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HET
Ziel en hart gaan onder, bij aanhoudend stoffelijk
[lijden.
De gloed van hooger geestdrift wordt gedoofd,
Als 't leven slechts één kamp is met het
Als niet te sterven 's levens eenig doel is
En uitgesteld bezwijken hoogste prijs.
(Mr. S. van Houten, Darwinisme en

Onder de vele en vele Vragen des
zal men voorzeker
het Nieuw-Malthusianisme een plaats niet meer kunnen weizij ons vergund het hier ter sprake te brengen. W e l gaf Mr. S. van Houten in 76 in het tijdschrift van
dien naam in zijn bekend
over de bevolkingsleer in verband met de sexueele
ideeën in dien
geest ten
doch na de oprichting van den
B o n d in het najaar van
werd dat onderwerp
voor zoover wij weten, in gezegd tijdschrift niet meer
roerd dan in '92 in een artikel,
van Mr. v.
„Paus L e o X I I I over het
En toch, die
B o n d schreef in zijn program (art. 3 der
het doel der
vereeniging
H e t verspreiden van kennis omtrent het vraagstuk der
toeneming van de bevolking
van haren invloed op de
lijke en geestelijke gesteldheid der
B. H e t verspreiden van
omtrent de
geoorloofde middelen waardoor
in staat is, zoowel in zijn
eigen belang als in dat der maatschappij,
te voorvan kinderen, wier verschijning de kansen op geluk
van het gezin vermindert
voor welke geen vooruitzichten
zijn
een
bestaan.
Zonder tegenspraak
een streven dat de ingrijpendste
gevolgen kan hebben, want welk vraagstuk in het maatschappelijk
wint het, naast de bekende levensfunctiën (eten,
drinken, rusten, enz.) in
van dat van het geslachtelijk
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T o e n Thomas
een
predikant, in
benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenis
en staathuishoudkunde te
bij Londen, met zijn sedert beroemd geworden boek
the
of Povoor den dag kwam, was het zeker zijn bedoeling
niet een storm van verontwaardiging op te wekken, maar ging
hij van de edelmoedige bedoeling uit, het dreigend gevaar der
voornamelijk in de groote steden te bestrijden,
zoo mogelijk te keeren. Z i j n
de bevolking neemt in geometrische reeks, de voedingsmiddelen in arithmetische toe —
ergo, ontstaat er op den duur hongersnood en ellende — zorgt
dus door late huwelijken en zelfbeheersching vóór en in 't huwelijk de overbevolking, die er nu reeds is, niet noodlottig te vergrooten — die leer werd van alle kanten aangevallen. M e n
ken dwang de menschen, en voornanoemde het een
den
te verbieden vroegmelijk de
tijdig, wanneer het jeugdige, krachtige bloed door de aderen
stroomde, te
het was onmogelijk zoo niet veel eer onmenschelijk, te
in het huwelijk zich óók nog te bedwingen, wanneer men dat reeds in den
staat had geDe wetenschappelijke waarde, de cijfers-kwestie van
daan
Malthus' theorie liet men vrij wel rusten, wat natuurlijk was in
een tijd dat de statiestiek nog vrij wel in windselen
eerst
veel later begon men de waarheid van de
met
goed gevolg te bestrijden, doch opmerkelijk is 't, dat hetgeen
tegen Malthus werd ingebracht, in hoofdzaak ook nu nog het
voornaamste tegen-argument is,
de phisiologische zijde der
kwestie. H e t wordt nóg onmogelijk geacht, en dat terecht, van
gehuwden in het algemeen te verwachten, dat zij voor het heil
der maatschappij zich den bij uitstek zwaren dwang der zelfbeheersching in geslachtelijk genot zullen ontzeggen, zóó zij al in
staat zijn het voor hun huishouden individueel te doen. En
de raad van
trouwt eerst op laten leeftijd,
wordt als onpractisch en geheel tegen de natuur, onbruikbaar
verklaard voor de massa, al mogen dan enkelen door omstandigheden, temperament, enz. (als wel door dat zij zich in het welbekende
schadeloos stellen) laat in het huwelijk treden.
A a n die gegronde physiologische bezwaren tegen Malthus
leer heeft dan ook het
zijn ontstaan te
danken, dat wel naar Malthus genoemd is, maar waarvan eigenlijk Rohert
de meer practische vader in Engeland schijnt
E e n tweede druk verscheen in
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geweest te z i j n Deze laatste philantroop
moet zijn werklieden te
(Schotland) bekend hebben gemaakt
met
Place's inzichten, die in een brochure wees op het
voorbeeld in Frankrijk, waar spoedig na Malthus' boek de gezinnen der fatsoenlijke standen veel kleiner waren dan in E n geland. In elk geval drukte zijn zoon
Owen, in zijn
zich zeer positief gunstig uit
omtrent de voorbehoedmiddelen in het huwelijk.
trouwt zoo spoedig ge beDe
hoorlijk huwbaar zijt en in staat uw huisgezin te onderhouden,
doch zorg, dat ge niet meer kinderen krijgt dan ge zelf
hoorlijk kunt opvoeden en groot brengen.
D a t is voorwaar een practische leer, die alleen nog slechts in
hoofdzaak de nieuwheid tegen zich heeft, om niet reeds algemeen als een redding in den nood der te groote gezinnen door
iedereen erkend te worden. W i j weten het, de
wees
het reeds zoo honderdvoudig
al wat nieuw is, wekt tegenstand, wordt als onmogelijk uitgekreten, terwijl men eerst jaren — ja soms eeuwen later — de waarheid en de zegeningen
er van inziet Traagheid, de zucht om het bestaande te behouden (ook een natuurwet) minder helder inzicht van de massa, die z.
bekend veel onverstandiger is dan het individu,
gewoonte (en gewoonte is
tweede
eigenbelang en
ook godsdienstige overtuiging of slecht begrip en heerschzucht
te
van godsdienstleeraren, maken hetzij afzonderlijk of
samen, dat het nieuwe niet dan langzaam, na harden strijd, gemeen goed wordt. Langzaam, hoogst langzaam werkt de N a tuur om een soort te veranderen millioenen jaren waren noodig
om de
te doen geboren
zal die
dan
klagen dat zijn nieuw idee maar langzaam aanhangers vindt
En wat nu de cijfers-kwestie van Malthus' leer aangaat, zij
moge waar of niet waar zijn die reeksen-theorie, zeker is het
dat de bevolking steeds vermeerdert, zoo niet overal dan toch
de beschaafde rassen en dat, gaat het zoo door, de geheele
bewoonbare aarde in een nu juist niet onoverzienbaar tijdstip *
zal zijn bevolkt.
