen bespreken, wat zij evenwel eerst apprecieeren als zij 17 a 18 jaar
oud zijn. Men spreke met haar ook over het verband tusschen den
gezondheidstoestand van moeder en kind en leere haar zooveel
van den lichaamsbouw als zij er van begrijpen kan. Men wekke
dus haar verantwoordelijkheidsgevoel op, door haar te wijzen op
haar aanstaande moederschap. De meisjes moeten weten welke
de gevolgen kunnen zijn van een huwelijk met een lijder aan geslachtsziekte, een dronkaard, een psychopaat, een epilepticus. In
hun gebrek aan menschenkennis voelen zij zich gelukkig, zoo
zij gekozen zijn geworden en het tot een huwelijk hebben gebracht, — dat zij hierdoor wellicht binnen gegaan zijn door de
wij de poort van een helsch huwelijksleven, daarop wijst haar
niemand.
Wij rekenen het verder ook tot de indirecte methode van voorlichting zoo wij eischen, dat alien, die als opvoeders van het
yolk zullen optreden, goed zijn ingelicht betreffende de verschijnselen der puberteit, van de geslachtelijke rijping der jeugd
als ook van de geslachtsziekten. Dit geldt dus van alle onderwijzers, leeraren, officieren of predikanten, geneesheeren enz.
Natuurlijk weet ik maar al te goed, dat vele van de genoemde
personen thans van meening zijn, dat zij met de opvoeding niets
te maken hebben, daar zij slechts kennis hebben te brengen.
Maar daar er onder hen ook weer zulke uitzonderingen gevonden worden, die ter dege voor hun leerlingen als menschen
voelen, zoo stelt de kennis der sexueele wereld hen in staat
om te helpen, waar zij voelen, dat er iets hapert in de gewone
ontwikkeling. Bij anderen zal door de kennis der feiten wellicht
het sociaal voelen gewekt worden om met de verkregen kennis
anderen te dienen. Daarom zou het wenschelijk zijn, als aan
de Universiteiten cursussen gegeven werden over de ontwikkeling en symptomen der sexualiteit Burgemeesters en wethouders van Amsterdam voelden evenals de Senaat der Universi-
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teit de noodzakelijkheid, dat aanstaande opvoeders de problemen
der sexueele opvoeding leerden kennen en dit heeft er toe geleid,
dat er in 1925 door het Nutsseminarium een reeks voordrachten
over sexueele vraagstukken voor omstreeks 300 toehoorders gehouden werden. Zoover mij bekend is, zijn zij daarna niet herhaald. Wel hield Prof. van Leeuwen dergelijke voordrachten te
Utrecht, terwijl Mr. A. de Graaf op verschillende plaatsen voordrachten voor studenten hield over de bestrijding der prostitutie
en den handel in vrouwen.
De aldus of door lectuur verworven kennis zouden onderwijzers en leeraars dan niet moeten gebruiken om zelf voordrachten te gaan houden of om bekentenissen uit te lokken,
maar om klaar te staan en te kunnen handelen, waar dit
noodig is. (Zie blz. 114).
Begint men met uit te lokken dan voelen de jongens spoedig
een zeker verzet in zich opkomen hetzij door schaamtegevoel,
hetzij van wege het indringerige uitlokken en „het spel is verloren". Want nooit zal zulk een onderwijzer of leeraar weer een
algemeen vertrouwde vraagbaak worden. Toch is dit te betreuren, want vele jongens hebben zulk een vreemde als leider,
als biechtvader noodig. Hij wendt zich liever tot een vreemde
en denkt daarbij : „daar ben ik van af, dien mijnheer zie ik toch
niet weer in mijn leven." Tot den vader gaan zulke jongens niet,
want het is pijnlijk telkens er aan te denken, dat de vader dit of
dat van hem weet of door het zien van den vader eraan herinnerd
te worden, dat men angstig en onwetend is geweest.
Uit het bovenstaande is wel genoegzaam gebleken, dat de
Nederlandsche paedagogen, wier advies ik gevraagd heb, Been
voorstanders zijn van opzettelijke inlichtingen aan kinderen op
een gekozen dag en uur. Men voelt voor de indirecte methode
en voor raadgeven onder bijzondere omstandigheden. Daarmee
doel ik vooral op die jonge lieden, die plotseling uit de intimiteit
van het gezin overgebracht worden in het stadsleven, waar de
geest der menigte zijn kwaden invloed op hen zal doen gelden
(militairen, studenten enz.). Immers dreigen zij alien onder den
invloed der „winzucht" te komen, die genot wil verschaffen
door sexueel te prikkelen of te bedwelmen. Cabaret, bioscoop,
dans en drank werken in die richting. Van een groot gedeelte
der literatuur kan hetzelfde gezegd worden. Onder die omstandigheden kan het voor de jonge lieden een steun zijn, zoo
men hen inlicht. Men wijze er hen dan op, dat onthouding nog
niemand benadeeld heeft ; dat de sexueele zonde ons steeds bloot-
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stelt aan andere zonden en aan het krijgen van geslachtsziekten;
dat geslachtsziekten evenwel, al zijn zij zeer ernstig te noemen,
toch te genezen zijn, dat genezen echter alleen door de hulp
van een kundig geneesheer kan worden verwacht, dat men door
niet-behandeling zichzelf, zijn aanstaand gezin en de maatschappij benadeelt. Daarnaast kan men het verantwoordelijkheidsgevoel trachten te wekken op de bovenbesproken wijze.
Eindelijk wijze men er op, dat men door lichaamsoefening de
ongezonde overprikkeling (door bovengenoemde vermaken opgewekt) geheel kan overwinnen. Tot de sexueele voorlichting
behoort nog een ander hoogst belangrijk vraagstuk, dat met
iederen jongen en ieder meisje besproken diende te worden,
zoodra zij neiging vertoonen vriendschap te sluiten met een
meisje of jongen. Vooral in dezen tijd van coeducatie en coinstructie ligt het zoo voor de hand, dat zoowel schooljongens
als studenten er voor voelen vriendschap te sluiten met meisjes,
en waar zij reeds wat ouder zijn, kan dit zelfs met het vaste
wederzij dsche voornemen geschieden, dat de band, die hen verbindt, steeds een kameraadschappelijke zal blijven.
Nu heeft de ervaring duizendvoudig geleerd, dat zuivere kameraadschap tusschen man en vrouw ondenkbaar is. Het is voor
beiden eenvoudig ondenkbaar het sekseverschil volkomen weg te
redeneeren, dat kan niet eens de moeder voor den volwassen
zoon noch de vader voor de volwassen dochter, al blijft dit
alles op zuiver geestelijk gebied. De vriendschap zal dus, en wel
in de eerste plaats bij het meisje overslaan in verliefdheid, al
zegt zij met den mond, dat alleen kameraadschap het doel is. Aan
den jongen valt het dikwijls gemakkelijker een kameraadschappelijke relatie te verbreken, vooral zoodra werkelijke verliefdheid
op een ander meisje volgt. Het valt hem ook daarom gemakkelijk,
omdat hij den vrouwelijken kameraad in den regel door coeducatie heeft leeren kennen, waarbij het meisje in den regel een
manlijke opvoeding ontvangt, een manlijke positie tracht te bereiken. Zulk een meisje verliest in den regel zooveel van het
typisch vrouwelijke, dat zij als kameraad niet aan het vrouwelijke ideaal van den jongen beantwoordt, die zoo dikwijls (zij het
onbewust) in het meisje de eigen moeder zoekt. Eigenaardig
daarbij is het, dat de jonge man in den regel (op het gebied der
zede en van het gevoel) veel nut trekt uit de kameraadschappelijke verhouding, terwijl het meisje, zoolang het die fixie der
kameraadschappelijkheid hoog houdt, verliest. In den regel worden
dan ook deze kameraadschappen verbroken. In het eene geval
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zal het kameraadschap overgaan in liefde, en daar zij aan een
vrijen omgang gewend waren, draait het in den regel daarop
uit, dat het meisje geen weerstand kan bieden aan haar sexueele
gevoelens en zich geeft of tot geven drijft. Het is het eigenaardige gevolg van alle vrijerijen, dat het meisje veel eerder dan
de jongen haar weerstandsvermogen verliest. De jongen profiteert er van, maar wonderlijk genoeg, daalt nu de achting voor
het meisje. In het andere geval wordt de jongen zich bewust, dat
het meisje niet aan het door hem gezochte vrouwelijke ideaal
beantwoordt en hij verbreekt het kameraadschap. Dan heeft dit
in den regel bij het meisje zeer treurige gevolgen, bij haar was
onbewust het kameraadschap sedert lang overgegaan in liefde,
wat haar soms eerst bij het verbreken van het kameraadschap
bewust wordt. Dan wordt zij ongelukkig, gaat lijden aan allerlei
nerveuze kwalen en tobberijen en zij zal dikwijls niet meer in
staat zijn zich geheel aan een anderen man te geven, daar het
beeld van het oude kameraadschap tusschen hem en haar blijft
staan. Dit alles is zoo duidelijk uiteen gezet door den zoo gevierden
schrijver-priester Hardy Schilgen, dat ik gaarne naar zijn boekje
verwijs, waaruit ik slechts deze woorden aanhaal : „Der junge
Mann kann leichter die zerstorenden Folgen der Schuld tragen,
da es bei ihm mehr eine Verirrung des Naturtriebes ist. Beim
Madchen ist es eine Verirrung des Seelentriebes, der seinem
innersten Wesen, die schwersten Wunden schlagt (blz. 72-73)".
„Nur wenn 'hinge und Madchen getrennt voneinander, jeder fiir
sich, aufwachsen, konnen sie zu voliwertigen, echten Mannern
und Frauen heranbliihen (blz. 105)" (177).
Merkwaardig is het, dat de ideeen van rechter Ben Lindsey
(Huwelijk in kameraadschap) bewonderaars en theoretische verdedigers juist onder de moderne vrije meisjes vinden, evenals
er onder hen zijn, die thans den jongen man trachten aan te
trekken, dus wervende en veroverende optreden. Dat zij daarvan
de slachtoffers zullen worden, omdat zij de natuur van den jongen
man niet kennen, kunnen of willen zij niet inzien (blz. 138, 139).
Het theoretisch verdedigen van het kameraadschappelijk
huwelijk geeft aan den jongen man het gevoel of de overtuiging,
dat zoo zulk een meisje het tot een huwelijk brengt, zij dit niet
als een blijvenden band zal beschouwen en dat dus de kans op
echtscheiding zeer groot is. Zoo beheerscht hem het gevoel van
onzekerheid en twijfel ten haren opzichte. Haar wervende of
veroverende optreden vindt hij heel aardig en amusant voor een
flirt. Brengt zij de theorien van Ben Lindsay in practijk, zoo
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volgt, wat boven reeds besproken werd : de verzadigde wendt
zich van haar af. Het aanlokkende van het geheimzinnige,
onbekende is verdwenen, men waardeert datgene minder wat
ons te gemakkelijk ten deel viel. Dit wist reeds de oude
Augustinus (177a).
Eindelijk dienden de aanhangers van Ben Lindsey wel te
overwegen, dat uit het boek van Elisabeth Benson, die de Amerikaansche toestanden zoo raak weet te beschrijven, ten duidelijkste blijkt, dat zulke meisjes aan achting verloren hebben,
zoowel bij de jongens als bij haar seksegenooten (177b).
Overigens komt het mij voor, dat wij de verdediging van het
kameraadschapelijke huwelijk door de jeugd niet al te ernstig
moeten nemen. Het is meer een uiting van onafhankelijkheid,
van Cranerie tegenover de oudere generatie. Is het bij eenigen
meer dan dat, zoo zal dit bij haar het geval zijn, die zich op
Ben Lindsey beroepen om goed te praten, wat zij ook zonder
het verschijnen van zijn boek gedaan zouden hebben (177c).
Ik heb in het voorafgaande het kameraadschappelijke huwelijk niet zuiver gescheiden van de vrije lief de, omdat het mij
voorkomt, dat de amoreele opvattingen van Ben Lindsey
(Opstandige jeugd) het onmogelijk maken een scherpe grenslijn
te trekken. Over het kameraadschappelijke huwelijk (de gewettigde, maar kinderlooze verbintenis) schreef een vrouw
(Elsbeth Kruckenberg–Conze) de volgende, behartigenswaardige
woorden:
„Auch bei der sexuell durchaus lebendigen Frau gibt es caber
den Geschlechtsverkehr hinaus noch eine weitere Entwicklungsstufe : Die Mutter s c h a f t. Erst durch sie reift die Frau zu
voller korperlicher und seelischer Entwicklung. Diese Entwicklungsstufe f e h 1 t b e i m Mann e. Und darum ist es verstandlich, dasz er sie nicht sonderlich hoch einschatzt. Ihm ist allzuoft
gesundes Sichausleben in sexueller Beziehung das Haupterfordernis. Die garantiert kinderlose Gefahrtin ist also das, was
er zunachst sucht. Prostitution stoszt ihn ab. Das Verhaltnis
mit Frauen niederer Geistigkeit bleibt ihm unbefriedigend.
Darum wiinscht er die geistig ebenbiirtige Geliebte. Aber sie
m u s z auf Mutterschaft verzichten. Damit wird die Frau in
ihrer Naturanlage vergewaltigt, wahrend der Mann
voile Befriedigung findet. Geht sie darauf ein — und ich weisz,
dasz es viele tun —, so laszt sie sich auf sexuellem Gebiet das
aufreden, das auch auf anderen Gebieten aufzureden versucht
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wird: Mannesart sei identisch mit Frauenart.
Was ihn befriedigt, was ihm gesund ist, sei ja auch fiir sie
das Rechte. Typische Unterschiede der Geschlechter werden
damit verwischt.
Ein anderes ist es, die Kinderzahl bei vorhandenen Kindern zu
beschranken, ein anderes, von v o r n h e r e i n jedes Kind zu
vermeiden. Seelisch bedeutet es, dasz die Frau sich der
Mannesart anpaszt, sich nur auf den Boden der Lust stellt, was
keineswegs (K.) moralisch verwerflich, aber doch fur ihre
Geschlechtsanlage widernatiirlich ist, weil es fiir sie nur ein
Stuck, kein volles Ausleben bedeutet.
Fur die Frau bleibt zweierlei bedenklich : Sie wird um die
Mutterschaft betrogen. Frauen, die diese nicht als Entwicklungstrieb in korperlicher und seelischer Beziehung empfinden, sind
allerdings da, aber sie sind dery Manne stark angeahnelt. Es
gibt solche, ich weisz das. Sie wollen frei sein fur eine Aufgabe,
einen Beruf, oder auch allein oder nebenbei fur ein sexuelles
Sichausleben. Probe-, Kameradschafts- und Studentenehen ohne
Kinder degradieren die Frau zum Verhaltnis und,
sofern sie sich leicht wieder Risen und wechseln lassen, zur
D ir ne (177d)."
Het bovenstaande dienden ouders met hun kinderen te bespreken waarbij men zelden te vergeefs een beroep zal doen op
het ridderlijk gevoel van den jongen, zoodra hij begrepen heeft,
hoezeer hij het meisje benadeelt door de hem zoo aanlokkelijk
schijnende vriendschap, waarbij het hem niet direct duidelijk is,
dat wat hem drijft, slechts zijn sexueele natuur is. In andere
gevallen stuit men als opvoeder op de overtuiging bij het jongere
geslacht, dat echte kameraadschap ter dege mogelijk is. Van het
tegenovergestelde zullen zij zich eerst door de eigen ervaring
laten overtuigen.
C. DE BESTRIJDING DER PROSTITUTIE.

De strijd tegen de geslachtsziekten is natuurlijk ten nauwste
verbonden met dien tegen de prostitutie (178). Deze was vroeger
in alle landen gereglementeerd. De politie verleende concessie
tot het openen van bordeelen, die daarna aan geregelde inspectie
waren onderworpen, terwij1 ook de daarin wonende prostituees
verplicht waren zich aan geneeskundig onderzoek te onderwerpen. Prostituees, die niet in zulke inrichtingen woonden,
moesten eveneens bij de politie ingeschreven zijn, en ook zij,
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werden, in verschillende landen, geneeskundig gecontroleerd.
Deze reglementeering is thans in de meeste landen afgeschaft,
dank zij het optreden der federation abolitionniste internationale (opgericht 1895).
Bovengenoemde gewettigde prostitutie berustte op de overtuiging, dat prostitutie nu eenmaal noodzakelijk is. Door de
reglementeering wilde men trachten de slechte eigenschappen
van dit instituut zooveel mogelijk te temperen.
Toen men geleidelijk tot afschaffen der reglementeering overging (179) bleven vele landen evenwel de overtuiging toegedaan,
dat men de geslachtsziekten met dwangmaatregelen moet blijven
bestrijden en deze voerden toen de neo-reglementeering in.
Deze eischt in sommige landen, dat ieder bekend geworden lijder
aan geslachtsziekte (verplichte aangifte door geneesheeren)
gedwongen wordt zich te laten behandelen, tot hij volkomen
genezen is. Ook rekent men hiertoe die politieverordeningen,
welke veroorloven elke prostitutie als landloopster te beschouwen,
waarom men haar naar rijkswerkinrichtingen kan zenden.
(V. St. van Noord Amerika). Wij hebben er boven reeds op
gewezen, dat de gedwongen behandeling practisch niet doorvoerbaar is ; ook kan men prostituees niet meer als landloopsters
opzenden, zoodra deze den schijn aannemen eenig beroep uit te
oefenen. In Noord Amerika bestaat de oude reglementeering
weliswaar niet meer, evenwel is daar elke vrouw, die zich aan
prostitutie overgeeft aan zulke vervolgingen blootgesteld, dat
men haar met een vogelvrij verklaarde zou kunnen gelijk stellen.
De verdenking alleen, dat zij lijdende zou kunnen zijn aan geslachtsziekte, levert haar over aan de willekeur der politie, en
deze verdenking kan geheel op laster berusten of door wraak zijn
gedicteerd (Agent provocateur).
Evenals bij de reglementeering, staat men ook bij de meeste
maatregelen der neo-reglementeering weer op het immoreele
standpunt, dat de vrouw de zondares is, die men mag steenigen,
terwijl de man vrijuit gaat. Practisch is de toestand evenwel zoo,
dat de man de waar zoekt en koopt ; de prostitutie is dus in de
eerste plaats afhankelijk van zijn koopkracht (180). Wetten, die
alleen de vrouw treffen zonder den man te raken zijn niet doeltreffend en onrechtvaardig, zij zijn onzedelijker dan de prostitutie zelf.
Al deze wetten staan op het standpunt der dubbele moraal,
dat wil zeggen, zij gaan van de gedachte uit, dat voor den man
een andere sexueele moraliteit geldt dan voor de vrouw, omdat
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men aanneemt dat de geslachtsdrift van den man onbedwingbaar is. Die overtuiging heerschte zoo algemeen, dat zelfs
geneesheeren het bezoek van bordeelen aan jonge mannen
aanbevalen, als bevorderlijk voor de gezondheid. Onthouding,
meenden zij, benadeelt den man. Daartegenover staat, dat alle
reglementeering berust op een geringschatting der vrouw en
den wensch den man te beschermen voor de z.g. van haar
uitgaande geslachtsziekten. Natuurlijk heeft men meermalen
voorgesteld om de mannen te onderzoeken, die de bordeelen bezoeken om hierdoor verspreiding der geslachtsziekten tegen te
gaan, maar dat was natuurlijk „hun eer te na."
De reglementeering dwong verder de vrouwen in haar onzedelijk leven te blijven inplaats van haar te redden, tot beter inzicht
te brengen, te bekeeren. Zij dwong vele lichtzinnige, psychopatische en achterlijke vrouwen den weg der prostitutie op te gaan.
De reglementeering vereischte bordeelen. Hierdoor werden de
Staat en door zijn eischen ook de controleerende geneesheer en
de politieambtenaar tot koppelaars. Men plaatste een groot
aantal vrouwen buiten de gewone wet. De bordeelen waren de
broedplaatsen van sexueele abnormaliteiten en hun gewettigd
bestaan leidde tot den handel in blanke slavinnen.
De bordeelen ondermijnden het gezin door de aantrekkingskracht, die zij op gehuwde mannen uitoefenden, doordat reeds
knapen, jonge mannen het als een recht, als een aangenamen
plicht, als iets vanzelf sprekends beschouwden, deze inrichtingen te bezoeken, die bovendien door alcohol • de wijfelenden
wisten aan te moedigen, waardoor reeds in het jeugdige gemoed
de minachting voor de vrouw bestendigd werd.
De bordeelen schiepen een onzedelijke sfeer in de straten en
sloppen, waar men ze toeliet, daar concentreerden zich criminaliteit en prostitutie, en de kinderen des yolks kwamen daar met
alle anti-sociale elementen in contact, waardoor aan deze (uit
deze kinderen) nieuwe krachten werden toegevoerd. Men vond
dit blijkbaar niet zoo erg, als de bordeelen maar geweerd werden
uit de straten waar de gegoeden woonden. Een tweede soort
dubbele moraliteit.
De reglementeering werkte onzedelijk op de politie, die diefjesmaat werd met de bordeelhouders of deze hielp bij machtsmisbruik, of zich liet omkoopen. Maar de Staat zelf verlaagde
zich tot bordeelhouder (l'etat souteneur) door voordeel te trekken uit deze inrichtingen, door hun bestaan te verdedigen en
haar bestrijders als onruststokers te vervolgen.
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Naast dit alles werd het eigenlijke doel, de onderdrukking der
geslachtsziekten, niet bereikt.
Tegenover dergelijke regelingen stellen de abolitionnisten de
overtuiging, dat elke dwang, al is deze ook schijnbaar nog
zoo goed gegrondvest, alleen reeds omdat het dwang is, het
tegendeel bereikt van wat men bereiken wil. (Consequent door
redeneerende moesten daarom alle abolitionnisten ook tegen
verbodsbepalingen zijn, waarmede men drankmisbruik wil
weren).
In ons land is alle dwang afgeschaft, de prostitutie staat niet
onder toezicht en is ook niet strafbaar, de strafwetgever bemoeit
er zich niet mee. Een uitzondering wordt evenwel gemaakt, zoo
prostitutie gepaard gaat met openbare schending der eerbaarheid
of openbare schending der orde en zoo zij met het oog op winstbejag bevorderd wordt. De laatst genoemde bepaling deed
de openbare bordeelen verdwijnen (al zijn er nog geheime).
Niemand mag dus prostitutie bevorderen of van ontucht profiteeren, waarom ook de souteneur en de koppelaar (ster) strafbaar zijn. Eveneens is elke handel in vrouwen strafbaar, al heeft
die plaats met meerderjarigen en met haar toestemming.
Bovendien worden zij met straffen bedreigd, die jonge meisjes
beneden de 16 jaar tot ontucht verleiden, omdat de jeugd zichzelf
niet beschermen kan (181). Door het niet meer vervolgen der
prostituee is er een einde gekomen aan het standpunt der
dubbele moraal, ook kan men thans met meer kans op succes de
reclasseering der prostituee beproeven. Immers stiet de vroeger
toegepaste vervolging haar buiten de maatschappij, stelde haar
bloot aan chantage, en zette haar hierdoor nog vaster in haar
beroep, waaruit voor haar geen ontkomen meer scheen to
bestaan.
Men bestrijdt thans de prostitutie op geheel andere wijze.
Daarbij kunnen wij de algemeene middelen van de bijzondere
onderscheiden. Tot de algemeene maatregelen behooren : de verbetering der woning, de bestrijding van den woningnood, van het
samenwonen van vele personen in een of twee kamers en het
houden van commensalen in hetzelfde vertrek, waarin ook het
huisgezin overnacht.
Immers zijn het de slechte woningtoestanden en slaapgelegenheden, die het schaamtegevoel niet tot ontwikkeling
laten komen, hetgeen toch het krachtigste wapen der vrouw
tegen elke verleiding is. Bovendien drijven slechte woningtoestanden de kinderen de straat op.
KOHLBRUGGE,
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Het ligt voor de hand, dat ook elke bestrijding der armoede
aan de vermindering der prostitutie ten goede komt, alhoewel
bijna nooit armoede op zichzelf tot prostitutie leidt, maar de
verwaarloozing der kinderen, die meer bij armen gevonden
wordt. Hetzelfde kan gezegd worden van een verhooging der
loonen voor de werksters in die bedrijven, waaruit de prostitutie voor een goed deel wordt gerecruteerd. Immers drijven de
lage loonen bij de hooge eischen, die door den werkgever aan
haar kleeding worden gesteld, sommige verkoopsters in de
armen der prostitutie, in zoover ijdelheid, lichtzinnigheid en
luiheid haar niet reeds Bien weg opjoegen. Tot het bestrij den
der prostitutie behoort ook het tegengaan van drankmisbruik,
waarvoor een scherpere toepassing van sommige der bestaande
drankwetten alle aanbeveling zou verdienen (Deel V).
In het eerste deel (2e uitgave blz. 145, aant. 97) hebben wij
er reeds op gewezen dat wij jongens en meisjes moeten beschermen tegen de winzucht, die de overigens normale sexueele
ontwikkeling tracht te prikkelen en te exploiteeren. Daartoe
behoort de bestrij cling der pornographie (prikkellectuur, vuilschrijverij). De wetgever is daaraan eenigszins tegemoet
gekomen door de bepaling, dat zij, die geschriften aanstootelijk
voor de eerbaarheid verspreiden, gestraft worden (Art. 240,
240bis en 451, 451bis), in al die gevallen waar de verkooper
ernstige reden heeft te vermoeden, dat het geschrift, de afbeelding of het voorwerp aanstootelijk is voor de eerbaarheid.
Strafbaar is ook het rondzenden van circulaires, waarin zulke
werken worden aanbevolen ; evenzeer het aanslaan van een
pornografische afbeelding (reclameplaat). Het valt slechts te
betreuren, dat de meeste parketten in deze niet erg belangstellend en ijverig zijn en tegen de moeilijkheden der vervolging
opzien. Meermalen herhaalde aanschrij vingen van den minister
van justitie om in deze meer ijver te betrachten zullen wel niet
veel uitwerken als de justitie niet krachtig gesteund wordt door
het publiek en de pers. Hoe weinig bovengenoemde wetsartikelen
uitwerken blijkt wel voornamelijk hieruit, dat het „ongevraagd
aanbieden of het ongevraagd als verkrijgbaar aanwijzen van
middelen ter voorkoming of verstoring van zwangerschap
(circulaire)" onafgebroken in ons land voortgaat. Daarnaast
wordt onze boekenmarkt gestadig overvoerd met geillustreerde
Duitsche uitgaven, prachtwerken soms, die heeten kunst of
volkenkunde to brengen en toch niets anders zijn dan wetenschappelij ke pornographie, waarbij het wetenschappelijke evenwel
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ver te zoeken is (182). Aileen van de bioscoop kan thans gezegd
worden, dat deze in ons land voldoende onder controle is gesteld.
Het rijksbureau ter bestrijding van den handel in vrouwen
heeft ook den handel in onzedelijke uitgaven te bestrijden.
Evenzeer benadeelen cabarets met hun dubbelzinnige grappen
of onvoldoend gekleede actrices de zedelijkheid; nauw verwant
daarmee zijn tal van dansgelegenheden, waar het botvieren aan
de danslust gecombineerd is met overmatig alcoholgebruik, en
die de voornaamste gelegenheden zijn waar meisjes, die vermaak
zoeken of die lichtzinnig zijn, op den verkeerden weg gebracht
worden. Zij komen daar in zeer slecht gezelschap. Zeer slecht
daarom, omdat de mannen, die daar komen, er alleen op uit zijn
meisjes te verleiden. Hebben zij het zoo ver gebracht, zoo werpen
zij de meisjes weg als kersenpitten. Daar deze dansgelegenheden
afhankelijk zijn van de toestemming van den burgemeester,
die deze toestemming weer kan intrekken, zoo ware het ook
gewenscht dat zij veel meer gecontroleerd werden of dat men er
alle alcoholverkoop verbood. Overigens is ook gebleken, dat de
zedelijkheid er bij wint, zoo men het ontstaan van goede clansgelegenheden bevordert, terwijl men dan de obscure geleidelijk
kan doen verdwijnen.
Men kan aan de menschen niet elke gelegenheid van pretmaken verbieden, al heeft dit zijn schaduwzijde. Dat wordt niet
voldoende in 't oog gehouden door die vroede vaderen, die steeds
bereid zijn hun zedelijkheid te toonen door kermis en alle dansgelegenheden te gaan bestrijden om orde en godsdienst te handhaven. De meesten zouden niet in 't openbaar durven erkennen,
dat door zulke maatregelen de onzedelijkheid slechts verplaatst
wordt. Wat niet op de kermis plaats heeft, geschiedt dan in
bosschen en greppels. Er is in deze bestrijding der zedeloosheid
van orthodoxe zijde ook een Freudiaansche factor. Zoo menigeen, die telkens weer in heilige verontwaardiging opkomt voor
de bestrijding der onzedelijkheid, is zichzelf niet bewust, dat
deze betoogen slechts een uiting zijn van het eigen verdrongen
sexueele voelen. Dat gevaar schuilt in het lidmaatschap van
alle vereenigingen, die zich op den voorgrond plaatsen om de
onzedelijkheid te bestrijden. Het zijn dezelfde personen, die zich
wel eens trachten in te dringen in de organisaties der vrije
j eugdvorming.
Wie wij hebben te beschermen, dat zij n' de minderjarigen en
daarom vragen wij om een wet, waardoor minderjarigen uit
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zulke inrichtingen geweerd kunnen worden, trouwens dienden
deze inrichtingen onder geregelde strenge politiecontrole te
staan. In Belgie werd een wetsontwerp ingediend om het tewerk
stellen van meisjes beneden 18 jaar in café, café-concert, restaurant, cabaret, theater, hotel, en eindelijk ook in verdachte
huizen te verbieden. Tee Hilversum mogen de openbare dansgelegenheden door meisjes beneden achttien jaar niet bezocht
worden.
Wij hebben thans nog die inrichtingen te noemen, die direct
de prostitutie dienen (182a) :
De bordeelen zijn wel is waar afgeschaft, maar daar zij, die
door prostitutie hun brood wenschen te verdienen niet op straat
willen blijven zwerven zoo ontstonden andere gelegenheden
om haar een onderdak te bezorgen. Ik noem in de eerste plaats
de zoog. „zithuizen". Een huis veelal gehuurd door een oud
geworden niet meer .gewilde prostituee, die de kamers ervan
verhuurt aan jongere prostituee's, die de mannen nog weten
aan te trekken en hiervoor veelal voor de ramen paradeeren.
De politie moot er zich toe beperken er voor te waken, dat de
bewoonsters geen aanleiding geven tot ergerlijke tooneelen, of,
zooals de term luidt, toezien „dat ze fatsoenlijk gehouden
worden".
In de tweede plaats de „animeerinrichtingen", met barbediening door meisjes of drinkjuffrouwen. De prostituees kunnen
daar als lokvinken hun avonden doorbrengen, mits zij bedienen
willen en animeeren tot drinken. Zij vinden er gelegenheid tot
kennismaking, die buitenshuis wordt voortgezet. De politie kan
er alleen voor zorgen, dat geen minderjarige meisjes als lokvinken worden gebruikt.
In de derde plaats de rendez-voushuizen, kleine hotels, waar bij
dag en nacht aan paartjes van allerlei leeftiejd gelegenheid wordt
gegeven ontuchtige handelingen to plegen. Deze warden door de
zedenpolitie met kracht bestreden en zij zijn (althans in Amsterdam) aan 't verdwijnen.
Er zijn verder prostituees, die zelf een etage huren, waartoe
sommige huiseigenaren bereid zijn tegen extra hoogen huurprijs.
De gevolgen blijven clan evenwel niet uit, able andere huurders
verlaten zoo spoedig mogelijk het besmette pand. Dan melden
zich direct andere prostituees voor de leeggeworden woningen,
en de eigenaar vaart er financieel wel bij. Maar ook de oude
bewoners der aangrenzende huizen zeggen nu de huur op en
het proces schrijdt voort als een olievlek. Er ontstaat een groep
huizen ten dienste der prostitutie.
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Men kan deze huurderessen, evenals die der „zithuizen" niet
opjagen (verdrijven), zij moeten toch ergens blijven, want
niemand is bereid haar kost en werk te verschaffen, buitendien
is de prostituee slechts bij groote uitzondering te reclasseeren.
De bestrijding van den handel in vrouwen (blanke slavinnen)
is thans door den Volkenbond internationaal geregeld. Handel
in minderjarige meisjes wordt gestraft, handel in vrouwen
slechts dan zoo hierbij geweld, bedreigingen, bedrog enz. gebruikt wordt. In ons land is strafbaar alle „berufsmassige"
exploitatie van de ontucht. Van den volkenbond gingen ook• de
vele landen omvattende onderzoekingen uit betreffende de uitgebreidheid van dezen handel, wat tot de uitgave van een tweetal
rapporten leidde (183). Aangrijpender lectuur is moeilijk denkbaar. De daarin beschreven toestanden zijn zoo gruwelijk, dat
men zich afvraagt hoe ze in onzen tijd van vermeende beschaving
mogelijk zijn. Duizenden meisjes worden jaarlijks verhandeld,
waarvan tien procent minderjarig zijn. Zij worden gelokt door
mooie arbeidsaanbiedingen, huwelijksadvertenties, geengageerd
als koristen bij een operette, als dansmeisjes voor een revue, am
in bordeelen te eindigen en te gronde te gaan, waarbij alcohol
en andere narcotische middelen een groote rol spelen. De meeste
meisjes worden verhandeld naar Tunis, Algiers, Tripolis,
Egypte, Argentinie, Brazilie, Cuba, Uruguay en Mexico. Afkomstig zijn zij thans voornamelijk uit die landen, die door den
wereldoorlog verarmd zijn (Oostenrijk, Duitschland, Frankrijk,
Griekenland enz.). De internationale organisatie, die dezen
handel bestrijdt, is in ons land vertegenwoordigd door het Rijksbureau betreffende de bestrijding van den handel in vrouwen en
ontuchtige uitgaven (Reguliersgracht b/d. Weteringschans,
Amsterdam). Daarnaast werd van particuliere zij de opgericht
het Nat. comae tot bestrijding van den handel in vrouwen en
kinderen (183a) , dat over een Informatiebureau tot bescherming
van vrouwen en meisjes beschikt (Reguliersgracht 114 a.b.).
Van genoemd Nat. comae ging dan weer uit het „Comae ter
bestrijding van de Openbare zedeloosheid" (adres als boven),
dat alleen ten doel heeft alle personen en vereenigingen, die op
dit gebied werkzaam zijn, in de gelegenheid te stellen elkaar eens
in de 3 maanden te ontmoeten en door van gedachten te wisselen
elkander te steunen. De pers wordt niet toegelaten. Onder openbare zedeloosheid verstaat men voornamelijk : de straatprostitutie, het openlijk uitlokken van ontucht en, de pornographie.
Waar de bordeelen zijn afgeschaft verdwijnt de handel in
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vrouwen, hij bestaat dan ook in ons land, dat evenwel nog -doorvoerland is, niet meer. Verder wordt er nog een sterke vrouwenhandel gedreven in onze kolonien.
Als de wortel van den vrouwenhandel is niet alleen de prostitutie in 't algemeen, maar elke uitlokking tot prostitutie door
pornographie, indecente kleeding en voorstellingen te beschouwen. Al leiden zij niet tot den verkoop door derden, zoo
leiden zij er toe dat de vrouw zichzelf verkoopt, wat niet strafbaar is. Men vraagt om staats- of gemeenteverordeningen,
waardoor het uitlokken tot het plegen van ontucht door woorden,
gebaren of teekenen op of aan den openbaren weg of waar zulks
op den openbaren weg waarneembaar is, wordt verboden. Een
dergelijke verordening zou dus ook de homosexualiteit en het
exhibitonisme treffen. De strijd tegen den handel in vrouwen is
daarom zoo uiterst moeilijk omdat er tal van personen in geinteresseerd zijn, die er zeer groote winsten door maken. Ook is
deze handel dikwijls gecombineerd met den even winstgevenden
handel in verdoovende middelen. In de eerste plaats moet men
trachten vast te stellen welke personen lien handel clrijven, van
welke helpers zij zich bedienen, de wegen, die deze handel volgt
en de havens waar de waar wordt geleverd. Men bewaakt hiervoor ook de landverhuizers bij vertrek en aankomst der schepen,
men verstrekt aan zulke meisjes betrouwbare adressen, zoodat
zij aankomende in het vreemde land weten tot wie zij zich
moeten wenden. Dikwijls worden ze door een gewaarschuwde vereeniging reeds aan boord in ontvangst genomen. Evenzeer laat
men toezicht houden op de spoorwegstations, voornamelijk op
de drukke kruispunten van internationaal verkeer (184).
De stationsdienst is vooral om twee redenen zoo noodzakelijk
gebleken. Telkens komen er in de groote steden meisjes aan van
het platteland om werk te zoeken, zonder eenige relatie te bezitten, herhaaldelijk zelfs zonder geld, alleen met een spoorwegkaartje. Zij hebben dus Been onderdak of komen in slecht befaamde slaapgelegenheden terecht. Steeds zijn er mannen, die
zoo zij bemerken, dat de meisjes zonder hulpmiddelen zijn, deze
trachten over te halen met hen mee te gaan. Het Stationswerk,
de informatiebureaux onderzoeken dus de adressen, die de
meisjes bij zich hebben en die dikwijls hoogst onbetrouwbaar
blijken te zijn (slecht befaamde kroegen en gezinnen) en verstrekken hun betrouwbare adressen, die dikwijls eerst gezocht
moeten worden. Daarom moeten vereenigingen, die zulke meisjes
beschermen willen, in de eerste plaats over een Tehuis be-
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schikken, waar men hen tijdelijk kan onderbrengen. Aan dit doel
beantwoorden o.a. te Amsterdam het huis in de Langestraat,
huize Tryfosa en andere.
Het is verwonderlijk dat R. Katholieken het stationswerk
niet ernstiger behartigen, het wordt zeer ongeregeld of slechts
gedurende een paar uur van den dag waargenomen, naar mij
werd meegedeeld. Toch zijn (althans te Rotterdam en in Den
Haag) onder de prostituees veel meer R. Katholieken dan
Protestanten.
Het is ook een uitnemende maatregel, dat men in alle landen
buitenlandsche prostituees over de grens zet, daar hierdoor de
handel in zijn afzetgebied beperkt wordt. Men moet er dan even-.
wel voor zorgen, dat zulke meisjes aan de grens door betrouwbare personen worden afgehaald.
Niet minder belangrijk ter bestrijding der prostitutie zijn
alle maatregelen, waardoor men de kinderen aan de straat onttrekt. Te Chicago heeft de politie bepaald, dat jonge lieden onder
de 16 jaar tusschen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens niet
op straat mogen komen, tenzij in gezelschap van hun ouders.
Voortaan zullen ouders van niet vergezelde kinderen worden
beboet, terwijl jonge lieden, die voor den tweeden keer alleen op
straat worden aangetroffen, zullen worden behandeld als jeugdige delinquenten.
Waar zulke bepalingen ontbreken is het hoogst belangrijk voor
elke stad na te gaan, welke lokalen zij tot ontspanning aan de
jongelieden biedt. Elke stad diende zoowel jongens als meisjes
in staat te stellen over gemakkelijk toegankelijke en zedelijk
hoogstaande gelegenheden voor vermaak te beschikken. Dit
geldt in de eerste plaats voor hen, die uit hun ouderlijk huis
zijn gerukt zooals soldaten en scheepvarenden, maar het geldt
niet minder voor de meisjes, van welke er velen in kosthuizen
of buiten de stad wonen, terwijl zij den heelen dag in fabrieken,
magazijnen en winkels doorbrengen. Bij dit eentonige leven en
het opgesloten zijn tusschen vier muren ontstaat er een hongeren
naar spel, een dorsten naar opwinding, een verlangen naar kleur,
muziek en avontuur. Verschaft men haar die niet op een gezonde wijze, zoo vallen zij in de handen van exploitanten.
Wij hebben verder voor haar niet alleen Tehuizen (185) noodig,
waar zij hetzij tijdelijk, hetzij blijvend wonen kunnen, maar ook
clubhuizen, waar zij gedurende de avonduren aangename afleiding, lectuur, conversatie enz. vinden (Dl. IV, blz. 209). Daarnaast moeten wij haar ook speel- of sportterreinen geven, wande-
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lingen of uitstapjes voor haar organiseeren. Hiertoe zullen wij
zoowel de hulp der vakorganisaties, der bedrijfsleiders als die der
sociale werksters in moeten roepen. Jane Addams schreef de
merkwaardige woorden „Recreation is stronger than vice, and
recreation alone can stifle the lust for vice". In Amerika is het
voornamelijk the Girls protective League, een meisjesvereeniging
onder leiding van ouderen, die de meisjes bezighoudt en de
clubhuizen beheert. Deze leidsters moeten ook op de hoogte zijn
van de wetgeving en de hulpmiddelen ter bescherming, die deze
ter beschikking van de meisjes stelt.
In de groote steden hebben wij behoefte aan eene zoodanige
organisatie voor jonge meisj es, dat men ook hen kan aantrekken,
die thans geheel buiten de bestaande meisjesclubs vallen en die
juist de draagsters van de meer moderne vormen der prostitutie
zijn. Hieronder behooren de verkoopsters in groote warenhuizen,
de kamermeisjes in hotels en ook vele ateliermeisjes, die verbintenissen aangaan met mannen, die soms maanden en ook wel
eens jaren kunnen duren, met in acht neming der maatschappelijke vormen. Daar de anti-conceptioneele middelen in deze
kringen zeer wel bekend zijn, zoo blijven deze relaties zonder
physieke gevolgen. Over de moreele gevolgen zullen wij hier
zwijgen (186). Overigens zouden zij ook gunstig te influenceeren zijn door eene goede intellectueele vakopleiding.
Men tracht meisjes, die zich voor het eerst in groote steden
komen vestigen en zich op het bevolkingsbureau hebben aangemeld, onder goede leiding te brengen. Te Amsterdam worden
daarom de adressen van al zulke meisjes meegedeeld aan het
Nat. informatiebureau (biz. 133) , dat een onderzoek instelt.
Elders worden de bezoeksters gewaarschuwd, die door den
Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging v. Zedelijk Bewustzijn of van de Vereeniging tot behartiging van de belangen
van jonge meisjes (Union des jeunes filles) of van de R.K. Internationale Vereeniging tot bescherming van meisjes rondgezonden worden. Zij zoeken dan zulke meisjes op.
Een krachtig middel ter bestrijcling der prostitutie doen verder
de Kinderwetten aan de hand. Immers veroorloven deze om elk
verwaarloosd of bedreigd minderjarig meisje aan de ouderlijke
macht te onttrekken. Een immoreele omgeving, een slechte opvoeding drijven vele minderjarige meisjes op het pad der prostitutie. Ook daar, waar het gezin niet gedegenereerd genoemd
mag worden, worden vele meisjes het huis uitgedreven omdat
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de verhouding er slecht is. Vele van de jeugdige straatscharreltjes hebben een stiefvader of een stiefmoeder. (186a).
Tij dens de Olympiade werd door het National comite, in
overleg met de zedenpolitie to Amsterdam, een Tehuis voor
vrouwen en meisjes ingericht, die van buiten de stad afkomstig
waren. Deze inrichting werd daarna door de Gemeente overgenomen. Vrouwen en meisjes blijven daar slechts eenige dagen
in afwachting of zij naar haar ouders buiten de stad worden
teruggezonden of over de grenzen worden getransporteerd, waar
een Duitsche vereeniging tot bescherming van meisjes hen in
ontvangst neemt.
Een ander bezwaar is, dat zoo vele moeders totaal onbekend
zijn met de gevaren, die hun dochters in de steden bedreigen.
„Man frage die gute Westerwalder Bauernfrau, die ihre in
die Stadt „in Dienst" gegangene Tochter eines Tages als
Bardame wiederfindet. Man hore die verzweifelten Selbstanklagen von Miittern, die ihre Tochter unbesorgt in ein groszes
Warenhaus, ein Bureau, einen industriellen Betrieb gegeben
haben, ohne nach etwas anderem zu fragen als nach dem Lohn,
den sie heimbringen. Man sehe ihre schwachliche Kapitulation
vor der Forderung sehr junger 'Richter, mit ihren „Freunden"
allein bis tief in die Nacht drauszen zu bleiben. Man hole sie
alle zusammen, die eines Tages ihr Kind geschandet oder verdorben vor sich sehen, und die meisten von ihnen werden entsetzt
zugeben : „Ich habe ja nicht gewusst, dass es so etwas gibt !"
Es ist oft, als wenn der Lebenskreis der Mutter und der ihrer
Kinder sich in keinem anderen Punkte mehr bertihrte als im
gemeinsamen Tisch. Vielfach wollen die Miitter nichts horen.
Sie halten sich die Ohren zu und tun fast beleidigt : „Mein Kind ?
So etwas kommt an mein Kind nicht heran !" Man sollte sie
einen einzigen Tag in den Fabrikraum stellen, in dem ihr bisher
unverdorbener 14 jahriger Junge arbeitet, sie in den Kaffeepausen den Zwei- und Eindeutigkeiten, den Spotteleien, den
frechen Witzen der Grossen zuhoren lassen ; man sollte ihnen
einmal die Montagmorgenunterhaltung an manchem Ladentisch
berichten sie wiirden ihre Kinder mit einer Mauer von
Gebeten umgeben, sie aber auch in der liebevollsten und zugleich
festesten Weise in die unheilige Welt hineinbegleiten, aufs
heisseste bemiiht, nun erst recht den engsten Kontakt mit ihnen
zu behalten" (186b).
Dit zijn de gevaren van het stadsmilieu, andere gaan uit van
de negatieve eigenschappen van het stadsgezin en zijn dochters.
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Op schrikbarende wijze neemt het aantal meisjes toe, dat gekenmerkt is door volkomen oppervlakkigheid. Zij zijn zonder eenige
ideeele of hoogere gedachten, die in den regel ook in het gezin,
waarin zij groot werden, gemist worden. Men kent er hoogstens
den eisch „je mag ons geen schande maken" maar dit wordt niet
moreel gemotiveerd. Daarbij komt nog dat zoo vele meisjes niet
vrij zijn in de keus van hun beroep, dat er geen keus naar
aanleg of neiging bestaat, men neemt aan wat men kri ejgen kan
en in de buurt is, trouwens zijn er zeer weinig beroepen, die de
ziel der vrouw vullen kunnen. Voor de meesten is dus het beroepswerk (fabriek, winkel, atelier enz.) een geestdoodend
werk (187), dat naar afleiding in danszaal, koffiehuis of naar de
straat doet verlangen of naar „wenschvervulling", die door
bioscoop, lectuur of theater aangeboden wordt. De gezelligheid
wordt evenwel eerst bereikt, zoo zij een jongen als geleider
hebben en verkeeringhebben spreekt daarom voor haar (vanaf
haar 16e jaar) vanzelf. Is haar salaris onvoldoende, zoo zal zij
aan haar ijdelheid (kleeding en versiering) of aan het verlangen
naar amusementen, waarnaar zij hongert, niet kunnen voldoen
zonder den jongen.
Andere gevaren komen uit haar zelf voort. Wat haar zoo
zwak maakt voor de verleiding is niet in de eerste plaats haar
erotische aard, maar veelmeer het zielsverlangen naar aanvulling van eigen persoonlijkheid. De meisjes uit betere kringen
vinden tijdelijk die aanvulling in „de vlam", meisjes, die direct
voor den broode werken moeten, kennen die niet. Voor haar is
het van begin of aan de jongen, dien zij met haar groote gevoeligheid omsluit en vereert, dien zij een bewijs van lief de wil
geven door zich te geven, zonder dat bij velen het erotische
element er direct mee te maken heeft, dat zich dikwijls eerst
later ontwikkelt. Goethe schetste het vrouwelijk gevoel zoo juist
toen hij Gretchen de woorden in den mond gaf : Doch — alles
was dazu mich trieb, Gott, war so gut ! ach, war so lieb ! Dr. A.
Hij mans schrijft zoo juist „De laatste overgave in de sexueele
daad zal voor het bewustzijn van het meisje zeer dikwijls liggen
in de lijn van haar goede eigenschappen".
Waar meisjes als verleidsters optreden, daar kan men aannemen, dat het vroegrijpe, door verkeerde opvoeding of prikkeling of door een aanval, dien zij te verduren hadden, vroegtij dig
erotisch geworden kinderen zijn. Anderen behooren tot de psychopaten of daarmee nauw verwante naturen.
Met den jongen staat het geheel anders, hem drijft in de
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eerste plaats het verlangen, bevrijd te worden van de geweldige
spanning, die in zijn lichaam ontstaat door erotische gedachten.
Een spanning bij nerveuze naturen zoo groot, dat zij als een
lijden gevoeld wordt. Eenmaal van die spanning verlost kan
hem het wezen, dat hem daartoe gelegenheid gaf, vrij onverschillig worden, als er niet een ander hooger, geestelijk element
mee samengeweven is. Zijn actieve verlangen gepaard met het
andere naar macht, naar verovering, draagt dan ook de hoofdschuld aan de sexueele degeneratie veler meisjes, die zoo veel
gaven en zoo weinig ontvingen en later van zichzelf mogen
getuigen : dat zij zijn als de kersen, waarvan men het vleesch
gretig verslindt en den kern wegwerpt. Op geheel andere wijze
wordt hetzelfde uitgedrukt als ernstige jonge mannen tot hun
zusters zeggen : „Als de meisjes wisten hoe er na een bal over
hen gesproken wordt, dan zouden ze wegblijven." Eerst als het
erotische element in de vrouw ten volle gewekt is, zal zij tot de
eigenlijke verleidster worden. Eindelijk is het straatleven der
volksbuurten, de overvulde woning, de onvoldoende slaapgelegenheid dikwijls aanleiding, dat kinderen der volksklasse zich
reeds op jeugdigen leeftijd aan sexueele handelingen overgeven
en dientengevolge geen waarde hechten aan sexueele eer of geen
kwaad zien in buiten-echtelijk-geslachtsverkeer.
Dat men in deze kringen zoo geheel anders over het sexueele
leven denkt dan onder intellectueelen, blijkt wel het best hieruit,
dat 75 % der ongehuwde moeders trouwen, maar niet met den
vader van hun eerste kind. Het blijkt ook zoo treffend uit het
mooie boek van Cecil Chesterton (In darkest London blz.
26-28) , dat ons het realisme dezer volksklasse leert. De meisjes
begeeren het sexueele leven, en laat de man hen in den steek,
zoo zijn zij toch blij met hun kind, ook met een tweede, zoover
ze geholpen worden bij de opvoeding. Het bezwaar zit trouwens
ook niet hierin, dat zij ongehuwde moeders zijn, maar wel daarin
dat zij licht in handen vallen der prostitutie, dat zij zichzelf
gaan verkoopen. Men heeft niet het minste recht ongehuwde
moeders en meisjes, zooals C. Chesterton en Meuleman die beschrijven, prostituees of hoeren te noemen (187a).
Uit deze beschouwingen blijkt wel voldoende, dat er zoo velen
zijn, die zichzelf niet beschermen kunnen. Zij moeten dus beschermd worden. Daarom is prostitutie (sexueele gemeenschap)
met meisjes beneden 16 jaar strafbaar gesteld. Deze wet is
geheel onvoldoende. Wil men de sexueele verwildering krachtig
bestrijden, zoo moet men bedreigde meisjes tot aan hun meer-
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derjarigheid aan het straatleven kunnen onttrekken om hun een
betere opvoecling te geven. 1k wees er reeds op, dat er in deze
door den wetgever al zeer weinig geschiedt, want wel kunnen zij
ook onder voogdij gesteld worden, maar men heeft er geen geld
voor over, als de meisjes 18 jaar oud zijn, waarom er geen
voogdij instellingen voor te vinden zijn. Onder toezichtstelling kan
wel tijdelijk voor interneering gebruikt worden, maar deze
maatregel kost zoo veel, dat hij slechts bij uitzondering mag
worden toegepast. In deze kunnen wij Duitschland en Zwitserland benijden, waar men zelfs meerderjarige meisjes voor
reeducate in aanmerking kan brengen.
Gedurende den laatsten tijd werden eenige observatiehuizen
voor meisjes opgericht (Rotterdam, Bloemendaal, Amsterdam.
enz.) (188). Daar kunnen bedreigde of gevallen meisjes op aanwij zing van den kinderrechter althans gedurende eenige maanden opgenomen worden. Zij kunnen er tot rust komen en wellicht hierdoor ontvankelijk worden voor andere opvattingen.
Goed geleide gestichten bereiken bij de meeste meisjes goede
resultaten in 8-12 maanden. In deze observatiehuizen kunnen
ook meisjes voor langer tijd opgenomen worden, hetzij op verzoek van familieleden of op eigen verzoek. Er is nog een groot
tekort aan instellingen voor bedreigde meisjes en die er zijn
missen dikwijls de goede methode.
Bij de zorg voor bedreigde meisjes vergete men vooral de
zwakzinnige meisjes niet, die in zoo vele gemeenten noch onderwijs noch bescherming genieten. Zij kunnen geen weerstand
bieden aan de verleiding of verzetten zich niet tegen brutale
aanvallen. Onder ongehuwde moeders vindt men vele achterlijke
meisjes ; door hen te beschermen zou men hun aantal sterk zien
dalen. Ongehuwde moeders met meerdere kinderen behooren
volgens buitenlandsche onderzoekingen in den regel tot de
zwakzinnigen (188a). Over de zedelijke ongevoeligheid en de
willoosheid der zwakzinnigen is vroeger reeds gehandeld.
(Dl. III.) Daar zij aan de eischen der maatschappij (o.a. als
dienstbode) niet kunnen voldoen, zoo is de prostitutie een helaas
dikwijls door haar gekozen uitweg. Daarheen drijft haar ook
haar passieve karakter en de koopkracht der mannen. Van een
bijzonder sterken sexueelen aanleg is bij haar in den regel geen
sprake. Toch is bij mij de vraag gerezen of de in buitenlandsche
geschriften zoo dikwijls op den voorgrond gestelde stompzinnigheid der prostituees niet een schijnbare stompzinnigheid is, die
alleen op verwaarloozing berust. (Zie beneden blz. 145 het
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oordeel van Ds. Erfurt). Zoo het laatste juist was, dan zou
het geven van een betere opvoeding, vele prostituees terecht
kunnen brengen en verdienen de bovengenoemde Engelsche hostels
alle aanbeveling. Is een groot percentage der prostituees van geboorte stompzinnig zoo zou dit bewijzen, dat de maatschappij
te hunnen opzichte niet haar plicht heeft gedaan en valt de bestrijding der prostitutie voor een goed deel sarnen met de opleiding en nazorg voor de stompzinnigen (Deel III blz. 5-42.)
Naast deze stompzinnigen zijn ook de ernstig psychopatische
meisjes te noemen, de epilepticae, de hystericae, de aanvangsstadia van jeugdige krankzinnigheid enz. Zoo men voorkomt,
dat deze abnormale meisjes verleid worden, zoo worden zij niet
alleen voor veel ellende bewaard, maar sommigen kunnen ook
tot bruikbare leden der maatschappij worden gevormd. Voor
de meesten geldt helaas, dat men haar liefst blijvend uit de
maatschappij venvijderen moet; zoowel in haar belang als in dat
der maatschappij. Hierdoor ontlast men de armenzorg der
toekomst en onderschept de bron, waaruit de prostitutie zich
voor 75 % recruteert.
Ten tijde der reglementeering controleerde en vervolgde de
politie de prostituees. Na afschaffing der reglementeering zag
de politie zich van die taak ontlast. Evenwel begon men geleidelijk in te zien, dat zij thans een geheel andere taak te aanvaarden
had. Zij heeft thans de prostitutie te voorkomen, waardoor zij
een belangrijke schakel geworden is, bij het helpen om de bedreigden een betere opvoeding te geven. Het waren de kinderwetten, die de oogen voor deze nieuwe taak openden, waarom de
nieuw ingevoerde zedenpolitie in sommige steden samengesmolten is met de kinderpolitie of in andere toch onder dezelfde
directie staat (D. I blz. 84). Zij heeft de zedelijkheidswetten te
handhaven (189), zij beschermt, zij waarschuwt, geeft raad en
handelt daarbij in overleg met voogdijraden, gezinsvoogden en
particuliere vereenigingen met hun Tehuizen en Doorgangshuizen. In zeer veel gevallen zal het haar weinig helpen zoo zij
de ouders waarschuwt, want bij tientallen kan zij elken avond
straatscharreltjes oppakken of uit danslokalen halen om ze thuis
te brengen, die men dan den volgenden avond weer in dezelfde gelegenheid vindt. De ouders zijn of te zwak of te onverschillig, en
de meisjes verlangen naar allerlei prikkels en amusementen.
Slecht zijn zij daarom nog niet, toch dalen zij zeer geleidelijk
of tot den weg der prostitutie. Zijn zij eenmaal in handen der
souteneurs gevallen, zoo zijn zij onredbaar verloren.
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Er is dus slechts een middel om deze meisjes te helpen-: dat is
de zedelijke verbetering, al moet die er een zijn, waarbij zoo
weinig mogelijk dwang gebruikt wordt. Aan dien eisch voldoen wel
de in den laatsten tijd opgerichte Tehuizen voor werkende meisjes
(Amsterdam, Rotterdam) , waar groote vrijheid heerscht (189a).
Deze controle over de meisjes kan niet doorgevoerd worden, zoo
de politie niet over ruime observatie- en doorgangshuizen beschikt, waarom een krachtige bestrij ding der prostitutie veel geld
zal kosten. Past men evenwel het systeem toe van de huizen
Pilgerbrunnen en Magdalenenheim te Zurich en van de Egmontstraat te Antwerpen dan worden de kosten geringer. De meisjes
onderhouden dan zelf het huffs. Wordt in bovengenoemden zin
systematisch gewerkt, dan zal het blijken, dat de taak der zedenpolitie een zooveel omvattende is, dat haar personeel gestadig
uitgebreid zal moeten worden. Wij zullen ons bij de hierdoor veroorzaakte kosten gemakkelijker neerleggen zoo wij aan de
toekomst denken, want uit het straatscharreltje zal zich nimmer
een goede opvoedster van kinderen of een goede huisvrouw ontwikkelen. Bovendien hebben wij aan de verbreiding der geslachtsziekten met al hare gevolgen te denken.
Het zou een belangrijke vermindering der kosten beteekenen,
zoo onze sociaal voelende vrouwen denzelfden weg wilden opgaan
als die te Londen. Daar ontstond tijdens den oorlog : the Womens
auxiliary service. Deze vormde een groot aantal vrouwelijke
agenten staande onder een vrouwelijke commandant. Zij doen
niet alleen het stationswerk, maar patrouilleeren in alle parken,
langs pleinen en straten en spreken vooral ook de mannen
(soldaten) aan. De beweging breidde zich geleidelijk uit over
de andere steden en bleef ook na den oorlog behouden. Zij werkte
ook te Keulen, tijdens de bezetting, in samenwerking met
Duitsche vrouwen, die vol bewondering spraken over de
methode en het tactische optreden der Engelsche vrouwelijke
agenten. Belangstellenden verwijs ik naar de literatuur (190) .
Zeer waardevol is ook het Duitsche gebruik om bedreigde, ook
zwangere, zelfs geslachtszieke meisjes in gezinnen te plaatsen.
Hiervoor kiest men gezinnen, waarvan de vrouwen bekend zijn
als goede huishoudsters, die gewend zijn om geregeld met haar
meisje samen te werken. Vele van deze huisvrouwen konden
vanwege het gebrek aan dienstboden geen dienstmeisjes meer
krijgen. De gestichten boden haar nu zulke meisjes aan onder
beding, dat er een dienstcontract gesloten zou worden. De huisvrouw verplicht zich door dit contract om het meisje alle onder-
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deelen van het huishoudelijk werk te leeren, zoodat zij na eenigen
tijd een bruikbare dienstbode geworden is. Het meisje zelf ontvangt, daar zij leerlinge is (Wirtschaftslehrling) een minimaal
loon. Het gesticht blijft toezicht houden. Huisvrouw en meisje
varen er wel bij, het meisje vooral ook omdat zij dagelijks in contact is met een beschaafde, goedwillende vrouw.
In Zwitserland beschikt men over de zoo rekbare wetsartikelen
369 en 370, die macht geven over alle personen die zichzelf
lichamelijk of geestelijk benadeelen of „die Sicherheit anderer
gefahrden". Krachtens deze wetsartikelen kan men prostituees,
exhibitionisten en personen, die dikwijls anderen lichamelijk
letsel toevoegen, onder curateele stellen. Zoo kan men ook
de prostituee gedurende een jaar in een opvoedingsgesticht
plaatsen. Dit kan met een tweede jaar verlengd worden.
Men bestrijdt verder de prostitutie zoo men krachtigen steun
verleent aan de ongehuwde moeder, die zoo men haar niet steunt,
in de handen der prostitutie terecht komt. De vereenigingen, die
deze meisjes steunen en de voor haar bestemde doorgangshuizen, zijn reeds in het tweede deel besproken (blz. 172-174).
Al dit reclasseerende werk, hetzij van gevallen of bedreigde
meisjes, vereischt een langdurige nazorg, zoo men blijvende
resultaten van zijn werk wenscht te zien.
Met zeer veel succes heeft men in enkele landen de methode
toegepast om gereclasseerde meisjes te gebruiken om andere,
die bedreigd worden, op den goeden weg te helpen of te houden.
In ons land werd dit nog niet beproefd. Tot het bestrijden der
prostitutie behoort ook het zooveel mogelijk beletten dat de
„Wilde echt" (onwettige samenleving) bestendigd wordt. Van
R. Katholieke zij de werken verschillende vereenigingen in die
richting zooals die van St. Vincentius, St. Franciscus Regis
(Maria congregatie te Tilburg) en andere. Het is mij niet
bekend, dat Protestantsche vereenigingen zich hierop toeleggen.
In Amerika wordt er veelmeer dan bij ons werk van gemaakt
om prostituees op straat aan te spreken, zonder dat de sociale
werksters in het minst haar bedoeling te kennen geven. Zij
bezoeken haar of noodigen haar uit tot een bezoek, en eerst als
er zekere vriendschapsbanden zijn ontstaan, trachten zij geestelijken invloed uit te oefenen. Het werk stelt zoo hooge eischen
aan de persoonlijkheid, dat een vrouw hoogstens dertig prostituees tegelijk in behandeling nemen kan. Vele malen zal het
natuurlijk voorkomen, dat zij of door het meisje zelf of door haar
ouders of voogden op ruwe wijze bejegend en zoo afgesnauwd
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wordt, dat het geval hopeloos lijkt. Dan heet het volhouden
zooals de jachthond het spoor geen oogenblik verliest, zooals de
terrier zich vastbijt en zijn prooi niet loslaat. Het is wonderlijk
welk een geestelijke invloed dikwijls uitgaat van zulke reclasseerende vrouwen. Daarbij weten zij deze kwaliteiten door toewijding, geduld en oefening steeds hooger te ontwikkelen. Terwijl
zij innemen door hun vriendelijkheid, luisteren zij onafgebroken
naar het geringste teeken van tegemoetkoming, naar de geringste uiting van hoogere gevoelens. Immers zou dit het uitgangspunt kunnen worden om de verdere bekeeringspogingen
er aan te verbinden. Daarnaast weten zij met gezonde argumenten of door verstandelijke redeneeringen te bewijzen, dat het
meisje er slechts bij winnen kan, dat zij haar toekomst er door
verbeteren zal, zoo zij haar raad opvolgt. Haar tact leert haar
vooreerst alle directe zinspelingen op godsdienst vermijden en
toch te laten voelen, dat haar eigen denken geheel door godsdienstige gedachten beheerscht wordt. Zij toont dit ook door haar
voile medegevoel te laten blijken met alle menschelijke zwakheden, en daarbij toch onafgebroken het meest ideale sexueele
leven in het oog te houden. Zij handelt naar het beginsel, dat
men het kwaad misprijzen moet, maar nooit de zielen die gevallen zijn. Zij zoekt, zij tast, zij valt aan, zij schermt, zij overtuigt soms in enkele uren, soms na eenige dagen en soms eerst
na weken. Waar direct succes niet te verkrijgen is, daar ziet zij
ook in, dat het verkeerd zou zijn, telkens er op terug te komen.
Zij houdt zich dus op een afstand, tracht het kind evenwel in
het oog te houden, op de hoogte te blijven van haar doen en
laten en steeds is zij bereid haar handen uit te strekken, wanneer
de omstandigheden daartoe gunstig schijnen. Dikwijls zal zij
trachten andere personen te vinden, die bereid zijn zulk een
meisje gade te slaan, dat zich aan haar invloed schijnt te willen
onttrekken. Dit werk stelt hooge eischen aan lichaam en ziel.
„The psychic and nervous strain of the work will be severe;
nor would it be seemly in this place to attempt to describe what
can never be described, the inner activity of the rescuing
woman's own soul, the unseen counterpart of her visible energy,
the spiritual effort of faith in and prayer for the Divine
counsel and providence and aid, — those operating factors in the
deed of mercy, whose action is as incalculable as it is certainly
existent" (191).
Het is hier niet de bedoeling op het karakter der prostituee in
te gaan, ik verwijs hiervoor naar de literatuur (192). Bij-

