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Ziel en hart gaan  bij aanhoudend  li jden 
De gloed van  geestdrift wordt gedoofd, 
A l s ' t leven slechts één k a m p is met het  
A l s niet te sterven 's levens eenig doel is 
En uitgesteld bezwijken hoogste prijs. 

 

W A T W I L H E T 

 
 D O O R 

E .  

D E N H A A G . 

  

1899. 



 den dezer! 
Het B E S T U U R  den  Bond neemt 

deze gelegenheid te baat om opnieuw een beroep te doen 
op alle geestverwanten tot aansluiting. W i j beleven toch 
waarl i jk geen ti jd om onverschill ig te blijven omtrent het 
lot van een groot deel onzer bevolking. De armoede en 
ellende, waarin wij zoovelen gedompeld zien, als gevolg 
van overgrooten kinderrijkdom, mag en kan onzen geest
verwant niet onverschillig doen blijven voor het streven 
van den Bond. W a t wij in hoofdzaak te bestrijden hebben 
is onkunde. W i j hebben vertrouwen genoeg in de kracht 
van ons beginsel om overtuigd te zi jn, dat een ieder, die 
er mee in kennis gebracht wordt en onbevooroordeeld 
daarover zijne gedachten laat gaan, zich van de waarheid 
doordrongen zal gevoelen, dat het onzedelijk is om meer 
kinderen te verwekken dan waarvoor men in staat is de 
eerste  van een gelukkig bestaan te  
voldoende voeding, verpleging, huisvesting en opvoeding. 

Den zedelijken en geldelijken steun van alle geestver
wanten hebben wij noodig om den aangevangen strijd tegen 
gebrek en armoede met vrucht te kunnen voortzetten. Onver
schill igheid van geestverwanten omtrent de verspreiding 
van kennis aangaande een maatschappelijk vraagstuk van 
zoo groot gewicht, getuigt voorzeker van weinig belang
stell ing in het lot zijner  en heeft dit groote 
nadeel, dat de lust en ijver bij anderen wordt uitgedoofd. 

W i e hiermede instemt wordt dringend verzocht om ons 
zijn steun niet te onthouden. De Bond telt thans  '99) 
533 leden in verschillende oorden van ons land woon
achtig, maar groot is nog het aantal van hen, die zijne 
beginselen zi jn toegedaan en niettemin in gebreke bleven 
óm aan onze roepstem tot aansluiting gehoor te geven. 
Met het oog op den ruim zeventienjarigen arbeid en de 
verzekering van het Bestuur dat het met  
i jver op den ingeslagen weg wenscht voort te gaan, 
vertrouwen wij dat velen de redenen waarom zij tot nu 
toe niet bij den Bond z ich aansloten nog eens ernstig 
zullen overwegen en bezwaren van weinig gewicht zullen 
opofferen aan het groote belang, dat den Bond voorstaat. 

Het Bestuur  den  Bond, 
B . H . H E L D T ,  
E .   



 

De Leden van den  Bond en de 

Besturen van  kunnen tegen toe

zending van  bedrag der  door 

 van den Secretaris-Penningmeester E.  

Barentzstraat 70 den Haag , exemplaren dezer brochure 

ter verspreiding bekomen. 
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De aandacht wordt verzocht voor het „Woord aan 
den  (los blaadje). 

 INSTITUUT 
 GESCHIEDENIS 

A M S T E R D A M 

Wat wil het   

Het onderwerp dat ons za l  is zeker niet 
nieuw, en onder de vele vragen des tijds, za l men het 
Nieuw-Malthusianisme een plaats niet meer kunnen ont
zeggen, ofschoon kranten en tijdschriften er in den regel 
liefst over zwijgen. Hoe komt dat? Waarom wordt het 

 nog zoo weinig beschouwd als elke andere 
zaak op sociologisch gebied waarover in 't openbaar ge
schreven of gesproken  

Omdat  slecht is zeggen de tegenstanders. N u , slecht 
is maar  over wat vroeger slecht was, denkt 
men thans geheel  van slecht werd 't langzamer
hand verkeerd genoemd, en  iets zeer begrijpelijks, 
j a , nog later, werden zij die het  niet aandurfden, 
voor dom uitgemaakt. Reeds Christus werd wegens zi jn 
zoogenaamd slechte leer gekruisigd, en na hem kwamen 
de martelaren! —  en Galileï, die leerden dat de 
aarde om de zon draaide in plaats van, gelijk men dacht 
en de Ouden gezegd hadden,  de zon om de 
aarde, werden vervolgd en in den kerker geworpen. 

 Bruno en  verbrandde men, omdat zij 
z ich tegen  denkbeelden verzetten en de mis
bruiken van hun ti jd aan de kaak stelden.  val len 
geen steenen uit de lucht" , zei de groote scheikundige 
Lavois ier , de geleerde die de wetten der 
ontdekte   de welbekende  af
komstig van uit elkander gespatte hemellichamen, bewijzen 
dat hij dwaalde. 

W i j gelooven dan ook, dat die weinig openlijke behan
deling van het  meer daarin  dat alles wat op 
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het geslachtelijk leven betrekking heeft, liefst met den 
sluier der geheimzinnigheid wordt bedekt, als iets anders 
wordt aangezien van eeuwen her, dan alle andere natuur
li jke  van den  eten en drinken, slapen 
en waken, enz. 

In hoeverre dit nu al of niet goed is — en juist door 
dat geheimzinnige de zinnen veel te veel geprikkeld wor
den — laten wij voor 't  daar ; wij  
alleen het  de schuchterheid waarmede het  
nog wordt behandeld. 

W e l gaf M r . S. van Houten, de geestelijke voorganger 
van den Bond, de gewezen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, in 1876 in  Vragen des T i jds " zi jn  
Beschouwingen over de  in verband met de 

  aal, waarin  zienswijzen 
voorkomen, doch na de oprichting van den 
aanschen Bond, in het najaar van '82, werd dat onderwerp 
in gezegd tijdschrift niet eerder aangeroerd dan in '92, in 
een art ike l nogmaals van M r . van  Paus Leo XIII 
over het arbeidersvraagstuk. Maar noch Gids, noch T i j d 
spiegel, noch eenig ander toongevend tijdschrift in Nederland, 
namen ooit voor zoover wij weten iets omtrent het Nieuw-
Malthusianisme op. — 't Is te hopen dat er, nu   j aar 
meer dan vroeger, door voordrachten en de oprichting van een 

 Bond, beweging in de zaak  
te komen, verandering ten goede moge worden gebracht. 

Toen Thomas Eobert   een Engelsch 
predikant, in 1804 benoemd tot hoogleeraar in de geschie
denis en staathuishoudkunde te Har leybury bij Londen, 
met zi jn sedert beroemd geworden boek  over 't 
beginsel der bevolking" voor den dag kwam, was het zeker 
z i jn bedoeling niet, een storm van verontwaardiging op  
wekken, maar ging hij van de edelmoedige bedoeling  
het dreigend gevaar der  voornamelijk in 
de groote steden, te bestrijden, zoo mogelijk te keeren. Z i jn 
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leer : de bevolking neemt toe als  100,  
de voedingsmiddelen als 100. 200, 300, 400, dus ontstaat 
er op den duur hongersnood en ellende — zorgt door late 
huwelijken en zelfbeheersching vóór en in 't huwelijk, de 
overbevolking die er nu reeds is, niet noodlottig te 
grooten — die leer werd van alle kanten aangevallen. Men 
noemde het een  dwang de menschen en voor
namelijk de min-gegoeden, den arbeidsstand, te verbieden 
vroegtijdig, wanneer het jeugdige, krachtige bloed 
de aderen stroomt, te huwen; het was onmogelijk zoo 
niet veeleer onmenschelijk, te eischen, in het huwelijk 
zich óók nog te bedwingen, wanneer men dat reeds in 
den  staat had  — De wetenschappelijke 
waarde van Malthus' leer, de cijfers-kwestie, l iet men vri j 
wel rusten, wat natuurli jk was in een t i jd dat de statis
tiek nog in windselen  eerst veel later begon men de 
waarheid van de cijfers te  doch opmerkelijk is 't, 
dat hetgeen tegen Malthus werd ingebracht, in hoofdzaak 
ook nu nog het voornaamste tegen-argument is,  de 
natuurlijke zijde der kwestie. Het wordt  onmogelijk 
geacht, en dat terecht, van gehuwden in het algemeen  
verwachten, dat zi j voor het hei l der maatschappij z ich 
den bij uitstek zwaren dwang der zelfbeheersching in 
geslachtelijk genot zullen opleggen, zóó zij al in  
waren het vóór hun huwelijk te doen. De raad van 

 trouwt eerst op laten leeftijd, wordt als onprac-
tisch en geheel tegen de natuur, onbruikbaar verklaard 
voor de massa, al mogen dan enkelen door omstandig
heden, temperament, enz. (als  doordat zij z ich op de 
welbekende wijze in het jonggezellen leven schadeloos 
stellen) laat in het huwelijk treden. 

