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Int, I "stituut 
tiec. Gu"h . deni8 

Am"'~aral.m 

--

T en einde dcn J .eze r va n o ns \\'crkje een du idelijk be
t; rip te geven van het gebruik van de voornaamste v o r
behoedmiddelen t gen zwangerschap, is het noodig- vooraf 
ee n korten blik t e slaan op den bouwen de verrichtingen 
Viln cle vrouwelijke geslachtswerktuigen. V olledigheidsha lve zou 
het misschien wen:-;chelijk zijn , 0 k iets over het maaksel 
van d en mannelijke) geslachtstoeste l te doen voo rafgaan, 
maar \\'ij moge n de bestemming van dit boekje niet uit 
het oog verliezen e n moet en dcrhalve kOit, en toch z\.>o 
bevattelijk mogelijk zijn. De L ezer lil I dus in ons boekje 
alleen dat vinden , wat elke vrouw, die zwangerschap wil 
vllorkom en, !lo()d z: lkelijk moet " 'eten, om in he t be lang va n 
h:larze lve, de hZl.rl:n, en middellijk uok \ 'a n cic geheele ma:tt
schappij , nullig wcrkz:l<1m te kunnen zijn ., J. 

Indien \" ij ee n, ·ook slechts oppervbkkigen, blik op d e n 
lichaa msbou \\" van eene volkomen, en normaal gevo rmde 
vrou\\" werpen , bemerkcn wij eenc reeks duidelijk in het JOg 
loopc nde e igenaardigheden, waard oo r \Vij in staat zijn, onmid
dellijk het geslachts kenmerk van het indi vi du, buiten allen 
twijfel, vast te stell en. 

Die verschill en in de lichamelijk e inrichting, welke op 
zich zelf r eecl~ vo ld oe nd e zouden zijn Q111 een juist oOl'd eel 
te kllnnen geven, bepalen zich ni et alleen t ot den uit\\"en
digen vor1l1 e n tot den bouw van sOIll111ige inwendige o r 

") Zie : " rof. Dr. J. SU IU :\' ''E[{~I.\RI-:: J R ., Te I'cel i\[c nsc he n : ~kl 
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ganen, maar zij strekken zich ook uit ove r ue verrich
tingen, welke deze organen in de menschelijke huishouding
te vervullen hebben. Het hoofc\verschil tusschen man en 
vrouw ligt in den bouwen de verrichtingen der gesIachts-
werktuigen. ' 

De ontleedkundige eigenaardigheden van ue vrouw kan 
men verdee\en in die, 

welke zich uitstrekken over het gebeele organisme, en die, welke 
zich bepalen tot de geslachtsorganen. 
Een enkel woord hier dus over ue ontleedkundige eigen

aardighed en, welke zich over het geheele organisme u'tstrek
ken, om daarna iets langer stil te staan bij die, welke zich 
tot den vrouwelijken geslachtstoe:>tel beperken. 

Indien wij het lichaam van de vrouw in zijn geheel vergelijken 
met dat van den mali, dan valt ons bij de vrouw in de 
eerste plaats de gerin<bre lichaamsgrootte in het oocr· de 

.. <.. 0 J 

uitwendige vormen zijn door de muskulatuur (de aeza
menlijke spieren) ni et zoo scherp begrensd als bij den ~mlll, 
zij zijn meer afgerond en wijzen op eene grootere teeder
heid en weekheid der vaste dee\en. De geheele bouw van 
cle vrouw is in het a lgemeen minder krachtig dan die van 
den man. 

Ook de tijd, waarin de lichamelijke ontwikkeling tot haar 
einde komt, is bij beide geslachten verschillencl, wa nt terwijl 
de man eerst t egen ongeveer het 24'IL' \cvensjaar volkomen 
ontwikkeld mag heeten, is cl e vrouw dit reeds van het 181\" 
tot het 20'1" levensjaar, soms nog vroeger. 

Nog scherper zijn deze verschillen in de afzonderlijke 
lichaamsdeelen ; het zou ons hi er echter t e vcr van ons 
doel afvoeren, zoo wij hier die alle wilden opsommen. 'Wij 
willen hier, om den weetgierigen lezer niet binnen al te enge 
grenzen te houden, de belangrijkste verschillen aanhalen, 
welke gelegen zijn in de lengte en grootte van de borst en 
van den romp. 

Reeds uitwendig neemt men bij de vrouw een overwicht van 
den buik over de borst waar; dei'.e is smaller, enger en kor
ter, de ribben komen meer uit, de omtrek van de borstkas 
ligt in een vlak loodrecht boven het bekken, bij den man 
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steekt deze hierover uit. De borstkli-eren zijn bij de vrouW 
veel meer ontwikkeld dan bij den man. De lendenwervels 
(men vergelijke ook bij deze oppervlakkige beschouwing zoo 
getrouw mogelijk fï g. [ bladz. 8) zijn bij de vrouw hooger 
gelegen, het bekken is gekenmerkt door zijne bizondere 
breedte en de grootte van zijne afmetingen. 

Van vec\ hooger beteekenis zijn de afwijkingen, welke de 
inwendige organen aanbieden, vooral die van het bloed vaat
en het zenuwstelsel. Niet alleen, clat het hart bij de vrouw 
kleiner is dan bij den man, de slagaderwanclen dunner zijn, 
maar ook cle hoeveelheid bloed en het aantal bloedlichaam
pjes zijn geringer, terwijl de lymphvaten bij de vrouw meer 
ontwikkeld zij n dan bij den man. De vrouw vertoont daarom 
ook meer neiging tot bloedannoede en bleekzucht dan de 
man. De hersenen zijn met betrekking tot de zenuwen en 
het overige van het lichaam, bij cle vrouw aanmerkelijk 
grooter, hoewel de hersenen van den man die van de vrouw 
in grootte en zwaarte overtreffen. H et zenuwstelsel is bij 
het vrouwelijk geslacht evenwc\ veel zwakker, en teeder
dèr clan bij den man, en alleen de zenuwvlechten, welke 
naar den voortplantingstoestel leiden, de heupzenuwen en 
de uit de darmvlecht ontspringende takken zijn eveneens 
krachtige r ontwikkeld. De vrouw is daardoor prikkelbaarder, 
zij vertoont eene groolere gevoeligheid voor uitwendige in
drukken en heeft dientengevolge meer neiging tot krampen 
en spier"amentrekkingen (convulsiën) dan de man. Ook haar 
geestesleven is meer prikkelbaar, en het lijden daarvan veel
al heviger dan bij het andere ges lacht. Hiermede in over
eenstemming zijn de verhoogde zinnen, welke bij cl e vrouw 
zoo krachtig kunnen zijn alj zij bij den man niet \\'orden 
aangetroffen. 

De spieren der vrouw zijn dunner, zwakker, met uitzon
dering van de lenden- en bilspieren; de vrouw kan daarom 
minder kracht ontwikkelen dan de man. De beenderen van 
het geraamte zijn bij cle vrouw over het algemeen dunner, 
zwakker en weekeI' ; de beenmassa is minder ont\\'ikkeld 
waarop zelfs cic bekkenbeenderen geen uitzondering maken: 

De voeding is bij de vrou \V krachtiger dan bij den man, 



de spijsvertering verloopt sneller en door ele groote ontwik
keling der lymphvatcn is ook een snell er vervangen van bl ued 
en van alle voedingsmateriaal nooclig. De n ouw verdraa:,-t 
daa rom een bloedverli e s beter dan de man. De duur van 
genezing is bij haar clan l)uk korte r dan bij dezen. 

Deze vluchtige schets van de eig'enaardighccIen, welke het 
organisme in zijn geheel te aanschouwen geeft, moge hie r vol
d oende zijn. \Vij gaa n thans iets lllee r nauwkeurig den bouw 
cn de verrichtingen van de vrull\l-elijkc geslachtsorganen na. 

Het vrouwelÜk geslachtsapparaat is uit verschillende afzon
lijkt: organen samengesteld. J Iet bestaat uit de baarmoeder, 
die zoowel tot berging en tot de ontwikkeling, als tot het 
uitdrijven (de geboorte) van de vrucht (het kind) dient; 
uit twee klieren, de eierstokken, die cIc eieren vorm en; uit 
de beide eileiders j uit cic deelen, \I'elke de vrucht naar buiten 
le iden en welke t evens als "bevruchtingsorganen" dienen, 
de scheede en de uitwendige schaamlippen en uit de beide borst
klieren, de vC'eclingswerktuigen \"()()r de geboren vrucht. 

De Baarmoeder ook wel uterus geno meI, is bij vrouwen, 
voora l bij baar, di e gebaard hebben, eene pter- of fl esch
vormige, meer platte, llOlle, vleezige spi er, die slechts g'c
deeltelijk door h et buikvlies beldecd is. Zij ligt boven cic 
scheede tusschen de pisblaas en den endeldarm, in het boven
middengedeelte van het kleine bekken (zie later!) en is met 
haar boven:; tt: gedeelte een weinig naar voren geneigd. Bij 
maagden evenll'el vormt de baarmoeder een langwerpig ron
den, van v ren naa r achter platgedrukt en kegel, die zijne grout
ste uitbreiding van bo\"Cn na;ll' onder heeft. Lengte, breedte 
cn omvang van het gebeelc orgaan zijn bij maagden 
ge ringer, dan bij gebuwde \TOl1\I' C1l, die lin het kraambed ge
legen hebben. ,-

H et bovenste gedeelte der baarmoeder! dat tevens het 
dikst, breedst en gewelfd is, heet bodem; haar middenge
deelte, het meer lange en naar ollder smaller toeloopencle, 
lichaam, en haar onderste gedeelte, dat het óimalst en dunst 
i'S en schuin naar beneden en rugwaarts loopt, hals. Bodem 
en lichaam zijn tllsschen den achterwand van de blaas en 
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den voorwand van den end eldarm ingeschoven, en liggen 
naar boven een weinig tll sschen de windingen van den 
dunnen darm. De hals, die ee n platronden vorm heeft en 
af~ lllit met ee n afgerond doorb oord einde, loopt naar beneden 
in de scheede uit en heet daarom ook het scheedegedeelte. 
Aan zijne üncIervlakte bevindt zich eene dwarsloopende, in 
de baarmoederho ltc voerend e ~pleet, de uitwendige baarmoeder
mond geheeten, welker beide dikke randen, die bij maagden 
dicht aaneensluiten en glad zijn en bij vrouwen, die 
g-ebaard hebbe n, in den regel ingekerfd schijnen en een 
\\' e llllg van elkander staan, gapend zijn, lippen worden 
genaamd. 

D e baarmoederholte, die in verhouding tot cic dikte der wan
clen buitengewoon klein is, heeft den vorm van een drieho ek, 
met de basis naar blJven en den top naLtr beneden gekeerd, 
welke laatste uitloopt in het kanaal van den baarmoejerhals 
en op cle plaats, waar zij met de holte van den hals samen
komt, den naam van inwendige baarmoedermond draagt. Aan 
de beicle boven110ek en, d. i. aan den rechter- en linke rkant 
van den bod em.. verl cngt cIc baannoederholte zieh in de 
holten cl e r eileiders. 

I-Iet inwendige van de baarmo eder, cl. i. hare holte en haar 
kanaal, is bekleed met een bleek rood, t eer slijmvlies, dat 
samenhangt met het slijmvlies van cic seheede en met dat 
van de e ileiders. I-Iet bevat groote slijmklieren, die een 
slijm a fscheicl~n, dat in de eigenlijke baarmoeclerholte wit
achtig, en in den hals glashelder is en een eiwitachtig voor
komen heeft. De eigen zelfstandigheid van de baarmoeder 
heeft eene bruinachtig roode kleur, is dicht, vast en dik en 
heeft veel bloedvaten! minder zenuwen, en spiervezclen, die 
zich vooral eerst gedurende de zwangerschap ontwikkelen. 
D e baarmoeder wordt in hare ligging bevestigd door het 
buikvlies - dat haar verbindt lllet de omliggende orga nen 
en hier den naam draagt van breede baarmoederbanden --, door 
de ronde baarmoederbanden en door cIc schee de. 

]Je ronde baarmoederbanden zijn twee rondachtige strengen, 
die van clken kant van de baarmoeder, unmiddellijk onder 
den eileider, uitgaan en zich aan het lie.~k a naal bel'estigen 



de b~'ee':'e baarmoederlJanden daarentegell %iJI1 twec dwarse 
plooicn van het buikvlics. welk c va n de zijwanden dcr 
bekk enholte uit, dwars naar binn en, zie h vasthechten aan 
den gel1(~e lcn zijrand van de baarmoeder. Elke band is 
uit twee platen same ngesteld, tusschen welke de eilcid er 

1/. Schaamhecn svereeniging. à. lIeiligbccn . (. \· oOl·gehe rgte. d. Staartbeen. 
/'. Baannocder. f. " oorste baannol'dcrmondlil" .,". Ach te rste baarmoeder
I1IIIII(lIi l" /1. Haannocderholte. i. ln·,.endigc haarmoedermo nd. k. lïtwe.ll
(lIge haarmocckrmol1 'l. /. Voorste sè hccd egèwelL 111 . "\ chte rste ,checdc. 
gcwclL /I. Scheede. (1 . IIIaagclevlie , jc. p. :\'Yl11l'hen. 'I, Kittelaar. 1'. Voor. 
Inl id V:lIl den kittel aa r. .'. Schccde-ingang. i. ( :rootc Schaamlippen. u . Blaas. 
" . /1Iaashals en pi , bui s. 7i'. J lik kc darm .. L Endd,lanll. y. Sluitspier van 
~lcn endeldarm. c. Buik sp ie r. I . lïtlrendigc huid. 2. \' ctkussen. 3. !ülgge
merg,kanaal. 4. Dournu ltstcckse l van de we rvelkolum. 5. llaannucrle rbl aas
ruimte. 6. I ,aa(ste klll1enwcrvel. 7. BlIikdics. 8. lJouglas' schc ruimte. 

verloopt In elke plooi ligt de eierstok. Elke twee plooien 
ve rbinden cic baarmocder mct d e blaas en den endeldarm. 

I k bestemming va n de baarmoeder is de in hare holte 
duor den e ileide r geraakte kiem van het nieuw te vormcn 
sch psel, d. IV. z. het ci, op te nemen en van lieverlede 
t ot rijpc vI'llcht te ontwikkclen en deze laatste naar buiten 
tt; drijven_ Buitcn zwangerschap e n het tijdperk van zoogen, 
scheidt de holte van de baarmoeder op gcslachtsrijpen leef
tijcl van de vrouw, op bepaalde tijden eene zekere hoeveel
heid bloed af, dat gemengd met slijm en de afscheiding 
der klieren in cle uitwendige geslachtsdeelen. een eigen
aardigen reuk heeft ; het druipt door clen baarmoedermond 
en de scheede, naar buiten (» regels", »:naandelüksche zuive
ring ", enz.). Later komen wij nog met een enkel woord 
hierop terug. 

