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Aan rlen Editeur van De Volhstem. 

WelEdel Gesttenge Har, 

In uw uitnemend geredigeerd blad hebt gij U een 
en ander maal uitgelaten over het prostitutie-vraagstuk. 
\Vel gevoelt gij, hoe uiterst teeder deze kwestie is, en 
hoe omzichtig zij in een ctagblnd moet worden behandeld, 
-maar toch acht gU het u we 1 oe ping óók in dit opzicht 
de openbare meening voor te lichten. Gaarne breng ik 
hulde aan uwen moed; gij hebt volkomen gelijk: zw\1-
gen is èn gevaarlijk èn strijdig met de taak der pers. 
En daarom geeft gij, behalve uw kritiek op het besluit 
van den itvoerenden Raad, ook uwe adviezen in deze 
hoogst gewichtige aangelegenheid. 

Ongetwijfeld vergunt gij uwe lezers, heer Editeur, om 
nn van hun kant kritiek te leveren op uwe kritiek en 
uwe adviezen aan eene nadere beschouwing te ondeJ'
werpen. 

Immers het kwaacl is met een paar entre-filets niet 
uit te roeien. l~n tot een principieel debat ove1· deze 
kwestie leent zich een dagblad wel allerminst. Het is 
daarom dat ik mij, nu geen meerbevoegden zich tegen 
n wc hescholl\vingen hebben verzet, veroorloof in eene 
hrochnrc dete teederc~ zaken uitvoerig te bespreken, in 
cle hoop daarmede eene kl 'Îne bijdrage te leveren tot 
<ie hèantwoording der vmag: Welke hondivg behoort de 
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Overheid van dit land aan te nemen tegeno1•er de hoerel'ij? 

De meesten uwer lezers zullen zich wellicht niet met 
juistheid kunnen herinneren wat door U over dit onder
werp gezegd is. Tevens zou het kunnen zijn, dat deze 
brochure gelezen werd óók door personen, die niet op 
uw blad geabonneerd zijn. Laat mij dus uwe beide 
artikeltjes hier mogen inlasschen. 1) 

In uw nummer van 29 September deelt g\i het vol
gende mede: 

«Door een aantal vrouwen van Johannesburg is aan 
<«Ie Llegeering een adres aangeboden waarin wortlt ge
«wezen op de zorgwek kende uitbreiding, in de goudstad, 
«van de prostitutie. Deze neemt steeds groter verhou
«dingen aan; een inwoner dier stad deelde ons mee dat 
«het aantal prostituees t:l.ns omtrent duizend is. De 
«blanke brvolking der Witwatersrand kan op honderd
<(duizr.nd (mannen, vrouwen en kinderen) worden geschat; 
<(dit geeft dns ééne prostitntnee op de honderd inge
«zetenen. In Londen, dat een bevolking heeft van vier 
<(miljoen zielen, treft men 80000 prostituees aan, dns 
«één op elke vijftig zielen, waaruit men zou mogen 
<<Opmaken c.ht Johanneshmg nog tweemaal zo zedelik is 
«als Londen ! 

«Daargelaten echter de eventuele studies van verge
«lijkende statistiek, welke men uit bovenstaande gegevens 
«zou kunnen maken, blijft de kwestie van groot belang, 
«vool'al voor Johaunesburg. l\let andere woorden, wij 
«voor ons zouden gunPgen zi,jn om hut pro. tituti •
«vraagstuk te maken tot een plaatselik vraagstuk bij 
«uitnemendheid. Trouwens, zo heeft men in d(~ mef'stc 

') Ik doe dat in uw eigen spelling. Och, lleb de goedheid, als 
ik eens weer in uw blad schrijf, mij niet te doen blozen voor mijn 
ingezonden stuk 
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«beschaafde Staten de zastk aangepakt. Laat dus elk 
«bevolkings-middelpunt bevoegd worden gemaakt om, 
«in verband met de onderhavige kwestie, zijn eigen 
«vuilö linnen onder mekaar te wassen. Vooral in een 
«land al. het onze schijnt deze suggestie het meest 
«aanbevelenswaardig." 

In de Volksstem van \Voensclag, H Octobm· '1800, 
voegt gij er flit aan toe: 

«Er gebeuren dageliks om ons heen feiten, en er 
«bestaan toestanden, die behoren tot dat wat men pleegt 
«te nocmen «tedere" zaken. In een dagblad dat in han
<<den komt van iedereen, van ond en jong, en van per
<<~oncn va.n beirle sekseu, vcreist rle busrreking van zulke 
«on<lcrwerpen grJtc omzidltigheid en een grote mate 
« vau kieslwid. Het gomakkelikst ware zeker er het 
«zwijgen over te bewaren; maar . dit als richtsnoer aan 
«te nemen is èn gevaarlik èn strijdig met de taak der 
«pers, die niet alleen tot plicht heeft de aamlacht van 
«het publick te vestigen op hetgeen dageliks voorvalt, 
«maar ook om de openbare meerring voor te lichten. 

«Onder de rubriek dor zaken die men slechts schoor
<<vocton_d aanroert, neemt het prostitutie-vraagstuk een 
<r<'erstc plaats in. llet is :tceds ous streven geweest de 
«loop dezer kwestie in ons land meer gade te slaan 
«dan er veel over te zeggen. Intussen neemt de bewe
«ging tegen een kwaad <la.t bijna even lang bestaat als 
«er· mensen bestonden met menselike hartstochten, nu 
«in ons land een vorm aan die het tot een kwestie van 
«de dag maakt. 

<<.lohannesburg vooral, Jat al zoveel zonden op zijn 
«k rfstok heeft staan, h eft die beweging uitgelokt. En 
<<u u i: het heel g 'makkelik te zeggen zoals in de Uitvoe
«rcnde Haad i: ge chied: Het i een kwaad, dus moet 
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«het worden verboden. Maar ongelukkig is de zaak daar
<<mede niet beslist. De menselike vindingrijkheid spitst 
«zich het liefst op ontduiking van een absoluut gebod, 
«en in dit gev2.l komt bovendien de menselike natuur 
«nog een krach'ig woordje medespreken 

«Terecht doet men bij de wetgeving hier te larrele nu 
«en dan zijn voordeel met de ondervinding in andere 
«landen opgeda.:'tn. Rij de oplossing van dit vraagstuk 
<<is zulks des te meer gewenst, waar ons land in dit op
«zicht -en gelukkig- niet op veel historie kan aan
«spraak maken. 

«De Johannesburgse Gezondheidsraad heeft ter hestrij
«ding van het sociale euvel zekere wettelike regeling 
«aan de Uitvoerende Raad voorgelegd; maar deze heeft 
«gemeend die regeling te moeten verwerpen oncler 
«kennisgeving van de \Vens tot totaal verbod van alles 
«wat naar ontucht zweemt. Dit besluit is zeker de 
«uiting van een beslist verlangen het bvade iu onze 
<<samenleving uit te roeien met wortel en tak, doch wij 
«vreezen dat het betere hier de vijand van het goede 
«zal blijken te zijn. De toestanden behort>n zeker arulet·s 
«te worden dan zij zijn, en openbare aanstoot kan wor
«den vermeden. Maar aan de andere kant moet men 
«zich vóór alles op een prakties standpunt plaatsen tij 
«de regeling dezer moellikheden. Wanneer de Uitvoe
«rende Raad een ogenblik van haar principe-rots had 
«willen afdalen tot eP.n nnchtere, gelijkvlo •rsl' hcoor
«deeling en beschouwing der zaak en het advies had 
«gevraagd van hen die ondervinding op dit punt van 
«wetgeving hebben, altans er studie van maakten, wu 
«hij meer voor de zeelelikheid gedaan hebben dan door 
«een besluit als nu genomen; en wanneer men daarop 
«niet terugkomt, kan een <lroevigc ontgoclicling van 
«wlke lllu::;ies uiet llitblijven. Het kwaad, zo oud als de 
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«wereld, is niet met een machts;preuk uit te roeien: 
«al slaagt men er in het in de duisternis terug te 
«dringen, dan richt het dan.r tienmaal ergere gevol
«gen aan. 

«N'aar onze mening moet de bestrijding niet worden 
<nvorden erezocht in een onuitvoerbaar algeheel verbod, 
«noch in een regeling als voorgesteld, dat de Gezond
«heidsraden de kontrole wordt opgedragen. De wettelike 
«regeling moet tot de bevoegdheid van de verschillende 
«dorpsraden behoren en de handhaving der daardoor 
«vastgestelde bepalingen aan de landsjustitie worden 
<<opgedragen. 

«1\an plaatselike autoriteiten deze handhaving toe te 
<c vcrtrouwen geeft al te licllt aaulcidi ug tot misbruikeu 
<een v rkeerde praktijken. \\'ij behoeven slechts te 
«ln•rinnerl'n hoc de beruchte Tammany-ring te New
<<York, meester van het stadsbestuur geworden, van de 
«verdachte huizen, welker hestaan uitdrukkelik was ver
« boden, heimelik een belm;ting hief die deze voor elke 
«vervolging vrijwaarde. En de opbrengst van rleze nobele 
<<heft1ug werd w •der voor c<>n <rr·out gedeelte voor de 
<<verkiezingen b teerl. 

«\VU llerlmlen, laat elke gemeellte bare bepalingen 
<<in drze vaststellen en laat de 'taat uitsluitenrl uver
<<tretlillg er van opsporrn <'ll stmffPn. 

«Slerhts op di • wijz<' lwstaat <'l' hoop op s1wces iu 
<<de stJ·ijd tegen hei io •nenwnrle kwaad en be.'htan er 
<< t 'V<'HS zekl're waarbor·gen dat ge 'll andere motieven 
rqlu,u handhaving cler wet hun invloed er· bij doen gelden." 

Door de med 'deelingen in Uw eerste artikel hehi 
gij, hoog<reachte Redacteur, het lanJ aan U verplicht 1

) 

') Men zou alleen kunnen vragen, welke beteekenit~ Uwe con-
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want nu kan ieder zich wapenen tegen den vijand! 
en door U we vrij moedige bespreking ervan is deze zaak 
voor het forum des volks gebracht, in plaats van besloten 
te blyven binnen de raadzalen onzer beschreven Vaderen. 

«Het prostitutie-vraagstuk, getrokken buiten de enge 
grenzen der medische, juridische en politieke kringen, 
moet als punt van onderzoek voorkomen op het pro
gramma der geheele maatschappij. Geneeskunde, rechts
wetenschap en zedenkunde mogen bij geene poging tot 
oplossing dezer kwestie buiten het debat worden ge
houden, aan geen van die alle echter komt het uitslui
tend recht toe daarover een oordeel te vellen. Dit 
onderwerp raakt alle deelen, alle krachten van l1et 
sociale organisme, beheerscllt ze en wordt daardoor 
beheersebt 1)." 

Dit worde niet mis verstaan. E1· zijn heilige beginselen, 
die geen enkel oogenblik in kwestie mogen worden gMteld. 
De goddelijke zerlewet bijv. hangt niet af van de wissel
vallige uitkomsten onzer discussies. Wanneer de lleere 
God zegt: «Gij zult niet echtbreken", dan hebben wij 
ons daaraan te houden voor onze personen, voor onze 
gezinnen en voor de geheele maatschappij. De godde
lijke zedewet is dus een axioma; de zedeleeraar mag 
er niet van afwijken, de jurist er niet aan tornen en 
ook de geneesheer moet er zich a:m ondergeschikt 
weten. Voor hen allen is het slechts de vraag, hoe zij 
dit groote beginsel hebben toe te passen op de maat
schappelijke verhoudingen en wanverhoudingen. 

Harlt gij dit ingezien, heer Editeur, uw om·dccl over 
den Uitvoerenden Raad zou anders zijn geweest. 

clusie heeft, dat Johannesburg nog tweemaal zoo zedelijk is als 
Londen, O!D(Iat de onzedelijkheid van blanken met kleurlingen 
buiten rekening is gelaten 

') J. M&NNO HurzrNGA. 



Gij schetst ons dien Raad als zetelend op een principe 
rots; onwillig zich op een praktisch standpunt te 
plaatsen; ongeneigd af te dalen tot eene nuchtere, ge
lijkvloersche beoordeeling der zaak, dom genoeg, om 
geen advies te gaa.n vragen bij hen, die ondervinding 
op dit punt van wetgeving hebben, althans er studie 
van maakten; zoo door en door autocratisch, dat hij 
eenvoudig decreteert: «het is een kwaad, dus moet het 
worden verboden" - en zoo onverantwoordelijk licht
zinnig, dat hij, door het najagen van hersenschimmen 
het land blootstelt aan tienmaal erger gevolgen. 

liet is vreemd, maar wat gij in den Uitvoerenden 
Raad afkenrt, wordt rloor velen met ons van harte 
geprezen. Zelf erkent gij, (lat ons land ten opzichte van 
het prm;titutie-vraagstuk - gelukkig! - niet op vod 
historie kan aanspraak maken. Derhalve kunnen onze 
Haadsledeu, voor het eerst vlak voor een, hun tot dus
verre uiet dan bij uamc bekende kwestie, geplaatst, 
geen t>xpet'ts zijn op dit gebied. En toch gevoelen deze 
vroed • mannen aanstonds, wel kc hoogc en heilige he
giuselcn hier op het . pel staan, en door geen schoon
schijnende redeneeringen laten zij zich van hun principe
rots afdringen, om, mei het kwaad gelijkvloers, hei ie 
beschouwen en te beoordedl•n; er mede te onderban
pelen en het, onder zekere beperkingen, te wettigen! 
Gode zij dank, dat de Uitvoerende Raad besta..'tt uit 
lllttllll('ll van zMJ rotsvast pl'incipt>, dat zij beslist ver
Jangt•n, het kw:.ule iu ouze samenleving uit te roeicu 
met wortel eu tak. 

Zal ik U zegcrr,n, geachte lkdacieur, waaraan de 
Leden van den Uitvoerenden Raatl deze mannelijke be
ginselvast], •ifl ontlct-lncn? 

Aan huimen Bijbel. 
Niet voor hen, maar voor veleu ouzer lezer~ willen 



10 

wij kortelijk herinneren hoe rle Bijbel, of liever: de 
God des Bijbels, over de hoererij den kt. 

De Wet heeft in betrekking tot de hoererij de vol
gende bepalingen : 

-t. Onder de rlochteren Israëls mag geen boer (Lev. 
19:29 en 21:9, Deut. 23: 17), in het land geen buiten
landsche hoer geduld worden. 

2. Een priester mag gePn hoer huwen. 
3. Eene priestersdochter, die hoerer~j bedreef, moest 

gesteenigd en daarna verbrand worden. (Lev. 21 : 9) 
4. Wie eene maagd verleidt, moet haar, met verlies 

van het recht tot echtscheiding, bnwcn. (Ex. 22:15 v.; 
Deut. 22 : 23) 

5. Eene bruin, die niet meer rein is, moet al:-; eeht
breekster gesteenigcl worden. (Deut. 22: 21) 

6. Voor hoerenkinderen geen burgerrecht noeli erfenis. 
(Deut. 23 : 2) 

7. Op onnatunrlijkc 7.ourlCJI (Lev. 20: 1~), ecl1tbreuk 
en hloedschandc, stonrl d<' doodstraf. (Lev. 20: H-17) 

Ook het Nieuwe Testament plaatst de onkuischheid 
in de rij cler zwaarste zonden. Men mag haar zelf::: uiet 
noemen. (Col. 3: 7; 1 Thess -1-: 5; Ef. 5: 3) De Almaehtige 
wreekt di~ zonden. (1 Thess. 1: 6) Gods toorn komt er 
(loor over èle kinoeren der ongehoorzaarnhei•l (Ef.;;: fi); 
het zijn werken der etuistem is: geen lwcre<wrlcr of' onr·cine, 
zoolang hij zich niet bekeert, hf'cft. (kcl aan bet 1·ijk van 
Christus en van God (Ef. 3 : :L -I Cor. G : 0); hoere11 en 
echtbrekers worden door God geoor'cleeld, al worden zij 
door de menschon uict gestraft. (ITchr. 1B: 4, Vfll. ÜpC'nb. 
2-l : 8; 22: 14) Deze uitspraken worden bevestigd door 
de ontzettende oordcelen Gods over la.nden, volkerpn Pn 
personen, die zich aan de ontnrht verslingerden. 

Ve1·woncleren doet het ons dns niet, heer l<_.ditem, 
dut zuu Dijbelvaste mannen als OoM PAUL met zijne 
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Raadsleden, van de hoererij zeggen: <<Het is een kwaad, 
en daarom moet het worden verboden". 

Hier nu verkeeren zij, - is het louter instinctief, 
of door stnrlie? - in uitnemend gezelschap. 

Stellen wij aan tijdgenooten de vraag: «welke hourliug 
behoort de Overheid aan te nemen ten opzichte der 
hoererij?", dan kunnen wij geen korter en beter ant
woord vinden, dan door pROF. A. Kt:IJPER wordt ge
geven 1

), aldus luidende: 
«Op de Overheid ?'lt8t de plicht om te 11'aken voo1· de pu

bliekA eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen; den 
nitstal te 1'C1'bieden van omedel~jke boek-, plaa.t- of prent
?VC1'k'C11,; •verleiding van ntiTidP,'/ja?·?'gen tot onzedelijke dadf'n 
straf baar te stellen; en met de hom·m·ij op gemwlei wi,jze, 
noch p1'CVC11tiej, noch beschermend en de1·hal1•e ande1·s dan 
werende in aanraking te t1·eden." 