A a n die gegronde natuurlijke bezwaren tegen Malthus 
leer heeft dan ook het  zi jn ontstaan 
te danken, waar in wél Malthus naam voorkomt, maar waar
van eigenlijk  Owen de meer  vader in 
Engeland schijnt geweest te zi jn. 



Het principe waarvan de Bond uitgaat, is van Engeland 
tot ons gekomen, werd door Drysdale's „Beginselen van 
de sociale wetenschappen" meer bekend en voorts verwerkt 
door M r . S. van Houten in zijn reeds genoemd eerste ar t ike l 
in de Vragen des Tijds. Drysdale zelf hield hier te lande 
in het najaar van 1879 een voordracht over Nieuw-Mal 
thusianisme, waarvan hij in 1877 in Engeland een Bond 
had opgericht. Doch ook alle eer komt den heer  V. 
Gerritsen toe,  bekend oud-Tweede Kamer l id , thans 
Wethouder in Amsterdam, die, zich gelaafd hebbende aan 
de  bron, besloot bij z i jn terugkomst in Hol land 
in het najaar van '81, den Bond te stichten. H i j , met de 

 B. H.  (toen reeds voorzitter van het  
Ned. Werkl ieden Verbond) en  J . M. Smit, Leeraar 
aan de H. B. School te Apeldoorn, vereenigden zich den 

 November 1881, en voorloopige statuten werden 
vastgesteld. Zi j zonden in J u n i '82 circulaires rond door 
het geheele land aan, zoo men dacht, geestverwanten en 
aan hen uit den beschaafden, ontwikkelden stand, die geacht 
werden het  idee te zullen steunen. 

Zeer zeker waren de hoofden en harten, èn door Drys 
dale's boek èn door M r . van Houten's geschriften voor
bereid, anders was het onmogelijk geweest dat in Neder
land, reeds bij den aanvang, de toetreding tot den Bond 
op een 500-tal circulaires inderdaad zoo belangrijk was. 
Er traden  125 leden  En dat voor een zaak zoo 
geheel indruischende tegen de voorvaderlijke zeden en 

 
In  '82 werd de eerste  vergadering te 

Amsterdam gehouden; de Bond telde toen 233 leden, waar
onder 13 dames en 17 geneeskundigen. En nog wat later, in 
1885, kon er een li jst gedrukt worden, waarop 526 leden 
voorkwamen. Onder die leden vinden wij de il lustre namen 
van Charles Bradlaugh, D r . L . Buchner, Prof.  

 en Eduard Douwes Dekker, als  Den 
heeren Drysdale en M r . S. van Houten was reeds vroeger 
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  aangeboden, hetgeen door beiden 
werd  en thans zi jn zij nog Eereleden. 

Onbekend maakt onbemind, en daarom, wilde men effect 
zien en propaganda maken, diende er geschreven te  
er werden boekjes uitgegeven, schetsen genaamd, ter ver
spreiding van kennis omtrent doel en streven van den 
Bond. No. 1 van die schetsen was  P r o g r a m " door 
D r . J . Smit in '82;  volgde  No. 2 „Darwinisme 
en Nieuw-Malthusianisme" door M r . S. vau Houten, en in 
1884, twee jaar na de oprichting van den Bond, rekende 
men het terrein in ons land genoegzaam verkend, om thans 
met de  van de leer voor den dag te komen, 
waarnaar trouwens met steeds sterker aandrang gevraagd 
werd, en No. 3 der schetsen:  ontstaan en de ontwik
kel ing van het zedelijk gevoel" bevatte dan ook na een 
zeer juiste en uitvoerige beschouwing omtrent  
en de kenmerken der zedelijkheid, als laatste bladzijden 
(echter nog door den uitgever dichtgeplakt voor mogelijk 
onbescheiden oogen)  voorbehoedmiddelen." 

Schets No. 3 was geschreven door  per
sonen, waaronder doctoren, die echter hun naam niet be
kend wenschten te  in drie weken werden 2000 
exemplaren verkocht, zoodat een nieuwe druk dus noodig 
was. Thans bepaalde het Bestuur z ich enkel tot de hoofd
zaak en onder den t i t e l : „de Middelen ter voorkoming 
van  gezinnen" zag een brochuretje van één ve l 
druks het l icht, dat  behalve enkele verbeteringen 
en redactie-wijzigingen, het boekje is waarop gedoeld 
wordt, wanneer de Bond z. a. natuurli jk het geval was, 
al bij den aanvang, aanvallen en verdachtmakingen van 
andersdenkenden heeft te verduren en het hoofd te bieden. 
Dat boekje werd bij duizenden en duizenden gedrukt 
en verspreid, zoodat het nu bij honderdduizendtallen, ook 

 de nadrukken van den kleinhandel zonder 
goedkeuring van den Bond, in Nederland verspreid is. Het 
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wordt gratis gezonden aan hen, die het  te  
Het spreekt dat van zulk een boekje, zoo ingrijpend in 

het geslachtelijk leven, misbruik gemaakt werd, en terwi j l 
het door den Bond vertrouwelijk verspreid of onder couvert 
den belangstellenden gegeven werd, waren de 
kers en  aanstonds gereed er niet alleen 
zonder vergunning meer of min verminkte afdrukken van 
te  voor een niet al te geringen prijs, maar ook 
door een de nieuwsgierigheid prikkelenden t i te l de koo-
pers te l okken ; ook ongehuwden, meisjes en kinderen 
kwam het op die manier in handen. V a n welk drukwerk dat 
in trek moest komen, werd echter geen misbruik gemaakt  

W e l waren in '84 de middelen aangegeven, de theorie 
was gesteld, doch nu moest de  volgen en reeds in 
1882 had de eerste  doctores, D r . A le t ta 
Jacobs, zich beschikbaar gesteld om, in een door haar 
opgerichte pol ikl iniek voor kostelooze geneeskundige be
handeling van vrouwen en kinderen, 4 uur in de week 
de vrouwen van on- en minvermogenden kosteloos te 
helpen en in te l ichten omtrent het gebruik der Voorbe
hoedmiddelen.  zij deze  

Naarmate dan ook het  meer bekend 
en ook langzamerhand — eerst natuurli jk zeer schuchter — 
enkele malen in de Pers besproken werd, verklaarde z ich 
eerst eene vroedvrouw in Amsterdam, daarna in den 
Haag en later op andere plaatsen verklaarden z ich 
dere vroedvrouwen bereid — daartoe eerst door het Bestuur 
aangezocht, zoo  was dat een eventueel  
zou worden aangenomen — zich in betrekking met den 
Bond te wi l len stellen. En onder eenige voorwaarden, 
waaronder een wezenlijk  hoog salaris voor het 

 van kostelooze hulp aan on- en minvermogenden, 
werden nu successievelijk van  in Amsterdam, den 
Haag , Botterdam, Middelburg, Groningen, Arnhem, Utrecht 
en den Helder vroedvrouwen benoemd, die natuurli jk ook 
tegen betaling hulp verleenden. 
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 hadden zich vóór '91 twee doctoren respectievelijk 
in Botterdam en Groningen en in '92 een te Drachten 
(Friesland) beschikbaar gesteld, om den Bond van dienst 
te zi jn en kosteloos enkele uren per dag af te zonderen 
voor de   voor on- en minvermogenden. 
La te r kwamen daarbij nog 2 doctoren in B l o k z i j l en 
Dalfsen  zoodat de zoo te waardeeren steun 
der geneeskundige faculteit den Bond niet heeft ontbroken. 
Eenige maanden geleden bood z ich in Amsterdam een A r t s 
als adviseur aan 1). 

In '94 werden de eerste 640 vrouwen door de vroed
vrouwen van den Bond in Amsterdam en den H a a g inge
l icht en geholpen. In  bedroeg dat aantal bij doctoren 
en  3340, in de hoofdsteden en voorts uit 
alle deelen des Lands. In '96 was  2464. — In '97: 
2861. —  '98: 2681, naar schatting, omdat in dat jaar 
Mevr. de Wed . van Ham voor slechts drie maanden voor 
den Bond werkzaam was en later niet  uit Amsterdam, 
waar de meeste vrouwen geholpen werden, ontbraken de 
gegevens dus grootendeels. 

B i j die cijfers valt op te merken, dat het elk jaar 
nieuwe patiënten zi jn. 