145

Het kind der prostituee. De reclasseering.

zonder belangrijk acht ik verder de beschouwingen van Cecil
Chesterton daar zij zooveel medegevoel toonen (blz. 28, 39,
40-42, 79-81, 171, 255.) 1k wil hier slechts herinneren aan het
geen in deel II over de ongehuwde moeder werd gezegd en over
het groote belang, dat het kind heeft bij haar reclasseering,
waarom men in de eerste plaats de moederliefde moet trachten
te ontwikkelen (192a). Al wordt zulk een meisje later prostituee,
zoo blijft toch het kind het eenige lichtpunt in haar bestaan. Zij
heeft een hekel aan haar leven, zij zal alles doen om het kind
voor dit leven te bewaren, en zij getroost zich de grootste opoffering om zulk een kind op een andere plaats te laten' opvoeden. Zij meent het zelfs te moeten vermij den haar kind
dikwijls een bezoek te brengen, hoezeer haar hart er ook naar
verlangt. Diezelfde vrouwen hebben toen zij jong waren naar
geen raad willen luisteren, daar zij slechts het vroolijke en luie
leventje der zonde voor zich begeerden. Zij begrepen evenmin,
dat het geheel iets anders is om aan sexueele driften te voldoen,
dan aansluiting te vinden voor het leven door het stichten van
een gezin. Nu zij door de harde leerschool des levens de bebeteekenis van dit alles hebben leeren doorzien, begeeren zij
ook voor haar kind de rust van een huiseltken haard.
Verder is het bemoedigend voor de reclasseering, dat voor vele
meisjes de sexueele ondervinding, die zij opdeden, een groote
teleurstelling is (192b). Wat haar phantasie vervulde, wat zoo
aanlokkelijk scheen, gaat haar tegenstaan. Zij verlangen er naar
uit dit leven verlost te worden en passen zich direct aan het gewone
werk aan, zoo zij slechts onder goede leiding komen en het goede
voorbeeld zien. Volgens Ds. Erfurth (193) kan men van de
prostituees van 16-25 jaar aannemen, dat 1 /3 gedeelte het goede
wil, 1 /3 wil slecht maar kan geholpen worden, om het laatste
derde, dat been en weer geslingerd wordt, gaat de eigenlijke
strijd. Verder schreef hij (S. 16) : Wir haben es bei unseren
Pfleglingen in unendlich vielen Fallen mit solchen zu tun, bei
denen die kOrperliche und damit auch seelisch geistige Entwicklung ausserordentlich verzogert ist, so dass starke und gate
Ergebnisse durchaus auch noch da sich eingestellt haben wo der
oberflachlich Urteilende und in Zahlenbeschranktheit Befangene keinerlei Mittel mehr anwenden mOchte, weil er von
vornherein auf Unerziehbarkeit seine Diagnose gestellt hat."
Onder hen, die niet terecht te brengen zijn, zijn er eenigen
wier oogen ons verraden dat zij geheel beheerscht worden door
sexueelen honger, onverzadigbaren honger. Zoolang die duurt is
KOHLBRUGGE,
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er weinig te beginnen. Toch kunnen ook voor haar de woorden
nog waarheid worden die een jong meisje schreef :
„Das aber ist das Ende alien Sehnens,
das ist der groszen Flammen letztes Gliihn:
Das miide Haupt Maria Magdalenens
(193a)
auf Deinen Knie'n •
Er is in Deel III (194) reeds uitvoerig gehandeld over gestichten voor bedreigde en gevallen meisjes, en ik heb er toen
op gewezen, dat vele van de bestaande gestichten niet aan de
moderne eischen der opvoeding beantwoorden. Daar tegenover
had ik voorbeelden gesteld zooals het gesticht Pilgerbrunnen te
Zurich (195) en thans kan ik daaraan toevoegen het Tehuis
voor buitenshuiswerkende meisjes te Brussel ; de stichting van.
Pastoor Stukkens te Antwerpen (Egmondstr. 4) en de inrichtingen van Ds. Erfurth te Abrath en Elberfeld (196).
De beginselen, waarvan Ds. Erfurth uitgaat zijn de volgende:
In de eerste plaats wil hij de meisjes (van 16--25 jaren) leeren
werken en verantwoordelijkheid leeren dragen. Zoo hij de lust
tot het werk hij hen opwekt door het goede voorbeeld en hierbij
haar eergevoel prikkelt, zoo wekt dit het verantwoordelijkheidsgevoel. Hij voert dit hoogerop door haar allerlei verantwoordelijk werk alleen te laten verrichten en haar met de zorg
voor anderen te belasten. De oudere meisjes krijgen daarom
een verantwoordelijke positie ten opzichte der jongere meisjes
(iets dergelijks bestaat in het Doorgangshuis te Dordrecht),
en hij tracht het daarheen te sturen, dat zij zich vrijwillig hiervoor aanbieden. Om hen hiertoe te brengen moeten de leidsters
haar doen deelnemen aan haar zorgen, zoowel wat het financieel
beheer betreft, als aan de moeilijkheden, die zij op opvoedkundig
terrein ontmoeten en aan al de teleurstellingen, die zij daarbij
ondervinden. Men stelt haar aan als zelfstandig werkende dienstboden, of zij krijgen een eigen afdeeling bij den landbouw, in den
tuin of bij de kippen. Zij werken mee of geven leiding bij
allerlei kleine feestjes, bij het maken van de hiervoor noodige
versieringen en dergelijke meer. Opdat zij voor anderen leeren
voelen, brengen zij met een der leidende zusters bezoeken aan
de ziekbedden in het Stedelijk Ziekenhuis en men laat hen zelfgekweekte bloemen bij de zieken brengen. Verder wordt het
verantwoordelijkheidsgevoel in hen opgewekt, door aan de
meisjes te laten zien hoeveel er aan verbonden is om een
zuigeling goed te verzorgen. Het theoretische en practische
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onderwijs in zuigeling-verzorging werd dan ook door Ds. E. ingevoerd en men laat haar helpen in de zuigeling-afdeeling of bij
de kleuters (in het Asyl te Ohlsdorf wordt daarom ook ziekenverpleging geleerd). Het resultaat wordt zeer geroemd, de gezinnen, waar zij na ontslag worden ondergebracht, zi ejn hoogst
voldaan over de resultaten van de opleiding der meisjes.
In de tweede plaats tracht hij de oudere meisjes in contact
te brengen met de maatschappij, hij acht dit vooral noodzakelijk
voor de zwakzinnige meisjes, die anders geheel van de maatschappij vervreemden en na ontslag direct zullen vallen
(daarmee is het R. K. stelsel veroordeeld. Dl. III blz. 149).
Daarom nemen de zusters haar mee bij het doen van boodschappen, het verrichten van inkoopen en sturen haar later
alleen uit. Het contact wordt verder gegeven bij de feestjes,
waar genoodigden verschijnen, die zich vrij onder de meisjes
bewegen, door de bezoeken, die de sedert eenige jaren reeds
ontslagen meisjes aan de stichting brengen en door het bovengenoemde ziekenhuisbezoek.
In de derde plaats wil hij haar leeren te wennen aan gezonde
afleiding en gezonde pret. Zij hebben tot daartoe alleen de pret
gekend, die gepaard was met zonde ; zij moeten nu leeren dat er
ook pret zonder deze bestaat, en zij moeten leeren onderscheid
te maken tusschen beschavende en ontwikkelde afleiding en
datgene, wat alleen prikkelt of verruwt. Hij tracht dit te bereiken door haar geschikte films te laten zien, waarvoor ook
openbare bioscopen bezocht worden, hij zendt haar naar concerten, waarvan hij het programma kent, hij laat haar geleiden
naar voordrachten, vooral ook die, waar op bevattelijke wijze
over kunst gesproken wordt en waar men haar kunst leert
waardeeren. Door het invoeren van rythmische bewegingen, door
de volksdans (ringelreien) , die uitsluitend in de open lucht
beoefend wordt, weet hij het zoover te brengen, dat zij de vuile
danslokalen en de moderne aanstootelijke dansen leeren verachten.
In de vierde plaats mag men de zedelijke en intellectueele
ontwikkeling niet gering achten. Zij is (naast lichamelijk werk)
het beste middel tegen sexueele prikkels. In het meer aangehaalde werkje „Zur Frage der Prostitutionsbekampfung,"
wordt dan ook de eisch gesteld, dat alien, die op volksscholen
onderwijs geven, sociaal gevormd zij n, het sexueele probleem
en de noodzakelijkheid van den strij d tegen de prostitutie kennen.
Uit die kennis zal vanzelf de overtuiging geboren worden,
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dat zij door woord en daad aan de kinderen iets moeten
meegeven, dat hun tot steun strekt, als zij de schoolbanken
verlaten hebben. Thans zijn bijna alle leerkrachten uitsluitend
vakonderwijzers(essen) en geen opvoeders. Men behoeft slechts
de kleine schetsen van Ida Heyermans te lezen om in te zien
wat de onderwijzeres ook op dit gebied voor het meisje uit het
yolk zijn kan. Bij Ds. Erfurth is de zedelijke opvoeding een
uitvloeisel van de persoonlijkheid der zusters. De intellectueele
ontwikkeling wordt bevorderd door onderwijs en voordrachten.
Gaarne zou men daar meer van weten, want het komt mij voor,
dat dit onderwijs niet schoolsch mag zijn en dat het veel overleg
vereischt wat men al of niet zal aanbieden. (Zie D. II blz. 73).
Het zal wel niemand verwonderen dat de resultaten van zulk
een opleiding goed zijn. Zoowel bij de 16-20 jarigen, als bij
de 21-25 jarigen verkrijgt Ds. Erfurth bij 62-63 uitnemende resultaten.
Verder ligt het voor de hand, dat de oud-leerlingen zich zoo
aan de inrichting verbonden achten, dat zij telkens daarin terug
keeren, zij logeeren er, soms eenige dagen, soms eenige weken
om uit te rusten, anderen komen er den Zondag doorbrengen,
dikwijls met man en kinderen en de meesten trachten onafgebroken in correspondentie met de zusters to blijven. Men
neemt zelfs the meisjes weer op, die, na weer den verkeerden
weg opgegaan te zijn, toch weer om opname verzoeken.
Meermalen heb ik er op gewezen, dat ik voorbeelden uit het
buitenland breng, zoo het mij voorkomt, dat deze navolging
verdienen. Zoo ook de hier gegevene uit Engeland, Amerika,
Duitschland enz. Ik vrees evenwel dat er van een ware navolging nooit iets komen zal, want wij zijn nu eenmaal het „fatsoenlijkste" yolk der aarde. Daarom kunnen onze - vrouwen niet
gewoon zijn tegenover meisjes als de hier besprokene, zij kunnen
hen niet als zusters behandelen, zij zijn niet in staat met haar
aan dezelfde tafel te eten als in een gewoon gezin. Telkens
vernam ik weer „men kan dit van hen niet eischen." Een
Hollandsche vrouw, die zich zelf respecteert, eet niet met
„hoeren" of „zulke meiden" (196a).
Om hun eigen eer op te houden, om te toonen hoe voortreffelijk
zij zijn, handhaven zij in hun gedachten de leer van den goeden
en den slechten wil. Die meisjes willen slecht, zij evenwel willen
goed, die meisjes zochten hun genoegen en genoten, terwiji zij in
eenzaamheid en verveling zich fatsoenlijk hielden. Daarom zullen
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zij ook nimmer toegeven wat in het meer geciteerde boek van
Schroteler op blz. 59 te leven valt:
„Nietzsche hat das treffliche Wort geschrieben :„ Die Mutter der
Ausschweifung ist nicht die Freude, sondern die Freudlosigkeit."
Angst, Langeweile, ungeliebte Arbeit, Ueberanstrengung, Uebermiidung, lieblose Behandlung, Unfreiheit, brutale Harte, Schuldgefuhle und schlechtes Gewissen, mit den unlustvollen, peinigenden Begleitgefiihlen konnen zur lasterhaften Geschlechtsbefriedigung drangen ; denn dadurch werden jene lastigen
Gefiihle, wenn auch nur fur kurze Zeit, abgedrangt und vergessen. Hier wird ahnlich des „Vergessens siiszes Gegengift"
(Shakespeare) gesucht wie von anderen in Alkohol und sonstigen
Rauschgiften. Gerade wieder die Analyse des Werdeganges der
Aermsten, der sittlich Fehlentwickelten, zeigt, wie ihr Leben im
Grunde ein einziger Schrei war nach Freude und Freiheit, nach
Licht und Liebe, ein einziges Suchen nach Ersatz fiir die vermiszten Giiter und Werte."
Hoe kan men nu Nietzsche aan een Hollandsche vrouw voorhouden, wat was dat voor een vent ! Hoe kan men een Hollandsche
vrouw aanraden het voorbeeld te volgen van die Amerikaansche
vrouwen, die vriendschap sluiten met straatscharreltjes, am
harentwil zelfs op straat naast haar loopen, ja, trotseeren er
van verdacht te warden tot haar klasse te behooren. Ongelooflijk !
Daaraan zal niets te veranderen zi ajn, behalve wellicht bij die
weinigen, die eens op zichzelf toepassen de 2000 jaren oude getuigenis (Math. 5 : 28), dat de verkeerde gedachte even zondig
is als de daad en nu in hun eigen hart ontdekken, dat ook zij
wel eens den zoen van een man begeerd hebben. „Wir wissen
heute aus der Erscheinung des Tagtraumens, die besonders in
den Reifejahren einsetzt, in wie grosse Gefahren die Phantasie
den jungen Menschen zu bringen vermag. Die Madchen scheinen
darunter mehr zu leiden als die Knaben. Oft tage- und wochenlang spinnt sich ein vollstandiger Roman, der voll erotischen
Szenen ist, fort." (Schroteler blz. 111).
Eenigen tijd geleden werd een voordracht gehouden door een
dame, die verbonden was aan een inrichting voor bedreigde
en gevallen meisjes. Zij zette aan haar toehoorderessen uiteen
hoe lieflijk en vroom het leven der opvoedsters was ; alles in de
inrichting zou volmaakt zijn als die „flare meiden" er maar niet
waren." Zij was zoo overtuigd van eigen volmaaktheid, dat zij
niet zag en voelde dat haar woorden slechts verontwaardiging
wekten. Die overtuiging van eigen heiligheid heeft men dikwijls
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ook bij de Duitsche Diakonisse opgemerkt. Daarom is het als
een verkwikkende regen zoo Ds. D. Lauerer haar eens haar
zonderegister voorhoudt en Ds. P. D. Erfurth dit zelfs aandurft
op sexueel gebied. Uit beide opstellen zal ik een zin aanhalen
(196b) : „Aber eins ist auf jeden Fall unbestreitbar, dass
jeder Mensch, welcher Zeit und Lage er auch angeharen mag,
den Heiden und das Heidentum in sich selber tragt und
damit das Widerstreben gegen das wirkliche Dienen." „Daneben
behaupte ich haben auch die Aelteren (Diakonissen) ihre
Kampfe und durchaus nicht vereinzelt gehabt. Nicht grob
vielleicht mit dem anderen Geschlecht in der Tat, aber doch
wirklich. Auf keinem Gebiet wird so gelogen mit Wort, Miene
u.s.w. wie hier. Es bedeutet keinen Sieg, wenn beginnendes
Alter den Kampf leichter macht oder endet".
De woorden van den dichter Esaias Tegner zullen wel toepasselijk zijn op menige religieuze, waaronder er toch ook zijn, die in
hun wakende droomphantasien in het mystieke huwelijk met
Christus een vleeschlijk element weten te brengen.
„Was gait die jugendschone Himmelsbraut?
Was denkt ihr Herz an Kiisse noch und Minne?
Ihr Geist strebt wohl zu Gott mit briinst'gem Laut,
Doch ach ! zur Erde streben ihre Shine.
Sie zahlt den Rosenkranz wohl auf und ab,
Das Ave stammelnd rafft sie sich zusammen,
Vom Auge rollt die Thrane doch herab,
Und unterm Schleier steht das Herz in Flammen.
Giebt nicht Religion der Tochter Trost?
Hort Christi Mutter nicht das Fleh'n und Klagen?
Wie siindhaft bleibt, was in den Blute tost,
Wie hart ist's, Himmelslorbeern zu erjagen!
Am Cruzifix erkaltet bald der Mund,
Die Wangen bleichen von den heissen Schmerzen,
Das schlummerlose Auge thrant sich wund,
Denn Erd' und Himmel streiten in dem Herzen."
(Das Kloster, vertaald door G. Zeller).
Ware dit niet zoo, dan zouden zij geen menschen zijn. Wij
voelen innig medelijden als met iedereen, die den strijd met zich
zelf te strijden heeft, den zwaarsten strijd, die er is. Alleen
hebben wij het recht van hen (evenals van ons zelf) te eischen,
dat de herinnering aan lien strijd, waaraan niemand ontkomt,
levendig bliejve en men zich (ook als men oud geworden of tot
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rust gekomen is) en even igroote zondaar(esse) blijve voelen
als zij, die, omdat zij in den strijd bezweken, aan onze zorgen
worden toevertrouwd. Wat ons boven hen doet staan hebben
wij niet aan ons zelf te danken.
De vrouwelijke geneesheer Dr. Jackson (blz. 61) schreef
hierover : „Door de gemeenschap werden, in haar pogingen om
voor de vrouw den norm te handhaven, alle kinderen, vooral de
meisjes er in groot gebracht, dat alles wat maar zweemde naar
het woord „sexueel" zondig, onbehoorlijk en onrein is. Zeker
vele vrouwen hebben hun kinderlijk inzicht gewijzigd; maar een
verrassend groot aantal behoudt zelfs op rijperen leeftij d hun
kromme denkbeelden over het heele onderwerp „sekse". Menige
volwassen vrouw gelooft in stilte, dat zij althans niet beschuldigd
kan worden van zoo iets „ordinairs" als geslachtsdrift te gevoelen ; en bedenkt daarbij niet, dat als het werkelijk zoo was, ze
een soort natuurwonder zou zijn (blz. 61)." Zij, die werkelijk
niet voelden, omdat zij behooren tot de groep, die Paulus schetst
(1 Cor. VII vers 7-8), dienden te bedenken: „Das brauchen
wahrlich nicht die besten Zoglinge zu sein, die nicht versucht
sind. Schon die Nachfolge Christi sagt : „Ein Mensch, der nicht
versucht ist, was weiss denn der" (Schroteler blz. 108). Er
worden ook menschen zonder hoofd geboren (letterlijk bedoeld),
een verdienste is dit niet!
Alleen zij, die dit overweegt kan het voorbeeld van Klootsema
(197) volgen en tot het zichzelf beschuldigende meisje zeggen:
„Geef mij je hand zusje, ik ben ook een hoer." Wie die woorden
kan spreken verkrijgt de macht om bedreigde afgevallen meisjes
tot het goede te leiden. David zou nimmer den 50sten psalm geschreven hebben, zoo hij .geen overspel had gespeeld met
Bathseba, de naam van Maria Magdalena zou niet voortleven
door alle eeuwen, zoo zij niet geweest ware „de zondares". En
Hij, die het eerste voorspelde en haar haar zonden vergaf, wiens
woorden voor de meesten wel vereerde klanken maar geen
werkelijkheid zijn, heeft willen afstammen van de hoer Rachab.
In de beschouwing van Ds. Erfurth wordt de sport niet genoemd, maar ik zag dat te Abrath een groot sportveld werd
aangelegd en men had er zelfs een geexamineerde sportleidster
aangesteld. In de Amerikaansche doorgangshuizen, vooral in de
landelijke, wordt veel gedaan aan wedstrijden en gymnastiek,
die evenwel volgens Miner (bl. 241) slechts dan nuttig werken,
als zij met enthousiasme geleid warden. Men stelt daar sport
en spel hoog omdat zij oefenen in zelfbedwang en omdat men
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vertrouwt, dat, wie de waarde van het eerlijke spel heeft leeren
kennen, die eerlijkheid ook in het practische leven zal toepassen.
(Zie evenwel Dl. II blz. 82). Ook wordt er in Amerika rekening
mee gehouden, dat vele meisjes huishoudelijke betrekkingen niet
begeeren en men leidt haar clan op voor kantoor-, fabrieks- of
atelierwerk. Dit doet men ook aan de Pilgerbrunnen te Zurich
en in het Asyl te Ohlsdorf bij Hamburg.
Ten opzichte van deze opvoedingsgestichten voor bedreigde
of gevallen meisjes wensch ik nog eens te herhalen, dat men
naar mijn meening bedreigde meisjes moet laten in de steden
waar zij zijn opgegroeid. Brengt men haar naar gestichten op
het platteland, zoo vervreemdt men haar van de maatschappij
en wordt de aanpassing voor haar later veel te moeilijk. Ook
moet men haar, terwij1 ze nog onder toezicht zijn, in de gelegenheid stellen to kiezen tusschen goed en kwaad of weerstand te
bieden aan de verleiding. Daarom deugen zoo vele gestichten
in ons land niet. Hoe zij zijn moesten kan men leeren in het
Tehuis voor werkende meisjes to Amsterdam.
Een der voornaamste eischen, die wij verder aan deze gestichten hebben te stellen is, dat zij zooveel mogelijk gezinsleven
brengen en daarnaast gelegenheid voor lichaamsoefening en
gezonde pret. Op de godsdienstige opleiding zal ik hier niet
ingaan, zij spreekt in de meeste gestichten vanzelf. Wel wil ik
er nog op wijzen, dat er inrichtingen in ons land zijn, waar niet
voldoende gelegenheid bestaat om de meisjes te groepeeren.
Er is boven reeds op gewezen, dat vele van deze meisjes achter
gebleven zijn in hunne ontwilckeling, wat terecht te brengen is;
andere evenwel zijn aangeboren stompzinnig en deze moeten
steeds van de andere afgezonderd worden, anders voelen zij
zich ongelukkig. Het best passen zij nog in landbouwinrichtingen ,
(zoalsRekn),wrmhagedunrstvah
leven tracht vast te houden, of toch slechts onder de vroeger
genoemde waarborgen het gesticht tegen de vrije maatschappij
laat verwisselen. De psychopaten-wet moet een dergelijke behandeling voor de psychopaten mogelijk maken.
Een afzonderlijke behandeling vereischen ook de hystericae
van wege haar onberekenbaar humeur, haar aanvallen van
woede, haar leugenachtigheid, die telkens tot valsche beschuldigingen leidt. Verder besmetten zij gestadig anderen en ruien op.
Hetzelfde kan trouwens ook van de andere psychopaten gezegd
worden. Blijit men al deze meisjes mengen, of schift men onvoldoende, of past men op alle hetzelfde systeem toe, of stelt
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men leidsters aan, die zich niet geestelijk weten aan te passen
aan de afwijkende vormen, zoo mag men geen goede resultaten
verwachten. Bovendien heeft er dan dezelfde geestelijke besmetting plaats als in de oude gevangenissen. Lettende op de wijze
waarop zulke meisjes dikwijls geleid worden, dan mag men de
vraag stellen, of er niet evenveel of even weinig van deze meisjes
terecht zou zijn gekomen, als men haar eenvoudig aan haar
lot had overgelaten.
Bovendien begint de opvoeding der psychopatische kinderen
in dergelijke gestichten veel te laat, zij begint eerst als de psychopatie bijna niet meer te overwinnen is. Zoo ouders en onderwijzers(essen) geleerd zullen hebben om psychisch abnormalen
als zoodanig te herkennen, dan zullen zulke meisjes vroegtijdig
een gepaste opleiding (Psychopaten Heime) kunnen krijgen, en
zij zouden er hierdoor voor berwaard worden, dat zij later in de
armen der prostitutie vallen. (Deel II blz. 54-58).
Het krachtigste middel ter bestrijding der prostitutie is evenwel gegeven in onze kinderwetten, mits de Regeering slechts
bereid is de financieele consequenties dezer wetten te aanvaarden. Hiervoor is evenwel noodig dat de Regeering meer
sociaal gaat voelen, wat er haar toe zou kunnen brengen om
een kleiner aantal millioenen te besteden aan provinciale en
departementale gebouwen, aan laboratoria en administratie. Dan
zouden de gelden gemakkelijk gevonden kunnen worden om elk
minderjarig meisje, dat bedreigd is of sexueele handelingen
pleegt, onder toezicht of ter beschikking te stellen, althans gedurende 1 jaar. Zij zijn nog te jong om op deze wijze over haar
eigen lichaam to beschikken, ook zien zij nog niet in welke
gevaren er aan verbonden zijn en zij begrijpen niet, dat zij een
weg zijn opgegaan, waarvan men bijna nooit meer kan
terugkeeren.
Hiermede is een schrijnende noodtoestand aangewezen. Wij
kennen de middelen om de prostitutie en de verspreiding der
geslachtsziekten te bestrijden, maar wij gebruiken ze niet.
Eenerzijds omdat wij beweren er geen geld voor te hebben,
anderzijds omdat wij te conservatief of to denklui zijn, om voor
deze meisjes de juiste opvoedingsmethode toe te passen. De
Graaf schreef terecht : ,,op de ladder der ethiek staat de vrouw
op de bovenste en op de benedenste sport"; wij hebben hier met
de benedenste te maken. Maar niet alleen daarmede, want er
is hier veel meer in het spel dan de persoon van het meisje.
Daarop wees de kinderrechter De Jongh : „Als een huisvader
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zich misdraagt, terwij1 de moeder een rechtschapen levenswandel
onderhoudt, dan blijft het gezin, al is het ook met jammerlijke
moeite, veelal nog wel in stand en de kinderen kunnen nog goed
terecht komen. Maar als de moeder niet deugt, dan gaat het gezin
met de kinderen onafwendbaar in den afgrond, ook al is de vader
nog zoo vol plichtsbesef."
Daarom is het eerste noodige : opvoeding van de meisj es. Of
zou het te verwachten zijn, dat een meisje, dat tot een bepaalden
leeftijd een straatscharreltje geweest is, een welbewuste, goede
opvoedster van haar kinderen zal worden?"
Nog een enkel woord over de toename der onzedelijkheid.
Wij alien zijn getuigen geweest van de toename der immoraliteit op alle gebied, als een gevoig van den wereldoorlog. Daarom
zou het niet bevreemdend zijn, zoo deze zich ook uitte op geslachtelijk gebied. Zij zou er o.a. toe kunnen leiden, dat steeds
jongere kinderen in de armen der prostitutie worden gevoerd.
Het is vooral de verdienste van De Graaf er op te hebben gewezen, dat deze toename heeft plaats gehad (198). Hij wendde
zich tot de chefs van de kinderpolitie te Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht, en hun cijfers en indrukken bevestigen
zijn opvatting. Als oorzaken voor den achteruitgang op zedelijk
gebied worden genoemd : tuchteloosheid, toegeven van de ouders
omdat zij er niet tegenop kunnen, vroeg-riejpheid van de
kinderen, absoluut gebrek aan zelfbeheersching. Daarnaast het
loslaten van alien godsdienst. Wat de ouders betreft wordt
gewezen op : dronkenschap, onzedelijk leven van de ouders,
onzedelijke handelingen van den vader met de kinderen, slechte
verstandhouding tusschen vader en moeder, ongeschiktheid tot
opvoeding, ook minder goede lichamelijke of geestelijke gesteldheid der ouders. Met dit laatste wordt gezinspeeld op het veelvuldig voorkomen van zwakzinnigheid bij de moeder als oorzaak
van het ontstaan van verwaarloosde gezinnen. Mocht deze getuigenis toch vooral in het oog gehouden worden door hen, die
van meening zijn, dat een zwakzinnig meisje goed terecht is,
als zij tot een huwelijk is gekomen. Zij is dan zelf wel geen
prostituee geworden maar zij baart prostituees.
Voor de opvatting van De Graaf over de toename der onzedelijkheid pleit ook de statistiek der gemeente-polikliniek voor
geslachtsziekten te Rotterdam (199) en de criminaliteits
statistiek betrekking hebbende op het 2e kwartaal van 1926.
Toch hebben wij de vraag daar tegenover te stellen : „is er
hier een werkelijke of een schijnbare toename?"
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Zoodra de geneesheeren op een ziekte zijn, gaan letten, die
vroeger werd veronachtzaamd of niet werd begrepen of die men
nog niet had leeren genezen, dan schijnt het aantal gevallen met
angstwekkende snelheid toe te nemen, omdat nu velen zich ter
behandeling midden. Onze poliklinieken tegen geslachtsziekten
zijn eerst eenige jaren oud en van de kinderpolitie en zedenpolitie
kan hetzelfde gezegd worden. Het bestaan der kostelooze poliklinieken en haar werkwijze moest geleidelijk doordringen tot
het yolk, waardoor het bezoek (daarom nog niet het aantal besmettingen) van jaar tot jaar toeneemt. De kinder- en de zedenpolitie moesten eerst het terrein verkennen, moesten zich aanpassen aan hun geheel nieuwe taak. Zoo neemt haar kennis
van de moreele opvatting der laagste volksklasse van jaar tot
jaar toe, ook haar geoefendheid om crimineele of zedelijke
delicten te ontdekken en mede haar ijver om die te voorkomen.
Zij wordt zich bewust van den ontzaglijken omvang van haar
voorkomende en haar opvoedende taak. Zoo moet ook zij wel
den indruk krijgen alsof de onzedelijkheid voortdurend toeneemt (200).
Dit alles zijn theoretische bedenkingen, en het doet betrekkelijk weinig ter zake of de onzedelijkheid vroeger kleiner of
grooter was. De hoofdzaak is, dat wij geleidelijk den toestand
leeren overzien en dan rijst er een beeld van zoo diep bedroevenden aard voor ons op, dat alien, die sociaal voelen, voor de
volgende vragen gesteld worden : „Wat kunnen wij doen om aan
de kinderen van ons yolk een betere opvoeding te geven ?"
„Wat kunnen wij doen om alien te leeren, dat men door zijne
sexueele driften niemand mag benadeelen en ook zichzelf niet?"
Laten we nu eens kort te samen vatten wat ter bestrijding der
prostitutie (behalve de algemeen maatschappelijke maatregelen)
zou moeten geschieden : Van de regeering vragen wij een veel
ruimere toepassing der kinderwetten en het niet beknibbelen
der kinderrechters, voogdij raden en voogdij instellingen bij het
uitoefenen van hun plicht : de bescherming der minderjarige
meisjes. Het moet financieel mogelijk gemaakt worden om elk
minderjarig meisje (liefst alle meisjes tot haar 25e levensjaar),
dat bedreigd is of gevallen, een betere opvoeding te geven, die
niet alleen moreel verheffend werkt maar haar ook in staat stelt
op fatsoenlijke wijze haar brood te verdienen. In deze moet de
staat samenwerken met de particuliere vereenigingen (Zie Dl. III
blz. 92-233). Van de groote gemeenten vragen wij dat overal
eene kinder- en eene zedenpolitie (Zie Dl. I 2e druk blz. 83-85,
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Deel II blz. 190-200) ingesteld worde, en van de kleinere gemeenten dat zij over veldwachters beschikken, die geleerd hebben
hoe zij minderjarige meisjes voor zichzelf en anderen kunnen
beschermen. De gemeenten moeten leeren inzien, dat de zedenpolitie niet alleen de taak heeft om zededelicten op te sporen,
en er voor te zorgen dat de wet gehandhaafd en overtredingen
bestraft worden, maar dat zij daarnaast de sociale plicht heeft
om met alle haar ter beschikking staande middelen de prostitutie
te bestrijden en terug te dringen. Van dat standpunt bezien is
haar voornaamste taak de bescherming van het minderjarige
meisje, want de aanstaande beroeps-prostituees ontwikkelen zich
in den regel uit jonge zich aan ontucht overgevende meisjes.
Die minderjarigen zijn nog terecht te brengen, de oudere prostituee niet meer.
Het „niet meer" geeft de tot nu toe opgedane ondervinding
weer. Het spreekt van zelf dat dit „niet meer" niet alleen een
schaduw werpt op deze vrouwen maar evenzeer op de maatschappij (op ons alien), daar wij den juisten weg ter reclasseering nog niet wisten te vinden. Dit laatste is ook met deze
woorden weer te geven „slat wij niet liefdevol genoeg zijn, omdat
wij ons zelf te lief hebben." Door eene systematisch doorgevoerde bescherming der meisjes is een grout gedeelte der prostitutie uit te roeien of te voorkomen. Voogclijraden en politie
zullen wij ten voile bereid en in staat vinden in deze hun taak
te volbrengen, mits zij weten dat hun werk niet verlamd wordt
door regeeringscirculaires, die op zuinigheid aandringen.
Natuurlijk zal er overal samenwerking tot stand moeten
komen tusschen kinder- en zedenpolitie en de ambtenaren der
kinderwetten, de secretarissen van voogdijraden, de afdeelingen
der vereenigingen tot bestrijcling der geslachtsziekten, de
middernachtszending en alle vereenigingen en gestichten van
particulieren aard, die aan bedreigde of gevallen meisjes, ook
aan meerderjarige prostituees, die om huip vragen om uit het
moeras verlost te worden en aan ongehuwde moeders, enz. enz.
de behulpzame hand bieden. Slechts met vereende krachten kan
hier iets goeds bereikt worden (200a).
Weten al deze belangstellenden, dus de door innige ontferming bewogenen, dat de regeering voortaan hun werk krachtig
zal steunen, clan zullen zij niet achterblijven en de gestichten
zullen uit den grand verrijzen voor deze beklagenswaardige
meisjes, die door hun ouders verwaarloosd en te zwak en onervaren zijn zichzelf staande te houden tegenover den aandrang
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der verleidende mannen. De meest schuldigen zijn hier de ongehuwde jonge mannen en vooral de ongehuwde werklieden (Deel
II, blz. 161) zoover het de hier besproken categorie meisjes betreft. Daarom zoude er alles voor te zeggen zijn, zoo men een
vrijgezellen belasting invoerde om de gelden te vinden voor de
bescherming en opvoeding dezer meisjes.
Er zijn gestichten noodig, waar jonge meisjes, die werkzaam
zijn buiten de gemeente waar haar ouders wonen, of die Been
Tehuis meer hebben, een aangenaam Tehuis vinden.
Er zijn gestichten noodig am aan alle minderjarige meisjes,
die of tot verwaarloosde gezinnen behooren of die bedreigd of
gevallen zijn een betere opvoeding te geven, waarbij zij tevens
leeren wat voor het verkrijgen van betrekkingen noodig is.
Deze gestichten zijn eventueel te scheiden in zulke voor voogdijkinderen en die voor onder-toezicht-gestelden. Voor beide moet
aan deze opvoeding zich de onmisbare nazorg buiten het gesticht
aansluiten.
Er zijn gestichten noodig voor ongehuwde moeders, zooals
die beschreven werden in Deel II (blz. 157-175) met nazorg
voor moeder en kind. Verder verwijs ik voor deze meisjes nogmaals naar het reeds meermalen aangehaalde boekje van Dr.
Meuleman.
Er zijn gestichten noodig, waarheen de politie die minderjarige meisjes kan brengen, die zwervende aangetroffen worden
(vreemdelingen, van de ouders weggeloopenen) en niet direct
kunnen warden getransporteerd, totdat nader over haar beschikt
kan worden. Deze gestichten moeten bij dag en nacht open zijn.
Hierdoor wordt voorkomen, dat zulke meisjes naar politiebureaux moeten worden gebracht in een dikwijls alles behalve
gewenschte omgeving. Het zijn dus politiebureaux voor bewaring van vrouwelijke arrestanten en kleine kinderen.
Er zijn gestichten noodig voor meisjes, die in een voor hen
vreemde stad zonder betrekking zijn, tot er een betrekking voor
hen gevonden is.
Er zijn gestichten noodig, waarheen de kinderrechter minderjarige meisjes ter observatie kan zenden, hetzij de onder wettelijk toezicht gestelden of wegens misdrijf gedetineerden, tot op
grond van een nauwgezet (vooral psychisch) onderzoek bepaald
kan worden welke opvoeding voor haar de meest aangewezene
is. Zij kunnen eventueel ook dienen voor meisjes, die tegen zich
zelf bescherming zoeken of wier ouders hulp bij de opvoeding
wenschen.
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Er zijn gestichten noodig voor misdadige meisjes, die geheel
door particulieren beheerd worden, want de staat is geen
opvoeder.
Er zijn gestichten noodig zoowel voor psychopatische als voor
zwakzinnige meisjes, waar deze (zoo mogelijk gedurende hun
verdere leven) in de meest aangename omgeving gehouden
kunnen worden. Immers zijn zij niet in staat zichzelf te beheeren, waarom zij zichzelf en de maatschappij benadeelen, niet
alleen door hun prostitutie maar evenzeer door haar nakomelingen (200b).
Naast deze gestichten hebben wij dan de levende krachten, de
helpers(sters) buiten de gestichten : die van het Stationswerk, het Leger des Heils, de middernachtzending, de kinderpolitie, zij die zich in contact stellen met meisjes, die zich voor
eerst in de stad komen vestigen (stadswerk) , de gezinsvoogdessen, de leidsters der vrije jeugdvorming en zoo vele andere,
die er nog komen moeten en in het bovenstaande en in Deel I
en IV reeds besproken werden.
Wij hebben een en ander, zoowel de gestichten als de menschen,
maar van alles lang niet voldoende (daar de middelen ontbreken), en verder zijn zij niet voldoende tot een aaneensluitend
leger georganiseerd.
Verder is er gebrek aan opvoedkunde omdat er te veel methode
is, te veel beginsel en traditie in plaats van een handelen zoo
als de goede moeder doet ; namelijk naar liefde en intuitie haar
in geeft en ieder kind leidende naar zijn karakter. Er is te
weinig opofferende liefde bij dit werk omdat men zichzelf te
lief heeft. Daarom hebben wij een statistische controle op de
oud-verpleegden noodig, die de verplicht door te voeren nazorg
ons verschaffen moet. Dan zal spoedig blijken welke methoden
of welke opvoedsters niet deugen, dan zal blijken dat er gestichten zijn, wel zeer ingenomen met hun work, maar wier
zelfgevoel een zwaren slag zou krijgen door een onderzoek naar
de blijvende resultaten bij die meisjes, die niet tot een huwelijk
komen. Want het terechtkomen door een huwelijk is niet op de
creditzijde van het igesticht to boeken. Ook vele beroepsprostituees trouwen. —
Allen die de practijk kennen verzekeren, dat de vrouw, die
eenmaal de prostitutie als beroep is gaan beoefenen, in den regel
niet meer te redden is. Het zal wel waar zijn met de boven
gegeven restrictie, maar zeer wel kan in de meeste gevallen
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voorkomen worden, dat er nieuwe prostituees bijkomen door de
bescherming (opvoeding) van het minderjarige meisje.
Zoo het mogelijk ware alle Staatsburgeressen er van te overtuigen, dat de prostitutie niet is een noodzakelijk kwaad, dan
zullen zij terwille van eigen zooms en dochters en van hun eigen
mannen zich hier even krachtig doen gelden als voor haar
rechten. Al die rechten zijn toch in de eerste plaats „middenstandsrechten", hier tgaat het om het proletarische kind. De
prostitutie (ik z-vvijg hier over 't extramatrimoniale geslachtsverkeer in 't algemeen) is even goed terug te dringen als epidemische of sociale ziekten, ten opzichte waarvan de mensch reeds
getoond heeft wat „dienen en opvoeden" vermag. 't Is zoo
wonderlijk dat het algemeene medelijden in de eerste plaats
opgewekt wordt door lichamelijk lijden, lichamelijke gebreken
en zoo worden jaarlijks millioenen besteed voor t.b.c.-lijders,
blinden, doofstommen, stompzinnigen, door ongevallen verminkten, epidemische ziekten enz. enz.
De prostitutie evenwel is in de eerste plaats een moreele
kanker zich nestelende in vrouwen en mannen en daarom nauw
verwant aan het zielelijden, dat in het volgende kapittel besproken zal worden. Het aantal moreele en zielelij ders is ontzachlijk groot, een veelvoud van al de lijders aan bovengenoemde
lichamelijke gebreken en ziekten. De eerste brengen naast het
moreele nadeel en zielslijden bovendien lichamelijk lijden en
verwoesten (en dat is het belangrijkste) het „gezinsleven".
„De vrouw wordt benadeeld" roept het feminisme. Ik zal het
niet tegen spreken. Maar het meest wordt zij benadeeld in die
seksegenooten, die de directe (prostitutie) of indirecte (geslachtsziekten) slachtoffers worden van de immoreele of van de
later te bespreken geestelijk invalide mannen. Dat wekt veel
meer lijden dan het terugdringen der vrouw op de arbeidsmarkt
of het niet verleenen van stemrecht. Het eerste moet in stilte
gedragen worden, het andere kan zich zoo luide uiten als het
wil. Er ligt een andere benadeeling der vrouw daarin, dat het
sociale werk tot nu toe meer belangstelde in de jongens en veel
minder in de zoo veel meer kwetsbare meisjes. Daarvoor dienden
de oogen open te gaan.
Zooals ik in Deel V aantoonde schreeuwt de vrouw van de
daken om haar rechten, maar zwijgt liefst over haar plichten.
Hier heeft zij een plicht tegenover haar seksegenooten, hier
wordt zij ten strijde geroepen ter wine van haar zoons, hier
gaat het om haar geluk, om het geluk in eigen gezin!