IJ eierstokken (ovaria) zijn t\\'Ce plat-eivormige lichamen, 
di e in den ingang \'an het kleine bekken liggen en t er weers
zijden \'an cle baa rmoeder achter en onder de eileidcrs, mct 
\\'elker fr anj es zij samenkomcn, aan de breede baa rmoeder
banden vastgehecht zijn . Hunne oppervlakten zijn gekcn
merkt door rondachtige vcrhevenheden en zijn met een 
weivlies bekleed. Hun weefsel bestaat uit ce ne tamelijk vaste, 
dicht-vezelige, vaatrijke zelfstandigheid, in welker mazen 
rondachtige, heldere, volkomen gesloten zakjes, t er grootte 
van 1/., tot 3 millimeter, de zoogenaamde GRAAF'sche blaasjes, 
ge legen zijn. 

lJe grootste liggen het dichtst aan de oppervlakte. Zij 
bevatten eene heldere, lichtgele vloeistof en de zooge
naamcIe kiemschijf (tr.iemheuvel), waarin het eigenlijke ei (ovum) 
ligt. Dit is een bolrond, in rijpen staat 'Is tot I:'", milli
meter groot blaasje, waarin een lichtgele dooier en eene 
van een kernlichaampje - kiemblaasje - voorziene blaas 
vormige kern besloten liggen. Van zulke GRAAF 'scha blaas
jes komen el' in eIken eierstok 30, 50, 100, ja zelfs 200 

\'00 1', t e rwijl in slecht ontwikkelde of ziekelijk ontaarde 
eierstokkcn, ge lijk die bij oudere vrouwen voorkomen, dik
werf slechts 2 tot 10, soms zelfs geen enkel aanwezig zijn. 

De eileiders, baarmoeder trompetten, ook wel Fallopische bnizen 
(cVlduclub) geheeten, zijn twee vliezige buizen, welke ter 
weerszijdcn aan het bovengedeelte van de baarmoeder in 
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de holte van deze uitmonden en onmiddellijk vuor en ove\' 
de eie rstokken aan den bovenrand van de breede baa r
moederbanden liggen. Het andere eind e van den eil eider, 
dat zich ombuigt naa r den eierstok, is door diepe insnij
din gen in vlokken verd eeld (franjes), die ee ne trechter
vormige verwijding (buikopening g'c noemd, in t egenstelling 
met de andere, veel nauwere baarmoeder opening) vurmen, 
welker doel het is het gedeelte van den eierstok, ebt het 
rijpe e i bevat, te omspannen, opdat dit in den eileider kan 
ge raken, van waaruit het door wormvormige samentrek
kingen van dezen, langzam erh and in de baarmoederholte 
gebracht wordt. 

De scheede ( fi g. IJl) (vagina) , welke èn voor de bevruch
ting, èn als kanaal, waarlangs het kind bij de geboorte 
l1;lar buiten wordt gedreven, dient, is eene vliezige, ge
kromde buis, van gemiddeld 14 centimefel' lengte, die va n 
voren naar achte ren samengedrukt is, en in de as van het 
kleine bekken, van het midden der bekkenholte tot aan 
haren uitgang, tusschen endeldarm en pisblaas ligt, Haar 
voorste wand is een weinig korter dan de achterwand, in de 
overlangsche richting hol, en ligt onder den blaasbodem en 
de pisblaas ; de achterwand, die iets langer is dan de voor
wand en een bolle gedaante heeft, grenst aan den endel
darm, t envijl het boveneinde zich aan het mic1clen van den 
baarmoederhals zoodanig bevestig t, dat diens ond erste ge
deelte in de scheedeholte reikt, t e rwijl 11 t ondereinde met 
eene ronde opening, door spiervezelen omgeven (constrictor 
cunni), in de inwendige schaam uitloopt. H et boveneinde 
draagt den naam van scheedegewclf of bodem, het onder
einde wordt ~cheede-:ngang (introïtus vaginae) geheeten. 

De zeer uitrekbare en vaste wanden zijn bekleed met een 
blauwrood slijmvlies, dat een groot aantal slijmklieren be\'at , 
vaatrijk is en van veel tepeltjes en rimpels voorzien is, I IN 
vormt aan den scheede-ingang, c1. i. aan de plaats waar de 
scheed c in den boc1em overgaat, cene hal vemaanyormigc 
plooi, het maagdevliefje (hymer: , membrana virginitath ) genaamd. 
Aan beide kanten van den ingang der scheec1e liggen klieren, 
d e zoogenaamde llowper 'sche of Bartholinische klieren, die ce ne 

tI 

vastvloeibare, tot draden te trekken vloeistof (zeer ten on
rechte ook »vrouwenzaad" geheet en) afscheiden, 

Het door de scheede a fgescheiden slijm heelt eene meer 
melkachtige kleur en is zuur, d. i. heeft de eigenschap, bi au IV 

lakmoes papier rood t e kleuren. 
De uitwendige schaam (vergel ijk tig. I) (vulva, cunnus) is een 

zenuw- en vaatrijk orgaan, gelegen tusschen de binnenvJak 
ten der dij en aan d en bekkeningang, hangt met den scheede
ingang samen en neemt de ruimte in tusschen den ' schaam
uf venusheuvel (mons Vene ris), cl. i. het met haar begroeide f,"e
deelte, en den bilnaad (perinaeum). 

Zij bestaat uit de beide groote of uitwendige schaamlippen, uit 
de beide kleine of inwendige schaamlippen, uit den bodem der 
schaamsplee t, den zoogenaamden Voorhof en uit den kittelaar 
(clitori ~ ) . De g rootc sc haamlippen zijn twee ove rl ang~che, van 
een vetkussen V O l rziene huidplooien en zijn gescheiden door 
de schaamspleet, voor en achter echter met elkander ver
bonden. Deze v rbinclingsplaatsen heeten de voorste, en de 
achterste commissuur. De uitwendige huid is met kleine haartjes 
bedekt en een ged eelte van d e opperhuid, welke het geheele 
lichaam bekleedt; het inwendige bekleedsel is een slijmvlies. 

De kleine of inwendige schaamli ppen (nymphen) vormen twee 
vaat- en ldi rrijke platen, welke met een slijmvlies b ekleed 
zijn. Zij steken t usschen de beide g roote schaamlippen iets 
naar voren uit en omsluiten den voorhof (vestibulum), waarin de 
p isbuis-opening en de scheede uitmonden. Naar voren ver
bind en zij zich met den kittelaar, die wel wat met het manne
lijk lid (penis) overeenkomt en dan ook, evenals dit, van eene 
voorhuid (praeputium) en een eikel (glans) voorzien is. Hij 
di ent, evenals de vorige uitwendige schaamdeelen, om het 
gevoel van wellust op t e wekken. Het slijmvlies van den 
voorhof is rijkelijk voorzien van smeer- en slijmklieren, 

H oewel de borstklieren (mammae) mede tot de uitwendi <Te 
deelen van het v 1'0 1I\\'l:: I ijk geslachtsapparaat gerekend moet~n 
worden, gaan. wij ze hier, met het oog o p de bestemming 
v,an 0 11 S boekje, e~e llals een aantal andere hoogst bel~ ng
riJ ke onderwerpen lllt het geslachtsleven van cle vrouw, met 
stil~wijgen voorbij. '-\Teetg ierig-e lez.ers ve r\\'ijzen wij hiervoor ! 

1 
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Haar grootere werken. vVij geven hier a lleen dat over den 
bouw en de verrichtingen van den vrouwdijken geslachts
toeste l, wat ons toeschijnt noodzakelijk gekend te moeten 
worden om het gebruik der voorbeboedmiddelen tegen iwangerscbap 
duidelijk te verstaan. l\'leer dan dat, beoogen wij met ons 
schetsje niet. 

Ter verduidelijking van al wat wij tot dusverre kort 
behandelden, is het noodig, dat wij, alweder met verwijzing 
naar fig. I, ook iets mededeelen over de deelen, die den 
vrouwelijken geslachtstoestel omgeven, of die hun onmis
baren invloed o p zijn leve n doen gelden. \Vij hebben hier· 
bij het oog op den endeldarm, de pisblaas, op bloedvaten cn 
zenuwen. 

De endeldarm (rectum; aars, anus) (fig. IX) ligt in het mid
den van, en dicht tegen de binnenvlakte van het heiligbeen, 
aan den achterwand van het bekken en achter de baar
moeder en de scheede. 

De pisblaas (fig. [ 1/ ) ligt in het midclen- en voorgedeelte 
van de bekkenholte, voor de baarmoeder en boven cle 
scheecle, grenst met haar voorwand aan de schaambet: ns
vereeniging van' het bekken, en met hare zijvlakten aan de 
zijwanden van het bekken, en reikt met haar bovendeel 
tot aan den bovenrand der schaambeensvereen iging. in uit
gezetten toestand echter, tot in het onderste gedeelte van 
dc onderbuikstreek. De hals van de blaas en de pisbuis 
liggen aan den voorsten scheedewand, dicht achter den rand 
der schaambeensvereeniging. 

De bloedvaten, slagaderen en aderen, welke de geslachts
organen verzorgen, liggen deels in het groote, voor een 
deel in het kleine bekken, de zenuwvlecbten aan de achter
en zijwanden der bekkenholt e en ter zijde van de lichamen 
der lendenwervels. 

Het bekken is het onderste, beenige deel van den romp, 
en heeft bij opgerichten stand van den mensch, eene schuin 
naar voren en onder neigende ligging. Het bestaat uit 
verscheidene deel en, en wel uit het heiligbeen, uit het staart-, 
stuit- of koekoeksbeen en uit de beide bekkenbeenderen. Deze 
beenstukken te zamen, omsluiten in hunne vereeniging, eene 

ruimte, welke de bekkenbolte wordt genoemd. Deze laat twee 
a fdeelinge n onderscheiden, het groote, en het kleine bekken . 

De bete eken is van het bekken is, de bovenste lichaams
helft den noodigen steun te verschaften, terwijl de bekken
holte hoofdz akelijk dient om de voortplantingsorganen op 
te nemen en deze door hare beenige wanden, tegen uit
wendige belcedigingen te beschutten. 

De bekken beenderen, ook wel ongenaamde beenderen geheeten, 
zijn twee groote, platte beenstukken, welke naar vo ren aan 
elkander sluiten, naar achter aan het heiligbeen g renzen , 
waarmede zij cic ruimte afsluiten. Op jeugdigen leeftijd be
staan de ongenaamde beenderen elk uit drie afzonderlijke 
stukken, n.1. het schaambeen, het zitbeen en het darmbeen, 
die slechts door kraakbeen aan elkander verbonden zijn. 
Eerst op rijperen leeftijd, nadat het kraakbeen in verbeening 
is overgegaan, vormen deze stukken één gehee l. Op cic 
plaats waar deze samenkomen, bevindt zich de gewrichts
vlakte van het dijbeen, de kom (acetabulum). 

Het darmbeen is het grootste, naar boven gelegen stuk van 
ue bekkenbeencleren en heeft als steun voor cle darmen, 
een naar binnen, schuin a fl oopenden stand. Door eene ver
dikte lijn van het heiligbeen naa r voren loopende, wo.relt 
zijne binnenvlakte in twee afdeelingen verdeeld. Opmerkmg 
verdienen nog de randen van het darmbeen, vooral de bovenste, 
die ook den naam van kam draagt. 

Het zitbeell, het onderste gedeelte der bekken beenderen, 
waarop het lichaam bij het zitten rust, laat een opstiigenden 
tak, een neerdalenden tak, en ee n l;cbaam onderscheiden. 

Het scbaambeen verdeelt men in het licbaam, den borizontalen 
en den neerdalenden talr. Aan den horizontalen tak valt de 
scbaambeenskam. aan den neerdalenden tak, de scbaambeensver
eeniging te onderscheiden. 

liet heiligbeen, dat den beenigen bekkenring naar ach
ter afsluit (zie fig. [, bl, behoort eigenlijk niet tot de hek
ken beenderen ; het is cr slechts tusschen in geschuven. 
j\\s onder,<; te gt:deelte van de wervelkolom, grenst hel naar 
bo\'en aan den laatsten lendenwervel, naar onder aan hd 
staart-, stuit- of koekoeksbeen; het bestaat op ieug-d igen 

\ 



leeft ijd uit verscheidene !S tukken, die la ter onuerling .. ve r
smelten, maar toch altijd hun wervelachtige natuur blij ven 
verraden. H et heiligbeen is ee n pla tgedrukte driehoek, welks 
basis naar boven aan den laatsten lendenwervel g renst. 
welks top naa r onder ligt, en inwendi6 een kanaal t ot op
name van het onderste gedee lte van het ruggemerg' heeft. 
De voorste, naar voren geboge n rand van de bas is, hee t 
voorgebergte (z ie fi g. I c) De tamelijk g ladde voorvlakte, welke 
in de bekkenholte uitkomt, is van boven naar onder, en V<l n 
de eene zijde naa r de and ere, naar binnen g ebogen, te t'\\' ijl 
de achtervlakte, va n veel verhevenh eden voorzien, op deze lfde 
wijze naar buiten g ebogen is. Aan beide deze vlakten beo 
vinden zich vier gaten, welke in het kanaal le iden en waanllt 
d e heiligbeenszenuwen en bloedvaten te voorschijn treden. 

H et staart-, stuit- of koekoeksbeen, sluit de gehcelc we rvel
kolom als een smal, puntig, naar binn en hol, naar buiten bol 
beenstuk, en hiermede de achtervlakte van het kleine bekken, 
af. H et bestaat uit versch ~ id e n e klein e beenstukken, \\' elke 
onclerlinc>' doo r kraakbeen, met het onde re inde \'an het he i-

b .. 

ligbeen echte r cl oor eene geleding, ve rbonden zIJn. 
Boven deelden w ij reeds mede, dat de bekkenholte twcc 

afdeclingcn laat onderscheiden. tlie wij a ls h e ~ groot~ en h~t 
kleine bekken leerden kennen. De g rens dier belde ruunten IS 
eenc lijn, ter zijd e uitgaande van het voorgeberg te van het 
lleili crbeen die Janus de da rm- en schaambeenderen loopt 

b ' h 

en in de schaambeensvercenig ing eindig t. 
H et groote bekken is eene dwars-ovale, boven breede en 

wijde, naar beneden vernauwende holte, die aan beide kanten 
door de schuinloopende darmbeensvlakten, naa r achter door 
het lendenn-cdeelte va n de wervelkolom, !laa r voren door 

b . J den zachten buikwa nd begrensd wordt, en naar onder lil let 
l.;:leine bekken overgaat. Het bevat ee ll groo t gedeel te van 
d e darmen, g rootc bl oedvaa tsLllllll1L'1l en Ze llL\Wstal1l111en en 
s pieren. 