aardrijkskundige L. Ravenstein berekende
dat naar de maatstaf 8 p C t vermeerdering van bevolking in o
jaar — zooals die nu gaat — en 207 menschen per vierkante
eng. mijl bebouwbaren grond waarop zij dan hun voedsel
vinden, het ongeveer
jaar nog kan duren voordat de 28
vierkante eng. mijlen bouwgrond van de aarde bevolkt
zijn met 5994 mil. menschen.
de geheele aarde bevokt
als
ware, zonder
Al moge de individu zich dus
niet omtrent de overbevolking van de geheele aarde warm ma-
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ken zooveel jaren na
al moge op de gegeven cijfers
veel zijn af te dingen (laat ons zeggen, dat zij de helft fout
zijn en er dus vier eeuwen
zijn voor het behoorlijk bevolken der aarde) het lijdt geen twijfel dat, wordt de jaarlijksche aanwas in bevolking niet tegengegaan, er een tijd kan
komen dat er werkelijk ellende op de aarde is door gebrek aan
voedsel, en
vóór de ijsperiode door de geologen voorspeld,
die door de voortdurende afkoeling der aarde — en die is onbetwist — van af de polen, de geheele wereld met een ijskorst zal bedekken. Doch zoolang wij nog niet zooverre
zijn, past het ons uit een maatschappelijk oogpunt — en met
het leven in de maatschappij hebben wij slechts te maken —
de stelling van M r . N. G.
indachtig te
wanneer hij
in zijn „Staathuishoudkunde"
„Geen waarachtige verbetering der economische toestanden
„kan worden tegemoet
zoo niet de aanwas der bevolaanmerkelijk trager w o r d t "
dat
Daaraan houden zich dan ook de
is het Vaandel dat zij hoog houden en waarin zij
beperking der geboorten voor on- en minvermogenden — opdat elk
k i n d dat geboren wordt, de kans hebbe op een menschwaardig bestaan en het pauperisme, door te vele geboorten
gevoed, langzamerhand, doch hoe eer hoe liever, plaats
voor algemeene, zij het ook bescheiden, welvaart.
D o c h hoe die beperking van geboorten in gezinnen waar zij
niet gewenscht zijn, verkregen? Natuurlijk moesten dat eenvoudige, practische, maar tevens goedkoope middelen zijn,
wel het maatschappelijk en individueel
van de huwelijken onder jonge menschen ophieven, het bezwaar der vele
kinderen, maar niet het genot van het samenzijn van man en
vrouw, vrouw en man, die alles in elkander vinden, wegnamen.
W i j kunnen hier niet in bizonderheden omtrent die middelen
treden. Vooreerst
wij dat zij reeds genoegzaam bekend zijn ten andere is het hoofdwerkje van den
thusiaansche bond „de middelen ter voorkoming van groote
gezinnen" dat echter niet
den handel is, gemakkelijk en kosteloos vertrouwelijk te verkrijgen.
In dat boekje wordt de
quintescence van het Nieuw-Malthusianisme duidelijk beschreven, volgens velen zelfs te duidelijk, om niet te zeggen onduidelijk, omdat het Bestuur van den Bond
voor hen voor wie het boekje speciaal geschreven was, ook duiBij
straat 70, den Haag.

Ct. als drukwerk als
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delijk te moeten zijn en de zaken bij haar naam te noemen.
N i e t voor kinderen of jonge meisjes was dat boekje bestemd,
maar voor gehuwde mannen niet om in gezelschap te worden
voorgelezen of er
mede te maken, maar om i n maatschappelijk nut te stichten.
dividueel en
E e n korte vermelding omtrent eenige bizonderheden van den
B o n d zeiven mogen thans volgen.
H e t principe waarvan de B o n d uitgaat uit Engeland tot ons
gekomen, werd door
of Social Science"
meer bekend, en verwerkt door M r . S. van Houten in zijn reeds
genoemd eerste artikel in de Vragen des Tijds welke staatsman
dan ook geacht kan worden de intellectueele vader te zijn van 't
in Nederland. Drysdale zelf hield hier te
lande in het najaar van
een voordracht over N i e u w - M a l in Engeland een League had
thusianisme, waarvan hij in
opgericht. D o c h ook alle eer komt den heer
Gerritsen toe,
het bekende
Kamerlid, thans gemeenteraadslid in
Amsterdam, die, zich gelaafd hebbende aan den Engelschen
bron, besloot bij zijn terugkomst in H o l l a n d in het najaar van
den B o n d te stichten. H i j , met de heeren B. H. Heldt, toen
reeds voorzitter van het
Ned. Werklieden Verbond, en
D r . J . M . Smit vereenigden zich den
November
en
statuten werden vastgesteld. De heer Gerritsen
werd tot President en H e l d t tot secretaris benoemd zij zonden
aan, zoo men
circulaires rond door het geheele land in J u n i
dacht, geestverwanten en aan hen uit den beschaafden ontwikkelden stand, die geacht werden het nieuwe idee te zullen
steunen.
Zeer zeker waren
hoofden en harten èn door
boek èn door M r . van Houten's geschriften voorbereid, anders
was het onmogelijk geweest dat in Nederland reeds bij den
aanvang, de toetreding tot den B o n d op een 500-tal circulaires
al inderdaad zoo belangrijk was. Er traden
leden
En dat voor een zaak zoo geheel indruischende tegen de voorvaderlijke zeden en
Zelfs kon reeds in
'82 de eerste algemeene vergadering te
Amsterdam belegd worden, waar bleek, dat de B o n d op nog
700
al
leden (waaronder
dames en
geneeskundigen)
n o g wat later, in
kon er een lijst gedrukt worden, waarop
leden voorkwamen. Onder die leden
vind ik de
namen van
Dr. L. Buchner, Prof. Jac.
en
als Eereleden. D e n heeren Drysdale en Mr. S. van Houten werd reeds
vroeger het Eerelidmaatschap aangeboden, hetgeen door bei-
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den was
en thans prijken zij nog als Eereleden aan het hoofd van het Bestuur. Onbekend maakt onbeen daarom, wilde men effect zien en propaganda maken,
diende er geschreven te worden er zouden boekjes worden uitgegeven, schetsen genaamd, die het algemeen omtrent doel en
streven van den B o n d inlichtten. N o . van die schetsen was
„Ons
door Dr. J. Smit in
daarop volgde in
N o . 2 „Darwinisme en Nieuw-Malthusianisme" door M r . S. van
Houten en in
twee jaar na de oprichting van den Bond, rekende men het terrein in ons land genoegzaam verkend, om
thans met de quintessence van de leer voor den dag te komen,
(trouwens er werd met aandrang naar gevraagd), en N o . 3 der
schetsen „Het ontstaan en de ontwikkeling van het zedelijk gevoel" bevatte dan ook na een zeer juiste en uitvoerige beschouwing omtrent zedeleer en de kenmerken der zedelijkheid, als
laatste bladzijden (echter nog door den uitgever dichtgeplakt
voor mogelijk onbescheiden oogen) „de
Schets N o . 3
geschreven door onderscheidene personen,
waaronder doctoren, die echter hun naam niet bekend wenschten te stellen, en het gevolg was dat in drie weken 2000 ex.