Tot zoover Dr. KciJPJ<:R. 

Onze naadsleden hebhen rln. · kostelijk gelijk wanneer 
zij ceuvouuig weigeren rle prostitutie te reglementc •rpn 
of te regnleeren, maar sle<'hts te vinden zijn voor 
Rtrenge prohibitieve maatregelen l~n wij, christenen, juichen 
dat toe en roepen uit: llnlde aan zulke mannen! 
Met het kwaad treedt ~Ze niet in onderhandeling. 
Gaat ge de hoererij reguleeren, dan erkent ge, onder 
zekere begrenzing, haar bestaansrecht; dan drukt ge 
daarop va11 overheidsweg' uw stempel ; dan laat ge 
de zonde \Tij sp<'l : dan geeft ge permit om te zon
digen: dan werh.t g 't kwaad in de hand en dus
cloeJl(le wor(lt ge mecleplichtig a:m gruwelen, waartegen 
de ll eere Go(l in Z\jn \Voord zoo heiliglijk toornt! 

Mijnheer de Redaktenr, als christenen, als christen
staatsliedrn, z.ijn de Leiten van rlen TTi.tvoerenilen Raad 
vcrplicht geen rlnimhrced vau hun principerots te wijken! 

') In Art. 14 van "Ons Program". 
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«De overhe-id", zegt dr. HEPPE 1) is en blijft Godsdie-na
resse ter wille van het volk, daar zij niet slechts als belicha
ming van den wil der meerrlerheid des volks, maar in 
Gods naam over de natie gebiedt. Krachtens dit karaktet• 
is zij geheel onafhankelijk van vorm en samenstel van den 
Staat: ook in eene Republiek is de door het volk gekozen 
Overhe-id niet eene schepping van 't sotwereine volk, maal' 
de heerschappij Gods, die zich doo1· deze Overhe·id ove1' het 
volk doet gelden." 

Merkwaardig is ook wat prof. LUTHARDT over deze 
materie zegt : 2

) 

«·Wanneer het volk een christen-volk is, is het niet 
mP.er dan natuurlijk, dat de Staat in zijne organisatie 
met dezen feitelij keu toestand rekent. 't Zon onnatunl'
lijk zijn, wanneer een ~taat in zune wetgeving deed, 
al:of het geen christen-natie ware: of wanneer, uit 
eerbied voor eene onbeteekcnendc~ minderheid tekort 
werd gedaan aan den eerbied tegenover het christelijk , 
kamkter van het volk in zijn geheel. Zulk eene billijk
heid . tegenover sommigen, zon oubillijkhcid tegenover 
anderen zijn, Het is dus cle plicht van zoodanigen Staat, 
zijne rechtsbepalingen iu urereenstemming te bre11geu 
met het christelijk karakter van het volk en rnet de 
grondstellingen van het christendom. Daarin bestaat 
het wezen van hetgeen wij een Ch?-istelUkr Staat noemen." 

.Maar hoe dan? Hebben we een vomlig eenige teksiett 
aaneen te rijgen - die over de on kuischhcid handelen -
en die te prodameeren tot artikelen in het Wetboek 
van den Staat? Prof. LUTllARilT heeft deze vraag voor
zien en antwoordt er dit op : 

' ) In zijn: Chri.~telijke. Ethiek, vertaal(] door dr. J. H. GUNNING 

JHzN. 2e editie bladz. 209 v. ( Kemink, Utrecht\. 
1

) In zijne: Voordrachten ovet de chri~te!ljke 1/W/'nal, vertaald door 
t.lr. Rn.)tE.'il:i. 
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«\Vann~er wij op grond van het feit, dat ons volk 
een· christen-natie is, en dat het christendom in ons 
volks- en staatsleven eene historische macht is, een 
Clwistelijlce Staat vorderen, bedoelen wij daarmede niet, 
dat de Staat zijne wetgeving onmiddellijk uit de Heilige 
Schrift zou moeten putten en aan het Evangelie ont
leerren; want het is de roeping van den Staat niet, 
theologie te onderwijzen; er is een wezenlijk onder
scheid tussehen het Evangelie des Koninkrijks van 
Jezus Christus en de wet der Staten. Maar dit bedoelen 
wij bij het uitspreken van den wensch naar een Christe
lijken Staat, dat de wetge:ving l'n ?'cchtsvordering van den 
Staat in ovecl'eensternming zij met de Christelijke wel'eld
beschonwing van het volle, opdat het ons, Chr·istenen, moge
lijk zij ons binnen de grenzen van den Staat met een goed 
geweten en met een goed vertrouwen te bewegen." 

Dit een en ander i::; zeker voldoende, heer Editene, 
om U te overtuigen, dn.t algeheel 1'e?'bod van hoereri-j in 
overeens{e?nming is met den Bijbel en de?·halve eisrh van 
Chr·istel·ij Ie Staatsrecht. 

Doch vo]o·ens U -en aiJ. hebt vele aeC'siverwanten 1-
0 ' 0 0 . 

ifi algeheel verbod onuitvoerbaar. Gij vindt dut niet 
nuchter, niet praktbch en dan, den profetenmantel om
hangende, verzekert gij dat, wanneee de Uitvoerende 
Raad. niet op zijn besluit terugkomt «eene droevige 
ontgooeheling van znlke il1 usics niet kan uitblijven". 

«liet kwaad, zoo oud als de 1Ve?'cld, is niet met een rnachi
·~Jn'<'llk nit te roeien, al slaa,qt men m· in het in de dnisll'?'nis 
temg te dringen, dan 1·icht hrt dam· tienmaal m·gere ge
volgen aan". 

In deze, door ons onderstreepte woorden, hebben wij 

ecu paar argument<'n, vet·me •t·t.lerd met de twee vol
gende, die wederlegging behoeven : 
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«De menschelijke vinriingrijkheid spitst zich het liefst op 
ontdttiking van een absoluut gdJod, en in dit geval komt 
bovendien de menschelijke natum· nog een krachtig wo01·dje 
mede.~preken ''. 

Met de bewering, dat de menschelijlce vindingrijlcl~eid 

zich het liefst spitst op ontduiking van een absoluut gebod, 
maakt gij het uwen tegenstander ai heel gemakkelijk, 
Heer Editeur. Welk gebod of verbod wordt niet ont
doken 7 En is die kwaal nu te genezen, door het gebod 
van zijn absoluutheid te ontdoen 7 Als men dan maar 
niet voortgaat met het geneesmiddel zóolang aan te 
lengen, tot de vit er heelemaal uit is, d.w.z. tot er in 
't geheel geen gebod of verbod meer wordt geduld -
en wij zijn aangeland in het paradijs der a11<trchisten! 
En die zijn noch nnchter noch practisch! Want zoolang 
de zonde eene macht is, in het maatschappelijk leven, 
moet er 1·echt en wet; dwang en st'raf zijn. En het zal 
ten opzichte van de hoererij reeds gunstig werken, wan
neer er een absoluut verbod bestaat en het feit dus in ' 
onze wetten als een misdrijf wordt gekwaliÎlceerd! 

:J.Iaar zegt gij, het kwaad i.~ zoo ond als de wei'eld. 
Mag ik u daartegen opmerken, dat deze leer th11is 

hoort in eene heidensche denk wereld, en door g<'en 
enkel christen kan worden overgenomen? Volgens de 
christelijke wereldbeschouwing toch is het kwaad later 
ingeslopen - weshalve er kans bestaat, dat wij er nit
eindelijk van verlost worden. 

Doch het ligt meer voor de hand, dat deze uwe uit
spraak als een hyperbool moet worden opgevat, daar 
gij in een ander verband spreekt van een kwaad, dat 
bUna evenlang bestaat als er menschen beBtonden, met men-
8_chûijke hm·tstochtcn In dien zin e\·enwel, is er geen 
enkel kwaad dat niet (bijna) zuo ond is al:; de wereld. 
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Liegen i& (bijna) zoo oud als de wereld; is daarmede 
nu de leugen geoorloofd '? Moord is (bijna) zoo oud als 
de wereld - moet dus het absoluut gebod: «gij zult 
niet doodslaan?" maar worden ingetrokken? Onkruid 
is (bijna) zoo oud als de wereld; moet de landman dus 
maar lijdelijk toezien, hoe het zijn gansehen akker aver
heert? Of zal hij trachten het met wortel en tak uit 
te roeien? 

Welnu, zelfs al ware eenig zedelijk kwaad onuitroeibaar
wat wij, christenen, als heidensche dwaalleer ver
werpen ! - dan zou het volstrekt nog nietnoodzakelijk zijn. 
Ook een on;1itroeibaar kwaad kan en moet bestreden 
worden. 

Ziet, Mijnheer, de Leden van den Uitvoerenden Raad 
hebben teveel gezoncl verstand, zij ztju te nuchter en 
te pt·aktisch lan dat uw argument omtrent de oudheid 
van het kwaad ook maar eenigt>n indruk op hen zon 
maken. Met een variant op een bekend versje, zouden 
zij kunnen zeggen : 

Al legt gij water honderd jaar 
Op vaten, - 't wordt toch nimmer wijn. 

Oeen ontucht, die ooit tttcht zal zijn 
]Joe oud zij ook van datum waar! 

En daarom stellen zij tegenover ontucht niets dan 
tucht. · Zij willen de hoererij radicaal bestrijden èn als 
kwaad opzichzelf èn om de ontzettende verwoestingen 
uie er door worden aangericht. En wij kunnen ons 
voorstellen, dat zij bij het lezen van uw artikel uit
roepen: «Heeft de giftboom r>eds zóó diep wortel ge
schoten? Dan zullen wij onze krachten des te meel' 
inspannen, om hem volkomen uit te roeien". Hoe sterker 
de vijand iR, dien zij tegenover zich hebben, des te 
beter zullen zij zich wapenen om hem tf! bevechten. 
V oor mannelijke karakters zijn dt> ~uoeielijkheden daar, 
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om ze te overwinnen. En als christenen buigen zij zich 
voor geen enkel kwaad, als voor eeu fatalistische 
Nattwrwtwendigkeit - want zij gelooven in de eindelijke 
zegepraal van het goede en mogen dus beschouwingen 
als de uwe niet ontvankelijk verklaren. 

\Vij komen nu aan een derde argument, door U tegen 
absoluut verbod ingebracht, nl. dit: 

«en in dit geval komt bovendien nog de men.qchclijke natun?' 
een !~tachtig woO?·dje medespreken." 

Deze uitspraak brengt ons een weinig in verlegenheid, 
omdat ze niet geheel klopt met den volzin, waarin gij 
handelt over een kwaad, dat bijna evenlang bestaat nls 
er menschen bestonden met men8chelijke hartstochten. 

Wat is de ontucht, Mijnheer de Editeur, natum· ol' 
h a1·tstoch t? 

Hartstocht.'~ Wie geeft den man dan het recl1t een 
nnder aan zijne on tem bare lusten op te oll'eren? Wir 
geeft hem het recht, daar Je dochters van de armeu 
voor te gebruiken, die door gebrek aan opvoeding de 
noodige steunsels missen voor hare zedelijkheid en eer
baarheid, welke het meisje van de hoogere standen om
ringen? Wie geeft hertl het recht, ter bevrediging zijner 
moordlust of diefachtigheid, een ander naar het leven 
of naar het eigendom te staan? Wie geeft hem het 
recht, om ons toe te roepen: «Geeft mij ren plaats, 
waar ik ongehinderd mijne hartstochten bot kan vieren, 
of - uwe vrouwen, uwe meisje·, uwe verloofden vallen 
mij ten prooi!" Moet de Staat dan maar la bête hutnaine 

den beest laten spelen - of het onschadelijk maken? 
L[CK r, 1

) dezelfde die zoo meewarig spreekt over de 
publieke vrouw als «de priesteres dm· menschheid, d{e voo1· 

') /:iittengeschichte Etwpct'.~, II, pagina's 232 en 333, (Leipzig 1871). 
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de zonden des volks ten offe'i' valt",- LECKY zal ons zeggen, 
wat de Stäat in dezen te doen heeft: 

«De bewaring van de huiselij lee r·einheid is een zaak van 
zo? gl'oot belang, dat men een handeling, die door de ver
beelding gemakkelijk te verklaren is, maar door wette
lijke bepalingen nooit voldoende gecuntruleer,J bn wor
den, en di-e op aandTift van de hevigste har·tBfochten ver·richt 
wor·dt, noodzakelijk mPt de zwaa1·. te stm.ffen 11wet beladen." 

Wat is de ontncht, Mijnheer de Editeur, natuur of 
hm·tstocht? 

Natnur? liet zou ons om uwentwille leed doen, wan
neer gij deze vraag met ja beantwoordet! Doch wij 
mogen uit niet van U veronderstellen, omdat uw schrijven 
er meer aanleiding toe geeft, aan te nemen, dat gij natunr 
en hartstocht pr·omi.qclle gebrui kt, maar bet laatste be
doelt. rroch zijn er velen, die, in naam uer rnenschelijke 
natuur, rle ontneht als eene noodzakelij khei,l bepleiten. 
Het is niet noodig U de bronnen aan te wijzen ; in de 
pornocratisehe literatuur zijn daar eenige duizenden 
citaten voor te Yin den. y..,r el nu, het zij ons vergund tegen 
die schandelijke bewering ernstig protest aan te teekenen. 

Deze redeneering toch staat in dienst van een anti
christelijke, van een Spinozistische, van een pantheïstische, 
of, zoo ge wilt, van een atheïstische wereldbeschouwing. 
Wel te verstaan, in zooverre tm~u er iets dergelijks op 
na. honrlt, wn.11t veler credo omvat slechts één artikel: 
<<Laat ons eten en drinken, want moegen sterven wij." 
l>odt dcHkende mensrhen trachten han<ielingen, die ltet 
geweten verbiedt, voor hun wrstand te rel'htvaarJigen 
en werpen zich dan op uitspraken van groote denkers, 
<lie in.htm haam ie' pas komen, zooals de \'olgende van 
den wijsgee1· SPJNOZ.\ \ t '1077): 

<<De onclc11gden df'!' ?JUmsche11, d~ haaf, nUd, en . .,., zijn 
slechts noodzakelijke nitvloei8el8 der uatnn1·." 

2 
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«De zonde bestaat slechts in onze gedachten, rnaa1· bestaat 
niet voor God." 

Uit den pantheïstischen hoek is derhalve de leer van 
het noodzakelijk kwaad afkomstig. Daar wordt ook de 
ontucht em noodzakelijk uitvloeisel der rnen8chelijke nat11,ur
iets dat de mensch nu eenmaal niet verhelpen kan. 
Goed en kwaad zijn slechts denkbeeldige begrippen -
omdat de godheid, waarvan in deze leer wordt gesproken 
een denkbeeld is, en geen Persoon, geen God, te rein van 
oogen om het kwade te kunnen aanschon wen. 

En nu is het zoo diep waar, wat F. D. MAtiHICE 

zegt: 1) «Hoe rneer wij .r;evoelen dat er geen obJectief Wezen 
boven onze natttU1' bestaat, hoe sterker de 11eigingen, lusten 
en antipathiën die wij in onze nalwn'l' vinden, zich aan on.~ 

zullen voordoen als onweerstaanbare ?nachten, waaman wij 
hebben te gehoo1·zamen." 

Intusschen, zoowel wetemchap en ervaring komen 
nadrukkelijk tegen de leer, dat de ontucht een noodzakelij Ie 
uitvloeisel is dm· rnenschelijkl.' natuttr, in verzet en elk 
kuisch mensch griezelt er van. 

Bij eenig nadenken is dit gemakkelijk in te zien. 
Alle redeneeringen toch, die in naam der rnenschelijkc 

natuur de noodzakelijkheid der ontucht bepleiten, gaan 
mank aan het jammerlijk euvel, dat zij daarbij alleen 
letten op dat gedeelte der menschheid, waaraan die 
vermeende noodzakelijkheid als een ijzeren wet schijnt 
te zijn upgelegd; terwijl zij ten eerrenmale uit het oog 
verliezen, dat er vele dui7.enden van mensellen z~jn, die 
van eene dergelijke wet niets weten, noch weten willen; 
rnensclwn in wim· oogen alléen een 1·ein en zedelUk levl.'n 
noodzakelijk i.~. 

') In zijn werk: "De zedelijke grondûag du mrutt.3chnppij" pag. -!79 
(Nijmegen, firma II. ten lioet, 1890). 
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Het maakt, dunkt ons, nog al eenig verschil, of men 
ter beoordeeling van de eischen der menschelijke natuur 
een verloopen sujet tot maatstaf neemt, of een kloek 
en krachtig jongeling, die door Gods genade zijne lus
ten weet te breidelen; of men zich eene kuische, onbe
smette maagd tot voorbeeld kiest, dan wel een geile 
deern, die van haar lichaam een broodwinning maakt. 

De leer van het noodzakelijk kwaad is dus reeds 
verwerpelijk op dezen grond, dat men daarbij het ab
normale tot norm verheft: dat men zijne conclusies 
opmaakt uit de walgelijkste afwijkingen van de natuur, 
niet uit de natuur zelve. 

Zeker, er zijn jongelingen, die aan de verleiding geen 
weerstand kunnen bieden, maar men kan er toch veel 
meer aanwijzen, die vastberaden elke verzoeking tot 
ontucht weerstaan. 