H et bekken gedeelte onder dc genoemde g renslijn gelegen, 
d at de vrouwelijke voortplantingsorganen en de pisblaas, 
inhoudt, is het kleine bekken, i\len onderscheid t daaraan den 
ingang, d. i. de bovenste, met het g roote bekken ve rbonden 

I" , 
opening, cic middelste bekkenruimte of de bekkenholte, en dL'n 
bakkenuitgang. lijn achterwand, gevormd uoo r de binnen-, ho lle 
vl ;Lklen van het \t e ili 'Tbeen, st eekt boven de door de darm
beenderen gevo l'lnde zijwanden l:n !en doo r het schaalllbe ~ n 
n'evo rll1de n voorwand, d ie de laagste en de breedste IS, lUt. 

o De geneeskundige onderscheidt, t en einde zich ove r dit 
,redeelte van het mensche lijk lichaam gemakkelijk t e o ri ën
tee ren, aan het onde rdee l van den romp nog eenige streken, 
als: bovenbuikstreek, middenbuikstreek, onderbuikstreek, lenden- of 
nierstreek, welke elk afzonderlijk weder in afzonderlijke af
declill'>'e n ve rdeeld worden . l oo wen. chcl ijk die indeeling 

~ I vou r den genee,;hee r is, zoo weinig noodig is het, dat ci c ~eZLr 
van dit boekj e die nauer lee rt kennen. 'vVij gaan de verde re 
opsommill~ hie rvan dan ook met stil zwijgen voorbij. 
~a deze beknopte schets ove r den bouw van den vJ't.lllwe

lijken voortplantingstoestcl en zij ne omgevencle deden, is het 
noodig den Le '~ e r, vóó r wij overgaan tot d e beschrij vi ng en 
de gebruiksaanwijz ing van de voorbehoeclmidd den tegen 
zwangerschap, in het kort nog iets mede te deelen over d e 
e ige naa rdige verrichtingen van het vrouwelijk lichaam. 

In de verschill-::nde levenstijclpcrken, welke het menschelijk 
organisme vanaf zijn ontstaan tot het einde zijns levens 
doorloopt, ondergaat het vrouwelijk individu de meeste ve r
anderingen. O vereenkomstig hare bestemming, zijn het weder 
voora l de voor de voortplanting van het geslacht bestemde 
organen, waa rin die verand ering en zich uiten, t erwijl cle 
overige in het geheeIc lichaam optreclende veranderingen, 
meer als uitst ralingen de r ee rste zijn op te vatten. 

ren onde rsche~lt den levenstijd van de vrouw in drie 
a fdeclinge n. De eerste, het tijdperk der ontwikkeling, omvat 
den lijtl vanaf hel ee rste vruchtl even tot aan het begin 
der geslachtsrijpheid. het tweede is het tijdperk der geslachts
rijpheid, d. i. de duur van het ve rmoge n, kin leren voort t e 
brengen, en het derde, de periode van teruggang, cl . i de tijd v;\li
af het oogenblik, da L het ve rmogen van nieuwe individu's 
voo rt te brengen, heeft opgehouden, tot den dood. 

In de eerste levensperiode, in het vrucht- of baarnwede:'lijkc 
leven, d. i. in den tijd, waarin d e vrucht nog niet b'eschei. 
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den van het moederlijk lichaam kan leven, is nog geen ver
schil in het geslacht aan te wijzen. Zelfs (Ioln, als dit voor 
de nog onrijpe vrucht mogelijk TS en de meeste overige or
ganen van het lichaam reeds tot een zekeren graad ontwik
kekl zijn, is het onderscheid tll'Schen beide geslachten nog 
niet noemenswaard. Eerst na verdere ontwikkeling van het 
menschelijk lichaam, die na de geboorte aanvangt, treedt 
dit meer te voorschijn, waarbij de geslachtsorganen echter 
altijd nog zeer weinig ontwikkeld zijn. I Iet duidelijkst is dit 
het geval met het voornaamste orgaan van den ge" lachts
toestel, de baarmoeder. Op kinderlijke n leeftijd heeft dit 
orgaan den bo lronden vorm, hem gedurende het baarmoe
derlijk leven eigen, nog behouden. Oe baarmoederhals over
treft in grootte nog de overige deelen, vooral het nog zeer 
kleine, meer driehoekige en sterk afgeplatte lichaam, en 
gaat hierin zonder scherpe begrenzing over. De inwendige 
baarmoedermond vertoont in dit levenstijdperk nog geen 
vernauwing van het kanaal. maar alleen eene wijziging in 
cle richting, en wel meestal als eene buiging van het lichaam 
naar voren over den hals. 

In het begin van de tweede periodr, n.l. bij het geslachts
rijpe meisje, verandert deze verhouding van den hals tot het 
lichaam van de baarmoeder. Het baarmoederlichaam begint 
in geringe mate te zwellen, terwijl de hals zijn bolronden 
vorm begint t e verliezen, korter wordt en eene meer ton
vormige gedaante aanneemt. De plaats van ve rbinding dier 
beide deelen wordt dan gekenmerkt door eene meer en 
meer duidelijk optn::dende vernauwing. De buiging naar 
voren vermindert tot op eene geringe mate van kromming. 
Met den aanvang van deze organische veranderingen begint 
dc baarmoeder eerst geschikt te worden de haar opgelegde 
taak te vervullen. Deze bestaat behalve in een op geregeld 
terugkeerende tijden uitscheiden van bloed, vooral ook in het rüp
worden der in de eierstokken zich vormende eitjes en in verande
ringen, welke eveneens op bepaalde tijden terug keeren, van 
het slijmvlies harcr holte" Het tijdperk, ,,·aarin dit alles voor 
het eerst geschiedt, noemt men dat van de huwbaarheid der 
vrouw of het tijdperk van puberteit. 

Behalvc d 'zc in de geslachtso rgancn plaatsg rijpende ver
anderingen, komen cr ook nog o p and,ere plaatsen '::111 
het lichaam ' "0 r. Bij de huwbare, cl . I. de geslachtsrupe 
v rouw, die tha ns ha re volkomen lengt c hee ft gekregen, 
komt 1111 eene groot ere ,"et vo rl11 ing onder de huid t~t 
ontwikkelin O", \\·aa rd OQ r ci c me r afgeronclc vormen on
staan en l~ t hoekige, rechtlijnige" magere voorkomen, ~at 
men bij het meisje , dat dele ontwikkclingsperI.ode nog nIe t 
inO"etreclen is, vindt, ve rdwijnt De bo rstkIIcren komen 
d ,~1rbij tot mcerdcrc ontwikkeling, evena ls de tepels, w~l
ker ", ho r· ' de he llI ei ""en verkleuring aannce mt. De Ult-
11· ' ntlige sc haam !cele n en de okselho lten worden met haal: 
b edekt, de o nd erllllik meer gewelfd , en het bekke n en de 
he li pe n ncmcn in breedte tl e. (. ok d ~. geest nd~ rgaat 
""Ill" " l' "'Tlndcrin""en welke houfclza kc!IJk bestaan 111 een l,e :-' " ~, b' I 
gro~tcr sC!J;lamtegevoel. en in eenc meerdere teruggctro (-
kenhcid van het mannelijk geslacht. " 

Onder bovenge noemde ing rijpende verandenngen van 
het gehec!e orga nismc e n van het ges la cJ.ltsapl;a.ra a~ :1adert 
(Ic VIl lUW tamelijk ~ncl hare best<:l11mll1g. ZIJ \\ Ol til ge
schikt voor de bevruchting, , vo r het tot ontwikkeling brengen van 
het bevruchte eitje, tot kiem en tot vrucht, voor bet uitstooten van 
deze laatste na verkregen rUpheitl, cn, door haa r ve.rt1 lOgen 
vall te Z ()ll~ell, voo r bet onderhoud van bet pasgeboren klUd. 

Ik ve ra nd e rin gen, wel ke hi e rhij plaats g lïjpCll, beilolJren 
tilt dc gelV ichti gs te, lI"el kc het Huu\\"elijke org; IJll sme Olldcr
"'L lt. È cn korte hlik!lp den invl oed, I\-elke dezc I'eranc1e
;in "" Cll op de , '!' ()Lnl ' uituefen"en, kan den L ezers en Lezeres
sen'" van ons boekje dan (lok zeker niet and ers dan aange-
naam e n nutti g zij n. " 

Bij de o ntk~dkllndif.;"e beschrijving van den Clerstok hebben 
\I'ij reeds I11 cck gedecld , dat in zijn wee fsel een ~root aantal 
bol" l"Illi g· blaasjes gev o rmd wordt, welke de klem van ~~n 
ni cllw individll in zich drage n. BInnen ecn be paalden lIjd, 
Lli c ,rclV uonlijk b eg-rcnsd wurdt duur hd t erugkeeren d~ r 
l11 aa l~(lt:: lij ksche bloeding (menstruatie), kumt het 111 het blaaSje 
b e' ( lltc eitj e t ot rijpheid. Hi erbij hcbbcn eel1lge verande
r in '" "n in de baa rm oede r en in cic eierstokken pl,lats. In Je 

, Vllor bchued llliddelcll Zwa nbtl" schap . 2 
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eerste plaats stroomt naar de be ide organen eene grootere 
hoeveelheid bloed, vooral echter !laar den eilfstok waarin 
zich het rijpe eitje bevindt, en dit ,,'ordt cloor ,'ermeerderde 
vorming van de in het blaasj e aanwczige vloeistof, meer llaar 
den omtrek daarvan gedreven. Eindelijk barst cloor verllO ó;:; 
den inwendigen druk, het blaasje, en ontlast het zijn inhuud 
naar buiten, en verandert dan langzamerhand tot het zooge
naamde "' gele lichaam" (corpus luteum). Ue vermeerderde 
bloedstoevoer bepaalt zich echter niet alleen l ot de baar
moeder en de eierstokken, maar breidt zich oo k uit Over 
cle eile iders, waarin gewoonlijk het uit het blaasje uitge
stooten eitje door cle trilhaarbeweging van ck bovenste 
cellenlaag van het slijmvlies, getrokken wordt. 

])e veranderingen in de baannocder bepakn zich huofd
zakelijk tot haar slijmvlies. Dit is gez\\'ollen, k)s, week, uit
gezet, lllet slijm bedekt en min ()f meer hoog rt)uLi gekleurd. 
H<!<lr weefsel en dat van de eierstokken is ev eneens sterk 
met bloed doordrenkt en ondergaat eene belangrijke ver
dikking. De hierbij voorkomende af'icheiding van het slijm
vlies bestaat voor het grootste gedeelte uit bloed, tbt echter 
eerst dan in groote hoel"eelheid pkeg t le 'l'onJen uitgeschei
den, als de celkn der oppervlakkige hag van het baannoe
derslijmvlies vettig ontaard, en afg-esloolcn zijn, Dc men· 
struaalbloeding is c:krh~tlve het natuurlijk gevolg van de 
verwonding van hd slijmvlies en untsL,lat niet, gelijk men 

roeger meende, door verscheuring \'an den vaatwand ten 
evolge van te sterken bloeclclt:uk. Met het intreden van de 

bloeding verdwijnt van lieverklle de zwelling en na het 
einde van de bloedvl oeiing, keert het orgaan met al zijne aan
hangselen, tot zijne vroegere verhoudingen terug. 

Al die veranderingen van het baarmoederslijmdiL'S gedu-
ende de menstruatie, vooral voor het ben' in van de bloeding. 

I(omen geheel overeen met die, welke het slijmvlies in het 
begin van de zwangerschap ondergaat, zoodat de menstruatie 
reeds lang beschouwd is als cene zwangerschap in het 
klein", m. a. w. als een voorbereid 'nd stadium voo r de ont
wikkeling van het ei, 

In overeenstemming met deze beschouwing maken de 

1<) 

nieuwste onderzo ekingen ove r de ontwikkelings:;'eschiedenis 
van lid e i, het \\'aarschijnlijk, dat dit eerst clan wor lt uit
~'estooten, als de ZO Oe ven genoemde veranderingen van het 
slijmvlies der baarnweuer hebben plaats gegrepen, cl. i. dat 
dit voor het Opnei11Cn van het ei geschikt is, en dat de 
menstruaal bloeding mag o pnevat \I'. relen al' een teeken voor 
de rijpheid van een ei die echter onvruchtbaar verloopt. 

Dit proces, dat men 'clVoo nlijk, gelijk wij reeds zeidc-n, 
menstruatie, regeI~, »maandelijksche zuivering" noemt, bes taat dus 
niet, zooals men vroeger meende, in de bloeding alleen, die 
veeleer slechts bijzaak is, Illaar in eene reeks van verande
ringen, die slechts dien en tot voortplanting van het geslacht, 
en waarvan het eenige \\'f;zenlijke, het vrijkomen van het eitje 
IS. Dit proces herhaalt zich o p bepaalde tijden, meestal om 
de 28 d,lgen, en, als cle vrouw gezond en krachtig is, altijd 
volkomen op de beschreven wijze. Uit het boven gezegde is 
nu ook Cfel'l1akkelijk af te l -'iclen, uat er gevallen kunnen voor
komen. waarin het niet tot blo c: duitscheiding komt (amenorrhoe) 
en toclt berstin g 'an het bbasje en uitstoolen v::tn het rijpe 
e iLj e (ovulatie) volgen, zelfs ook tot zwangerschap, zonder 
I1lcnsLruaalbloeding. \-\"ij kunnen hierover, hoe belangrijk op 
zich zelf ook , in dit boekje, niet meer uitweiden. 

\Vat clc menstru;lalbloeding betreft, wij moeten daaruver 
nog met een enkel woord iets in het micklcn brengeiL 

De kleur "<1n het I11cnstruaalbl oed is soms donker, soms 
lichter dal. die van gewoon aderlijk bloed, meestal evenwel 
is, loor bijmeng ing van slijm, het la:ltst<:: het geval. 

De uitgescheiden hoeveellleid, welke volstrekt niet met eenige 
zc\.::crheid te be palen is en meestal beoordeeld wordt naar de 
zeer vage opgave der vrouw, is zeer verschillend en afhanke
lijk '!an de constitutie, de levenswijze, den werkkring, van hq 
klimaat en uok van algemeene en plaatselijke ziekten. 

In het alrrèm en kan men aannemen, dat de hoeveelheid 
b 

lI1enstruaalbloeu, bij eene periode uitgescheiden, in onze ge-
westen, 100 tot 250 gram (cl. i. ongeveer 1/ ", tot I " liter) be
draagt; men kan daarbij als regel aannemen, ,dat k:achtige, 
ue"onde vruuwen eene n-e rincrere hoeveelheid Uitscheiden clan b (.. b b . 

zwakke, en dat stedelingen, en \TQUII'en, (he tot den meer 
2' 
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gegoeden stand behooren, rijkelijk er Illenstrueeren, dan de 
vrouw van het platteland en die, \\'elke tnt de arbeirlencle 
klasse behoo rt. Men h eweert ook, en mis 'chien wel niet ten 
onrechte, dat de blonde \TOUW (blondine) rijkelijker en bnger 
aanhoudend menstrueert, dan de donkergeklcurdc vrOU\\' (bru
nette). Ook d e duur dcr bloeding is vcrandcrlijk e n in hoofd · 
zaak van dezelfde invloeden afhankelijk als dic, welke zich 
docn gelden op de hoeveelheid bllJ~d. i\Iecstal duurt zij 
drie tot vicr dagcn, hoc wel c r veel gevallen voorkomcn, 
waarin zij langer of korter aanhuudt, zonder dat mcn daarom 
nog \ an een zickelijkCll toestand kan sprekcn, l\Icn kan t.1c 
bloeding eerst ziekclijk noelllen, als zij minder dan twee , cn 
langcr dan acht dagcn duurt. ] let menstruaaltüdperk, d. i, de 
tijd van den aanvang dcr bloeding tut zij wcder begint, is 
gewoonlijk 28 dagen, ma;lr wisselt mees lal met ce n dag, 
wodat ::>eringc vcrko rtingen of \'erlcng ingen van die tijd
ruimtc, nog nie t als ziekelijk kunnen wo rde n aangemcrkt. 