DE NOOD DER GEESTELIJK INVALIDEN (201).
Tot de geestelijk invaliden rekent men de ontoelaatbaren, die
in het 1ste Deel blz. 139-140, de epileptici, zwakzinnigen en
psychopaten, die wat kinderen betreft in het Se Deel blz. 5-58
behandeld werden. De misdadigers, de crimineele (strafrechtelijke) psychopaten en de zwervers zijn besproken in de vroeger
door mij uitgegeven studie : „Het Zieleleven van den misdadiger"
(201a). Een andere groep van geestelijke invaliden „de alcoholisten" werden in Deel V (blz. 145-187) behandeld. De sociale
behandeling der prostituees of beter van haar, die het dreigen te
worden, bracht het voorafgaande kapittel van dit 6e deel. De
volgende bladzijden zullen eenige beschouwingen brengen over
het sociale werk onder krankzinnigen en voiwassen (burgerrechtelijke) psychopaten, van lijders aan psychosen en zenuwlijders in 't algemeen. De overeenstemming die tusschen alle
geestelijke invaliden bestaat is deze, dat alien alleen geholpen
kunnen worden door educatie of reeducate, waarbij men het
moreele en sociale voelen bij hen moet trachten te ontwikkelen.
Daar wij dus met karakters te maken hebben, die steeds een oneindige verscheidenheid toonen, zoo dient elk geval individueel behandeld te worden, wat niet alleen een geestelijk onderzoek van
den persoon, maar ook van de omgeving, waarin hij groot werd of
leeft, vereischt. Daar buitendien bij de meesten (niet allen, want
Wij kennen ook geestelijk normale crimineelen en prostituees)
geestelijke afwijkingen bestaan, zoo hebben wij voor de opvoeding de kennis van den psycholoog en psychiater noodig, die
met den paedagoog moeten samenwerken om het gewenschte
doel te bereiken.
Zoo de behandeling dezer geestelijk invaliden in ons land
langen tijd veel te wenschen overliet, zoo ligt het daaraan, dat
ons yolk uit de vrijheid van het individu een fetis gemaakt had,
waarom wij alleen krankzinnigen en crimineelen (de laatsten
slechts tijdelijk) uit de maatschappij konden verwijderen. Wij
konden ze in hun eigen belang niet dwingen zich aan reeducatie
te onderwerpen. Het heeft vele jaren strijd gekost voor men door
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de instelling der voorwaardelijke veroordeeling de crimineelen
tot reeducatie kon brengen en de recidivisten onder de crimineelen langer kon vasthouden dan hun overtreding naar den
letter der wet vereischt. Eindelijk volgde in den allerlaatsten
tijd de opening van de mogelijkheid crimineele psychopaten uit
de maatschappij te verwijderen en de alcoholisten onder curateele te stellen en aan_dwangverpleging te onderwerpen. Boven
werd er reeds op gewezen (blz. 159), dat wij niet genoeg doen
voor gevallen en bedreigde meisjes en in Deel III (blz. 14-16)
werd reeds betoogd dat hetzelfde voor de achterlijken en
zwakzinnigen geldt. Op verdere wenschen zal ik niet ingaan en
tot de behandeling van krankzinnigen en psychopaten overgaan.
Als krankzinnig beschouwen wij zulke personen, die, daar hun
intellect gestoord is, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en
die (in de gewone maatschappij blijvende) tot onmaatschappelijke daden zullen overgaan, die gevaarlijk kunnen zijn voor
anderen of voor zichzelf. Immers toont zich het gestoorde
intellect in de eerste plaats in onmaatschappelijkheid. Psychopaten hebben een goed intellect, maar een abnormaal gemoedsleven en een gebrekkige wilsontwikkeling enz., zij kunnen zich
daarom niet aanpassen aan de maatschappij, zij zijn evenwel
dikwijls nog in staat geheel of ten deele voor zichzelf te zorgen,
daar hun intellect niet geleden heeft. Gevaarlijk voor zichzelf of
voor anderen zijn zij slechts in zooverre, dat zij neiging vertoonen crimineel te worden en wel steeds recidiveerende,
waarom de psychopatenwet ons in de gelegenheid stelt zoodanigen voor langer tijd of blijvend uit de maatschappij te
verwij deren ( 202) .
Een eigenaardig verschil tusschen krankzinnigen en psychopaten is, dat de eersten in den regel niet lij den door hun toestand,
de laatsten wel. Evenals de krankzinnigheid ontstaat de psychopatie niet in en door het leven maar is aangeboren, zij kan in
krankzinnigheid overgaan. Daar de ziekte op aanleg berust,
zoo is zij ongeneeslijk, evenwel is de uiting of de reactie van den
zieke ten zeerste afhankelijk van de omgeving, waarom door
verstandige opvoeding en gepast milieu een gedeeltelijke (naar
den vorm wellicht volkomen) aanpassing aan de maatschappij
verkregen kan worden. De bij hen alles overheerschende hartstochten worden dan teruggedrongen of sluimeren. Wel blijven
zij onvatbaar voor hoogere zedelijke begrippen, maar zij kunnen
leeren uitwendige vormen te respecteeren.
Bij andere psychopaten zijn juist de hartstochten zwak ontKOHLBRUGGE,
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wikkeld, zoo zwak, dat zij er zichzelf door benadeelen. Zij zijn
meestal lichamelijk zwak, hebben overgevoelige zintuigen, een
prikkelbaar vaatsysteem en zijn snel uitgeput. Het hinderlijkste
bij hen is de wilszwakte, waarom de opvoeding moet trachten
deze te bestrijden. Moeilijker te behandelen is de derde groep, die
aan Epileptici herinnert, door hun verhoogde prikkelbaarheid,
hun woeste buien en hun gedeprimeerde gemoedsstemming.
Daarnaast hebben zij de neiging tot wegloopen en doelloos rondzwerven. Niet minder lastig zijn de leugenachtigen, wier overgroote phantasie en levendigheid hen drijft tot opsnij den,
intrigeeren, onrust stoken en tot allerlei kattekwaad. Bij de
behandeling zijn vooral de laatstgenoemden van alle andere
patienten te scheiden, daar zij het beheer eener inrichting door
hun gestadig stoken nagenoeg onmogelijk maken (203).
Heeft de psychopatie zich geheel ontwikkeld, is de lijder volwassen, dan zal reeducatie zelden veel uitwerken. Tracht men
krankzinnigen en psychopaten in de maatschappij terug te
voeren dan blijkt, dat dit veel meer moeite kost bij psychopaten
dan bij hen, voor wie een verklaring van krankzinnigheid is
afgegeven, die dus een tijdlang in een gesticht hebben doorgebracht.
Geheel anders staat het met psychopatische kinderen, die
vroegtijdig als zoodanig zijn herkend ; zijn zij uit een normaal
gezin, zoo zal een geregeld bezoek der sociale werkster onder
leiding van een psychiater genezing kunnen brengen. Is een
der ouders (of beide) abnormaal, zoo zal een blijvend resultaat
slechts verkregen kunnen worden door het kind uit het gezin te
verwijderen. Het eerste komt veel minder voor dan het tweede.
De berichten uit Duitsche „Fiirsorgeanstalten" luiden wat de
reeducatie betreft zeer bemoedigend, vooral die uit Hamburg.
Daar verkrijgt men bij 88 % een goede of vrij goede aanpassing
aan de maatschappij, van de overschietende 12 % is niets terecht
te brengen (204). Voor al deze en vele andere geestelijke
invaliden blijven evenwel de woorden van Ds. W. L. Slot
(Rekken) gelden : „Wij zijn pas gerust wanneer wij ze naar de
laatste rustplaats brengen" (205).
Overigens moet men zich wachten gevallen van immoraliteit
en antisociaal zijn eenvoudig tot de psychopatie te rekenen, of de
echte aangeboren psychopatie te verwarren met toestanden, die
tiej dens de puberteitsontwikkeling kunnen ontstaan door een al
te hevige reactie op de invloeden der omgeving. Deze gevallen
behooren tot de groep der „moeilijk opvoedbare kinderen" ;
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voor hen is volkomen genezing te verkrijgen (205a). Deze
„moeilijke kinderen" hebben eerst gedurende den allerlaatsten
tijd de aandacht onzer geneesheeren en paedagogen getrokken,
zoodat er voor eigen land nog weinig over te berichten valt.
Toch zullen wij aan het einde van dit kapittel op hen terugkomen.
Laten wij thans overgaan tot een bespreking van het vraagstuk : waarom al de verschillende afwijkingen van het normale
centrale zenuwstelsel, van het normale gemoedsleven en de
normale wilsontwikkeling, dus het aantal der geestelijk
invaliden door onze cultuur toenam.
Vergelijkende onderzoekingen van den schedelinhoud bij
schedels uit de opvolgende eeuwen (206) hebben het waarschijnlijk gemaakt, dat het volume der hersenen in Europa sterk is
toegenomen. Dit leidde tot de gevolgtrekking, dat de cultuurmensch een eenzij dig hersendier geworden is, waarvan het steeds
meer verslappende onderstel slechts dienst doet om die hersenen
te dragen en te voeden. Deze eenzijdige vorming vergeleek men
met die van uitgestorven dieren, die zich ook zeer eenzij dig
hadden gespecialiseerd, en volgens de natuuronderzoekers hierdoor zijn uitgestorven. De gevolgtrekking ligt voor de hand, dat
ook wij cultuurmenschen door dit lot bedreigd worden.
Velen spreken van de overlading van ons onderwijs. Zeker is
er een ontzaglijke toename van kennis, feiten en lectuur, en er
worden enorme hooge eischen gesteld aan degenen, die voor
algemeen ontwikkeld willen gelden. Verder heeft onze cultuur
zeer gecompliceerde verhoudingen aangenomen ; de toename der
menschen, de verhooging van den levensstandaard hebben tot
een concurrentie geleid, die ons dwingt tot rusteloos werken,
te meer daar in alle klassen de materialistische denkwijze
toenam (207). De gevolgen zouden zijn : overspanning, oververmoeienis, slapeloosheid, nervositeit, een verlangen naar prikkelende en verdoovende middelen, die weer leiden kunnen tot
misdaad en krankzinnigheid, bovendien zouden zij de komende
geslachten reeds voor de geboorte benadeelen.
Betreffende het laatste heerscht evenwel verschil van
meening, want volgens den een erven deze degeneratie-verschijnselen over, volgens den ander (208) ontstaan ze niet door
overerving maar verschijnen zij telkens opnieuw in normale en
gezonde geslachten. Zij zouden dus niet berusten op kiemvariatie
maar op kiembenadeeling door uitwendige invloeden.
Zoo meent Bayerthal dat ziekte, ongevallen, nood, gedeprimeerde gemoedstoestanden bij de moeder aanleiding kunnen
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geven tot de geboorte van stompzinnige, psychopatische, zenuwzwakke kinderen. Boemke beweert, dat alles wat de moeder verzwakt zich bij het kind zal uiten, daar waar het het minste
weerstandsvermogen bezit, d.w.z. op het zenuwgestel. (Zie Deel
III, blz. 7-9).
De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden, want al zouden
krankzinnigheid en stompzinnigheid niet direct overerven, zoo
erft naar mijn meening toch de nerveuze constitutie over waarop
zij berusten. Daarop zullen wij op een andere plaats terugkomen.
Zij, die optimistischer denken zijn van meening, dat elke
eenzijdige vorming of vervorming door onze cultuur van voorbijgaanden aard zal zijn. Uit deze verschijnselen zou slechts blijken,
dat wij ons nog niet voldoende aan de nieuwe cultuur, die zulk
een overmatige herseninspanning eischt, hebben aangepast. Een
dezer symptomen zou dan de toename der krankzinnigheid en
psychopatie zijn.
Wij beschikken over weinig statistieken betreffende idiotie
en krankzinnigheid. Kaup wijst er op, dat de den mensch benadeelende industrieele ontwikkeling vooral na 1870 begon en
hij beweert dat sedert idiotie en krankzinnigheid tot 1910 (1901)
in Duitschland toenamen met 20 %, in Engeland met 25 To.
In de Vereen. Staten namen deze psychosen van 32 per 1000
tot 50 per 1000 inwoners toe. Schrikwekkende cijfers verkrijgen
wij, zoo wij onderzoeken hoeveel krankzinnigen er in inrichtingen verpleegd worden. In Engeland (1859-1909) nam de
bevolking toe met 81 %, het aantal verpleegde krankzinnigen
met 250 % (209). In Frankrijk (1836-1869) nam de bevolking
toe met 11 %, het aantal verpleegden met 250 % (210). In
Nederland (1850-1913) nam de bevolking toe met 100 % en het
aantal der verpleegden met 1100 % (211). Deze cijfers worden
evenwel door Kaup misleidend genoemd en Lenz (212) zegt,
dat zij niets bewijzen. Wel werden er gedurig nieuwe gestichten
gebouwd en het aantal verpleegden steeg zeer snel, maar daaruit
blijkt nog niet, dat het percentage der krankzinnigen over de
geheele bevolking toenam. Immers bestond er vroeger een algemeene tegenzin om familieleden naar gestichten to zenden en
deze vooringenomenheid was ten deele ook gewettigd. De toestanden waren er vroeger verschrikkelijk, totdat Dr. Pinel in
Frankrijk en Prof. Schroder v. d. Kolk in ons eigen land die
verbeterden. Men verpleegde de krankzinnigen dus liever in
eigen huis. Trouwens worden ook thans nog vele idioten en
krankzinnigen in eigen huis verpleegd, zoodat men aanneemt
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dat er in Duitschland, Nederland en Engeland bijna evenveel
buiten als in de gestichten zijn (213).
Niettegenstaande de voortschrijdende verbetering der verpleging bleef het vooroordeel tegen de gestichten nog langen tijd
bestaan. Daartoe droegen veel bij de boeiende verhalen en
romannetjes waarin verteld werd, dat men allerlei menschen in
gestichten opborg, die men uit eigen belang of omdat zij lastig
waren wenschte te doen verdwijnen. Zulke gevallen hebben zich
trouwens weleens voorgedaan. In de gezinnen wilde men niets
van de gestichten weten zoolang men het begrip der krankzinnigheid opvatte naar Nieuw Testamentische wijze. Krankzinnigen waren dan „door den duivel bezetenen". Een krankzinnige, die in dien toestand stierf, kon dus ook niet zalig worden
en hij was een schande voor zijn familie. Daarom trachtte men
krankzinnige familieleden in eigen huis weg te moffelen of men
ging in de grootste eenzaamheid wonen, men zonderde zich van
alien of om maar niet bekend te doen worden, dat het „hoogst
zenuwachtig" genoemde familielid, krankzinnig was. Het geheele
gezin offerde eigen leven en eigen genoegen daaraan op. Er zijn
merkwaardige offers gebracht van toewij ding en liefde, omdat
men nu eenmaal deze vreemde voorstelling van krankzinnigheid
bezat. Wat in zulke gezinnen (die niet eens een geneesheer raadpleegden) geleden werd, daarmee waren boekdeelen te vullen.
Langzamerhand wijzigde zich deze opvatting, omdat het
aantal personen toenam, die het N. Testament niet langer als
een geneeskundig handboek aanzagen. Omdat men door toenemende geneeskundige kennis krankzinnigheid geheel anders
leerde beoordeelen en ook de tallooze overgangsvormen leerde
kennen. Daardoor werd ook de geneeskundige behandeling in
de gestichten gedurig beter, vooral nadat Engeland was voorgegaan in het verwerpen van het dwangstelsel, waardoor ook de
dwangbuis verdween en daarnaast ook de opsluiting in cellen.
Er volgde nu de methode om de onrustige patienten te behandelen door bedrust en langdurige baden met het gevoig dat
zij volstrekt niets uitvoerden. Sedert werd het stelsel der werktherapie ingevoerd, waardoor de onrust, het verzet, de afstomping en de ontaarding verdwenen en plaats maakten voor zekere
levenslust, een verhooging van het geluksgevoel en een aanpassing aan de kleine maatschappij van het gesticht. De krankzinnige zet zijn levensdrang en lichaamskracht nu niet meer om
in vernieling en schreeuwen maar in arbeid, en de onrustige
afdeelingen verdwijnen dientengevolge. Dit systeem is in ons
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land wel het best doorgevoerd te Santpoort en in het Israelitische gesticht „Het Apeldoornsche bosch". De vrouwen werken
daar in de wasscherij, in de naaikamer, in mangel- en strijkkamer terwijler voor de mannen een timmermanswerkplaats, een
mattenmakerij, een schoenmakerij, een wevert, een schilderswerkplaats, een bloemen- en groentenkweekerij bestaat. Dit geldt
voor beide gestichten het Apeldoornsche bosch heeft buitendien
een matrassenmakerij en kleermakert Verder zorgen de patienten voor het transport van het eene gebouw naar het andere.
Velen beschikken thans voor hun werkzaamheden over alle
scherpe werktuigen, die men vroeger voor hen wegborg. Te
Santpoort warden zij betaald in gestichtsmunt, waarvoor zij
allerlei versnaperingen kunnen koopen en ook hun kamers
kunnen versieren (214). Verder wordt er thans ook veel meer
aandacht geschonken aan amusementen voor de verpleegden of
kleine feesten. Voor het Apeldoornsche bosch wordt genoemd:
muziekuitvoeringen, tooneelspel, voordrachten en bioscoop in de
aanwezige fraaie feestzaal, maar hierbij zijn de patienten over
het algemeen passief. Bovendien: wandeltochten, tuinfeestjes,
uitstapjes, rijtoeren en het uitdeelen van versnaperingen. Er is
een vereeniging gevormd door patienten, die gezellige avondjes
organiseert en er is ook een zangkoor gevormd voor patienten.
Er is nog weinig werk van gemaakt om de sport door de
patienten zelf te laten beoefenen, wel wordt er gedaan aan spelen
als kaarten, domino, dammen, schaken, halma, sjoelbak enz.,
toch zou men op dit gebied nog veel meer kunnen doen. Weet
men verder dat de dagverblijven thans in een aantal gestichten
tot gezellige kamers zijn ingericht, dan spreekt het van zelf, dat
het moderne gesticht thans een geheel ander karakter draagt
dan het oude gesticht, dat veel meer aan een celgevangenis
herinnerde. Aan deze methode is ook nog dit voordeel verbonden dat de geneesheer en de verplegers de patienten veel
beter leeren kennen.
Het ligt voor de hand, dat door de werkmethode en wat zich
daarbij aansluit, de genezing ten zeerste bevorderd wordt. Nu
kan men natuurlijk in volstrekten zin bij iemand, die eenmaal
krankzinnig was nooit van een genezing spreken, want zijn(haar)
ziekelijke aanleg blijft. De ziekelijke aanleg zou evenwel dikwijls
niet tot krankzinnigheid geleid hebben, als de maatschappeltke
toestanden niet tot allerlei moeilijkheden geleid hadden, waartegen hun zwakke centrale zenuwgestel niet opgewassen was.
De hierdoor zich ontwikkelde krankzinnigheid kan wel genezen,

Gewijzigde opvatting betreffende gestichten.