Er zijn vele celibatairs, die in hunne platvloersche, 
alledaagsche levensopvatting het wel zoo gemakkelijk 
vinden maar niet te tronwen, omdat datgene, wat voor 
hen de eenige prikkel tot een hnwelijk zon uitmaken, 
openlijk voor geld wordt aangeboden; maar wie durft 
l>eweren, dat alle celibatairs zich aan ontucht schuldig 
maken; wie weet er in zijne omgeving niet op te noe
men, die ook in dit opzicht onbesproken leven? 

Last nol . lea8t: er zijn vele meisjes en vrouwen, die 
l1ut l>lozen reeds lu.ng verleerd heblJen; die alle gevoel 
van vron wclij kc waardigheid en eerbaarheid hel> ben 
nitgesch1Jd; <lie voor een armzalig zondeloon zi<'h veil 
IJindeu, llLUàl" wat ueteckent het getal dier ongelukkigen, 
wanneer men (hartegenover plaatst het onvergelijkelijk 
\'PPl grooter aantal vroJtwen eu meisjes, die, ongerept 
en onbesmet, ree<ls de enkele gedachte aan onkuiseh
lleid ni t kunnen voelen opwekken, zonder dat baar het 
bloed nuar het aangezicht vliegt, die duizendmaalliever 
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den wreeJ.sten dood zouden sterven, dan toe te laten, 
dat iemand J.e ontuchtige handen naar haar uitstrekt? 

Indien het ons niet tegenstond in dit vcrband van de 
teeJ.erste geheimen te gewagen, w~j zonden kunnen 
spreken over l1ct gelmwde leven, dat heel wat meer 
perioden van gedwongen of vrijwillige onthouding 
oplevert, dan oningewijden wel vermoeden! Zeker, 
óók hier kan men wijzen op gruwelijke afwijkingen 
der natuur, als daar zijn «tweekimlerenstelsel" en daar
uit voortspruitend onani.mte conjugal; maar wie weten 
wil, of de .Mo,·al ?'est,·aint.~ van MALTU:"i ook in toepassing 
kunnen worden geuracltt, lew bijv. het nobele boek van 
Hmm~w: ccSe:weele hygiène," of: «De vloek rlel' onl.:nischhcid" 
(lLoll. uitgave van «Tlte cn!'se of manhood'') door HE:-~ttY 
\' AHLEï, cl ie bewijst, dat ontlwnding en zelfbedwatlg de 
1va1·e m·ijheid zijn. Op pag. 33 van zijn boek, dat bij 
duizenJ.en moet worden verspreid en gelezen, zegt hij 
o. a. het volgende : 

«Wat ook niet te sterk veroordeeld kan worden, i:; 
J.e losbandigheid van vele getr'quwJ.e mannen. Niet 
tevreden met de matiae bevrediging, die in de godde
lijke instelling van het huwelijk geool'loof<l is, wordcu 
zij overspelers, om hun wellust d<·u teugel te vieren. 
Mannelijke waardigheid wordt in het stof getreden en 
dierl~j ke zinnelijkheid verkrijgt de overhand. Zij z1jn J.e 
zedelijke vrijbuiters, die zulk eene schandelUke maat
schappelijke ongerechtigheiJ. licht tellen, en door hun 
vloek waartlig voorbeeldjongelieden tut zonde aanmoedigen. 

De geprostitueerden vel'zekeren altiju, clat zij haar 
voornaamsten sterm vinden iu get?·onwde mannen. Eenc 
verklaring van dien kant is, wel is waar, niet on \'Oot·
waardelijk aan te nemen, maar toch gelooven wij dat er 
veel waars in is. Hier leg ik de bijl weet· aa.n den wortel 
van den boom : «de man, die dnrft beweren, dat er voo1· die 
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zoude een f11·eintjc noodzakelijkheid Ï8, rlie lnan is een 
leugenaaT. Of znlke mannen prinsen, pai?·s, ministers, genieën, 
geleerden of werlclieden zUn, zij zijn zedelijke pesten, eene 
.~chande voor de maatschappU en een vloek voor het volk." 

Een man die door zijne rijpe ervaring en veelomvat
tende studie alle recht heeft over dit onderwerp mee 
te spreken, Ds. H. PrERSO~, Directeur der Heldring
Gestichten te Zetten (Holland) stemt met het boven
staande volmondig in : 

(([let laat zich niet \Veer. preken, dut de hartstochten 
zeer sterk den invloed on(lervindcn van den kring, 
wa:wia wij lovcu. In ons vaclcrhmd zijn streken te 
vinden, waar zcldcu of' ooit iets voorkomt, dat naar 
prostitutie zweurnt, waal' de Jutwelijken iu den r 'gel 
zuiver worden gesloten en waar jonge mannen, krachtig 
van gestel en vol leven, ijverig werkzaam in hun dage
lijkseh beroep, toch zicl1 weten te helteerschen. \Van
neer dit op ue eene plaats kan gcscllieden, waarom dan 
niet op de andere? 

Het laat zich ewnmin weerspreken, dat bijv. up onze 
km<k•lsvlout e11 bij ouzo marine maanden lang de 
~d1epcl illgon kunnen vertoeven, zonoer (lat er eene on
llatnurlijke duad plaats h 'Cft en nochtuus alle gelegen
lleicl ontbreekt, tot bet bevredigen der driften, die zoo 
OllW<~crstáanbaar heetcn. )urlieu dit op de s~hepen kan, 
waarom ook niet elders? 

Maar laat een yer. lapte cu verslappende moraal de 
Ie 't' prcdikcu van het noodzakelijk kwaad, en gij zult 
anderr> dingen aanschouwen. Dan heeft men allerlei 
tlteorici.ïn, um zijn gemis aan karakter, aan zelfbeheer
sehing, uun reinheid goed te praten en zich diets te 
rnakc11, rlat men voor een onbetembare macht bukt. 

Troti\\'Cns, indien iemand bcwe •rt, <lat het onmogelijk 
1:-; zich te uutl10udeu, dat een jonge mau zijn lusten 



moet boeten, dan vraag ik op mijne beurt: op welken 
leeftijd wilt gij dit den mensch toestaan? Noem mij 
een leeftijd; gij zult ergens een grens moeten zetten. 
Het zal toch wel niemand in de gedachten komen aan 
een pas ontloken knaap, nauwelijks de kinderschoenen 
ontwassen, toe te staan, wat hem voor zijn leven onge
lukkig maken zou. Noem mij een leeftijd, zeg 18, 19, 
20- of nog lager dan 18. Wat zult gij dan vóór dien 
leeftijd aan den jongeling prediken? Immers niets anders 
dan onthouding, want er bestaat niets anders. En in
dien gij dat vergen moogt en moet op jeugdigen leef
tijd, als de hartstochten vaak in hun eersten gloed op
bruischen, terwijl het verstand nog niet rijp is, waar
om kunt gij dan hetzelfde niet eischen na dien leeftijd, 
als het verstand juist wel gevormd is? Een jonge man 
van 16 17 moet wijs zijn, eeu volwa~sen mau van 2::1 
of 30 niet? Welk eeu omkeering van de moest eenvou
dige begrippen van levenswijsheid. Hoe spreekt men 
zichzelve tegen." 

Ons dunkt dat is een andere en hetere logica, dan 
die de voorstanders van het noodzakelijk kwaad er op 
na honden. Geven wij nu het woord aan ecne rler· 
voortref'felijkste vrouwen die er ooit geleefd hebben, 
aan de edele Mevronw BL'TLER: 

«<ndien de ontucht een noodzakelijk kwaad is, ltwt 
ons er dan een openbaren dienst van maken. Wij gevmt 
wel onze zonen voor den militairen dienst: laat ous dau 
evenzoo onze dochters geven voor den dienst van lwt 
noodzakelijk kwaad. Gij (leiust ltlf!t afsdlllW terug'? nu 
hebt er geen rAchL toe. Ls het r 'chtvaarclig, dat altijd 
dr dochtrr vn n den arme het sla<"htoiT<•J' is? \V cln u. 
het is in haar naam, het is in den naam van alle werk
lieden, wier dochters voor de vedeiding be'l;wel"eu zi,iu, 
iu ûen naam vau alle moeÛel's, ûie daar giuds op het 
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platte htn~, in tranen versmelten over haar kind, dat 
nooit terug zal keeren, in den naam van alle bleeke, 
zwijgende slachtoffers der ontucht, in den naam der 
verslagenen, nederliggend in haar eerloos graf, dat vrou
wen de stem hebben verheven en een aanklacht laten 
hooren tegen een maatschappij zonder hart." 1

) 

Dit een en ander is meer dan genoeg ten bewijze, 
dat de hoererij geen noodzakelijk uitvloeisel is der men
schelijke natuur. De verschillende categoriën van per
sonen, waarop wij gewezen hebben, zouden nog te 
vermeerderen zijn, met weduwnaars en weduwen, die 
de nagedachtenis hunner dierbare afgestorvenen niet 
zouden durven ontwijden door ontucht; ja zelfs met 
personen, die vroeger midden in de zonde leefden, 
maar nu, door Gods genade uit die slavernij verlost, 
alle besmetting des vleesebes en des geestes schu
wen als de pest. Doch waartoe meer? Wij hebben 
genoeg bewijzen geleverd, dat de redeneering, die de 
hoererij in naam der menschelijke natuur wil bepleiten, 
mank gaat - aan beide beenen. 

Maar is dan de hoererij niet in naam der menschelijke 
natuur te verdedigen, dan rest ons geen andere ver
klaring dan dat zij voortspruit uit onnatuu1·; is zij niet 
menschelijk - dan moet zij worden gekwalificeerd als 
beestachtig. 

En nu heeft ieder natumlijk het recht een lans te 
breken voor de bestialiteit; wij ktnmen niemand be
letten, eene leer, als die van pinoza, te huldigen; maar 
flc onbesclmamdheicl gaat toch wel wat al te ver, wan
neer de onzedelijke inwoners des lands van den Staat 
eischen ten hunnen behoeve zijn christelijk beginsel te 

') Toespraak gehouden te Napels, door Mevrouw JosÉPHINE 
BuTLER. 's Gra.venhage, Beschoor. 1886. 
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schrappen; naar de vertoogen der zedelijke burgers 
niet te luisteren; alle recht eenvoudi~ met vouten te 
tt·eden en de hoererij te legitimeerendoor een landswet! 

Reeds te lang hebben wij ons met dit ééne punt 
bezig gehouden; doch wij behandelen het met opzet 
zóó uitvoerig mogelijk, omdat wij hier staan voor de 
cardo qnaestionis. Het gcheele debat over het prostitutie
vraagstuk wordt beheersebt door de thesis onzer tegen
standers, dat geslachtsgemPeuschap eeneonbedwingbare 
noodzakelijkheid is. \Vij noemen die stelling onbewezen 
en onbewijsbaar. Doch op ervaringsgronden alléén kun
HP.n wij het pleit niet winnen. l\Iet andere woorden: 
wij zijn genoodzaakt ook de medische zijde van dit 
vraagpunt onder de oogeu te zien. En hier rest ous 
niets anders, dan ons aan dt• voeten van deskundigen 
neder te zetten. Wij willen dus nn het gevoelen vatt 

eenige beroemde Jiedid aanhalen. 
In <le «Geneeskundige Courant" van 2 Nov. m1 U Nuv. 

-1836, komt een belangdjk artikel 1
) voor van deu Hoofd- , 

redacteur Dr. N. B. Do~KlmSLOO'l', Directeur van hei 
Krankzinnigengesticht te Dordrecht, getiteld: «Moet de 
Staat het bestaan van openlijke pro.stitutie fJrkennen." De 
geleerde schrijver komt daarin met nadruk op tegen 
het gevoelen van een berichtgever in het «Nederlandsch 
·weekblad voor genel·slmmligen", die - merkwaardig 
genoeg! zotHier bewijs - clricë•rlei beweriug openlijk ha<l 
uitgesproken: 1 De erkenning del' openlijke prostitnti<, 
is in 't belang der algenwelle gezonàlteid. 1[ De voldoe
ning der geslacht~drift i~ tlOO<lzakelij k voor ietleren 
persoon, op mannelijken leeftijd, <lic zijne g<>zondheid 
naar lichaam en ziel in deu normalen staat wil hewa-

') Afge<lrukt in ht>t Academiseh pruef~l'hl'ift van 'V. v. D. 13mwn: 
De i:ill'!i'l lc!lm ''e l'm.<tit~<tic in N''"tl'lawl. ·~ llage, 1~78 (p. 165-177). 
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voelt uitgedrukt, langs den natuurlijken weg den bil
lijken (r?) teugel te vieren", welke gevolgen zou men 
dan uit zoodanige bewering moeten trekken? 

Me rlunkt, de schrijver zelf moet er, bij eenig na
denken, voor terugdeinzen! Maar zwaarder nog drnkt 
de kracht der conclusie op de jonge dames, of liever 
op de ongehuwde. Of bedoelt de schrijver alleen man
nen? Dit ware wel onphysiologiseh, doch nog meer te 
vergeven, dan zoo vreeselijk ver de gevolgen eener re
deneering uit te strekken. 

Wij gelooven echter, dat de berigtgever zich van die 
«noodzakelijkheid" een al te zwaarmoedig denkbeeld 
vormt, en dat zij noch op de ervm·ing noch op de wetten 
der natnut· gcg1·ond 1) is. Wel is de neiging, om aan 
de geslachtsdrift t<' voldoen, sterk, sterker m issehion 
dan eenige andere, - en mooielijk kan ze zonder eene 
e,jaculatie bevredigd worden, - doch ze moet, om zich 
krachtig en onwem·staar~baar te oper~bat·en, eerst opgewekt 
worden. Weet men die opwekking te vermijden, of is , 
men - hetgeen b\j velen het geval is - tot zooflanige 
opwekking ten eerrenmale buiten de gelegenheid, dan, 
gelooven wij, kan men zonder eenige moeite we rstand 
bieden aan eene neiging, die sluimert en maal' weinig 
\'an zelve wakker wordt. En al ontstaat ze ook vau 
zelf, en al openbaart ze ook hare onweerstaanbaarheid, 
(lan, immers, zijn de pollutionc>i nocturnae daar, om 
aan de congestic semiuali:-; (~it venia verho) nn heil
zame afleiding te geven. 

Maar- waar die neiging vooral, en te vroegtijdig wordt 
wakker geschud, dat is in de bordcelen, waar geen 
enkel middel wordt onbeproefd gelaten, orn de kiemende 

'J Wat in dit en volgende citaten m.i. van het meeste belang is, 
cursiveer ik. 
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clrift dm· jeugd te ontsteken, of den uitdoovenden gloed 
der grijsheicl op te wakkeren. 

Men kan zich, door gewoonte aan Je voldoening uier 
neiging 1'Pr8laafd hebben, dneh clau is zij e 'rder een 
gebrek, dan eene noodzakelijke physiologü::clw functie 
geworden." 

Alcln!=: <lr. Do:\'KER~LOOT. 
De beroemde profesRor dr. :-;. :-;. Ro~l·::\:·n·Et. · te Leiclen, 

hield in het studentengezel chap «Doctrina", Jen 14den 
Febr. 1879, eene Rede over de «Sexneele ·Moraal", waar
in ZHGel. de he rlijkheden van het ~eo-~1althusianisme 
aan 'ene vernietigende kritiek onderwierp. Aan een 
vcrslag van die Rede 1) ontleen ik het volgen<le: 

«Prof. R. kwam nn tot de vraag met het celibaat in 
verband staande: of ltet waar is, dat :-;exneele onthou
ding Relladelijk is voor tie gL·zoudlwicl ? De voorstaJHler~ 
d<'r «sexneele moraal" beweerden dit en zeiden, dat cle 
<d\1oral rc!':traints" tot slechte gevolgen leidden. Zij trok
ken claarbij eenr vergelijkiug met honger en dorst. De 
g<'l~jkstelling, toonde nu prof. R. aan, met deze physiolo
gische fnurtii'n, ging echter in 't gcl1eelniPt op 2) . Twee 
voorrumw punten van vcrsrhil hestonden er: 1°. De sexu
cele aandJ'ift(Geslechtstrich )wordt grootendeels behe rscht 
door voorstellingen, waaraan men al of ui et kan tocO'even en 

waarnáu men remmenclc voorstellingen kan tegenover 
stelle11 : 2°. Kan men zon<ler gt~vaar voor zijne gezond
heid die ll<'iging rmdl'tdrll kkcn, hetereen bij honger eu 
dorst onmo~el ijk is. Als medic11s vcrklaatt dan ook Prof. 

') Voorkulllrnd<• in l!l'l l[rrr111rfblrrd, r:rtuigrn rn RPdden", van 
1 Maart 1R7!l. ~og st<>erls uitg geven onder Hoofdredactie van Ds. 
II. PIERISO:-< tr 7-rttrn hij W. A. BeRehoor te 's Gravenbage. 

') Zie hieromtrrnt ook rle uroehun• van Prof. F. \V. NEWM.\!'1: 

the r<:>lation of Physiolol!y to Se.·ual Morals, (Londen 'l'riibner & Co.), 
p. u 



R. - en hij heeft ongetw\jfeld daarbij zijne collega's 
met één van wie hij nog dezen ochtend dit onderwerp 
besprak, aau zijne zijde - dat de meening, dat de ge
slachtsdrift moet bevredigd worden een leugen is. Noch 
hem, noch zijne collega's zijn één enkel voorbeeld bekend , 
dat de onthouding schadelijk is." 