De duur der menstruaalfunctie, d. i. de tijdruimte van jaren, 
waa rin h et rijp wo rden van de eitjcs ge sc hiedt en cle men
struaalblocding bcstaat, is bij vcrschillendc vro uwcn evcn
eens verschillend, Erfelijke aanleg, constitutie. inwe rking dour 
ltet klimaat, sociale verhoudingen verschillendc zickelijke Lue
standen enz. hebben hierbij ec n wezenlijke n invloed, evenals 
deze zulks hehhcn lip h t <":l:r~ t vLT,.;c hijn c n dl'\" lK' riCltl e. I Je 
tijd \';In het llc~ in der pe riode, welke \'oural l.J 'V1;t1d \\'ortlt 
door klimaat cn 1c,·c n,.;\\'ij zc, schijnt ~l"c n \\' '7.cnlijkLïl invlued 
op den duur der lllcnst ruaalfu ncti c te hebl cn, want me n 
heeft o pgemerkt, dat vrOlIwen, dic vroegtijd ig mc nst rueeren, 
ovc r h et algemcen volstrekt niet vr()e~ daarmede o phoud en. 
Mcn kan in het alge mecn aanncmen, dat in :\Iidden' Europa de 
duur dcr mcnstruaalfl1nctie en de daarmede .~amenhangcncle 
vruchtbaarhcid van dc vrouw, ongevcer 30 jaar bedraagt, 
daar zij gemiddeld van het "ijftie nclc tot het achttiende 
levensjaar begint, en van het vicr-en-veutigstc t<>t ilcl Llcht
en-vcertigsLc Ievensja;lr eindigt. 

Meer ing rijpend e en veel gC\"ic htiger ,)rganische vcrancle
rin~en in den geheelen vrollwclijken geslachtstoestcl dan cle 
menstruatie cn dc daarmedc S cllllCIl 'aandc vrijwording van 

2\ 

het ei tje, hebben de zwangerschap en het kraambed (kinderbed) 
ten gevolge, waardoor deze beide voor de vrouw dc bro n 
kunncn zijn van veel belangrijke s toornisse n, 

De veranderingcn bepalen zich daarbij voor een g root 
deel to t de baarmoeder. Niet alleen, dat al\c weefsclve r
anclcrin gen, welke wij bij de menstruatie leerden kennen, zich 
in dat orgaan herhalen , maar het nee mt daarbij ook belan(y
rijk in omvang toe, cle holte der baarmoeder wo rdt \'e rgro~t 
cn hare \\'and en worde n dikker. 

] let is vooral de ,.;pierlaag van den baarmoederwand, die 
in dikte toe neemt, t e rwijl reeds de tweed e week na de o nt
vangenis (conceptie), het baarmoedcrslijmvlies zich verdikt, 
zachter, lus ~e r, rood e l" wo rdt en zich in uitst ekend e plooien 
van af d e onderliggende sjJ ierlaag verheft. In het verder 
verloop verandert he t woekerende slijmvlies voor het groot
ste gedeelte tot een bizoncler vlies, terwijl een ander ge· 
deelte, de moederkoek (placenta) wordt, Ook de baarmoeder
banden, vooral de ronde baarmoederbanden, verder cic bloed
cn lymphvaten e n gedet:! telijk ook de zenuwen, onderga~1I1 
beiangrijke veranderinge n, welke zich uiten in eene toename 
in o:nvang. 

Onmiddellijk na de baring beg int cle baarmoeder zich 
weder te \'c rklcinen, hetwelk wordt inge le id door de \\'eeën
achtige samentrekkingcn harer spierlaag, die bekend zijn 
under dcn naam van na \\'eeë n en welke nog mecr worel en 
upgewckt door het wogen (de lactatie). Kader kunncn \\'ij op 
de vcranderingen, die het gevolg zijn van deze samcntrek
kingcn, niet in gaan; gc noeg, dat zij de oorzaak zijn, dat de 
ycrhouclingen, waarondcr de baarmoeder vóór de zwanger
schap bestond, spoed ig te rugkcerc n. li et slijmvlies wordt bij 
cic geboorte spoed ig uit gestooten en re -els na twee tot drie 
maanden is cic baarmoeder weeler met een nieuw slijmvlies 
bckleed, 

Na deze korte uiteenzetting van de processen, die gedu
rende de zwangerschap en in het kraambed, in de baar
lllocJer plaats g rijpen, zal het voor al onze Lezers en 
Lezc ressen wel b egrijpelijk zijn, dat iedere zwangere, en 
vooral iedere kraamvrouw, zich t en plicht moet stellen 
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alles te vermijden, wat stoornis in di e n;ramlcringen ].; ;1I1 
docn ontstaan, zoo zij althans ha re gezond heid niet vernietigd 
wil zien. Zij cloet dit, a ltha ns in hoofdzaak , met het kra;1I11' 
b eel behoorlijk af te wachten. 

i\linder gewichtig, maar toch ook hoogst belangrijk is voor 
de vrouw, het derde levenstiidperk, waa rin het ges lachts leven 
al s he t ware opho udt te bestaan. Uezc per iode 1I'0rd t 
ook weI het climacterische tüdperk genoemd. Dit tijdperk biedt 
eene reeks van veranderinge n in het lichaam aan, \\'el ke 
slechts terugga ng beoogen, en welke met lie der vrOLl\\', 
di e voor de voortplanting gesc hikt is. \'n lstrekt niet te ve r
gelijken zijn 

Gelijk bij het begin v;\n het tijdperk va n ge." lachtsrijp
heid, ol1t\\' ikkelingsve randeringen in het ges lachtsap pa r;ta t 
en in het geheeIe lichaam, worden waarg 'nomen, vindt men 
bij den aanvang van het climacterische tijd perk, ee ne tler
gel ijke te ruggaande ontwikkeling in de g eslachtsorganen en 
in het geheeIe o rgani me. 

Van cic ee rst e zijn het cic eierstokken, \\'aarbij de verande
ringen het meest in he t oogloopend zijn. Zij nemen in o m
vang af, verli ezen hunne vroegere bloedrijkheid en het ver
mogen eitjes tot rijphe id te brenRen. Zij worden slap en 
schrompelen niet zelden inee n tot de g rootte van L'en b o n. 
Ook d e baarmoeder, die vall lieverlede dieper in h et bekken 
wegzinkt, neemt a f in lengte, omvang en bloed rijkheid, haar 
hals wordt ko rter en dunner, en de holte kleiner. De eileiders 
worden evëneens slappe r en dunner soms gaan ze zC;\f.s ge
hee l dicht, cl e scheede wo rdt korter e n nauwe r, verliest hare 
plooien e n neemt eene val e, g rauwe kleur aan. Gelijktijdig 
schrompelen de uitwendige schaamlippen en de borsten gcllCe l 
ineen, n het ~eheele overige lichaam neemt, al:; uitdrukking 
van cIen o uderdo m, den meer m;mn elijkcn \'orm aan lJit 
levenstijdperk van cIe vrouw is echter het meest ,.,ekcnmerkt 
door het ophouden der regelf . 

De geheele teruggang verloopt (lP overee nkn l1l s ti~e \\'ijze 
met haa r eerste optreden. \\'erken geen storende invloeden 
in, dan worde n de menstruaa lbl oedingen van lieverlede ge
ringer, worden korter va n duur, verliezen hare regelmatigheid 

in het tertl g keeren, kee rcn ze ldza mer weder en verclwijnel1 
e indelijk geheel. Dit is soms binnen ee nige maande n gc
e incligd, dikwerr ook ve rloopt er tw ee jaar over voor het 
geheel ten e inde is; het geschiedt dan meestal onder on
aangename aandoeningen. 

Soms blijft cic menstruatie plotselijk weg (suppressio en re
tentio mensium ) en keert zij ni e t terug. Uitputtende ziekten 
zijn daa rvan \'ee lal de oorzaak. 

I >it p roces \'a n teruggan g verloopt niet altijd rustig, S0111S 

ge'ichicdt dit onder venchÜuseleJl, die het beeld van ziekte dragen, 
zonder dat men die echter daartoe nog kau brengeo. 

I n de eerste plaats moeten wij opmerken, dat bij veel 
H ouwen bloeèsaandrang naa r \' e rschillende o rganen ont!>taat, 
die eerst na lange n tijd weder tot herste l leidt. 

E"enzoo ziet me n niet zelden een afloopen van slÜm uit 
cle geslachtsdeelen. bloediugen van den endeldarm, diarrhee enz., 
om even\\'icht t e brengen voor de o ntbrekende men~truaal
bloeding. 

Be7.inksels in de urine kOl11l'n niet ze lden voor. Bij vee l vrouwen 
ziet men in dezen tijd van ove rgang, de urine plotselijk 
troeb el worcle n en een roodachtig bezinksel afzetten, Zij 
\\'o rdt weder held er, o m na eenigen tijd dezelfde troebelheid 
aan t e nel\le11. 

Verhoogd gevoel van warmte en zweeten behooren tot de veel
vuldig voorko mende stoornissen, welke de vrouwen in de 
climacteri sche jaren vertoonen. Zij kla~en nooit zoo zeer. als 
juist in dit tijdpe rk, over ee 11 gevoel Véln plotselijk beginnende 
hitt e, dat mees tal, uitgaande van den maagkuil, het boven 
licllaam en het hoofd Jangrijpt, en door haar vergeleken 
wordt met het gevoel, dat een o \'erg ieten van warm water 
doet o nt staan. Al hebben aan dit verschijnsel de zenuwen 
het hoofdaande e l, het valt toch niet te ontkennen, dat roocl 
heid van het gel <1<1 t en zwe lling der huid, op medewerking 
van het bloedvaatstelsel wijzen. Zulke aanvallen gaa n ge
paard met eene neig ing to t zweeten, en het komt niet 
zelden tot het lIitbreken van een sterk deels warm, deels 
kouel zweet, vooral gedurende den nacht, of als de vrouw 
voorilf een kop koHi e of thee, o f eenigen anderen warmen 
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drank, heeft genuttigd, soms uok zonder eenige aanleiding. 
Ook dit zweeten wijst op het bestaan van het derde tijdperk 
der vrouw. 

1\len meent ook te hebben aangetoond, dat eC11':: 'erhoogde af
scheiding van koolzuur cloor de longen, aan dit tijdperk eige n is. 

Vermeerderde vetafzetting is regel voor deze jaren. De vrüCl-;er 
dikwerf in overvloed, tot nadeel der vrou\\', afgescheiden 
hoeveelheid bloed, schijnt voor cle voeding te worclen ge
bruikt, en, evenals zij tot verhooging der krachten en tot 
den algemeenengezondheiclstoestancl bijdraagt, ook de a f
zetting van vet te begunstigen. De meeste vrouwen krijgen 
dientengevolge in deze jaren van wisseling, niet zelden eene 
meerdere gevuldheid \'éln lichaam, zooals zij die vroeger 
nooit hadden. 

Gewapend met de kennis van den bouwen dt: vt:rrichtingen 
van het vrouwelijk ges lachtsapparaa t, ne0rgelegd in de vorige 
bladzijden, kan het den Lezers en Lezeressen van uns boekje 
niet meer moeielijk zijn, het \'olgende, cl . i. et:ne bd.;:nopte 
beschrijving en gebruiksaanwijzing der aan te \Venden voor
behoedmidden tegen zwangerschap, ~oed te verstaan. 

Het doel der voorbehoedmiddelen is, de aanraking van de 
vloeistof, gedurende den bijslaap door de mannelijke geslachts
klie ren (zaadklieren, ballen, testes) afgescheiden (!let zaad, sperma), 
met een eitje, te voorkomen. 

De gebruikelijke voorbehoeumidd len kan men, met het 
oog op de wijze, waarop men dit doel trac ht t e bereiken, 
verdeclen in die, welke een wegspoelen van het laad be
oogen, en in die, welke eene aanraking hiervan met het eitje 
rechtstreeks voorkomen. 

Tot de eerste groep behooren (!L; spuiten en de irrigators (be
sproeiers), tot de tweede, het kapotje, het sponsje en de gesloten 
lIaarmoederkrans. 

fte S})uitell. 

be inspuitingen (\\ielke voor ons doel . teeds slechts met 
sthoon water geschieden) in de scheeue (en in de baarmoeder) 

behoorden lot vo() r ecni ,;e jaren, tot ue gewich tigste hulp
middelen, welke men ter voorkoming an zwa ngerschatJ kan 
aan\\'endcn. De cenvoudigste instrumenten, hierbij gebm ike
lijk , zijn ue ge\\' 11· tmnen of glazen spuiten met daaraan bevestigde 
baarmoedercanule, welke korl\\"l:g (luk baamwederspuilen worden 
genoemd. 1 Ict zijn "e\\'o ne klisteerspuiten (fig, 2), waaraan 

Fig. 2. eene 14 centimeter lange, 
kromme, tinnen of glazen 
buis (ca:lule of aanzetstuk), 
\"elker kolf o f b Jvenei nc1 c 
va n verscheidene gaten 
voorzien is.. bevestigd is. 
Deze sp uiten kunnen \oor 
cic vrouw gemakkelijk zelf 
gehantee rd woruen en zijn 6='!!t~~~~~~~i 
lIid duur. Zij hebben even-
\\'cl tot schaduwzijde, dal zij slechts geringe hoeveelheden 
vloe istof (I tot 160 gram) opnemen en kunnen op den duur 
dan ook, door het hcrhaalclclijk inbrengen in de scheede 
(minstens 3 maa l na elke bijslaapî, aanleiding ,;even tot st -
r ncle prikkelingen. 

Hetzelfde nadeel heeft de loogenaamde ballonspuit, welke 
bestaat uit eenc peervormige caoutchoucblaas, waaraan eene 
baarmoedercanule bevesti~d is. lVlen vu lt haar door haa r 
met tIL- hand samen te drukken, cle canule in het water te 
stekel! en daarna cic druk op te heffen, zood at het water 
in dcn peervormigeIl ballon stijgt. Hij het gebruik wordt cic 
ballon weder samengedrukt, nadat de canule zac ht in de 
scheede is ingebracht. 