167

en de zieke kan in de maatschappij terugkeeren en zich aan deze
aanpassen nadat hij de aanpassing in het .gesticht geleerd heeft.
Natuurlijk moeten de maatschappelijke toestanden meewerken,
daar de ziekelijke aanleg aanwezig blijft. Het gestichtsleven
verkrijgt door de werktherapie en het samenwerken met anderen
het karakter der re&lucatie, waarvan bij de vroeger toegepaste
bedrust geen sprake was. Daar nu nog niet alle gestichten den
nieuwen vorm hebben aangenomeri, zoo is het zaak der familieleden om voor den patient het modern ingerichte gesticht te
eischen, waardoor de achtergeblevene er toe genoodzaakt worden
de oude methode te wijzigen. Thans wordt de keus nog al te zeer
door factoren bepaald, die niets met de .genezing te maken
hebben. Hoeveel meer genezingen er door de werktherapie plaats
hebben dan door de vroeger gevolgde methode valt niet te
zeggen. Over 't algemeen geldt wat genezing betreft voor de
verpleegden het volgende(Schuurmans-Stekhoven) : Bij ongeveer
een derde gedeelte van de gevallen eindigt de verpleging door
ontslag of overlijden binnen zes maanden na de opneming.
Wordt de verpleegde niet binnen drie jaar na de opneming in
een gesticht ontslagen, dan blijft hij doorgaans zijn leven lang
in een gesticht.
Dr. Swanenburg de Feye stelde to Franeker een (niet gepubliceerd) onderzoek in, waaruit blijkt, dat 40 % als genezen
ontslagen konden worden, waarvan 20 % zich goed hidden in
de maatschappij. Wij zouden wel over meer dergelijke anderzoekingen beschikken, als zij niet pijnlijk waren voor de oudverpleegden en hunne gezinnen, want nog algemeen heerscht
de opvatting, dat de plaatsing in een gesticht een groot leed
is voor den patient en voor zijn familie, een leed dat wel als een
schande wordt gevoeld.
Zonder twijfel zal dit gevoel van leed nog meer verdwijnen
zoo de oudere gestichten met somber gesloten front en muren
verdwenen zijn en plaats gemaakt zullen hebben voor de moderne
open gestichten, en zoo het publiek veel meer gelegenheid had
er zich van to overtuigen hoe thans in die gestichten geleefd
wordt.
Meer dan door de overtuiging dat de gestichten thans geen
schrikwekkende gevangenissen meer zijn werd de drang om
zijn zieken daarheen te brengen bevorderd door de ondervinding,
dat bij den strijd om het bestaan en het moderne gecompliceerde
leven, bij de beperkte waning der stedelingen zulke hinderlijke
personen niet meer in huis gehouden kunnen worden.
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Dr. Meijers meent, dat de tegenwoordige samenleving met al
haar samengesteldheid en gevoeligheid zenuwzieken minder goed
verdraagt dan vroeger. Ook begreep men, dat het krankzinnig
zijn van een familielid beter door de opname in een gesticht
verborgen bleef, dan bij een verpleging in eigen gezin. Verder
leerde de bovengenoemde kennis van overgangstoestanden, dat
krankzinnigheid niet een op zichzelf staande toestand is, maar
geleidelijk overgaat in allerlei andere, die de normale mensch
beter begrijpen en doorzien kan. Die overgangstoestanden
moesten te meer opvallen, naarmate de levensstrijd in de maatschappij steeds hoogere eischen aan het psychische gezond-zijn
stelde en naarmate eigen nervositeit het ondoenlijk maakte zulke
zieken zelf te behandelen. Immers komen zij veelal uit zenuwzwakke gezinnen voort, waar alien overgevoelig of buitengewoon
prikkelbaar zijn. Daarom kunnen zij beter in een gesticht of in
een vreemd maar normaal gezin (zoo men gezinsverpleging
wenscht) behandeld worden.
Door dit alles moest het aantal der krankzinnigen in de gestichten sterk toenemen, zooveel te meer daar de sociale wetgeving er toe leidde, dat tal van arme krankzinnigen kosteloos
in gestichten konden worden ondergebracht. Ook dezulken, die
men vroeger wel in gewone ziekenhuizen of gevangenissen had
opgeborgen. Daar bovendien door de uitmuntende verpleging
hun leven belangrijk verlengd werd, daar men er verder toe
overging ook idioten en kindschen in de gestichten op te nemen,
zoo moesten de gestichten wel overvol worden en gestadig nieuwe
bijgebouwd worden. Ter verklaring van het feit, dat het aantal
in gestichten verpleegden van jaar tot jaar relatief sneller toeneemt dan de bevolking, schreef de Inspecteur J. H. Schuurmans
Stekhoven het volgende:
„We mogen uit deze kleine tabel (zie aant. no. 211) natuurlijk
niet afleiden, dat de geestestoestand van de bevolking van Nederland evenveel ongunstiger wordt als de verhoudingscijfers hooger ;
het begrip „krankzinnig" is allengs belangrijk gewijzigd, menig
geneesheer is vrijgevig met het etiket „krankzinnig", wanneer
hij Been kans ziet met het etiket „zenuwlijder" den patient een
pleats te bezorgen in een inrichting ter verpleging van dergelijke lijders. Een rustig voortgaan op dien weg is natuurlijk
verkeerd. Naar mijn meening moet het begrip krankzinnig niet
maar steeds verruimd, maar integendeel vernauwd worden en
moet door de Overheid welbewust aan de zenuwlijders niet
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minder zorg worden besteed dan aan de overige lichamelijke
zieken.
In dit verband zoude ik even willen herinneren aan wat ik een
paar jaar geleden elders schreef :
„Velen, voor wie observatie in een kliniek noodig is, komen
niet daar maar in een gesticht.
Velen, voor wie het sanatorium de aangewezen plaats ware,
komen bij ontstentenis van ruimte in een sanatorium, niet daar
maar in een gesticht.
Velen, voor wie verpleging in een gasthuis aangewezen ware,
komen niet daar maar in een gesticht.
Nog weer anderen, geschikt voor de gezinsverpleging, komen
niet daar maar in een gesticht.
Men gaat maar steeds door met het bouwen van gestichten.
Ik acht het van overwegend belang, dat men eerst zorge voor
meer klinieken, sanatoria, en gasthuizen. Daardoor zou oak
weer ruimte vrij komen in de gestichten". (Het zal den aandachtigen lezer duidelijk zijn, dat met deze uiteenzetting alles
behalve bewezen wordt dat het aantal zenuwlijders of geestelijk
invaliden in algemeenen zin niet gestadig zou toenemen.)
Op grond van dit alles berust de bovengenoemde overtuiging,
dat de toename van het aantal verpleegden geen bewijs is voor
de toename der krankzinnigheid. Zelfs kan men voor ons eigen
land vaststellen, dat er van 1909-1914 geen toename was in
het getal der nieuw opgenomenen ; de cijfers wijzen veeleer op
daling (215). (Zoo al geen sterke daling toch zeker geen toename). In elk geval is er reden aan to nemen, dat er daling is,
omdat onder de nieuw opgenomenen de jeugdigen tot 9 jaar en
de ouden boven 60 jaar een steeds grooter plaats beslaan.
Daaruit moet men opmaken, dat de idioten en kindschen vroeger
weinig of niet in gestichten verpleegd werden, (thans echter
wel), terwijl dit toch eigenlijk geen krankzinnigen zijn. Ook
in Engeland (216) maakte men de opmerking, dat wel is waar
sedert 1849 de krankzinnigheid relatief sterker toenam dan de
bevolking, maar dat sedert 1909 de procentsgewijze toename
van beide, dezelfde is. Dit zou er dus voor pleiten, dat wij ons
hebben leeren aanpassen aan onze cultuur.
Verder wilde men den invloed der cultuur op de toename der
krankzinnigheid ontkennen, door de aanvoering van het feit,
dat niet in de eerste plaats vermeerdering der gevallen bij de
zoogenaamde hersenwerkers werd geconstateerd (217). Juristen
(15 :10000),geneesheeren (12 :10000), leeraren en onderwijzers
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(7 : 10000) lij den er minder aan dan werklieden (39 : 10000)
en winkelbedienden (47 : 10000). Het is ook niet het hersenwerk
op zichzelf (in tegenstelling met den lichameltken arbeid), dat
de menschen benadeelt, veel meer het eentonige van het laatste,
eentonig door de ver gedreven specialisatie (D. V blz. 88-89).
Bovendien is het de zorg voor de toekomst, met totale afhankelijkheid hunner positie, die de psychisch zwakken ander de
werklieden krankzinnig doet warden.
Deze verklaring moge juist zijn voor een aantal gevallen, er
staat tegenover dat het eentonige werk slechts hen benadeelt, die
door hun goeden geestelijken aanleg voor geheel ander werk
bestemd zijn en daarom in verzet komen. Verder houdt deze
verkiaring geen rekening met den sterken opwaartsgaanden
stroom. Uit de besten van den werkenden stand vullen de uitstervende hoogere standen zich gedurig aan (Zie Deel V, blz.
111-145), de eerste verliezen dus als stand vele van hun beste
leden. Reeds om die reden zullen er in den werkenden stand
meer gedegenereerden en krankzinnigen voorkomen dan in de
hoogere standen.
Dr. Moll, de bekende Engelsche specialiteit voor zielsziekten,
ontkent de toename der krankzinnigheid niet, maar hij betwij felt
of deze door ons actief cultuurleven veroorzaakt werd.
vond (218), dat krankzinnigheid meer voorkwam ten platten
lande dan in de industriesteden en zeeplaatsen, en dat deze ook
zelfs onder de zoo geregeld levende menschen als Kwakers bestand. Hier kunnen evenwel geheel andere toestanden de schuld
dragen, namelijk de ten platten lande en in de kleine religieuze
vereenigingen veel voorkomende huwelijken tusschen neven
en nichten van den eersten of tweeden graad. Deze zijn onder
volkomen gezonde menschen wel niet nadeelig, doch warden dit
direct, zoo enkele families door tuberculose, zenuwziekten of
andere oorzaken geestelijk achteruit beginnen te gaan. In deze
gevallen versterkt zulk een huwelijk de degeneratie. Hiervoor
bracht H. Lundberg (219) tal van voorbeelden.
Er is zeker geen enkele reden deze toename van gedegenereerde gezinnen ten platten lande in Zweden aan ons moderne
cultuurleven toe te schrijven. Hetzelfde geldt voor de toename
der krankzinnigen in het kleine vorstendom Lippe, waarvoor
een betrouwbare statistiek reeds van of het jaar 1804 bestaat.
Van 1804 tot 1908 namen zij daar toe van 13.6 per 10000 tot 31.88
per 10000 inwoners. Evenzeer toonde de keuring voor de militie in
Zwitserland, dat het aantal wegens geestelijke abnormaliteiten
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aigekeurden gestadig toenam en hetzelfde bewees het onderzoek
der schoolkinderen in Kanton Appenzell. Lange (220) toont aan,
dat deze toename ten deele is toe te schrijven aan de vele vroegtij dige en vruchtbare huwelijken tusschen abnormalen, waardoor
hun aantal gestadig toeneemt. Door de onderzoekingen te Appenzell, Rostock en Miinchen bleek, dat zwakzinnige, crimineele,
schizophrene kinderen uit gezinnen met een minderwaardigen
aanleg voortkomen. Onze cultuur is dan niet door haar versnelde
en intellectueele levenstempo schuld aan deze toestanden maar
veel meer onze sociale zorg, ons medelijden, waardoor zulke gezinnen kunnen blijven bestaan en het ontbreken van wetten om
huwelijken tusschen zulke personen te belemmeren. Stelden wij
(evenals vele natuurvolkeren) een bewijs van bekwaamheid in,
waaraan man en vrouw hebben te voldoen alvorens zij de toestemming krijgen een huwelijk aan te gaan, dan zoude de
toename der abnormalen of gedegenereerden beperkt worden.
Ik wees er boven reeds op, dat onze sociale toestanden het
mogelijk maken, dat inferieure menschen in leven blijven en
zich sterk voortplanten. Daar het moderne normale gezin het
aantal kinderen beperkt terwijl de abnormalen dit niet doen,
zoo hebben volgens Dr. W. Hickson (Psychopaticlaboratory
Chicago) de abnormalen vijf kinderen tegen een in de klasse der
normale en superieure menschen : „As a result bad heredity is
in the ascendant and good heredity is on the wane. Human
society is definitely menaced by the ascendency of the unfit."
(221)). Deze klacht leest men telkens ook in Duitsche bladen.
Om dezelfde reden vroeg de raad van controle over de krankzinnigengestichten in Engeland in zijn verslag over het jaar
1927 om een wet, die aan krankzinnigen het huwelijk verbiedt
(222). Wij hebben dus een reden leeren kennen waardoor het
aantal geestelijk invaliden in West-Europa moest toenemen, al
is dit niet door cijfers te bewijzen (223). Wij zullen nog een
andere reden leeren kennen, die uit de volgende feiten afgeleid
kan worden. Ik wijs dan op de gestadige toename der krankzinnigheid onder de negers in Amerika, sedert de slavernij er in
1863 werd opgeheven en de negers een uitnemende opleiding ontvangen. Er bleken (per millioen berekend) in 1890 5 X zooveel
krankzinnigen te zijn als in 1863 (224). Volgens Kaup komt
krankzinnigheid bij de negers der Noordelijke Staten thans
evenveel voor als bij Europeanen (225) , terwijl wij weten, dat
krankzinnigheid bij geringe geestelijke ontwikkeling zeldzaam
is (226). Japan (227) had zijn deelneming aan onze cultuur-
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ontwikkeling met een sterke toename der krankzinnigheid te
betalen en ik heb er meermalen op gewezen, dat het zenuwgestel
van den Javaan achteruit gaat door ons onderwijs (228).
„Dr. G. T. N. Ewens, the Superintendant of the Puyal Asylum,
Lahore, has stated that (229). „In India, as a result of the great
prominence given by Government to education, a certain rapidly
increasing number of insane natives came under notice, in
whom the mental disease seemed to have definite sequence to
overstudy in young persons of only mediocre intellect. The aim
of every young man, desirous of rising to a higher station than
that of his family, is to obtain a Government appointment of
some kind, and the only means now of doing so is by passing an
examination.
„An ever-increasing number of youths, instead of following
the occupations of their ancestors, enter a school or college, and
recklessly follow out a course of study often beyond their
capacity. Many are poor, and study under great difficulties, but
one and all learn by the auditory method, used in the last, of
repeating sentences aloud hundreds of times over, and all trust
entirely to memory ; learning by rote rather than using any
method which may enable them fully to comprehend anything
they may read."
Ook leerde het recrutenonderzoek in Duitschland, dat het
aantal geestes- en zenuwzieken sterk bleek toe te nemen, zoo
men de periode 1874-1878 met de periode 1904-1909 vergeleek.
De toename was van 1,6 0/00 tot 4,4 0/00 (230).
Het sterkst sprekende bewijs voor de toename der geestelijk
invaliden zie ik evenwel in de toename van den zelfmoord, die
toch door statistieken, die niemand kan tegenspreken bewezen
wordt (231). Volgens verschillende berekeningen vond men,
dat zelfmoord 7 a 8 maal (232) sneller toenam dan de bevolking,
al was deze vermeerdering niet overal zoo sterk. Zij was het
grootst in Frankrijk en Japan, toch schijnt ook in deze landen
een geleidelijke aanpassing aan ons cultuurleven tot uiting te
komen in een mindere toename of daling in de statistische
cijfers (233).
In Nederland, dat steeds weinig zelfmoorden kende, volgde op
geregelde toename tot 1909 een voortschrijdende vermindering
(234). Dat het vooral de toenemende levensstrijd is, die de
menschen tot zelfmoord drijft, blijkt wel het beste uit de schrikwekkende toename der zelfmoorden na den wereldoorlog in die
landen, die den oorlog gevoerd hadden en uit het feit, dat terwiejl
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zelfmoord vroeger onder vrouwen veel minder voorkwam dan
onder mannen, de verhoudingscijfers geleidelijk tot elkander
naderen door toename bij de vrouwen, die veel meer dan vroeger
in den levensstrijd betrokken worden. Eenzelfde taal spreekt
de sterke toename van zelfmoord onder de schooljeugd in landen,
waar de levensjacht, het er uit halen wat er in zit het grootst is
(Duitschland, Amerika). Verder zijn er onder de zelfmoordenaars steeds velen, die tot de geestelijk invaliden behooren, die
dus weinig geschikt zijn voor den levensstrijd. Dezelfde levensstrijd wordt immers ook beschuldigd van de toename der geestelijk onevenwichtige personen. In dezelfde richting wijst ook
het onderzoek naar de toename van zelfmoorden in de steden
(waarbij Nederland niet in de beschouwing is opgenomen). Deze
toename betrof voornamelijk soldaten, leerlingen, studenten, geleerden zonder staatsaanstelling, kunstenaars en geneesheeren,
welke groepeering er eenigszins op wijst, dat het ontrukt zijn
aan normale huiselijke omstandigheden (soldaten, leerlingen),
het beoefenen van kunsten en wetenschappen tot zelfmoord
drijft. Betreffende de toename van den zelfmoord onder scholieren vindt men veelal ter verklaring „gekrenkt eergevoel en
te strenge school" genoemd. Fiihlkrug meent evenwel dat deze
zelfmoorden niet aan de school maar aan de ouders zijn toe te
schrijven. Hij wijst er verder op, dat zelfmoord weinig voorkomt
onder R. Katholieken, daarentegen veel onder de Joden. Aan
menschen met weinig weerstandsvermogen geeft de Katholieke
kerk steun. Zedelijke kracht (zonder godsdienstige vorming)
zal men bij de massa niet vinden (235).
Behalve de krankzinnigheid zou de psychopatie, ook de lichtere
vormen er van, die overgaan in neurasthenie, hysterie of nervositeit sterk toenemen. Men spreekt van een algemeene verslapping van het zenuwgestel in tal van gezinnen. Deze geestelijk
debielen worden kenbaar als strijdlustige, onevenwichtige,
onrustige en grootsprekende menschen, Anderen zijn gedeprimeerd, mismoedig of zonder eenig stuur of karakter, anderen
zijn buitengewoon gevoelig voor indrukken, wat tot waan-voorstellingen kan leiden. Weer anderen vallen op door gestadig
wisselende gemoedsgesteldheid, door het hartstochtelijk verdedigen van overdreven denkbeelden, ook zijn er die geen gevoel
schijnen te bezitten, willoos zijn of buitengewoon opvliegend. Al
deze onevenwichtigheden hebben tengevolge, dat wij geestelijk
invaliden juist daar vinden, waar een groote eenzijdigheid
heerscht in religieuze of politieke (vooral revolutionaire) opvat-
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tingen, zij behooren dikwijis tot de fanatieken, de mystieken of
tot degenen die tot een grenzenloos idealisme gekomen zij n,
't geen zoowel tot communisme als tot allerlei andere ideeen tot
verbetering der maatschappij kan leiden. Onder hen treft men
veel aan : grenzenlooze minachting voor alle traditioneele gebruiken, zeden en gewoonten en algemeen erkende begrippen van
moraliteit en fatsoen, al ware het alleen maar, om zich hierdoor
van anderen te onderscheiden, om iets bijzonders te zijn in hun
diep geminachte omgeving. Hieruit komen ook de dweepers voort
met het eenzijdige, abnormale, het onechte in kunst en cultuur
(expressionisme, cubisme, futurisme, dadaisme). Andere geestelijk invaliden vallen op door hun kinderlijke ijdelheid of hoogmoed, het zijn personen die altijd slechts aan de rol denken, die
zij in de omgeving, waarin zij zich juist bevinden, spelen. Zij
willen steeds de aandacht op zich vestigen door verzonnen verhalen, door eigenaardige handelingen (spleen), door liefdadigheid of allerlei excentriciteit.
Daar tegenover staat (236), dat geestelijk abnormale
personen dikwijls een originaliteit toonen, die verrast en een
geestelijke productiviteit, die ons versteld doet staan. Door beide
eigenaardigheden kunnen zij machtige drijfveeren worden in
onze geestelijke cultureele ontwikkeling, zij worden de vaders
van nieuwe gedachten en nieuwe maatschappelijke instellingen,
waardoor zij de maatschappij verbeteren en verrijken, of zij
'geven op kunstgebied aan hunne igedachten vorm op een wijze,
die zoowel verrassend als ontroerend is. Men zou zelfs kunnen
zeggen, dat de vooruitgang en de verdieping van ons geestelijk
leven (ook op religieus gebied) voor een groot deel te danken
is aan talenten en genieen, wier abnormale aanleg toch niet te
ontkennen valt. Men zou zelfs de vraag kunnen stellen of de
stilstand in de ontwikkeling bij die volkeren, die wij wel natuurvolkeren noemen, niet een gevolg is van een ontbreken van dit
talentvolle maar ziekelijke type.
De ontwikkeling van dit type wordt bevorderd door onze overrijke lectuur, die zoo vol is van tegenstrijdigheden en paradoxen.
Een lectuur, waarin de zielen wel buitengewoon fijn worden
ontleed, maar dikwijls ook de slechte igedachten, die in het
menschelijke hart kunnen opkomen, breed worden uitgesponnen,
een lectuur dus, die geen opbouwing beoogt maar slechts een
uiteenrafelen of afbreken, waarin de schrij ver zijn eigen abnormale ideeen, zijn overgevoeligheid en prikkelbaarheid ten toon
stelt als het ware, het hooge, het bovenmenschelijke. Men
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moet abnormaal en pervers zijn om nog interessant te zijn.
Andere boekwerken willen slechts de gedachten prikkelen, de
zenuwen spannen.
Het kenmerkende van het overintellectueele, overbeschaafde,
oversensitieve type wordt verder opgemerkt bij onze kinderen,
die zoowel door de gesprekken in huis, als door de openbare
amusementen en door hun lectuur in eenige weken of maanden
meer indrukken krijgen dan een volwassene vroeger in hetzelfde
aantal jaren. Zij worden vooral opgezweept door de prikkelliteratuur, die speciaal voor hen geschreven wordt en van aflevering tot aflevering hen in spanning houdt.
Vele moderne schrijvers verstoren de rust in het leven door
hun wilde phantasie, door het opwerpen van veelal onoplosbare
problemen. Dezelfde gedachten hoort men evenzeer in de
schouwburgen als in concertzalen. Deze schrijvers en zoo vele
kunstenaars behooren zelf tot de degenere superieur en zij beheerschen in velerlei opzichten den smaak.
Deze „degeneres superieurs" (237) toonen tal van talenten
naast zeldzame abnormaliteiten, hooge intellectueele eigenschappen bij zeer ongelijkmatige ontwikkeling. Zij zijn geestelijke
machines met volmaakte raderen maar die niet volkomen in
elkander Brij pen, waardoor hun werk niet af is. Bij velen is er
een eeuwige strijd tusschen groote gaven en ongeschiktheid om
die in practijk te brengen. Daarom maken zij den indruk van
ongedurig, onlogisch, ongedecideerd te zijn. Of zij drijven hun
koppigheid tot het uiterste. Geniale concepties, origineele ideeen
wisselen dan af met groote eenzijdigheid of groote platheden.
Evenzeer gaan hoogstaande theorieen en denkbeelden op moreel
gebied samen met grove zonden tegen de zedelijkheid, of tegen
de waarheid. Dit alles, omdat hun veelal zwak karakter hen er
toe drijft gevolg te geven aan plotselinge impulsies, die zij niet
beheerschen kunnen. Zoo wisselt ook de meest overdreven gevoeligheid en zachtheid af met geweld of verkrachting der
rechten van anderen. Hoog altruIsme zien wij naast een kras
egoisme, al naar het hun lust : „C'est le roi qui s'amuse". Wij
bemerken een ziekelijke neiging om opgemerkt te worden, uit te
blinken, bewondering of medelijden op te wekken, een grenzenloos gevoel van eigenwaarde, een belachelijke ijdelheid, afwisselende met een zingen van „De profundis" als bij Oscar Wilde.
Zij komen veelal voort uit psychopatische, gedegenereerde
families, waar allerlei talenten en groote gaven afwisselen met
psychopatien, crimineele handelingen, imbeciliteit en idiotisme,
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verder dikwijls behept met allerlei anatomische abnormaliteiten.
Zij zijn overigens geen verschijnselen van dezen tijd alleen, want
reeds een Descartes was zulk een degenere superieur, een Pascal,
ook een Zwammerdam, een Anna Maria Schuurman in ons land.
Hierbij sluit zich aan de toename van het derde geslacht.
Mannen met vrouwlijke, vrouwen met mannelijke eigenschappen.
(Deel V blz. 14-15). Dit kan niet alleen psychisch maar ook
physisch zijn. In het laatste geval zien wij bij vrouwen een
smal bekken, slecht ontwikkelde borstklieren, ongeregelde
menstruatie, moeilijke baring, zwakke kinderen enz. (238),
waarop vroeger reeds gewezen werd. De toename der nerveuze
personen, der geestelijk gedegenereerde families moest zonder
twijfel verhoogd worden door de toename der stadsbevolking en
de toename van het verkeer in de groote steden. Voor Engeland
haal ik Hyslop aan (239).
„Before leaving the clinical aspects of the question, I would
point out that town life with its excitements, feverish restlessness, and excessive noise, not only renders a person more easily
affected mentally by alcohol and the various disorders of metabolism, but also, in those whose brains have been rendered less
plastic bij reason of alcohol and arterial degeneration, town life
is apt to prove disastrous. The more I see of those who have
been infected by or treated for the virus of syphilis, the more
convinced am I they run grave risks of becoming general paralytics if subjected to the gross variations of ctrebral pressure
occasioned by the noise and brain unrest of city life. This statement has a serious bearing for many, and it behoves them to
look well to the conditions under which they allow themselves
to be subjected.
In conclusion, I would urge that the statements I have made
form a grave charge for the consideration of the various municipal authorities. The time seems fitting when attention should
be focused upon a nuisance which is bringing disastrous consequences to the health and vitality of the people."
Al noemt Hyslop ook andere benadeelende eigenaardigheden
der groote steden, zoo blijkt dat hij in het geruisch en het lawaai
de voornaamste oorzaak ziet van de toename der geestelijk
abnormalen in de groote steden. Dit zal iedereen begrijpelijk
voorkomen, die een nacht heeft doorgebracht in eene der voornaamste verkeersstraten van Parijs, dan heeft hij ondervonden
dat het dreunen door de voertuigen den geheelen nacht aanhoudt en slechts van 2-4 uur vermindert. Weygandt (240)
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noemt ook uitdrukkelijk het gedreun en gedruisch, maar legt toch
nog meer nadruk op andere factoren als : de overvolle woning,
de overvolle transportmiddelen (men denke slechts aan de metro
te Parts) en de gejaagdheid, die er door ontstaat. Hij wijst
er op, dat de groote steden de verzamelplaatsen worden van
psychisch minderwaardige personen, die overal hun geluk beproeven, daar zij het nergens lang uithouden, zij besmetten
bovendien weer anderen. Daarom hoopen zich in de steden
ook sexueel abnormalen op (Homosexueelen, Exhibitionisten,
Sadisten, enz.), die weer zulk een treurigen invloed op kinderen
kunnen uitoefenen (zie boven blz. 136). Naast de door Hyslop
genoemde Alcoholisten en Geslachtszieken, wier aanleg voor
zenuwziekten verhoogd is, staan de schuivers van opium, morphine, kokaine en andere bedwelmende middelen.
Belet het gedreun en gedruisch reeds den slaap, zoo geldt dit
nog meer voor het bezoeken van lokalen tot en na middernacht,
waardoor velen niet meer dan zes uren slapen. Belangrijker dan
dit alles acht ik de gebrekkige opvoeding der stadsjeugd en al de
nadeelige invloeden, die de stad op hen uitoefent vooral op
sexueel gebied. Een sublimatie der sexueele krachten blijft hier
achterwege, zoodat slechts een naar materieele genietingen verlangend individu overblijft.
Het komt mij voor, dat zoo wij de ontwikkeling der cultuur in
de laatste eeuwen overzien, er geen periode te vinden is, gedurende welke het aantal van zulke psychopatische en onevenwichtige individuen zoo groot was als thans en de wereldoorlog
was mede aanleiding om dit aan het licht te brengen, daar bij
de keuring der recruten en op het slagveld bleek, hoevele lichamelijk krachtige en gezonde individuen met normaal intellect,
door hun zwakke of ziekelijke zenuwstelsel volkomen ongeschikt
waren voor den militairen dienst. Bovendien deed de oorlog het
aantal der psychosen sterk toenemen niet alleen door zijn zenuwschokkende gevolgen van allerlei aard (sterfte, financieele verliezen enz.) , maar evenzeer door de demoralisatie, die tot amoraliteit en immoraliteit leidde. Natuurlijk is het amoreele individu
veel vatbaarder voor psychosen dan het moreele, daar het geen
normen of regelen kent. Volgefis Mott (241) leidt een groot
percentage der geciviliseerde volkeren aan „neurotic or neuropathic predisposition". De oorlog bracht bovendien de psychosen
door uitputting. Aan uitputting vooral schrijft Mott het
resultaat toe, dat in 1917 een derde der niet gewonde soldaten
en een zevende van alle ontslagen soldaten (de gewonden
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie, VI.
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inbegrepen) blijvend ongeschikt geworden zijn wegens nerveuze
of geestesziekten.
Het ligt voor de hand, dat wij niet over cijfers beschikken
om de toename voor de geheele bevolking te bewijzen. Wij kunnen
dus ook niet zeggen of er nog altijd een gestadige toename plaats
heeft, dan of wij wellicht het hoogtepunt reeds bereikt
hebben en zoo een aanpassing aan onze cultuurvorm. Zonder
twijfel is er in onze cultuurontwikkeling zeer veel, waardoor de
hoogste eischen aan ons zenuwgestel worden gesteld. De snelle
toename der menschen, bij ongeveer gelijkblijvende bebouwbare
oppervlakte in Europa, maakt het steeds moeilijker aan den kost
te komen, en tevens moeten aan landbouw en industrie steeds
hoogere eischen gesteld worden. De ontwikkeling der wetenschap
vereischt een steeds toenemende feitenkennis, die vanzelf tot
vereering van het intellectualisme leidde en tot geringschatting
van de ontwikkeling van het gemoed. Voor velen ging daarmee
ook een verwaarloozing van de ontwikkeling van het lichaam
gepaard, al tracht men dit thans door sport tot zijn recht te doen
komen, een middel, dat evenwel verkeerd gebruikt, physisch en
psychisch allerlei gevolgen kan hebben, die degenereerend
werken. Elke toename van kennis op natuurwetenschappelijk
gebied, de historische en theologische onderzoekingen en hun
critiek schenen alles omver te werken wat vroeger vaststond,
en een ieder moest trachten in dien doolhof zijn weg te vinden.
Dit alles leidde tot sterke individualisatie, die hooge eischen aan
ons psychisch kunnen stelt, die licht tot degeneratie voert.
Gold dit alles eerst alleen voor den man, zoo werd daarna
ook de vrouw van den middenstand in dien strijd betrokken,
daar zij den man in alles nastreefde. Man en vrouw kwamen
in dezelfde examenpers, die jaarlijks steeds meer en meer menschen benadeelt. Daar onze democratische gezindheid aan alien
gelijke kansen geeft, zoo werd ook het dringen in den opwaarts
gaanden stroom steeds sterker en een ieder tracht het hoogste
te presteeren, wat hij uit zichzelf halen kan. Een drukkende
last werd er op technici en ingenieurs gelegd door het steeds
toenemende aantal der al finer werkende machinerieen en een
dergelijke last drukt op de leiders der geld-instituten door de
toename van het kapitaal waardoor thans, om groote zaken te
doen, millioenen noodig zijn, waar men het vroeger met honderd
duizenden afkon. Zwaar drukt het gevoel der verantwoordelijkheid op hen evenals op spoorwegambtenaren, apothekers en
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geneesheeren, daar aan hun kennis steeds hooger eischen gesteld
werden.
Waar het door de gecompliceerdheid der verhoudingen steeds
moeilijker wordt om van betrekking te veranderen, moet de
nervositeit wel toenemen bij hen, wier geheele toekomst onzeker
is, of die afhankelijk zijn van de luimen van een chef. Onze
sociale wetten zijn mede oorzaak onzer nervositeit. Zoo b.v. de
vraag beantwoord moet worden of er schadeloosstelling zal plaats
hebben bij een ongeval, dan zal gedurende den tijd van het
onderzoek de werkman licht aangetast worden door 't geen men
ongevallenpsychose noemt. En in gelijken zin werkt de invloed
van het kapitaal, dat vastgelegd is in den drankhandel, in de
openbare amusementen, in het versnreiden van prikkelende lectuur, in het houden van spiritistische en andere seances. Zij
maken hun dividenden ten koste van onze zenuwen. Wij alien zijn
nu geinteresseerd in de politiek, de couranten zorgen er wel voor,
dat wij er dagelijks meermalen aan herinnerd worden, zij wekt
onze hartstochten op, of ons begeeren naar macht en invloed,
zelfs al behooren wij niet tot die volkeren, die opgezweept
worden door leuzen als : revolutie, Italia irredenta, noch door
revanchegevoel of nationalen trots, die naar uitbreiding van
gebied verlangt. Elk land, elke partij heeft thans haar opzweepende leuzen, en het is in de eerste plaats de kunst der leiders
zulke leuzen te vinden, waarmee zij de menschen tot de uiterste
krachtsinspanning dwingen. Slechts de kruistochten en de heksenprocessen uit vroeger tijd, de groote revolutie later, toonen in
de geschiedenis een zoo groote opzweeping van het menschdom.
Er werd boven op gewezen dat Fiihlkrug den zelfmoord der
kinderen aan de ouders wij t. Het is niet alleen hun nervositeit,
die de kinderen benadeelt, die ook bij hen overgevoeligheid,
prikkelbaarheid, fijngevoeligheid en slapeloosheid tengevolge
heeft, maar veel meer nog de eerzucht der ouders. Zij wenschen
zonder uitzondering (nu de grensliejnen tusschen de standen
vrijwel omver geworpen zijn), dat hun kinderen hooger zullen
klimmen dan zijzelf. Vandaar het opzweepen der kinderen voor
de examina, het verlangen dat zij aan eischen zullen voldoen,
die boven hun geestelijke krachten gaan, vandaar het overladen
met allerlei bij lessen in nuttige en ontwikkelende kennis, en
eindelijk daarnaast het toegeven aan het verlangen der kinderen
om deel te nemen aan het rusteloos jagen naar amusementen.
Spreekt het dan niet vanzelf, dat al datgene wat wij onze cultuur
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Een der kenmerken van den hedendaagschen nerveuzen
mensch is zijn wilszwakte, zijn gebrek aan karakter. De wilszwakte belemmerde hem zijn leven naar vaste beginselen te
regelen, zichzelf een norm te stellen en zichzelf ten dienste te
stellen van anderen. Daarom is hij egocentrisch of zelfzuchtig,
daarom is hij of wat zijn omgeving is, of hij volgt zijn
hartstochten. Alle menschen met een verzwakt of ziekelijk
zenuwgestel, van de krankzinnigen en psychopaten of tot de
gewone nerveuzen toe, hebben daarom opvoeding of reeducatie
noodig om hen los te maken van het egocentrische of van het
verzet tegen de maatschappij waarin zij leven, om van hen een
sociaal voelend individu te maken.
De groote sociale beteekenis van den geneesheer komt daarom
vooral uit, zoo hij zich wijdt aan de reeducate van psychisch
abnormale patienten, hij moet hun aanpassing leeren, hen verzoenen met de maatschappij, hun medemenschen als gelijke
leeren beschouwen (terwijlzij zich in den regel boven hen stellen) ,
hun Goren leeren openen voor de opvattingen van anderen. De
geneesheer treedt dus bier geheel als opvoeder op, maar als
opvoeder van bijzonderen aard, want hij mag niet trachten zijn
patienten naar zichzelf naar zijn persoonlijke opvattingen te
vormen. Hij moet het individu intact laten, en toch als heropvoeder afbreken en bestrij den al het verkeerde wat door de
opvoeding en den strijd met zijn omgeving of door zijn ziekelijke
phantasie in hem ontstaan is. Hiervoor moet hij den patient
analyseeren, wat alleen die geneesheer kan volbrengen, die zich
zelf heeft leeren analyseeren, zoodat hij als het ware objectief
tegenover zichzelf staat, zichzelf gadeslaat als een onpersoonlijk
studieobject. Daarnaast moet hij zich geoefend hebben in het
psychologische zien, wat voor hem, die hiervoor geen specialen
aanleg heeft, een moeielijke taak is.
Bij de analyse van den patient moet hij er naar zoeken wat er
nog aan overblijfselen van moreele, altruistische gevoelens of
wat er aan logisch denken te ontdekken valt en daaraan vastknoopende komen tot een geleidelijke ontwikkeling van wil en
karakter, waaruit aanpassing van zelf volgt. In Duitschland
spreekt men te recht van „Psychagogik oder psychotherapeutische Erziehungslehre." (242)
In 't kort werd boven voor psychopaten en krankzinnigen de
reeducate genoemd, en voor de laatsten werd er op gewezen hoe
men thans wonderen bereikt door de arbeidstherapie (blz. 165).
Het is evenwel verkeerd het laatstgenoemde woord te gebruiken,
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want de nieuwe methode gebruikt wel den arbeid als een der
hulpmiddelen, maar de geheele methode is een psychotherapeutische Paedagogie. Daarop wees ik reeds toen ik vermeldde,
dat de geneesheer, door de patienten te werk te stellen, hen beter
leert kennen. Bovendien is dit te werk stellen nog niet zoo eenvoudig, want er moet vastgesteld worden welk soort werk bij elk
der patienten past en waarom de een of andere patient diepen
afkeer gevoelt van het werk, dat men hem opgedragen heeft.
Men heeft daarnaast leeren inzien, dat de brutale geweldadigheden en tal van andere misdragingen der krankzinnigen, die
men vroeger als onvermijdelijk aanvaardde niets met de geestesziekte te maken hebben. Het zijn aangenomen slechte gewoonten,
aangenomen als reactie tegen de schadelijke invloeden gedurende
het leven buiten de inrichting en versterkt door het vergeten
der door de opvoeding als kind verkregen beginselen en eigenschappen. Vroeger behoorden 30 % der verpleegden tot de onrustigen, thans stelt Dr. van der Scheer zich reeds op het standpunt, dat onrust veroorzaakt wordt door verkeerde behandeling,
dus de schuld is van den geneesheer en zijn personeel.
Men moet dus weer opnieuw gaan opvoeden en bemerkt dan
dat iedere geesteszieke tot op zekere hoogte verantwoordelijk is
voor zijn eigen daden. Men leert er door, dat zoo men den krankzinnige als verantwoordelijk wezen behandelt, hij zich in overeenstemming met onze verwachting gedraagt. Daarom mogen wij
van hem eischen, dat hij anderen niet door zijn gedrag hindert.
Men brengt daarom thans de patienten weg uit de slaapzalen in
gezellige prettig aangekleede zalen, waar ieder zijn eigen werk
kan doen maar zoo, dat hij de anderen niet hindert. Daarom
volgt op elke onmaatschappelijke daad of woord een kortdurende
straf, een verwijdering uit die gezellige omgeving. Men kan hem
ook naar bed sturen of gunsten inhouden enz. Dat vindt hij alles
behalve aangenaam en, zoo het eenige keeren is gebeurd en als
straf is gevoeld, dan leert hij zijn onmaatschappelijke neigingen
bedwingen, zoodat er weinig meer gestraft behoeft te worden.
Straf, correctie moet ook direct volgen, omdat elke rustverstoring prikkelend en aanstekelijk op de anderen werkt. Men
tracht rustverstoring ook te voorkomen door voor voortdurende
afleiding te zorgen, zoowel in de arbeidsuren, als in den ont,
spanningstijd, want ledigheid kweekt ondeugden. Deze overtuiging eischt o.a. ook een vast en wisselend programma voor
de Zondagen. Men wil geen dwang opleggen maar bezig houden,
wij leggen naar onze meening ook aan onze kinderen geen on-
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noodigen dwang op, zoo wij hen bezig houden en bij alles welgemanierdheid eischen. Opvoeding wordt ook slechts bedoeld, zoo
men de omgeving der gestichten als een lusthof laat onderhouden of eigen groenten kweekt, zoo men het leven in het gesticht
zooveel mogelijk naar dat der maatschappij regelt, zoo men belangstelling voor kunst of sport tracht te wekken, zoo men hun
zekere verantwoordelijkheid leert dragen. Is door deze opvoeding zeker resultaat in de samenwerkende groep bereikt, het
gevoel van onderlinge saamhoorigheid gekweekt, zoo gaat er
ook dezelfde suggestieve werking van uit als van elke andere
opvoeding : de nieuweling leert zich gemakkelijk aanpassen.
Dat men de rustige patienten zooveel mogelijk vrij laat,
spreekt van zelf, maar ook van hen wordt niet langer geduld,
dat zij hun dagen in ledigheid doorbrengen.
De ervaring heeft geleerd, dat 90 % der zieken vatbaar is voor
deze opvoedingsmethode, ook bij demente patienten wordt hierdoor de toenemende versuffing voorkomen. Zulke gestichten
hebben geheel en al het oude afschrikwekkende karakter verloren. Zij gelijken nog het meest op de sanatoria voor teringlijders (243). Men heeft tot nu toe in ons land nog niet de behoefte gevoeld om alle krankzinnigen door landbouw bezig te
houden (Haute Garonne bij Toulouse), alleen de Stichting te
Rekken (psychopaten en zwakzinnigen) gebruikt voornamelijk
landbouw en ontginningswerk als genees- en opvoedingsmiddel.
Daar de zieke door deze methode afleert angst- en afkeerverwekkende handelingen te bedrijven, zoo wordt hierdoor een
voorwaardelijk ontslag of overgaan in gezinsverpleging bespoedigd, dat de genezing bevordert. Wij zullen thans nader op de
gezinsverpleging ingaan.
Door de steeds toenemende overbevolking der gestichten en
de daaruit voortvloeiende noodzakelijkheid steeds nieuwe gestichten te bouwen, ontwikkelde zich het onaangename gevoel
bij sociaal voelende menschen, dat men een steeds grooter aantal
personen aan de normale levensomstandigheden, nl. aan het
gezinsleven, ging onttrekken. Daarbij gevoelde men dat dit
gestichtsleven toch waarlijk niet geschikt is het geluk der lijders
te verhoogen. Dergelijke overwegingen dreven er Dr. van
Deventer toe het Antonia Wilhelmina-fonds te stichten om het
gezinsleven voor die lijders mogelijk te maken, die daarvoor in
aanmerking komen. De beheerders van dit fonds werden nu
de ijverigste propagandisten voor gezinsverpleging van krankzinnigen, waartegen zich evenwel vooreerst de wetgever kantte,
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zoodat een nieuw Koninklijk Besluit moest worden uitgelokt om
de gezinsverpleging mogelijk te maken.
Bij het overwegen der gezinsverpleging dacht men natuurlijk
in de eerste plaats aan Gheel (Belgie) , waar sedert vele eeuwen
gezinsverpleging wordt toegepast, al bestaat er een centrale
infirmerie, waar de lij ders bij opneming worden ontvangen en
waar onrustigen tijdelijk kunnen worden opgenomen. Overigens
gaan alien in gezinsverpleging, waarbij men gezinnen en
patienten zoodanig sorteert, dat zij in stand en ontwikkeling
zooveel mogelijk bij elkander passen. Te Gheel is de krankzinnige
een mensch, voor wien men niet terugschrikt. Rustig wandelen
zij door het dorp of helpen de inwoners bij hun bezigheden. Men
bemerkt geen onrust, er gebeuren geen noemenswaardige ongelukken, er is geen extra politie. Dit werd bereikt door den tact
en het geduld der inwoners, en door de verstandige leiding der
geneesheeren. In alle huizen treft men de grootst mogelijke toewij ding der kostgevers tegenover hun kostgangers, zij worden
met eindeloos geduld behandeld en men hecht zich zelfs aan hen.
Zoo blijft dan ook de krankzinnige in het natuurlijke, menschelijke milieu, in het gezinsleven, hij voelt dat hij daarin meewerkt
en opbouwt, hij kan zich ook aan zijn liefhebberijen wijden. En
daar hij noch opsluiting noch dwang voelt, verliest hij grootendeels ook de neiging tot verzet en opstandigheid, die vooral
vroeger (voor de werktherapie werd ingesteld) de verpleging
in de gestichten zoo bemoeilijkte. Dit alles verhoogt het geluksgevoel bij de zieken.
In Nederland ging men er eerst toe over niet het Belgische
maar het Duitsche stelsel te volgen, waarom rondom de bestaande krankzinnigengestichten gezinnen werden gezocht, bereid om zieken in verpleging te nemen (244). Dit gebruik wordt
thans door vele gestichten gevolgd. Daarna besloten de noordelijke provincies naar Belgisch voorbeeld „Bijleroord te Bijlen"
op te richten. Het is een systematisch doorgevoerde gezinsverpleging in het dorp Bijlen voor krankzinnige vrouwen, gegroepeerd om het kleine gesticht Bijleroord. Uit de mededeelingen van den directeur Westerterp (245) blijkt, dat het
bij de gezinnen te Bijlen, die voor de verpleging werden aangenomen, slechts eenmaal noodig was de patiente terug te
nemen. Bij alle anderen was het merkwaardig hoe spoedig gezin
en patiente het gevoel hadden bij elkander te behooren en zich
aan elkander gingen hechten. De vraag naar patienten ging het
aanbod belangrijk overtreffen en ondanks de groei der kolonie-
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bevolking bleef dit zoo. Men begon nieuwe woningen te bouwen,
speciaal voor de gezinsverpleging, de huizenbouw nam sterk toe
en uit andere plaatsen kwamen gezinnen zich te Bijlen vestigen.
Zoo brengt Bijleroord voorspoed aan Bijlen. Van exploitatie der
patienten werd nimmer iets bemerkt en door hun medewerking
in de gezinnen worden alleen gunstige resultaten bereikt. Hun
arbeidsgeschiktheid neemt toe, hun belangstelling in de buitenwereld evenzeer. Bijlen blijkt er bij zonder geschikt Voor te zijn
om patienten uit gestichten of klinieken op te nemen, van wie
men vermoedt, dat zij reeds geschikt zijn om in het maatschappelijke leven terug te keeren. Dat juist dezen zich zooveel gemakkeltker aan het familieleven aanpassen dan zij, die nog niet
in gestichten verpleegd werden, pleit voor den opvoedkundigen
invloed der gestichten. — Wel komt er bij dat patienten, die
uit gestichten komen, het als een groot voorrecht beschouwen
te Bijlen geplaatst te worden, omdat zij de grootere vrijheid
waardeeren.
Er werd boven reeds op gewezen, dat de gezinsverpleging er
vooral toe kan bijdragen, dat de zieken zooveel eerder uit de
gestichten ontslagen kunnen worden om zich weer aan de maatschappij aan te passen.
Naast de gezinsverpleging is een geheel andere vorm van
verpleging van geesteszieken opgekomen, die wij voornamelijk
te danken hebben aan het initiatief van den Inspecteur van het
Staatstoezicht Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven, die trouwens
steeds bereid staat om de nieuwe methoden van verpleging te
bevorderen, zooals de reeds besproken gezinsverpleging en de
later te bespreken nazorg, evenals hij onvermoeid strijdt voor de
verbetering der wetten voor het krankzinnigenwezen, waarop
wij hier niet zullen ingaan. Met den nieuwen vorm van verpleging bedoel ik in de eerste plaats de Psychiatrische inrichtingen,
Sanatoria en Paedagogia. Onder een psychiatrische inrichting
verstaat men een gebouw of paviljoen in de nabijheid van een
krankzinnigengesticht en van daaruit bestuurd. Terwijl in het
gesticht zelf slechts patienten worden opgenomen, die bij rechterlijk vonnis krankzinnig zijn verklaard en door deze verklaring
volkomen onvrij zijn geworden, openen de psychiatrische inrichtingen hun deuren voor alien, die aan geestesziekten lijden en
daar vrijwillig komen of bij wie bemoeiing van de rechterlijke
macht overbodig is. Zij kunnen dus de ziekeninrichting ook
zonder toestemming der geneesheeren weer verlaten. Door deze
instelling kan men vele zieken voor het leed (de schande) be-
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waren, dat zij in een gesticht verpleegd werden, bovendien zijn
het open gebouwen, omdat de patienten vrij zijn en zij hebben
reeds daarom niets afschrikwekkends. Men brengt daar in de
eerste plaats zulke zieken, van wie men verwacht, dat zij
spoedig zullen genezen. Bovendien vindt men er krankzinnigen
uit het gesticht, die zoo goed als hersteld zijn, om den overgang
naar de maatschappij voor te bereiden. Storten zij weer in, zoo
kunnen zij zonder formaliteiten in het gesticht terugkeeren.
Het woord Sanatorium wordt ook wel voor deze gestichten
gebruikt, maar meer nog voor particuliere inrichtingen, die in
geenerlei verband met gestichten staan. Van Paedagogium
spreekt men, zoo zulk een inrichting bestemd is voor krankzinnige, psychopatische of stompzinnige kinderen. Naar ik boven
reeds aantoonde verdienen modern ingerichte gestichten thans
alien den eerenaam „paedagogium". Zieken, die in genoemde
inrichtingen niet genezen, kunnen daarna in een gesticht worden
opgenomen, mits de officieele erkenning als krankzinnige heeft
plaats gehad. Zoolang zij in het Sanatorium verblijven, wordt
deze onaangename en lastige procedure hun bespaard en zij
blijven verschoond van de in hun oog vaak zoo deprimeerende
justitieele bezoeken of bemoeiingen.
De wettige erkenning dezer open afdeelingen heeft nog dit
voordeel, dat staat en provincie er dezelfde subsidies aan toekennen als aan gestichten. Daarom kunnen er ook onvermogenden in opgenomen worden, die men vroeger krankzinnig moest
laten verklaren om ze in een gesticht onder dak te brengen.
Het bestaan van zulk een open afdeeling heeft ook een gunstigen
invloed op het moedergesticht, zoowel op de verpleegden, die
zich maatschappelijker gaan gedragen, als op de verplegers, die
de verpleegden vrij er leeren behandelen. De patienten maken
ook zelden misbruik van hun vrijheid. „Het heeft ons diep getroffen, dat lij ders aan ernstige zielsziekten, die op de krankzinnigen-afdeeling tot de moeilijkste patienten zouden gerekend
moeten worden, hun eens bij handslag gegeven woord, am zich
geheel aan de leiding te onderwerpen zelfs in verwarde toestanden, trouw gestand doen" (246). Het voornaamste wellicht
is, dat de verpleegden in zulk een psychiatrische inrichting (sanatorium) niet van hun vrijheid en burgerlijke rechten beroofd
worden zooals de verpleegden in een gesticht. Daardoor komt
ook het personeel van het gesticht in een geheel andere verhouding tot hen te staan. „De grootste grief van den krankzinnig
verklaarde zieke is zijn absolute rechteloosheid, waarvan de
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geest onbewust het personeel en zelfs ongemerkt den medicus
tegen wil en dank be1nvloedt. Daarom benadeelt deze helaas
onvermijdelijke maatregel den zieke en prikkelt hem tot verzet.
Men wenscht dan ook dat er steeds meer van zulke sanatoria
zullen komen. Gelukkig is thans ook aan de krankzinnig verklaarden weer eenige vrijheid gegeven daardoor, dat zij het
wettig verleende recht hebben zelf om ontslag uit het gesticht
te mogen verzoeken, wat natuurlijk gelijk staat met de vernietiging der krankzinnigheidsverklaring.
Weder een ander karakter dan de bovengenoemde inrichtingen
dragen de observatiehuizen of psychiatrische klinieken. Zij zijn
er voor bestemd zulke zieken tijdelijk op te nemen, die specialistische behandeling noodig hebben naast nauwgezette ontleding
van hun toestand. Na eenige maanden wordt beslist of zij naar
een sanatorium kunnen gaan, in gezinsverpleging of in een
gesticht moeten worden opgenomen steeds zijn er, die als genezen naar hun huffs kunnen terugkeeren. Er zijn klinieken, die
tevens voor het onderwijs dienen (Valerius-kliniek, Amsterdam
enz.) , andere waar dit niet het geval is (Ramaer-kliniek, Den
Haag). Het zou gelukkig zijn, zoo niemand meer naar een
gesticht opgezonden werd alvorens hij in zulk een kliniek is
onderzocht of zijn genezing in een sanatorium is beproefd. Deze
klinieken zouden dus dan bij de opvoeding der geesteszieken
dezelfde rol spelen als de Kruisberg te Doetinchem voor de
verwaarloosde kinderen (D. III blz. 163). Hiervoor zou zulk
een observatie wettig te regelen zijn. Men meent verder dat de
genezing, dus opvoeding der zieken belangrijk bevorderd zou
worden, zoo er vele kleine sanatoria ontstonden waar enkele
zieken door een gezin geleid worden, evenals men voor de verwaarloosde kinderen de voorkeur geeft aan kleine gestichten
of gezinnen (246a).
Weder een andere zijde van de sociale zorg voor geesteszieken leeren wij kennen, zoo wij gaan onderzoeken wat men
gedaan heeft om aan den als genezen ontslagene of aan hem,
dien men verlof geeft om bij wijze van proefneming het gesticht
te verlaten, den steun te verleenen, dien hij bij den terugkeer in
de maatschappij behoeft. Hij heeft behoefte aan steun niet alleen
omdat hij aan de maatschappij ontwend is, maar ook omdat
steeds het gevaar hem bedreigt weer in te storten als de levensstrijd hem te zwaar wordt. En deze zal zwaar voor hem zijn, zoo
hij op zichzelf is aangewezen, daar de maatschappij genezen
krankzinnigen niet gaarne opneemt.
Reeds in het midden der vorige eeuw werden hiervoor de
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patronaten ingesteld, die onder het beheer der gestichten
stonden. Vooral behoeftige krankzinnigen, die ontslagen waren,
werden aan een werkkring geholpen of op andere wijze financieel gesteund, tot zij zich aan de maatschappij hadden aangepast. De patronaten waren geheel afhankelijk van particuliere
giften. (247)
De bedoelingen dezer patronaten kunnen niet beter weergegeven worden dan door de woorden eener circulaire, die reeds
in 1854 van het Dordtsche patronaat uitging: „Niet zelden is
armoede en kommer eene der aanleidende oorzaken, waardoor
een behoeftige huisvader of huismoeder krankzinnig wordt, en
ter herstelling in ons gesticht komt.
Worden deze pogingen tot dit herstel gezegend, hebben wij
het gelukkig gevoel, dat een mensch het gebruik zijner rede
herkregen heeft, dan zien we hem vaak met angstige bezorgdheid vertrekken, omdat we vooruit weten, dat de hem wachtende
zorg en kommer door armoede, zoo licht weder het nog zwakke
hoofd ontstellen, hem weder doen instorten. Dit is des te meer
te vreezen wanneer bij den huisvader, tijdens zijne krankzinnigheid, het handwerk verliep, en soms niemand uit zekeren
schroom, in het begin den hersteld wederkeerende in zijnen
dienst wil nemen. Dat ongeluk wacht vaak de moeder, wanneer
gedurende hare verpleging in het gesticht, haar huisgezin
achteruit ging, en zij daarin veel verwaarloosd vindt, tot de
herstelling waarvan haar het noodige geld ontbreekt. Dat gevaar bedreigt de dienstbode zonder bemiddelde betrekking, die
bij haar vertrek niet weet waar heen, daar bijkans niemand
eene herstelde krankzinnige terstond in dienst durft nemen.
Waarlijk, indien iemand ondersteuning verdient, dan is het
de behoeftige herstelde krankzinnige."
De Rijksgestichten te Grave en Woensel beschikken nog over
een dergelijke kas, maar het oudste (1861) en rijkste patronaat
dat over een ruimer kapitaal beschikt is dat te Franeker. De
behandelende geneesheer stelt zich mondeling of schriftelijk met
de plaatselijke autoriteiten in verbinding (waar de ontslagen
zieke woont) , en behartigt in overleg met deze de belangen der
ontslagen patienten. Het voornaamste is „mad en werkverschaffing," de financieele steun blijft gering. Een vereeniging
„patronaat voor herstelde en behoeftige krankzinnigen" bestaat
ook te Utrecht en in de provincie Noord-Holland. Energiek
aangepakt werd deze nazorg voor het eerst in Rotterdam, en
daaraan is de naam van Dr. Pameyer even onafscheidelijk ver-
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bonden als de naam van Dr. van der Scheer aan de arbeidstherapie, al zijn beiden niet de uitvinders dezer aan het buitenland ontleende methoden.
In het gesticht Maasoord te Rotterdam werd 1 Jan. 1926
de „buitendienst" ingericht, waarmede bedoeld wordt toezicht
te doen uitoefenen op de ontslagen patienten door een geneesheer van het gesticht en twee in de behandeling van zulke
patienten geoefende verpleegsters.
„Is het aangeboden toezicht aanvaard, dan beginners of de
geneesheer of een der verpleegsters of beiden zich door eigen
aanschouwing op de hoogte te stellen van het milieu, waarin de
patient zich voorstelt zich te begeven. Als regel keert hij naar de
echtelijke of ouderlijke woning terug. Er zijn echter gevallen,
waarin dit niet mogelijk of niet wenschelijk is. In die gevallen
moet naar een andere passende omgeving worden uitgezien.
Soms is het daarbij noodig een gezin, waarin hij opgenomen kan
worden, voor hem te zoeken. Wanneer wel terugkeer naar het
oude milieu mogelijk is, moet vaak getracht worden veranderingen in toestanden en verhoudingen tot stand te brengen, die
voor den patient gewenscht zijn. Ook op economisch gebied zijn
vaak voorzieningen noodzakelijk. Werk moet voor den patient
gezocht worden. Kan dit niet spoedig genoeg worden gevonden,
dan moet voor financieelen steun worden gezorgd, opdat de
patient niet, als .gevolg van hem dreigende werkeloosheid, langer
dan noodig is in de inrichting worde gehouden. Zijn op deze
wijze een zoo gunstig mogelijke omgeving en voldoende levensvoorwaarden verkregen, dan volgt het vertrek uit de inrichting
en neemt het eigenlijke „toezicht" een aanvang. Geneesheer en
verpleegsters bezoeken den patient herhaaldelijk in zijn woning,
geven raad, helpen hem bij al zijn moeilijkheden, beschermen
hem zoo noodig tegenover zijn omgeving en steunen hem bij zijn
pogen om in de maatschappij en uit het gesticht te blijven.
Dit pogen, deze wil om uit het gesticht te blijven, deze ieder
mensch ingeboren zin voor vrijheid, bestaat bij bijna allen." (248)
Waar het noodig is, bewerkt de buitendienst ook terugkeer in
het gesticht op het juiste oogenblik. Het gevolg is : meer
mogelijkheid van ontslag of proefverlof (249) , meer mogelijkheid om aan het werk te komen, wat volgens de tegenwoordige
opvattingen voor de patienten de beste medicijn is. Verder meer
kennis van zaken voor de gestichtsgeneesheeren, die hierdoor
beter de maatschappij leeren kennen en een juister oordeel over
mensch en maatschappij verkrijgen (250).
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Hoogst belangrijk is het dat leiding gegeven wordt zonder dat
de patienten deze als een dwang voelen, waarom de leiding bij
ontslag aangeboden wordt en de patient vrij is die te aanvaarden
of niet te aanvaarden. Er is dus een groot verschil in deze
reclasseering en die van crimineele (voorwaardelijk veroordeelde) en verwaarloosde kinderen, want aan deze personen
wordt geen keus gelaten, zij moeten zich aan de leiding onderwerpen. Gelukkig heeft de practijk geleerd, dat bijna alle ontslagen zielszieken gaarne het aanbod aanvaarden, toch blijft de
toepassing zeer veel tact vereischen. Tevens heeft de ondervinding geleerd, dat zelfs patienten, van wie men zulks niet
verwachtte, thuis zeer goed kunnen verblijven en daar veel
gelukkiger zijn. Deze nazorg vereischt verder, dat men over de
hulp van tal van vereenigingen en personen kan beschikken, die
op sociaal gebied werkzaam zijn, o.a. van maatschappelijk hulpbetoon, den gemeenteraad, de politie enz. Voor de onmisbare
geldmiddelen wordt dan nog door een aparte vereeniging gezorgd, zoo te Rotterdam door de Vereeniging van Maatsch. belangen van zenuw- en zielsziekten, te 's Gravenhage door de
vereeniging „Schroeder van der Kolk", die zich evenwel bovendien met de geheele nazorg belast.
De laatstgenoemde vereeniging ondervond, dat het voor een
aantal lijders hoogst moeilijk is een werkkring te vinden, daar
zij zich gaarne afzonderen en geen verantwoordelijkheid dragen
kunnen. Daarom moest men er toe overgaan een eigen werkinrichting te openen, evenals verschillende steden die reeds voor
stompzinnige personen bezitten (D. III blz. 21). Trouwens kan
men beide categorien ook wel in een werkinrichting vereenigen.
Dr. Le Riitte is tegen de instelling van zulke werkplaatsen
en wel op economische gronden, wat zeker begrijpelijk is als men
weet, dat een nazorg-patient aan Den Haag f 700 kost. Hij
meent, dat geestelijk-invaliden, die slechts voor werkplaatsen
geschikt zijn, beter in de gestichten blijven. Deze zijn, zoover
zij aan arbeidstherapie doen, beter geoutilleerd en er kan meer
zorg aan de zieken besteed worden. Bovendien kan men hen in
gezinnen plaatsen, die in de nabijheid van het gesticht wonen,
zoodat zij van de werkinrichting van het gesticht kunnen blijven
profiteeren. Beide methoden komen goedkooper uit dan de eerstgenoemde (250a).
Daarnaast kent de vereeniging „Schroeder van der Kolk" uitbesteding van zielszieken in gezinnen ook buiten Den Haag
of in landbouwkolonies als het Hoogeland en Philadelphia. Daar-
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mede is een weg betreden, dien men in Zwitserland sedert lang
volgt. Op de van andere gestichten uitgaande nazorg zullen wij
niet ingaan (251).
Uit deze nazorg voor ontslagen patienten ontwikkelde zich nu
weer een dienst van wij dere strekking, die te Rotterdam bijzaak
is, te 's Gravenhage en Amsterdam direct bij den opzet ter uitvoering werd gebracht. Voor de nazorg heeft men een consultatiebureau noodig, waar de zieken den geneesheer raadplegen
kunnen. Nu is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen, dat de
geneesheer op zijn spreekuur alien ontvangt, die vanwege hun
geestelijken toestand raad begeeren. Zoo ontstonden de consultatiebureaux ten behoeve van alle zenuw- of zielslijders ter
plaatse ter voorzorg, al kan hetzelfde bureau ook de nazorg
behartigen. Zij aanvaarden hierdoor een veel zwaarder taak, want
de zorg voor psychopaten veroorzaakt veel meer teleurstellingen
dan die voor ontslagen krankzinnigen. De bureaux worden dus
opvoedkundige poliklinieken, te vergelijken met de consultatiebureaux voor drankzuchtigen, die trouwens tevens wel eens
opvoedkundige poliklinieken voor crimineelen zijn. Daar zielszieken herhaaldelijk ook met wetsvragen te maken hebben (betreffende onder-curateele-stelling, echtscheiding, ontzetting uit
de ouderlijke macht enz.) , zoo moeten de bureaux ook in deze
kunnen inlichten.
Daar alle zielslijders te strij den hebben met zichzelf en met
de maatschappij , zoo behoeven zij steun, even goed als de uit
gestichten ontslagenen. Hierdoor voorkomt men tevens dat hun
lijden erger wordt (voorzorg) , waardoor opname in een gesticht
noodzakelijk zou kunnen worden. Men ontlast hierdoor de maatschappij , die niet alleen gehinderd wordt door het onmaatschappelijke dezer personen, maar bovendien op hooge kosten wordt
gejaagd, daar het aantal verpleegdagen in gestichten en sanatoria sedert 1919 met ongeveer 500 per jaar toeneemt, waarom
er telkens nieuwe gestichten moeten worden bijgebouwd. Voorkomen is goedkooper dan genezen ! Toch rijst bij mij een bedenking tegen deze richting. Het overbrengen in gezinsverpleging, evenals de nazorg, vallen het gemakkelijkst bij die
patienten, die reeds in een gesticht geweest zijn (getuige Dr.
Endtz en Dr. Westererp), evenals die Tuberculoselijders de
meeste zorg voor hun lichaam en hun omgeving dragen, die een
tijdlang in een sanatorium vertoefd hebben. Die intensieve opvoeding zullen zij missen, die uitsluitend door een consultatiebureau werden geleid, waarom er mijns inziens veel voor te
zeggen valt, nu wij de sanatoria bezitten en wellicht kunnen
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uitbreiden, om de lijders althans gedurende eenige maanden
naar zulk een inrichting te zenden ; wellicht zoude het zelfs
mogelijk zijn aan de sanatoria voor tuberculoselijders een open
inrichting voor zielslijders toe te voegen.
Voor de consultatiebureaux pleit, dat er vele geestelijk invaliden zijn, die zeer goed in de gezinnen verpleegd kunnen worden,
zooals: zwakzinnigen, kindsch geworden grijsaards, chronisch
geworden gevallen van dementia praecox. Ook deze worden
dikwijls in gestichten opgenomen. Met wat goeden raad en wat
financieelen steun, door te helpen aan een ruimere woning enz.
kan men het gezin in staat stellen zulke lijders in eigen huis te
houden, terwijl een geregeld bezoek, hetzij door den geneesheer,
hetzij door de zuster voor Maatsch. Werk voldoende is om den
wagen in het goede spoor te houden. Het consultatiebureau zal
dus eenerzijds voorkomen, dat het getal intern verpleegden onnoodig toeneemt en anderzijds zal het in andere gevallen zijn
bemiddeling verleenen, dat een noodzakelijke interne verpleging
zonder aarzeling toegepast wordt, waardoor of spoedige genezing
verkregen wordt of bij ongeneeslijke gevallen veel leed voorkomen wordt. Het consulatiebureau zal verder aanwijzen welke
inrichting voor den zieke de meest geschikte is, het zal een