De slechte aevolgen die men aan de onthouding toe
schreef kwamen eveuzeer voor bij gelmwclen als onge
huwden, b. V. de hysterie, UÏC ciaarenboven JikwijJs 
andere oorzaken had; wel is waar kwalll deze kwaal 
meer bij de gehuwden dan bij Je ongehuwden voor, 
maur bijna altijd bij haar, die uiet werkten en door 
hare leveuswijze er aanleiding tue ltadclcn. Wie zich wil 
bedwingen, kan zich bedwingen - tot aan het hnwelij k; 
maar dan moet men zijne lusten 11 iet opwekken, en 
deze Insten worden bij clen man meer opgewekt dan 
bij de vrouw, omdat hij meer bloot ~taat aan verlei
ding, aan prikkeloude gesprekken en uit panningen, 
zoo 't al uict is orn - vcrgun mij een llolland~t.:lt 
woord, zeide prof. R. - nm de bluf!" 

Gaarne zon ik 11og rrH'Cl' uit d1·zc• hoogst lwlangrij lw 
rede citeerell, doelt ik JtHJl'L mij bepcl'ken, orn d:uu·door 
ook amlerc Medi<:i vau uaaru aan ll(·t woorcl te kuntu•u 
latell komen. 

In de «Geneeskundige Coumnt" van :~ .ltlii 187!1 kotut 
een voortre!felijk ttl'tikf'l vom· va11 llr. A. 0. ll. Tl·:u.r·:
üE:-1 te Groningen, getiteld: <<0nllu)//di11g", waama11 wij 1

) 

h ~t volgende outleenou: 
<dn het mppot't dc·r volgl'll:-i IJp:-;luit der Alg. Vt·rga

dcring der N. M. t. D. d. G. beuourudo commis~ic, bc-

') Renactie van "Het Maandblad". Zie het numn1er van 1 Sept. 
187\J. Ik neelil 1 lit r:;t uk tnd weglatinç; van l'eJJ paar kleinigheden 
lettedijk u,·er. 



last met het onderzoek naar de werking en de ref'ul
tatcn der epidemie-wet en naar de wenschclijkbeid van 
wettelijke regeling der prostitutie in Nederland, viel 
mijne aandacht op den volgenden volzin: «want men 
moge al of niet fle wel wat ov<'rdreven hesehomving 
zijn toegedaan, dat geslachtelijk verkeer bepaald nood
zakelijk, en gezondbeid zonder dit bijna onbestaanbaar 
is; een feit is l1ct zeker, dat de neiging tot vereeniging 
met de anrlere sekse een van fle sterkst ontwikkelde is 
b~j den mensch zoowel alf' bij het dier en dat velen zich 
her! wat moeite en geYaren getroosten om daaraan te 
kunnen voldoc'n." T it deze woorden schijnt te volgen, 
dat rle leden di('l' rommissie, ten minf'te de meerderheid, 
geen overtnigde voorst:mders zijn van het ûde gebod, 
irn mcrs, ware dit het geval, zij zonden krachtiger hunnen 
fitem hebben verheven tegen ene ondeugd, die tegen
woordig bijna met den naam van deugd wordt bestem
peld en zidt er niet toe hebben bepaald te verklaren, 
«dat het wel wat overdreven is te meenen, dat geslachte
lUk verkeer bepaald noodzakelijk en gezondheid zonder 
dit bijna onbestaanbaar is." Ik acht het daarom niet 
van belang ontbloot te wijzen op hetgeen door 3 autori
teiten op rned.isch gehicd over dit punt is geschreven, 
en <laarop de aandacht te vestigen van het medisch 
publick niet alleen, maar ook van hen, die zoo'n bij
zondere zorg voor hnnne gezondheid koesteren . 

.'m J~~m ' PAfH~T ') schri.i['t: «vele van nwr patiënten 

') J .DlES P .\GET. TA'ÇOI!R rh! cliniqtte f'/iintrgicale ltruluit de l,'nnglais. 

1871, pag. 353. 
In ue VOOITC<l<' der Fransche vertaling schrijft VERNEUIL, de be

kende hooglcmaar in de chirurgie t<> Parijs: "Un livre signé par 
Sm J AMES P AGE1' se pourrait facilement passer de recommandation; 
il suffirait d'une simple annonce, lc nom justement célèbre de l'auteur 
ferait le reste." 



zullen U raadplegen ow•r geslachtelijken omgang en 
sommigen verwachten stellig, dat gij het hun zult voor
schrijven. Ik zoude hen evenzeer kunnen aanraden om 
te stelen of te liegen of iet te doen, dat door God is 
verboden. Als personen den coïtus willen uitoefenen of 
onzuiverheid willen bedrijven, dan moet bet volgeus 
hnnue eigene keuze zijn, op hun eigen verantwoordelijk
heid. Wij hebben niet het 1'echt aan te tadcn, wat zedelijk slecht 
zoude zijn, zelfs a[.q wij eenige 1·eden hadden te denken, dat 
door zoo te handelen, de patientgezonder zoude worden. Maar 
in de gevallen die wij onder <le oogen hebben - en ik 
kan mij niet denken, dat er andere zijn, waarover ik 
antiers zoude denken, - besk'l.at er geene voldoentie 
reden om de vraag of men kwan,d mag doen te berde 
te brengen, De kuischheid i.~ ,qchadelijk noch !'Oor de ziel 
noch voor het lichaam. De beoefimiug daarvan l1eeft een 
zeer gnnstigen invloed; men kan het huwelijk zond<·r 
gevaar afwachten en onder Je talrijke zenuw:whtigP e11 
hypochondrische patienten, die mij over den coïtus heb
hen gesproken, heb ik geen enkele hooren zeggen, Jat 
hij zich daarna beter of gelukkig ,r had gevoeld; velen 
hebben mij gezegd dat zij er(fer waren gewor·deu, ter
wijl een groot aantal, aan wieu de coïtus misinkt was, 
hunnen toestand belangrijk zagen verergeren''. En in 
eene noot laat hij volgen: Prof. 11 nrPHREY heeft zePr 
terecht aangetoond, dat de funl'tiën der geslachts
organen, en wij kunnen daaraan toevoegt>n der eredeelten 
van het zennw:-;telsel, welke met die organen in V<'rhaud 
staan, gedurende eenen langen tijd knnrwu ~tilstaan en 
zelfs gedurende het geheele leven en dat zij toeh gezond 
kunnen zijn en in staat om weder in werkin<r te trPdcn. 

CeHSClDIANN 1
) laat zieh als volgt uit: 

') CuRSCUMANN: Die functioncllen türungen der miinnliclwn 
Genitaliën, Ziemstlenl:l llan<lbucll L , 2. Je Aufl. p. 408. 
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« Vvaar de omstandigheden het veroorloven, kan bij vele 
patienten en voornamelijk bij degenen, bij wie de pol
lutieR niet al te veelvuldig optreden, de raad om te 
trouwen zeer gunstig werken; waar dit niet mogelijk 
is, de patienten aan temden op andere wijze den coïtns na
turalis nit te uejenen, behoort volgens onze rneening niet tot 
de competentie van «gewissenhajte" geneesheeren. Heeds de 
daarmedfl verhonden gevaren, (syphilis, gonorrhee) zijn 
te groot en te moeielijk te ontgaan, daargelaten nog 
de zedelijke zijde van het vraagstuk. «Het cynismus 
waat·mede deze dingPn in een bekend Handboek der 
Elektro-therapie tot in de ergerlijKste bijzonderheclen 
behandeld wor.len, is in elk geval der medische weten
schap onwaardig." 

He·. uitvoerig i uit zich omtrent dit punt de bekende 
hygii_inicus van Montpelller, de hoogleeraar FoN. AGRI\'E~ 
(Tnl.ité de thé·rapeuthique appliqué• 1878. I pag. 21G----
248) waaraan dr. TELLEGE. • een lang citaat ontleent in 
het oor pt'onkelijke, waarvan wij hier het voornaamste 
verkort en vrij vertaald teruggeven. 

«Men h eft rle gevaren der onthouding en der 
kui::;ehheül niet weinig o\'erdre,·en. Zeer buitengewone 
feiten, hy:teri::;dle toestanden bij vrouwen in klooster , 
bij weduwen zoowel als bij pro. tituées in Asylen op
genomen, zelfmoorden bij ongehuwde mannen, ziedaar 
d geliefkoosde argumenten en dit moet dan tot uP 
slotsom breng n, dat een matigt> bevrediging der ge
slachtsdrift hiervoor het g<·net>smiddel i . Ieu kan 
<•chter vellier verzekeren, dat al die argumenten wel 
hest:houwd geen steek houden. en het volstrekt niet 
bewezen is, dat onthouding hysterie \'eroorzaakt, 
of de kortere levensdnnr vau uugehuwden daarmede iu 
Vl'rband staat. .Men heeft ook niet weinig dt> moeilijk
heden van vrijwillige onthouding overdreven. liet is zoo: 
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de onkHische heeft een zware taal~, al.~ hij zich onthonden 
1l'il, maar men kan zijn lcnischheid licht bcwar·en, a~ç men 
van de:rjeu.gd aan stTcng bl(jft leven. Een onllevoor-oordeel<le 
statistiek leert ons, dat de onthrmdimg wel verre van 
nadeelig te werken, veeleer de bron is van g'floote licha
melijke en zedelijke kracht. De leer dat de ge. lachtsdrift 
onweer-staanbaar zou zijn, is voor de overgroote meer
derheid (l'immflnse majoriti•) vn.n gevallen onwaar; het 
martelaarsclmp der· kuisehen is gansclt wil Ie keurig sterk 
geklemd; men mag veilig verzekeren dn.t de wel! ust 
veeleer de oorzaak <hn het gevolg is van lichaamslijden 
up dit punt. 

fl11ilen het h1Hl'elij!.·, dat door zijn ecuvormigheid \\'aar
borgen ople\·ert voor matiglteiJ, mag men gcrn r;r,ûarhtc
lijl" verkee·r aanraden, want men be1'ei!.·t rlaa1'11Wle hP.t te.crrl
over·ge.stelde doel van hetgeer~ rnen heoogt. lil en 8telt, i 11 de 
plaat.~ rJan de zeer· twijfelachtige gevaren der ontlwnding, de 
zeer stellige gera·rerl van het mi.sbruil~. Jlet is toch wrl een 
zondeding ge11eesrniddel, dat den zielee blootstelf aan .qyplu:
litische besmetting I liet huwelijk is heel wat anders, het 
is de eenige gezonJe en zeJelijke bevrediging dm' gc
slachtdl'ift: Je voor<leelen van een matig gebrnik trudt>ll 
aanstonds aan het licht en het mishrnik tJ·cerlt uvt•n 
sterk op den achtergrond. 

Wilde men (zoo zegt MAx • 'L\10:->) Je ontucl1t als ge
neesmiddel aanbevelen, zoo zou ml·n voortn.un dP pn bi iekl' 
veouw in de apotheek moeten plan.tst'n, te mirl<len van 
alle anJere meJicamenten. Ja de merlic~i, die dit systcPw 
voorstaan, moesten nog verder gaan en even als m· bad
plaatsen zijn voor zieken, behoorden er Yu.n regeerings
wege hocrenhuizJn ter g<'neziug vau ongelukkige lijdPI'S 
te zijn. 

Onze slotsom. moet zijn, d(1t ont11rht .r;ern hNûen ,qrnf.'Zfn 

Jean, m.aa1· ze veeleer· doet. on t.qfaan en dat gee1i arts, die eer·-
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bied heeft voor zijn ambt ooit dam·toe den raad mag 
geven. 

Tot zoover het stuk van Dr. TELLEGEN . 
lk wil hier nog een paar korte citaten laten volgen, 

om te u oen zien, waar de schoen eigenlijk wringt. 
Prof. NEWMAN, in zijn boven aangehaalde brochnre 

doet een krachtig protest hooren tegen «the doctrine 
which I call the modem heresy - the doctrine, that 
strict sexual abstinence is a physical cvil tending to 
disease." 

Ziehier hoe ZUGel. die «motlerne hygiënische dwaal
leer" bestrijdt: 

«The sexual appetite, of which medical men make so 
much, is the smallest part of the problem presenteel 
to ns in sexual morals. Nothing is simpler than lts 
treatment, nor will the appetite fiül to be amenable. 
We ha've only to keep away each jood and d1·ink as will 
stimulate it, and whatever may make puberty premature: 

also, it is needful to give to the growing boy or strong 
young man a sufl1ciency of bodily tml. nut if the mere 
appetite be successfully kept at its normal condition, 
that condition is one which at best needB constant re.~traint. 

Meanwhile alluring Art, lax Literatnre and corrupt 
Society are ever active to inf1ame the youthful imagi
na1.ion and kindie the mind. It is the mind and the moml 
will that need to be strengthened; .if this be not eiJected, 
Hothing is clone. Of so l.ittle avail is it to weaken phy
!-ii<·al appetite, that aftentimes the yonth, whose body 
is wasting undet' his own excesses, only the more long::> 
to repeat them. The d1~~ease is in his mind; it is not an 
appeate lml a pa.~8Ïim, a,nr/ thi8 i,q 'Ïn.~at ial1le, hm·r' lir'8 tlte 

di:{ficulty." 
Laat ous nn nog hooreu twr~e leden van de Neder!. 

Vereeniging tegen de Prostitutie, en wel het eerst Dr. 
3 
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L. R. HER:\IA. IDE 1
). ~a voorgesteld te hebben rle bor

dcelen in Nederland op te hell'en, gaat hij voort als 
volgt: 

«Tegen dit voorstel is een ding in te brengen, nl. als 
men bewijzen k~l.ll d:1t coïtus noodzakelijk is. Ik bedoel 
niet den echtelijken voor het onderhoud der soort, maar 
den buitenechtelijken tot behoud der gezondheid. Dat 
bordeelen slechts voorzien in wat men noemt een nood
zakelijke behoefte, wordt tegengesproken door het feit, 
dat gehnwJe mannen er een ruim bezoek brenaen. Dr 
~oort wordt door bnitenechtelijken coïtus noeh onder
honden noeh beter. ,\Jen kan zijn beste krachten buiten 
of vóór 't huwelijk slecht. verspillen ten koste der 
krachten van het naaeslacbt. Op die krachten heeft de 
Staat recht. Zij zijn het zaad cler toekomst. Coïtu. buiten 
het huwelijk kan geen goed. De jongelui maken hrt 
rikander wel wijs, doeh terwijl menig ziektegeval aan 
te mcnigvnldigen coïtn. z~jn ontstaan t<' dankeu heeft, 
weet gee11 me(licns één g~·al OJI lr rWemen onlRtaan dool' 
onthouding. Dat (lezt• tot onanie> of manie zou leidPn, 
is een even vage hewering, als clat rlc clandestine pro
stitutie door het luiten dt•I' bureleeten toenemen moet". 

Zeven jaren nadat dit ge:chreven werd, hield de 
wakkere kampioen, op het Nationaal Oongl'es tegen de 
Prostitutie te .\msterdam (30 April 188H en drie voJaende 
dagen), eeue rede over: <<BeRll'ijdivg der • YJiltilis van 

Overheids'wege", wa:u·op wij latt•t· tl't·ugkolll<'ll. Ju dit> 
voordracht komt Dr. r r. tet·ug op de h•er van 

') Pag 64 van /Iet Rappott der lleerrn Prof. V AS ov.:RIJEEK lH: 

MEIJEH, Prof. A. P. FoKKER en Dr. MEsNo HGrzrsoo~ aan de Neder
landsche Maatschappij tot bevordering der g neeRkunst, 1 eoordeel<l 
door Dr. \V. VAN DES BERGII, Prof. Dr .• T. W. G NNI:>o, Dr. S. R. 
HERMANIDES, Ds. II. PIERSO:< en Jhr. Mr. 0. Q. VAN SwrNDEREN 

('s Gravenhage, Beschoor, 1882). 
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het noodzakelijk kwaad eu opent dan nog nieuwe 
gezichtspunten. 1) 

«De sexueele prikkel, die gewoonlijk in het zenuw
centrum aanvangt, bestaat in het zien, lezen, hooren, 
zich voorstellen van al wat de wellust opwekt. Door 
clie wellustige «causae" telkens te Yoorsehijn te roepen, 
kan men den coïtus tot een betrekkelijke: u.i. tijdelijke 
behoefte maken. Zoo kan men zelfs de geslachtsorganen 
tot een hyperfunctie en hyper. ecretie opvoeren.- Maar 
omgekeerd door den prikkel te verminderen, kan men 
ook Je behoefte verminderen, zoodat eindelijk Je ge
slachtsorganen tot atrophie gebracht kunnt•n \Vorden. 

Maar daar is nog meer! Om behoefte aan coïtus te 
krijgen, is niet enkel opwekking noouig, maar ook de 
wete11.~chap dat men 3an haar kan voldoen. \Veet men 
dat men dat niet kan, dan houdt daarmede de beh0efte 
op. I [et is er precies mee, als met de andere soorten 
van hart.-tocht bv. drinken en spelen. Deze kunnen ook 
tot een <<uehodte'' worden. Ma.ar waar geen gelegen
heden zijn om er :tc'Ul te voldoen daar ontbreekt of ver
llwijnt de behoefte. 

liet is met <lat «noodzakelijk kwaad" als met alles, 
- juist zooals men geleerd is, zooals men zich gewend 
lteeft. «De gelegenheid maakt den dief." Hoe grooter 
dt~ verleiding, des te stL·t·ker de h<>hoefte en de voldoe
ning aan de behoefte. Waal' de Jlt'08titutie publirk i.ç, 
lcrrcn jongrns r11 mei.~je · haar bestaall reedil woeg kennrn. 
Zij zu11 ,•r mn, hoort>'!; t1'1'an, denken f't' arrn. Zoo wordt de 
nnfJdza/;el U kheül geboren en gevoed. J!ef de bordrelen op, 
men heeft mindf'l· gelegenheid en minder belwejte. Het se
Cl! tlllai?' gri'III.IJ ?'all dr 1'rtwijdrl'i 11g dN J)ltbliel.-e hnizrn acht 
i!.· 'l'a/1 wijde NlreUill.rJ. Ik bNt•cN, dat indir11 er uoodza!ce
lijk/l('id bestaat, zij gemaakt ~~." 