T\\'eê andere, iets minder goeclkoope instrumenten, die 
. 'eheel aan de e isc hen, welke men aan cene spuit kan stellen, 
voldoen, zijn de zoogenaamde hydroclyse (fig. 3, zie pag. 26) 
eene van vee r en dubbele kogelventicl voorziene, kleine pomp, 
t: n de clysopomp. 

Minder voordeclig, wijl zij een a fgebroken straal geeft, maa r 
gemakkelijk aan te wende n, is de zuigspuit, die uit eene lange 
elastische zuigbuis en eene dergelijke afvloeibuis, tusschen 
welke een gummi ballon geplaatst is, bestaat. De eer,;te 



heeft IH;t voordeel, dat zij, zoo zij ni et va n een wat errese r
voir voorzien is, wat in onze fi g uur wel het geval is, in e lk 

willekeurig vat (k ü!1l, 
pot. enz) ka n geplaabt 
,,·o rden. Beide geven 
echte r een zwakken 
wat e rstraal, evenzee r 
als de l~lCOR])' sche 
b. larmoeJ crsI uit ( fi~. 4), 
\I" el ke nog veel in ge· 
b ruik is 1\1 d eze spui
ten. evenals d e irriga
t o rs, o ntl eend a an het 
armanlentariui11 van 
(k n \TlHlwenarts, heb· 
ben voo r o ns doel het 
n root e nadeel, 1 e . dat Fi:;. -I. 

; ij t e weinig vloe isto f 
b~ vatt en, zoodat zij ge-
wlionlijk t e dikwijl s in . 
de scheecle moeten wo rden ingebracht en wed er Ultgeno men, 
e n de weeke geslachtsclee le ll de rha lve onnoodig geprikk~ld 
wo n.J en, en ze . da t de wate rstraal , welke zij geven, veela l nIet 
krachtig genoeg is om het aanklevende zaad weg .~ e spo el el1. 
Bovengenoemck RI CORo'sche g lazen spuit moge bIJ b epaalck 
ziektetoestande n van d e vrouwelijke geslachtsd eelen a l h oogst 
Joelmatig zijn , omdat haar uit e inde een aantal openingen 
heeft, waa rdoor t amelijk krachtige wa terstralen in de scheede 
en de baarmoeder kunnen wo rden gebracht , zij is voo r het 
d age lijksch geb ruik , g elijk wij beoogen, evenal s all e andere 
spuiten, minde r d l)clmatig da n d e zoogena amde 

I,· ,. i g a, tor s. 

I let aanta l irrigators besproe iers), b~stt.;md om v loc i st oft-~n 
in dc schee c\ e (cn in de baarmoeder) te brengen, is buiten
gewoon ~roüt. Vele daa rvan zijn reeds ~ersct~n en and~ re 
zijn all een in gebruik geweest bij hem, (he ze lllt vo nd. I ~en 

oude en IHl'; \'cel in gebruik zijnde irrigato r is d ie van-'1(I
\\ J S~ ' I I (fig. 5) ' 1 it \\"\.:rkluig is Joor v~ r "c hill ende vrouwen
;lI'ben, \"oural dllo r CRElJE, pew ijz igc.l. en bestaa t uit een 
cil in dervormi g- blikken \"at (0 ) , \\':ta rin het b :;, 5· 
\I'at r wnrclt gedaa n, en dat op will ekeurige 
hoogte aan de n Illl11 lr kan \\"o rd~n opge
ha ngen. D it vat is, gd ijk uit de figuur gemak
ke lijk is na te gaan va n eene ca(lutchoucb ui<; 
(IJ ) voorzien, wc lk > d our eene h aan (r) ka n 
\I" o rden afgesl(lten. De I lIi s zeh' e hee ft aa n 
haar u nd~ r ei ndc ee nc baarmuecl c rcanu k (,I) 
van gbs f ca . utchouc, \\'aa rin c<:: ni ge up<:
ninge n zijn Ue kracht va n de wate rst r:tl en 
is hie rbij at hankcl ijk van de hoogte. \\"(u ro p 
men he.t toest ell etje ha ngt , b 

Eenigsz ins ;::e\\' ij zigd cl. \I'. z. aan één ka nt 
a fgepla t en voorzien van een handvat, om 
hem hooger uf lager k houden, is d ezc irri
gator de beste \ ' ; \11 a lle ons bekende. \ \ 'ij 
zlll lèn d e I .eze rs en l ~~zeress~ n van o ns b oekje 
dan ook niet lastig vallcn met eene dorre be
, clnij \'ing va n a nde re vo rmen van irri gato rs, 
di e in het wezen de r zaak toch alle o ve r-
eenkomen, 

Na nog een paa r opmerkingen kunn en w ij 
onze b ekn opte m cdeded ingen ove r de spuit ' n 
en de irriga tors eindige n. 

H et t e gebru iken \\-ater m ag gewoonlijk 
k ud (niet ijskoud!) d. w. z. \\'a te r van hooge if 
kamertemperatuur zijn ; voor haa r, b ij w ie 

I: 

d it eenise last mocht ve roo rzaken. is het 
raadzaam het \\'akr eenigsz ins lauw te make n. Men gewenn e 
zich eve nwel aan d it laatste niet , en nog veel minder aan 
t e wa rm \Vlt er. Il et zal \I'cl niet nuodig zijn e r hie rop te 
wijzen, dat cic \TO U W, d ie a n een spuit of irrigato r gebruik 
maakt, di t het ge chiktst bo\'en een ig vat, (kamcrpot ), en 
wel in zitt ende, of hal! gebukte h, uding kan doen, t en 
e ind ~ het a fvloe iende wate r o p te vangeIL K rachtige wate rstra
len dou r de o peni ngen van een ' baarmoedercanulc., d ie 
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stee Is diep en onmiddellijk. na den bijslaap ingebracht moeten wor
den, wr; rken gewoonlijk voldoende 0111 dezen onvruchtbaar 

te doen z ijn. . 
Vrouwen, wier geslachtsdeelen ti ek tijn, moeten, vóór tij gebruIk 

maken van de genoemde of van de nog te beschrijven voorbehoed-

middelea haren arts raadplegen. 
Bij l~et vele goede, dat de behandeling met water, d. ;. 

h t wc spoelen op b venbcschrevcn \\'ijze, heeft, is h et. toc I 
u ntc <>'enzecrcrclijk veel o'emakkclijker en beter, gebruik te 

::. . "'!:> '" ' b \ t maken van cle apparaatjes, welke h et \l\ re ngen van Ie 
zaaU in de baarmoeder gedur nek den b ijslaap, en alzoo 
bevruchting, voorkomen. Daartoe behol rt h et van ouds 

uckende 
liavotje, 

door den beroemden geneeskundige A ' T():\ G.\1\1Z1i;:L FA!.

LU 1'1 0 \'i' J 562 ) het eerst in den et.: nv()u~igen vOI:n: van een 
linnen zakje aangewe nd tegen de vreesellJke sy phllIs-besmct · 
tin cr ~) die in het laat ·t der J ,d . en het beglll der J6e eeuW, 
e l~' ; root credeelte van Europa teistercIe . Late r werd dit 
appa~aatjc !~e r bekencl onder den naam van condom of wd ' 
licht juister gondom. aldus geheeten na.ar een E ngel

scll 
; edel

man", aan het liede rlijke hof van b.arel 1,1, (he het teve ns 
het eerst aanwendde tegen de ontvangeIlls. De to.en ge 
b rui kelijke kapotjes werden vcr aardigd uit het ;\l1 1~\l On v~n 
hd schaap. ] k tegcn\\'oo rdige cu nllol\l ("apote angl~lse, red1n.
gote) is een ze I' dun overt reksel, foedraal, dat b IJ d~n ~IJ
slaap vooral over cl en eikel en de roede (het mannehJk IId~ 
tot op ongeveer de h elft harer lengte, getr~kken wordt. ~le_ 
kapotje is een zakj.::, dat gemaakt moet zIJn van een.e fij ne, 
katoenen of zijden stof, dit.: door <futtapercha-oplosSI.ng on
doord rin gbaar i, gemaakt. Gewoonl ijk treft nd1~n 1Il1 den 
h andel eene zee r slechte soort aan, welke spoe Ig sc ICUlt . 

13
" Cfe l'ecreld crebruik is het wel h d duurste van alle ge-
IJ '" '" t:> ' 

' ) Zie: l'rof. IJl'. J. SCll(I();lll·:R~I.\RK JR., Ilct I3cho\ltl va n ons 
Hnwclijksmalcriaal 6e dl'. L:itg. \. \, ,\:-1 KI. .\ \,ERE);, !\ll1stel·dlln. 

l'rijs 90 ccn t. 
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bruikdijke v o rbehoed middclen tegen zwanger 'chap; de 
slechte soorten misse n dikwerf dan ook nog haar doel, zoo
dat het k apotje, als voo rbehoedmiddel tegen zwangerschap, 
wellicht spoedig tot de geschiedenis zal behooren, t e meer 
daar zijn gebruik een go d eleel va n het geslachtsgeno t , zoo
wel voor den ma n als voor cle vrouw, opheft. ~ Een harnas 
tegen het genot, een spinrag tegen het gevaar" , h eet het bij een 
g root syphilidoloog, waar deze den condom beschrijfl als 
voorbdlOedmiddel tegen syph il is- en d rui perbesmetting. Meer 

doelmatig dan dit abluitingsmiddel , IS 

11 (' j, Silo 11 sj u, 

da l l.cker hd met.:s l gebrui kelijke ' voorb 'hoedmiddcl \', 111 
den kg 'nwoordigen tijd is. I-Iet is met de uitvinding "LlIl 

het sponsje, a ls met het ei van Co!.ur-[J;US 
Een eenvoudig stukje fijne spons, zooals die in de apo

theek verkocht wordt, t er grootte van een kindervuist en 
Jat vooraf natuurlijk goed gezuive rd is van allerlei onre in
heden , welkt: sponsen ku nnen bevatten is aan een I '; centi
m ete r lang tacht, tijden bandje bevestigd. liet s p o n sj~ \\'ordl 
l e lkt:nmalc vól">r d e uitoefening van den bijslaap, achter in 
cic scheecIc gcbr:l.cht, nadat hd vo lraf met water vochtig 
gema:tkt i,,_ lid 7.al \\'el nid nuoJig zijn, h ie r mede tv 
deelen , waal toe het zachte, zijden (niet gekleurde!) lintjl' 
dit:nt. liet sponsje sluit dell baarmoeclenl\onc\ (vergelijk 
fig. I) af. Ka afloop van den bijslaap wordt h t sponsje 
vef\\'ijderu en niet weder gebruikt, voor het voldoende schoon
gemaakt !f_ Goed uitge\\'as 'chen m et zeepwater, mib weckr 
goed . uit de teep gewasschen;" kan me n met dit voorlJchned
middel al zeer gemakkelijk e n met z er veel succes o lll-

sprIngen. 
nel is misschien ",Llecl , er hier even op te \\'ijzen, (hl het 

van lijd lol lijd leggen van h el s pu ns je in c hloorweltc r 1)( 

ca rbolwa ter, aanbeveling verdient. 
Terloops waar::;chuwen wij hi e r t egen het gebruik Vdn !llil: 

of \'..:;tlen, ,,",larin ~O !1lIl\i gen h t s ponsje v ' ó r h et inbr e;1gen, 



doen. 1)oor ()n tlecl ing die r :s loffe n e n h et o nts t :la n d a~ lrill 
va ~l zwa mmen, zuu men bij o verig-ens we in ig "lipte zindel ijk
heid, noocleluos sch ,\th; kunne n ve ruu rz; lkeI1 . 

I kt voorbe hoedmiddel van de l ckOlllst za l waarsc hijn lij k 

de ~eslotell Baarllloellt'l'kmlls 

zijn . Di t aP P'lraatje, duur Dr. :\I E:\ ~ L\ 1 ;.\. vruuII'e narts te 
Fknsb urg, \ 'co r eenig-e ja ren uitge \'o nLle Il en und e r de n naam 
van pessarium occlusivum in de p ra ktijk gebracht. best aat (tig. 6) 

Fig . ( J . 

uil cent: b laas van g uttape rcha, \\. 'lke ill heIren r;IIld ce ne 
stale n spi raalvee r heeft, di e de l>la;IS in vou rtdu re nde span
ning huudt. III dell laabten t ijd heelt d it pessa ri um ee ne 
belang rijke ve rbeterin g- o nde rgaa n, daar de stalen veer ve r
va ngen i .. doo r ee n ho ll n gll ttape rcha-ring, w;la rmede L!L;S 

h et 9:e \'aa r van eenige verwo ndi ng doo r ruil' manipu lee ren, 
geheel opgeheve n is . De ges loten baarmoec!e rk r;tll s wo rd t 
ZOOdélllig achter in cic scheede gebrach t, dat zij n tamelijk 
d ikke ran d rll ::;t in IH;t (vuo rste en acht erste l scheede
gewelf (bodem) (z ie tlg I , / en lil, bladz . ö), wudat de 
eigenlijke b laas met ha re \) ,)lk zijde tegen de n ba; lIl11Oeller
mond li g t en de baa rm()ederholte van d\:: scheecle afslu it. 
J)cze afsluiting is, zoo de ; eslot en baa rmuedc rk rclil s goed 

.)1 

lig t , zooda nig, dat a ll es, wat in cic scheede word t in gehracht. 
llI et III de baarnw ederholte kan ge rél!{en, tenzij het appa raa tj e 
daarbij we rel n: rsc hcurd, iets, wat niet d a n met geweld zo u 
kunnèn geschi e Jen, zoodat ook bevruchting doo r bij~ba p , 
l>ij geb ruik va n dil ee nvo udi ge en hoogs t doel matige we rk
tuig ïe, te n eencnma lc onmogelijk is. 

\\ ij durv~n dit voo rbehoedmidd el da n ook krach ti g aan
lJ c\'c\en, a l IS het o()k onde r een; g voorbeho ud . 

Goed aangewen " is d it a pparaat je van all e tha ns bekende, 
ve rreweg hd doelmatigst , Illaa r om het goed te leereil aan
wen<!en, moele n wij nog een ooge Il b lik de aandacht van 
unze l .czers en l .ezcressen vragen. 