keus doen tusschen ziekenhuis, kliniek, sanatorium, krankzinnigengesticht of opvoedingsgesticht en andere inrichtingen,
die alien hun eigen doelstelling hebben. Zulk een consultatiebureau zal verder in contact treden met andere consultatiebureaux, als die voor alcoholisten en reclasseering van crimineelen, want onder de verpleegden dezer bureaux schuilen veel
geestelijk abnormalen. Daarbij zal de psychiater, verbonden aan
zulk een bureau, evenals de specialist tuberculose arts op zijn
bureau, zich zorgvuldig onthouden van geneeskundige behandeling, die in handen der behandelende artsen blijft, die
evenwel adviezen door zulk een bureau ontvangen.
Genoemde consultatiebureaux (252) kunnen verder door hun
adviezen zoowel de taak van den voogdij raad, van de kinderpolitie en van maatschappelijk hulpbetoon verlichten. Neemt
men dit alles in aanmerking, dan valt er veel voor te zeggen, dat
alle steden een sociaal psychiatrischen dienst instellen als onderdeel van den stedelijken gezondheidsdienst. Deze bestaat in
Frankfort, waar men door dezen dienst zoo veel mogelijk alle
abnormalen tracht te bereiken (253). Het schijnt dat men te
Amsterdam denzelfden weg uit zal gaan, de nazorg werd daar
in handen van den Gem. Geneeskundigen Dienst gelegd. Evenwel
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geloof ik, dat er in deze regeling een groot gevaar schuilt,
want zij kan er toe leiden, dat de overheid de bemoeiingen op
zich gaat nemen voor gevallen, die zich anders wel zonder hulp
door de wereld zouden geslagen hebben (Dr. Endtz). Het best
en volledigst werkt de psychiatrische dienst der Israelieten in
Amsterdam. Bij deze groep der bevolking zijn het gesticht, het
open sanatorium, het paedagogium, het consultatiebureau voor
zenuw- en zielsziekten en de nazorg in handen derzelfde vereeniging, die bovendien alles naar de eischen des tiajds heeft
ingericht. Over het gesticht is reeds een en ander vermeld
(blz. 166). Belangrijk is verder dat het consultatiebureau het
milieu onderzoekt, waaruit de krankzinnigen voortkomen,
zoowel ter aanvulling der ziektegeschiedenis als voor erfelijkheidsonderzoek. Er zijn geen ziekten, die zoo met de sociale
factoren samenhangen als de geestesziekten. In het milieu vindt
men daarom dikwijls de oorzaak der ziekte of toch al wat in
staat is de toestand te verergeren voor 't geval men den zieke
ontslaan wil. Het „Apeldoornsche Bosch" heeft dus door dit
onderzoek zich op het standpunt van het „Psychopathic
Hospital" te Boston (254), dat door zijn „social service" het
verleden van elken patient laat onderzoeken. Onze reclasseering
der crimineelen kent iets dergelijks. Ik verwijs verder naar
Dl. III, blz. 123-124. Voor elken krankzinnige zou men een
man als Boorsma wenschen. De vereeniging Centraal IsradMisch krankzinnigengesticht „Het Apeldoornsche Bosch" strekt
zijn vleugelen uit niet alleen over de krankzinnigen, maar ook
over alle zieken en zwakken van geest en stelt belang in hun
verleden en hun toekomst.
De nazorg voor ontslagen zieken is betrekkelijk gemakkelijk
te regelen daar, waar de zieken eener stad in hetzelfde gesticht
verpleegd warden, zij wordt reeds moeilijker waar de stad geen
eigen gesticht heeft, en de zieken zich over een groot aantal
gestichten verdeelen, het moeilijkst is zij evenwel in kleinere
steden en plattelandsgemeenten, daar de gestichten, die hun
zieken verpleegden, zich onmogelijk met de nazorg voor de
overal verspreide patienten belasten kunnen, terwijl die kleinere
gemeenten ook geen eigen consultatiebureau kunnen bekostigen.
De van uit het gesticht Franeker gezochte oplossing (blz. 187)
voldoet slechts ten halve, ook kost het, waar geen oude kassen
bestaan, veel moeite de middelen bijeen te brengen voor ambulante hulp (proef met een rondreizende zuster op de Veluwe).
Om in deze moeilijkheid te voorzien dacht men weer aan de
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wijkverpleegsters, die (zie Dl. I, 2e druk bl. 213) steeds ter hulp
worden 'geroepen zoodra men de sociaal-geneeskundige zorgen
gaat uitbreiden. Het was Dr. Beyerman (255) , die er voor pleitte,
dat men aan de wijkverpleegster een aanvullende opleiding moest
geven om haar geschikt te maken ontslagen zielslijders te controleeren of half zieken te steunen, opdat opzending naar een
gesticht voorkomen zou kunnen worden. Dr. Beyerman (evenals
andere geneesheeren) belastte zich ook met het geven van een
cursus in de behandeling van zenuw- en zielsziekten aan wijkverpleegsters. De gehouden voordrachten werden daarna vereenigd in het uitnemende boekje : Verzorging van zenuw- en
zielsziekten in de maatschappij (256). Sedert werden plannen
gemaakt om alle gestichten in den lande er toe te bewegen om
aan de wijkverpleegsters in hun omgeving lessen te geven in
maatschappelijke zorg voor geesteszieken. Te Amsterdam gaf
men ook aan de zusters voor Maatsch. Werk zulk een cursus
(Dl. I, 2e druk, blz. 214).
Wijkverpleegsters, die zulk een cursus gevolgd hebben, zouden
dus leiding moeten geven aan abnormale karakters (nazorg of
voorzorg) en invloed moeten uitoefenen op de zielkundige verhoudingen, waarin zenuwlijders leven om sociale wanverhoudingen te voorkomen ; zij zouden de raadgeefsters worden in
nerveuze gezinnen, waar de menschen zich uitputten in een
leven van twisten, waar zij overspannen raken door overmatigen
arbeid, slapeloosheid en zorgen of allerlei economische moeilijkheden.
De te geven opleiding zou geen diepgaande behoeven te zij n,
want volgens Dr. Schuurmans Stekhoven wordt er voor de nazorg geen speciale kennis vereischt. Nu komt het mij evenwel
voor, dat de meeste wijkverpleegsters (vooral vanwege de groote
afstanden) te zeer overladen zijn met werk, om nog een nieuwe
opdracht behoorlijk te kunnen vervullen, die (dat spreekt van
zelf) veel tijd kost. Bij navraag bleek dan ook, dat slechts een
deel der wijkverpleegsters beloven wilde psychisch invaliden
in hun wijk bij te staan. Anderen, die blijkbaar minder overladen
waren of een kleiner rayon hadden, dachten er anders over,
zoodat de cursussen goed bezocht werden. Over de practische
resultaten zal men natuurlijk eerst later kunnen oordeelen, ik
vrees dat wel de nazorg maar niet de voorzorg van dezen maatregel zal profiteeren.
Te Amsterdam kwam in 1925 de vereeniging „Hulp aan zieken
van geest" tot stand (stichter A. I. B. L. Radix). Haar leden
KOHLBRUGGE,
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zijn uitsluitend leeken, die zich bereid verklaard hebben zieken
als boven bedoeld te steunen, onder controle van deskundigen.
De geneesheeren geven hun de namen op van patienten, die
moreelen en maatschappelijken steun behoeven. (257) Ook deze
vereeniging acht een werkinrichting voor genezen patienten
noodzakelijk als overgangsstadium naar het vrije bedrijf.
In Duitschland bestaan „Irrehilfevereine" (Spaet. Der Fiirsorgearzt, blz. 345, 346), die er voor zorgen, dat hun leden, die
zulks noodig hebben direct de beste verpleging (bijv. in gestichten) verkrijgen, en die zich na ontslag ook met de nazorg
belasten (a.b. blz. 345). Een aantal van deze vereenigingen beschouwen het als hun taak aan het publiek een juist begrip
der zielsziekten te geven en belangstelling er voor te wekken.
Verder bestrij den zij alle nadeelen, die uit een verkeerde levenswijze en sociale misbruiken ontstaan. Zij maken voornamelijk
gebruik van voordrachten om hun doel te bereiken. Er is dus
veel overeenstemming met de drankbestrij ding.
Verder is nog het maatschappelijk werk te noemen, dat van
de vereeniging „Caritas" te Veldwijk uitgaat, haar doel is veraangenaming van het leven der verpleegden der stichting Veldwijk, en wel in de eerste plaats van hen, die niet uit eigen
middelen zich sommige genoegens kunnen veroorloven. De
ziekenzalen worden van bloemen en planten voorzien, rijtoeren
gemaakt, versnaperingen aangeboden, 's winters gezellige
avonden verschaft met muziek, voordrachten, lichtbeelden enz.
Kaarten voor lezingen of andere bijeenkomsten buiten de stichting warden verstrekt aan patienten, die er voor in aanmerking
komen, orgels worden er geplaatst in de paviljoens enz. Ook
voor de Utrechtsche gestichten is een provinciaal comae werkzaam, dat allerlei genoegens en afleiding verschaft. Niet minder
wenschelijk zou het wellicht zijn, zoo dergelijke comite's er zich
mee wilden belasten om een afzetgebied te zoeken voor het
door krankzinnigen vervaardigde werk.
Sedert 1926 heeft het „Antonia Wilhelmina-fonds" (zie blz.
182) middelen ter beschikking gesteld van de Centrale Vereeniging (zie blz. 195) om in afzonderlijke gevallen steun te
verleenen vooral aan geesteszieken en geesteszwakken, die in
hun eigen milieu verpleegd worden. Zulk een steun werd vroeger
door het fonds zelf verleend, maar nu zal het werk over de vele
bureaux der Centrale Vereeniging verdeeld worden, wat wel veel
meer nut zal gaan afwerpen.
Verder komt het herhaaldelijk voor, dat musici, zangeressen,

Liefdadigheid. Organisatie der geestelijke hygiene.