In 1895 deed het Bestuur van den Bond een groote 
stap door het aanvragen van de Koninkl i jke goedkeurfng 
op de Statuten. De t i jd was er voor gekomen en zonder 
moeielijkheden werd die goedkeuring verkregen met de 
onderteekening van den Minister van Just i t ie van der 

 eerst ongeveer een jaar later schijnt het de 
Volksvertegenwoordiging te zi jn opgevallen, dat dit zoo 
maar zonder slag of stoot was  althans in het 
begin von '96 maakte een l i d van de Eerste Kamer z i ch 
tot tolk van zi jn geestverwanten, de anti-revolutionairen, 
om den Minister van Justit ie bij z i jn begrooting te inter-

1) Te Utrecht , te B lokz i j l en te Dalfsen is die  h u l p 
op dit  niet meer te bekomen v a n een deskundige door den Bond 
aangesteld. 
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pelleeren over hetgeen was geschied. De Nieuw-Malth. 
Bond was z. i. onzedelijk en  nooit de Koninkl i jke 
goedkeuring mogen erlangen. De Minister verdedigde zi jn 
standpunt op uitnemende  doch geen van de hoogst
aangeslagenen in de Belast ing ondersteunde de regeering. 
De motie werd echter ingetrokken op voorstel van een 
der leden, nu toch genoegzaam gebleken was hoe deze 
tak der Volksvertegenwoordiging  Nieuw-Malthusianisme 
gezind was. 

In de Tweede Kamer had de tegenpartij nog een jaar 
langer  om het Nieuw-Malth . aan te vallen, want 
eerst in het najaar van '97 werd de Minister van Justit ie 
bij zijne Begrooting geïnterpelleerd, óók door een anti 
revolutionair l i d , omtrent de onzedelijkheid van den N . - M . 
Bond, enz. De afgevaardigde  voorzitter van den 
Bond, verdedigde hem op de bekende gronden, en de 
regeering plaatste z ich hij monde van den Minister op 
geheel neutraal standpunt. W e r d aan den  kant, zoo 
zeide hi j , de onzedelijkheid van den Bond betoogd, aan 
den anderen kant waren er respectabele mannen van naam 
en gezag die juist het streven van den Bond, om on- en 
minvermogenden niet meer kinderen te doen hebben dan 
zij behoorlijk konden opvoeden, bij uitnemendheid zedelijk 
achtten, waardoor getracht werd het pauperisme te doen 
verdwijnen en algemeen meer welvaart te brengen. 

Het debat bleef hierbi j . Noch de  noch de 
verdediger van den Bond werden openlijk ondersteund, 
zoodat mag aangenomen worden, dat ook de Tweede Kamer 
z ich plaatste op een neutraal standpunt en, de zaak uit een 
wetenschappelijk en staathuishoudkundig oogpunt beziende, 
de dingen hun gang w i l laten gaan. 

W a t w i l nu   
Niet beter kunnen wij doen dan aangeven wat daaromtrent 

de Statuten van den Bond zeggen. 
Boel. Het verspreiden van kennis omtrent het vraagstuk 

der toename van bevolking en van haren invloed op de 
stoffelijke en geestelijke gesteldheid der menschen. 

Middel. Het verspreiden van kennis omtrent de wette
l i jke geoorloofde middelen waardoor elk in staat is, zoowel 
in zi jn eigen belang als in dat der maatschappij, de ge
boorte te voorkomen van kinderen, wier verschijning de 
kansen op geluk van  gezin vermindert en voor welke 
geen vooruitzichten zi jn op een  bestaan. 

Zonder tegenspraak  een streven dat de ingr i j 
pendste gevolgen kan hebben, want welk vraagstuk in 
het maatschappelijk leven wint het, naast de bekende 

 eten, drinken, slapen enz. in belangrijkheid 
van dat van 't geslachtelijk verkeer. 

Met het doel zullen wij ons thans meer speciaal bezig
houden, want met de middelen, de voorbehoedmiddelen, 
zouden wij meer het anatomiesch gebied betreden, hetgeen 
hier minder voegzaam geacht wordt. W i e daaromtrent, 

 de  nadere inlichtingen verlangt, kan het 
boekje door den Bond uitgegeven, gratis kri jgen. Men 

 zich daartoe, met insluit ing van de port voor 
 verzenden (10  als  en 1  als drukwerk) aan 

den  Barentszstraat 70 Den Haag . 
Het verspreiden van kennis omtrent het vraagstuk 

toeneming van de bevolking is het doel — doch denken 
wij verkeerd, wanneer wij veronderstellen dat de toeneming 
van de bevolking in andere landen, en het daaromtrent op
noemen van vele cijfers, maar weinig belang inboezemt, en 
alleen de toename in ons Vaderland (in ronde cijfers is dat  
50  60.000 per jaar) meer dadelijk gewicht in de schaal legt. 

Toename van de bevolking, dat weten wi j , bestaat er 
in de meeste landen, vooral in de groote steden, en de 
heer Pierson, de tegenwoordige Minister van Financiën, 
zegt in zi jn Boek over  Geen 
achtige verbetering der economische toestanden kan worden 
tegemoet gezien, zoo  de aanwas der  aan
merkelijk trager wordt. 

mm 



 

Zoo gewoon geredeneerd, zegt men dan ook: waar 
de bevolking toeneemt en al het andere zoo blijft of mede 
niet gauw toeneemt, moet er schaarste en duurte in 
alles  eten en drinken, huisvesting, werk,  de 
loonen moeten dalen — want gelijk ook Mr . van Houten 

 waar  werklieden één werkgever  om 
werk, daar dalen de  omgekeerd, wanneer twee 
werkgevers één werkman vragen om te werken,  z i j . 

Sommige economisten zeggen dat de loonen zich regelen 
naar vraag en aanbod, z ich alti jd bewegen omtrent het 
minste dat voor levensonderhoud noodig is — te weinig 
om te leven, te veel om te sterven. Zoodra de loonen 
even stijgen nemen de huwelijken  daardoor wordt na 
jaren de  overvoerd en dalen de loonen. Er 
wordt nu minder getrouwd; na jaren komen er dus minder 
arbeiders en de loonen stijgen weder. Zoo gaat het steeds 
in een c irkel rond. 

Neen zegt de tegenpartij, staathuishoudkundigen van 
een ander gevoelen, neen, bij toename van bevolking 
worden de behoeften zeker grooter, maar de zaken schikken 
zich wonder wel. Er worden meer huizen gebouwd, meer 

 en voedingsmiddelen voortgebracht, enz.  
die meerdere  kri jgen dus meer te doen en er is 
meer te eten. De welvaart za l 't zelfde blijven, zoo zij al 
niet vermeerdert. De loonen,  j a , zullen misschien ti jdeli jk 
wat dalen, maar dat komt ook weer terecht. 

W i j wi l len ons dan ook minder bezighouden met voor
spellingen op staathuishoudkundig gebied, over hetgeen ge
beuren kan, wanneer deze of gene maatregel wordt  
want tegen dat het resultaat met juistheid zou kunnen 
worden beoordeeld, is er al l icht een omstandigheid in het 
midden gekomen die niemand had voorzien, en waardoor 
de uitkomsten heel anders  dan men had gedacht. 

 gaat hiermee als met hetgeen de allereerste regelen 
van gezondheidsleer aangeven,   men alleen bij versche 
lucht kan leven, en schadelijke uitwasemingen, stinkende 
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gassen en dergelijke, allernoodlottigst z i jn. W a s dat absoluut 
waar, kwam er geen nog onbekende oorzaak tusschenbeide, 
waardoor de kwade werking van bijv. stinkende stads
grachten zoo niet werd opgeheven, dan toch beduidend 

 gemaakt, dan moest er nu al geen levende 
z ie l in Amsterdam, den Haag en Delft  

En zonder te wi l len optreden als verdediger van on
houdbare toestanden, gelooven wij dat juist wellicht die 

 gassen de bacteriën dooden die zonder die 
gassen eerst recht nadeelig zouden zi jn. De practijk alleen, 
de ervaring, beslist dan ook, hoe de zaken loopen. 

En in de staathuishoudkunde is dat eveneens het  
er komen veel te veel omstandigheden tusschenbeide om 
voorspellingen te doen.   protectie bijv. hebben 
voor- en  het toepassen alleen van elk van die 
stelsels vermag uit te maken wat op den duur het beste 
is , en dan nog maar alleen voor 'n bepaald L a n d of voor 
bepaalde omstandigheden. 