Zoo de :.;cslutcn baa rl110ecl~ rk ra ns a ~lIl zijne bestemming 
z;t\ bea ntwoorde n, is het nood ig, d a t hij volkomen juist 
past, d. " ' . Z ., dal hij zou nauwkeurig mug lijk aanslu it 
tegen ti c lI'~lIl de n va n den bodelll der schceck , zonder eenigen 
dru!t hoegenaamd, uit te oefenen. I Ie t is dcrhah'e nood ig, da t 
de g r() utl c van de n t e :.; ebrll iken baarnlOccle rk ra ns \'ulkOlll en 
jui st beClnt\\'oo rdt aan die \'a n cic dee len der scheede, waa rin 

hij kt' lllt te liggen . 
UI'; ~l A.\T V A l\' IlI '; \" (;ES I.I111·S J:.\ .\lOII.l I·;OE RKI'-.\ :-\S TE 

I : I-:I '.\I.E:-\, J:-; liET \\" E l,K VA\" 1·: l ·:N \l E~K U \liJ I ;l ': ~ 
Artsen en vroedvrouwen lJ. \'. kunnen e\;ta rvoor de bevoegde 

personen zij n. 
TI ij de "'rou te ve rsche idenheid in de n b Ull w van het bekken 

van (k scheede e n in het al ge mee n van all e deele n welke 
b ij het d ragen van een gesloten baa rmoederk ra ns 'in aa n
merking ko men, is het v or de n leck, d ie a l d ie b izonde r
h eden niet juist ka n ke nnen en beoordeclen, te n ccnenmale 
o nmogelijk, de juiste maat te bepale n. \ Vij wij zen hi er dus 
met klem op cle noodza kelijkheid, dat de v rOll W, die van 
een geslot en baa rmoederkra ns als voo rbehoedmiddel terren 
zwangerschap geb ruik wil make n, een' c\ cskund icre m"'oet 
raadplegen. \\' ij doe n d it, 7.egge n \\' ij , met klcm7 n:l1dat 
ee ll niet passe nde kra ns in a ll e opzichte n schaad t. Is 
bij te kle in, cl. w. z., sluit hij d e baa rmoe cl c rholte niet vol · 
kOlll e ~l M, da n is het duidelijk, dat hij zijne b c teeke n i~ mist, 
e n bIJ zal dan, door zijn hee n en weder schuiven, e\"t~ nzeer 
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het slijmvli es der scheede kwetsen, ab in d~ gevallen, w;t~lI:in 
I ·· l r-oot I' S Men late zich echter door dIt ons oordeel, nIet lU e hl . . . 
afschrikken ' een noed sluit ende lJaarmoederkrans IS, naar o nze , b 

meening, het beste voorbehoedl1l idclc:l. tegen de zwang('r~ 
schap. \ andaa r, dat wij aan hd beg lll van dit h oofd tu\... 
zoo st ollt \\-eo' durfden b eweren, c1, tt cle gesl Jtcn baarmoeder-
> b d I krans waarschijnlijk \\· cl het voorllehoeclmiclclel cr t oe w mst 
zal zij n. Goed aangewend, treft hij steeds doel en schaadt 
hij niet, even min als ee n kunst-oog, a ls een ku nsl-t r01lll11el
vliesje in het ( or, (lf als een kunst-,;elJll lil de l! m o nd. 

D L l\ l ENSl1\( ; .\ heefl, met het oog op (Je speltn~e n , welke 
in de (lTO lUe van de scheede be~la ,lI l , dan <10k gesloten 
baanno~derkransl: n van verschillende a fl1l ct ingen c1tJen maken. 
Fen zuogenaamd stel gesloten baarmoederkransen besLlctl IIll een 
vijCtal, welke ee ll e middellijn van (J'I " 7, ï' !" 7", e~ l T'I , 
centimeter hebheIl. Voor zeer buitengewone \ ' e rhoucl l~gen , 
kali men natuurl ijk kle inere of groot ere doen \lervaarcltgen. 
z lO de deskundige slechts tic maat van de sch~ede bepaalt. 
Dr. ;\'IU'Öl1\(;t\ heeft in een wetenschappelIjk bock den 
vàklll,lllnen daarbij een zee r practischen weg gewezen. 

Ue "Touk ,'oo rdeelcn van hd dra;:;cn van den :jcslulc n 
b'lanll;et!erkrans boven cle geuruikelijke afsluite nde v(lorbe: 
lwed miclde\cn, beslaan in dL: ee rsl e plaats hie nn, dat hIJ 
steeds cl el trcft , iets " 'at hij alHk:rc ~ell()CI\1l1c ; tI~~ llli tings 
middclen niet altijd zoo geheel zeke:' i~, l'n dal hij 11 il'l telken
male n,t een' h ijsLt, tIJ ueh()cft te \\1 )rdel1 LI itgcn<J!l1ClL Is !tel 
eerste voordeel ni et ;';'cri ng tc achten, het tweede IS v o r 
het "ewune da"'el ijksc!1e huwelijk 'leven, zeker niet min \cr 

h t-.. 

hoo o ' t e waardeeren. 
))~ vrouw met gezonde geslachtsclcelen kan een juisL pas 

senden g'esluten baarmoederkrans o ngestra ft g~rlli1l1en t lj (~ 
laten liggen, bij mee r gevoelige geslachts\\'c rktlllgcn ll10 e- t 1111 

van tijd t t tijd \'crwijcl erd wo rden. DI'. i\ l l~~S l" Lj.\ h 'e ft 111 

zijne pr~tktijk , die zich meer speciaa l t'lt de be!1;t nclcllllg V; lll . 

\Tuuwe nziektcn IJ 'paalt, Lbn tllJk vru uwen leeren kennen, dI e 
hem slech ts een1 11aal in de \Jl :l,tncl vcr\\·ijd · r· n an deren doen 
dit om Ic veert ien dag 'n, \\' 'de r allderL: n eenma;tl pe ~·.\\ eek. 

(1III1l1i u'en tl"k wel ui1l de lIl ' CL: of drie d.l gCIl. \\ IJ zien :> b . 
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hieruit, dat de ge:;loten baarmoederkrans blijvend kan gedragen 
worden, iets, wat met cle andere afsluitende voorbehoed
middelen niet het geval is . Dit groote voordeel zal wel door 
e lke vrouw, d. e in de geh imcn van het huwelijksleven eenigs
zins ingewijd is, ingez ien worden. 

Het doet ons leed, dat wij aan het slot van onze schets 
nu; eens op een o ud aanbeddje moeten hameren, maar wij 
weten maa r al te zee r, hoe nooel ig het is nog eens op iets 
t e wijzeJl .. waarop misschien nie t genoeg gewezen kan wor
den. \,v ij hebben hier het oog op de reinheid. Veel vrou
wen, en o nder haar zelfs vele van de eerste klasse in de 
lllaatschapllij, hebben nog het ba kerachtige denkbeeld, dat 
de geslachtsdeelen niet behoeven gereinigd te worden, ja, 
ze lf-, dat het gevaarlijk is, ze te reinigen. Het dwaze hiervan 
aa n te toonen, lust ons niet, en zou ook wel buiten de strek
king van onze schets liggen ; genoeg dus, dat wij er hier 
nog eens te r\o o [l ~ o p wijzen, dat reinheid de gezondheid 
\'an welk li chaamsd eel ook, niet schaadt, maar deze ten 
zee rste bevordert. Vandaar dan ook, dat verstandige vrouwen, 
die gebruik maken van een der ge noemde afsluitende voor
behoedmiddelen en vooral van de n gesloten baarmoeder
krans, ook den irri gator, gelijk wij die boven beschreven, 
daarbij aanwenden. Dit bespoelen van de scheede kan ge
schieden terwijl de krans rustig op zijne plaats bl ijft en be
hoeft dus niet t elkenmale na een' bijslaap, te geschieden. 
\Vil men hem bij dit irrigeeren verwijderen, dan kan zulks 
nie t anders uan aa n de zindelijkheid b evorderlijk zijn. 

Het scheedes lijmvlie is, gelijk wij bov en reeds met een 
enkel woord mededeelden, voor den ge ringen druk van cl en 
krans gewoonlijk niet gevoeliger, dan het s lijmvlies va n den 
monel voor een kunstgebit. Soms ontstaat er in het begin 
iets meerdere afsc heiding door het slijmvlies (witte vloed, fluor 
albus) maar bij g roote zindelijkheid, is die spoedig tot staan 
gebracht. 

Het inbrengen en uitnemen van den baarmoeclerkrans leert 
de vrouw van den deskundige, die haar bij het bepalen van 
de maat hulp verleent. De meeste vro uwen krijgen daarin 
spoedig ecne groote geoefendheid. Dikke vrouwen, vrou-

Voorbehoc:c\middelcn Zwanócrschap. 3 
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weil met ecn z, )(Jge ll,l,lll11kn h;lI lg lJu ik , uf ook \TOllll"l:n lllct 

ko rte a rmen, Ill oete n bij h et inlll"<': I1 ;,:en e n lIi t ne lllL'1l \ ' ; LIl den 
kra n~ ~<)il1 S gebruik Ill ~tken \',tl1 L'e n zuugena;IIlHlcn .i induclor". 
Uuk het h ;mtee re ll V;1I1 d il ee n\'o lldigc in sl ruill e ntj e I]lo el \,; lI1 
d e n deskundige gclel:rd \\ u rckn. 

~()Ill S w o rdt de b;t ,trI11 Ucderkr; tlh te kk ill, bij u it ze lling 
Villl de scheede, (b, \' . d ()ur te veel bare n, Hypertokie) uf te 
gru l, bij ve rn;I U \\'in g (b;trv;tn, do( Ir \ 'el \'u lîll ing; m e n m, lcl 
dan "lllllL'U\\' d c Ill ;l;.!t dpc n 1> q lalc n e n cen ,Ind e ren 1l \.: I1l Cll. 

UI'. ~ ll · : .\'S"\ (;A d e elt in zijn m e\.:rge nue llltl bock Ill,: d ', d;tl 
zul k een g\.: ,~It)le n L);t;trtllPederl 'r;lllS bij ee ni gszi ll s :,.:"c<!e IJe 
halHkllll g, I ' ; t'Jl 2 j;tar, i ~t zel rs 4 j ;tre ll goed k;w b lij\'ell , 

i\kn kan zich I11 ;tLt nd elijks (lvel'tuigc n, dat hij nu g g oed is 
d oor c r ee n WC: lIll g wa ler in te :.,: iclen, 

Treedt de 1l1t: ll stru;ttie ilJ, cl;~n IllOet de ~'es l otcn ba;l r
Ill~) ede rkr ;tIl~ verwijde rd \\, (llÏkn , Hij het c;itnetll e n versp reidt 
hij clan som.' een cl , lo rdrin :":'e nckn "t; ln k , d ie echt '1' , l1<t heI11 
m et wa rlll ze ':jl\\'atc r ;tfge\\· ; t s~c h n te hehbe n o f ()( ,k d o ur 
l_l~ nl Z) ll Illuge lijk ee ltige n tijd ill ~" '" car lJ Iwate r (3 g r;1Ill 
cctl~ o l 'l ~. [(JO gr,trll \\'at C: r) te kggL:n, ";l'uedig gehed vc r, 
d\\ IJnt. ~,t hel "l'h()lIden d er 1l1 e nst l'lI;lll e \\ o l'dt d e ge~ ] n l(;ll 

1' ,Larllltlt '(krk r;LlI ', II c;.k l' " 1' .1,· ;L I11 ~:ell'l: (,(lc lI ' ij/.e, l'll ~;c hLl ], 1 

1D c ~,n ~o~Je van eene ze er fij ne ~ " ' , L I \ .tl l 11:lI, k tlli lctzt:c l' ( schui ru 
zeep ) .. ,,j w,Lt cad >l h ,L .., ';\IIl· t_l ' ,l. d i,; in ,·Ik,' ;ljHJth ed : lL: 
Yel'k llj gc ll IS. Illge l JI;t,'ht. 

C;cnoeillde schuimzeet' g e e fL 
h d s lijll1 v li c;,.; \ ',tn hel "Clg 
brc:ngL 

l11d \\'; llcr cen ~U[l, Itet \\' elk up 
geell pijnlijke n prikkel t e weeg 

De baa rnlUederkrans IIl;t,.;' ni d Ilh,; t ol ie (Jf eeni,.; \'cl be
smee rd \\'()rdell, omlbl d eze ,.,t,)tlc n t ut (nt lc din t;' kun ne n 
komen, ;t<lnleiding geve n l"t Itd llnts ta<L n V,tn Z'.\',ll1l111cn, e n 
1 0 k, omdat zij d e .-;t nt , \Vd,tI'\' ~ln cic .kra ns vel'\'danligcl is, 
,tantaslen, 

Hij \ VrCnSLl,JIl lk: Ill e l.lc(lc e lin~u ! he \)l.> e n \\'ij UIl:' uits illilcnd 
llL'paald t ul de b,:~dl r ij\ ' n:,.: \d ll d it,; v· IU rb ' ]Il Jedllliddckn 
t egen de zw, tn ;,:cr,.;c l1Ctjl , \\'e1 ke, \ 'lIl)r,t! In ' >n~ Ltnrl en ee nig!~ 

ande re ELlrop ~es h e :i late n, hel llltLSl 111 ;.;cbruik z ijn, 
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J lll cle weetg ie ri g h e id va n o nzc Lezers e n Lezeresse n zoo
v eel m ogelij k in a ll e n dec Ic te bevredi g e n, zulle n wij t e n 
";]l)tle nog mcl e è n e nkel wuurd gewag m ake n van ccne 
re c.ks andt:rl~ ll1iclclekn, die hij vel'schillencl e , minde r be
sch aaf d e volken in geh ruik zijn of waren. doch w elke r nut 
,',e in h,>oge nuk twijfelachti or is, (' Jr wc:l k er t oepassing wij. 
,,111 I'erschillcll(le re ckncn , ten str 'ngstc m oetcn afk eurc n. 

\lce r lIitv! c ri ,,. dan hi e r ter ll b ,ttsc , \\"l rd e n ;tI dezc mid-
.:0 

d elen lJeh.tl1dcld ill een ;Inrkr g c:\chrift va n un/,e h;tnd , ll ver 

di t "nLkrwe rp ') , 
Onthouding (Abstinentio ) Algeheele, ell Tot op bepaalde tijden). f kt 

Ill eest ,, \" " ,I' de h ,tlt el liggl': lld" Illiddel l egen zwa ngcrsch a p 
is \I'e l (],.: algeheele onthouding, dc zOllgenaamLle Kuischheid, I { ct 

b 'h oeft \ITI <Te e n nacl er bel 0";, d at hierdoor aan h e t \'o o rt
hrell "'cn \"111 kinde re n voor o'oed een ei ncle !,"e ll1aakt wordt b ( ~ .... , . 

e n eb a rm cdc ook alk zorge n e n lasten , welke uit h et matn
!l1onicele gcslachbkv L: n o nts t aa n, voo r immer \\'q.;va ll c n, De 
v rOlll e En:.;dsch c geestel ijke TtlL ),!..\'; R L11:f, tn l\ l.\!.TI IUS·') 

b c \'; t1 dil middel - in beperking van het aantal huwelijken -
Lege n hel hand o \'er halld t CH.: ltemend pauperisme, loor over , 
bCl'olkin:.;, t CIl sterks te ;[,tn, d och vc rgat daarbij maar a l k 
zce !', rd;: c; ning t.e hn uLl e ll Illct ec n kwaad, d:tt \'an andcre 
z ijde ,b ,trdl)( /I' in ,·, t ccd " tlll~ n eille ilde mat<' \'ekl zu u kUllllen 
\\' inll t,;n: do prostitutie, !.lH}\\'d ill ha a r publieken, als in h a; tr, 

nO''' l1l ec r , ,.C \ a;lrlijke ll , clandestienen vorm . 
Kuischh ~icl te will e n P l'ed iken aan gehuwden, sc hijnt U IlS toc 

ee nc dwaashei I te zijn, 
U\\ 11 \\'1 ': 1.\[1'; 1. lr U I ':E~ LUST, (;!';E~ I .. \ ST. 

lht zij __ b~tracl~t dlJo r o ng ' htl\\'de n - ' hij sO lllmige m e n
sch e n, vun r,t\ bij h c: n, wier o p voed ing vanaf de pril st e je ug d 
niet met de ve re ischt .: o mzichtigheid werd geleid, s to(l rlli s,.;cn 
d oel u nt staan ; die d en I\;tam va n ziek ve rdie ne n, mag ni e t 
betw ijfeld worden; en wij m eenen hier t r plaatse clan ook 

' \ l'rnL 1) r, [, ~ 'I 1') ( 1:\ 1 ,EK , I.\ In.; J I':'" ;, (;cvaarlij kc" Hu \\' elijksKcl! ,i m e ll . 