195

declamatoren en goochelaars, mandolineclubs en fanfaregezelschappen zich ter beschikking stellen om aan de zieken in gestichten eenige afleiding te verschaffen. Toch blijven het uitzonderingen en het ware wel te wenschen, dat het veel meer
gebeurde. De sociaal voelende menschen denken eerder aan
armen, zieken, weezen en gevangenen dan aan krankzinnigen,
te meer daar zoovelen een bijna instinctief te noemen afkeer
voor een krankzinnigengesticht hebben. Evenals de familieleden
maar al te zeer geneigd zijn hen, die eenmaal zijn opgeborgen,
te vergeten, zoo vergeet ook de maatschappij hen, en is er mee
tevreden zoo zij Been last van hen heeft. Er is zooveel wat
vereenigingen en particulieren zouden kunnen doen voor deze
ongelukkigen en het ware te wenschen dat de voordrachten
van v. d. Spek en Mersie (258) een ruime verbreiding vonden,
daar zij zoo duidelijk uiteenzetten wat zou kunnen geschieden.
Het is hiermee als met alle andere sociale werk : de oogen
moeten er eerst voor geopend worden.
Ter bestrij ding van zenuw- en zielsziekten werd in 1918 opgericht de vereeniging „Maatschappelijk Werk bij zenuwlijden en
krankzinnigheid". Deze vereeniging slaagde er evenwel niet in
haar werkkring verder uit te breiden. Er was een grootere
organisatie noodig om haar doeleinden te verwezenlijken. De
actie hiervoor ging uit van Dr. F. S. Meyers, die de „Centrale
Vereeniging ter Behartiging van de Maatschappelijke Belangen
van Zenuw- en Zielszieken" oprichtte. Deze vereeniging beschikt
over een centraal bureau te Amsterdam (Prinsengracht 717)
(259). Verder ontstonden er afdeelingen in verschillende
grootere gemeenten, die dikwijls aangesloten zijn aan den geneeskundigen dienst van die gemeenten. In achttien plaatsen
vindt men consultatie-bureaux, die van dezelfde vereeniging
uitgaan. Zij kunnen natuurlijk slechts daar ontstaan, waar
psychiaters zich hiervoor beschikbaar stellen, want de leiders
moeten specialiteiten zijn op het gebied dezer ziekten. Zij dienen
alle inrichtingen in den lande te kennen, die voor zulke zieken
in aanmerking komen, met al de bestaande nuances en doeleinden. Verder moeten zij zich ook in de maatschappij voldoende
georienteerd hebben om practischen raad te kunnen geven.
Vooral voor het laatste zullen zij den steun noodig hebben van de
maatschappelijke werkers (sters) of huisbezoekers (sters).
Het is niet noodig verder op doel en werkwijze dezer bureaux
in te gaan, daar zij natuurlijk veel overeenstemming toonen
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met die, welke voor de nazorg der ontslagen krankzinnigen
werden opgericht en boven besproken werden.
Het is de wensch van het Centrale bureau, dat de op verschillende plaatsen door behandeling verkregen resultaten aan
het centrale bureau zullen worden gerapporteerd, waardoor,
evenals door bespreking en samenwerking, meer kennis verkregen zal worden voor het geven van maatschappelijk advies.
Verder hoopt men geleidelijk te komen tot een statistiek van
de geestelijk invaliden, die zonder op passende wijze te zijn verzorgd ten laste van hun familie of omgeving komen. Verder zal
geleidelijk moeten blijken of het oprichten van werkplaatsen
aanbeveling verdient, en . de ondervinding zal leeren of men de
zieken beter in hun gezinnen laat of bij vreemden moet onderbrengen (260). Men tracht aan alle bureaux verpleegsters of
sociale werksters te verbinden.
De afdeelingen bemoeien zich met werkverschaffing, organiseeren der bovengenoemde cursussen voor wijkverpleegsters en
zij trachten door paedagogische leiding opname in gestichten
te voorkomen (voorzorg) en den duur der verpleging in gestichten te bekorten (nazorg). Men werkt samen met de plaatselijke geneeskundige diensten, het Groene en Witte Kruis en
met de beneden te behandelen Ver. ter bevordering van Consultatie-bureaux voor moeilijke kinderen. De sociale en speciaal
opgeleide sociale werksters dezer bureaux zullen weer de reeds
besproken wijkverpleegsters bij hun werk kunnen steunen,
waarvoor zij de verschillende gemeenten meermalen 's jaars
zullen moeten bezoeken. Zij oefenen ook toezicht uit op die
patienten, die met ondersteuning van het Antonia Wilhelminafonds in gezinnen verpleegd worden.
Wat aan deze Centrale Vereeniging voor den geest staat is
een navolging van „The mental hygienic movement" in de Vereenigde Staten, „La Ligue de Prophylaxie et d'hygiene mentale"
in Frankrijk. Ook in Belgie en Zwitserland bestaan dergelijke
vereenigingen ter bestrijding der geestesziekten in al haar
vormen door geestelijke hygiene en opvoeding. Andere bonden
sloten zich bij deze beweging aan en vormden gezamenlijk
een internationaal verbond ter voorkoming van geestes- en
zenuwziekten. Van R.-K. zij de maakte men (1928) plannen voor
de oprichting eener „Charitative-Federatie" met dergelijke bedoelingen. De zaak bleef nog „in wording", bereikt is er nog
niets. (260a).
Zulke bonden of vereenigingen zullen wel moeten trachten
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alle geestelijk invaliden, die in het begin van deze beschouwingen genoemd werden, in hun werkkring te betrekken. Verder
zullen zij in de eerste plaats de openbare meening moeten voorlichten omtrent het wezen der geestesstoornissen en de wijze
waarop deze kunnen worden voorkomen. Er moet dus samenwerking komen tusschen alle vereenigingen, die een der groepen
van bovengenoemde geestelijk invaliden tot hun arbeidsveld
hebben gekozen. Bovendien ware te noemen de bestrijding der
geslachtsziekten en van het sociaal parasitisme. Andere plichten
zullen later ter sprake komen. Vooral hebben wij de openbare
meening van de gedachte te doordringen, dat het uitbreken van
zenuw- en zielslijden door opvoeding voorkomen kan worden en
is zij toch uitgebroken, door reeducatie genezen moet worden.
Allen behoeven karaktervorming, een „aankweeking van het
verantwoordelijkheidsgevoel, dus een paedagogische of psychotherapeutische, in ieder geval een stimuleerende-individueelcausale behandeling, na kundig onderzoek van den bijzonderen
aard van den patient en van de omstandigheden waaronder die
geaardheid in ongunstige richting is uitgegroeid". (261) „Wij
moeten ophouden in onze consultatiebureaux zoowel als in onze
gestichten, ons te wij den aan alcoholisten alleen, aan de inengeren-zin-crimineelen alleen, en allen het werk voor alle
geestelijk invaliden op ons nemen." „Zoo zal de blik van velen
reeds zeer verwijd worden, zeker in het belang van arbeid
en arbeiders beide. Ook op alcoholisme, ook op prostitutie,
op elk dezer ellenden alleen kan men zich blind turen, alsof
hetzij alcoholisme, hetzij prostitutie, hetzij een der andere
normen van criminaliteit de zonde en de maatschappelijke ramp
bij uitstek zijn ; terwijl toch de nood juist is in al die onderling
verwante ellende te zamen, in al dat onvermogen, hoe het zich
nu ook openbaart." Zonder twijfel zal bij een goede sociale
verzorging der geestelijk invaliden hun aantal sterk verminderen en het ontstaan van nieuwe psychosen voorkomen worden.
Er is een ander feit, waarvoor onze oogen geopend dienen
te worden. De meeste menschen staan nog op het standpunt,
dat de krankzinnigen een noodzakelijke neerslag der maatschappij zijn, een centrifugaat, een bezinksel, dat wij aanvaarden
moeten. Deze opvatting is ten eenen male onjuist. Juist is alleen
maar, dat er vele menschen geboren worden met een gevoelig
of zwak zenuwstelsel en daardoor voorbeschikt zijn om krankzinnig te worden, als zij niet gesteund worden. Wat doet nu
evenwel de onbarmhartige maatschappij ? Zij verdringt de
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minder geschikten, zij scheldt op de lastigen, zij houdt voor
karakterfouten wat op een aangeboren toestand (ziekte) berust.
Daardoor ontwikkelt zich de psychose geleidelijk op den helaas
ontvankelijken bodem en een ruwe bejegening, een harde beoordeeling, een ontslagen-worden-uit-zijn-werkkring kan de
druppel wezen, waardoor de beker overvloeit. Dan is er weer
een, die opgeborgen kan worden ! Wij zijn alien aansprakelijk
voor onze krankzinnigen, alle werkgevers, alle leiders, alle chefs
(manlijke of vrouwelijke), alien die onderwijs geven, mannen
en vrouwen, die een huwelijk aangaan en bemerken, dat er
oneenigheid uitbreekt of dat zij elkander verbitteren (262).
De verantwoordelijkheid strekt zich nog verder uit en moet
voor oogen gesteld worden aan alien, die met anderen samen
werken op kantoren, fabrieken, zelfs aan schoolkinderen. Allen
moet men trachten in te lichten opdat zij leeren „de gekken"
liefdevol te behandelen. Hetzelfde geldt trouwens van publiekrechtelijke lichamen, die (zooals gemeentebesturen) over het lot
van krankzinnigen hebben te beschikken en door overdreven
fiscaliteit hun herstel dikwijls onmogelijk maken. (v. d. Spek,
blz. 17 en 18.)
Gewichtiger dan krankzinnigengestichten, belangrijker dan
consultatiebureaux, waardevoller dan sociale werkers is het
onderwijzen van het yolk, daar door onwetendheid thans vele
menschenlevens verwoest worden.
Wij komen thans tot een ander arbeidsveld der hygienisten
des geestes.
Om het ontstaan van geestelijk invaliden te voorkomen
zullen zij moeten trachten aan de ouders betere paedagogische
begrippen bij te brengen en hun oogen te openen voor het ontstaan van geestelijk abnormale kinderen. Hiervoor moeten vele
ouderavonden gegeven worden in alle gemeenten. Immers wordt
een bestrij ding der geestesziekten er ten zeerste door bemoeilijkt,
dat de nerveuze afwijkingen, de karakteranomalien, het zich niet
aanpassen aan de werkelijkheid reeds in de prille jeugd ontstaan,
terwiji de ouders er niets van begrijpen. Nog meer zondigen de
ouders, zoo zij aan hun kinderen geen vaste levensregelen weten
in te prenten. Want het geestelijk evenwicht van den mensch
is een compromis tusschen zijn egoisme en de eischen der maatschappij, waarbij de opvoeding door het geven van vaste levensbeginselen een machtige helper is, en het compromis vormt
zich naar deze regelen in het individu zelf. De opvoeding bemoeit zich veel te weinig met de vraag welke reacties zij met
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haar regelen in het individu opwekt. Zeer sympathiek lijkt mij
de in Zwitserland geuite gedachte om ouders van moeilijke
kinderen, die in een gesticht zijn opgenomen, uit te noodigen
daar een tijdlang hun intrek te nemen. Daarnaast hebben wij
op het schoolgaande kind te letten. (263.)
En goede psychologische opleiding der onderwijzers zal hun
moeten leeren die kinderen aan te wijzen, die van het normale
afwijken, waarbij zij belangrijk gesteund zouden worden zoo
schoolbezoeksters (Dl. I, 2e druk blz. 234-236) aan de scholen
verbonden waren of zoo zij zelf geregeld huisbezoek deden. Dan
kan worden vastgesteld waarom een kind lui, verstrooid, angstig,
eenzelvig of ongehoorzaam is. Nog beter is de te Bazel genomen
maatregel, waar men een schoolpsycholoog heeft aangesteld om
raad te geven aan ouders en onderwijzers. Deze zoekt naar de
oorzaken van elke afwijking van het normale kindertype, waardoor gedrag of vorderingen benadeeld worden. (264) Dan zal
de klacht niet meer vernomen worden : „De nerveuze kinddien,
de psychopaten geven hun onderwijzers veel last en vorderen
veel van hun kunnen, maar al wilden deze het ook er ontbreekt
hun te veel voorlichting om in deze betrouwbaar te zijn, en er
zijn wegen aangewezen om deze kinderen goed te helpen." (265)
Opdat de abnormale (voornamelijk de psychopatische) kinderen
de andere niet opruien of besmetten vereenigt men hen in
Zwitserland en Duitschland in aparte klassen (Hilfs-SpecialBeobachtungs-klassen. (266)
Met de nerveuze en psychopatische kinderen zal rekening gehouden moeten worden bij de beroepskeuze, opdat geen personen
met zwakke zenuwen benoemd worden voor betrekkingen, die
een groote verantwoordelijkheid vereischen, zooals chauffeurs
of machinisten op locomotieven en op groote passagiersschepen
enz. Evenzeer moeten officieren en bedrijfsleiders (social secretaries, welfare workers, Dl. I, 2e druk blz. 237-239) doordrongen zijn van de bedoelingen van de hygiene van den geest.
De reeds genoemde brochure van Gevers Leuven is een krachtige opwekking voor geneesheeren om zich ernstig op de hygiene
van den geest toe te leggen. „De artsen moeten, veel meer dan
tegenwoordig het geval is, open oogen krijgen voor alle verschijnselen van de nervositeit bij kinderen. Zij moeten aan de
academie onderwijs krijgen in de medische psychologie."
Op het R.-K. congres te Kevelaar (Godsdienst en Zielelijden,
Maart 1928) werd o.a. het volgende gezegd : „En dan schijnt
de klacht wel eenigszins gegrond, die Dr. Bergmann zoo sterk
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naar voren bracht, dat er nog te weinig zielzorgers zijn, die de
zielszieke menschheid, de psychopaten weten te behandelen, die
weten te scheiden tusschen schuld en ziekte. Ten eenen is de
opleiding in die nog niet voldoende, ten anderen wordt het
aantal psychopaten steeds grooter. Bergmann verlangde althans
voor iedere stad de aanstelling van een specialist biechtvader
voor zenuwlijders en psychopaten en de wij-bisschop van Miinster beloofde, dat in zijn bisdom zulk een maatregel zoo spoedig
mogelijk zal worden genomen. Hij zeide : „Onzen armen
modernen medemensch met zijn nervositeit en zijn zielelij den
leeren verstaan, is een werk van barmhartigheid, ook dat is
christelijke charitas." (267)
Van verschillende zij den werd de wensch uitgesproken, dat
aan toekomstige strafrechters en kinderrechters een cursus
gegeven zal worden in psychologie, psychopathologie en sociale
pathologie, waartoe de criminologie behoort, zooals er thans
reeds in Belgie gegeven worden. (268)
Tot het gebied der hygiene van den geest moet ook gerekend
warden het in ons land veel te weinig beoefende erfelijkheidsonderzoek en de vaststelling van den invloed der lichamelijke
functies op de geestesgesteldheid.
In de bladen vond ik in 1928 het bericht, dat een Engelsche
rechter een bemiddelaarster aanstelde bij verzoek om echtscheiding. Zij had zich met beide partijen in verbinding te
stellen, en de zaak kwam eerst voor den rechter nadat haar
pogingen tot bemiddeling schipbreuk hadden geleden. Wie het
werk van Frank gelezen heeft (269) zal beamen, dat zulk een
bemiddelaarster of bemiddelaar of een bureau van advies in
huwelijkszaken gewenscht moot worden geacht of ook, dat iedere
geneesheer zichzelf hiervoor schoolde door het lezen van genoemd werk.
Wil men de bedoelingen der hygiene van den ‘geest ernstig
behartigen, dan zullen wij een groot aantal goed onderlegde
sociale werkers of werksters noodig hebben, zooals die o.a. aan
het Smith-college (bij Northampton tusschen Boston en NewYork opgeleid worden, „psychiatric social-workers". (270)
Over de opleiding van zulke sociale werkers werd ook uitvoerig
beraadslaagd door de Nederl. Vereeniging voor Armenzorg en
Weldadigheid (5. XI. 1927) en een permanente commissie werd
hiervoor door haar aangesteld. (271)
Men lette op al hetgeen er over psychopatische individuen
werd medegedeeld, en de moeilijken strij d, dien zij te strij den
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hebben, daar veelal aan kwaadwilligheid of koppigheid wordt
toegeschreven, wat uit een ziektetoestand voortkomt. Men
bedenke hoe velen er zullen zijn, die na den dood van de moeder
of van de vrouw in gestichten moeten worden ondergebracht,
daar er niemand is, die voldoende geduld of menschlievendheid
bezit om den levensweg voor hen te verlichten. Men luistere
naar de klachten van den strafrechter over mishandeling en
beleediging, die klaarblijkelijk op zenuwlij den berusten en waarmee de rechter nu geen raad weet.
Even belangrijk zijn de klachten van de Armenraden over
gevallen van gedesorganiseerde huisgezinnen, van verwaarloozing en dronkenschap, die niet door kwaden wil maar door
een ziekelijk zenuwgestel moeten verklaard worden. Men vergete
ook niet de gevallen, waarin een vrouw, een familielid wordt
verwaarloosd, slecht behandeld, miskend, waardoor zulk een
verschoppeling zenuwlijder (ster) wordt, en dientengevolge in
conflict komt met zijn omgeving, daar er geen helpende hand
is om den zieke te steunen, terwijl de geneesheer bij zijn korte
bezoeken in den doolhof van elkaar tegensprekende mededeelingen van familieleden geen weg weet te vinden. Bovendien
zijn er zoovele gezinnen direct geneigd om zulke lijders of te
schuiven naar een gesticht, waartoe na jarenlangen strijd in het
gezin ook wel alle aanleiding kan bestaan, omdat zij eindelijk
gevaarlijk werden door overprikkeling, en men nu het zieke
individu gaat offeren aan de eischen van de publieke veiligheid
en der openbare orde. Men denke aan de berichten der wijkzusters, zoo zij voor minvermogende zwakzinnigen om hulp
komen vragen, die enkel door de sobere weergave der feiten een
felle aanklacht vormen tegen de samenleving, die zich aan die
deerniswaardige stakkerds in haar midden niets, maar dan ook
niets gelegen laat liggen. Dan gaan onze oogen er voor open, dat
de zorg voor de zwakzinnige jeugd een nog vrijwel onontgonnen
gebied genoemd moet worden. (Confer. Ant. Wilhelm.-fonds,
19 Juni 1926).
Vatten wij dit alles te zamen, dari moet ons dit tot de overtuiging voeren, dat er niet alleen consultatiebureaux, maar ook
huisverzorgers (sters) noodig zijn, die de bekend geworden gevallen onder behandeling nemen en nieuwe opsporen, om ze van
uit sociaal standpunt te onderzoeken. Het aanwijzen van een
geschikt gezin, een kleine werkkring, een kleine belooning (272)
kunnen rust brengen en voorkomen, dat er een ernstige stoornis
optreedt.
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Zulke sociale werksters zullen raad kunnen geven aan directeuren van krankzinnigengestichten, aan hoofden van Rijksopvoedingsgestichten, aan psychiatrisch-neurologische klinieken,
aan gewestelijke geneeskundige diensten, aan voogdijraden en
aan tal van geneesheeren, die dikwijls geen raad weten met
personen, die aan hun zorg zijn toevertrouwd of om hulp komen
vragen. Door de ervaring, die deze maatsch. werksters opdoen,
betreffende de voorwaarden, waaronder lijders aan psychosen
weer tot bruikbare leden der maatschappij gemaakt kunnen
worden, zullen zij velen tot zegen strekken. Daarnaast zullen
zij het complex van factoren hebben te onderzoeken, dat de
maatschappelijke ongeschiktheid of verminderde geschiktheid
veroorzaakt, welk complex het gevolg is van persoonlijke
eigenschappen en sociale omstandigheden. Het is nu reeds gebleken (o. a. ook door het consultatiebureau der Valeriuskliniek
te Amsterdam) , dat zoovelen, die anders als schipbreukelingen
des levens in gestichten zouden zijn geeindigd, zich bij geduldige en deskundige leiding staande kunnen houden in de vrije
maatschappij en geheel of gedeeltelijk voor zichzelf leeren zorgen.
Het is duidelijk dat door dit sociale werk ook de overheidsbemoeiingen goedkooper zullen worden, daar de anders steeds
toenemende uitbreiding van kostbare gestichten hierdoor voorkomen zal worden.
De maatschappij zal nog andere materieele en geestelijke voordeelen behalen uit hun werk. Immers zullen zij voorkomen, dat
het aantal prostituees, crimineelen en dronkaards toeneemt, zij
zullen dus de maatschappij bevrijden van antisociale individuen
(273). Waar zij niet slagen, zullen zij het propaganda-materiaal
verschaffen om te komen tot een meer intensieve opvoeding
van deze lijders of tot maatregelen om hun wording te voorkomen.
Voor zieken, die in gestichten zijn geplaatst, hebben deze
werk-sters nog een andere taak te vervullen, zij moeten trachten
de familiebanden te onderhouden tusschen zieken en gezonden.
Daardoor zal de zieke zich behagelijker gevoelen, omdat hij zich
nog lid van zijn familie weet. Tevens zal de familie dan ook
spoediger geneigd zijn hem terug te nemen. Zoo zij bekend zijn
met deze zieken in hun rayon, zoo zullen zij daar, waar inzinkingen na genezing optreden, veel kwaad voorkomen door de
patienten op het juiste oogenblik onder behandeling te brengen,
zij het dan ook in een der gestichten.
Men zou deze sociale werkers (sters) ook kunnen belasten met
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een vriendschappelijk toezicht op alle krankzinnigen en idioten,
die in eigen gezin verpleegd worden. Men zoude hun (haar) huip
kunnen inroepen om voor de geneeskundigen de gegevens te
verzamelen betreffende pas-opgenomen patienten, om hun toestand of de oorzaak van hun psychose zoo veel beter te leeren
beoordeelen. Helaas beschikken wij niet over zulke zoo dringend
noodige krachten.
Het is niet noodig dat de practische, menschkundige, met
gezond idealisme vervulde leeken der bovengenoemde Amsterdamsche vereeniging of de daarna genoemde maatschappelijke
werkers (sters) alien gediplomeerd zijn; het is voldoende, zoo zij
een paedagogischen aanleg hebben en door de practijk gevormd
worden. Het komt mij trouwens voor, dat consultatiebureaux
van leeken of geneesheeren verband moeten zoeken met paedagogen, die de ervaringsopvoedkunde bestudeerd hebben. Niet
alleen omdat hun raad dikwijls voor kinderen gevraagd zal
worden, maar ook omdat alle sociale werk, en vooral dat onder
geestelijk invaliden, nu eenmaal van opvoedkundigen aard
is (274).
Vooral dienen wij het publiek (ook de werkgevers) op te
voeden tot de overtuiging, dat bij zulke zieken niet van kwaadwilligheid, maar van een anders-zijn of van een ziek-zijn gesproken moet worden. Wij moeten hen er op wijzen, dat het niet
in hun eigen belang is om voor alle werk intelligente krachten
te zoeken, die door hun vooruitstrevendheid ook gauw ontevreden worden. Men is dikwijis zooveel beter of met geestelijk
minder of slecht ontwikkelden, vooral zoo het om eentonig werk
gaat, mits slechts het karakter goed is. Eentonig werk benadeelt
den intelligenten man, maar maakt den minder intelligenten
tevreden, daar hij slechts sleurwerk begeert. Andere geestelijk
invaliden, die wellicht terugstooten door karakterfouten, zijn
zeer wel te gebruiken in een werkkring die hen isoleert, waardoor tevens genezing kan volgen.
Terwijl de tot hiertoe besproken consultatiebureaux, zooals
die der genoemde Centrale vereeniging, bestemd zijn voor
zenuw- en zielszieken, kennen wij daarnaast het moeilijk opvoedbare kind, dat in zijn wezen velerlei overeenkomst vertoont
met zenuw- of zielszieke kinderen (Deel III blz. 43). Voor deze
kwam te Utrecht de eerste Psychologisch-paedagogische polikliniek tot stand (Wittevrouwenstraat 9). Bij de openingsrede
zeide Prof. Gunning het volgende (275) : „Het besef toch, dat
de tallooze en veelsoortige moeilijkheden, die de opvoeding van
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zoo vele kinderen oplevert, niet als een fataliteit behoeven te
worden aanvaard en niet met onverschilligheid of eigenwijsheid
te verhelpen zijn, dat besef is groeiende en wordt door de ervaring met den dag meer versterkt. De tijden, dat men al die
moeilijkheden uitsluitend, of bijna uitsluitend, bezag in het licht
van hinder en overlast, die de kinderen den volwassenen bezorgen en dus repressief daartegen te werk ging, zijn voorbij.
Ook al spenen wij ons zorgvuldig van alle weekelijkheid en
onreeele ziekelijkheid, die juist door een gezonde, echt wetenschappelijke paedagogiek en psychologie ten scherpste veroordeeld worden, ook al weigeren wij beslist kwaad, anders dan
kwaad te noemen en handhaven 't recht en den plicht van
straffen en schromen niet dien plicht, waar 't noodig is, ook te
vervullen, toch hebben wij of geleerd en ik geloof voor goed afgeleerd, althans in theorie, in het lastige, d.w.z. ons lastige, ons
storende en hinderende kind in de eerste plaats een overtreder
te zien ; maar zien wij thans daarin, zelfs in die gevallen, waarin
wij meenen te moeten straffen, een wezen dat geholpen moet
worden. 1k zeg : een wezen, dat geholpen moet worden, en
vermijd daarbij opzettelijk en zorgvuldig het woord „zieke" te
gebruiken, om niet aan het, naar ik geloof, heilloos misverstand
plaats te geven alsof iedere overtreder slechts een zieke ware,
die enkel en alleen medelijden en verschoonende therapeuse
verdient. Dat loochenen wij niet alleen voor den volwassene,
maar ook voor het kind. Maar dit uitgesproken hebbende, mogen
wij dan ook onbeschroomd uitspreken, dat wij thans weten, dat
vele verschijnselen van ongewenscht en onbehoorlijk gedrag
inderdaad ziekteverschijnselen zijn, hetzij van het lichaam, hetzij
van den geest, hetzij van beide, en dat zulks van het kind stellig
in geen mindere mate, zij het ook niet altijd in denzelfden zin,
geldt als van den volwassene. Maar wat wij vooral geleerd
hebben, en waar 't hier op aankomt, dat is dit, dat bij ongewenscht, laakwaardig en schadelijk gedrag van een kind niet
het verschijnsel zelf het voorname en het eigenlijke is, maar de
oorzaak ; dat er altijd een oorzaak is, en niet maar een algemeene : de boosheid, de verdorvenheid van het individueele kind
of van de algemeene menschelijke natuur, maar een bij zondere
oorzaak of oorzaken, die juist dat verschijnsel hebben teweeggebracht ; dat die oorzaken in de meeste gevallen kunnen opgespoord worden en dat dus 't eerste werk moet zi ejn, voorzoover
de omstandigheden 't maar eenigszins toelaten, die oorzaken
op te sporen. M.a.w. om het medisch uit te drukken, wat ik
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thans na 't boven gezegde en vooral in een kring als deze wel
doen mag: dat de diagnose (het herkennen der oorzaak) altijd
aan de therapeuse (behandeling) moet voorafgaan."
Daar Prof. Gunning hier zelf het woord ziekteverschijnselen
gebruikt, zoo zal deze Polikliniek zonder twijfel ook dikwijls geconsulteerd worden voor meer of minder abnormale kinderen
(een scheidingslijn is moeilijk te trekken) en daarom komt het
mij voor, dat er een nauwe samenwerking moet ontstaan (zoo
niet samensmelting) tusschen zulke poliklinieken en de consultatiebureaux der bovengenoemde Centrale Vereeniging (blz.
195). Beide zullen verder moeten dienen als leerscholen zoowel
voor geneesheeren als voor leeraren en onderwijzers. De eerstgenoemden zullen dan tevens leeren inzien, dat de medicuspsychiater slechts dan nuttig werk bij kinderen kan verrichten,
zoo hij tevens geleerd heeft wat ervaringsopvoedkunde zeggen
wil. Verder zullen poliklinieken en bureaux de ware en practische
opleidingsscholen voor de vrouwelijke hulpkrachten moeten
worden (ook zonder theorie) , zonder welke deze hulpkrachten
weinig nut zullen stichten. De Duitsche instellingen (Dl. III,
blz. 54-58) leggen er vooral den nadruk op, dat hun bureaux
en klinieken zoo bij zonder voldoen voor de opleiding van leeken,
die leiding willen geven aan geesteszieke of moeilijke kinderen,
en daardoor redders van menschenzielen worden.
Van het Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen
ging in hetzelfde jaar, waarin de Centrale vereeniging gesticht
werd, de actie uit, die eerst leidde tot de belangrijke mededeelingen van Mej. Mr. Lekkerkerker betreffende de psychiatrische klinieken voor kinderen in Amerika (child guidance
clinics) (276) , en daarna (1927) voerde tot de oprichting van de
Vereeniging ter bevordering van Consultatiebureaux voor moeilijke kinderen. Zij heeft dus ongeveer hetzelfde doel als de
Utrechtsche Polikliniek, maar wenscht haar werkzaamheden
over het geheele land uit te breiden. Men doelt dus op zulke
kinderen, die zonder bepaald abnormaal of verwaarloosd te zijn,
door allerlei omstandigheden dreigen op te groeien tot maatschappelijke minderwaardigheid. Belangstellenden zullen wel
doen het Jaarverslag 1928 te laten komen (277) en dat der
Amsterdamsche afdeeling. Het oprichten van bureaux, het opleiden van hulpkrachten (278) en het organiseeren van de
samenwerking met tal van andere vereenigingen, die de belangen
van het kind behartigen, staan voorloopig vooraan in de werkzaamheden van het bestuur. Het consultatiebureau der Amster-
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damsche afdeeling staat naast dat voor geestes- en zenuwziekten,
samensmelting had dus niet plaats.
Het doel kan kortweg als volgt omschreven worden : men wil
voorkomen, dat moeilijke kinderen tot onmaatschappelijke
wezens opgroeien door de oorzaken weg te nemen, die de kinderen in die richting drijven. Wil men weten wat de directe
aanleiding is om kinderen naar zulk een bureau te brengen, zoo
noemen wij : onhandelbaarheid, vernielzucht, sexueele moeilijkheden, achterblijven op school, wreedheid, schuwheid, crimineele
gedragingen, verregaande koppigheid, aggressiviteit, onzindelijkheid enz.
Betreffende de aanleiding ontleen ik enkele regels aan Dr.
A. Groeneveld:
„Het kan b.v. voorkomen dat een kind, dat steeds getrouw de
geboden van zijn vader heeft opgevolgd, crimineele neigingen
gaat vertoonen omdat het zich tegen zijn vader nooit heeft
durven verzetten. Ook vervalt een kind, ook een groot mensch,
dikwijls in eenzelfde zonde, omdat in het onderbewustzijn de
opgelegde straf het begaan der zonde niet voldoende heeft gecompenseerd (strafhonger). Dit verschijnsel, dat veel recidive
kan verkiaren, die volstrekt niet uit onverschilligheid voortspruit, wordt veel te vaak over het hoofd gezien. Het liegen van
een kind kan veelal verklaard worden door de vrees, die het kind
koestert de achting van ouders en opvoeders te verliezen
wanneer zijn euveldaad aan het licht komt. Verder maakt het
bezigen van een kind als „huwelijkscement" het kind veelal ook
niet beter."
In het „Zft. f. pad. Psychologie" schreef dr. Hildegard Heizer
te Weenen over de moeilijkheden, die zoovele kinderen tusschen
12 en 14 jaren bij de opvoeding veroorzaken. Bij een honderdtal
kinderen van omstreeks drie jaar heeft ze de oorzaken der moeilijkheden nagegaan en vond : A. dat in 60 % der gevallen de
moeilijkheden uit den normalen ontwikkelingsgang voortspruiten, B. in 18 % der gevallen wordt raad gevraagd, omdat
een oorzaak buiten het kind liggend, de ouders daartoe aanspoort
en C. bij 22 % zijn de kinderen moeilijk op te voeden, daar ze
ziek zijn. De gevallen onder A. bedoeld zijn stijfhoofdigheid
20 %, toeneming van kracht 10 %, maatschappelijke verhoudingen 8 %, wilszwakheid 8 %, spraakstoornissen 6 %, negativisme 6 %, eidetiek 2 %.
De moeilijkheden van groep B, door de buitenwereld ver-
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oorzaakt, komen voor rekening der school 5 %, examens 10 %,
beroepskeuze 1 70, andere oorzaken 2 %.
Groep C. (ziekte) geeft : zwakzinnigheid 7 %, spraakstoornissen 3 %, sexueele moeilijkheden 2 %, liegen, stelen 2 %,
algemeene nervositeit 2 %, geestelijke blindheid 1 %, slecht
eten, enuresis 5 %.
Gespatieerd merkt de onderzoeker op, dat het eenige kind veel
meer moeilijkheden geeft, dan kinderen uit een grooter gezin.
(Alg. Handelsblad 26/2, 1929).
In de Duitsche en Amerikaansche literatuur vindt men werken
om zich over deze consultatiebureaux te orienteeren (279).
Het is gedurende den laatsten tijd in ons land gebruikelijk
geworden den term moeilijke kinderen te gebruiken. Volgens
Dr. Hamaker is deze term onjuist. Naar zijn meening zijn er
maar weinig moeilijk opvoedbare kinderen (buiten stompzinnigen en lichamelijk gebrekkigen). Wel zijn er veel opvoedingsmoeilijkheden, maar deze zijn in den regel veel meer
te danken aan onjuiste opvoeding, ongunstige milieu-invloeden
enz., dan aan de kinderen zelf. De uitdrukking moeilijke of
moeilijk opvoedbare kinderen berust dus op oppervlakkige
waarneming, die slechts let op symptomen bij kinderen en nu
de onbillijkheid begaat hun de schuld toe te schrijven, terwijl
die in hoofdzaak geheel buiten het kind liggen. Men bedenke
daarbij dat de „brave Hendrik" voor de opvoeders wel heel gemakkelijk is, maar er is later veel meer te verwachten van
minder plooibare kinderen.
Tot nu toe missen wij in ons land nog instellingen (internaten)
voor moeilijk opvoedbare arme kinderen, daarin zijn tal van
andere landen ons voor. Op sociaal gebied is zeer zeker onze
achterstand het grootst op dit gebied, waardoor wij duizende
werkkrachten verliezen, die tot nuttige burgers van den staat
hadden opgevoed kunnen worden. Ik heb slechts het Zwitsersche
internaat te Albisbrunnen (a/d. Zugersee) leeren kennen, slat
een bijzonder sympathieken indruk maakt. Deze inrichting, die
haar bestaan aan een industrieel te danken heeft (Reinhart),
is vrij kostbaar, daar men een zeer groot aantal opvoeders en
personeel (ten deele vrouwen) noodzakelijk acht (280). Duitsche
en Zwitsersche steden hebben Heime of Horte voor moeilijk
opvoedbare of psychopatische kinderen (281). Ook in ons land
zouden dergelijke inrichtingen genoeg leerlingen vinden. De
bestaande instellingen, die op dit gebied schijnen te vallen,
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werken wel in de eerste plaats voor achterlijke of achtergebleven
kinderen (282).
Naast het moeilijk opvoedbare en psychopatische kind ware
nog het nerveuze kind te noemen, dat zijn nerveuzen aanleg
(nerveuze, prikkelbare zwakte, neurotisch temperament) dikwijls erft, of dat nerveus gemaakt werd. Zenuwachtigheid
(psychoneurosis) kan berusten op overgevoeligheid van de
zenuwen, die de ingewanden beheerschen (sympathicus) , of die
de bloedvaten begeleiden (vasomotorische zenuwen) , waardoor
de bloedverdeeling abnormaal wordt (283). Zij kan ook berusten
op gebrekkige secretie der inwendige klieren (Hormonen). Zulke
oorzaken zijn weinig voor invloed toegankelijk, en toch gehoorzamen zij dikwijls aan het onbewuste in den mensch, dat indirect
te influenceeren is. Overigens zijn de verschijnselen der nervositeit nauw verbonden met het karakter, het temperament, de
geheele persoonlijkheid, waarvan de ontwikkeling sterk onder
den invloed der opvoeding staat. Daarom is het zoo nadeelig
voor het kind, zoo geneesheeren of ouders in tegenwoordigheid
van het kind spreken over zenuwachtigheid. Want dan gebruikt
het kind dit woord als een vrijkaart, die het ongestraft doet
belanden bij onwil, luiheid, gebrek aan plichtsgevoel, minderwaardigheidsgevoel, karakterloosheid, energieloosheid enz. enz.
Daartegenover staat, dat de opvoeder aan het kind van jongsaf
aan moet inprenten, dat het zijn plicht moet doen naar de mate
van zijn kunnen, niets meer, maar ook niets minder. De ouders,
die dit in 't oog houden, hebben den zenuwarts niet noodig en
zullen hun kinderen gezond en gelukkig maken, terwijl toegeven
aan de zoogenaamde zenuwachtigheid hen ziekelijk en ongelukkig maakt.
Zenuwlijders ontwikkelen zich dikwijls uit kinderen, wier
gevoel zich te vroegtijdig of te sterk ontwikkelde. Dat gevoel
kan zijn een te veel in liefde (ook eigenliefde en liefde tot het
bovennatuurlijke), een te veel in haat, opstandigheid, tegenzin
(bijv. tegen normale instincten of het normale contact met de
maatschappij ), een te veel behagen scheppen in verbeelding (dus
in droomen). Overigens verwijs ik voor de karakteriseering van
het nerveuze kind en den nerveuzen mensch naar de literatuur
(284). Zonder twijfel houdt de toename der nerveuze kinderen
verband met de sterke toename der stadsbewoners, waardoor een
steeds afnemend gedeelte van ons yolk de weldadige rust van het
platteland geniet. Op het platteland heeft het kind ook de ruimte
voor zijn bewegingsdrang, die in de stad ontbreekt en nu om-
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gezet wordt in verzet, wat voortdurend tot straffen of conflicten
leiden zal, die enerveerend werken. Bovendien leidt het gebrek
aan ruimte er toe, dat het kind voortdurend in gezelschap is van
voiwassenen, waardoor het tot zijn eigen nadeel „vroegrijp" zal
worden.
Dezelfde achterstand, die ten opzichte van het moeilijk opvoedbare kind bestaat, geldt ook voor de opvoeding van het
nerveuze kind, ook daaraan (Deel III, blz. 43-58) laten wij ons
weinig gelegen liggen (284a).
Wij doen zooveel voor kinderen, die aan tuberculose lij den
(openluchtscholen, sanatoria enz.), wij doen nagenoeg niets
voor het nerveuze, noch voor het psychopatische kind (285).
Hetzelfde onbillijke en onverstandige onderscheid maken wij
tusschen volwassen t.b.c-lijders en geestelijk invaliden, zoover
wij de laatsten niet in gestichten opsluiten. Voor de t.b.c.-lijders
wordt onafgebroken de trom geroerd ; men zegt, dat er 60 a
70000 van die lijders in ons land zijn, het getal der geestelijk
invaliden (buiten de eigenlijk krankzinnigen) is ongetwijfeld
veel grooter en van de laatsten is door de reeducatie veel meer
nuttig werk te verwachten dan van de genezen t.b.c.-lijders.
Evenwel wekt de toestand der geestelijk invaliden, daar hun
leven niet bedreigd wordt, minder het medelij den.
De arme nerveuze of psychopatische kinderen laten wij maar
eerst crimineel worden voor wij hen helpen. De beste raad voor
hun ouders, die zulke kinderen niet beheeren kunnen, is dan ook
hen tot crimineele handelingen aan te sporen, liefst als ze nog
zeer jong zijn.
Onze bovengenoemde achterstand in de zorg voor het moeilijk
opvoedbare en psychopatische kind komt ook daarin uit, dat wij
in onze taal geen handleiding bezitten, wij zijn op literatuur in
vreemde talen aangewezen
Het komt mij voor, dat ik deze beschouwingen niet mag
eindigen, zonder op een schaduwzijde van de zoo goed gemeende
boven besproken sociale zorg voor krankzinnigen te wijzen.
Ik haalde boven een statistiek aan die, daar zij niet gepubliceerd werd, niet te controleeren valt, doch volgens welke men
op 28 % blijvende genezingen zou mogen rekenen. Wat Engeland
betreft, beschikken wij over zeer uitgebreide statistieken.
Volgens die van Mott (286) (Inspecteur der krankzinnigen
gestichten van Londen) hebben slechts 2,39 % der krankzinnigen, die in gestichten verpleegd worden, kans op volledige
genezing, voor 5,42 % is herstel twijfelachtig, terwijl
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie,
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92,19 % ongeneeselijk zijn. Dat klinkt geheel anders dan de
eerst genoemde statistiek en er is blijkbaar een geheel verschillende maatstaf gebruikt. Desniettegenstaande worden
volgens de Engelsche Statistiek elk jaar velen als zoogenaamd
hersteld, ontslagen, van welke 12 % nog binnen het jaar en.
28 % binnen 5 jaar naar de Londensche gestichten teruggebracht moeten worden. Zij schenen dus genezen en bleven
eenigen tijd normaal, maar door de moeilijkheden des levens
keerde de psychose terug. Een ander rapport, loopende over
25 jaren werd uitgegeven door „the London county council
mental hospitals". Van de 27218 patienten, die als genezen ontslagen waren, kwamen niet minder dan 7952 langzamerhand
weer terug, waaronder 2987 weer opgenomen werden binnen
12 maanden na hun ontslag. Daarbij heeft men nog in het oog
te houden, dat dit resultaat gunstiger schijnt dan het is, omdat
natuurlijk een aantal lijders die weder instorten niet naar de
Londensche gestichten terugkeerden maar elders werden opgenomen (287).
Hieruit blijkt, dat het ook voor den geoefenden geneesheer
zeer moeilijk is om vast te stellen of een geestelijk invalide
werkelijk genezen is. Men zou er aan toe kunnen voegen, dat
het woord genezing hier eigenlijk misplaatst is, inplaats van
genezing is er slechts een verdwijnen van zichtbare symptomen
en hierdoor aanpassing aan de maatschappij, terwij1 de ziekelijke
aanleg onveranderd blijft. Wij herinneren verder aan hen, die
aan circulaire of periodieke krankzinnigheid lijden, aanvallen
van krankzinnigheid dus, die zich meermalen gedurende hun
leven herhalen, terwijl zij in de tusschenperioden een volkomen
normalen indruk maken. Zij worden zeer zeker na de eerste
attaque, en, dikwijls ook na de volgende als genezen ontslagen
en er zijn er onder hen, die hun toestand zoo goed kennen (288),
dat zij zichzelf bij een nieuwe attaque in een gesticht laten
opnemen. Verder heeft men in vele landen niet het recht om
rustige zieken in een gesticht vast te houden. Worden zij evenwel
losgelaten, zoo komen zij in een toestand van agitatie en bedrijven allerlei wandaden als moord, zelfmoord of vervolging
hunner familieleden (289). Zoo herinner ik mij het geval van
een geneesheer-gemeenteraadslid eener stad, die gedurende mijn
studententijd (1884-1889) in een gesticht was geplaatst en op
advies eener commissie (waarvan o.a. Prof. Donders lid was),
in vrijheid gesteld moest worden. Na zijn ontslag schreef hij
dikke brochures (ik herinner er mij 7 of 8) om zijn familieleden
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te beschuldigen dat zij hem met „pilocrapine" vergiftigd hadden.
De inhoud werd steeds querulanter. Hoe de zaak is afgeloopen
herinner ik mij niet. Herhaaldelijk komt het ook voor, dat de
man zijn krankzinnige maar weer rustig geworden vrouw uit
het gesticht terug tracht te krijgen. Hij weet geen mad met zijn
huishouden en kinderen en wil het daarom weer met haar
probeeren. Wat zijn nu de gevolgen er van, zoo schijnbaar
genezen, periodisch krankzinnige vrouwen als boven bedoeld
weer in de maatschappij terugkeeren ? Natuurlijk deze, dat de
vrijheid gebruikt wordt om kinderen te verwekken, waardoor
weer nieuwe geslachten ontstaan van potentieele krankzinnigen
en paupers (290). Hetzelfde geldt van de psychopaten, waarvan
Dr. Meulemans schreef : „Allereerst moet worden gezorgd, dat
de psychopathen worden beschermd tegen zichzelven en dat de
maatschappij wordt beschermd tegen hare daden. Telkens en
telkens komen ze terug in zwangeren toestand en brengen
stumperds van kinderen met minderwaardigen aanleg ten laste
van de maatschappij. Het zijn van die ongelukkigen, voor wie het
vrije verkeer in de maatschappij eenvoudig onmogelijk is" (291).
Lange (292) wijst er op, dat de thans zoo ijverig gepropageerde werktherapie der gestichten er toe leidt dat de patienten
zich volkomen aanpassen aan de kleine maatschappij van het
gesticht, waarom de geneesheer meent te mogen aannemen, dat
zij onder controle of nazorg zich ook zullen leeren aanpassen aan
de groote maatschappij. Zij worden dus als genezen ontslagen.
Zoo verlaten volgens Lange 50 % der patienten de gestichten,
die nog volkomen geschikt zijn voor de • voortplanting. De
meesten maken van deze vrijheid gebruik om een huwelijk aan
te gaan en uit de helft dezer huwelijken worden kinderen
geboren. Daarom wordt de maatschappij benadeeld door de
werktherapie en de nazorg.
Het heeft mij steeds verwonderd dat onze geneesheeren, die
blijkbaar zeer weinig aan genealogie doen, zoo zelden op zulke
gevallen wijzen, of dat zij, de treurige gevolgen der erfelijkheid
niet schijnen te zien, die zich gedurende opvolgende generaties
vertoonen. Zij schijnen de ongelooflijke hoeveelheid leed niet
op te merken, die in zulke gezinnen geleden wordt, en hoeveel
ziekelijke aanleg zich door huwelijk uitbreidt over tal van geslachten. 1k zou hier den naam van een welbekend geslacht
kunnen noemen, dat zijn ziekelijken aanleg reeds op tal van
andere families heeft overgebracht en maar steeds voortgaat
geestelijke besmetting te verbreiden. Of op die 44 door onder-
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linge huwelijken veelvoudig verbonden. Deensche voorname
geslachten, die in 20 jaren 77 patienten aan krankzinnigengestichten leverden en waarvan 358 leden aan ernstige psychopatien leden (men vergelijke Deel V blz. 98).
In het publiek heerschte vroeger de meening, dat men
geslachtsziekte kon genezen door vermenging met een reine
maagd. Dit weet men nu wel beter. Maar nog overal treft men
de opvatting, dat men hysterie, psychopathie enz. kan genezen
door een huwelijk te sluiten en dan natuurlijk met een partner,
voor wien de ziekelijke aanleg van den ander onbekend wordt
gelaten. Of men zal al wat bekend werd ontkennen en leugens
geoorloofd achten. Men voelt niet eens welke schuld men daar
mee op zich laadt. Anderen zijn nog van meening, dat de ziekteverschijnselen zich bij de kinderen niet zullen voordoen, zoo
naast den ziekelijken vader of moeder een gezonde moeder of
vader staat. Ook dat is een vergissing. Weder anderen drijven
zoon of dochter tot een huwelijk met den troost, dat God's
almacht toch ook in staat is de gevolgen der overerving af te
wenden. Laten wij ons op dit standpunt plaatsen. Alles is er
dan door Gods almacht en ook de natuurwetten, die wij met
veel moeite ontdekt hebben. Deze heeft God niet gemaakt am
er telkens van af te wij ken (Jeremia 32 vers 35-36) , omdat
de mensch het ook door Hem gegeven verstand niet wil gegebruiken noch de resultaten der eveneens van God uitgaande
wetenschap. Wat Jeremia van de hemellichamen betoogt, geldt
evenzeer van de overerving, zij staat even vast. Al zijn de
wetten der overerving nog niet zoo goed onderzocht als die der
hemellichamen, zoo leert toch de ondervinding, dat de eenmaal
in een geslacht opgekomen abnormaliteit niet weer verdwijnt,
al neemt zij zeer verschillende vormen aan. Sedert tientallen
jaren volg ik deze verschijnselen bij een aantal geslachten (293),
en nog nimmer heb ik een psychisch normale afstammeling uit
ouders geboren zien warden, waarvan een of beide abnormaal
waren. Ook ken ik geen voorbeeld, dat door een wonder (Lourdes
of and.) dit ongedaan werd gemaakt. Natuurlijk moet men zulke
gezinnen van zeer nabij kennen, want goed opgevoede menschen
weten veel te verdoezelen (294) , bovendien geldt hier hetzelfde
als van het sexueele, dat men veel met leugens tracht te
bedekken.
De geloovige zegt : „De kinderen geeft God." Het zij zoo. Maar
aan abnormale ouders geeft hij slechts abnormale kinderen (al
blijkt dit soms eerst na jaren). Daarom vinden wij die kinderen
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des gebeds (Augustinus) later onder de krankzinnigen, idioten,
dronkaards, hysterischen enz. en het aantal Christ. en R.K.
krankzinnigen gestichten in ons land is groot. Maar wie beschrijft het lijden der mannen, die aan hysterische vrouwen verbonden zijn, of van de vrouwen, die met een sadist of dronkaard of cletraque gehuwd zijn. Wie zulke gevallen mee doorleefd
heeft, die weet hoe ongelooflijk veel een mensch lijden kan, de
dood is dan de eenige verlossing.
Uit Tuberculose ontstaat dikwijls Psychopatie (295). Zoo
trouwde een gezonde man en bekend geleerde met de laatste afstammelinge van een geslacht, dat geheel uitgestorven was door
tuberculose. De zoon werd psychopaat. Om hem te doen genezen
liet de vader, niettegenstaande hij ernstig er voor gewaarschuwd
werd (vertrouwende op God) hem trouwen. Op zijn sterfbed
steunde de vader „Mijn arme, arme kleinkinderen," daar hij
reeds had waargenomen hoe de ziekelijke aanleg van zijn zoon
overging op de kleinkinderen. Die kleinkinderen zijn ten deele
ook weer getrouwd. Geen pen is in staat al de ellende te beschrijven, die sedert vijf en zeventig jaren geleden werd omdat
bedoelde geleerde nog het volksgeloof aanhing, dat psychopatie
door een huwelijk te genezen is. Gelukkig nog die afstammelingen, wier verstandelijke ontwikkeling zoo slecht was, dat zij
niet begrepen, dat zij hun bestaan aan een misdaad dankten en
hun grootvader of overgrootvader vervloekten. Zeker, eindelijk
sterft zulk een geslacht uit na zichzelf, hun familieleden en de
maatschappij op allerlei wijze benadeeld te hebben. Zeker,
komen uit zulke geslachten wel eens talenten of genieen voort!
Uit alle? Is een enkel genie (bij v. v. Beethoven) zulk een zegen
voor de wereld, dat er de ellende van tallooze onevenwichtige
of wanhopige gezinnen mee goed gepraat kan worden ? Kan de
lelie dan alleen op een mesthoop tot bloei komen ? Zijn die
talenten of genieen zelf gelukkig? Neen, zij zijn betreurenswaardige wezens, daar zij den last der overgeerfde abnormaliteit te
dragen hadden naast hun talenten!
Het heeft geen nut bij deze zaken langer stil te staan, zoolang
onze geneesheeren en onze wetgevers niet doordrongen zijn van
het gevaar, dat van een ziekelijken aanleg, die eenmaal in een
geslacht ontstaan is, uit kan gaan. Er blijft ons slechts een troost
en een hulpmiddel. De troost is deze, dat abnormaal in den regel
slechts met abnormaal wil trouwen, en zoo tenslotte gelukkig
uitsterven volgt. Het hulpmiddel is, dat zij die dit wel weten en
de ongelukkige gevolgen in hun omgeving gezien of wellicht aan
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den lijve ondervonden hebben, het publiek kunnen inlichten,
waardoor dit tot zelfcontrole komt en uit eigen beweging een
huwelijk vermijdt met personen uit dergelijke geslachten.
De wetgever zou kunnen ingrijpen door het huwelijk aan
krankzinnigen en andere geestelijk invaliden te verbieden, en
in verschillende landen is men ook daartoe overgegaan. (296).
Het verwekken van kinderen met ziekeltken aanleg zou verder
niet weinig belemmerd worden, zoo echtscheiding bij krankzinnigheid werd toegelaten. Denemarken, Noorwegen, Portugal,
Zwitserland, Australia en verschillende Amerikaansche staten
kennen dergelijke wetten. (297). Daar het zoo dikwijls voorkomt, dat aanvallen van krankzinnigheid verzwegen worden om
de kans op een huwelijk niet te verminderen (het bedrog op de
huwelijksmarkt), zoo is de in Noorwegen bestaande bepaling
aan te bevelen, die scheiding mogelijk maakt, indien bij het aangaan van het huwelijk een van beide partijen, buiten weten van
de andere, reeds aan krankzinnigheid geleden heeft. Andere
staten staan geen scheiding toe bij krankzinnigheid. In den grond
van de zaak deel ik deze opvatting, daar het mij voorkomt dat de
gedachte aan scheiding met het begrip „huwelijk" onvereenigbaar is. Zoo ik evenwel mijn levenservaring raadpleeg, die mij
leerde, wat de gevolgen er van zijn, zoo de jonge man gedurende
zijn geheele leven geketend blijft aan een krankzinnige vrouw,
dan ga ik twijfelen of niet scheiding na drie jaren verpleging
in een gesticht (zie blz. 167) geoorloofd moest zijn. Allen, die
van meening zijn, dat een huwelijk geen onverbreekbaren band
vormt, moeten er m.i. naar aanleiding van het bovengenoemde
toe komen in krankzinnigheid ter dege een wettigen grond tot
echtscheiding te zien.
Andere opmerkingen vloeien voort uit het lezen van het merkwaardige en hoogst belangrijke boek van Fre Dommisse. (298).
In de eerste plaats leerde ik daaruit hoe verkeerd het is
onrustige, en, dus elkaar besmettende patienten op een zaal te
verplegen, al moet ik erkennen dat het moeilijk zal zijn voor
3de klasse patienten een oplossing te vinden, tenzij die in de
gezinsverpleging gevonden kan worden. In de tweede plaats
blijkt, dat men nog niet voldoende geleerd heeft alles te vermijden wat de zieken irriteeren of op verkeerde gedachten
brengen kan. Daartoe behooren ook de onderlinge gesprekken en
opmerkingen der zusters en een aantal bijbelteksten, zooals die
welke handelen over bezetenen. Het is merkwaardig, dat velen
er hun oogen voor sluiten, dat sommige bijbelteksten een zeer
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ongunstigen invloed kunnen uitoefenen op het overprikkelde
overgevoelige gemoed van kinderen zoowel als van volwassenen,
vooral zoo die niet nader toegelicht worden. 1k gebruik opzettelijk de uitdrukking, dat men het niet zien wil, omdat er nog
zoo velen zijn, die meenen, dat al wat in den bijbel staat goed
moet zijn voor iedereen.
De derde opmerking is van geheel anderen aard. Toen ik met
de studie der geneeskunde te Utrecht begon (1884), bestonden
er nog geen verpleegsters. 1k heb dus de sterke en snelle ontwikkeling van dit corps meegemaakt en hun uitbreiding ook in
de gezinsverpleging. Al hoewel ik niet blind was voor de goede
zij de er van, zoo was er in mijn gemoed toch steeds zeker verzet
tegen deze strooming, omdat ik vond, dat de persoonlijke invloed
van den geneesheer er onder leed, het contact met den patient er
door verminderde ; niet de geneesheer maar de zuster werd nu
de vertrouwde van menigen patient en de visites van den geneesheer duurden steeds korter, vooral zoo de zuster het vertrouwen
van den geneesheer genoot. De geneesheer deed vroeger zooveel
zelf (temperatuur-opnemen, verbedden enz.) wat thans aan de
zusters wordt overgelaten. Fre Dommisse is in verschillende
gestichten geweest en uit haar beschrijvingen krijgt men den
indruk, dat er nimmer een nauwer contact tusschen de behandelende geneesheeren en haar ontstaan is, de behandeling bleef
steeds naar zeker model, alhoewel in een der gestichten de
werktherapie werd toegepast. Men zoude het zelfs zoo kunnen
uitdrukken, dat de hoofdverpleegsters het blijkbaar best zonder
een geneesheer hadden kunnen stellen. Toen zij eindelijk in een
gesticht kwam, waar de behandelende geneesheer zich persoonlijk
met haar bemoeide (Dr. Breukink), toen genas zij. Deze beantwoordde dus aan de beschrijving van Prof. Kohnstamm. De
psychiater als opvoeder. Paedagogische Studien, Febr. 1929.
Deze moet het verstaan weder op te voeden ,,tot verantwoordelijkheid" ook tot „gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid." (299).
Uit het genoemde boek blijkt verder, dat niets een krankzinnige zoozeer hindert als de onvrijheid, die hem wordt opgelegd. Dit geldt zoowel wat de omsluitende muren, hekken,
poorten en afgesloten deuren betreft, als ook het onderdrukken
van eigen initiatief en het verbieden van datgene, wat hij
wenscht te doen, zooals boekwerken, die hij wenscht te lezen.
Om nu goed te doen uitkomen, dat niet alle gestichten aan de
door haar gegeven beschrijving beantwoorden, zoo laat ik hier

216

De krankzinnige en het huwelijk.

een en ander volgen uit het leven van het Israelitische gesticht
„Het Apeldoorn_ sche Bosch": „De patienten hebben een vereeniging, waarvan zij niet alleen leden zijn maar ook het bestuur
vormen. Door jaarlijksche contributies en giften daartoe in
staat gesteld, zorgt zij voor de ontspanning der verpleegden ;
zij organiseert feestavonden, wandel-, fiets- en autotochten,
rijtoeren en voorziet voor een deel in de behoefte aan kranten
en tijdschriften. Ze spelen echt vereeniging, hebben een
voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e secretaris en houden
vergaderingen. Gij zoudt u verbazen als gij zoo'n vergadering
eens zoudt bijwonen. De voorzitter beschikt over een hamer,
opent de vergadering, de secretaris leest de notulen, en de punten
der agenda worden achtereenvolgens afgehandeld. De discussies
zijn in den regel zeer geanimeerd ; zelfs moties van wantrouwen
in eon of meer der bestuursleden of het stellen der kabinetskwesties ontbreken er soms niet. Ik geloof dat in dit opzicht
ons gesticht wel het verst gaat. De bedoeling, die bij dit alles
voorzit is er voor te zorgen, dat de gevaren, die het eentonige
gestichtsleven met zich meebrengt, zooveel mogelijk worden
beperkt. Misschien niet geheel ten onrechte spreekt men van
het gevaar der gestichtsdementie, een gevaar, waaraan zelfs
ambtenaren, als zij niet oppassen, dikwijls niet ontsnappen."
In dit gesticht hebben alle paviljoens radioaansluiting ter
beschikking der patienten. Voor hen is ook een groote ontspannings-boekerij aanwezig, aan vele patienten worden wandelkaarten verstrekt, die van tweeerlei aard zijn, met de eene soort
mogen de patienten zich zonder geleide op het terrein der
stichting vrij bewegen, met de andere mogen zij zelfs Apeldoorn
en omgeving vrij bezoeken ; onder deze zijn er, die 's avonds
zonder geleide te Apeldoorn naar schouwburg, bioscoop of concert gaan, een is er zelfs die als rondreizend koopman door
Apeldoorn en omliggende plaatsen trekt. Natuurlijk loopen er
wel eens patienten weg, maar dit acht men een gering bezwaar
(vergeleken met het nut), daar ze in den regel binnen eenige
uren teruggevonden zijn. Zooveel mogelijk verleent men aan de
patienten korte verloven om hun familieleden te bezoeken en
voor alien acht men het uiterst wenschelijk, dat zij in het
gesticht zoo dikwijls mogelijk bezoek van hun familieleden
ontvangen. Dit wordt bevorderd door voor arme familieleden
de reiskosten te betalen. Vooral wat bezigheden betreft wordt
zooveel mogelijk rekening gehouden met de wenschen der
patienten.
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zou worden.
48 (blz. 24). Eugenics Review IV (1913). blz. 380.
Wolf, J. zie aant. 31.
48a (blz. 25). Heere, W. R. Frederic Le Play en zijne volgelingen.
De Methode der Monographieen. Diss. Amst. Groningen, 1926. blz. 52.
49 (blz. 25). Proceedings, zie aant. 46. blz. 133.
50 (blz. 25). Fahlbeck, zie aant. 7. blz. 327.
51 (blz. 25). Anrooy, J. van. De oude gewoonten met betrekking tot de
vererving van huis en hof bij onze Twentsche boeren. Economist,
Mei en Juni 1917.
52 (blz. 27). Hazevoet, (R. K. Vakbeweging 17 Juli 1919 blz. 21) beweert dat van de gehuwde onderwijzeressen en buitenshuis werkende
arbeidsters 67 % geen kinderen heeft.
Hentig v, Die Zunahme der weiblichen Homo-sexuellen. Deutsche
Strafrecht Zeitung VII (1920). blz. 239, volgens Arch. f. Rassen XIV
(1922), blz. 234. Ook de ervaren jeugdleidsters weten dat zij tegen
deze vrouwelijke homo-sexualiteit strijden moeten. Volgens een Amerikaansche Statistiek beleden 24 % der ontwikkelde jonge meisjes zulke
practijken Calverton. The bankruptcy of marriage. London, 1929 blz.
152-153.
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52a (blz. 28). Inrichtingen voor homo-sexueele vrouwen zijn thans reeds
in vele groote steden o.a. Londen, Berlijn, Hamburg. Zij vormen een
tegenbeeld tot de manlijke homo-sexueele inrichtingen in de Levant.
52b (blz. 29). In R. K. bladen vindt men meermalen verontwaardigde
opmerkingen over deze huiseigenaren, die mijn inziens onbillijk beoordeeld worden. Zie hierover blz. 82 van den tekst.
53 (blz. 30). Turquan, Jos. et Jules d'Auriac. La depopulation (Les
moeurs) Paris, 1916.
In Parijs zijn 80 000 concierge-families, die terwille van hun betrekking geen kinderen hebben. Het gebrek aan vrouwelijke dienstboden
dreef ook in ons land velen er toe een kinderloos echtpaar voor de
bediening in huis to nemen. Ook in onze kolonien kende men betrekkingen waarvoor ongehuwde mannen gevraagd worden (Sumatra O.K.).
54 (blz. 30). Wolf, J. Zie aant. 31. blz. 74 en 75.
55 (blz. 31). Symes. Eugenics Review XIII. blz. 375.
56 (blz. 31). Lenz, F. Menschliche Auslese und Rassenhygiene. Miinchen,
1923. blz. 118. Grundrisz der menschlichen Erblichkeitslehre. Bd. II.
56a (blz. 32). Medical views on birth control, by H. Crichton-Miller,
enz. ed. by James Marchant. London, 1926. blz. 76-77.
57 (blz. 32). Schweighofer, J. Archiv f. Rassen IX. (1912). blz. 645
en 647.
58 (blz. 32). Gruber v. und E. Riidin, zie aant. 17. blz. 128.
Schweighofer, J. Archiv f. Rassen IX (1912). blz. 647.
59 (blz. 32). Gruber v. und Riidin, zie aant. 17. blz. 132 en 138.
60 (blz. 32). Gruber v. und Rzidin, zie aant. 17. blz. 158.
March, N. Eugenics Review IX. blz. 95.
61 (blz. 32). Archiv fiir Rassen VIII (1911). blz. 196-197.
62 (blz. 32). Coutts, I. W. The church and the sex question. Clarke.
London.
63 (blz. 33). Verryn Stuart, zie aant. 29, 30. Deel I. blz. 310.
63a (blz. 33). Medical views. Zie aanteekening 56a. blz. 70-76 en 117.
64 (blz. 34). Zentralblatt fiir Gynaecologie. Bnd. 30. blz. 425 en Bnd.
31. blz. 72.
64a (blz. 34). Als de lusten zoo groot waren, dan zouden niet zooveel
gehuwde mannen aan onanie doen. (Zie aanteekening 66).
64b (blz. 35). De keerzijde hiervan zien wij in het volgende : De
bordeelen werden juist door getrouwde mannen bezocht ; daarom
voorzien de z.g. amusante illustraties uit Parijs en Weenen in zekere
behoefte der getrouwde mannen, die hierdoor weer lustgevoelens
krijgen, die zich in de beste gevallen op de vrouw ontladen, wat anders
achterwege gebleven zou zijn. Het moge zonderling klinken, dat deze
illustraties het huwelijksleven kunnen bevorderen en toch is het zoo.
65 (blz. 35). Velde, Th. H. v. d. Het volkomen Huwelijk. Een studie
omtrent zijn Physiologic en zijn Techniek. 1926. Dl. I. blz. 31-32.
65a (blz. 35). Een uitnemende bespreking van dit vraagstuk (abstinentie
in het huwelijk) brengt het werk Medical Views on birth control,