werden verkocht en een nieuwe druk dus meer dan noodig
was. Thans bepaalde het Bestuur zich enkel tot het essentieele,
en onder den
„de Middelen ter voorkoming van groote
gezinnen," zag een brochuretje van één vel druks het licht dat
nog behalve enkele verbeteringen en redactie-wijzigingen, het
boekje is waarop gedoeld wordt wanneer de B o n d z.a. natuurlijk
het geval was, al bij den aanvang, aanvallen en verdachtmakingen van andersdenkenden heeft te verduren en het hoofd te
bieden. D a t
werd bij duizenden en duizenden gedrukt
en verspreid, zoodat het nu bij honderdduizendtallen, ook
degerekend de nadrukken van den kleinhandel zonder goedkeuring
den Bond, in Nederland verspreid is. Kosteloos
was dat boekje, dat uittreksel van No. 3 der schetsen, in den beginne niet, doch het werd tegen geringe prijs
verkocht,
geheel gratis te worden gezonden aan hen,
het wenschten te bezitten.
H e t spreekt dat van zulk een boekje,
ingrijpend in het
geslachtelijk leven, misbruik gemaakt werd, en terwijl het door
den B o n d vertrouwelijk verspreid of onder couvert den belangen boekstellenden gegeven werd, waren de
handelaartjes aanstonds gereed er niet alleen zonder vergunn i n g meer of min verminkte afdrukken van te
voor
een niet al te geringen
maar ook door een de nieuwsgieprikkelenden titel de koopers te
ook onge-

meisjes en kinderen kwam het op die manier in handen. V a n welk drukwerk dat in trek moest komen, werd echter
geen misbruik gemaakt — om b.v. met den Bijbel te beginnen
A a n welke goede zaak is geen kwaad, aan welk kwaad geen goed
verbonden Werden in Christus' naam niet vele gruwelen beniet de zedeloosheid zelve de
dreven (geloofsvervolging) en
aanleiding tot hare bestrijding (Savonarola) W o r d t uit dwang
geen vrijheid
In deze deed het Bestuur evenwel wat in zijn vermogen was.
Zoo die kwade practijken geadverteerd werden, werd er tegen
geadverteerd en besloten het boekje te waarmerken, daar het
auteursrecht volgens ingewonnen juridisch advies niet meer te
verkrijgen was, zijnde dat in den beginne niet aangevraagd.
O o k werd het niet meer zooals vroeger in groote
bij
honderd en meer verstrekt, aan ieder die er naar vroeg, maar
slechts aan hen van wie het Bestuur wist of op goede gronden
kon vermoeden, dat zij er geen misbruik van zouden maken.
Thans is men hier te lande reeds zoo goed op de hoogte, dat
op de advertentien door den B o n d in de groote maar vooral
in de kleine pers gesteld, weinig vraag naar de
boekjes meer is.
Na schets N o . 3 kwam in 'go, N o . 4, „het donkere Nederland
en den weg ter ontkoming", door W. J. A. van der Haven (een
pseudoniem) waarin het heilzame van het Nieuw-Malthusianisme op philosophische, statistische, sociologische en utiliteits
gronden weder breedvoerig werd uiteengezet en opgewekt de
leer toe te passen.
No. 5
een blaadje
van genoemden pseudonimus,
„een
gesprek", waarin
werklieden worden
een de
middelen toevoorgesteld, waarvan
past en
andere niet, maar de eerste den tweede overhaalt
zijn voorbeeld te volgen.
No. 6, de laatste der schetsen, kwam in '96
„Bestrijding
van overbevolking". H e t was door een zeer geacht anonimus geschreven doch voer onder de vlag van het Bestuur, en bepleitte
nogmaals op de bekende gronden van staathuishoudkunde de
van het Nieuw-Malthusianisme.
Behalve die schetsen kwamen er nog, zoo door den B o n d als
door leden van den B o n d uitgegeven, vele geschriftjes uit, die
alle natuurlijk hetzelfde thema in gewijzigden vorm
den. Zoo
„een krachtig middel ter bestrijding van armoede en lage loonen", dat voor geringe prijs bij duizenden
verkocht werd, „Overbevolking, Armoede", enz. enz.
H e t onderwerp is eigenlijk al zoo uitgeput, dat naar onze be-
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scheiden meening er weinig meer over geschreven behoeft te
worden en alleen het bestaande meer onder de
gebracht O o k Prof. H. B. Greven plaatste zich in zijn artikel in
de Gids ( A p r i l
staathuishoudkunde" en in zijn
„Ontwikkeling der bevolkingsleer" op
standpunt.
W e l waren in 84 de middelen aangegeven, de theorie was gesteld, doch nu moest
volgen. En reeds in
stelde
de eerste Nederlandsche doctores, D r . Aletta Jacobs, zich beschikbaar om 4 uur in de week de vrouwen van on- en minvermogenden kosteloos te helpen en in te lichten omtrent het gebruik der Voorbehoedmiddelen. Eere zij die
Zoo stonden de zaken, toen er door omstandigheden bij het
Bestuur op het einde van
tot het begin van
eenige verflauwing in activiteit merkbaar werd. Na de 4e algemeene verde wereld in wagadering in 86 en nu de
ren, hoorde men niet veel meer van den
de contributie
der leden werd zelfs niet meer
en dientengevolge verliep
het ledental. V a n het tegenwoordig 600-tal zijn er dan ook nog
en het is aan den grooten ijver
maar weinig van vroeger
van den Secretaris-Penningmeester, den
kapitein
v/d Infanterie W. M. H.
te Amersfoort te danken, dat
de B o n d in
weder opleefde.
Naarmate nu het Nieuw-Malthusianisme weder meer bekend
en ook
— eerst natuurlijk zeer
enmalen in de Pers besproken werd, verklaarde zich eerst
vroedvrouw in Amsterdam, daarna in den H a a g en later
op andere plaatsen verklaarden zich
vroedvrouwen
bereid — daartoe eerst door het Bestuur aangezocht zoo bekend was dat een eventueele offerte zou worden aangenomen
— zich in betrekking met den Bond te willen stellen. En onder
eenige voorwaarden, waaronder een wezenlijk niet hoog salaris
voor kostelooze practijk, werden nu successievelijk van
in Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Middelburg, Groningen,
Arnhem, Utrecht en den Helder vroedvrouwen benoemd, die
natuurlijk ook betalende practijk hielden, maar bij
ook nog
de middelen tegen geringere dan de kostende prijs waren te
verkrijgen.