') Zie "Handeling •n" enz. pag. 67. 
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Noode weerhoud ik mij, geachte Redakteur, om nog 
meer mede te deelen uit hetgeen op dit aller belang
rijkst Congres besproken is. In dit verbami bijv. zou 
uitnemend passen, de zeer merkwaardige rede van Dr. 
J. MEN~O IlciZI:\GA over: De voo1·- en nadeelen van ge
slachtsonthouding en bevrediging. 1

). Doch aldoende zou
den wij aan het citeeren kunnen blijven. Er is reeds 
stof genoeg bij elkander gebracht, om met dubbelen 
nadruk de vraag te herhalen: \Vat is de ontucht: na
tuur of hartstocht 7 

Eene anclere vraag: Wat dunkt U, heeft de 'taat het 
recht hare eisellen van onthouding te stellen aan hen, 
1lie sexneele gemeenschap buitc-m hl't huwelijk verlangen? 

Wij vleien ons, dat gij met ons wit antwoorclen: 
ongetwijfeld. 
Immer~, wetenschap en ervaring hebben ons de be

wijzen geleverd, dat men zich onthouden kan; de samen
leving he ft du het volste recht te eisrhen dat men 
zich onthouden zal. 

Meen echter niet, dat de Staat alléén op dezen gt'OlHl 
aan dien eisch der samenleving kracht mn wet moet 
geven. \Vant zelfs al kon men bewijzen, dat coïtu voor 
eene zekere categorie van personen noodzal.·el?)l~ is, dan 
nog zou de f;taat niet alleen het recht, maar ook de 
verplichting hebben zulken ingm·ol•.'Len wellnstelingen 
overal den pas af te snijden. 

Valt niet een kleptomaan onder dP ü•t·rrwn cl •t· str·af
wet? ·wordt niet een pyt·orn:tan onl-wha1lelijk gt•maakt? 

«Nu ja", antwoordt g<', l<lnrutt' diP VeJ'gl'ijpL•n ziehook 
aan eens ander::; Pierendom en claartt>gen lw<'ft cle Staat 
te waken." 

Goed, maar ecu clronka:ml hom'L tcw!J ook in dun 

') "Hw1delingen, e11Z.", pag. 40--43. 



tronk en een speler ontspringt den dans al evenmin. 
De Staat handelt daarbij dos volaens dit beginsel, 

dat men noch zichzelven, noch anderen mag benadeelen. 
Uij neemt zulke personen als het \\'are tegen zichzelf 
in bescherming. ·welnu, rleze doodeenvoudige grond
stelling heeft hij eYeneens toe te passen bij de bestrij
ding der prostitutie. 

Evenmin als hij tot ver onen, die aan kleptomanie 
en pyromanie lijden, zegt: «och arme stumpers! Gij 
kunt het stelen en brandstichten niet laten, ik zal u 
rlns daartoe in de gclegenheicl moeten stellen," evenmin 
111ag l1ij aan hoereerder~ en uYerspelers, die ondm· f'CIIO 

\'om·gl'wrndl' ll<Ülliii'-Jioodzakelijklleirl gebukt gaau, oe
ea~ie gcveu om hnnue lusten bot i • vieren. 

Het is een on verae >fel ijk dualisme, een meten met 
twe' 11utten, een schawl •lijk transigeeren mei heilige 
heginselen, wanneer rle Staat den dronkaard en den 
speler op laat pakken, maar den hoereerders plaatsen 
aan wijst, waar zij, onder de beseherming der wet, zieh
zelven en anderen lichamelijk, zt~delijk en geestelijk te 
gr·ondt> richten. 

Treedt hij niet mei kra('hi tegcu dezen gruwel der 
ongerechtigheid op, dan zal de pro titutie als een vam
pier· h m het levensbloed uit de aderen zuigen, tot er 
g ·en !JerRtellen meer aan is. 

A~~ de Staat d.e hocraU niet uitroeit, dnn wordt hij 
Zf'lj er door uilgeroeirl. 

'Pct"li11rn nor! datui'. 

Wij zijn nu genaderd tot de bespreking van uw 
laab;te argum •ut, geachtl' Rcdaet ur, en óók dat willen 
wij Yau alle kanten hczien. Gij zegt: 

«Waun •er meu daarop, nl. op dat besluit, uiet terug
komt, kan een droevige ontgaoch ling van zulke illusies 
11iei uitblijven. Het kwaad, zoo oud als de wereld, is 



niet met een machtspreuk uit te roeien; al .~laagt men 
u in het in de d1'istcrni.~ terug te dl'ingen, dan richt het 
daar tienmaal r:rgere g(JI)olgen aan." 

Gij zegt het, heer Editeur, zonder eenig sdujn van 
bewijs, en dus moeten wij U maar op uw woord ge
looven. Wij zien echter nwe bewijzen voor deze stelling 
bepaald met v rlangen tegemoet; di , veel zegt moet 
veel verantwoorden. 

Is het billijk otu te bewereu, 1lat de leden van 1 len 
Uitvoerenden Raad het kwaad met een ·machtspre11k wil
len uitroeien? Is het hnnne bedoeling het in d • dui1-itl'r
nis terug te dringen! Ons komt het voor, dat gij, di~ 

openbaren aanstoot \'ermeden wilt r.ien, en radicale ue
strijdino· een hersen chim aeht, het euvel iu de 
dui~terni~ wilt t('t'Hglll'ingen. Onze Raadsleden vm
gen eenvoudig een ontw •rp van wet, waariu 
tegen deze ontzettende zonde met kracht wot·dt op
cretreden. 

Tegen die rad i cal • hestri,jdiug un rid1t g\j uw geschut; 
gij vree~t e1· de ergste w~volgen v:m: gij Yindt haar 
uoc:h nuchter, noch practiscll. 

Vreemd we1lerom: waut l1etcr ·eu dool' onze vroede 
voot·manuen wordt geëischt is werkelijk het l'ell i ge 
waarbij men baat zal vindeu - en Jus hij uitnero ·wl
heid nuchter en practiscll. 

Een IJ irecteur van een krau kziuui ()'cugcsticht, ergeu~ 
in Europa, haél ecu eigenaarélicr middel om te ouder
zo •ken in hoeverre niellWI' patient1•u uo~ bij btutJLC 

positieven waren. Jlij lmu.:ht heu ui. in (le lmdkarner 
vau het cresticht: de kraau wa1; een paar minuten van 
te voren opengezet en nu gaf de dokter bevel het barl 
leeg te scheppen. De ergste patientcn ()'iugen scheppen, 
scheppen, totdat zij •r onnmchtig bij neer vieh•u. \Vio 

Yell Wf'l uog ecu grei ntj1' versta ud hl' zat, :-;loot een;t 'l<.: 
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kraan en ging dan aan het werk. Ons dunkt dat was 
nuchter en practisch. 

Stel ergens worden sporen van tijgers ontdekt; hier 
een schaap, daar een bok vermist; menschen gewond 
en gedood. Nu is het ongetwijfeld zeer menschlievend 
de dood en te begraven en de gewonden te verplegen ; 
maar eerst als men een drijfjacht op de ondieren gaat 
houden, handelt men nuchter en practisch. 

En zoo geven dan ook de Leden van den Uitvoerenden 
Raad blijken van nucbteren, practisclH~n zin, wanneer 
z~j niet rusten voor zij ue prostitutie in dun hartader 
hebben getro1l'eu. 

Uessante causa, cessat c.tfectns. 
Gij stemt toe, geat.:hte l~diteur, dat het soeiale euvel 

aan den Rand ontzettende gevolgen heeft. 
Wij dienen echter ook hier duidelijk te onderscheiden, 

en moeten dus vragen: Wat ducht gij: gevaar voor de 
gezondheid of gevaar voo?· de zeden.'! 

Wat het zwaarste is moet ook het zwaarste wegen 
eu ieder zal moeteu toegeven dat zedenbederf toch wel 
het meest te vreezen zij. 

\Vij zullen er in onze bespreking dan ook maar de 
prioriteit aan toekenucn. 

En dan mo 't het ons vau het hart, hoe lichtvaarilig 
wij uwe bewering vonden, dat Johannesburg nog twee
maal zoo zedelijk is als Londen. Niet omdat gij, gelijk 
wij opmerkten, de ontucht met kleurlingen vergeten 
hebt te boeken; maar de\Yijl men zoo iets hoogstens 
denken, uimmer in 't publiek uitspreken kan. Het 
éenige wat deze cijfers ons leeren, is, dat de toestand 
iu Je Goudstad waarlijk ernstig genoeg werd. 

Eéne prostitué>e op de honderd ingezetenen (mannen, 
vrouwen en kinderen) - welk een ontzettend zeden
Gederf in ecu ::;tad, Jie ::;lechts 10 jaren bestaat! Wat 
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al bronnen van lichamelijke en geestelijke besmetting; van 
tijdelijke en eeuwige ellende zullen dáár ontspringen! 

Uw correspondent uit Joh::mnPsburg licht af en toe 
een tipje van 1len geheimzinnigen sluier op. Zoo 
schrijft hij in uw nummer van 16 Oct. jl. het volgende: 

e<Johannesburg, Donderdag. 
«<-Iet feit dat Johannesburg overstroomd wordt door 

«zovele slechte vrouwen is een niewe overlast voor de 
«dames. Vele vrouwen zijn verplicht naar Kommissaris 
«straat te gaan om haar zaken te regelen met l11m 
«makelaars en huizen-agenten. l [et gevolg is dat, clc 
<<gemene kerels die de gehele dag op straat hangm1, geen 
<<verschil meer maken tussen dames en slechte Vl'Ottwen. 

«<k heb heden pen getrouwde vrouw ontmoet die 
«niet minder dan drie malen door mannen op str'<Utt 
«was aangesproken, niettegenstaande het feit dat zij 
«een der kalmste en minst opvallencle dames is 1lic ik 
«het geluk heb te kennen. 

«Het wordt wer·kclik tij1l dat de streng~tc maatrcge
<den door 1le autoriteiten worden genomen om deze 
<o;chande voor het land te onderdrukken." 

Dat zijn da11 nu de gevolgen der reeds al te lang 
O'eduhle, en daar·om steeds schaamteloozeJ' optrerlewle 
hoererij! Mannen, wier hrntale passies in de huizen 
van ontucht zijn ontwaakt en gevoed, zien in t•lke 
vmnw een voonverp tot bevr ·uiging hunner dierlijke 
lusten en maken geen versehiJ meer· (,usscheu 1 lam0s 
l'n :::;leeht<· \'!'Ouwen. Geeu üttsot•nlijkc veo1rw, geeu 
eerbaar rrwisje,- z~j moge dau dame zUu of niet!- is 
op straat meer veilig. Ja, Oten gaat zóóver, dat zelfs 
kaffers in de huizen van ontucht worden toegelaten -
wodat ó<'1k rlezl' geen owlersdwid meer zullen rnakeu 
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tusschen eene blanke vrouw en eene kleurlinge, en dus 
ook van dien kant de @'evallen van aanranding schrik
barend zullen vermeerderen. 

Arme vrouwen, beklap;enswaardige meisjes, die in 
zulk een Sodom moeten leven ! 

Doch bU dit Sodom hoort een Gomorra- d.w.z. het 
kwaad bl\jft niet tot Johannesburg beperkt; door het 
gansche land zal men de noodlottige gevolgen ervan 
ondervinden ! 

Wie trilt niet van verontwaardiging bij het lezen 
van onderstaan(l bericht, rloor rlen meergenoemden Jo
httnnesburgschcu eonespoudeut ill de Volk.sstem ge
plaat<;t: 

«P. J. WANNENDERG, !le publieke aanklager van Kru
«gersdorp, en D. J. VrL.JOE~. <le Veldkornet, stellen een 
«onderzoek in naar de oorzaak van de dood van MARL\ 
«MARENS, die bij het station Champ J'Or verschrikkelijk 
«verminkt gevonden is. 

«Z\i leefrle toen nog en vertelde de mannen, die haar 
«hadden horen roepen, <lat dr kondukteur haar onze
«clelike voorstellen gedaan had en toen zij weigerde, 
«haar uit den trein h::td geworpen. 

«Twee nur nadat de ongelukkige naar het hospitaal 
«te Krugersdorp was overgebracht en haar been was 
«afgezet, stierf zij. Z\i was een weduwe van bijna 25 
«jaar en kwam van Grahamstown. Het vreeselikc 
«trem::;pel l1eeft hier grote sensatie veroorzaakt." 

E1t nu hulpt het niets hoegenaamd, dat men, derge
lijke berichten lezemle. zegt: «'t is toch wel erg!" of 
gaat zitten philosoplteercn over (le sleclltheid van Ju
dasburg: neen, iedt>r die nog een hart in 't lijf heeft, 
moet met kr"aeht en klem tegen zulke gruwelen opko 
men; wij moeten vcreenigd optreden en uit alle deelen 
des l:mds petities aan de regeering ze11den, waarin wi,i 



dringend vragen aan deze ongerechtige dingen paal en 
perk te stellen.! 

Mijnheer de Redakteur, ook hier geldt de leuze: 
Tolle cau.~am! lief de oorzaak: de prostitutie op, en de 
eerbare vrouwen zullen weer veilig over straat kunnen 
gaan. 

Er is in dit vcrband plaats voor eene ernstige waar
schuwing. 

·wij hebben, op onze reis naar dit land, helaas! ge
legenheid gehad op te merken, welk een verderfelijken 
invloed er van Johanucsburg uitgaat. \Vij hebben ons 
voortdurewl gei>rgerd aau jonge mannen vandaa1·, die 
gehu wtle vrouwen tot echtbreuk trachtten te verleiden 
eu jonge meisje op cenc vernederende wijze aanspra
ken en behandelden. Daarom waarschuwen wij de 
ouders dat zij hunne dochter.- todt nooit anders dan 
onder vertrouwd geleide de reis van Europa naar 
Afrika - of omaekeerd - laten doen. 

Door gewettigde of ooglnikenJ toegelaten, of in het 
algemeen onbestreden vuortwoek rende outucht wonlt 
ouder de mcnschen heel wat meer onheil gesticht, dan 
door de runderpest en al tle bezoekingen, die over ons 
land en volk gekomen zijn. Alleen üen kloek bestrijden 
in de mogendheid des lleeren kan ons van <lezen reus 
verlossen. Hoe lanaer men talmt; hoe meer men (h·aalt, 
des te grooter afmetingen zal deze zedelijke pestilentie 
aannemen; dan wordt de gecstelij ke levensstandaard al 
meer verlaagd; echtbreuk en hoererij volkomen gewet
tigd; de lwiligheicl van het huwelijk aangerand; ja, het 
huwelijk zelf in gevaar gebracht en daarmerle een rler 
gronrlzuilen van den Staat onJermijn(\; de opvoening, 
waaraan nu zoo groote en uitnemende zorgen gewijd 
zijn, met volslagen mislukkin~ herlreigrl; tal van kost
hnre IIH~Ilsdwuleveus voor tijd eu eeuwigheid verwoest 
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en land en volk op vreeselijke wijze verontreinigd en 
bezoedeld. \Vat dan te doen tegen deze pestilentie, tlie 
in de donkerheid wandelt '? «Doet het kwade uit het midden 
van u weg!" spreekt de Heere, Heere. 

Vergissen we ons niet, geachte Redakteur, dan legt 
gtJ m uwe artikelen meer nadruk op het gevaa1· voo1· 
de volksgezondheid, dat noodwendig moet voortvloeien uit 
toestanden als die te Johannesburg. 

En dat die vrees niet ongegl'oncl is, blijkt uit het 
artikel, door Üf'. v. D. B. van Stauclerton, in no. 544 
van uw blad gepubliceerd over Onze Gezondheidswetgeving. 
Volgens dezen medicus «is de verbreiding van syphilis 
en gonorrhee in <lc Republiek eene onrustbarende en 
moelen daartegen zee1· zeker .stl'enge maatregelen genomen 
·worden." 

Welnu, dat er van overheidswege zorg wordt gedragen 
voor de gezondheid prijzen wij, maar men doe dit op 
den door God voorgeschreveu weg, nl. door waarsdm
wing tegen en bestrafüng van bepa..'tlde zonden, die 
bepaalde ziekten ten gevolge hebben, en wie daar niet 
naar luisteren wil, drage zelf de gevolgen van zijn gedrag. 

Wie niet gaarne sterven wil aan eene beroerte tloor 
drift of opwinding, wachtte zich daarvoor; wié niet 
gaarne sterven wil a::m delirium tremens of andere ge
volgen van ·den cirank, wachtte zich voor alle bedwel
mende dra u ken: wil' niet gaarne geschandmerkt wordt 
en lijtlt of ~tet'ft aan de afschuwelijke ziekten door 
boveugenoerude schrijver bedoeld, wachtte zich voor 
outueht. 