•
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blz. 9-14. (aant. 56a). Ik neem daaruit slechts deze zinnen over : „It is
certain, however, that for the average couple of to-day normal sexual
intercourse plays a valuable and well-nigh indispensable part. It is
therefore incorrect to regard sexual intercourse as being only justified
by procreative intentions, just as it is incorrect to imagine that selfimposed sex abstinence can be carried on under marital conditions
without involving real strain on both parties. In short, it is an
inadequate view to regard sex relations as a means to the end of
parenthood."
65b (blz. 35). Kolhbrugge J. H. F. De invloed der Spermatozoiden op
de vrouwelijke geslachtsorganen en op het bevruchte ei. Geneeskundige
Bladen. 16e reeks no. IX. Haarlem, 1912.
Nijhoff, G. C. De beteekenis van het overtollige Sperma voor de
vrucht. Nederl. Tijdsch. Geneeskunde, 57, (1913). II. blz. 1373-81.
Hymans, A. Het Nieuw-Malthusianisme en de levensarbeid van
Pasteur. Nederl. Tijdschr. v. Geneeskunde 67 (1913). II. blz. 170.
65c (blz. 35). Hieruit volgt, dat de geestelijke wederzijdsche band benadeeld wordt door het N. M., dit bezwaar doet zich evenwel weinig
voelen zoo het N. M. eerst wordt toegepast nadat eenige kinderen
geboren werden. —
66 (blz. 38). Er is zooveel onoprechtheid bij de beweerde onthouding.
Moral restraint wil veelal hetzelfde zeggen als onanie (Prof. v. d. Loo,
R. K. Artsenblad 1924. blz. 161 en 163), of zij leidt tot echtbreuk. Er
werd een enquete ingesteld betreffende de Onanie bij gehuwden, men
heeft er tot nu toe van afgezien de resultaten (uit den geneesk. biechtstoel verkregen) te publiceeren. Amerikaansche Statistieken geven voor
gehuwde vrouwen 38 % Calverton. zie aant. 52. blz. 156, voor ongehuwde 60 %. De fraudeurs (coitus interuptus) mochten wel eens bedenken wat ook een onderzoek van hun prostata tegen hun wensch kan
leeren. De Germanen wisten het te herkennen, zoo een jonge man
onkuisch was. De teekenen waren sedert eeuwen in 't vergeetboek
geraakt, thans zijn zij weer terug gevonden door de photographie. De
Tobiasnachten acht ik onmenschelijk, zij zaaien oneenigheid van den
trouwdag af. Wie die toepast heeft geen begrip van de psyche der
vrouw. Ik acht ze (zoo men versterving wil beoefenen) alleen geoor-‘
loofd bij wederzijdsche volkomen instemming, voor het huwelijk beklonken. Wie uit deze woorden zou willen afleiden, dat ik de vrouw
voor bijzonder erotisch houd, tast ten eenen male mis. Het is ongeoorloofd ook voor die vrouwen, die nimmer het sexueele genot leerden
kennen, of die er door gepijnigd worden. Want in het sexueele komt
lichamelijk tot uitdrukking de psychische behoefte naar overgave.
Gaat men dit terugstooten (Tobiasnachten) zoo heeft men iets geknakt wat niet spoedig heelen zal. En waarom? Omdat men zoo
dwaas is slechts op het lustgevoel te letten, waarbij versterving past, zij
past niet daar, waar men ingezien heeft, dat er zoo veel meer in zit.
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66a (blz. 39). Emigratienummer van den R.K. Boerenbond Febr. 1925.
67 (blz. 39). Verryn Stuart. Economisch Statistische Berichten 22 Jan.
1919 en 1 Juni 1921.
67a (blz. 39). Methorst, H. W. Economisch Statistische Berichten. 4 Oct.
1922. In Proceedings (a.b. aant. 6) schat Methorst het aantal Nederlanders voor 1990 op 13 millioen.
68 (blz. 39). Buiten Europa waren te noemen Zuid-Afrika, Argentinie,
Egypte, Equador. (Wolff blz. 144. zie aant. 5) Mexico. Salvador
(Methorst Proceedings. zie aant. 6).
69 (blz. 39). Ons land was steeds overbevolkt, het kon zijn bewoners
(naar den ontwikkelingstoestand van den landbouw) nooit voeden.
Wel las ik de dwaze bewering, dat wij ons zouden kunnen voeden met
de kaas en boter, de eieren en aardappelen die wij nu uitvoeren. Jo
zoo iets is goed ten tijde van hongersnood, maar ons land kan het
noodige graan niet produceeren, vele weilanden zouden er ook ongeschikt voor zijn. Men lette toch ook op de bevolkingsdichtheid per
vierkanten kilometer. Ik noem slechts de meest bevolkte streken : ZuidHolland 572, Egypte 404, Saksen 336, Java 284, Engeland en Wales
261, Belgie 260, Nederland 226, Japan 157.
70 (blz. 40). Smid, J. oud referendaris bij de directie van landbouw ter
jaarvergadering van de tithe van Vrouwenbelangen in 1925. Zie Alg.
Handelsbl. 6-11-1926 „Iets over het Bevolkingsvraagstuk".
71 (blz. 40). Eugenics Review, VI (1916). blz. 321.
72 (blz. 41). Kohlbrugge, J. H. F. Die Krankheiten eines Bergvolkes der
Insel Java. Janus, Archives internationales. Amsterdam, 1897. Zie ook
aant. 90. Hetzelfde bij Lucien March. The war and the birth rate in
France. blz. 253. In Eugenics genetics and the family. Vol. I. Baltimore, 1923.
73 (blz. 41). Dit blijkt o.a. ook uit de onderzoekingen van Steinmetz, R.
Der Nachwuchs der Begabten. Zeitschr. fiir Sozialwissenschaft 1904.
74 (blz. 41). Het is mij natuurlijk bekend, dat er ook andere oorzaken voor
steriliteit zijn : als impotentie van den man, myoma uterie bij de vrouwen
en ander, maar wij kunnen deze uitzonderingen verwaarloozen, daar
zij door geneeskundige controle gemakkelijk vast te stellen zijn.
74a (blz. 41). Men zou hier wellicht de vraag kunnen stellen, wat mij
het recht geeft in deze met zulk een rustige zekerheid te getuigen.
Mijn ondervindingen werden langs drie wegen verkregen: 1ste is het
een mij aangeboren en dus niet verder te verklaren eigenschap, dat
vrouwen mij spoedig vertrouwen. Alg zij een geneeskundigen biechtvader
noodig hadden, zoo kwamen zij bij mij, met voorbijgaan van hun huisarts, en hadden er een reis voor over. 2e. Heb ik na het neerleggen der
eigen praktijk vele jaren in verschillende streken van ons land
praktijk waargenomen, om ons yolk te leeren kennen. 3e. Hield ik
van vragen en praten omdat de mensch van alle volkeren, standen
en leeftijden mijn voile belangstelling heeft.
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75(blz. 41). Evenals bij het Pro hoop ik bij het Contra elke overdrijving
te vermijden, J. Sanders (zie aant. 39) , wees er op dat de bestrijders
van het N.M. wel overdrijven, tot mijn leedwezen deed dit ook Mr. Dr.
J. Beuns, (Het bevolkingsvraagstuk. R.K. Artsenblad 1924) door het
citeeren der opvattingen van Gouilloud en Desplats (blz. 130) die
geheel onbewezen zijn. Veel laakbaarder acht ik de overdrijving van
Prof. v. d. Loo zoo hij op dezelfde plaats (blz. 163) beweert: „Het
Neo-malthusianisme ontstaat dan ook bij voorkeur bij diegenen, die
voor het huwelijk ook niet zuiver leefden". Hij bedenkt niet dat dan
ook zeer vele R.K. Stedebewoners (zie voor Amsterdam de studie van
Bonger) en intellectueelen niet zuiver leefden, een oordeel, dat wel
niemand zich veroorloven zal.
76 (blz. 42). Er is van R.K. zijde zeker verzet tegen dit streven. Men
vreest namelijk, dat onze landgenooten naar Frankrijk overgeplant,
spoedig het Fransche voorbeeld zullen volgen tenzij men ze in eigen
dorpen isoleert. Zie over het Emigratie-vraagstuk, F. Hage. Het Bevolkingsvraagstuk en de economische crisis. Haagsche maandblad.
Dec. 1927.
Mathores, J. Les strangers en France sous l'ancien regime. Tome 2.
Paris, 1921.
77 (blz. 42). Turquan, Jos. et Jules d'Auriac. zie aant. 53.
78 (blz. 44). Carr Saunders, A. H. zie aant. 26. blz. 309.
79 (blz. 44). Thompson. W. S. Population, a study in malthusianism.
Studies in history economics and public law. Columbia university.
LXIII (1915).
80 (blz. 46). March, L. The consequence of war and the Birth rate in
France p. 256. Eugenics, Genetics and the Family. Vol. I Second international congres of Eugenics. Baltimore, 1923.
81 (blz. 46). Lucassen, W. Het Bevolkingscongres te Geneve. Katholiek
Sociaal weekblad 1927. blz. 587, 597, 613.
Methorst, W. M. Enkele belangrijke demographische feiten. Mensch
en Maatschappij II (1926). blz. 407.
82 (blz. 48). Archiv fiir Rassen, II (1905). blz. 146.
83 (blz. 49). Wolf, J. zie aant. 31. bl. 120-121.
84 (blz. 49). Thompson, zie aant. 79.
85 (blz. 50). En Cascogne. Revue des deux mondes. Aoilt 1910.
p. 635.
Belbeze, R. La neurasthenie rurale. Paris, 1911.
86 (blz. 52). Archiv fiir Rassen X (1913). blz. 814.
87 (blz. 53). Volgens Mevrouw F. Mulder-van Meirop (Levenskracht
1921). Ik was niet in de gelegenheid dit te verifieeren. Evenwel werd
mij hetzelfde door twee andere personen meegedeeld. Dat het N. Malthusianisme het vrije geslachtsverkeer der ongehuwden bevordert,
daarvan getuigen ook de Engelsche geneesheeren, die medewerkten
aan het boek Medical views (aant. 56a) blz. 15, 121-122, 170-171.
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie, VI.
15
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Hetzelfde bij Premsela en Kropveld. De praktijk van het NieuwMalthusianisme. Swartsenburg. Zeist.
88 (blz. 54). Smith, S. G. Social pathology. New-York, 1911. blz. 296.
89 (blz. 55). Wolf, zie aant. 5. Het werk van Wolf bewijst dat de arbeiders, de armere bevolking thans bijna even sterk aan N. Malthusianisme doen als de middenstand. Bij arbeiders, die goed verdienen, vindt
men dikwijls nog meerdere kinderen maar niet bij de intellectueele arbeiders. Hij brengt statistieken voor de steden Berlijn, Breslau, Stuttgart, Hamburg, Zurich, Bazel, London. Hetzelfde bij Premsela
(Premsela en Kropveld zie aant. 87). Voor den Haag, zie Haagsche
Post, 29 Sept. 1928 „Groote en Kleine Gezinnen".
90 (blz. 55). Voor 150 families vond men een gemiddelde van 7.3 kinderen, dat is dus nagenoeg het boven normaal genoemde aantal van
8 kinderen.
91 (blz. 55). Fisher, Irving. National vitality, its wastes and conservation. Washington, 1910.
Eugenics Review III (1912). blz. 140.
92 (blz. 55). Gruber, v. Bedeutung des GeburtenrUckganges. Deutsche
Vierteljahrschrift fur offentl. Gesundheitspflege. I (1914)
93 (blz. 55). Eugenics Review IV (1913). blz. 237, V (1914). blz. 249.
Lens, F. (blz. 129, zie aant. 56) daarentegen beweert dat het eerste
kind niet minderwaardig is. Uit de cijfers van Schulze zou men hetzelfde kunnen opmaken, maar uit zijn eigen critiek schijnt weer het
tegenovergestelde to blijven. Zeitschrift fur Sozialwissenschaften 1918.
blz. 358.
SOren Hansen. The inferior quality of the first born children.
Eugenics Review V. blz. 252.
94 (blz. 55). In het Alg. Handelsblad van 25/2 '22 bracht F. v. Raalte
onder „Het eenige Kind" samenstellingen van verschillende schrijvers
(Neter, Stephan, Buchner). Alle handelen over voedingsstoornissen,
nerveuze storingen en karakterfouten bij deze kinderen. De door
F. v. R. genoemde tijdschriften (Zeitschr. f. Kinderforschung. 26
(1921). blz. 81-113. Zeitschr. Schulgesundheidspflege. Heilpad. Schulu. Elternzeitung. 1921. afl. 5/6) waren mij behalve het eerste niet
toegankelijk. Zie verder Arzliche Padagogik Bnd. I. blz. 107-109.
In 1929 schreef het Alg. Handelsblad een prijsvraag uit over „Het
eenige Kind". Er kwamen 285 antwoorden binnen, waarvan een aantal
in Februari en Maart in het blad afgedrukt werden. Deze collectie
is zeer waardevol voor ouders van een eenig kind. Zij kunnen er veel
uit leeren.
Benson, Elisabeth. Zwischen siebzehn and zwanzig, junge Menschen
von Heute. Gesehen von einer Dreizehnjahrigen. Ziirich, Leipzig,
Stuttgart, 1929. blz. 86. Hoogst merkwaardig is wat deze over het
eenige kind schrijft: Van het begin of aan is het het middelpunt van
het gezin en wenscht zich als zoodanig to handhaven, daar nu bijna
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alle Amerikaansche kinderen eenige kinderen zijn, verklaart dit hun
wezen.
95 (blz. 56). Voor de groote gezinnen pleiten ook : Ehrenberg u. Racine.
Archiv f. exakte Wirtschaftsforschung. (Thiinen Archiv) 6e Erg., 1912.
Ons nageslacht. Orgaan van de Eugenetische Vereeniging. Febr. 1928.
blz. 16-21.
96 (blz. 57). In Pruisen nam van 1886-1911 het aantal R. K. schoolkinderen met 53,2 % toe ; dat der Protestantsche met slechts 26,4 %.
97 (blz. 57). Archiv fiir Rassen XII (1916-'18).
98 (blz. 57). Archiv fiir Rassen X (1913). blz. 542.
v. d. Laar in : Klaroen en Beukelaar. Maart-April 1916.
99 (blz. 57). De beschouwingen van v. d. Laar werden bestreden door
Zoetmulder: Voorzichtig met cijfers. Kath. Sociaal Weekblad. 12-19
Aug. 1916. Volgens Verrijn Stuart I. blz. 255, werden per 1000
vrouwen in 1908 in Nederland geboren : Katholieken 64 kinderen,
Protestanten 57 kinderen, Israblieten 36 kinderen. Uitvoerig hierover
handelt: Archiv fiir Rassen X (1913). blz. 396 en W. A. Bonger.
Geloof en Ongeloof in Nederland (1909-1920), een Statistische studie.
Amsterdam, 1924. Per 10000 inwoners was het getal der R.-Katholieken
in 1849 3834, in 1899 3524, in 1920 3576.
Schroteler, J. (S. J.). Zie aant. 15b, handelt ook over de daling der
geboortefrequentie bij R. K. in Duitschland.
Fassbender, F. Der Deutsche Volkswille zum Leben. Freiburg
i. B., 1917.
100 (blz. 57). De geboortefrequentie per huwelijk daalde in Engeland
van 1922-1925 bij R. K. van 3.49 tot 3.17 en bij P. van 2.60 tot 2.41.
Proceedings zie aant. 46, blz. 194. Toename van een yolk is bij zulke
cijfers niet meer mogelijk, daarvoor is minstens 3,5 noodig.
Wolf. Zie aant. 5, blz. 159, geeft een tabel ter vergelijking van
R. K. en Prot.
101 (blz. 58). Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam 1922
of '23. Het aantal gemengde huwelijken (per 100 R. K. huwenden)
steeg van 1899 tot 1920 van 35,3 tot 42 voor mannen en 44,2 voor
vrouwen. De studie van Bonger, zie aant. 99.
102 (blz. 58). Een merkwaardige uiting van dien geest is to vinden in
het boekje van S. W. Teding van Berkhoudt-van Taack Trakranen.
Levensuitingen: blz. 56. „Zoolang een geloofsrichting een naam draagt
is die niet zuiver christelijk".
103 (blz. 58). Archiv fiir Rassen X (1913). blz. 396. Vele lijsten brengt
Lenz, blz. 96-100, zie aant. 56.
104 (blz. 58). In Engeland, waar de Katholieken de minderheid vormen,
hadden deze vroeger 2 X zooveel kinderen per huwelijk als de Protestanten. Whetham, N. C. D. and C. D. Whetham. Heredity and society.
London, 1912. Hoe het werd toonde aant. 100.
105 (blz. 59). Treub, H. Verspreide Opstellen. Haarlem, 1904.
Sanders, J. Zie aant. 39.
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1k betreur het dat beide schrijvers er niet op in zijn gegaan wat
van het gebruik der anti-conceptioneele middelen bij het yolk terecht
komt. Het is niet zoo eenvoudig als het schijnt om met preventieve
middelen te werken. Het eene is duur, het andere onbetrouwbaar, het
derde eischt handigheid. Zoo krijgt de minder ontwikkelde en de ruwe
er gauw genoeg van en grijpt naar de van ouds bekende volksmiddelen,
die nog nadeeliger kunnen werken.
106 (blz. 59). Verrijn Stuart. zie aant. 29, 30. Deel II. blz. 66.
107 (blz. 59). 1k mocht de navolgende statistiek van den heer v. Santen
(bureau v. Statistiek der Gem. Amsterdam) ontvangen.
De echtscheidingen naar het aantal minderjarige kinderen in het gezin,
in de tijdvakken 1896-1900 en 1915-1919, te Amsterdam.
Aantal echtscheidingen
Aantal minderjarige
kinderen

Geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3

fl

4
Yf
5 en meer kinderen
Onbekend
Totaal

1896-1900

1915-1919

Absoluut

Per 100 echtscheidingen

391
144
88
53
30
32
738

I

Absoluut

Per 100 echtscheidingen

53.1
19.5
11.9
7.2
4.0
4.3

548
370
255
127
60
102
31

36.7
24.8
17.1
8.5
4.0
6.8
2.1

100

1493

100

Op 100 echtscheidingen in Nederland vallen:
kinder1oos
1895-1896
1900-1904
1905 -1909
1910-1914
1915-1919
1920
1921
1922
1923
1924

51.2
50.2
45.2
40.9
40.3
40.1
37.8
38.7
36.8
40.6

1 kind 2 kind.
18.6
19.2
20.7
23.3
23.9
25.5
27.1
27.6
27.6
25.5

12.5
11.9
14.9
16.3
16.4
14.9
16.8
16.3
17.4
16.6

3 kind. 4 kind.
8.4
8.0
8.5
9.5
8.5
8.6
8.4
9.0
8.8
9.1

4.1
4.6
4.8
4.8
4.7
4.7
4.8
3.8
3.9
3.9

5 kind.

6 en m.
kinderen

2.5
2.7
2.8
2.7
2.5
2.1
1.4
1.6
2.1
2.0

2.7
2.8
3.2
2.5
2.4
2.4
1.9
2.0
2.2
2.3
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Het aantal echtscheidingen in 1900 op 100 stellende, komt men tot
de volgende cijfers voor kinderlooze huwelijken (Amsterdam).
1910: 92. 1917: 97. 1918: 127. 1919: 132. 1920: 166.
Gargas, S. Echtscheidingen in Nederland. De Opbouw 11 (1928). Blz.
43-52.
Het aantal echtscheidingen in ons land was in 1900 nog 3.2 : 10.000
echtparen en steeg in 1925 op 8.2. In de 5 groote steden was het in 1925
reeds 18. Wij steken daarmee nog gunstig of bij andere landen (Wolf.
blz. 64, zie aant. 5), die evenwel alle overtroffen worden door N.Amerika, waar de zeer geemancipeerde vrouw telkens echtscheiding
wenscht. (Wolf. blz. 60-66, zie aant. 5).
108 blz. 62). Het komt mij dus voor dat de huisarts niet onder alle omstandigheden het N. M. kan terug-wijzen (wat hem ook bij R.K. niet
helpen zou, allerminst bij de intellectueelen). Nooit en nimmer mag
hij (op grond der door hem afgelegden eed) op andere dan zuiver
medische indicaties abortus opwekken. Deze indicaties komen zeldzaam
voor. Doen zij zich voor, zoo heeft hij in elk geval een specialist to consulteeren voor hij er toe overgaat.
109 (blz. 62). Sanders, J. Zie aant. 39. blz. 529.
110 (blz. 63). Men vergelijke blz. XIII, XIV, 66, 67, 68, 83, 86, 87, 95, 166,
167, 168.
111 (blz. 63). Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit (Zurich) 1926. blz. 260.
Meinhof, H. SchwangerschaftsverMitung. Schwerin, 1920. blz. 19.
Kropveld in Premsela en Kropveld,
(aant. 87 blz. 28-29). Hij noemt
een aantal zeer bekende geneesheeren. Medical views on birth control.
aant. 56a. Hier zijn. 3 getuigen blz. 29, 60, 85-86.
112 (blz. 63). Stieve, H. Unfruchtbarkeit als Folge unnatiirlicher Lebensweise. Grenzfragen des Nerven and Seelenlebens. Heft 126. Miinchen, 1926.
Vooral volgt dikwijls onvruchtbaarheid zoo opzettelijk miskraam
wordt opgewekt. Sellheim, H. Moderne Gedanken fiber Geschlechtsbeziehungen. Kabitzsch. Leipzig, 1929. blz. 43 en 65. De literatuur hierover
brengt SchrOteler, aant. 164 blz. 17.
113 (blz. 65). Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit. 1926. blz. 264. Zie Schroteler, aant. 164.
114 (blz. 65). Vergadering der Vereeniging voor de Staathuishoudkunde
en de Statistiek, 1922. Zie aant. 16.
115 (blz. 65). Hoeven, Z. v. d. Crimineele abortus. Mensch en Maatschappij II (1926). blz. 431.
116 (blz. 65). Sellheim, H. Vier neuzeitliche Frauenfragen. Berlin, 1928.
blz. 51, 56, 57, 110-115.
Medical views on birth control. Zie aant. 56a, blz. 123, 128, 129.
Wolf, J. Zie aant. 5, blz. 64.
Premsela, B. en A. Kropveld. Zie aant. 87.
117 (blz. 65). Heynsbergen, P. en G. C. van Balen Blanken. Abortus
Criminalis. Maatsch. Holland. Amsterdam, 1925.
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118 (blz. 65). Hirsch, M. Fruchtabtreibung und Priventivverkehr im Zusammenhang mit dem Geburtenriickgang. Eine medizinische juristische
und sozialpolitische Betrachtung, 1914.
119 (blz. 65). Volgens Duitsche opvatting daalde de geboortefrequentie
niet alleen door het N. M. maar ook door onvruchtbaarheid, deze is bij
33 % der gevallen een gevolg van geslachtsziekte (Bumm), Neisser
stelt het zelfs op 50 %, Dresel aant. 45 blz. 54-55. Over het getal
der opgewekte miskramen handelt ook Schroteler, zie aant. 15b, blz. 8.
120 (blz. 67). Over de verderflijke propaganda: Medical views on birth
control. blz. 171. Sociale Studiedag Loyala to Vucht, blz. 13-14. Behalve door eigen aanschouwing weet ik uit de nieuwsbladen dat de
openlijke propaganda gestadig voortgaat, daarin heeft ook de circulaire van den minister, die de parketten tot meer ijver aanspoort, niets
veranderd.
121 (blz. 67). Archiv fiir Rassen VIII. blz. 638. Hierover handelt uitvoerig Lenz, Fr. zie aant. 56, blz. 124-125.
122 (blz. 68). Bevolking en Bestaan. Maandelijksch Tijdschrift gewijd
aan de bestaansbelangen van het Nederlandsche yolk. 1e Jaargang
no. 1. Waar blijven wij met onzen jaarlijkschen Bevolkingsaanwas van
meer dan honderd duizend zielen? Wegelin. Amsterdam, 1927.
122a (blz. 69). Burger, H. Het Teleologisch Denken in de Geneeskunde.
Rede uitgespr. op den 296en Verjaardag der Universiteit v. Amsterdam, 9 Jan. 1928. Haarlem, 1928.
122b (blz. 70). Milner, J. Der Geburtenriickgang. Jena, 1924. Naast veranderde maatschappelijke verhoudingen is de verminderde zuigelingsterfte de oorzaak der verminderde nataliteit.
122c (blz. 72). East, E. M. Die Menschheit am Scheidewege. Bazel, 1926.
Florence, P. S. Over-population. Theory and Statistics. Psyche
Miniatures. General Series. No. 2. 1926.
122d (blz. 72). In Italie is successie-belasting tusschen ouders en kinderen (dus binnen de eel der maatschappij) geheel afgeschaft.
122e (blz. 73). Deze beschouwingen werden geschreven voor de nieuwe
wet de Geer de gemeentebelastingen op een geheel nieuwe wijze
regelende.
123 (blz. 73). Archiv fiir Rassen. XV (1924) blz. 190. In Amerika betaalt
de ongehuwde 4 % van zijn inkomen boven de 1000 dollar. Gehuwden
stn vrij tot 2500 D., als het geheele inkomen beneden 5000 D. is, en
tot 2000 D. als het inkomen boven 5000 D. is. Verder zijn er 400 D.
voor elk niet zelfstandig kind vrij. Verschillende Staten hebben
dergelijke wetten.
123a (blz. 73). In Italie zijn gezinnen met 10 of meer in leven zijnde
kinderen en gezinnen, die 12 kinderen gehad hebben, waarvan minstens
de helft nog in leven is, alsmede alle ambtenaren met meer dan
7 kinderen geheel vrijgesteld van belasting (Het Gezin. 15/6 1929).
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124 (blz. 74). Javal, Robin. Contre et pour le Neo Malthusianisme. Paris,
1897. p. 6.
125 (blz. 74). Archiv f. Rassen. XI (1914). blz. 134; IX (1912). blz. 668.
Over hetzelfde handelen Gruber (als boven) en Schallmayer, W.
Vererbung und Auslese. Jena, 1903. Ellis Havelock. Zie aant. 4. blz.
159-160.
126 (blz. 74). Lenz, F. in Archiv f. Rassen. IX (1912). blz. 126.
126a (blz. 74). In Italie ook gehuwden zonder kinderen.
127 (blz. 74). Archiv f. Rassen. IX (1912). blz. 668.
128 (blz. 75). Mensch en Maatschappij. III (1927). blz. 163. Later huwen
doet het aantal kinderen dalen.
129 (blz. 75). Whetham. Zie aanteekening 104. Chapter VII. The present
Position of Women.
129a (blz. 75). Mensch en Maatschappij I (1925). blz. 93.
130 (blz. 76). Deze zijn mij behalve in eigen land bekend voor Duitschland, Belgie, Frankrijk, Weenen.
131 (blz. 77). Bonvoisin, M. L'action sociale des caisses de compensation.
Conference internationale du service social. 4me Section. Paris, 1928.
Harmsen, H. zie aant. 25. Hoofdstuk V.
132 (blz. 77). Literatuur over gezinstoeslag bracht Dl. IV. aanteekening 136.
133 (blz. 80). Volgens „Het gezin" 15/10 1928, kent de textieltrust
Roubaix Tourcoing (80.000 arbeiders) dergelijke bijdragen.
133a (blz. 80). Het bevorderen van het kinderrijke gezin door financieele hulp wordt o.a. verdedigd in : Eugenics Review. VI (1915).
blz. 268 ; Archiv f. Rassen XI (1914). blz. 134 ; IX (1912). blz. 663;
Whetha,m. Zie aant. 104. blz. 98.
134 (blz. 80). Harmsen, H. Die franzosische Sozialgesetzgebung im
Dienste der Bekampfung des Geburtenriickgangs. Veroffentlichungen
auf dem Gebiete der Medizinalverwaltung. XIX (1925). Heft. 2.
Harmsen, H. Zie aant. 25. blz. 78-92. March, Lucien. Zie aant. 80.
135 (blz. 81). Gruber. Zie aant. 17. blz. 46.
136 (blz. 81). Hierop wordt dikwijls in de Eugenetische tijdschriften
gewezen, men kan ook voor Drente zulke opmerkingen maken. Men zie
ook: Kurz, K. Zusammenhange zwischen Kinderzahl und wirtschaftlicher Lage des Elternhauses. Arch. f. Rassen. XX (1923). blz. 241.
137 (blz. 81). Uhsadel, W. Soziologische Verhaltnisse kinderreicher
Groszstadtfamilien. Berlin, 1928.
138 (blz. 82). Eugenics Review. V (1914). blz. 160.
138a (blz. 83). In het Italiaansche parlement zullen een aantal afgevaardigden worden opgenomen als speciale vertegenwoordigers der groote
gezinnen.
139 (blz. 85). Eugenics Review. IV (1915). blz. 322; Arch. f. Rassen.
XV (1924). blz. 194 ; Cox, H. The problem of population London,
1922. blz. 83.
140 (blz. 86). Symes. Zie aanteekening 28.
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141 (blz. 87). Men vindt deze beschouwingen in de Economisch Statistische Berichten van het najaar 1924 en de discussie, die zich daarbij
aansloot met de Heeren Verrijn Stuart en Bierens de Haan. Verder
Methorst in Mensch en Maatschappij II (1926). blz. 429. De opvatting
van Methorst wordt gedeeld door J. C. Oly in: Verandering in geboorte
en sterfte; raakt Nederland overbevolkt? Het Verzekerings Archief.
's-Gravenhage, 1924.
142 (blz. 87). Beuns, J. (S. J.). Het bevolkingsvraagstuk. Naar de rede
van op het 1ste Lustrum der R. K. A. V., R. K. Artsenblad. III
(1924). blz. 119, 120; Rhyn, A. A. van. De Stand van het bevolkingsvraagstuk. Voordracht, gehouden in de zomervergadering der Heldringsgestichten to Zetten, 1926.
143 (blz. 88). Wolf, J. Zie aant. 5.
144 (blz. 90). Die soziale Bekampfung der Geschlechtskrankheiten. Frankfurt, 1925. Schriften des Frankfurter Wohlfahrtsamtes XII.
145 (blz. 91). Spaet, F. Der Fiirsorgearzt. Lehmann. Miinchen, 1921.
blz. 304.
Hoog, P. H. v. der. De bestrijding der geslachtsziekten. Leiden, 1922.
146 (blz. 92). Sommigen ontkennen dit en beweren dat de moeder steeds
tevens besmet is.
147 (blz. 92). Baur, Fischer, Lenz.
Menschliche Erblichkeitslehre.
Miinchen, 1923. blz. 249.
148 (blz. 93). Lenz, F. Menschliche Auslese. (zie aant. 56, blz. 33 en 34)
geeft voor Hamburg (1913) 40 % op voor alle mannen, die het 50ste
levensjaar bereikt hebben en die zich hebben laten behandelen. Voor
Hannover (1919) noemt hij 35 % der mannen en 22 % der vrouwen.
Haustein, H. Die Statistik der Syphilis. Zentralblatt fiir Haut und
Geschlechtskrankheiten. X (1924). S. 217 en 321.
Grotjahn, A. und K. Freudenberg. Zur Frage der Syphilishaufigkeit
in Berlin. Arch. f. Rassen. 17 (1925). Heft 2.
149 (blz. 93). Fleury, M. de. Quelques conseils pour vivre mieux. Albin
Michel. Paris, 1926.
150 (blz. 93). Eugenics Review. XIII. blz. 561.
150a (blz. 93). Jaarlijks verschijnt: Verslag van de inspectie voor de
hygiene van het kind, de tuberculosebestrijding en de bestrijding van
geslachtsziekten.
Eugenics Review. IX. blz. 119.
Problems in Eugenics. Zie aant. 4, blz. CVII.

151 (blz. 93).

152 (blz. 93). Over het jaar 1920 werd voor ons land vastgesteld dat
het aantal doodgeborenen door syphilis in verhouding tot alle doodgeborenen bedroeg:
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In Zwitserland 1901—'20 vond men voor de steden 12,78 en voor
het geheele land 5,88. Dus zouden de toestanden bij ons belangrijk
gunstiger zijn dan in het laatstgenoemd land.
153 (blz. 93). Lenz. Zie aant. 56, blz. 34, beweert hetzelfde en neemt
voor geheel Duitschland aan, dat 40 a 50 % der mannen gonorhoe
heeft gehad.
154 (blz. 93). Baumgarten, A. Leitfaden der sozialen Fiirsorge. WienLeipzig, 1925. blz. 119.
155 (blz. 94). Er is veel over geschreven waarom de uit Amerika
ingevoerde ziekte, die daar weinig kwaadaardig was in Europa zulk
een buitengewoon virulent karakter verkreeg. Nu weten wij uit proefnemingen op laboratoria, dat de virulentie van ziekteverwekkers sterk
toeneemt bij snelle elkander opvolgende overentingen van dier op
dier. Zoo kan het ongebreidelde geslachtsleven der Spanjaarden met
Indiaansche vrouwen wel de (thans weer sterk verminderde) virulentie
opgewekt hebben. Hoe die toestanden waren leert ons het Journaal
van F. van der Does. Men ontmoette (kust van Guinea) slapenschepen,
„meest vrouwspersonen, so clatter door 't onnaetuyrlyck conserveeren
der swartinnen sommighe van 't scheepsvolk, gestorven zijn."
156 (blz. 94). Over bestrijding der geslachtsziekten handelt:
Rapport aan burgemeester en wethouders van Amsterdam van de
commissie inzake bestrijding der geslachtsziekten. October, 1922.
Rapport der commissie tot onderzoek naar de te nemen maatregelen
ten opzichte van de bestrijding van Syphilis en Gonorhoe, ingesteld
bij besluit van de 58ste algem. vergadering gehouden 6, 7, en 8 Juli
1908 te Rotterdam. Nederl. Tijdschrift v. Geneeskunde. 1911. Heft. I.
No. 19.
Bestrijding der geslachtsziekten. Centrale gezondheidsraad. Utrecht,
1919.
De verbreiding van de geslachtsziekten en hare gevolgen. Uitgegeven
door de Nederl. Ver. tot bestrijding der geslachtsziekten. Ploegsma.
Zeist, 1921.
Leeuwen, Th. M. van. De bestrijding der geslachtsziekten. Nederl.
Tijdschr. voor Geneeskunde. 1920. Heft. I. No. 5.
Hoog, P. H. van der. Zie aant. 145.
Sexueele Hygiene. Onder Redactie van het Dag. Bestuur v. d. Ned.
Vereen. tot bestrijding der Geslachtsziekten. Ploegsma. Zeist. Bd. I—V.
1921—'26.
Dannemann, H. P. G. Die Bekampfung der Geschlechtskrankheiten
nach dem geltenden Reichsstrafrecht unter besonderer Beriicksichtigung des Gesetzes vom 18. Febr. 1927. Mannheim enz., 1928. 8°.
Hamburgische Schriften zur gesamten Strafrechtswissenschaft 13.
Een duidelijke uiteenzetting der Duitsche bepalingen geeft ook het
boekje van C. Fleichner. Die Bekampfung der Geschlechtskrankheiten.
Miinchen, 1927.
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In Duitschland is men verplicht zich door een geneesheer te laten
behandelen (geen straf), de geneesheer moet melden wie zich aan
behandeling onttrekt. Iedereen kan kostelooze behandeling verkrijgen.
Zij, die verdacht worden geslachtsziekte te hebben, kunnen tot
onderzoek en behandeling gedwongen worden, de een kan den ander
aanklagen mits namen en bewijzen en eigen naam vermeld worden.
De zieken, die anderen besmetten in en buiten huwelijk, zijn strafbaar.
Graaf, A. de. De ontwikkeling van den strijd tegen de onzedelijkheid.
Deel I. De strijd tegen de prostitutie. Ruys. Zeist, 1923.
Deel II. De strijd tegen den handel in vrouwen. De strijd tegen
de pornografie. De strijd tegen de geslachtsziekten. In 1929 nog niet
verschenen.
157 (blz. 94). Problems. Zie aant. 4. blz. CXIX.
Eugenics Review. XVII (1927). blz. 227-279.
Lenz. Menschliche Ausiese. Zie aanteekening 56, blz. 168.
Voor Amerika neemt men aan (Archiv f. Rassen. XIV (1922). blz.
328 338), dat slechts de heift der zieken zich aan de verplichte
behandeling onderwerpt, dat de geneesheeren, die verplicht zijn alle
gevallen te melden, dit slechts bij de helft der gevallen, die zij behandelen doen, er worden dus slechts 25 % bekend. Zij, die zich tegen
behandeling verzetten kunnen in sommige Staten onder quarantaine
gesteld worden, er wordt dan o.a. een plakkaat op hun huisdeur bevestigd. (Als boven, blz. 384). Het dreigement werkt zoo afschrikwekkend, dat deze maatregel bijna nooit genomen behoeft te worden.
158 (blz. 95). Graaf, A. de. De Conferentie v. d. Internat. vereen. tegen
de Reglementeering der prostitutie. Tijdschr. v. Armwezen enz., II.
(1923). blz. 129-132.
159 (blz. 95). Von During. Sexueele Hygiene. III. 1923. blz. 21. Zie
aant. 156.
159a (blz. 95). Over de verdeeling der consultatiebureaux in ons land
handelt W. Schuurmans Stekhoven in: Maatschappelijke Gezondheidszorg. blz. 267. Wolters Groningen, 1928.
160 (blz. 95). Ziekenfondsleden kunnen te Amsterdam kosteloos behandeld worden. In Engeland bestaan reeds 190 kostelooze klinieken
(Medical views) Zie aant. 56a, blz. 126. A. Slauerhoff. Maatschappelijk werk voor geslachtsziekten. Sexueele Hygiene. V. blz. 41. Zie
aant. 156.
161 (blz. 96). Dresel, E. G. Soziale Fiirsorge. 2e Aufl. Berlin, 1922.
blz. 150. Voor Oostenrijk geldt hetzelfde. Baumgarten. Zie aant. 154,
biz. 121.
162 (blz. 97). Tijdschrift voor Armenwezen enz. IV. blz. 695. Loopende
behandeling van geslachtszieke meisjes is ook dikwijls ongewenscht,
omdat de zieke als een sexueele prikkel kan werken.
163 (blz. 100). Furth, H. Das Bevolkerungsproblem in Deutschland.
Jena, 1925. Mensch en Maatschappij. 1928. biz. 342-3.
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164 (blz. 101). Snoek Henkemans, D. Mogen wij spreken? Sexueele voorlichting? Groningen, 1926. (Verdieping en belijning, 2e Reeks, 26).
Gunning, C. P. Hebben de jeugdleiders een taak te vervullen ten
aanzien van de sexueele opvoeding der jeugd. Sexueele Hygiene II
(1922). blz. 44. Ook in het eerste deel van dit tijdschrift wordt uitvoerig
over de sexueele voorlichting gehandeld.
Graaf, A. de. Over Sexueele voorlichting. Utrecht, 1922. Practisch
Christendom. II, 7.
Bavinck, H. Opvoeding der rijpere Jeugd. Kampen, 1916. blz. 162-163.
Kohnstamm, Ph. Sexueele opvoeding. Brochurenreeks „De Jeugd".
Ruys. Utrecht, 1926.
Bemelmans, I. Tucht en zedelijkheid in : „Ons Volk en de Tucht". —
Kohnstamm, Ph., H. Y. Groenewegen. A. de Graaf. Paedagogische
en ethische vragen op het gebied van het sexueele leven. Ploegsma.
Zeist, 1925.
Dreves, A. J. Verhouding tusschen de Seksen. Stemmen uit het
Jeugdwerk. Ruys. Utrecht, 1925. blz. 17.
Fournier, A. Wat volwassen jongens wel eens mogen weten,
(bewerkt door Dr. Stephan).
Heyermans, I. Hoe kunnen wij onze jonge meisjes beschermen. 1911.
Verslagboek. R. K. Nationaal Jeugdcongres 1922. Den Bosch.
Malmberg, 1923. o.a. blz. 718.
Hijmans, A. Ben Lindsey's nieuwe sexueele ethiek. Ruys. Zeist, 1929,
Schroteler, J. (S. J.). Die Geschlechtliche Erziehung, Beitrage zur
Grundlegung einer gesunden Sexualpadagogik Im Auftrag der
Zweigstelle Dusseldorf des deutschen Instituts fiir wissenschaftliche
Padagogik und in Verbindung mit anderen Fachleuten herausgegeben
von . . . . Diisseldorf, 1929.
Coutts, J. W. The church and the sex question. London, w. y. Zeer
lezenswaard zijn ook de beschouwingen over sexueele voorlichting
van R. K. zijde in het tijdschrift Dux. I (1927-28). G. Lamers.
blz. 107 en 126 ; T. Salsmans. blz. 136 ; A. Seggewiss. blz. 139;
W. Cathrein. blz. 241.
Schilgen, H. (S. J.). Du und Sie. Des Jungmanns Stellung zum
Madchen. Schwann. Diisseldorf, 1928. De vertaling „Zij en Gij" verscheen bij de drukkerij van het missiehuis te Steil (L.).
Verzam. v. Rapporten uitgebracht aan de Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar, 1918.
Voogd, P. De opvoedkundige beteekenis van de jeugdorganisatie.
Volksontwikkeling I (1919—'20).
Foerster, Fr. W. Erziehung und Selbsterziehung Schulthess. Zurich,
1921.
Northcote, H. Christianity and sex problems. Philadelphia, 1920.
Seymour Hicks. Difficulties, an attempt to help. London, 1922.
Ellis, Havelock. The task of social hygiene. Londen, 1913.
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Ma/rchant, J. Youth and the race. The development and education
of young citizens for worthy parenthood. London, 1923.
In het bovengenoemde boekje v. I. Heyermans gaf de heer L. van
Mierop een uitgebreide litteratuurlijst betreffende werken, die ter
lezing worden aanbevolen aan : jonge mannen, verloofde en gehuwde
vrouwen, ouders en opvoeders, enz.
164a (blz. 101). Augustinus Confessionum ; (belijdenissen). Een vertaling
verscheen onlangs bij Tjeenk Willink te Haarlem door Dr. I. Fernhout.
164b (blz. 102). Augustinus als boven X: 13. „Gij hebt bevolen onthouding van bijslaap, en omtrent het huwelijk zelf maant gij tot
iets beters dan Gij hebt toegestaan."
164c (blz. 105). Laquer, F. Hormone und innere Sekretion. VI. Die innere
Sekretion der Keimdriisen. Wissenschaftliche Forschungsberichte
XIX (1928).
164d (blz. 105). Schiigen. Blz. 14, 42. Zie aanteekening 164.
De vrouwelijke geneesheer Dr. Jackson schreef hierover blz. 59-60.
(Zie aanteekening 256).
„Bij het organisch opgewekte geslachtsinstinct hebben wij het niet
voor het kiezen. Wij kunnen het vuur wel aanblazen door de gedachten,
die wij denken of de omgeving die wij zoeken, of te smoren tot het
niet meer te zien is, maar uitblusschen door een daad van ons zelf,
kunnen wij het niet. De prikkel komt primair niet langs den weg
van den geest, maar van het lichaam. Bij dit instinct kunnen wij
niet „ophouden voor we begonnen zijn", daar de natuur ons de zaak
uit handen genomen heeft."
In gereformeerde of andere orthodox-protestantsche kringen bestaat
het gebruik om in het gezin uit den bijbel voor te lezen zonder ooit
iets over te slaan. Dit gebruik beschouw ik hier uitsluitend van de
sexueele zij de en dan aarzel ik niet het te veroordeelen tenzij de ouders
het op dit gebied gelezene toelichten. Door dit niet te doen wordt er veel
schade berokkend aan kinderzielen. Ik spreek hier uit ervaring.
Coutts, J. W. Blz. 95, zie aant. 164.
165 (blz. 106).
165a (blz. 107). In het verslag der Zedenpolitie van Rotterdam vinden wij
voor 1927: 546 klachten over aanranding. Toen ik eens bij eenige
ouders uit mijn directe omgeving ging navragen, trof het mij hoe veelvuldig aanrandingen van allerlei aard (ook van jongens) voorkomen,
maar ze worden dood gezwegen. Verder noemt het verslag:
22 maal personen die in de menschenmenigte op de markt onzedelijke handelingen pleegden of wilden plegen; 44 die met onzedelijke bedoelingen zich in openbare toiletinrichtingen ophielden.
165b (blz. 107). Dr. Jackson. blz. 190. zie aant. 256. schrijft hierover:
„Aangevallen kinderen schrikken er geweldig van en krijgen een gevoel
van schuld waarom zij het gebeurde verzwijgen".
166 (blz. 108). Sturmfels, Ktithe. Geschlechtliche Erziehung. Hochmeister
und Thal. Leipzig. bl. 48.
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167 (blz. 109). Voor jongens heb ik er op gewezen in Nederl. Tijdschr.
voor geneeskunde 52 (1908) B. blz. 1337-1339. De in Indie opgedane
ervaringen werden mij voor Nederland bevestigd door een schrijven
van Dr. B. van Eijsselsteijn, destijds directeur van het Ziekenhuis te
Groningen later te Rotterdam. Over vrouwen schreef ik niet, daar slechts
weinig gevallen te mijner kennis kwamen. Toch maakte het een onvergetelijken indruk op me, dat zulke vergroeiingen jaren lang verborgen
bleven voor ze ter kennis van een geneesheer kwamen, andere bleven
bestaan gedurende een huwelijksleven van tientallen jaren.
Even treurig in de gevolgen zijn die gevallen, die eene medica met
deze woorden aanduidde : meermalen kreeg ik op mijn spreekuur jonggehuwden, die vrijwel wanhopig waren, omdat het aangevangen huwelijksleven hun bezwaren bracht ; ook eenige malen reeds veel langergehuwden, bij wie dit nu wel niet meer 't geval was, maar wier huwelijk toch kinderloos was gebleven — de uitkomst bewees het — doordat
zij niet op de hoogte waren van, wat ik nu zou willen noemen, „de
techniek der echtelijk-geslachtelijke samenleving", I. E. Hutton. Het
gezonde en gelukkige huwelijksleven. Swartsenburg. Zeist. Alle zulke
gevallen (al zijn ze abnormaal) leeren ons hoe wenschelijk voorlichting is.
168 (blz. 111). Door Kohnstamm worden aanbevolen : Sperl. „De overste"
Volksbibliotheek, Nuts Uitgeverij. Amsterdam.
Scharten—Anting : „Het geluk hangt aan een druiventros."
„Francesco Campana" Wereldbibliotheek.
169 (blz. 111). Gunning. Zie aanteekening 164, blz. 22.
170 (blz. 115). Schroteler, J. (S. J.). Zie aant. 164, blz. 164. Het inlichten
der ouders geschiedt in Duitschland door „Ausschuss fiir sexuellen
Jugendschutz" en „Zentralstelle der Katholischen Jugendorganisation".
Van de eerstgenoemde vereeniging werd uitgegeven: Happe. Elternhilfe und Jugendschutz. Kanas u. Koenecke. Halle, 1928. van de laatstgenoemde: Die Erziehung der Jungen und Madchen zur sittlichen
Reinheit. Dusseldorf, 1928.
171 (blz. 115). Archiv f. Rassen. VI (1909). blz. 134.
172 (blz. 116). Eugenics Review. XII (1920-21). blz. 122.
172a (blz. 117). Sturmfels, K. Zie aanteekening 166. Blz. 76-77.
Schrijfster is zelf moeder van meerdere kinderen. Dezelfde opvatting
vindt men bij de vrouwelijke geneesheer Dr. Jackson. blz. 148-149.
Zie aanteekening 256.
173 (blz. 117). Ellis, Havelock. Zie aant. 4. blz. 253-254.
174 (blz. 117). Sexueele Hygiene. Deel II. 1922. blz. 70.
Het verst ging men wel in Ontario (Canada) waar een speciale
leeraar aangewezen werd om sexueele physiologie, anatomie en de
sociale beteekenis van het geslachtsleven op alle scholen te doceeren,
waar men om zulk een cursus vroeg. Men beweert dat deze lessen
zoo geschikt zijn om immoraliteit te bestrijden. Verder vond ik dat
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verschillende docenten geleidelijk opklimmen van het geslachtsleven
der planten tot dat der dieren, tot dat van den mensch of ook het
laatste uit eerstgenoemde voorbeelden doers raden, welke methode
overigens ook door anderen wordt aanbevolen en veel aantrekkelijks heeft.
175 (blz. 118). Eugenics Review. VI. blz. 189.
176 (blz. 120). Kunert, E. Fur Mutter and Lehrerinnen. Blz. 8. Aufklarende Besprechungen mit reiferen Madchen. Handel. Breslau, 1929.
177 (blz. 124). Schilgen. Blz. 52-76 en blz. 105. Zie aanteekening 164.
Men vergelijke daarmee wat een vrouw als lathe Sturmfels (1. c.) over
kameraadschap zegt, blz. 41-42.
177a (blz. 125). Augustinus. De Confessies van -. Zie aant. 164a. VIII, 3.
„Het is gebruikelijk, reeds toegezegde bruiden niet dadelijk of te
staan, dat niet de man de hem gegeven vrouw van weinig waarde
achten zou, naar wie hij niet als bruidegom gesmacht heeft om het
uitgesteld bezit."
17713 (blz. 125). Benson, Elizabeth. Zie aant. 94, blz. 93-94. Dat dit zoo
is blijkt het best uit de aloude volksgebruiken Grolman, Hermina C. A.
De Zomerfeesten in Nederland. Tijdschr. Aardr. Genootsch. 1929. blz.
627, 628. „Het meisje, op wier leven een smet kleeft, wordt bespot."
Bestrijding der ideeen van Ben Lindseay bracht o.a. Neumann, H.
Modern Youth and Marriage. Appleton. 1928. (ook in het Hollandsch
vertaald) en het reeds genoemde boek van Dr. Hijmans. A. de Graaf,
in Sexueele hygiene. Dl. VI. Afl. 2.
177c. (blz. 125). Deze kameraadschappelijk-sexueele verhouding bij jonge
lieden van ongeveer gelijke intellectueele ontwikkeling schijnt in
buitenlandsche universiteitssteden veel voor te komen. Men spreekt
ook wel van „Studenten-Ehe". In ons land schijnt het tot nu toe bij
uitzonderingen te blijven.
1'77d (blz. 126). Sellheim, H. Moderne Gedanken fiber Geschlechtsbeziehungen. Kabitzsch. Leipzig, 1929. blz. 54-55.
178 (blz. 126). „Getuigen is Redden", samengesteld door Mej. I. Esser,
gedrukt op de Stichting Hoenderloo, geeft een goed overzicht van
den strijd tegen de prostitutie van 1813-1913. Men vindt hier alle
vereenigingen en gestichten in historisch verband. Boeiender is het
werk van I. N. van Munster. Met Zegen bekroond. Grepen uit de
geschiedenis van veertig jaren der Nederlandsche Middernacht-zendingvereeniging. Amsterdam. Verder C. van Es. Staat en Prostitutie.
Dissertatie. Leiden, 1928. Over de nieuwe stroomingen bij de internationale bestrijding der prostitutie handelt A. de Graaf. Oude en
Nieuwe Gevaren op moreel gebied. Tijdschrift voor Armwezen enz.
III. (1924). blz. 371-376 en IV (1925). blz. 389 en 404.
Graaf, A. de. De waarde van gestichten in den strijd tegen de
prostitutie. Utrecht, 1910. Verder schreef de Graaf het in aant. 156
genoemde standaardwerk over den gevoerden strijd.
179 (blz. 127). De reglementeering werd afgeschaft in Engeland, Neder-
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land, Scandinavische landen, Zwitserland, Italie, Spanje, Bulgarije,
gedeelten van Duitschland, Antwerpen, Geneve, enz.
De aard der reglementeering werd duidelijk uiteengezet door Prof.
During. Zie aant. 159.
180 (blz. 127). Miner, M. E. Slavery of prostitution, a plea for emancipation New-York, 1916.
181 (blz. 129). Wetboek van Strafrecht, boek 2 titel 14, 15, boek 3 titel 6,
handelt over misdrijf tegen de zeden en overtredingen betreffende de
zeden.
Streng bestraft worden vooral ouders en voogden, die ontucht plegen
met hun kinderen of pupillen of personen, die macht hebben over
minderjarigen, en daar misbruik van maken.
182 (blz. 131). Jung, B. und H. Weber. Schmutz und Schund als sozial
pathologische Erscheinung. Minster i. W., 1926. Beitrage zur sozialen
Fiirsorge. Heft. 7. Richter, K. Der Kampf gegen Schund- und
Schmutzschriften in Preuszen auf Grund des Gesetzes zur Bewahrung
der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften vom 18. Dezember 1926.
1929. (108 S.)
Men heeft in Duitschland en Zwitserland veel meer last van de vuilschrijverij dan in ons land. Jeugdleiders verzekerden mij dat onze
jongens weinig van zulke boekjes lezen. In hun handen vindt men wel
een geheel andere prikkelliteratuur van het genre detective verhalen
of Indianenverhalen (Lord Lister enz.) , die met het sexueele niets te
maken hebben.
De in den tekst genoemde prachtig gefflustreerde Duitsche werken,
zijn gelukkig te kostbaar voor onze jongens. Zij zijn voor de vaders
bestemd, die, als zij beginnen of te takelen, verlangen krijgen naar
zulke werken en platen. Het is een seniliteitsverschijnsel. Daarna
weten de jongens ze wel in de boekenkast van vader te vinden.
182a (blz. 132). Deze en andere gegevens betreffende de prostitutie heb ik
te danken aan den Heer L. E. G. Hogendijk, commissaris der zedenpolitie te Amsterdam. Buitendien was Mr. A. de Graaf mij bijzonder
behulpzaam.
183 (blz. 133). Report of the special body of experts on traffic in women
and children. Publications of the League of nations IV, Social 1927.
Daar dit zeer uitvoerig is zijn de volgende werken aan te bevelen:
Werth, A. de. Die neuesten Forschungsergebnisse fiber den internationalen Madchenhandel und die Prostitution. Sociale Tagesfragen, Heft
53, M. Gladbach.
Wilson Harris, H. Human merchandise. A. study of the international
traffic in women. London, 1928.
Londres, A. Le chemin de Buenos Aires, Michel. Paris, 1927.
183a (blz. 133). In deze vereeniging werd opgenomen de Nederl. Afdeeling van de intern. federatie tegen de reglementeering der prostitutie.
184 (blz. 134). Voor de emigranten en het stationstoezicht werken vooral:
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Union internationale des amies de la jeune fille en de Association
Catholique internationale des oeuvres pour la protection de la jeune
fille, de Internationale Vrouwen Raad en het Nationale Comite tot de
bestrijding v. h. handelen in Vrouwen. Ook verschillende jeugdvereenigingen verstrekken aan landverhuizende jongelui betrouwbare
adressen.
185 (blz. 135). Bureaux van inlichtingen voor het verkrijgen van betrekkingen en voor het verstrekken van adressen, waar zij aansluiting van
allerlei aard kunnen zoeken, het geven van avondjes aan dienstboden,
het verrichten van woonwagenwerk, het inrichten van doorgangshuizen en observatiegestichten, het bezoeken der kraamzalen, van
ziekenhuizen, waar jonge ongehuwde moeders verpleegd worden, maatregelen, die reeds in de vorige deelen besproken werden.
Een overzicht geven: Handleiding voor de inwendige zending blz.
168-183. Piusalmanak, Jaarboek 1926. blz. 832-866. Gids voor Armenzorg en maatschappelijken steun. XVIII (1919). B. 208—B 226, A.
118-127.
186 (blz. 136). Over deze meisjes werd reeds in Deel I, blz. 142-143,
2e uitgave blz. 231-234 gehandeld en zij werden geschetst door
Mevr. T. van Mierop—Muller in het Tijdschrift „Levens-kracht", 1921.
186a (blz. 137). Hoe treurig de verhouding tusschen vaders en kinderen
in die kringen vaak is, toont vooral het gedrag der ouders tegenover
een dochter, die ongehuwd zijnde moeder moet worden. C. Meuleman.
De nood van de ongehuwde moeder. Romen. Roermond, 1929.
Kuehn, Hanna. Psychologische Untersuchungen fiber das Stiefmutterproblem, die Konfliktmoglichkeiten in der Stiefmutterfamilie and ihre
Bedeutung fiir die Verwahrlosung des Stiefkindes. Barth. Leipzig, 1929.
186b (blz. 137). SchrOteler, J. blz. 163. Zie aant. 164.
Tot hetzelfde resultaat kwam men op het R.K. Congres to Kevelaar
„Godsdienst en Zielelijden". Maasbode, 17/3 '28.
187 (blz. 138). „Die spezielle Fiihrung des einzelnen Madchens wird der
personlichen Berufswahl alle Aufmerksamkeit schenken; es kommt
alles darauf an, dass das Madchen sich dem Berufe mit Freude and
ungeteilter Hingabe widmet — die einzige Form der Ablenkung, die
meines Erachtens wirksam ist. Neben der Berufswahl ist die S t e 1lenwahl das Allerwichtigste. Die Eltern miissen veranlasst werden,
sich den Chef, die Mitarbeiter, die Arbeitsverhaltnisse anzusehen, ehe
sie ihre Tochter einem Betrieb iibergeben. Damit waren schon viele
Gefahren abgebogen. Und dann: das Kind in den Beruf hineinbegleiten, ihm den Ubergang erleichtern, ihm die A u g e n of f n e n
fiir das, was ihm als Frau gefahrlich werden kann. Schriiteler. Zie
aant. 164. blz. 174.
187a (blz. 139). Chesterton, C. In darkest London. London, 1927. blz.
28, 39, 40-42, 79-81, 171, 255.
Meuleman (aant. 186a) , blz. 12-13. Het woonwagenmeisje, dat
wegens mishandeling aan de ouders ontvlucht en zich onder bescher-
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ming stelt van een jongen, die haar veel belooft en daarna in de steek
laat; van haar wordt gezegd, „zij blijkt een zeer zacht en lief karakter
te bezitten". „Alles is van haar te maken". Een zondares wil hij haar,
de 16-jarige niet noemen „want zij had van dit alles geen begrip." „Hoe
menigmaal heeft niet de geneesheer in zijn spreekkamer te doen gehad
met vrouwen, die oneindig veel schuldiger zijn, dan die „gevallen
meisjes" (blz. 34). „De ongehuwde moeder is lang niet de slechtste,
(blz. 6)" „minstens 80 % blijven na de geboorte van haar kind braaf
en deugdelijk, (blz. 448)" „meestal toch zijn vooral de levensomstandigheden de oorzaak van haar val, (blz. 47)."
188 (blz. 140). Tijdschrift Armwezen enz. II (1927). blz. 1184 en 1242.
VII (1928). blz. 1767.
188a (blz. 140). Hetzelfde vernam ik te Amsterdam. Meuleman. blz. 24.
(zie aant. 186a) noemt haar „Psychopaten". „Daar is iets met die
stumpers geestelijk niet in orde, en voor haar is maar een middel;
verwijdering uit de maatschappij".
189 (blz. 141). Wetboek v. Strafrecht 250 bis (bordeel en rendez-vous
verbod) 250 ter (verbod tot vrouwenhandel) en 432 sub 3. (souteneurs
verbod). Het tot ontucht verleiden van meisjes beneden 16 jaar, 247,
enz. enz. Verder heeft de politie de hand te houden aan plaatselijke
politieverordeningen, die met de prostitutie verband houden.
189a (blz. 142). De meisjes komen er op verzoek van: de zedenpolitie,
van den kinderrechter, van voogdijraden en gezinsvoogden, verder ook
van ouders en op eigen verzoek. Tijdschift Armwezen. VII (1928).
blz. 1707.
190 (blz. 142). Erkens, Josephine. Neue Wege der Prostitutionsbekampfung im Englisch besetzten Gebiet. In „Zur Frage der Prostitutionsbekampfung." Ludwig Herbst Buchhandlung. Schwerin, 1924—'25.
191 (blz. 144). Northcote, zie aant. 164. blz. 166.
192 (blz. 144). Schneider, C. R. Die Prostituierte und die Gesellschaft.
Barth. Leipzig, 1908.
Thomas, W. I. The unadjusted girl with cases and standpoint for
behavior analysis. Routledge. London, 1924. (Criminal science monograph. no. 4.)
Downward paths an inquiry into the causes which contribut to the
making of prostitute. London, 1916.
Schneider, Kurt. Studien fiber Personlichkeit und Schicksal eingeschriebener Prostituierter. Zweite Aufl. vermehrt urn einen Anhang:
Die spateren Schicksale. Katamnestische Untersuchungen von Luise
von der He y d e n. Berlin, 1926. Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Kriminalpsychologie (Heidelberger Abhandlungen). 4.
Kuhn, Lenore. Wir Frauen. Langensalza, 1925. blz. 94--102.
Schriften zur Frauenbildung Heft 2. Ik vestig hierop bijzonder de aandacht omdat de schrijfster zoo fijn weet te oordeelen en de prostituee
weet te plaatsen onder de andere vrouwen, waardoor zij een nieuw
licht werpt op deze ongelukkige wezens, die zonder twijfel ook behooren
KOHLBRUGGE, Practische Sociologie, VI.
16
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tot de producten van onze cultuur, die o.a. aanleiding geven dat 37 %
der mannen boven 20 jaar ongehuwd zijn.
Miner, M. E. Slavery of prostitution. .A plea for emancipation.
Inaug. Diss. New York, 1916.
Kern, Elga. Wie sie dazu kamen. 35 Lebensfragmente bordellierter
Madchen nach Untersuchungen in badischen Bordellen. MUnchen, 1928.
192a (blz. 145). In Deel II, blz. 158 moest ik er nog op wijzen, dat men
dit in Limburg niet doet. Gelukkig blijkt thans uit de brochure van
Dr. Meuleman (aant. 186a), dat men thans tot betere inzichten is
gekomen.
192b (blz. 145). Deze teleurstelling heeft met het erotische niets te
maken. Zij kan niet uit blijven omdat het meisje, dat zich geeft, daarin
zoo iets geheel anders ziet dan de jongen, wat in den tekst op blz. 138,
139 wel voldoende is uiteengezet.
193 (blz. 145). Erfurth, P. D. Anstaltserziehung fiir fiber 18 jahrige
Madchen. Zur Frage der Prostitutionsbekampfung. Schwerin, 1925.
blz. 14.
193a (blz. 146). Auf Kypros, von Marie Madeleine (v. Puttkammer).
Vita. Berlin. Erotische gedichten van een jong meisje.
In deel III, blz. 148, schatte ik, dat dit soort meisjes 5 % der gevallen of bedreigde meisjes bedraagt, zij worden in ons land voornamelijk te Zeist en Zetten verpleegd. In Zwitserland heeft men voor
hen Correctionsanstalten. Ik heb mij over deze meisjes nog geen oordeel
kunnen vormen, hiervoor zou een bezoek aan buitenlandsche inrichtingen noodzakelijk zijn, waar men zelfs geen bezwaar maakt mij de
sleutels van alle gebouwen toe te vertrouwen, wat in eigen land
ondenkbaar is.
194 (blz. 146). Het adres van Ds. Erfurth is: Strassburgerstrasze 45
te Elberfeld.
Men lette ook op Deel III noot 125 (blz. 141) en noot 129 (blz. 150).
195 (blz. 146). De Zwitsersche instellingen zijn bijna allen goed. Ik noem
slechts : Magdalenenheim te Zurich, Madchenasyl Heimgarten te
Biilsch, het Asyl te St. Gallen, te Rotmonten, Altstatten in St. Gallen,
St. Katharina te Bazel enz.
196 (blz. 146). Over vrije opvoeding van deze meisjes handelen:
Tijdschrift voor Armwezen enz. V (1926). blz. 949.
Practische Sociologie Deel III. blz. 146-148.
Maandbla,d voor berechting en Reclasseering IV (1925). blz. 305307 en hetzelfde maandblad II (1923). blz. 161. V. blz. 28-29.
Tijdschrift voor Armwezen enz. V (1926). blz. 1047.
Heiman, H. von, Studien zur Erziehungsarbeit an verwahrlosten
Madchen. (Ohlsdorf). Hamburg, 1924. Zie verder de aanteekeningen
190 en 193.
196a (blz. 148). Het farizeesche oordeel der Hollandsche vrouw over het
gevallen meisje geeft Meuleman zoo uitnemend weer in zijn boekje
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(aant. 186a), zelfs is de geestelijkheid naar zijn ondervinding soms
niet beter (blz. 38), over religieuzen schreef ik Deel IL blz. 161.
196 (blz. 150). Laurer, D. Rechtfertigung and Dienst. P. D. Erfurth.
Das Verhaltnis der alteren zu den jiingeren Schwestern. Die
Diakonisse. Zeitschrift fiir weibliche Diakonie. Heft 10. (1928). Seite
303-316. De redactie teekent bij het artikel van Ds. Erfurth aan,
dat zij het er natuurlijk niet mee eens is. Dat is erg fatsoenlijk van
de redactie! —
197 (blz. 151). Klootsema, J. Maandblad v. Berechting en Reclasseering
v. Volwassenen en Kinderen. IV (1927). Blz. 286.
198 (blz. 154). Graaf, A. de. De strijd tegen de onzedelijkheid in 1924—'25.
In het Christelijk Vrouwenboek. Daamen. 's-Gravenhage. blz. 230-241.
Graaf, A. de. Bestrijding der onzedelijkheid. Verslag v. h. Congres
voor Inwendige Zending, gehouden te Amsterdam. Juni 1923. blz.
52-57.
199 (blz. 154). Tijdschrift voor Armwezen enz. I (1922). blz. 227.
Nieuwe gevallen