Dat de practijk alleen ons aller leermeesteresse is, bewijst 
ook de statistiek, of l iever de voorspellingen die  
worden gedaan. W a n t was het practiesch waar wat de 
theorie van Malthus  dat de bevolking vermeerdert 
naar de wijze van 100, 200, 400, 800, dan zou de aarde 
nu reeds meer dan overbevolkt moeten zi jn, hetgeen wij 
weten, dat niet het geval is . De  
L. Eavenstein berekende, dat, naar den maatstaf 8  
vermeerdering van bevolking in 10 jaar — zooals dat  
gaat. — en 207 menschen per vierkante E n g . mij l bebouw
baren grond waarop zi j voedsel kunnen kweeken, het onge
veer nog 181 jaar kan duren voordat de 28 millioen v ier 
kante E n g . mijlen bouwgrond van de aarde bevolkt zouden 
zi jn zonder overbevolking, met 5994 mill ioen menschen. 

W a t er dan ook  zooveel jaar gebeuren za l , laat 
ons vr i j koel, wi j hebben met het tegenwoordige te maken 
en dat  er zi jn veel te veel menschen die on- en 

 zi jn. Er is veel te veel gebrek dat er niet 
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 te z i jn, en gewoonlijk wordt  meest geleden 
in de gezinnen met het grootste aantal kinderen. Het 
spreekt van zelf dat daarin, omdat het kan, verandering 
gebracht dient te worden, verbetering. Die verbetering-
brengt het  

Wanneer op de  plaats van de wereld 
is, is op de andere plaats  dus gebrek. En 
wanneer dan ook de massa  meer verplaatsbaar 
was, dan zou de toename van bevolking ergens, niet  
groot bezwaar zi jn. Men diende alleen te verhuizen en 
de ellende was  Maar men weet het, nomaden, 
herders- of reizende volken werden wel in de oudheid 
en worden nog op slechts sommige gedeelten van de 
wereld gevonden, maar over het algemeen verplaatsen de 
bewoners van de landen van Europa zich niet graag, en 
de Nederlander en de werkman zeker het allerminst. 

 heeft dan ook zi jn groote  het 
kost veel  W e l komt de plattelandsbevolking bij gebrek 
op 't land zoo gauw mogelijk naar de steden, wel trekken 
bedelaars van stad tot stad, als ze maar de lucht er van hebben 
dat ergens iets buitengewoons is, waardoor ze wat zullen 
machtig worden; maar de gezeten burger, hetzij meer ot 
minder bedeeld met  goederen, blijft waar hij is . 
H i j hoopt op betere tijden. Is het daar  zooveel beter 
dan hier, denkt hij  Dat za l hij nog moeten ondervinden, 

 die voorgespiegelde heerlijkheden van verre landen 
bli jken wel eens eenvoudig overdrijving van een enkele 
gelukkige of ook wel bedriegerij te zi jn. En dan, om voor 
alti jd of voor lange jaren te scheiden van bloedverwanten 
en vrienden, van de plek waar men geboren werd en van 
het land waar men na de levenstaak hoopt te rusten, men 
komt er maar zelden toe. 

J a , zeggen z i j , die de oplossing van een maatschappelijk 
vraagstuk in geheel andere r i cht ing zoeken dan wi j , dat 
z a l alles beter worden, als maar eerst de kapitalistische 
maatschappij is vervangen door een andere naar ons  
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't Is  —  zoolang we  nog 
niet z i jn, zoolang we van al die weldaden nog niet kunnen 
genieten, is 't verstandig, maatregelen te nemen om de 
bestaande toestanden te verbeteren. En dat tracht het 

 te doen, door te leeren aan hen die, om welke 
redenen ook, geen groot gezin moesten hebben, trouwt 
zoo gauw ge  door flnantiëele omstandigheden of 
goede vooruitzichten doen  maar beperkt uw kindertal 
als dat noodig   dan za l het elk huisgezin 

 gaan. En wanneer het alle huishoudens wel gaat, 
wanneer er in geen huisgezin meer gebrek is, (ons dunkt, 

  z i jn moeielijk aan een Staat te stellen) 
dan za l het ook dien Staat goed gaan. 

W a t nu aangaat den invloed van de toename der bevol
k ing op de stoffelijke en geestelijke gesteldheid der men
schen, zonder er veel geleerdheid bij te halen, er bestaat 
een oude spreuk, bij u allen bekend, een spreekwoord dat 
wij liefst nu niet zoo platweg noemen wi l len, om niet 
menschen met een hoogst nutt ig en vet zoogdier, en eten, 
drinken, kortom al wat de  noodig heeft tot voedsel, 
bij „spoeling" te  waarvan de  is, dat, 
als er veel monden aan tafel z itten waarop door geldelijke 
omstandigheden maar weinig opgedist kan worden, het on
eindig beter ware, er wat minder monden een aandeel vroegen. 

Ouders kunnen veel beter aan drie of vier , dan aan 
zes of acht of nog meer kinderen al de noodige zorgen 
besteden. Hoeveel te meer is dit het geval, wanneer de 
vader werkman of k le in ambtenaar is. 1) Z i jn er weinig 
kinderen, dan za l elk k ind het niet alleen veel beter hebben, 
wat duidelijk is, maar ook de ouders zullen z ich  niet 
meer zoo als nu hebben af te sloven om toch in godsnaam 

 hoofd  nog niet eens goed boven water te kunnen 
houden. Aangenaam heeft niemand het in die omstandig

 de ouders niet, die alti jd in zorg en kommer zitten, en 

1) En voor dezen is ' t speciaal dat wi j optreden. 
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de kinderen niet, omdat ze niet eens het hoognoodige kunnen 
krijgen. W a t za l er onder die levensvoorwaarden van de 
geestelijke gesteldheid der menschen worden? 

W i j spreken hier natuurli jk van die huishoudens, waar in 
vader en moeder hun taak ernstig opvatten, en alles voor 
hun kinderen over  desnoods z ich alles om 
hunnentwille  niet van die waar gedacht  

 't za l er toch wel komen en anders za l een ander het ons 
 geven  of nog  anders gaan we maar  

Neen, wij bedoelen hier alti jd een gezin dat zelfstandig 
w i l blijven, en knap en flink voor den dag komen en ook 
anderen het zijne w i l     

En bij  dit alles dient nog in aanmerking genomen te 
worden, dat er geen ziekten  want als de man, de 
kostwinner, of de vrouw die voor de huishouding zorgt, ziek 
worden, of wanneer 's winterdags bij slapte van werk, of 
door 'n ongeval of den dood den gewonen gang van zaken 
ophoudt, dan eerst wordt de ellende van groote gezinnen bij 
kleine verdiensten recht gemerkt. En dan wordt onder die 
omstandigheden wel eens bespeurd, dat er met de weinige 
plaats aan tafel, ook geen plaats meer is in de harten 
der ouders. W a n t kommer wekt  —  't is heel 
gemakkelijk voor hen die nooit in die omstandigheden 
verkeerden, maar onverstandig, gelijk van een l i d van de 
Eerste Kamer, om tegen het  aan te voeren: 
dat God alti jd de groote huisgezinnen zegent. 

Lijdzaamheid en geduld  is veel eenvoudiger 
dan beide te  troostredenen hebben maar alleen 
waarde in den mond van hen, die treurige ondervinding 
meemaakten. 

Oneindig beter is  ellende te voorkomen door te 
leeraren: zorg dat ge niet zooveel kinderen kr i jgt , dan alles 
daaromtrent maar den gewonen loop te laten gaan. 't Is een 
kwaal in 'n huisgezin, die vele kinderen met te weinig midde
len van bestaan; een kwaa l waar in alleen de dood  
verl ichting kan aanbrengen. Doch waartoe worden die te 
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vele kinderen geboren; toch niet alleen om de kerkhoven 
te vullen? 't Is een kwaad, voor de maatschappij, meer 
kinderen te hebben dan men behoorlijk kan groot brengen, 
omdat daardoor de armoede grooter wordt. 

Nu kan er wel zóó geredeneerd  voor die 
te vele kinderen moet de Staat maar zorgen in den 
vorm van voedsel en kleeren om ze naar school te 
kunnen sturen, want anders (en dat is waar) hebben ze 
toch aan het kostelooze onderwijs niets. Zeker, maar dat 
w i l zeggen, dat de belastingbetalenden daarvoor moeten op
brengen — want de Staat als Staat heeft z. a. we weten,  

Ja maar, zegt de belastingplichtige, wanneer de belas
tingen vermeerderd  ik heb geen trek om voor 't over
matig zingenot van anderen te betalen. Er wordt veel te 
vroeg getrouwd, dikwijls zonder eenig vooruitzicht, en 
dan komt er k ind op k ind . Moeten wij daar maar allemaal 
in voorzien?  welk recht wordt dat geeischt? Er wordt 
al zooveel  kosteloos onderwijs, kostelooze genees
kundige behandeling, de  zelfs als 't noodig 
is, kleeding binnen zekere grenzen — maar als er zoo onbe
raden getrouwd en het huishouden vergroot wordt, waar 
is dan de grens  Een huisgezin met 2 of 3 kinderen waarin 
door  eens het noodige ontbreekt, dat is 
nog te helpen, en dat w i l ik dan ook wel doen, maar aan 
die kinderfokkerijen is toch geen goed te doen. Er zi jn 
er die er   eer in stellen boven de 12 te  
Die trouwt weet van te voren dat er kinderen kunnen 
komen; tegenwoordig zi jn er wel middelen tegen te veel. 