O o k hadden zich reeds vóór
twee doctoren respectievelijk
in Rotterdam, Groningen en in '92 een te Drachten (Friesland)
beschikbaar gesteld, om den Bond van dienst te zijn en kosteloos enkele uren per dag af te zonderen voor de
practijk voor on- en minvermogenden. Later kwamen daarbij
nog 2 doctoren in
en Dalfsen
zoodat de
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zoo te waardeeren steun der geneeskundige faculteit den Bond
niet heeft ontbroken.
In de laatste twee jaren zijn ook drie
aangesteld, ontwikkelde vrouwen door een der Doctoren bereidwill i g op de hoogte gebracht van de practijk van het
nisme. Z i j zijn gevestigd te Maassluis, Breda en Haarlem,
dat nu in het geheel 4 doctoren
der doctoren, die te Dalfsen
is naar
vertrokken) 7 vroedvrouwen
harer moest worden ontslagen) en 3 vrouwelijke deskundigen
hulp in Nederland verstrekken.
In het jaarverslag van '94. werden voor het eerst cijfers gepubliceerd omtrent het gebruik door Nederlandsche vrouwen(ook
inlichting in Nieuwdames) gemaakt van de aangeboden
Malthusiaanschen zin (640) en blijkens het jongste jaarverslag
werd daarvan door
vrouwen kosteloos en
betalenden gebruik gemaakt, een verschil gevende van respectievelijk plus
en plus
met het vorige jaar.
uitzonGroot is zeker het aantal nog niet, maar op 'n
dering na, zijn de
van
andere dan die van het
voorgaande jaar. G i n g het elk jaar zoo, er
niet
te klagen. H e t grootste contingent leveren de groote steden
Rotterdam en den
dan volgt Groningen,
en Overijsel is
den Helder en Arnhem. In Friesland,
't succes nog gering,
natuurlijk in de katholieke provinBraband en L i m b u r g de toeloop naar de eene deskundige
te Breda ook nog zeer matig is.
Nieuwe maatregelen plegen steeds een geslacht te behoeven
om sympathie te ondervinden. Op het jongere is dan ook onze
hoop voor de toekomst voornamelijk
op hen die
reeds bij hun intree in de maatschappij van het Nieuw-Malthusianisme hoorden.
En het resultaat van het
volgens de
statistiek
De inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht
in Z u i d - H o l l a n d zegt in een rede, gehouden op het 6e natuuren geneeskundig Congres ( A p r i l
„ons onderzoek leverde
ens tot dusverre nog geenerlei bevestiging op voor de stelling
dat
vruchtbaarheidsbeperking in Nederland reeds
statistisch zou zijn aan te toonen". — Geen wonder, wanneer
men nagaat dat eerst in '94 de eerste 640 vrouwen door de
vroedvrouwen van den Bond in Amsterdam en den H a a g werden ingelicht en geholpen.
In
deed het Bestuur van den B o n d een groote stap tot
meerdere populariteit, door het aanvragen van de K o n i n k l i j k e
goedkeuring op de Statuten. De tijd was er voor gekomen en
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de gelegenheid gunstig, doordien de toenmalige Minister van
Zaken en Eerelid van den Bond, zeker zoo noohet Bestuur ten voorspraak zou zijn.
werd die goedkeuring verkregen onder
contrasering van den Minister van Justitie van der Kaaij, en
later schijnt het de Volksvertegenwooreerst ongeveer een
diging te zijn opgevallen, dat dit zoo maar zonder slag of stoot
althans in het begin van '96 maakte een lid van de Eerste
Kamer zich tot tolk van zijn geestverwanten, de anti-revolutionairen, om den Minister van Justitie bij zijn begrooting te
over hetgeen was geschied. De
siaansche Bond was z. i. onzedelijk en had nooit de Koninklijke
goedkeuring mogen erlangen. De Minister verdedigde zijn
standpunt op uitnemende wijze, doch geen van de hoogstaangeslagenen in de Belasting ondersteunde de regeering. De
motie werd echter ingetrokken op voorstel van een der
nu toch genoegzaam gebleken was hoe deze tak der Volksvergezind was.
tegenwoordiging het
In de Tweede Kamer had de tegenpartij nog een jaar langer
noodig om het Nieuw-Malthusianisme aan te vallen, want eerst
in het najaar van '97 werd de Minister van Justitie bij
Begrooting geïnterpelleerd, óók door een anti-revolutionair
omtrent de onzedelijkheid van den N. M. Bond, enz. De afgevoorzitter van den Bond, verdedigde hem opde bekende gronden, en de regeering plaatste zich bij monde
van den Minister op geheel neutraal standpunt W e r d aan den
eenen kant, zoo zeide hij, de
van den B o n d betoogd, aan den anderen kant waren respectabele mannen
naam en gezag die juist het streven van den Bond, om onminvermogenden niet meer kinderen te doen hebben dan zij
behoorlijk konden opvoeden, bij uitnemendheid
achten, waardoor getracht werd het pauperisme te doen verdwijnen
en algemeen meer welvaart te brengen.
Het
bleef hierbij. N o c h de
noch de verdediger van den B o n d werden openlijk ondersteund,
mag aangenomen worden, dat ook de Tweede Kamer zich
plaatst op neutraal standpunt en, de zaak uit een wetenschappelijk en staathuishoudkundig oogpunt beziende, de dingen
hun gang w i l laten gaan.
De houding van de medische faculteit ten
van het
Nieuw-Malthusianisme zullen wij nader onder „bezwaren van
hygiênischen aard" kortelijk behandelen. Telde de Bond in den
beginne, z. a. gezegd, reeds
geneeskundigen, thans op p.
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600 leden zijn er 32 doctoren en artsen, waaronder 2
verder 9 candidaat- en semi-artsen en 4 vreemde doctoren.
In het algemeen heeft de B o n d niet te klagen over weinig
sympathie van den geleerden stand. Zeven professoren, en
doctoren in de verschillende faculteiten,
Meesters in de Rechten,
studenten in de verschillende wetenschappen en 8 A p o thekers traden toe, en de Algemeene Raad, die desgevraagd het
Bestuur dient van consideratie en advies, telt onder zijn 24 leden 3 Professoren, 3 doctoren en artsen,
apotheker.
H o e Nederland den B o n d gezind is — Op Januari van dit
jaar telde hij 603 leden, waaronder 2 oud-Ministers, 4 TweedeStaatsraad. Verder
zoo gehuwde als ongeKamerleden,
huwde dames (in het
6 Journalisten, 22
zoo hoofd- als subaltere officieren van L a n d - en Zeemacht en
in activiteit of wel gepensioneerd. Doch verreweg het grootste
aantal leden, die hier dankbaar herdacht worden, wordt gevonden onder alle standen onzer
handelaren, fabrikanten, hoofden van industriën, ingenieurs, ambtenaren, architecten, particulieren, onder-officieren, arbeiders, winkeliers enz.