Ill l:L :: .\fb, 3" ,\1'. Prij, / 1.25, ( ' itgan: \\" U, \IUJ.:. .U,:i.\ k ll , ,\!H st. 

" ) T , (" \ 1.\1.1 lI L , \n 1'>55,\)' vil thc principk of l' llptllalio ll , 

U m(\nn I ï ') 8, 



als onze vasll: overtuig ing te mogen uitspreken , Jat in Je 
meeste gevallen het huwelijk aan den gezo ndheiJstoestand 
yan beide echtf{e nooten, en middellijk ook aan dien van de 
~~eheele maatschappij. ten goede komt, mits daarbij een door 
de rede bepaalde remming van Je uitingen van het geslachts-
leve n geschiedt. . 

De onthouding tot op bepaalde tijden - wij zouden haar, mis
schien wat spottend, partieele kuischheid willen noemen -, be
rust op de meening, dat J e huwba re vrouw op bepaalde 
tijden minder dan op andere, voor de ontvangenis (conceptie) 
vatbaar is. De meeste vrouwenartsen (gynaecologei.) ne111en 
aan, dat de dagen onmiddellijk vóór, gedurende en na eene 
menstruatie de meest geschikte zijn o m een coU os vruchtbaar 
te doen zijn . Het is du'5 duidelijk, welke tijd voor de be
oefenaars der partieele o f intermitteerende kuischbeid overblijft, 
die in deze (naar onze meening weinig betrouwbare) methode 
hun heil wenschen t e zoeken, waar zij graviditeit willen voor
komen. 

Kunstmatige hypospadie is het voorbehoedmiddel tegen c!L: 
zwangerschap, waarvan de Australiër zich bedient. Bij 50111-

miere mannen komt eene abnormale vorming van den penis 
b . 

voor, waarbij de pisbuismond niet aan het as-einde van de 
roede, doch daarboven (epispadie, van het Grieksche voor
zetsel epi, dat op, van, over, daarover beteekent, en het Griek
sche werkwoord spaein *), d. i. toetrekken, aantrekken) of daar
onder (hypospadie, van hypo, Cr. voorzetsel: onder, onderaan) ge
legen is. De toestand van hypospadie is oorzaak, dat bij de 
ejaculatie, tijdens den coïtu,;, het sperma uit de scheede af
loopt, d . i. niet op de gewone plaats, den baarmoedcrmond, 
komt, waardoo r bevruchting , foecundati e) óf onmogelijk, óf zee r 
onwaarschijnlijk wordt. De jonge mannen onder de A ustra
liërs nu doen zich den penis sp lijten, zoodat zij hypospadisch 
worden. Deze niet absoluut zekere methode zal ond er de 
L ezers van ons boekje wel geen aanhangers vinden, en wij 
laten haar hier dan ook lieve r, als het rechtmatig eigendo m 
van onze antipoden, nader onbesproken. 

' ) SPA DO (Lat.) d. i. Ontmande, g-elubde, ~esneclcnc. 
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Verrassing (Surpri~e). Bij de hooge aristocratie, die een g root 
aantal kinderen gewoonlijk nie t begeert, t en einde het vermo
gen der familie tegen al te sterke split sing te vrijwaren, wordt, 
:ds weinig krenkend von rbclwedmiddcl t egen de zwanger
.~c har van de lijn f{evne lige , beschaafde vrouw, dikwerf 
gebmik gemaakt van de verrassing, welke alleen bestaat in 
een pIotseJijk overvallen der echtgenoote in de vervulling van 
ha ren huwel ijksp li cht. De ervaring lee rt. Jat de ka ns op con
ceptie toeneemt, naa rmate aan den bijslaap eene meer innige 
lichaamsaanraking, vleiende li cfkooz ingen enz. voorafgingen, 
waardoor de opwekking bij beide echtgenooten verhoogd 
wordt. IIet resultaat dezer methode schijnt gunstige r te zijn, 
naarmate zij vanaf het begin van het huwel ijk stipter werd 
nagekomen, ie ts, wat men gewoonlijk ook alleen in de 
hoogere kringen verwachten kan, waarin de F ransche spreuk: 
»het eerste Rind is VO()l' de gezondIleid, het tweede voor de schoonheid 
der vrouw; meer kinderen bederven aIles, ,. ten volle past. Juist 
dáár is voor den man de behoefte aan een meer innig 
huwelijksleven minder g root, omdat hij, gesteund door g un
stige pecuniaire verhoudingen, dikwerf extra mllros t en volle 
genieten kan, 

Afleiding (Abstractit). Eene andere, eveneens weinig aanbeve
lenswaardige wijze van voorkomen der graviditeit bij de copu
latie, bestaat in de afleiding van de zinnen, waarbij de man zijne 
gedachten zooveel mogel ijk tot eenig onderwerp, b.v. tot zijn 
maatschappelijke n werkkring- behoorende, bepaalt. De waar
neming lee rt n. 1., dat dc ontvangenir; gewoonlijk verijdeld 
word t bij een t e spoedig, of ook bij cen t e laat ejaculeeren 
van het sperma en bij ecne te geringe sympathie der echte
lieden gedurende den coitu$. Op het oogenblik der ejacu
latie moet, naar men zeer te recht aanneemt, deze hooge 
opwekking van den man 'amcntreffen met die van de vrouw. 
Geschiedt zulks niet, dan is de co nceptie bij overigens groot 
verschil in temperament en neig ingen der beide echtelieden, 
niet zeer waarschijnlijk. Hieruit blijkt, dat de ma n en de 
vrouw, indien zij den kinderzegen begeeren, bij het bestaan 
van dat verschil, zich gedurende de cohabitatie naar elkan
ders nelgmgen moet e n Hcgelen'·. 



Congressns interruptus, (coitus res ervatu ~, onani~ml!s conjugalh). 
Op J e v raag-: , Gomment faire pour ne plus avo ir d'entants r' ge:dt 
een Fransch gynaecoloo'" het eenvoudige a n lwoord , Manger 
Ie poisson sans la sauce, et - voegt hij cr halllli g to - jamais de 
contremarqne," overtu igcl als hij is, dal de \\':larsc h u\\'ing tcge n 
h et wedcr inbrenge n van het mannelijk lid bij de Ixoe: fcnarcn 
v a n de n congressus interruptus, in ZCèr veel <Tcvalkn \I'e1 n iet 
overbodig za l zij n , I k congressus interrup t~ , h et pi lselijk 
a f breken cl r cohabitatic (,nll1idc1e ll ijk \,(\, ',r dc ejaculal ie:, is 
in we rkclijk h c iJ, c n voo ra l in l'rankr ij k , de l1\ eest gc1.Jrui ke: lijke 
method e t e r vou rkom ing va ll de ZI\"él nge rs °h :lP ' 

Dezc meest gcbru ikelij ke met hode Il U is teve ns de meest 
scbadelijke, zo u wel V O( r (Ie ll ll1 a n , <tb voo r de VrtJU\I', l'1l1da t 
zij s luipe nJc, ecne re e ks va n stoornissen voo ra l in het zicls
e n ze Iluwlcvc n d er bc ide cchtgenoQten vcr orzaakt, die, in 
vereenigi ng m et opvolge:n de verzwak k ing va n ck geslach b 
s fee r, cI e v rocger missc h ien krachtige ~le nschen ' in hooge 
mate ui tput. Nadc r k unncn w ij hi c r ovcr dezcn vu rm Vól n 
vennom d o nél n isme niet uitwe iden j belangstelkncl e n en beb ng 
h ebbcndell , d ie meer \'a ll d it ondcrwcrp bcgcercn te \I'de n, 
vcrwij2c n \I' ij naar o ns 111ceQ:ienoemd gcsch rift : ~ Gevaar)ijke' 

Huwelijksgebeimen ~' ) . 

Tot dusvc r re gaven w ij hie r, aan het e ind V<.l n ons boekic, 
een beknopt overzich t '/ ~111 de middelc n ter verkrijgi ng- va n 
fac ultatieve st e ri litei t , welke u i door dcn man en de vrouw 
b e ide n, u f a lleen doo r de n ma n, in t epassing wo rd e n g-e
bracht ; wij willen tha ns nog m d cen c nkel woo rd gewag 
m ake n va n micl cl t.:l en , welk, allee n door cic vrouw wordcn aan
gewend, om t e n s lo tte m e t <.:c n paar woo rde n ons afkeu r~ n cl 

oordeel u it t e sp reken over de zoogenaamdc: JMethode double" 
van Dr. PULl~, hd pseudoniem van e:en b ij uitstek ha nd igc ll 
kwak zal vc r. 

Baarmoederverschuiving (Dislocatio artificialis uteri ), Een in Europa 

') V oora l leze men h ie rover: De <:iel'are n va n hl't ~ i e llll',i\IaI Lhll ' 

sian is nll':, voor de gezo nd heid, cic zc.'llclijk llcill, het f,ullilielcn:n en (lc 
maalsdlapp ij, met ee n aan ta l ge ncesk und ige \I a;lrIl c lIl ing'cn duor ti-=! 
docto re n l \ IJ IlL F en BERl; I'; RI,;J', l' r ij,; / I. ~; , .\In<; tcnblll, .\ , \,:\)l 

KJ. .-\\'EJtEN. 

~\;h ce l, CJllbckl.nd , clllch in ()()st -Ind ië- vee l tnegepa <; t vno rbe
Iltll'c11l1Iddcl t '~e ll de z \\ all ~: lTsc h;tp, is de: zuuge lLlallllk ut e
rUfverrc huiving, I je re:cds v r(>eg (\nl\\' ikkelde gc<;lac lt h<lrift clcr 
I1l c i~jes in di, trnpischl: g<.: \I'l.:'-' t c n, duet haar bed ac h t z ij n lp 
<.:<..: nl g I1wlllcl. \\ ';t:trmcrlc zij d e co nce plic \ ' ()rkOIllCIl, l laar 
\I'ordt daarl,ij hlIll ' \ e:]'k..: nd d o r ecne ~ D oko ~ n," u'ne: oude: 
\'rOU\\' , d i , d <.: kun ,~ t \'ers taa t, clon r drukkcn, wrijvcn en k ne
den, d, i, een c ,~(lll rt IlJ;l sc; agd.J c il ; lI](1eli ll ~, V<ln de n bu ikwa nd, 
CC Il C li )!g ill g',; \' e r;lI11krill~ \'an (k baarmoe c!er l c bcwcrke n, 
,,' ;t:lr,l()or de7.c, e: L' nc a -htcrovc rhll i ~in~ (retroflexie) \ 'crkrij
;';'ell<l c , uI'~e ,.;c hik ",,,relt ll )t h e t "1'1\e:11lcn V;lIl het bij dcn 
CUl tliS ;.;ecjac ul et.: rd ..: " perll1:l cn ; t1ZI lil co nc c.: ptie \'t.:rijdeld 
\\"rli t, I ):ll dit z"cr \\'el Jllo;.':d ijk is, ku nnc n de I .czcrs c n 
l ~c /.crc -;se: 1l \ '; UI "lh ],oe: I'jL' z ic h Ilit h e t op d c \'nri g-c hlad" 
lijden 11l ed,'~cde:cl d c lI\ 'C 1' d L' 1l hou\\ "; U1 dCIl V!'lJU\I ciijken 
~ , ";lac htc tf) c-; t 'I. gC IlI :lk h : lijk \' ''(I r<; t c llcn. ] Je g c ri ngl' s l;, .., r ,· 
nl'; 'ie Jl lil rl c urin c lll l1/.ing (retentio urinae), pijn cn in de IClldcn 
streck d :la rbij , schij nl' ll \'all \'norhij::;-aandc n ;lard te z ijn . \\ ïl 
CC Jl a ldus bchandcld Illl.'i sjl' Iatcl' Illl\l'e:n '11 11loe:d c r wO l'den, 
da11 \\'((!'llt d e utt'ru s dool' zulk CC11e Dokoe n IV ' (kr iJl z ij n ' ]Hl r-
1l1;d~Jl s l;lnd tcrLlg'ge: hrac hl. Hij V 1''' 1I I\ 'CJl, di e rceds h:l'l l'd e Jl , 
'i chlJllcn d ezc 1l1 <lJli l ,ubtic11 m et l11ind e r ' fLl ll s ti'" "'c"ulu tc 

~ ~ b ~ 

\\'u rucn ;lange:\\'cll(1. 

l iet wil <lIlS t'H.:scilijn,'n, dat eenc der~clijke b c h a ndel ing 
\'(" ,r d c Europeesc be vrllU \\' mindcr ~cIVc n :> c lt t is, e n \I' ij w il k n 
Iban,\'cr hi e r d; 1I1 (Jok ni et nad c r in hil.olldc rheden t red cn . 

Gouden Vag in a kogel ~, T"t lil: ve le ar ti kl' k n , \\ 'd k e dc k a ra 
va ncn re cds in d c :\ l id dcl e 'tl\\'c n va n uit het vc rrc ( Josten 
Ch in; l ~ Il J ;lpan n;l;lr den I ,e\'a nt \" ) erc.len, o m va n claa r naa l~ 
Eu ropa, met name I Ltli l' , te: 1\',J rd CIl overgehracht, bc h o ren 
ook d e goud en vasi na- ot ge J achtskogel ~. VI'H',r de c hab itatic 
\\ 'crcJ, ill It :t1it:, ill d e: v"o r~' aancle ccu\\' \'oo ral, zu lk een gou
den kogc llj e, dat VOOI a f ccniget1 tijd »I n ce: nc chcmische zclf
st amiig hcid" ;;dcgd \Ll ~, i11 d e vagina ingeb rac h t om b e
vruchting tc \'OllrJ..:ulllen , 

Ecn Fr;ulsch gcnce:,~ku nrli gc ) dic \'an d Tgclijkeapparaatjc,.; 

" 1 ),\I{TI<;lï ':" IJe '" prn rr~' ,ti ,,,, volontai rc dcs S-.: x 's, I'ari ' 181)2, 



eene uitvoerige beschrijving geeft, deelt cr o. 111. van mede, 
dat zij in alle Mobal11medaansche staten en in het algemeen 
daar, waa r polygamie (polygynie) h eer~cht, tot cic vek 
micldelen bt:hoorcn, welke daar in gebruik zijn ten einde 
conceptie te voorkomen. 