Ook hier geldt wederom: tolle causam I 
De grootste voorstander::; der gewettigrle ontucht er

kennen dat geslachtsprostitutic het voorname middel 
is ter verspreiding van venerische ziekten. Bestond er 



alzoo geen prostitutie, dan zou er weinig of geen gevaar 
hestaan voor de verspreiding dier kwalen. Logisch zon 
nu daaruit volgen, dat dan de prostitutie zooveel mo,qell;ik 
behoort be.streden te worden, }ui.~t zooal.s men zott doe-n lri:i 
elke andere kwaal, wiel' hoofdm·on het gelukt wa.~ aan te 
w#zen. In plaats daarvan echter tracht men alléén de 
gevolgen onschadelijk te maken, maar tegen de bron 
zelve wordt niet geageerd. Dit nn is in onze oogen 
eenvoudig gekkenwerk. Dit is het leegscheppen van 
een bad, zonder de kraan te sluiten : of, wil men liever 
een philantropisch tintje er aan geven: rlit is het vcr
plegen van slachtoffers, wncler jacht te maken op het 
onclier waardoor zi.i gewond zijn. 

Gij wenscht, geachte Editeur, dat men bij cle wet
geving hier te lande zijn voordeel zal dorn met clc 
ondervinding in andere landen opgedaan. 

De besturleering van dit onrlerwerp sch~int U tot clc 
overtuiging gebracht te hebben, dat, bij radicale bestrU
ding der ontucht, dl' :revolgen tienmaal erger zullrn 
worden. Wi.J zeiden boven rcerls, dat wij uwe bewijzen 
voor ch•ze stelling met belangstelling tegemoet Û('IJ. 

Tevens zijt gij gehonclen waar te maken, dat, bi.i het 
systeem door U voorgestaan. niet slechts de gevolgen der 
omedel~jkheid zullen verminderen of vcnlwijnen, maar 
ook dat er dan mee-r voot de zerlrJU!.-hrirl .flrdruw II'Ori/f, 
dan rloor een hesluit als nu door clen Uitvoerenden 
Raarl is genomen. 

~laar hoe gi.i 't aan zult l<'ggen, waarde Rerlacteur: 
is ons ern raadsel. 

Immers, rarlica.lc hestri.iding lijkt U niPt: dus, de 
prostitutie hlijft, onrlPr zekere hrp<~rkingrn, hPstr1an. 
\Vilt gr nu de zedeli.ikheid hevor(leren door cle onzerle
lijkheid ~ Ons schijnt cpn rlergelijk pogen -wePl overeen
komst t .. ltt>hben mrt wat oe li. S. noemt: «cPn voor-



zichtig verdrag met de hel, of het uitwerpen van den 
duivel door Beelzebul, den overste der duivelen. 

liet zou ons niet verwonderen of de door u voor te 
stellen maatrPgelen tot bevordering en bebond der 
gezondheiu - zullen veel overeenkomst hebben met 
wat men in Europa onder reglementeering ver taat 1

). 

Doch dan kunnen wij reeds van te voren verzekeren, 
dat keuring cu bordeelen evenzeer tot bescherming der 
gezondbeid en zedelijkheid strekken, als olie tegen vuur 
of als zeewater tegen de dorst. 

In alle systemen van dien a..'l.rd, heeft men steeds tot 
grondslag gelegu: de openbare prostitutie in botdecZen moet 
worden aangemordigd, om des te betrvt de cont,·ole te kunnen 
nitoejertm. 

\Vij echter vinden de reglementeering der ontucht 
<cnn syst\me introuvable". Vuur en water laten zich 
nn eenmaal niet verzoenen. 1en kan niet het huwelijk 
•n de ontucht, de liefde en de zelfzucht; den dag en 

<le nacht; de reinhei1l en Je vuilheid tegelijk in br
scherming nemen. 

~1ijhecr de R ·d.actem>, rle 1•oo,·xtandel'.~ dN ,·eglementferi11g 
zijn noch nuchter noch pmcti Th; u1aar gevaarlijke vlo
pisten. 

Zij willen de eene soort vau prostitutie bestrijden 
door de antiere ! Zij zeggen tot de clandestine prostitutie: 
gij zijt trafbttar; tot die in l.lürueelen: gij zijt het niet l 
T •rwijl ome logica zegt, dat zoowel een houder van 
ee~l ojwnbaar, als van een gelteim hui: van ontncltt 
e<m en lt ·tzelfile misdrijf plel'gt en strafbaar moet zijll. 

Voorts houd(•n <lc voorstander-.· der reglementeering 

') Reglementen op de prostitutie, reglementeering, keuring, ge
neeskundig toezicht op d publiek vrouwen zijn t!ynoniemen. Men 
verstaat er onder: verplicht genel!IJkundig onderzoek. 
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er al een heel doeltrefTend lokmiddel op na, om de ge
heime prostituees naar de openbare bordeelen te krijgen. 
Ook zonder dat wij de walgelijke bizonderheden van de 
kenring noemen, begrijpt iedereen hoe bij uitstek uit
lokkend deze is en hoe geschikt om het laatste greintje 
van gevoel; het laatste overblijfsel van vrouwelijke 
sC'haamte voor goed te verdrijven - weshalve onze 
logica ;~,egt, en rle statistiek bevestigt, dat de clandestine 
pro titutie moet toenemen, OV<'ra.l waar de r 'glemen
tcering bestaat. 

De controle loopt dus niet over lret schrikbarend 
aantal geheime prostituees: de controle loopt ook niet 
over· de mannen, die waarlijk in de eerste plaats wel 
mochten gekeurd worden; terwijl <le controle in <le 
publieke hui;~,en van ontucht eenvoudig een fictie iR. 
Want door erkende specialiteiten op dit gebied wordt 
erkend, dat deze huizen - in weerwil van visitatit> -
foyers van besmetting zijn. Waar men eh· hor·dPPI<•n 
laat he. taan, blijv<•n de 7.ÏPkten h<•staan, en \T<•teu \uul't 
als de kanker. 

·waarlijk, wij hebben reden om met Dr·. \' AN nr-:. 
B~<:Rlai te zeggen: «Men zon het keuring- en hordeel u-
telsel niet verdedigd hebbe1r, als het arav n van t'en 

greppel om den brand te stniteu, omdat volg<>ns de 
crvarina, die Nederland opleverde, dit neerkwam, op 
het stelselrnatig ontsteken van huskmid, door C<'ll klei
nen afstand van de overige massa gescheiden, wuar·
door de vonken juist ook het omliaa •nde uanta ten en 
<l:.t.arenhoven zij, die van lwt enceinte nan.J· buitelt kwa
meu, met den brandenden fakkel Jrpt crpvaar voor· out
hmnJhaarhcid vermeerder<len." 1

) 

Indien het t·, hooggeachte l{edacteur, ni1•t te doPH 

') a. w., pag. 211. 
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is, om eigen meening op de spits te drijven, dan moet 
gij, bij eene onbevooroordeelde bestndeering van dit on
derwerp tot de slotsom komen, dat de reglementeering 
een geneesmiddel is erger dan de kwaal, daargelaten 
voor een oogenblik het afschuwelijk beginsel, dat er aan 
ten grondslag ligt. 

Warme voorstanders van het ~ysteem erkennen zijne 
mislukking op hygiêinisch gebied. Onder dezen zijn Dr. 
MmE OR van Marseille en Dr. DroA \' van Lyon, twee 
autoriteiten van den eersten rang, die in hunne ge
S<'hriften de nietigheid der tot m1 toe verkregen resul
taten aanwijzc·n. Volgens dr opaave van MIREl'R hebben 
Brussel en Marseille de strengste reglementen en bloeit 
er d<• clandestine prostitutie zeer welig. DESPRl~S heeft 
in geheel Frankrijk de verhouding nagegaan tusschen 
de gereglementeerde prostitutie en de clandestine, en 
g<•vonden, dat in 86 van de 87 departementen, daar 
waar de geregl >meuteer1le groot was, ook clandestinP 
gr-oot wa. , en omgekeerd, zoodat hij tot de twee volgende 
sociale wetten komt : lo «Plus il y a de prostitution 
J'eglernenü'•• dam nn p:ty , plus la }JI'Q,qtitntion de ff)llfr 

11alttre se df>vcloppe", en ~o <<La prostitntion reglenwnt(•e 
apoliP la prostitntion libre". 1

) 

Nn, in Frankrijk kan men het wet •n, en wanneer 
van daar ui~ ons wordt voorgehouden, dat, naar ver
houdiug vau de gm•eglcm •ut >rd • prostitutie iu een laud, 
dL• onzedL•lijkhei<l van allerlei aard zi1 h ontwikkelt en 
dat de g<·reglementrerde pro~titutie, in ~tede van de 
g<•heirne te V<'l'll1inder 'll, ham· st~·rmt <'ll ophoudt Pil ver
IIH'<'I'U •rt, Jan vmgen wi.i de \'OOI'süuul 'l'S der J'egh·-

') A. DESPRhH: La Prostitution rn Frrwa. Aangehaald op pag. 25 
van het zeer merkwaardig gcsl'hrift van F. FAr,LoT: La Réglfllteltt<t

tiort de la Prostitution. (PariB, Fischbacher.) 



48 

menteering: wat komt er nu terecht van het éénig 
geneesmiddel dat gij ons hebt aan te wijzen '? 

In Italië verhieven zich eveneens vele stemmen 
tegen de gewettigde ontu~.:ht, bijv. de Drn. PANTANO, 
BERTA~I, PELLIZZARI. De eerste schreef indertijd: 

«De gewaarborgde en do01· de 1·egeering beschel'lnde pro.sti
tutie, heeft geen enkel recht van bestaan, op g1·ond van eenig 
beginsel of .sociale noodzakelijkheid. De medische wetenschap, 
die ham· een oogenblik haar sten~ gege:ven heeft, laat haa1· 
thans geheel vm·en". 

De medici in Noord-Amerika zijn bijna alle, de meeste 
medici in Engeland en een steeels aangroeiend getal op 
Europa's vastland en onder deze juist de autoriteiten 
en specialiteiten op dit gebied zijn tegenstanders van 
de regeling der ontucht bij wet of reglement, en van 
het dulden en beschermen der huizen van ontucht vuu 
overheidswege. Er zou een heele catnlogns op te maken 
zijn van boekwerken, aan welke deze kwestie, die men 
algemeen beslist acht, tot zelfs in Rusland het aauzijn 
gaf. Welke minutieuse studiën heeft Dr. GmRsiNG te 
Kopenhagen op dit gebied geleverd! Onder de mannen 
die in Engeland vooraan hebben gestaan, verdienen 
vermelding: Dr. FoRSTER, indertijd presitlent van het 
Britsche medische genootschap, die in het Engelsche 
parlement zoo krachtig de gewettigde ontucht be
stJ·eeJ. Verder: Dr. BmBECK NEvrNs, te Liverpool, nPt 
zijn jarenlang uitgegeven JJfedical Enqni?·m· en Dr. 
DRY. J>ALE, te Londen. In Nedel'land noemen wij slechts 
Dr. DoNKERSLOOT, Dr. S. R. [lERMANWEs, Dr. J. MENNO 
JimziNGA, vroeger een voor-, nn een krachtig tegen
staader Jer reglementeering. Hetzelfde geldt van den 
beroemden syphilidoloog Prof CHANI<'J.EUHï \':\N IJss~<:J.
sTnN, van Prof. Dr. J. Vv. Gr~:\'r;-;n, van 111'. A Votl'n: Jr., 
om \'an anderen nu maar te ~wijgen. 
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Bepalen wij ons nu tot twee landen, nl. Engeland en 
Nederland. 

In Engeland 1
), werwaarts Je reglementeering van het 

vasteland was overgewaa.id, kreeg men in 1864 wetten 
tot bestrijding der syphilis, eupbemistisch betiteld: «An 
Act for the prevention of Contagions Diseases at certain 
Na val and Military tations," oor pronkelijk slechts over 
11, later over meer steden en havenplaatsen zich uit
strekkend en in substantie ook in de Britsche kolonie 
overgenomen. 

De hoofdpunten van deze wetten zijn: 
·1. inschrijving van, en politictoezicht op de v•·osti-

tnees: 
2. periodiek sanitair onderzoek dezer vrouwen en 
3. overbrenging van Je besmetten muu· een hospitaal 
Van meet af ondervonden <l·ze wetten in Engeland 

en daarbuiten een ontzachelij ke op positie. 
De ziel dezPr bewegiug was een predikantsvronw, de 

t't> •ds g<'rLOetude Mevrouw .Jo:-a::l'lll:-<E Dt'TLER. \V elk el'll 
ha.rdrwkkigen strijd zij t' voeren had, leert on. Juuw 
levensbeschrijver, de Heer \\'. T. STEAll 2

). Doch hat•e 
h •roïeke pogingen w •rdPn 1l•rmate door God gezegend. 
Jat de «Omtagio11s Disease8 Acls" in 1883 werden inge
trokken, of, gelijk een Engelsch schrijver karakteristiek 
Zt~at: «Üil'~' Wl'l'e COUdemned U)' a wave Of strong pn
IJ)jc feeling". I laar de voor tanJers dewr wetten ze in 
Je geitede wereld wilden a.augenorneu zien, waren de 
tPgt•nstandl'rs genoodzaakt daartegen 111et kmcht np te 
tredeu. lu Sept. 1877 werd Jan ook te GenL'Vl' hl't t •ers te 
Congres gehouden der «l<'édi-ration b'rit(llmique et Co11ti-

') De7.c bir.onderbeden in hoofdzaak ontlel•nd aan Dr. VA"' r gs 

BERGH, a. w., pag. 177 vv. 
' ) Men leze tut·lt de7.e levcnssehetll! Er is Cl'Dt' Hollan<ltwhe ver

Laling van, vcrkrijgbaar bij W. A. Beschoor te 's Gravenhage. 
4 
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nentale pour l'abolition de la prostitntion comme institution 
légale et toluée", die reeels tal van geschriften over het 
wezen der prostitutie en tPg<!n de door haar gewraakte 
maatregelen heeft doen verschijnen, en ook op volerende 
Congres en deztl zaak au fond behandelde 1

). 

De bezwaren tegen de Acts ingebracht werden door 
een reeds in 1869 benoemde Commissie van Enquête 
van 23 leden, in haar later· uitgegeven Rapport tot 9 
punten teruggebraeht. ~Ien kan ze vinden bij Dr. VA~ 
DE:\' BimGH, in zijn aangehaald werk, op hlarlz. 179 en 
180. Wij zullen er hier niet verrler over spreken, omdat 
wij, overgaande tot Xeduland, de hoofdargumenten tegPH 
de recrlementeering ook daar ZitHen terugvinden. 

Van eigenlijke reglementeeriug was iu Nederland apen 
sprake tot ong •veer 183ö-'37. In Jeze jaren voerden 
de meeste steden het reglement in, zoodat men het jaar 
'Gü-'37 als het revolntiejaat· Jer t·eglementeering kan 
beschouwen. In 1~2 verheugden zieh 37 tedeu in ht>t 
bezit eener «Verordening op rle prostitutie''. - Sedert 
is zij in verschillende plaat en afgeschaft. 

De hoofdinhoud der verordeningen is: 
1°. dat de publieke vrouw zich als ;;oodawig moet laten 

inschrijven op het stadhuis: 
2°. dat zij een boekje ontvangt: 
3°. dat zij zich moet laten onderzoekPn- i u de mePS1P 

plaatsen é(•nmaal JH't' week. in enkele twr"!·maal -
op een daartoe hestemde plaats; 

1.<'. dat de onderzookeiLde geneesheer, rlil' daartoe van 
gemeentewege i aangesteld (m crel;ahtrieül'd, in 
het boekje dag en uur der visitatie schrijft, als
mede den taat der gezondheid der publieke vrouw: 

') Aan de geschriften dezer Federatie iH een groot deel van het 
vorenstaande, soms letterlijk ontleend. Wij hebben, om door te veel 
p.anhalingen niet te vermoeien, deze niet overal aangeduid. 
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5°. dat deze, gezond bevonden, weder naar het bordeel 
mag gaan - maar 

Ü0• ziek bevonden naar een ziekenhuis wordt over
gebracht, <lat zij onder geenerlei voorwendsel mag 
verlaten. 

Gelukkig, dat • ederland ook nog iet. beters beeft 
aan te wijzen, dan deze schandelijke veronleningen. 

De eerste in Europa, die den strijd tegen de prostitutie 
al' gewettigde instelling heeft aangevangen, i. niemand 
anders geweest dan de> Jli'P!libnt ÜTTO GEHllAHil HEL

llHING 1
). 

HELDRING is in ·1847 begonnen met de oprichting van 
het Asyl Steenbeek: «een hui voor gevallen vrouwen", 
dat met 1 Jan. '48 werd geopend. 