W a t het aanzien van den B o n d aangaat, steekt dat zeer gunstig af bij andere
Engeland, de bakermat van het
Duitschland en Frankrijk, dit laatste de practische
voorgangster van alle. In die landen durft men zich in
vrij wel in het geheel niet en voor het overige nog maar
zeer schuchter in deze uiten, en ofschoon
(het
orgaan van the Malthusian League) en de Sozial Harmonie
(het orgaan in Duitschland) op degelijke wijze de beginselen
trachten te populariseeren. In F r a n k r i j k vindt de bekende P.
R o b i n , die in 't begin van 97 de
de la
stichtte en waarvan de kern zuiver
is,
en floreert zijn
een zwaren tegenstand in
B o n d niet. De vermindering der bevolking aldaar is daarvan de
oorzaak. V a n door de Bonden in den vreemde aangestelde
vroedvrouwen is nog geen kwestie. Ons
boekje" is in
Duitsch
Fransch vertaald en wordt buitenslands tot zelfs in Rusland en Bulgarije gelezen en
in België is veel de Hollandsche uitgave.
U i t het jongste jaarverslag ('97) blijkt dat de meeste leden
van den N. Malthusiaanschen B o n d echter nog bezwaar hebben
meer openlijk als l i d bekend te zijn, althans bij een toenmaals
('96) grooter ledenaantal dan tegenwoordig, kwamen op de desbetreffende vraag slechts 335 antwoorden in, waarvan
toe-
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stemmend. Dientengevolge verscheen dan ook een lijst met die
namen achter genoemd verslag.
H e t ledental blijft nu zoo wat stationnair
600, gevende
een budget van 'n f
doch een verblijdend verschijnsel
leden
is, dat zonder circulaires tot opwekking voor
zich van zelve aanmelden louter, uit sympathie met het streven
van den Bond. In de eerste vijf maanden van dit jaar bedroeg
dat
Al moge het ledental dus niet groot zijn, het vorenstaande is reeds veel, in aanmerking genomen hoe herhaaldelijk men in den tegenwoordigen tijd wordt uitgenoodigd lid te
worden van de eene of andere
of onmisbaren Bond, of in te teekenen op dit of dat tijdschrift of dagblad.
E l k jaar tracht het Bestuur door het uitgeven van vlugschriften, het plaatsen van advertentiën in de kleine pers, den Bond
bekend te maken, doch de geldmiddelen zijn
omdat
die voor het overgrootste deel aan salaris voor vroedvrouwen en
vrouwelijke deskundigen moeten worden besteed — z.a. gezegd
H e t voornemen bestaat echter daarin langzate samen tien.
merhand verandering
brengen, ten einde de handen
wat ruimer te hebben, en wanneer het
beter gewaardeerd, al of niet bij de gewone verloskundige practijk een
behoorlijk bestaan zal opleveren. Alsdan zal er aan gedacht
verspreiden, een orgaan
kunnen worden meerdere geschriften
uit te geven, enz. Openbare voordrachten werden nog niet gehouden, wel enkele in meer besloten kring. T o c h zal dat in den
vervolge dienen te geschieden en het
als elk ander vraagstuk van sociaal wetenschappelijken aard behandeld moeten worden.
W e l k e zijn de bezwaren van het Nieuw
—
L a a t ons die trachten zoo goed mogelijk kortelijk te wederleggen. Onderscheiden wij ze in bezwaren van
van
socialen en hygiënischen aard, om de voornaamste
eens op te noemen, en beginnen wij met de
dan resuzich deze
G o d heeft in den Bijbel (Genesis) bevolen vruchtbaar te wezen, zich te vermenigvuldigen en de aarde te bevolken.
Zeer wel, en nemen wij de echtheid van die godspraak als
onomstootelijk aan — dan werd dat bevel gegeven in een tijd,
vele duizenden jaren geleden, toen de aarde nog bevolkt moest
worden, toen er nog van overbevolking, te veel menschen op
Sedert vroeg en verkreeg eene van haar eervol
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één plek, geen sprake was, doch welk bevel
tijd en
terwijl z. a. wij in den aanhef zagen, de
over een
paar eeuwen in vervulling kan komen, noodwendig veel van
zijn kracht verloren heeft. Neen, zegt de godvruchtige, God's
bevel blijft bestaan, zoolang H i j zelve het niet herroept of tothaast u
dat het is opgevolgd. Nogmaals, uitstekend,
dan ook het laatste gedeelte van God's gebod te volbrengen
en de aarde te
m. a.
emigreer, vertrek naar oorden
waar niet z. a. thans in de
der beschaving duizenden
om werk bidden, honderden sollicitanten zijn voor niet eens behoorlijk betaalde betrekkingen ga naar de plaatsen, waar nog
geen of weinig menschen zijn
bebouw de
En hoevele
met een groot gezin gebrek lijdenden of
maar povertjes
den, zullen of kunnen dat doen W i j
spreken hier niet van Engelschen, Duitschers, Scandinaviërs
die, nood gedrongen, geof andere volken — Chineezen bijv.
makkelijker over het verlaten van den geboortegrond heenstappen. M a a r wij bedoelen den
werkman, die
met een talrijk gezin gezegend
zijn middel van bestaan
zich soms tijdelijk ziet ontnomen, doordat de patroon geen werk
H i j hoopt op beter tijden en
tot
meer voor hem
nu toe heeft hij 't er gebracht, het zal in 't vervolg óók wel gaan,
zoo redeneert hij. Bovendien, hij heeft geen middelen zich elders
te vestigen, al is het daar beter, iets dat hij óók maar
dadelijk niet gelooft. En dan voor altijd of zelfs voor langen tijd afscheid te nemen van bloedverwanten en vrienden, van de plek
waar hij werd geboren en in welker nabijheid hij ook hoopt te
rusten
de zware levenstaak — de Nederlandsche werkman
gaat er niet, een zeer enkele niet spoedig toe over. En zoo
hij dus het
„weest vruchtbaar" in diepen ootmoed
(en zonder veel nadenken en met genoegen) volbrengt,
„en bevolkt de aarde" heeft voor hem onoverkomelijke bezwaren.
En de nog minder bedeelden dan de werklieden
de bepaald
Zoo bij dezen al van godsdienstige overtuiging
sprake is, del ondervinding leert, dat zij zich nog minder
verplaatsen, en onbekommerd voor den dag van
die
wel voor het zijne zal zorgen, de verdere uitspraak van Jezus
beoefenen en
vogelen des hemels en de leliën des
zaaiend noch maaiend, en hun kleeding
tende voor zich en hun doel glansrijk als Salomo's gewaad in al zijn pracht en heerlijkheid. Doch behalve dat, het
van deze
der maatschappij zou op niets
anders uitloopen dan op verspilling van kosten voor hen, die
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ze uitzond. De
toch mag waarlijk wel niet tot de zwakkelingen (moreel en
w i l er iets van hem terecht komen hoe zou dat laatste kunnen in 't vreemde land, onder geheel andere conditiën (klimaat, levenswijze, voeding) dan
in het moederland en waarbij hard gewerkt moet worden H i j ,
die in voor hem gunstige voorwaarden nooit leerde op eigen
beenen te staan, zal het door landverhuizing ook niet
De emigratie der paupers staat gelijk met hen eenvoudig ter
slachtbank te voeren.