1913

1918

Toename.

Mannen
898
1580
80 %.
233
Vrouwen
667
187 %.
Ook het volgende verdient onze aandacht:
Te Amsterdam rekent men dat bij 35 % der huwelijkssluitingen de
vrouw reeds in verwachting is. Dit blijkt later bij de aangifte der
geboorte van het eerste kind. In het Zeitschrift fiir Volkerpsychologie
1926. blz. 168 lees ik : In Sachsen waren 69.3 % aller Geburten des
Jahres 1908 als Friichte unehlichen Geschlechtsumganges zu betrachten, sofern man alle bis zu 7 monaten nach der Eheschliessung
geborenen. Kinder als unehlich konzipiert ansah. In Berlin lautet die
entsprechende Zahl 45 %, fur die landliche Bevolkerung Danemarks
39 %. Bij onze landelijke bevolking zal het zeker niet beter zijn.
200 (blz. 155). Ter verklaring van de onzedelijkheid bij kleine meisjes
(12-13 jaar) houde men rekening met de „negatieve Phase" beschreven
door Hildegard Heter in Zft. f. pad. Psychologie 1927, gedurende welke
zij bijzonder vatbaar zijn voor moreele aanslagen.
Ook overwege men dat in geen der landen van Europa zoo weinig
onwettige kinderen geboren worden als in ons land. Dit is niet te
verklaren door preventieve middelen, want die zijn overal bekend.
Gargas. Onwettige kinderen in Nederland. De opbouw. 1928. blz. 253.
200a (blz. 156). Een dergelijke aaneensluiting werd onder anderen te
Amsterdam bereikt in de „Unie vereenigingen ongehuwde moeders",
die aanleiding is, dat deze meisjes daar zooveel beter verzorgd worden
dan in Limburg, getuige de brochure van Dr. Meuleman. Die is te
vergelijken met no. VII van de Geschriften van den Armenraad te
Amsterdam, „Buitenecht geboren kinderen en hunne moeders".
200b. (blz. 158.) Gestichten voor psychopatische meisjes en volwassen
stompzinnige meisjes ontbreken in ons land behalve de landbouw-

244

Literatuur en Aanteekeningen.

kolonie te Rekken. Voor Duitschland noem ik Slot Friedburg bij
Freiburg in Saksen.
201 (blz. 160). Deel V bracht onder „Algemeene Degeneratie" reeds veel
wat even goed in dit kapittel zou passen. Herhalingen waren wel eens
niet te vermij den.
Het aantal geestelijk minderwaardigen is zeer groot, want volgens
een Amerikaansche statistiek werden in de Vereen. Staten op 1 Jan.
1923 893679 krankzinnigen, achterlijken en misdadigers in openbare
en bijzondere gestichten verpleegd. Dit geld voor een bevolking van
110 millioen zielen.
201a (blz. 160). Wij Leven thans zoo intensief, de evolutie gaat zoo snel,
dat dit voor zeven jaren verschenen boekje wat de feiten betreft lang
niet meer aan den tegenwoordigen toestand beantwoordt. De beginselen, waarvan ik uitging, waren toen nog verre van algemeen,
maar wonnen steeds meer aanhangers ook bij de wetgevers. Sommigen
zijn evenwel van meening, dat zij lang niet voldoende doorgedrongen zijn
tot ons yolk, waarom een nieuwe uitgave gewenscht zou zijn. Daar
deze evenwel een herziening der feiten zou vereischen, zoo kon ik
wegens gebrek aan tijd en werkkracht tot nu toe niet aan dien wensch
voldoen.
202 (blz. 161). Van de levenslang veroordeelden waren volgens een
Duitsche statistiek 51,8 % psychopaten. Zeitschr. f. Volkerpsychologie.
1928. blz. 322.
203 (blz. 162). Over het psychopatische kind handelde reeds Di. III.
blz. 43-54, waarom ik hier kort kon zijn. Voor psychopaten is zeer
aan te bevelen het boek van S. Freudenberg. Erziehungs und Heilpadagogische Beratungsstellen. Hirsch. Leipzig, 1928.
Hermann. Grundlagen fiir das Verstandnis krankhafter Seelenzustande (psychopatische Minderwertigkeiten) beim Kinde in 30
Vorlesungen. Langensalza, 1910. Kort en duidelijk is het opstel van
L. Isler. Die Psychopaten und ihre soziale Bedeutung in Soziale Arbeit
XXIV (1926). blz. 97-102.
Verslag van het Eerste Nederl. Paedagogische Congres. blz. 359 v.v.
Groningen, 1926. H. van der Hoeven, Psychopatische Kinderen,
Tijdschr. v. Ervaringsopvoedkunde II. blz. 1.
Heiler, Th. Grundriss der Heilpadagogik. 3te Aufl. Engelmann.
Leipzig, 1925.
Stelzner, Helenefriderike. Die psychopathischen Konstitutionen und
ihre sociologische Bedeutung. Berlin, 1911.
204 (blz. 162). Spaet, F. Der Fiirsorgeartz. Miinchen, 1921. blz. 224.
205 (blz. 162). Tijdschr. voor Armwezen. 1927. blz. 1415.
205a (blz. 163). Klieneberger, 0. Pubertat und Psychopathie.
Wiesbaden, 1914 (Grenzfragen des Nerven und Seelenlebens).
206 (blz. 163). Buschan, G. Correspondenz Blatt deutsche anthrop.
Gesellschaft no. 10, 11, 12, (1904). XXXV. blz. 127-133.
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Kohlbrugge, J. H. F. Kultur und Gehirn. Biologisches Centralblatt.
XXXI. (1911) no. 8, 9, 10. Men vergelijke Deel VI. blz. 109.
207 (blz. 163). Hierover handelt uitvoerig:
Wilken, F. Die nervose Erkrankung als sinnvolle Erscheinung
unseres gegenwartigen Kulturzeitraumes. Individuum und Gemeinschaft. Bergmann, Miinchen, 1927. blz. 1-42.
Stern, L. Kulturkreis und Form der geistigen Erkrankung. (Abh.
a. d. Gebiete der Nerven u. Geisteskrankh. Bd. X, 2) Halle a. S., 1913.
Hoche, A. Geisteskrankheit und Kultur. Freiburg i. B., 1910.
208 (blz. 163). Kaup, J. Volksentartung und Staatswirtschaft. Bericht
II congres Heilpaedagogiek. Berlin, 1925. blz. 47. seq.
209 (blz. 164). Eugenics Review, II (1913). Mosse und Tugendreich.
Krankheit und Soziale Lage. blz. 410.
210 (blz. 164). Jacoby, P. Etudes sur la selection chez l'homme. Paris,
1904. blz. 439.
Een duidelijke voorstelling voor 10 landen brengt Eugenics Review.
Vol. V. p. 244.
211 (blz. 164). Over de toename van het aantal verpleegden handelen o.a.:
Mosse und Tugendreich: Krankheit und Sociale Lage. Munchen, 1913.
Chatterton Hill, G. Heredity and Selection in Sociology. Londen,
1907. blz. 268.
Jacoby, Paul. Etudes sur la selection chez l'homme. Paris, 1904.
blz. 440.
Archiv f iir Rassen. 1914. blz. 155.
Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven, inspecteur voor het Staatstoezicht
op krankzinnigen gaf in de geneeskundige Gids van 1927 de volgende
tabel.
Bevolking
des lands

1849
1859
1869
1879
1889
1899
1909
1911
1913
1915
1917
1919
1921
1923
1925

3056591
3309128
3583970
4012693
4511415
5104137
5858175
6022452
6212701
6449348
6725053
6831231
6977430
7212739
7416419

Verpleegden in Verhouding cijfer per
gestichten
10.000 inwoners

1187
2070
3375
4216
6079
8139
11746
12903
13975
15013
15564
15894
17034
17780
19065

3.9
6.3
9.4
10.5
13.5
15.9
20.1
21.4
22.5
23.3
23.1
23.2
24.4
24.6
25.7
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212 (blz. 164). Archiv fiir Rassen. 1905. blz. 403.
Lenz, Menschliche Auslese (zie aant. 56). blz. 20.
213 (blz. 165). Voor Nederland neemt men aan, dat 0,35 % der bevolking
krankzinnig is, waarvan 0,22 % in gestichten zijn. Voor Kanton
Zurich zijn de cijfers 0,97 % en 0,52 %, voor kanton Bern 0,82 % en
0,56 %. Voor Duitschland en Engeland 0,80 % en 0,40. Archiv f.
Rassen und Gesellschaftsbiologie. II (1905). blz. 403. IX (1912). blz.
651-653. 23e Verslag van het Staatstoezicht op krankzinnigen over
het jaar 1913. 's-Gravenhage, 1914. blz. 59.
214 (blz. 166). Te Bakkum werken 48.8 % der mannen en 50.3 % der
vrouwen, de totale waarde bedraagt f 50.000.
Te Medemblik arbeiden 46.9 % der mannen en 41.0 % der vrouwen.
215 (blz. 169. Ik ontving dit bericht van Dr. Schuurmans-Stekhoven.
Helaas bestaan er geen berekeningen van den tijd voor 1909.
216 (blz. 169). Smith, Sam. Geo. Social pathology. New-York, 1911.
blz. 201.
217 (blz. 169). Smith, Zie aanteekening 216.
218 (blz. 170). Eugenics Review II. blz. 261.
219 (blz. 170). Lundborg, H. Medizinisch-biologische Familienforschungen
in Schweden. Fischer. Jena, 1913.
220 (blz. 171). Archiv filr Rassen. XX (1928). blz. 129.
221 (blz. 171). Alg. Handelsblad. 10/4 '28. Een, Psychopatisch laboratorium.
222 (blz. 171). Alg. Handelsblctd. 9/10 '28.
223 (blz. 171). Eugenics Review. V. blz. 244 en Kaup. Zie aanteekening
208. blz. 47.
224 (blz. 171). Hoernes, M. Natur und Urgeschichte des Menschen. Wien,
1909. I. blz. 135.
225 (blz. 171). In 1890 9.8 °/N), in 1900 46-48 Voo.
226 (blz. 171). Archiv f iir Rassen IX. blz. 384, wijst hierop voor Turkije
en Nicoforo deelt mede, dat onder de weinig ontwikkelde bevolking van
Zuid-Italie slechts 18 per 100 000 krankzinnig zijn, terwijl hij voor het
Noorden 89 per 10 000 berekent.
227 blz. 171). Vay de Vaya et de Luskow. L'evolution de l'education au
Japon. Revue des deux mondes. 1 Mars. 1908.
228 (blz. 172). Kohlbrugge, J. H. F. Blikken in het zieleleven van den
Javaan. Leiden, 1907, blz. 123 en 124.
229 (blz. 172). Hyslop, Th. B. The Borderland. Some of the Problems of
Insanity. London, 1925. Blz. 127.
230 (blz. 172). Archiv fiir Rassen X (1913). blz. 384.
231 (blz. 172). Schallmayer, W. Vererbung und Auslese Jena, 1903, blz. 415.
Smith, zie aant. 216. blz. 366 en 367.
Grotjahn, Sociale pathologie (1912). blz. 545.
Verrijn Stuart. Zie aant. 29, 30. Inleiding tot de statistiek. Deel II.
blz. 311.
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232 (blz. 172). Mosse und Tugendreich. Krankheit und sociale Lage.
Miinchen, 1913. blz. 416 ; Jacoby, zie aant. 210. blz. 481.
Goldstein, K. Einleitung in die Rassenhygiene. Berlin, 1913.
Schallmayer, zie aanteekening 231. blz. 189.
233 (blz. 172). Men vergelijke de teekening in Eugenics Review. Vol V.
blz. 246.
234 (blz. 172). Gargas, S. Zelfmoord in Nederland. De Opbouw. XI
(1928). blz. 96.
235 (blz. 173). Fialkrug. Zeitschrift f. Sozialwissenschaft. XI blz. 545.
236 (blz. 174). Birnbaum, Karl. Grundziige der Kulturpsychopathologie.
Grenzfragen des Nerven in Seelenlebens. Miinchen, 1924.
Wie meer over de psychopatische personen weten wil, die leze:
Schneider, Kurt. Die psychopathischen Personlichkeiten. Handbuch der
Psychiatrie van Prof. Dr. G. Aschaffenburg. Leipzig u. Wien, 1923.
237 (blz. 175). Galippe, V. L' heredite des stigmates de degenerescence
et les families souveraines. Paris, 1905. blz. 45 vlg.
238 (blz. 176). De in den tekst tweemaal genoemde combinatie van psychische met physische abnormaliteiten komt ook zoo eigenaardig uit
bij de Japansche studenten (wier psychische achteruitgang reeds genoemd werd), want het bleek dat slechts 4 % van hen geschikt is voor
den militairen dienst.
239 (blz. 176). Hyslop. Zie aant. 229. blz. 44.
240 (blz. 176). Weygandt, W. Psychohygiene der Grossstadt. Die Medizinische Welt. 1929. blz. 502-504.
241 (blz. 177). Eugenics Review XIV. blz. 13.
242 (blz. 180). Hoop, J. H. v. d. Arts en Zenuwpatient. Paris, Amsterdam, 1929.
Birnbaum, K. Die psychischen Heilmethoden fiir artzliches Studium
und Praxis. Leipzig, 1927. Vooral het door A. Kronfeld geschreven
laatste gedeelte „Psychagogik oder psychotherapeutische Erziehungslehre."
243 (blz. 182). Schuurmans Stekhoven, J. H. Een merkwaardige brochure „Refajah" No. 6. (October 1928) Gestadige bezigheid, als boven
No. 7. (November 1928). De eerste verhandeling bespreekt een over
deze methode verschenen Duitsche brochure.
244 (blz. 183). Dit systeem is doorgevoerd in het gesticht te Ermelo en
het Rijks Krankzinnigengesticht te Grave, in het Prov. Ziekenhuis te
Medemblik en door de Utrechtsche gestichten. Ook te Bakkum (Duin
en Bosch) is men met gezinsverpleging begonnen. Over gezinsverpleging handelt de dissertatie van Th. Meinema: Over gezinsverpleging
van geesteszieken.
245 (blz. 183). Geneeskundige Gids Tijdschr. voor geneeskunst en yolksgezondheid III (1925). 18 Dec.
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246 (blz. 185). Le Riitte. De nieuwe richting bij de behandeling van
zielsziekten. Tijdschrift voor ziekenverpleging. 37 (1927). blz. 42-47.
246a (blz. 186). Laehr, H. Die Anstalten fiir Psychisch- und Nervenkranke, Schwachsinnige, Epileptische, Trunksiichtige usw. in Deutschland, Oesterreich, der Schweiz und den baltischen sowie anderen Grenzlandern. 8., von G. Ilberg vollk. neubearb. Aufl. 1929.
247 (blz. 187). Schuurmans Stekhoven, J. H. Verdwenen Patronaten.
Maatsch. Werk bij Zenuwlijden en Krankzinnigheid I. (1917). April,
Mei en 1918, April.
248 (blz. 188). Overbosch. Neurotherapie No. 2 (1928). De nazorg van
geesteszieken door het gesticht in het grootestadsmilieu. Overgenomen
uit Geneesk. Gids. VI. (1928) Afl. 24.
249 (blz. 188). De uitdrukking „proefverlof" is zoo juist omdat men aan
den patient in het gesticht niet kan zien of hij kan worden ontslagen,
eerst als hij weer in de maatschappij teruggekeerd is zal blijken of hij
daar op zijn plaats is.
250 (blz. 188). Voor den buitendienst wordt dikwijls naar het voorbeeld
van Dr. Kolb te Erlangen gewezen, dat door Dr. Falthauser in de
Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift van 1925 beschreven werd.
250a (blz. 189). Nuyl, Th. W. te. Plaatselijk Nazorgwerk voor Onvolwaardige Arbeidskrachten. Uitgave Deventer Nazorg-Comite „De Hoop"
te Deventer, 1928. blz. 119.
251 (blz. 190). In 1925 werd eene commissie ingesteld (door het Antonia
Wilhelminafonds), die onderzoeken zal welken arbeid men kan vinden
voor geesteszieken en zwakzinnigen, die in hun eigen milieu worden
verpleegd.
252 (blz. 191). Over de Consultatiebureaux handelt. 3e Conferentie gehouden door den raad van het bestuur van het Antonia Wilhelminafonds op 12 Mei 1928 te Utrecht. Meinema. Delft, 1928; Tijdschrift
Armwezen. (1928). blz. 1757.
253 (blz. 191). Wie zich voor de Sociaal psychiatrische diensten in
Duitschland interesseert vindt volgens mededeeling van Schuurmans
Stekhoven het noodige in, Roemert, H., G. Kolb, v. Falthauser. Die
offene Fiirsorge in der Psychiatrie und ihren Grenzgebieten. Springer,
Berlin, 1927.
254 (blz. 192). Bakker, S. P. Over de voor- en nazorg van geesteszieken
Tijdschr. v. soc. geneeskunde VI (1927). blz. 95-99.
255 (blz. 193). „De opleiding van de Wijkverpleegsters mede in verband
met de huiselijke verzorging van zenuw- en zielszieken en zwakzinnigen", in „Het Groene en het Witte Kruis" XXII. (1926) Jan.
256 (blz. 193). Beyerman, W. Verzorging van zenuw- en zielsziekten in
de maatschappij, Bibliotheek Nosokomos IV. Wolters. Groningen, 1928.
Dit boekje kan ieder belangstellende ter orienteering worden aanbevolen. Daarnaast noem ik het vertaalde werk van J. A. Jackson en
H. M. Salisbury. Hoe beheerschen wij onze zenuwen. 2e editie. Brusse.
Rotterdam, 1928. Laastgenoemd werk is vooral aan hen aan te bevelen,
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die zich bewust zijn van hun verslapt of overprikkeld zenuwgestel ter
zelfgenezing. Daarnaast ware te noemen. H. van der Hoeven. Psychiatrie. Een handleiding voor Juristen en maatschappelijke werkers.
Tweede druk, drie deelen. Brusse. Rotterdam, 1928-'29. Ik vermoed dat
dit werk meer gelezen zal worden door geneesheeren dan door hen
waarvoor het bestemd is. Ik vrees dat het voor de laatsten een al te
zware lectuur is.
Scheffer, J. C. Th. Voorlezingen over de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen. Met 58 afbeeldingen. Met een voorwoord van
G. Jelgersma. 5e, herz. dr. door A. H. Oort. De Erven F. Bohn,
Haarlem, 1929.
257 (blz. 194). Deze vereeniging bedoelt verbetering en verruiming van
de hulp aan zieken van geest door : stichting van een bureau ter voorlichting van het publiek, het in contact treden met de overheid, persoonlijke hulp aan zieken van geest als vOorzorg, reclasseeren van
zieken van geest als nazorg, het oprichten van een bibliotheek en de
stichting van een inrichting als een laatste poging om opneming in
krankzinnigengestichten te voorkomen. Het bureau is gevestigd Keizersgracht 428-430 te Amsterdam.
Radix, A. J. B. L. Wat wil de Nederlandsche Vereeniging voor
Hu1p aan Zieken van Geest (uitgave van bovengenoemde vereen.) 1926.
Deze leekenhulp beroept zich voornamelijk op de voordrachten van:
Spek, J. v. d. en J. Mersie. Wat kunnen leeken doen voor zieken van
Geest? Uitgegeven door de open Groep voor Hu1p aan Zieken van
Geest.
258 (blz. 195). Spek, J. v. d. Zie aanteekening 257.
259 (blz. 195). Te Amsterdam werd ook opgericht het consultatiebureau
voor Joodsche zenuw- en zielszieken en zwakzinnigen in de Spinozakliniek. Dit consultatiebureau zal ook speciaal werk maken van gezinsverpleging voor krankzinnigen en het zal samenwerken met het krankzinnigengesticht „het Apeldoornsche bosch", het sanatorium
„Rustoord" en het paedagogium „Achisomog".
In den Haag bestaat de vereeniging „Dr. Schroder v. d. Kolk", die
ook over een consultatiebureau en een werkinrichting beschikt. Van
haar werkzaamheden viel mij op : het plaatsen van kinderen in
gezinsverpleging en het tewerkstellen van geestelijk invaliden bij
plantsoendienst, gemeentewerken en bewakingsdienst. Het plaatsen
bij de plantsoendienst geschiedt thans ook op verzoek v. d. Gem.
Geneeskundige Dienst te Amsterdam.
De bovengenoemde Haagsche vereeniging is aangesloten aan de
Centrale Vereeniging.
260 (blz. 196). Over dit moeilijke vraagstuk handelt o.a.:
Munema, Th. Gezinsverpleging van geesteszieken. Uit Zenuw- en
Zieleleven VII (1923).
Meinema, Th. Over Gezinsverpleging van Geesteszieken. Uitg.
Antonia Wilhelmina-Fonds, 1922.
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260a (blz. 196). Wel kwam er tot stand de Vereeniging van R. Katholieke
Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en Zwakzinnigen gevestigd te 's-Hertogenbosch.
Deze vereeniging is bezig met de v o o r b e r e i d i n g eener R. K.
organisatie voor Voor- en Nazorg, alsmede voor de behartiging van
de maatschappelijke belangen van zenuw- en zielszieken. Niet onwaarschijnlijk zal, althans voorloopig, deze organisatie provincie-gewijze
van uit de R. K. gestichten plaats vinden. In een der gestichten
(Voorburg) is daarmede reeds een aanvang gemaakt.
261 (blz. 197). Tijdschrift voor Armwezen V (1926). blz. 1037.
262 (blz. 198). Het werk van Frank diende gelezen te worden door alle
geneesheeren. Men zoude het in handen wenschen van alien, die
moeilijkheden in het gezinsleven ondervinden. Het doet een diepen blik
werpen in de ellende van het menschelijk leven en het wijst tevens de
middelen aan, waardoor deze kan worden weggenomen. Daarbij is
het geschreven door een beschaafd man, zoodat het ook niets aanstootelijks heeft.
Frank, L. Vom Liebes- und Sexualleben. Erfahrungen aus der
Praxis fiir Arzte, Juristen und Erzieher. Georg Thieme. Leipzig, 1296.
Deel I en II.
263 (blz. 199). Tramer, M. Geistige Hygiene in der Schule und bei geistig
abnormen Kindern. Zeitschr. f. Gemeinniitzigkeit 1928. blz. 105 en 131.
264 (blz. 199). Zeitschrift f. Gemeinniitzigkeit 1928. blz. 451.
265 (blz. 199). Gevers Leuven, I. M. A. De toekomst van den jeugdigen
Psychopaat. Naeff. 's Gravenhage, 1924. blz. 17.
266 (blz. 199). Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit 1928. blz. 136-138.
267 (blz. 200). Maasbode, 20/3 '28.
268 (blz. 200). Tijdschrift Armwezen 1928. blz. 1530.
Maandblad voor Berechting en Reclasseering 8 (1929). blz. 173. v.
269 (blz. 200). Frank. Zie aanteekening 262.
270 (blz. 200). Macadam, E. The equipment of the social worker. Allen
Unwin, London, 1927. blz. 183-184. A. Salomon. Die Ausbildung
zum socialen Beruf. Heymanns. Berlin, 1927, blz. 114.
271 (blz. 200). Beraadslaging over : het rapport uitgebracht aan de
nationale commissie tegen het alcoholisme betreffende de wenschelijkheid van onder curateele stelling van drankzuchtigen op gelijken voet
als verkwisters, en het rapport uitgebracht door de studiecommissie
inzake de opleiding van verzorgers van psychisch invaliden.

Haarlem, 1927.
Buitengewone algem. vergadering op 5 Nov. 1927.
Geschriften van de Nederl. vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam. XLV.
Tijdschrift Armwezen 1927. blz. 1461, 1499; 1928. blz. 1530.
Wij kennen tot nu toe slechts het examen ter verkrijging van het
diploma (B) voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen,
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dat jaarlijks door een regeeringscommissie wordt afgenomen. De
geslaagden zijn voor de gestichten bestemd.
272 (blz. 201). Eenige aardige gevallen beschreef J. H. Schuurmans
Stekhoven in de Geneeskundige Gids. Tijdschr. voor geneeskunst en
volksgezondheid III (1925) 27 Nov. Een ander noemt W. Beyerman
op de bovengenoemde plaats. blz. 13. Over dit maatschappelijk werk
handelde ook H. J. Lubberman in het Tijdschr. v. Armwezen enz. I
(1922) blz. 76 en 286.
273 (blz. 202). Over deze laatste groepen handelde vooral P. Bierens de
Haan Tijdschr. v. Armwezen II (1923). blz. 82.
274 (blz. 203). Radix schreef in zijn bovengenoemd boekje: „De psychische
traumata kunnen verminderen als men meer oog heeft voor het zieleleven van het kind, daar in dien tijd de meeste traumata plaats vinden.
Men zal dus in de paedagogie daaraan moeten denken en bovendien
zal men er rekening mede moeten houden, dat vele volwassenen nog
kinderen zijn en opgevoed moeten worden. Vele menschen missen een
geestelijke ruggegraat en zakken daardoor psychisch ineen als er iets
op hen drukt, al is het nog zoo licht. Vele zieken van geest zijn dan
ook al gebaat als er iemand bereid is om, uit zuiver altruisme, uit
zuivere liefde tot den medemensch te helpen dragen wat hem opgelegd wordt (blz. 14)."
275 (blz. 203.) Redevoeringen bij gelegenheid van de opening der Psychologisch Paedagogische Polikliniek te Utrecht gehouden door Prof. Dr.
J. H. Gunning en Dr. H. G. Hamaker. 's Gravenhage, 1927. Er verscheen
een eerste Jaarverslag over 1928. De directeur Dr. Hamaker geeft
bovendien colleges over opvoedkundige diagnostiek en bespreekt
practische of theoretische gevallen.
276 (blz. 205). Maandblad voor Berechting en reclasseering. Dec. 1926.
Jan. 1927 (later in brochurevorm uitgegeven).
277 (blz. 205). Voor beide is Secretaresse Jkvr. Mr. L. van Spengler te
's Gravenhage.
278 (blz. 205). Zulke Hulpkrachten worden te Ziirich opgeleid aan het
Heilpaedagogische Seminar (Kantonschulstrasse) en te Geneve aan
het Instituut.
J. J. Rousseau. Voor Duitschland zie Maandblad voor Berechting
1927, blz. 345 en Deel III, blz. 54-58.
279 (blz. 207). Onder den titel „Boefje" gaf „Het Kind" (27 Sept. 1928,
blz. 382) een aardige uiteenzetting van de consultatiebureaux.
Freudenburg, S. Erziehungs und Heilpadagogische Beratungsstellen.
Hirzel. Leipzig, 1928.
280 (blz. 207). Het staat onder directie van Dr. H. Hanselmann (Deel
III, blz. 75). Een beschrijving bracht Tijdschr. voor Armwezen 1928,
blz. 1536 en 1559. Beschrijvingen zijn verder op diens Bureau te verkrijgen. Kantonschulstrasse Ziirich. Hanselmann, H. Schwererziehbare
Kinder. Bern, 1928. Aus Erziehung und Weltanschauung. Verder zijn
voor Zwitserland te noemen: Etablissement psychotherapeutique du
Dr. Lingme „Vers la Rive" Vaumarus Neuchatel. Dergelijke inrich-
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tingen zijn in Solothurn, in Moudon (Waadt). De inrichting te
Neubrunn (Schaffhausen) schijnt geen internaat te hebben, maar
alleen voor onderzoek bestemd te zijn. (Zeitschr. Gemeinniitzigkeit
1926, blz. 453).
281 (blz. 207). Zeitschrift f. Gemeinniitzigkeit 1928. blz. 451. Spaet. Per
Fiirsorgearzt. a.b. blz. 221-24.
In Duitschland heeft men reeds 500 Instituten voor moeilijke
kinderen met 30000 leerlingen, waarvan 15-20000 Psychopaten zijn.
Men houdt de psychopaten steeds zorgvuldig van de anderen gescheiden en scheidt deze verder naar de seksen daar zulke meisjes
dikwijls zeer vroeg rijp zijn (Spaet. Per Fiirsorgearzt).
282 (blz. 208). Zoo ver mij bekend is, bestaat er in ons land slechts een
inrichting voor psychopatische kinderen. Deze gaat uit van de vereeniging „Zoekt het Verlorene" te Rotterdam. Zij beschikt over een
internaat (A. H. Francke-Huis, Westersingel 6), waar voornamelijk
voogdijjongens uit het geheele land worden opgenomen. De leerplichtigen bezoeken de A. H. Francke-school, waar ook vele externe
leerlingen zijn. Spoedig zal ook een internaat voor meisjes (Hillegersberg) geopend worden. Voor de niet meer leerplichtige jongens bestaat
een geregelde nazorg en zij worden in Rotterdam aan het werk gezet.
Er worden ook vrije pupillen opgenomen voor f 620. De landbouwkolonie te Rekken heeft geestelijk-invaliden van allerlei slag, waaronder ook psychopaten.
De stichting Saluti Juventutis te Hilversum heeft voornamelijk
achterlijke kinderen maar neemt ook licht-psychopatische, nerveuze en
moeilijk-opvoedbare kinderen op, het kostgeld bedraagt ± f 500 per
jaar. De maatschappij Santbergen bij Amersfoort heeft ook
(on-officieel) een paviljoen voor moeilijke kinderen. Voor kinderen
van gegoede ouders komen in aanmerking : het Tehuis de Branding,
Frankenstraat 49 te Scheveningen, waaraan ook een consultatiebureau
verbonden is. Hetzelfde geldt van de inrichting van Dr. L. Berger,
Bachmanstr. 47, Den Haag. Ook het bureau voor Paedagogische
Adviezen Valeriusplein 24, Amsterdam neemt eenige moeilijke kinderen in huis. Huize Duodecimo te Hilversum adverteert wel voor
„moeilijk-opvoedbare kinderen", maar is practisch bezien voor achterlijke kinderen. Hetzelfde gold van Klein Warnsborn te Arnhem. Voor
achterlijke kinderen is thans „Zonneschijn" bestemd, terwijl voor psychopatische en andere moeilijk opvoedbare kinderen Klein Warnsborn
gereserveerd werd
Het Kennemer Instituut voor Hoofdelijk Onderwijs verbonden aan
het Kennemer Lyceum te Bloemendaal wil zich thans ook gaan toeleggen op psychopatische en moeilijk-opvoedbare kinderen. Men zal er
met 24 leerlingen beginnen en wij hebben of te wachten of daaruit
mettertijd die inrichting groeien zal, waaraan ons land zoo groote
behoefte heeft. Eindelijk waren nog te noemen de scholen voor individueel onderwijs zooals die in verschillende plaatsen bestaan ('sGraven-

Literatuur en Aanteekeningen.

253

hage, Hilversum, Amersfoort, Noordwijk aan Zee, en de afdeeling van
den Heer Groeneweg aan een openbare school te Amsterdam) , daar
vindt men natuurlijk afwijkende kinderen van allerlei aard, maar
uitsluitend van gegoede ouders.
283 (blz. 208). Bolten, G. C. Over aangeboren minderwaarigheid van het
sympathische systeem en hare verschijnselen.
284 (blz. 208). Scholz. L. Anomale Kinder 3. Auflage. Karger. Berlin,
1912.
Anton, G. Vortrage fiir Aerzte. Erzieher und Eltern Karger. Berlin.
De eerste en tweede serie handelt ook over abnormale kinderen.
Freund, H. Zur Organisation der Schwer-erziehbaren-fiirsorge im
Freistaate Sachsen. 1928.
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