Doch al spoedig za11 hij in, dat redden niet voldoende, 
ma..·u· getuigen plicht was. Eu zijn bawin gaf geen on
z ker geluid. De lezer oord 'ele : 

<<Zoo wij (•(•n' hope hebben, is het dezP, dat door het 
Asyl zich Je strijd opene tegen de openbare zonde der 
ontucht, derwijze dat ieder welgezin oe zich daartoe wa
pent, en de publieke opinie dit onreine gebied niet 
zwijgend of ignoreerend voorbijga, maar .~trafferul als de 
hoogste rnelaali!chheid van ziel rn lichaam banne 11it elken 
eer lij ken hoef.- det maatschap pij." 

li 't st~hijnt ltlij uit dniz •nd en meer bewijz n te blij
k<•n, dat het zacht voortgaan van het dulden dezer zonde 
als l'en <mooclzukelijk kwaa1l" wel eindelijk mag ophouden 
t•n overgaan in een ongeduld om niet langer stil te zitt<'n; 

') Zie: Levm Cri Arbeid var1 ÜTTO GERTIARD HELDRING, door Dr. 
L. IlELmuso. - TevcnH is een groot gt•deelte van Dr. VAN m:rt 
B&wm':; di.-sertu.tie aan ht•m gewijd. Eene bloemlezing van liEJ.
DRJ'Iila! denkheeldPn vindt llll'n in het bockjl': ü. G. lh:LJHu-.;u n1 

zijue yntil·hlf'!i lr'!l''"(}rtr rh utstrijrlill!l rl•·r· Orlznlelij/:hl'id, door Mevr. 
de Douairl' KJ,}:RI 't~, eb. V .\N IlollE:-<noRI'. ('s Gravcnhage, Beschoor). 
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in een onwrikbaar besluit op alle geoorloofde wijze b 
protesteeren tegen deze theorie des duivels, die rle zielen 
ten onderhoudt en doemt ten verderve. 

\Vie in alle wP-reld behoeft meer dan een weinig ge
zond verstand om wraak te roepen over eene theorie, 
die alle grenzen te buiten gaat? Maar dat is het ver
schrikkelUke der verblinding, wanneer men met de 
zonde, op welke wijze ook, slechts eenigermate in een 
verbond treedt. Daarom duldden Israëls Wetgevers en 
Profeten zelfs niet het ofTeren op de hoogten, hoezeer 
het Jehova gold, dat er geofferd werd. Alzoo worde ook 
door on · gebroken met deze zonde, en niemand zegge: 
het is buiten mij ..... De klove tnsschen reinheid <'H 

onreinheid worde met rlen dag grooter. De wctgcl'ing brf'kf' 
•rnet de Z()nde. Df' mi.çdaarl wol'dc niet longct gepatenteel'd, 
maat gestl'ajt." 

Vóór H~LilRI~r< in 1876 stierf had hij, door het op· 
treden van Mevrouw BU'fi.EH in Engeland en Dr. )fr. 
\V. vA~ DE~ BERGII in Nederlanrl, den morgen van een 
nieuwen dag mogen begroeten. 

In 1877 werd de even geleerde als welsprekende pr •
di kant Ds. IT. PmRso~ zijn opvolgt>r. In Septernh ,,. van 
hetzelfde merkwaardige jaar kwam het e •rste Congres 
tegen de prostitutie te G •nr'.ve zamen. In 1~71 was <'!' 

eene groote vergadering te I TtrPcht, waar een 200-tal 
personen samenkwamen, en welrlra wPrrl opgericht dt• 
Neàerlandschf' l"ereeniging lf'gen de Pro,qtitutie DC'ze hield 
samenkmm;ten in bijna alle belangrijke gPrneenil'n Y:m 

Nederland, dueh vond eer t latrr algèmeenen stemt, toeu 
het b • ·tuur uit mannen van allerlei richtina werd s:l
mengestelcl. In 1883 vergaderde de Federatie als inter
nationaal Congres te 's Gra.v nhage, en een gevola claa.t·
van was rle opl'ichting van den «Nerlcdand.~f'hen Fmn
we!llionrl lol ve-1'/woging van het zedrlijk bew11slzijn." De 



oprichtster en voortaan de ziel van dezen Bond was 
Mevr. de Douairière KLERCQ, geb. VAN HoGENDORP, die 
tal van Edelvrouwen en edele vrouwen aan hare zijde 
kreeg. 1) Nu ging men met vereende krachten op het 
doel af. In '1889 kwam, onder de auspiciën van den 
Bond en de Nederlandsche Vereeniging tegen de Pros
titutie een Nationaal Congre.s tegen de P1·ostitntie samen. 
Sints is er heel wat geschreven ('n gesproken en met 
alle kracht getuigrl tegen de ongerechtigheden der ge
wettigde hoererij. 

In vele gemeenten hebben zij dan ook de overwinning 
beltau hl, maar tot een algeheel verbod kwam het 
valt rcgeeriugswcge uog niet. \\'d zijn veleregeerings
personen de beginselen der l-'ederatic toegedaan, maar 
zij vot-men nog eeue minderheid. De strijd tegen ver
ouderde begrippen, tegen verjaarde mi~standen, tegen 
laksheid en toPgeeflijkheid op zeJelijk gebied is verre 
van gemakkelijk. De zedelijke atmosfeer in Nederland 
is door lwt tolereeri'n dezer ongerechtigheden vergiftigd 
en oefent een slaapwekkenden invloed uit zelfs op de 
rhristenen. Dat is de mm·eelc Syphilisatie, wa.a,rvan ALEx. 
VON Üt<.:'l'Tl~GEi\T spreekt 2

). 

«Wie ~ianche, um der vcrgiftenden Macht der 
venerisellen Krankheiten zu begegnen, eine physische 
S,vphilisation der Bevm kerunO' - ühnlich wie bei der 
Pockenimpiung - vorschlngen (z. B. 'l't:RE~:-iE): so 
CI'Nchcint die ö.tfcntliche Ca8f.'mi?·,mg 11 nd Reglente:ntil·ung des 
Ifuren- ll'nd KnpplP,i'- Gewm·be.~ al.~ eine A1·t moralisrher 
8yphilUiation, als einc [Jt'Undsiitzliche Vergijtung de.~ ö.tfe:nt-

') M •n zie: JiJen Woord aan de vrouwen van Neduland. 's Graven
hage, Beschoor. (Drie nummers). 

1
) ])ir Jforalstalistik, 2te Aufl. 1874, . 229. (Aangehaald door 

Dr. VAN DEN BERGH). 



lichen gelt'issen.~, womit darm 8lets die phys~~che Vug ijtnttg 
Hand in Hand geht''. 

Van welk gehalte hunne argumenten z~jn, leert het 
doot· duizenden onderteeken<l Nationaal Petition n('ment, 
door 1le beide geuoem<le Vereenigingen aan de Tweede 
Kamer der Stateu-Generaal gericht, waarin zij d!'n Leden 
onder de aandacht brengen : 

«dat sedert jaren (-'n de studie van recht <"ll gezonll
heidslcer. (•u de praktijk vmt het dagolijkselt leven in 
klimmewle mate aantoonen, dat het thans bestaande 
geneeskundig onderzoek van vrouwen, die zirh aau 
het plegen van ontucht overgeven, en het toezit•ht op 
de openbare huizen van ontucht, die alelus met voor
kennis der overheid gehouden worden, geen vermin
dering van clit kwaarl teweegbrengen, maar iutcgen lel'l 
c•euc hL·~tewligP aansporing tot oml'd ·li.ikheid zi.in. <'t'll 
\'als\' he gerustheit I aank wecken, den b];w kc-slaYi 11111'11-
ltandel als ceu noodzakolijk gevolg mt zich sl<'<'IH'll 1'11 
tl 'n Staat medeplil'htig rnaken aan handelingen die 
it>der weldenkentl man ten zeerste moet afkeurPil; 

dat bi.i besluit ''au het • rationaal Congres tegen rle 
Prostitutie, gehouden te A mRterdam in de maand ~tei jl., 
waarvan ·en exemplaar der llandelingen hicrb1.i wor·dt 
overgelegd, tle reg lementeering rkr outucl1t, geli,j k rl ie 
hier ü• landr b('.'tn.at, verklaard wol'clt tP zijn iu ~tri.id 

met alle heginselen \'Hll re!'ht, met de gr·urHlwet, m -'t. 
JJCt hurgerlijk recht, m,>t het l'tral'rocllt cu met d 
g~me<'IÜ<'W t (zie hl. ll der «Tl:tncl<'liugl'll") ll'nvi.il de 
tbtLtll' \'erkl' ·gen l'<'sttltaten (zir. hl. l~) gt'<'ll I'Prht. 
geven aan diP \Ïsit:rtiP (nlll pr·nstitrH'•rs) et•11ig ltygir
nisdl Yoorderl toe t<' srht·ijwn; 

dat evt>nerns hij he~lnit van p;PIHH'nHl C'ougr·r·s (zir 
hl. 11) verklaarrl is: .\t-1. 2.-)(1 van lte1 Wetho<·k \':ut 

Stmt'rt•t•ht llltJet nld11: worden gr•wijzi<rd. <lat het lwu~ 



den van een bordeel en van elk ander huis, waarin 
gelegenheid gegeven wordt tot prostitutie, strafbaar zij. 

Om al welke redenen ondergeteekenden Uwe Ver
gadering eerbiedig maar ernstig verzoeken, bij de 
Hooge Regeering aan te Jringen op het nemen van 
maatrep:elen, waarbij 

de inschrijving van vrouwen bij de politie ter wille 
van de prostitutie en het geneeskundig onderzoek der 
ingeschrevenen verboden \vorue, 

en hei houden van huizen van ontucht, openbare 
zouwel ah; clandostiue, worcle strafbaar gr:Jsteld. 

't \V elk doende, enz." 

Ovenvegen wij deze argnmenicn. 
J. De reglernentee1·ing der p1·ostittäie is tn st1·ijd met 

alle beg inseten van recht. 
l>e vrijlwid, aan elk lmt'gl'l' gewaarhOJ'gd, bestaat voor 

de pnblieke vrouw n i ei: 
a. wijl zij door de Overheid tot slavin wordt gestem

peld - toi oen willoos voorwerp, waarop iedereen, zelfs 
de vuilst-zieke, zijn lusten maar mag botvieren. «Les 
flllos dm; maisons-puhliques sont obligées de s'aban
donuer a11 premier venu, qni les r(·dame, fut-il couvert 
de plus degouiants ulcères," zecrt Parent-Duchatelet. 

b. wijl op han.r, of zij wil of niet, de gedwongen visi
iatic wordt toegepast en 

c. ziek hevonden, in een ziekeuhuis moet worden ver
[lleegd, zelfs tegen haren wil. 

De publieke vrouw onder de reglementeering staat 
dns vrijwel bniieu de Wet. De ongelijkheid tusschen man 
en u·rouw wunli hier up de unhesdmamdste wijze door
gevocr(l en ge::mudioneerd. Zij onderzocht, opdat hij 
niet besmet worde. HU daarentegen straffeloos haar 
1t1ogcn bcsmctieu, ten~ijl jui t hij het is, die het ge-



vaar voor besmetting oplevert en er geen enkele reden 
bestaat om op hem niet de keuring toe te passen. 
Ook in anJer opzicht drukken de lasten en gevolgen der 
hoererij alléen de zwakkeren. Is het geen schande haar te 
laten zorgen voor het kind of de kinderen in ontucht 
geboren, terwijl het onderzoek naar het vaflPrschap 
verboden wordt bij de 'Yet, en deze vader(!), misschien 
een hooggeplaatst man, misschien een der wetgevers, 
straiTeloos kunnen rondloopen om nummer zóóveel ten 
val te brengen 7 1

) 

Doch dit is de vrucht eener 'l'alsche moraal die predikt 
dat de man mag rloen, wat de vrouw niet mag. Dit is 
het codificeeren van tweeërlei zedewet. Eene, die ver
kondigt, dat een vrouw evenveel recht heeft op een 
kuisehen bruidegom als een man op een knisdw br11id; 
eene andere, die van •le claken verkondigt, dat een vro11w 
op dit pnnt ge u gelijke I'et:hüm heeft. 

2. Gewettigde ontncht brengt geen VC'I'mÏ'Iufel'i·n,q van dit 
k1uaad teweeg, rttaar i.~ cene bestendige acmsp01·ing tot onze
delijkheid. 

Immers de keuring i.~ giving Hndiserable safety to vicions 
pmctice.~. Op het gebied der prostitutie beet bet: neemt 
de gevolgen weg en brengt de lieden iu den waan, dat 
z~j met onverstandige dingen te doeH zir·h toel1 kunnen 
vl'ijwareu voor de tl'curige vr·ru.:lrten, die datti'Itit nood
zakelijk outspruitcn. In plaats va11 d1•n ml\·ersta11dige 
rowlw1•g te zeggen: ~peelt niet 111et \ ' 11111', als gi,j 11 

niet branden wilt, er bestaat gecu tuiddd urn 11 voor 
gevaren te belweJen, als gij met vuur gelieft te spe
len; - in plaats van d.eze waarl1eiu met wetenschap-

') Partout oh pa88e le vivP!Ir il lni880 dcNlim• lui rleH c.visli'IWC8 011 

rttine. {FALLOT), 



pelijke bewijzen te staven en in te scherpen, zegt men: 
o neen, laat ons reglementen en ins~hrijving en genees
kundig onderzoek en een tal van maatregelen bedenken, 
om hen, die met vuul' spelen, buiten gevaar te stellen! 

Geneeskundigen van naam, als Prof. liUET, Dr. DoxKER
SLOOT en Dr. EGELI~G, hebben de Overheid gewaar
sehu wd dat het noch de taak, noch de plicht is van de 
Regeering om te waken tegen ecne besntetting, ~caaraan het 
individu zich niet dan willeken1'·ig bluotstelt. 

Doch men heeft niet geluisterd. En 't gevolg is ge
weest, gelijk deze deskundigen voorspeld hebben, toe
neming der geheime prostitutie en toeneming (Ier 
syphilis, terw~l du zeelelijkheid met reuzenschreden 
achteruitging. 

Ten bewijze bijv. wat meu leest in het Haagsche 
Gemeenteverslag 1877, bl. 51,: «De dandestine prostitutie 
neemt voortuurend toe: het aantal, dat zich daaraan 
overgeeft, is onmogelijk up te geven, maar overtreft 
verre bet getal der ingeseln'evcnen", niettegenstaande 
aldaar reeds tientallen van jaren «openbare prostitutü=''' 
bestaat. 

Deze ervaring werd, gelijk wij boven reeds aantoon
den, ook in het buitenland gemaakt. Op het Internatio
naal Congres · te Amsterdam in ·1879, legde een der 
sterkste vom'stanclers ue1' Reglementeering, Dr. R. KRAm; 

te W eonen, ecnc ~tatistiek ovut·, waaruit bleek, dat in 
gcuoelllde stad, al waar sinds ja reu <le kem·ing bestaat, 
in ~;, jareu lwt a~tJttal iu de lw~1ritalcn behaudeldc 
sypltilitid vcrdnbbeld was, terwijl ook de medici iu hunne 
bizolHlere pmktij k eene gestadige toeneming van bet 
aantal syphilitische zieken opmerkten. Van vermindering 
der syphilis dus geen sprake. 

En van vm·minde'l'ing de·t· onzedelijkheid? Wat vraagt men 
uog? <<Un désordre apelle toujours un autre clésordre'', 





grenzen gedreven onderzoek? Deze waren zoo wetmg 
bevredigend, dat ik na verloop van een paar jaren mij 
genoopt voelde ontslag te vragen uit eene betrekking, 
die mij gebleken was niet de voordcelen te geven uan de 
algemeene gezondheid., die men aanvankelijkgemeend had daar
van te mogen verwachten. En welke was de reden van deze 
ongunstige resultaten? Omdat een streng geneeshmdig 
onderzoek geen afdoenden waat·borg kan ge'cen tegen de be
smetting B1j mijne onverwachte bezoeken ·in de publieke 
huizen i.s het gebet1rd, dat ik twee derden der gevisitem·de 
~'1'01.W•en af.~ besmet, of verdacht dit te :ijn, moe.st afkeuren 
ert naa1· het ziekeuhuis t·erwij:.en, teru•ijl het overblijvende 
de:rde gedeelte nog niet eens volkomen te 'Vertt·ouwen was, 
maar niet afgekenrd we1·d, omdat het bezwaa1·l·ijk ging allen 
uit de pnblieke hnizen te evacuccren, daar de strenge maat
n~gcleu tod1 reeds zulk een weerstand verwekten, dat 
ik mij naar de avondvisite in hei ziekenhuis niet koude 
lJCgcveu zouder bcwau kt te zijn door de politie, uit vrees 
voor de uitvoering der talrijke mij toegezonden anonieme 
bedreigingen. 

llierbij dient nog opgemerkt te worden, dat in dieu 
tijd nog niet bekend was de lJesmettelij kheid der con
stituüonecle verschijnselen, van het bloed en de afschei
dingen in het· condylomateu:.;e stadium. JJie bekendheid 
zo11dc geleid hebben tot het ajketwen van een nog gt·ooiet' 
aantal 1•c·rdachte personen, /.Oodat er ·van overblijvende 'Ver
trouu·drtl tWiflr•cl{jl.::; meer Npraak l.·ondr zijn. Dit is zót'l 
wan r, dat ik thans mijue v~rantwoordelijkbeid niet 
zoudt· "ill1 'JI leenl!IL tot het geven van eeu attest 
van volkomen Yertrou wdheir1 aan eeu persoon, die 
mij te visitee1·en werd g geven en waarvan mij de 
aute~edcntun nu hekend waren. Om zekerheid te kunnen 
geven zonde ik die persoon eerst eenigen tijd afgczon .. 
derfl Oll(ler obscJ·vatic moeten howlen, 



Hieruit is het besluit gewettigd, dat eene volkomen 
vertrouwde publieke prostitutie onbestaanbaar is. 
~u zal men misschien beweren, dut, al worden niet 

alle besmette of verdachte personell verwijderd, het on
schadelijk maken van de meest gevaarlijke toch altijd 
een schrede op den goeden weg i:;;, en daardoor vele 
personen worden gevrijwaard, die anders besmet zonden 
zijn. Al ueemt men niet al het onkruid uit cle weide 
weg, kan men toch beletten, <lat het zoo welig voort
kruipt, dat ten laatste al het gras er door verstikt. 
Deze schijnbaar juiste redeneering is hier niet toepas-
el ijk. Een feit immer8 Î8 het, dut, wanneer hPt bekend 

wm·dt drtt 1•an nve:rlteid.~ll'egr de p11blickr h11i:.r11 genNJN!.:IInrlig 
onderzocht worden, het aantal de1· bczockf'l's loenceml. JedCI', 
die uit t'1'ecs voor besrnetling woeger li'P1'd fC1'11f!f!ehr)lldcn, 
m•ersclwjdt nu den 1'0()1' hem be.~taanden hind.erprtal en 
meen{ met YOile geru:theid te kunnen gebruik mak<•fl 
van deze gunstige gelegenheid. Dit is mij dui<lelij k g ·
bleken, toen tel ken~ nadat hekewl werrl, clat door mij 
was gevisiteerd, het bezoek cler publieke huizen toeu::un, 
zoodat daar de klandizie, in plaats van ü• verminderen 
door de talrijk geNimiueerde Slljetten, in teg<·ndcel 
vermeerderde. En niettegenstaande de nauwk ·nrige 
dsitatie werden er yan dir llel'SOHen, die ziel1 vroegt'r 
uit Vl'ees voor besmetting haddeu tm·llgp:PliOIHlell, to('ll 
nog eenigen be. rnd. 