H e t godsgebod, de aarde te bevolken wordt dus niet of kan
niet worden opgevolgd. Vrage wat blijft er dan over voor de
Bijbelnavolgers
als duiven" waren ze,
het
gebod „vermenigvuldigt u", thans is de tijd gekomen ook wat
van „der slangen list", het verstand, te gebruiken, dat de Heere
G o d hun toch ook schonk, en de middelen aan te grijpen die
deed uitvinden ter
van nood.
Z a l de
kranke de medicijnen weigeren die de
wetenschap hem reikt? De liefderijke Hemelvader zal toch
waarlijk liever zien, dat het zijn kinderen goed gaat, dan dat
zij in diepe ellende en rampzaligheid rondwandelen. — „Gij
zult den Heere uwen G o d niet verzoeken," staat óók geschreven.
De bezwaren van zedelijken aard. H e t
is schandelijk zegt men, de toepassing van de middelen is onkiesch en strijdt tegen het natuurlijk
ook
den zullen zich van de
middelen meester maken — ergo, zijn ze onzedelijk.
W i j willen ons hier niet verdiepen in
bespiegelingen omtrent de vraag wat zedelijk is en wat niet L a a t ons
de moderne opvatting omtrent zedelijkheid. Zedus
delijk is al wat strekken kan tot ons geestelijk en lichamelijk
welzijn en wat een ander niet schaadt. H o o g zedelijk wordt iets,
wanneer het daarbij
nut sticht. De begrippen omtrent
zedelijkheid zijn, z. a. bekend, bij alle volken en zelfs bij de
verschillend, zoodat de een zedelijk zal noemen,
waarvan een ander zich met schrik afwendt. De oosterling vindt
ons dansen ten aanschouwe van velen, met vrouwen in 't geheel
niet al
dik gekleed, onzedelijk, tegen zijn zeden en gewoonten wij, kunnen ons niet indenken in het muzelmansche huwelijk met méér dan ééne vrouw. Daarom is de M o s l i m nog
niet
publieke turksche vrouwen zal men in Constanb.v. te vergeefs zoeken. Eieren eten en een hond aanraken zijn zware vergrijpen in mohamedaansche oogen, en onze
ongesluierde vrouwen wekken bij den Arabier een en al verba-
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zing. De vendetta (bloedwraak) op Corsica is nog bij
hoogste
standen gebruikelijk, even als het bespottelijke duel in de meest
beschaafde Europeesche landen. De jacht op huwelijken om
geld of eerzucht is gepermitteerd, en in het oorlog voeren, het
elkaar vermoorden,
bestelen uit staatkunde,
wordt niets
gevonden. Om kort te gaan en om bij de
gewone opvatting van zedelijkheid te blijven, speciaal hier die
welke de niet philosofeerende menigte er van
zedelijk is
wat het algemeen doet, wat niet
is, d.
ook op
geslachtelijk gebied, al wat de gewoonte heeft
Verandert deze, zoo doet ook
zedelijkheid, of liever doen
de zeden dat. De dame, die op straat zich zou vertoonen, gelijk
zij in de balzaal of aan het hof is gekleed, heeft alle kans, voor
'n gemeen mens, niet veel bizonders, 'n scharreltje, te worden
aangezien
en hetgeen heden ten dage onze jonge meisjes doen
in navolging van haar Amerikaansche en Engelsche zusters —
zonder facheux
— ijs- of fietstochten maken, de sport
beoefenen, of z. a. hier in den H a a g 's avonds na 8 uur alleen
vriendinnen bezoeken, was een jaar of 25 geleden iets ongehoords.
De
van het Nieuw-Malthusianisme als iets
onkiesch, moet dus onder de rubriek ongewoonte gebracht
worden. H e t zal met de Nieuw-Malthusiaansche middelen gaan,
als met dames op de fiets; wanneer men er maar eenmaal aan
gewoon is geraakt, zullen zij niet meer onkiesch en stuitend
worden gevonden. D o c h daarvoor is tijd noodig, en het Nieuw
Malthusianisme is slechts een
jaar
een kleinigheid
voor het nog vrij conservatieve Nederland.
Maar het onnatuurlijke van het Nieuw-Malthusianisme is
daarmede toch nog niet weggeredeneerd, laat het onzedelijke
dan grootendeels uit ongewoonte
de Nieuwe
leer dan als het geneesmiddel tegen de maatschappelijke kwaal
der overbevolking en het te veel kinderen voortbrengen, die
niet behoorlijk verzorgd en grootgebracht kunnen worden. De
gewone geneesmiddelen zijn immers evenmin natuurlijk?
En thans het groote
dat er door aan onzedelijkheid
van ongehuwden wordt tegemoet gekomen. Zeker, die mogebestaat. Maar hebben wij met onze harde
voor het gevallen meisje en onze zachte
zoo niet
voor den verleider, onze straffeloosstelling van
den eervergeten vader die het argelooze of goed vertrouwende
meisje eenvoudig aan schande of ellende prijsgeeft, waardoor
de onzedelijkheid wordt aangemoedigd — zijn de meeste, verreweg de groote massa
niet gevallen meisjes? —

6
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hebben wij wel recht veel op mogelijke onzedelijkheid
van
af te geven Waar wij zoo gruwelijk
dig (ook dat is onzedelijk) zijn aan den eenen kant, mogen wij
K r i j g e n wij
die'
daar wel zoo streng zijn aan den
manier niet veel Phariseeën, (het adderengebroedsel), tegen
Christus zoo rechtmatig toornde M e t andere woorden, en
zou het niet veel beter zijn geweest, ja
om ronduit te
eer een weldaad voor de ongelukkige stumpers van ongehuwde moeders, zoo zij bekend waren geweest met de voorbehoedmiddelen, dan dat zij nu op de bank der beschuldigde plaats moeten nemen, om een zware straf te bekomen
voor
de
het vermoorden van haar
E e n daad waartoe zij nooit gekomen zouden zijn, zoo de
ellendeling
een vader,
door de wet en de zeden
wordt, haar niet in jammer had
— Vloek
over dergelijke zeden en zedelijkheid
Is Dr.