Onbepaald val t er op hulp in de maatschappij dan 
ook niet te rekenen, en die trouwt zonder middelen of 
met geen of weinig vooruitzichten, laadt een zeer groote 
verantwoordelijkheid op zich. Tegenover de maatschappij 
omdat hij in die maatschappij levende, ook de ver
plichtingen heeft, z i jn kinderen te voeden en te kleeden 
ten minste, en bovenal tegenover zi jn kinderen die hij 
niet behoorlijk kunnende voeden en kleeden, zwak in de 



 

wereld stuurt, waar men zoo sterk moet zi jn, l ichamelijk 
en  om het te kunnen uithouden en niet te 
vallen. Men kan niet alles voorzien; men kan onmogelijk 
den weg voor z 'n kinderen geheel effenen; men behoeft 
zelfs kinderen niets na te laten (volgens sommigen is dat 
eigenlijk  omdat dit hun energie om er zelf te komen, 

 maar wat men hun geven moet, dat is  goede 
opvoeding — flink eten, flinke  goed onderwijs, 
goed voorgaan — want dan zi jn ze toegerust met alles 
wat ze noodig hebben om vooruit te komen, opdat het 
wakkere leden van de maatschappij worden. Onderwijs 
bekomen ze van den  daartegen za l niemand bezwaar 
hebben, maar voor voeding en kleeding moeten de ouders 
zorgen. Voor voedsel zorgen zelfs de beesten, zoolang 
hun jongen  zelf niet kunnen vinden. En wanneer men 
zi jn kinderen een goede opvoeding gegeven heeft, hebben 
zij op geld of goed geen aanspraak, vooral niet wanneer 
zi j er nog niets voor deden in de maatschappij. Z i ch 
zelf te leeren helpen, geeft een ferm geslacht. 

Doch om met beperkte middelen een zeker aantal k i n 
deren goed groot te brengen, moet het getal beperkt zi jn. 
En men  zich niet bevreesd, dat het  dat 
daartoe den weg wijst, bij sterfte van die weinigen,  
kinderloos blijven zal na zich sleepen. Zeer zeker  de 
mogelijkheid om 't huishouden weer te  wanneer 
't door sterfgeval verminderd is, blijft bestaan zoolang de 
ouders er de jaren voor hebben. 

Er is dus naar middelen gezocht om te trachten de te 
groote vruchtbaarheid van den  in 't belang van 
huisgezin en maatschappij, tegen te gaan, waar dat noodig 
bl i jkt , en in Engeland gingen er reeds stemmen op om 
belasting te heffen van de gezinnen waar te veel kinderen 
kwamen, en een belooning te geven aan die gezinnen van 
minvermogende lieden waar weinig kinderen waren. 

De Sociaal-democraten noemen bij monde van een hunner 
leiders, het beginsel van het Nieuw-Malthusianisme, en 

 

als zoodanig nemen zij  dan ook aan, een verbeterde 
vorm van „Armenzorg" — omdat 't tracht armoede te 
voorkomen. Zi j achten het niet de oplossing van het 
maatschappelijk vraagstuk — z. a. bekend, prediken zij 
daarvoor andere middelen — maar stemmen toe, dat het veel 
goed kan doen, plaatselijk en tijdelijk in de huisgezinnen, 
en thans nu deze kapitalistische maatschappij nog zoo 
verre verwijderd is van hun ideaal. 

Goed, hetzij  Wanneer wij dan maar nut doen; 
onder welken naam komt er natuurli jk niet op aan. W i j 
geven aan elk die kennis van ons doel en streven w i l 
nemen, de middelen aan de hand, waardoor naar eigen 

 elk gezin,  eigen lot in handen heeft;  of 
men van een kle in inkomen met een k le in gezin zoo 
goed w i l leven als dat mogelijk is, dan of men met dat
zelfde geld en een groot gezin een zorgelijk en kommer
vol bestaan lijden w i l , totdat men niet meer werken kan. 
Ons dunkt, de keuze kan niet  wezen. 

„Ja, maar dan moet de Staat den ouden werkman ook maar 
 voegt men ons toe. Zeker, moet daarin 

door den Staat, ten minste gedeeltelijk, worden  — 
b.v. wij zullen nu maar eens wat  voor  de 
rest door de werkgevers en de werklieden zelf bijeen 
te brengen. — Doch zoolang er zoodanige pensioneering 
nog niet is, dient elk gezin te zorgen dat het er zelf 
kan komen, door klein te  dan is er ten minste 
kans dat er ook nog wat opgelegd kan worden voor den 
kwaden dag. 

W i j zullen daarop verder niet ingaan ; het behoort op 
't oogenblik niet direct tot de zaak die ons bezig houdt. 

Dat onze leer door vele werklieden en anderen die er 
baat bij zoeken, omhelsd wordt, getuigen de vele brieven 
die reeds bij het Hoofdbestuur van den  
Bond inkwamen. 

Steeds was het: „ik ben werkman of kleine ambtenaar 
„en wij (dat is  man en vrouw) zi jn beiden   
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„wij hebben een of twee kinderen (ook wel  reeds 
„meerdere) en wenschen het er dus bij te laten, anders 
„kunnen wij er onmogelijk komen." Ook wel  „Mijn 
„vrouw kan niet tegen het veel kinderen kr i jgen" of; 
,,'t Spijt ons dat we het niet eerder geweten  
Voorwaar alle zeer verstandige inzichten. 

W e r p t men ons dan ook tegen: „ja maar vele menschen 
is zoo goed voor 'n  wanneer 'n Staat flink 
bevolkt is, gaat 't zoo best!" dan zeggen wij en kunnen 

 't niet genoeg  zeker, als een Staat of stad flink 
bevolkt  maar onder die flinkheid verstaan wij l iever 
een kleiner aantal flinke menschen, dan een veel  
aantal zieken en zwakken of ontevredenen, die met moeite 
en morren hun bestaan en dat van hun gezin moeten 
voortslepen. Er zi jn ook zeer veel omstandigheden waar
door het de vrouw bepaald noodlottig is om maar steeds 
te bevallen, kinderen te verzorgen, 'n druk huishouden te 
hebben en maar weer elk jaar te bevallen. De vrouw en 
dus ook het gezin, raakt er totaal door  Zi j wordt 
veel te vroeg oud en zwak voor haar leeftijd, is geen 
lustige huisvrouw meer, kan den boel niet meer bijhou
den — en 't gevolg daarvan is, dat de man het t'huis óók 
niet prett ig meer heeft en 'n verwaarloosden rommel en 

 schreeuwende kinderen hem de deur uitdr i jven; 
maar al te dikwijls naar de herberg. 

W i j weten wel , 't gaat niet  zoo. Er zijn bewon-
deringswaardig energieke menschen, die, trots de slechtste 
omstandigheden, trots herhaalden tegenspoed  veel ellende, 
toch wonder wel met hun talr i jk gezin voor den dag komen, 
die van hun kinderen toch flinke menschen weten te maken. 
Eerbied voor dezulken — zij doen meer, veel meer, dan 
menig groote der  

Doch wij zi jn niet allen dezelfden, alle menschen zijn niet 
even energiek, even veerkrachtig, even gezond om zoo veer
kracht ig te kunnen zi jn — want gezondheid hoort er bi j . Een 
gezonde sterke z ie l om den tegenspoed des levens te knnnen 
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verdragen, huist slechts in een gezond lichaam, dat in 
de jeugd goed gevoed is. En bij erfelijke ziekten, bij v a l 
lende ziekte, bij tering enz. enz. mogen er zelfs, verstandig 
en waarl i jk zedelijk geredeneerd, i n het geheel geen k i n 
deren  dit is noch gewenscht voor de kinderen 
die later ongelukkige menschen worden, noch voor de 
maatschappij die er niets of niet zooveel aan heeft als 
aan flinke gezonden. 