De door het heete klimaat sexueel gcprikkelJc vrouwen 
verstaan bij uitnemendheid de kunst haar ges lac htsdrift te 

bevredigen. 
Hij verhaalt hoe de Ja pansche en Chineesche vrouwen 7ich 

hiertoe o. m . ook van ee n instrumentj e bedienen, . dat uit 
twee kleine, holle kogeltj es van gelijke grootte, en van ged 
koper vervaardigd, bestaat. De wijze waarop de Oostersche 
vromven zich van dit middel, ter bevrediging harer geslachts
drift, bedienen, vindt men, evenals de gebruiks aanwijzing van 
de gouden geslachtskogels, uitvoerig beschreven in ons reeds 
boven aangehaald werkje: .11C;VilitrJUlu;" tluweIÜk.i)eiteilÜen. 

Vaginapillen. Eene andere soort kogeltj es, in gebruik ter 
voorkoming der graviditeit, zijn de Yil!5h141'11l~u. Zij worden be
reid uit cacaoboter en zoutzure chinine en ongeveer een half 
uur vóór de copulatie in cle sc heede ingebracht en wel zoo
danig, dat zij voor den in den scheedebodem uitstekenden 
uterusmond geplaatst worden. Door de lichaamswarmte, welke 
ook locaal nog verhoogd word t bij cle cohabitatie, wordt zulk 
eene pil vloeibaar, en het geëjaculeerde sperma wordt, door 
dooding der spermatozoiden door de vrij gekomen chininc, 
onschadelijk gemaakt. Vervloeit de pil evenwel niet op het 
gewenschte oogenblik, dan is de ka ns op bevruchting niet 
gering. Het is duidelijk, dat het nut dezer Vilg1nal'Iullll of 
suppOSItoria zeer problematisch is. Een Engelschman bracht 
ze in 1886 het eerst in den handel. De \veinige voorstanders 
van het gebruik dezer vagiDilpitlen de twijfelachtige beteeke
nis van dit middel inziende, raden dan ook onmiddellijk na 
de copulatie, nog gebruik te maken van eene uitspoeling der 
scheede met eene zwakke, lauwe zeepoplossing, ter verwij
dering van het achtergebleven vet. Vrouwen met een ge voe
lig scheedeslijmvlies, verdragen deze laatste volstrekt niet. 
vVij kunnen deze methode clan ook weinig aanhangers voor
spellen. Hetzelfde lot zal de gelatinekapsels, met gelijk doel 

door den Engelschman Dr. A LLBUTT der vrouwen aanbevolen, 
treffen. Reeds de ROlllcinsche ge neeskundi ge SORANUS beval 
de r vrouw, die concept ie wenschte t e ve rijdelen, aan, zich te l
kenmale vóór den bijslaap, den uterusmond met olie àf honig, 
beide met absinth of opobalsem vermengd, te bestrijken. 

Vinger druk (Digitaalcompressie). Dij den minder beschaafden 
buerenstand in Frankrijk en dien in Zevenbergen, in welke 
landen de bepe rking van het kinderenaantal reeds geruimen 
tijd ingang vond. is een voorbehoedmiddel in gebruik, dat 
bekend is onder den n;n rn van vingerdruk. Op het oogenblik, 
dat de man het sperma in de scheede zal ejaculeeren, drukt 
de vrouw met een' vinger krachtig tegen den wortel van den 
geë rigeerdcn penis, waardoor de pisbuis aldaar afgesloten 
wordt. Het sperma wordt op zijn gewonen weg, de urethra , 
tegengehouden en regurgiteert, d.i. gaat den tegengestelden 
weg in en wordt in de blaas gevoerd, van waaruit het later 
met de urine geëvacueerd wordt. Dat dit gewelddadig middel 
hetzelfd e, en wellicht nog ingrijpender, schadelijk effect op 
den mannelijken geslachtstoestel vooral heeft, dan de con
g ressus interruptlIs, behoeft wel geen nader betoog. Iets 
dergelijks, doch gewoonlijk in mindere mate, treft men aan 
bij mannen, die aan st erke vernauwing (strictuur) lijdende zijn, 
b.v . als gevolg van vroegere druiperinfectie. De schadelijke 
gevolgen van de toepassing dezer methode doen zich, even· 
als die van den congressLIs interrllptus gewoonlijk eerst op 
den lang n duur, maar dan ook niet weinig heftig, gevoelen, 
en dit nu juist is de oorzaak, dat waarschuwen van bevoegde 
zijde bij de beoe fena ren dier methode, zoo weinig of niets 
baat. 

R eeds boven maakten wij met een enkel woord melding 
van de overeenkomst in temperament en neigingen der beide 
echtgenooten, welke gedurende den coitus moet bestaan, 
indien deze t ot de conceptie der vrouw zal leiden. Men mag 
dan ook met grond aannemen, dat van de honderd gevallen, in 
negentig, het niet volgen der conceptie g zocht moet worden 
in een te spoedig of een te laat ejaculeeren, d.i . in eene niet 
goede . regeiing" der beiderzijdscbe zinnen. Dit feit nu is niet 
a lleen aan meretric8S, maar ook aan weduwen bekend, die dit, 

• 



onder ,;egen:n I1l ~LtI1digh ' dcn, met uih l 'kencl ge\'(,J~, d ien,;t
baar aan hare beiange ll Il'etcn te ll1;d':CI1 , I.ij "()Ork"IllL'll ue 
Oll tv;lngcl1is cl U I' hd \'(d~en van ecIlC: lll'ee \', ludige metho de, 
dat zij nam 'lijk np het be,; li:-;sL: nd n ()gc nhlik ,':lil d e :-;[Je rlll ~l 

~j;t 'lll<lt ie hel diep indringc n \ ';111 den IJ 'ni..; d')\lr kr ;l<~ htige 

" Inl 'l1[lerSlilg \ ' ;ln den IJui k, tl'achtell te hl~ Vul'llc r(: n , of <HJk, 
dal zij d;larlJij den tegel1g' o.! , teldcn wq_; volgen, d,i zi 'h terug
h()uden LJ~ de tllccr innig \;; vLrC:èll i ~ ill g , ln elk b'e,"a l hehc)(Jrt 
hi ' rtlJC e '11C: ze k e n:: m;lle \,;111 g .... tlL"icndheid, we lke: " cc l \ T"U

\1' '11 zich, d< ur gun,;tige li g'gi n ~; ' ";lIl h:[:lI' lich; I:IIIJ, l; igl~ 1l 

II'<..:te ll te make ll , Til' knl ,l;ld 'chijl1 l VI '11 z,: ld ï,;lI ll e r zwa nge r 
11',11' kil het re:-;ulLlat hi C:I'\':1I1 l<' zijli, I':ene :1I1 :tlCl ge ll itll'e r
ki ng verkrijg t de \I' UIl' met lip het nllg'c nhlik, \\,;larin [lij 
dell Ill;ln d e hoogste mal e ,'an I PI' ,j,k ill g he:-;t;L:LI' , den adem 
in te bouden. ~ I ecrgelluc!11de l ~ll111ein,.;chc ;"~ ' n '\.':-;heL'l' ~')I,,\1\ l 'C; 

beval dit middel ,,()k reeds tier ''1'( ll!\I' :t:111. 
I':enc gclijke !lla te \'~ln zelfbeh eer,;ch ing be lw e tt d e \Tn 1I \I', 

\I':lll neer zij, m c t gelijk d() cl, 'lP bet heslis,;e nd n'lg'e nhlil ' , ecn 
h ;lrer \'odc n plubel ij k hillll enll'aarh k;lIlklt. 11';I: lrbij d e \'oet 
zool na:lr buiten, d c t eenUl scJllIin n,la r l)\IlIlen \\'nrdcn g e 
richt , La a btgenilcll1d l: h<l n cklin~ is dc sp icrbc \\'cg ing , wclke 
de nog maag delÜkc cchtgenoot<.: b ij harc , th;U l:; geO<. ,rl(J( )fdc. 
deflo ratie, d ,)or den inst inc tieve ll schrik bij de vu lto (liing van 
clen bijslaap, v o lb rengt, 

Uitwerpen van het sperm a. uit de sc heede. I kt is weder, \ ustralic, 
van\\'aar dit l1aluurlijk [J rcsc l'valief ~ lns \I '(lIdt nledc~edcclcl. 
&Onlllllldcilijk n ,l Ue lIit efc n in ~;, V:tll dcn bij ~la 'l\) r ic h t de 
vrouw zich 'lP, spreidt h ;lrc l) eC ll e n uit elkallder, en met l:cne 
"linffcrendc Ul:\"e , '- in a , 'al] h,lI,(;11 rOl11ll , \\'erpt zij I11d CCIl o ~ b 

knchtin'e ll ruk naa r vo ren , 'C l!e ma:-;sa ,rit s lijm \'(jo r zich 
ui; op ~lcn g-rond" . , , , a ldus de bcschrijving ,':ll1 iemand, die 
dc tw ij fe lac htige ee r ge noC' t , dit bij. \ustra lisc h c \, 1'( ,u\I'cn 
\I'aa r te nClllen, Vall uit llun g arije komen beric hten, lbt IJ ij 
de vro uwen d aa r te IancJe deze nlethud e" ouk \I'o relt t Oe
gepast , S ORAl\ U.' leeraarcle d c r K0 111eilbche vruu\\'cn on 
middellijk na de COlublic t e hurken . Bij de arme b e vo lking 
va n lt:d ië is dit t hans nog in gebruik, doc h in ZOU\TITC g e
wijzigd , dat de vrouw u cze lichaam sbeweging, t e i" ver\\'ijdc -

I 
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rin g van het spenn,l, t,,;ep ,lan l d et gaa n met hOesten en het 
in I\'c rki ng bren ge n , ':U l de huikpe rs , 

Langdurig zoo ge n, D' eeulI'enuude e rvaring, dat de v~ltb:tar

h eid voo r Uilt :lng 'nis geduren (!t.: het tijcl[>(:rk \'~1I 1 hct ZU OgUl 
(Lactatiep eriode) uilu'sl gc ring is, g: tI reed:; de V!" Hl\\'(.: n \1,111 de 
uudhe id e n li \.: van \rilde , >I ].;S'; l'1111111en, eel1 lll iddcl aan de 
hand lel' \ '()u r].:o111i ll t; ,'all g nl te h'ez il1 ncn, E n dit lan g(!ur lg 
zongen h eeft %e lr.s de Gee5t elij kheid van onz en tüd, die zic h op h e t 
stuk van m(lral ile it " ni et ZO ll g em;d..;kelijk ll it hel I'cld laat 
s la:lIl. ;ds v<lt)r!Jch, ledl11iddel leg'e n (Ic zwange rsch;l p, Z{) O \l'c:i 
ll ig in strijd !l Id de g' lede zede ll " ,rea c ht dZlt ,:ij ,I:ta rleg c!l 
;,;C(; ll hC Z\I'Zl re ll u[>perde , l lcze ni et-st eekh oudend e I11d lwele ve r
dient e\,(:I1I\'e l gl:el1 a:tnl>\.: vcl ing , omdat zij in den vroll\\'c1 ij kc n 
;.;cslachbtL)e:; tcl dikwerf minder g-e\\'c'bchte ver;lnde ring en te 
, 'oorschij n rocpt. 

Vetvorming (C orpulentie), 1\15 even we in ig " immore el" en , d e mu
rali scerend" \\'o rdt, ter b e pe rking van g rou te sez innen, in ecn 
Fra ns c h geschrift de vetvor ming van de VrUllI\' aanbel'olcn, Deze 
obesiteit van het \'I'ou\\'clijk li chaam 7.0U, eloor het la ngdurig 
gcbruik van ;~ctmeelholldencl vned sel , gepaard m et een e\'cl1 
langdl1l'i;.; dolce far ni énte, in zu lk eenc m ate o ntwikkcld m(l C
ten \l'n rden, la t in Je kelen, welke het vrouwclijk ges lachts
apparaal ,;al11ens tcllen , vc rZlnderin;;cl1 intrcde n, welkc de CO Il
ce ptie onmog-elijk l11:lken , Dit ,"'ystee!'l van vctmakcrij als 
voorbehoedmiddel tegen ciL z\Va n ~~L rschap, sponkt, n;lar \\ ' ij 
ve rm oeden, allecn r~lnd In hl,t brein \',l11 den F ra nschcll art s 
1)r. )\ [.]:::\ ~ 1. \ \' J'; IZ, 

Methode doubl e, I n de n laats t e n tijd wordt un Ier den naa m 
v a n . Methode double" van Dr. 1'( I,b, ee ll \ 'oo rbcl1l)cdmi ldel 
tegen de :.; ravid itei t aanlJcv Ien, besta an cic ilJ' een , vó,'l r de 
cup u latic, ins p uiten in (lc ,..;cheedc \'a n Cc ne vloc istof, gepaQrd 
met h et in lJl'cngc ll va n ee ni g-e >g ran ulcs" in (1c ma nn el ijke 
urethr::t, welkcr s;ll llen:itelling, na,lr zijn gcsc hriltje luidt, in 
het belang va n den gebruiker, all een bij U I'. POl. IS beke nd moet 
blij ve il. l n OnZe praktijk, di e zic h ui tsluitcnc) bcpaalt tot h e t 
geven va n consulten vuo r . eo-l\lalth usi; ll1i st isch e aa ng elegen
hede n (ve rl eenen \'a n hul p bij gcwensch te k unstmat ige on· 
vruchtbaarheid ' n ku nstm atio'c bevruchting) wa re n wij m ee rmale n 
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lil d·e gelegenheid de uitwerking van deze »Methode double" , 
door sommigen in blind vertrouwen aa ngewend, te leeren 
kt nnen. Geregeld volgde, ook bij (Ie mees t sti pt e toepa~s ing 

van de in bedoeld geschriftj e aangegeven methode. zwanger
schap, terwijl wij van verschillende mannen vernamen, ebt op 
het inbrengen van de g ramtIes steeds pijnen volgden, blijkbaar 
al:; rrevolg van eene acute (natuurlijk niet-virulentf ) urcthritis 
(pisbuisontsteking). Dit Iaatsk. in vereeniging met het niet 
d( ·e1 treffen der methode en cle hoogst twijfelachtige waard e 
\'<1 n het ~ antiseptiscb-anticoncep ticf' bij den zoogenaamden 
n;ldruipcr, van welks gevaar Dr. P ULl S, meer in zijn belang 
lbn in dat der »a fnemers", zoo hoog opgectt, doen ons deze 
"methode" ten strengste afkeuren. 
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