pessarium niet oneindig beter, en zoolang de
vader nog niet tot het onderhoud van zijn
kind verplicht is, dan de berichten in nagenoeg elke
„een
lijkje werd uit
gracht opgehaald van een pasgeboren kind,
en de ijverige politie
die verschrikkelijke ijver
nam een meisje (hoe dikwijls niet nog beneden 20
vroeger van onbesproken levenswandel, in hechtenis op wie zware
vermoedens
Zoolang dan ook art. 342 Burg. Wetboek, het verbod naar
het Onderzoek van
Vaderschap nog van kracht is, zoo lang
een gevallen
nog wordt verstooten en over het algemeen, niet wordt voortgeholpen,
lang durf ik in de Voorbehoedmiddelen niet iets absoluuts
voor ongehuwden
De bezwaren van socialen aard. W i e passen het N i e u w - M a l thusianisme voornamelijk toe? De
klassen. W i e
prijst men het aan D e n werkmansstand en den armen. Maar,
zoo redeneert men tegen de
maakt er geen gebruik van,
gewend als hij is steeds geholpen te worden, leeft hij er maar
zorgeloos op los. W a t zal dus la fin
fins bovendrijven en
— het pauperisme. De goeden zullen
verdwijnen uit de maatschappij en alleen het schuim zal bovendrijven. Daarvan is iets aan, zeggen wij, en juist zou
redeneering kunnen bewijzen dat uit een sociologisch oogpunt,
de philantropie ook zeker zijn groote schaduwzijden heeft,
want werd er niet
voortdurend geholpen, werden de nonvaleurs in de maatschappij dus niet
kunstmatig in het leven gehouden, deed men uit een
oogpunt meer
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gelijk de Natuur, die onbarmhartig ten doode opschrijft wat
geen levensvatbaarheid heeft, het pauperisme zou niet zoo
welig tieren, niet zoo vermeerderen, niettegenstaande de elk
jaar grooter en grootere sommen die tot leniging van de armoede worden besteed. Maar dit nu daargelaten, de Nieuw
middelen strekken juist om het leger der paupers
te
hetgeen noodwendig gebeuren moet,
wanneer de arbeidersstand voortgaat met vroeg trouwende, een
huisgezin voort te brengen, een aantal kinderen, datniet behoorlijk kan worden opgevoed, dat ziekelijk en zwak zich niet
behoorlijk door harde levensvoorwaarden kan heenslaan en
dus tot armoede, schande en ellende moet vervallen. V a n daar
weer de onechte kinderen, die in hun progeniture op hun beurt
in den regel de slechtste elementen aan de maatschappij leveren. W e l k een jammer verder wordt er niet veroorzaakt door
kinderen van dronkaards, en hen die in wanhoop voor hun te
talrijk en vervuild huisgezin, vertroosting zoeken in
de
En dan, goed, laat men aannemen, doordat alleen de
het Nieuw-Malthusianisme toepassen, deze op
meer
den duur minder talrijk doch daarentegen de on- en minvermogenden
worden. Wenu, dan zullen de eerste
beter plaats gemaakt hebben voor de laatsten en er kan wat de
noemen capilaritê sociale
In elk
geval wordt door het Nieuw-Malthusianisme elk gezin zijn
eigen welvaart in de hand gegeven.
De bezwaren van
aard. H e t heeft natuurlijk
geen absolute, maar wel groote waarde, dat juist het voornaamste voorbehoedmiddel (het pessarium occlusivum) door Doctor
Mensinga, een gynaecologisch doctor te Flensburg (omstreeks
is uitgevonden. W i j moeten ook
namen kunnen
noemen. Welnu, Prof. D r . Hector Treub, een man van binnen
en buitenlandsche vermaardheid op gynaecologisch gebied beveelt dat voornaamste voorbehoedmiddel van den Nieuw
B o n d aan als niet schadelijk voor de gezondheid en
goed. Natuurlijk dat het daarbij ook goed moet worden aangewend en op raad, en onderzoek van een deskundige verstrekt. De Duitsche doctoren zijn er het minst tegen in H o l land heeft het zijn deskundige voor- en tegenstanders, doch de
eersten zijn verreweg het grootst in aantal. W e l mogen sommigen bezwaar hebben tegen de uitvoering der practijk (maar
aan welke practijk vraag ik alweer is geen nadeel verbonden)
maar met het principe gaan de meeste deskundigen mede.
Getuige onder anderen, toen in
de
Katholieke
V o l k s b o n d na een protest een soort plebiscit wenschte uit te
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lokken van de doctoren in Nederland over het Nieuw-Malthuen het antwoord der geleerden
dat niet werd
ingegaan op inquisitoriale vragen. Ware het Nieuw-Malthusianisme zoo verderfelijk geweest, voorzeker er waren toen
wel andere stemmen opgegaan, want, en dat mogen en kunnen
we niet veronachtzamen, de beperking der geboorten is natuurlijk niet in het belang van doctoren en artsen, in het algemeen verloskundigen. In het voorjaar van dit jaar verdedigde
D r . Aletta Jacobs in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde de
Voorbehoedmiddelen, speciaal het pessarium, tegen de heeren
D r . Pinkhof en Mendes de Leon. K o r t - en zakelijkheidshalve
moeten wij de belangstellenden naar de Februari-, Maart- en
Aprilnummers van dat periodiek verwijzen. H e t gelijk is naar
onze bescheiden meening aan den kant der eerste.
de
E e n voornaam hygiënisch physiologisch bezwaar
vrouw is geschapen om kinderen te
zal nu door het
tegengaan van die natuur de vrouw in het algemeen niet
ziekelijk worden De vruchtboom toch die men belet vruchten
voort te brengen zal kwijnen en sterven. — Ja, dat is geen klein
bezwaar, onzes inziens het voornaamste wat tegen het Nieuw
Mathusianisme kan worden aangevoerd. Maar daartegenover
staat, dat er vele vrouwen door het te veel kinderen krijgen
uitgeput, een armzalig, ziekelijk leven voortslepen. D o c h zeker
de vrouw is bestemd om kinderen voort te brengen, en waren
wij ook nog in paradijstoestand, konde men voor *t vaderland
weg leven, het Nieuw-Malthusianisme zou zeker geen zin
hebben. Helaas echter, wij leven in een maatschappij waar
't voedsel niet aan de
geplukt wordt, waar wolf en
schaap niet vreedzaam naast elkander gaan, maar waar elkaar
meer 't brood uit den mond gestooten dan er in gebracht
wordt. M e t dien toestand
men rekening houden, en dus
maken dat in het huishouden de spoeling niet te dun zij wegens te vele monden. Intusschen, de ondervinding zal uitspraak moeten doen, en die is nog maar zeer gering, of en zoo ja,
in hoeverre het beperken der geboorten voor de vrouw nadeelig is. T o t zoolang regele men zich hierna. K a n een vrouw
er absoluut niet tegen niet véél kinderen te krijgen, zoo
zij verre van de
Over den eenen zoowel
als over den. anderen boeg bestaat er dan toch
de
keuze kan hier niet twijfelachtig zijn. Maar zij die door te
krijgen verzwakt, wier kinderen mede al zwakker
en zwakker stumpertjes worden, naarmate zij ter wereld ko— waar
huishouden te groot wordt voor de geringe
verdiensten en man noch vrouw gegronde bezwaren hebben

tegen het
deskundige

daar raadplege men de behandelende(n)
vroedvrouw) over het toepassen der
middelen. Gaat het al daarmede in
den beginne niet naar wensch, doen zich verschijnselen voor
die vroeger niet of in mindere mate werden ondervonden, alvraag aan uw verloskundige wat er gedaan behoort te
weder
worden.