„Dan moeten zulke menschen maar niet trouwen of z ich 
 wordt er wel   ,,'t moest verboden 

worden dat jonge trouwen." Heel  maar — wij behoeven 
er niet lang bij s t i l te staan — dergelijke machtspreuken 
beteekenen voor de practijk niets. Er wordt toch getrouwd, 
en er komen kinderen bij hen die 't eigenlijk 't minst schikt. 
Op z 'n hoogst mogen ouders of oudere vrienden de jonge 
lieden er op wijzen, dat zoo iets onverstandig is — juist 
teringachtige menschen (om nu deze maar eens  nemen) 
zi jn in den regel 't meest  't Is vreemd in de 
natuur, of l iever in den   (want 
de echte  moeten we niet meer in de 
beschaafde Staten zoeken) maar juist teringlijders zoeken 
van hun kort leven zooveel mogelijk te  De weten
schap nu wijst  tering is wel niet overerfelijk, zij 
wordt gedurende het leven verkregen meestal door inade
ming van de  doch de kinderen van aan ter ing 
lijdende ouders of van een hunner, hebben meestal zwakke 
longen of keel , en dus de gemakkelijke voorbeschiktheid 
voor tering op hun levensweg als treurig geschenk meege
kregen, zoodat 'n  waardoor 'n gezonde long 
of keel niet wordt aangedaan, bij hen tering veroorzaakt. 

Nu zeggen de  niet aan jonge lieden, 
die, of vanwege het geld of vanwege overerfelijke ziekten 
eigenlijk niet moesten  trouwt niet of beheerscht 

  wij weten het, dergelijke raadgevingen zi jn vol 
maakt nutteloos — maar zij  als getrouwt, zorgt 
dat gi j ,  geen kinderen  dat g i j , we in ig 
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bezitter, slechts  kinderen  als ge  kunt 
groot brengen. Dat is de beste manier om  beperkte 
inkomsten en erfelijke kwalen nog  goed in 't 
leven te hebben. 

W a n t , wij zi jn natuurli jk  van de leer om 't hier 
maar recht ellendig te hebben, om 't later (hiernamaals) 
zooveel beter te kri jgen.   wij  maak als ge 
kunt, dat ge 't hier altijd zoo aangenaam mogelijk  
zonder natuurli jk een ander te  Ge behoeft in uw 
jongen leven niet steeds zoo te zwoegen om 't dan op 
uw ouden dag misschien prett ig te hebben. Zwoegen, 't zij 
men 't jong of oud doet, tobben, is alt i jd onaangenaam. 
Waarom zou men het dan doen als 't niet hoeft? — Ja 
maar dan komt daarna, die heerlijke rustige  
waarin men van z'n    

In de eerste  aan dien  heerlijken ouder
dom, die dan wordt voorgespiegeld, ontbreekt in de meeste 
gevallen heel  dat zullen u de ouden van dagen wel 
vertellen. En de     N u , er is alweer een oud 
hollandsch spreekwoord dat  ouders kunnen beter 7 
kinderen grootbrengen, dan 7 kinderen één ouder onder

 En zonder nu te treden in  omtrent 
hetgeen  van dankbare kinderliefde ondervinden, 
merken wij op, dat kinderen als ze groot worden hun 
eigen belangen, hun eigen huishouden  ze kunnen 
dikwijls met den besten w i l niets aan hun ouders geven, 
en de meeste ouders zullen ook  ik wensch l iever alles 
te ondervinden, dan van mijn kinderen  te zi jn. 

Zelf moet men zich dan ook door de maatschappij heen
 van af de jeugd dat men de handen uit de mouw 

kan steken, totdat men in den ouderdom genieten kan van 
de vruchten die men zelf heeft vergaard. Deze laatsten 
natuurli jk ook in den vorm van 'n premie of lijfrente 
waaraan men zelf betaalde. Men moet niet op z'n kinderen 
of op bedeeling of aalmoezen rekenen. Dan blijft men vrij 
en onafhankelijk. 
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Dat alles is niet mogelijk, wanneer men niet  geen 
grooter  ie hebben dan men behoorlijk kan  
noodlottige omstandigheden daargelaten, die dan toch ook 
niet dagelijks voorkomen, en  voorzien wordt door 
een ongevallen-wet of is 'voorzien door de  
die inderdaad in Nederland bijzonder groot is. B i j dien 
regel za l men zich alti jd het beste  dat ieder in 
de eerste plaats voor eigen huis  Daarmede is men 
steeds volkomen verantwoord. 

Tot zooverre za l men zeggen is daar niet veel tegen 
in te brengen, integendeel is er veel, zoo niet alles, vóór. 
Hoe komt het dan, dat het Nieuw-Malth . nog niet zooveel 
burgerrecht verkreeg, als dat wel   

Dat brengt er van zelf toe eenige bezwaren te behandelen. 
Zien wij die achtereenvolgens onder de  

 D e  
 Het  zegt men, is onzedelijk en 

 het is ongezond en tegen den godsdienst. 
 De voorbehoedmiddelen zi jn zoo last ig toe te passen 

en kosten geld. 
Vooreerst  de  
W i j weten   is een tweede natuur, en de 

historie wees het reeds zoo honderdvoudig  al wat nieuw 
is , wekt tegenstand, wordt als onmogelijk uitgekreten, terwi j l 
men eerst jaren  soms eeuwen later — de waarheid en 
de zegeningen er van inziet. De zucht om het bestaande te 
behouden (ook een natuurwet), minder helder inzicht door de 
massa, die z.  bekend veel onverstandiger is dan het indi 
v idu, eigenbelang of slecht begrip van anderen, maken, hetzij 
afzonderlijk of wel te samen, dat het nieuwe niet dan lang
zaam, na harden stri jd, gemeen goed wordt. Langzaam, 
hoogst langzaam werkt de Natuur om een soort te ver
anderen;  jaren waren noodig om  
doen geboren worden; za l die  dan klagen dat een 
nieuw idee maar langzaam aanhangers  

Tot nu toe (of l i ever : tot voor  jaar of 17, toen de 
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 Bond werd opgericht) liet  gods 
water maar over gods akker loopen, wat het kri jgen van 
kinderen betreft; men l iet ze geboren worden en dood 
gaan, alsof er niets tegen te doen was. Zoo ging het 
eeuwen en eeuwen in Nederland en het g ing goed, redeneert 
de  waarom zouden we daarbij niet blijven? 

En wij antwoorden. Er zou ook niets tegen die oude 
gewoonte zi jn, als 't dan ook maar goed ging. Maar dat 
is het ju i s t : het gaat niet goed. Er heerscht, z. a. wi j 
reeds zeiden, veel te veel armoede en ellende die voorko
men had kunnen worden. 

Beide mogen nu wel voor 'n gedeelte aan de vermeerdering 
der bevolking, voor  ander deel aan de kapitalistische 
maatschappij, voorts aan verspi l l ing en losbandigheid 
worden toegeschreven, maar voor een zeker groot gedeelte 
moet men er ook de zorgeloosheid de schuld van geven. De 
zorgeloosheid die denkt:  heb 't gevonden,  kinderen 
moeten 't ook maar  en dat, zonder die kinderen 
dan ook werkeli jk in de gelegenheid te stellen, het te 
kunnen vinden, door hen een werkeli jk goede opvoeding 
te  goed eten, goede kleeding, goed onderwijs, goed 
voorbeeld. 

En wanneer nu het  door te breken met de 
oude sleur van de dingen maar op z'n beloop te laten, 
een gedeelte van de armoede wegneemt, dan mag het 
gerust aan de sociale partijen en vereenigingen worden 
overgelaten, om de vele andere oorzaken dier armoede weg te 
nemen. V a n te groote huishoudens komen zwakke kinderen, 
dus zwakke menschen (over het algemeen gesproken 
natuurlijk), hetzij l ichamelijk of geestelijk, die onmogelijk 
den strijd om het bestaan in de maatschappij kunnen 
volhouden, en zij of anders hunne kinderen zeker, vervallen 
tot armoede of tot nog erger. 

En wat nu het bepaald  van het N. -Malth . 
aangaat, wel wij denken dat over een jaar of   het 
aantal jaren doet er niet veel toe op de eeuwen die na ons 
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komen zullen — het daarmede za l gaan als met het be
oefenen van sport door dames of vrouwen en meisjes. 
Dat was vroeger iets ongehoords, en die dit 't eerst deed 

 „één die dorst!" Thans ziet men er niets meer i n ; 
wanneer iets maar eenmaal in den smaak valt , worden 
alle bezwaren overwonnen. 

Maar dat is 't,  wij de tegenstanders zeggen  't val t 
 in den smaak, want  onzedelijk en  — 

Bespreken wij daarom de bezwaren van zedelijken aard. Het 
 is schandelijk zegt men, de toepassing 

van  middelen is onkiesch en strijdt tegen het natuurlijk 
 ook  zullen zich van de 

aansche middelen meester maken — dus z i jn ze  
W i j wi l len ons hier niet verdiepen in bespiegelingen 

omtrent de vraag wat zedelijk is en wat niet. L a a t ons 
dus aannemen de wijsgeerige opvatting omtrent zedelijk

 zedelijk is al wat strekken kan tot ons geestelijk 
en lichamelijk welzijn en wat een ander niet schaadt. 
Hoog zedelijk wordt het wanneer het daarbij  
nut sticht. Vele begrippen omtrent zedelijkheid zi jn, z. a. 
bekend is, bij alle volken en zelfs bij de individuen ver
schillend, zoodat de een zedelijk za l noemen, waarvan 
een ander zich met schrik afwendt. De oosterling  
ons dansen ten  van velen, met vrouwen  
al te dik gekleed, onzedelijk, tegen zi jn zeden en gewoon

 de Wester l ing kan zich niet indenken in het 
 huwelijk met méér dan ééne vrouw. Daarom is 

de Moslim nog niet zedeloos; publieke turksche vrouwen 
za l men in Constantinopel b.  te vergeefs zoeken. Eieren 
eten en een hond aanraken zi jn zware vergrijpen in 
hamedaansche oogen, en onze ongesluierde vrouwen wek
ken bij den Arabier een en al verbazing. De vendetta 
(bloedwraak) op  is nog bij de hoogste standen ge
bruikeli jk, even als het bespottelijke duel in de meest 
beschaafde Europeesche landen,  in het practische 
Engeland, waar men zich met die zotheid niet ophoudt. 



26 

In   het elkaar vermoorden,  
en bestelen uit staatkunde, wordt niets  gevon
den. De dame, die op straat zich zou vertoonen, gelijk zi j in 
de balzaal of bij feesten aan  hof is gekleed, heeft alle 
kans, voor ,,'n gemeen mens", voor niet veel  te 
worden aangezien. Om kort te gaan en om bij de gewone 
opvatting van zedelijkheid te  zedelijk wordt genoemd, 
wat het algemeen doet, wat niet  is, d. i. dus op 
geslachtelijk  al wat de gewoonte heeft gewettigd. 
Verandert deze, zoo doet ook de zedelijkheid, of l iever 
doen de zeden dat. 

En thans het groote bezwaar, dat door  Nieuw-
Malthusianisme aan onzedelijkheid van  wordt 
te  gekomen. — Daarbij is veel  angst, 
want deze za l daardoor niet zoo worden  
voor  toepassen der voorbehoedmiddelen zi jn nadenken 
en voorzichtigheid noodig, waaraan jonge menschen over 
het algemeen zich niet zwaar bezondigen. Nog daarge
laten, dat voor ongehuwden en jonge meisjes de middelen 
niet zoo gemakkelijk zi jn toe te passen. 

De ervaring van onze vroedvrouwen is dan ook niet, 
dat er zooveel jonge meisjes om voorbehoedmiddelen ko

 't Is    uitzondering. 
Nog dit over het onzedelijke van het  Is 't, 

vragen wi j , zooveel zedelijker, om maar voor 't vaderland 
weg kinderen voort te brengen, waarvan men niet weet, 
j a , waarvan men met veel zekerheid kan zeggen, dat er 
niet veel van za l terechtkomen omdat de voorwaarden 
voor gezondheid en flinkheid ontbreken? En  

Het  zei de  van Houten, bevor
dert het  daardoor zullen er minder onge
huwde mannen zi jn. Het is bekend dat het ongehuwde 
mannenleven de prostitutie  Wanneer er nu 
meer getrouwd wordt, zullen de  minder ver
dienen en daardoor meer verdwijnen. Indirect strijdt dus 
het N. -Malth . tegen de prostitutie. 

 

Maar het onnatuurlijke van het N. -Mal th . is daarmee 
toch nog niet weggeredeneerd, laat het onzedelijke dan 

 uit ongewoonte komen. W i l men dan  
N. -Malth . beschouwen als 'n soort nieuw geneesmiddel voor 
de huishoudelijke en maatschappelijke kwaal der te vele 
kinderen die niet behoorlijk verzorgd en grootgebracht 
kunnen worden  dan is het ons ook  Het gebruik van 
gewone geneesmiddelen, het s l ikken van poeiers, pi l len en 
drankjes is toch ook niet natuurl i jk! Ja maar dat is de 
wetenschap, de geneeskunde, zegt men. Doch waarom zou 

 zorgen dat men niet te veel kinderen kr i jgt óók geen 
wetenschap genoemd mogen  geen geleerdheid, dat 
geven wij toe,  zeer eenvoudig, maar 't steunt toch op 
wetenschap: op de kennis hoe een  ontstaat. 

Onnatuurlijk wordt het  genoemd. — 
W i j zeiden  reeds, de  moeten we alleen 
nog onder de wilden zoeken, en sedert  voedsel niet 
meer van de  wordt geplukt of uit den grond 
zoo maar opgegraven, sedert de kunst de natuur te hulp 
kwam om landbouwproducten, vruchten en bloemen te 
veredelen en te  gelooven wij dat er van dat 
onnatuurlijke niet zoo hoog moet worden opgegeven, en 
dat ook de  door cultuur dient verbeterd te worden. 

Wanneer de tuinder mooie, flinke heerlijke trossen 
druiven w i l hebben, dan knipt hi j , wanneer de druifjes nog 
kle in zi jn, uit de te volle trossen een zeker aantal weg, 
omdat hij zeker weet, dat ze allen aan de tros onmogelijk 
tot flinken wasdom kunnen komen — er is geen plaats  
de groei van de  druif belet die van de andere. W a n 
neer de tuinman de te velen niet wegknipte, kreeg hij 'n 

 aantal — maar kleine onvolgroeide, zure druifjes, 
terwi j l hij nu minder maar lekkere groote druiven kri jgt . 

En zoo is 't ook mét   behalve 
dat wij de druiven die de tuinder uitknipte niet eens zoover 
wi l len laten komen, want, de sappen die ze kostten hadden 
al dadelijk beter gebruikt kunnen worden voor de druiven 



 

die blijven. Met andere  wij  de broertjes 
 zusjes die na de eerste of eersten kunnen komen, niet te 

laten geboren worden. Dat spaart de krachten van de vrouw, 
en spaart kosten en zorgen voor overtollige kinderen u i t ; zij 
kunnen veel beter aan hen die er reeds z i jn besteed worden. 

W a t het  van het N. -Malth . aangaat, daar
tegen wi l len wij dit  

Het heeft natuurlijk  maar wel groote waarde, 
dat juist het voornaamste voorbehoedmiddel (het pessarium 

 door een Doctor  genaamd) een voor
naam doctor te Flensburg (omstreeks 1880) is uitgevonden  
wij moeten ook andere namen kunnen noemen. We lnu , 
Prof. D r . Hector Treub, een man van binnen en buiten-
landsche vermaardheid op vrouwen-geneeskundig gebied, 
beveelt dat voornaamste voorbehoedmiddel van den Nieuw 
Malthusiaanschen Bond aan, als niet schadelijk voor de 
gezondheid en  Natuurl i jk dat het daarbij ook goed 
moet worden aangewend en op raad en onderzoek van een 
deskundige verstrekt. De  doctoren zijn er het minst 
tegen; in Hol land heeft het zi jn deskundige  tegen
standers, doch de eersten zi jn  grootst in  met 
het hoofddenkbeeld gaan de meeste deskundigen mede. Ge
tuige onder anderen, toen in 1896 de Boomsch Katholieke 
Volksbond bij z i jn protest een soort algemeene stemming 

 uit te lokken van de doctoren in Nederland over 
het  en het antwoord der geleerden 

 dat niet werd ingegaan op inquisitoriale vragen. 
W a r e het Nieuw-Malthusianisme zoo verderfelijk, voor
zeker er waren toen wel andere stemmen opgegaan, want, 
en dat mogen en kunnen we niet veronachtzamen, de 
beperking der geboorten is natuurli jk niet in het belang van 
doctoren en artsen, in het algemeen van verloskundigen. 
In  verschenen voorjaar verdedigde D r . A le t ta Jacobs 
in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde de Voorbehoed
middelen, speciaal  pessarium, tegen de doctoren Pinkhof 
en Mendes de Leon. Het gelijk is naar onze bescheiden 
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meening aan den kant der eerste, aan dr. A l e t ta Jacobs. 
E e n voornaam natuurli jk bezwaar  de vrouw is ge