(arts

of

En thans de
— voor zooverre zij niet reeds uit
voorgaande bleken en om bij de voornaamste te blijven.
In gezinnen waar door
(hetzij van
aard, hetzij dat de vrouw uit zwakte of man en vrouw
door ongeneeslijke erfelijke kwalen) geen of weinig kinderen
mogen zijn, wordt men door het Nieuw-Malthusianisme uit
den nood gered, zonder te behoeven het huwelijksgenot te
derven.
2. W o r d e n de Voorbehoedmiddelen algemeen toegepast,
daar waar 't
is, dan zal het pauperisme, de prostitutie
en de werkeloosheid langzamerhand verminderen —
wij
hopen, geheel verdwijnen. O o k zullen daardoor minder ongeneeslijk ziek geborenen, ongelukkige lijders voor geheel hun
leven, zichzelf en der maatschappij (door die eeuwig durende
behoefte aan hulp) tot last behoeven te zijn. De prostitutie en
de werkeloosheid verminderen — Zeker, want daar waar overbevolking is en men zich niet verplaatsen kan of wil, kunnen de
moreel, intellectueel of physiek zwakkeren geen werk bekomen
men w i l toch leven
3. In plaats van zwakkelingen, slecht gevoede en slecht verpleegde, bloedarme jonge mannen en vrouwen zal
maatschappij een krachtige, robuste, gezonde, welopgevoede bevolking verkrijgen, minder talrijk dan vroeger — gelukkig
maar wat in quantieit verloren ging, werd in qualiteit meer
dan dubbel vergoed. De jonge menschen zullen vroeg kunnen
huwen en op hun beurt het leven schenken aan gezonde k i n deren die zij het noodige kunnen geven
Door het beperken der gezinnen zal elk gezin meer economisch op zichzelf kunnen staan, zal het
worden
dan dat het zooals nu, maar al te dikwijls geholpen moet worden, in welken vorm van philantropie ook. D a t achten wij een
wanneer elk gezin meer zichzelf zal kunnen
groot
zijn, zal het ook zelfstandiger
van anderen en
van de maatschappij worden
Dat geeft
degelijkheid
strijd om het bestaan zal ook lichter worden,
men
dus veel aangenamer kunnen leven en zich niet zoo be-
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hoeven af te zwoegen om toch maar in godsnaam het hoofd nog
maar eventjes boven water te kunnen houden. Er zal meer
algemeene welvaart heerschen,
5. De vrouw in de arbeidsgezinnen (of ook elders, waar
het voor hare gezondheid blijkt noodig te zijn) zal door de
minder aanhoudende bevallingen oneindig beter op kracht
kunnen komen, dan wanneer ze pas bevallen er maar weer op
uit moet om de geringe verdiensten van den man tegemoet te
komen door hard mede te werken.
5. De man zal meer behagen hebben in zijn gezin wanneer
het klein en net, dan z. a. meest nu het geval wel moet zijn,
talrijk doch viezig en schreeuwerig is. H i j zal daardoor van
zelf minder vertroosting zoeken in den kroeg en het drankmisbruik zal dus ook door het
worden
tegengegaan,
er wat gebroken worde met de gewoonte,
de ziekelijke mode van den tegenwoordigen tijd, te veel phiGeeft den arbeider een goed loon, laat hem niet al
te lang werken beult hem niet af, of maakt er geen luiwammes
of slechten werkman van, door te veel uren arbeid te eischen,
waarin hij gesenseerd wordt te werken, doch of niet of niet behoorlijk werkt, en... kan werken. Onderwijst hem goed, geeft
hem de middelen aan de hand om tot beter welstand te geraken,
laat hem dan ook los en op eigen wieken
anders wordt hij nooit een goede staatsburger, daar hij
een maatschappelijk kind, een afhankelijke
H e t onderwerp is rijk, te rijk voor het klein bestek waarover
hier beschikt kan worden. De litteratuur over het N i e u w - M a l thusianisme (de binnenlandsche, maar vooral de
sche) vult reeds een flinke boekenkast
H o e men ook over de zaak moge denken — hier staan wij,
de
kunnen niet
zij getuigen wat
zij vermeenen in 't belang van de Maatschappij en van het i n dividu te moeten getuigen.
En het
H e t handele naar gezond verstand en
late zich niet door overwegingen die met de zaak zelve niets
te maken hebben, door min of meer bekrompen overtuigindoor
dogma's, door praatjes en laster in
zijn keuze hinderen. Na den arts of verloskundige gehoord te
hebben over het al of niet ongezonde voor zich persoonlijk, ga
men slechts met zijn eigen belangen te
wat buurman
en buurvrouw doet, moeten zij weten. E i g e n ervaring, eigen
opinie beslisse. Of het Nieuw-Malthusianisme een kwaad of
een weldaad voor de maatschappij is, kan alleen door langdurige toepassing, veel langduriger dan nu nog wel mogelijk
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was, worden uitgemaakt V o o r het tegengaan van te groote
gezinnen elk op zichzelf, is 't nu reeds ontegenzeggelijk eene
groote weldaad.
Overbevolking, armoede, een weinig menschwaardig
staan
beperkt uw gezinnen, dan zal er meer algemeene
welvaart meer levensvreugde zijn.
Godsdienst, vooroordeel, onverstand, onverschilligheid leeraren
gaat onbeperkt uw gang, laat u kinderen gebooren
worden — of ze vroeg weer sterven of verder een ellendig en
kommervol leven hebben, gaat ons niet aan.
M i j dunkt de keuze kan niet moeielijk wezen
En
dan na tien en tientallen
jaren in een niet overvolle maatschappij de min gegoede de zegeningen zal genieten van betere economische toestanden dan nu — zoo hij een
meer menschwaardig bestaan heeft, zal hij in zijn gezellig zindelijk tehuis, omringd van een frissche gezonde vrouw en een
niet te talrijk, doch gezond en vroolijk kroost, dat hij ook zoo
kan blijven opvoeden, den naam van T H O M A S R O B E R T
M A L T H U S , den menschlievenden geestelijke, met grooten
eerbied noemen en goedmoedig lachen om de brave maar
bekrompen menschen van vroeger die niet inzagen dat het
een
was van verstandige Staatkunde.
D e n Haag, Juni '98.

E.

KEMPE.