schapen om kinderen te kr i jgen ; za l nu door het tegen
gaan der geboorten de vrouw in het algemeen niet ziekeli jk 
zenuwachtig of melancholiek worden  — J a , dat is geen k le in 
bezwaar, onzes inziens   wat tegen het 
Nieuw-Malthusianisme kan worden aangevoerd. Maar daar
tegenover staat, dat er vele vrouwen door  te veel 
kinderen krijgen uitgeput, een armzalig , ziekeli jk leven 
voortslepen. Doch zeker, de vrouw is bestemd om kinderen 
voort te brengen, en waren wij nog in paradijstoestand, 
konde men voor 't vaderland weg leven, het Nieuw-Mal 
thusianisme zou zeker geen z in hebben. Intusschen, de 
ondervinding heeft tot nu toe uitspraak gedaan, en bevonden 
dat  beperken der geboorten voor de gezondheid 
vrouw niet nadeelig  voorts  dat levenslange gedwongen 
onthouding hare gezondheid wel benadeelt. Wanneer dus een 
vrouw door te veel kinderen kri jgen  de kinderen 

 al zwakker en zwakker stumpertjes worden naarmate 
zij ter wereld komen — ook wanneer 't huishouden te groot 
wordt voor de geringe verdiensten en man noch vrouw 
gegronde bezwaren hebben tegen het  dan raad
plege men de  deskundige (arts of vroed
vrouw) over het toepassen der  
middelen. Gaat het al daarmede in den beginne niet naar 
wensch, doen zich verschijnselen voor die vroeger niet of 
in mindere mate werden ondervonden, men vrage aan 
doctor of arts wat er gedaan behoort te worden. 

W a t nu de godsdienstige bezwaren aangaat, daarvan 
zullen wij maar niet veel zeggen. Zeker er staat  
weest  vermenigvuldigt  en bevolkt de Aarde, 
Maar nu wordt wel het eerste gedeelte van dat gebod met 
zekere voorliefde opgevolgd, maar met 't laatste wordt 
naar omstandigheden verbazend de hand  landver-
huizen doet men niet. 

En dan nog, wanneer er aan de Bijbelsche uitspraak 



 

zekere waarde mag worden toegekend, dan is dat gezegd 
voor  andere omstandigheden als  voor de Israëlieten 
die nog een V o l k moesten worden en in een L a n d waar 
nog heel wat te  v ie l . Voor  tegenwoordige 
groote stad met  heeft dat dus geen z in meer. 

Eindel i jk wat de bezwaren tegen de Voorbehoedmiddelen 
aangaat, dat ze zoo last ig zi jn aan te wenden in de practijk. 
en dat de aanschaffing er van geld kost. 

J a , zonder voorbehoedmiddelen is 't alti jd minder last ig , 
dat 's zeker — maar er is niet ééne goede zaak waar geen 
bezwaren aan verbonden zi jn, evenmin als ééne slechte 
waaraan ook niet wat goeds is. En wanneer nu maai
de  niet alleen opwegen tegen de  
maar die verre overtreffen — alti jd wanneer men goed 
geholpen wordt — dan mogen wij menschen al zeer blijde 
zi jn. 't Volmaakte te doen of te geven kunnen we  

Zoo is 't ook met de middelen en de eerste uitgaven daarvoor. 
Kosteloos worden hulp en inlichtingen verstrekt aan ieder 

die onbemiddeld is en er om  maar de middelen kosten 
geld, dat is een koopartikel . Doch met  f 3     er 
af; bij den een kosten ze wat  dan bij den ander, dat  
af van de plaats en van al lerlei omstandigheden. De 

 fabrikant — meestal komen de Voorbehoedmiddelen 
uit  Buitenland, vooral  — heeft zijn grond
stoffen soms goedkoop, soms niet. Komen dan nog de reis
kosten, wanneer men niet in de stad zijner inwoning hulp kan 
krijgen. Vrage  is 't kri jgen van een k ind en 't voeden 
en  daarvan niet een massa duurder en lastiger, dan 
het koopen en toepassen van de  

Het onderwerp dat wij bespraken is r i jk , te r i jk voor  
k le in bestek waarover hier beschikt kan worden. De l i t tera
tuur over     maar 
vooral de buitenlandsche) vult reeds een flinke boekenkast. 

Hoe men ook over de zaak moge denken, de 
 kunnen niet anders dan mededeelen wat zij verineenen 

 

in 't belang van de Maatschappij en van  individu te zi jn. 
En  publiek  Het handele naar gezond verstand en late 

z ich niet door overwegingen die met de zaak zelve niets te 
maken hebben, door min of meer bekrompen overtuigingen 
van anderen, door ouderwetsche dogma's, door praatjes en 
laster in zi jn keuze hinderen. Na den arts of verloskundige 
gehoord te hebben over het al of niet  
voor zich persoonlijk, ga men slechts met zi jn eigen belangen 
te rade; wat buurman  buurvrouw doet, moeten zij weten. 
E igen ervaring, eigen opinie beslisse. Of  Nieuw-Malthu
sianisme een kwaad of een weldaad voor de maatschappij is , 
kan alleen door langdurige toepassing, veel langduriger dan 
nu nog wel mogelijk was, worden uitgemaakt. Voor  tegen
gaan van te groote gezinnen elk op zichzelf, is het N. -Malth . 
reeds ontegenzeggelijk eene groote weldaad. Dat er misbruik 
van gemaakt kan worden, mag het gebruik niet uitsluiten. 

 armoede, een weinig  
bestaan  beperkt uw gezinnen, dan za l er meer 
algemeene welvaart, meer levensvreugde z i jn ! 

Godsdienst, vooroordeel, onverstand, onverschilligheid 
 gaat onbeperkt uw gang, laat u kinderen geboren 

 — Maar of ze vroeg weer sterven of verder een 
ellendig en kommervol leven hebben, daarom bekommert 
zich de leeraar niet. 

Ons dunkt de keuze kan niet   
En zoo dan na tien en tientallen van jaren in een niet 

overvolle maatschappij, de min gegoede een meer 
waardig bestaan heeft, za l hij i n zi jn gezellig zindelijk 
tehuis, omringd van een  gezonde vrouw en een 
niet te talr i jk , doch gezond en vrooli jk kroost, dat hij ook zoo 
kan blijven opvoeden, den naam van T H O M A S B O B E E T 

 den  geestelijke, met  
eerbied noemen, en goedmoedig lachen om de menschen van 

 die niet inzagen dat het  een 
leer is van verstandige Staat- en Staathuishoudkunde. 



U i t t r e k s e l der Statuten 
 D E N 

 Bond. 
  

 
A R T . 3 . H e t doel der   
a. H e t verspreiden v a n kennis omtrent het vraagstuk der toeneming v a n 

de bevo lk ing en v a n haren invloed op de stoffelijke en geestelijke gesteldheid 
der  

ft. H e t verspreiden v a n kennis omtrent de wettelijk geoorloofde middelen 
waardoor elkeen in staat is, zoowel in zi jn eigen belang als in dat der maat
schappij, de geboorte te voorkomen v a n  wier verschi jning de kansen 
op geluk van het gezin vermindert en voor welke geene vooruitzichten z i jn 
op een  bestaan. 

M I D D E L E N . 
A R T . 4. a. Door het uitgeven en verspreiden van populaire geschriften, 

kosteloos of tegen  geringen  
f t . Door het doen houden v a n voordrachten. 

 Door op zooveel  aan  minvermogenden gelegen
heid te verstrekken, om door deskundigen te worden ingelicht omtrent de 
toepassing der in art. 3 sub b bedoelde  

V A N D E L E D E N . 
A R T . 5 . A l s l id der  wordt ingeschreven, wie daartoe aan den 

 den Penningmeester, of aan een der andere leden v a n het Hoofd
bestuur het verlangen mondel ing of schrifteli jk te kennen geeft. 

 6. H e t  loopt van 1 J a n u a r i tot 31 December. 
De  contributie, bij de toetreding tot het l idmaatschap op te 

geven, bedraagt minstens een gulden. 
L e d e n  n-V e  e e n i g i  g k u n n e n l i d worden tegen 

 jaarl i jksche contributie v a n  Bovendien k a n het Hoofdbestuur 
personen, die tot het l idmaatschap  toe te treden doch aan wier 
geldelijke krachten, naar zijne meening, de betaling van een gulden contri 
butie te boven gaat, tegen eene contributie v a n minstens f 0.25 aannemen. 

A R T . 7.  z i jn zij, die eene jaarl i jksche contributie betalen 
van minstens  

A R T . 9. De Leden v a n den Bond hebben al len recht op een exemplaar der 
geschriften, die door den Bond nieuw worden uitgegeven. Zoo spoedig mogelijk 
na het verschijnen wordt aan ieder l id een exemplaar franco  
wie als l i d toetreedt ontvangt, met een exemplaar der Statuten, een exemplaar 
der vroeger uitgegeven geschriften, voor zoover deze nog voorhanden z i jn 
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