Elke be.~metting OJifJelwJpr" i11 dt· 1'1111 m•t ·rhrl:rl.~wc.rr !/''
l'Ï.qitr>crdr h11 izrn komt ten 11adf'Pir I'OII het stef.~el9•an v~qitatie, 
rn laadt re11r gmote l'f'l'aii[II'001'drlijkheid op hen die ,,. he
roZen hebben zoowel al.s op hem die ze 11 itvoat " 

De hoogleeraar vermoedt dns dat .i nist dPor d!' visi
tatie de zi!'ktegevallen vcrmc!'rrlcren. no\'<'lldien, waar 
vindt men personen. grnocg up clc hoogte mn dPz<' 
yrrschi,insclPn, om de visitati<· te Vl'!Tichtl'n cu degelijk 
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genoeg om het conscientieus te doen? Welk dokter 
zou er op gesteld ziJn, om keurmeester te heeten van 
publieke vrouwen? Ongetwijfeld zou hij er zijne geheele 
praktijk mee v _rliezen. - Moet men dan maar niets 
doen tegen die besmettelijke ziekten? Dr. ÜHANHEURY 

VAN IJSSELSTEIN antwoordt: 
«Neen men ga verder en verbiede ten strengste het hon

den van publil'/.·(' huizen van ontucht en elke publieke pro
stitutie. Dat is de zekel'ste weg om die bronnen te doen ver
dwijnen." En verder: «Wil men een zekeren en afdoenden 
maatregel toepassen om de uitbreiding der gevreeBde ziekten 
tegen te gaan, d ML stelle men oveJ·al l'uime hulp beschikbaal' 
1'001' de lijde:~·B aan vene1'·i8che ziekten, en zU v1·Ugevig in het 
vm·st1·dcken cle1· daartoe dienende hnlpmiddelen." 

De tweede autoriteit, die hier dient gehoord te worden, 
is Dr. S. R. 1-lJmMANIDEs, die op het Nation. Congres 
tAgen de Prostitutie eene hoogst belangrijke rede hield 
over : «Bestrijding der Syphilis t'an overheid,çwege." \Vi.i 
kunnen daaruit slechts de slotsom overnemen : 

«Wij komen dus tot het resultaat, dat eer de ziekte 
hij eene vrouw geconstateerd i. , zij heel wat mannen 
kan besmet hebben. 

\Vegens de «mediate contagion" - de besmettelijk
heid van de latente syphilis - de moeiclij ke erkenning 
van vele gevallen van syphilis - en de waarschijnlijk
heid van g~brekkige syphilldologische en de mogelijk
heid vau gebrekkige zedelijke outwikkeling - in ver
hand m t het veel grooter bezoek aan cle zg. besrhermd1• 
publieke huizen, blijf ik mijn m11le stelling volltotHlen, 
dat deze huizen - in weenvil van visitatie - foyer·s 
van besmetting zijn. 

Uiertegen kan in 't midden gt•hracht worden, dat de 
visiteol'ing veel vaker moet geiwhieden, bijv. alle rlagen, 
en oveml tl\)Ol' conscicntiense on erkende syphilidologen. 
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Maar waar deze laatsten te vinden? En dan mag men 
wat meer gevaar wef!nemen, Joch laat altijd nog genoeg 
zitten. 

Hoe conscientiens en streng wetenschappelijk men ook 
onderzoeke, nimmer zal het gelukken, de b<'~mettings
kuns der publieke prostitutie tot nul te reduceeren. 

En dit doet men, .JI. H.! door dezr op te he_tfen.'' 
\Vat nu Je te nemen maatregelen betreft, gaat deze 

gt>leerde iets verder dan Prof. Cll.\ ::s FLECJH. 

<<Op drieërlei wijs, zeiden wij reeds, kan de Staat 
zich hygit>ni~ch Yerhonden tegeno,·er <le prostitutie: 

'1. IIü kwt liiet.9 doe,1, d. i. exspL•dati ·f zijn tegenover 
Je syphili~. 

2. Reglemenleeren, à. i. ÛP .~ymptomali8chr lllf'f/I(Jdr om 
de ~. te be trijden. 

:3. OnderdntHen, J. i. de lll<'thode, die ik zoo Vl'ij l>e11 

de mdicale te noemen, en <lie ik de eenig heilza111e :wht. 
Feit i~, cl:tt er· tw<~e groot<' hronnrn nw ~ypliilii' 

bestrum: 
1. rle publieke ; 
2. de clandestiene prostitutie. 
Primair· ontspringt alle syphili::; uit (·(•n clezer lJL·idt'. 
Wtutr geen prostitutie is, daar is geen syphi]iF;. 
Prostitutie is of wordt eenmaal syphilis. 
Beide soorten hebben ieder har· eigenaat·uigP wr·

spr·eiding. Zijn er over 't algemeen tit•nmual zoovec•l 
t'landestiene prostituees als publieke vrouwen, de pr·o ii
tutie in publieke huiz'n i vePI meer geaccnmnlc•erd, 
zoodat é(•ne publieke wouw, door elkaar geuomeu, 
mogelijk wel ti ~nmaal me 'I' mannen ontvangt, dan N•ne 
claw lestlene. 

Om Je syphilis met vruclti te· hestrijd 'll, di nt de ,qt,.ijd 
te gaa11 le,qe11 de heidr lll'lillllf"tl. Dit Wo!'dl \':til lwidt' p:U'
tijen al meel' eu me ·r l'l'kt>tHl ! 
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De Vereeniging tegen de prostitutie heeft den strijd 
aangebonden tegen beide vormen, waarin de prostitutie 
zich beweegt. Zij wil geheele opheffing det· publieke 
prostitutie en zooveel mogelijk onderdrukking der clan
destiene. 

Opheffing der publieke kan - door sluiting der 
huizen, door straffen op de houders. Zóó is ten minste 
ééne groote bt·on van syphilis gestopt! 

Met de clandestiene gaat dat zoo makkelijk niet. Zij 
is niet, zooals de publieke, geheel te overwinnen- doch 
in onze Holl::mdsche steden, die niet de grootte van 
een Londen, Parijs of Berlijn hebben, toch voor een 
deel. Aclres Col mal' met zijne 30 000 en Cl! t~stiania met 
zijne 70 000 inwoners, waar sedert de sluiting der bor
dcelen de publieke moraliteit en de gezondheidstoestand 
nooit zoo goed waren. (Dit geldt ook van andere steden 
als Bern, ~ivelles, St. Nicola~, Beverloo en Diest. De 
Maire van Colmar schreef, 4 jaren na de afschaffing der 
bordeelen, aan den heer FALLOT, dat, terwijl in den 
bloeitijd der Reglementeering in het Militairen Hospitaal 
soms 40 bedden tegelijk door lijders aan syphilis bezet 
waren, er nu niet meer voorkwamen dan 5 of 6 zieken 
per jaar.) 

Dit kan in Nederland (en in de Zuid-Afrikn.ansche 
Republiek) ook, zelfs in zijn grootste steden, met een 
goed georganiseerde politie. Deze weet immers nog beter 
de stille knippen en de geheime plekjes te vinden, dan 
het publiek. Als de Overheid daar ernst mede maakt, 

. kan dit en moet dit ! 
llendez-vous-huizen verbiede men in de eerste plaats. 
Maar hiermede heeft de :-;taat nog niet genoeg gedaan. 
·waarnit reeruteert zich voot· een deel de prostituti( · 

in gt·oote stt\den ! Uit (((~:tfF~ cli:mtants" en <<verdachte 
d.u.nshuizcn." . - Zij zijn kweekplaatsen der pl'ostitutie, de 
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grootouders als 't ware der syphilis. Dergelijke «gelegen
heden" verbiede men. 

Dit geldt ook van het nitsttlleu en verkoopen van 
pornographische prenten en platen. ~1en honde de hand 
aan de wet hierop en breide haar nit tot onzetlelijke 
lectnur. Vooral die uit l<'rankrij k tegenwoordip; bij 
stroomen onze grenzen overkomt, were men! Zij wekt 
den wellust op, prikkelt de geslacht organen, en maakt 
het kwaad z.g. «noodzakelijk". 

Ook ver chijnen op den index onzedelijke comedie
stukken en hallets. 

Dt' :;;taat kau nog meer doen - nl. all • ambtenaren 
tlie \'ele onderhoorigen hebben, v<·rzoeken Item bl'lmlp
zaam te zijn in het bestrijden <let· syphilis, doot· <1ie onder
ltoorigen te wijzen op het groote gevaar, dat indi\'idtwrl, 
huiselijk en maatschappelijk aan de pro.titntieziekte 
verbonden i . 

Wil men besmetting met syphilitisclt gif str:1f1mar 
stellen! Goed - doelt gaartll' zag ik et' aan to<>gc•voBgtl: 
«tenzij het slacht.ofl'et' er zich moe1hvillig aan blootgt>
stl•lcl hebbe." 

Voorts worde in ziekenhuizen kosteloos gelegenheid 
gegeven tot verpleging en beltaudeling vau ·yphiliti ·clte 
lijders en lijderessen, ook vau prostituees; waar ltet 
haar zoo aangenaam mogl'lij k wm·de gemaakt, dat zij 
l't' I ie\'er vertoeven, dan m >t de ziekte ronrlloopPn <'ll 

deze verspreiden. Zij moett•n daar voel n, dat men ze 
uog als nwn.~ch beschouwt, ervaren dat zij g •tm mtmmet· 
zijn - :.md ·rs dan in het laatst <Ier '17t• eeuw in Parijs. 

Ziehier, M. li! den weg dien men in tf' slaan heeft, 
om - naa.r mijne bescheid •n meening - met vrucht 
dP syphilis te bestrijden. 

n(' lmm, de .f()!f/'1' 7/Htl /Je.qmpf Îll.'f Ojl {f' h~t/CII j,q l1f'ff'l' rlatl 
de kral'htig8le desinfectie. Uitro!'ien wal 11 it te 1'0/'ien i.~. 
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Dat )s dunkt mij de eenig logische weg, en naar 
mijne vaste overtuiging, de weg der toekomst. Het mag 
korter of langer duren, maar die het ernstig met de 
bestrijding der syphilis meent, zal komen op dezen weg! 

Visitat,ic acht 'Ïk een sociaal anach1·onisme - eene m,edische 
bespotting. 

Sociaal anach1·onisme - wijl het middeneeuwsch on
recht, bestaande in de wettelijke sanctie der maatschap
pelijke ongelijkheid tusschen man en vromv - in de 
visitatie is blijven voortleven. 

Medigche bespotting - wijl bet heilig werk van den 
geneesheer in hetzelfde uur, waarin het wordt verricht, 
moed willig met voeten wordt getreden en bespot!'' 

4. Gewettigde onttwht ûcept den blanl~e-slavinnen-handel 

a~~ een noodzakelijl~ gevoly na zich en levert een 'vom·t
dm·end gevaa1· OJJ voor dengdzame VI'Onwen. 

Men heeft dikwijls beweerd, Jut de prostitutie noodig 
iH, ou1 de deugdzame, fat::;oenlijke vrouwen en meisjC's 
tn beschermen. 

Is het nog noodig eene dergelijke, gedrochtelijke rede
lJeering te weerleggen 7 

De feiten zullen haar van :zelf weerleggen! Laat de 
ontucht maar straffeloos voortvreten als de kanker, en 
gij zult zien wat er van uwe vrouwen en meisjes wordt. 
N n reeds maken de ellendelingen geen onJerscheid meer 
tussehen e 'ne dame en eene publieke vronw. Nn reeds 
wl'et llH'll van de dochteren de:zes lands eene aan te 
wijzeu, uie met het SChalidmerk pubt-icJ~e 'V'I'OUW ge::;tCIIJ
peld is. 

Een zoo sdumdelijk miduel mag nooit in naam, veel 
Hlin<lCl' Îll l1et lJe]:Uig der VI'OIIW WOl'tien Wl'delligJ. 
'Welke vrouw toch zou :zich willen Leschermd zieu, door 
stelselmatige, feitelijke slavernij harer zusters, zooals door 

5 
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het bordeel, of door de gruwelijkste 1•ernedel'ing hm·Cl· 
sexe in de keuring, die «gezonde prostitntÎ('-ohjeeten'' 
aan de mannen moet leveren. 

De tot ondersteuning van Sir HAHCOl'RT Jou~RTONE's 
«Repeal /Jill'' ingtJkomen adr·essen waren geteekend door 
113,767 vrouwen, die aldus tegen bovengenoemde cyni
sche stelling protesteerden. 

«Die vernedering van arme, verachte vrouwen, zegt 
Mevrouw BrrLER, is het niet voor ha.•tr alleen: het is 
eene beleediging van de waardigheid van elke eerbare 
vrouw, het is een oneer aan mij gedaan; het is eene 
schande voor alle vrouwen in alle landen 1ler wereld. 

Overal waar de slavemij der· vrouw wortel heeft ge
schoten onder een wet van exceptie, of onder de voogdij
schap der politie, is het gedaan met de waardigheid van 
onze sekse. De achtbare VI'onw boezemt niet denzelfüeu 
eerbied in, haar zedelijk pt·estige wrfl:luwt, haar stem 
vindt geen gehoor. en hare verzuchtingen worden allt>1m 
door een afgesproken zwijgen beantwoord. 

Overal waar slavernij is, daar is ook slavenhawlel. 
De blanke-slavinnenhandel wordt in Europa op gr·oot1~ 

schaal gedreven. De houders dier huizen moeten de 
menigte der openvallende plaatsen aanvullen en zieh 
nieuwe waar verschall'en, die door f'r'ischheid en nieuw
heid aantrekt. Ook zijn er i11 VPle steden zoogenaarwh~ 
verhuurkantoren, die onder den sehijn van eerlijke 1~11 

winstgevende betrekkingen, de jouge meisjes in deu 
vreemde sturen zonder bescher·rning, zonder· steun, 
zonder de minste aanbeveling. 

Als (le howlster van een dier huileneenige po~ing van 
buitenaf, of underweking van den kant dm· ütmilie 
gist, dan zendt men dezn koopwaar·, die de winsten 
van het huis op het spel zet, weg, en verkoopt h:lllJ' 

ruL:u· t!tllll' anrlrlt'ü plaats. Door deze krijgslist W1mlt de 
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majesteit der wet met voeten getreden, worrit de ge
redrtigtigheid gehoond." 

Wat dunkt U, Mijnheer de Redakteur, zal een stelsel 
dat tot zulke afschuwelijkheden leidt, waarbij vrouwen 
en meisjes ·worden gekeunl als slachtvee en verronseld als 
kuopwam·, zal zulk een stelsel de fatsoenlijke vrouw bc
selierrnen? 

Eu n n de slotsom. Gewettiydc ontucht maakt den Staat 
medeplichtig aan deze handelingen; mfdeplichtig aan de be-
1'urdm·ing dm· onzedel ij kh eid; medep Zichtig aan de ve1·spreiding 
dm· ziekten. 

Zulk een Staat, die het 1·echt rnoet handhaven, geeft zelf 
het voorbeeld van rechtBVf'rhachting. 

Znlk een ::-taat, die rlc orde wil handhaven, laat inr·ich
ti·11ge11 bestaan die voor de grondbeginselen de1· maatschap
pelijke orde eene beleediginy zijn. 

Znlk een Staat, die het lmwelijk o11dcr zijne hooge beschm·
ming neemt, sanctioneert daamaast de hoere1·ij, die de om
t~e7·werping, het karikatt~m· van het heilig echtverband u. 

Zulk een Staat Ûttit een 1•erd1·ag met de zonde; en de 
Wet, die de uitd1·ulcking moet zij11 van het vollcsgeweten, 
kan de1·gelijl.:e 8ehikkingen niet toelaten. 

Zulk een Staat plaatst zich onder· het zwa.m·d der Wet 
en het oo?·deel Uods zal on tzettrnd zijn I 

Zulk een Staat delft zijn eigen gmf! 
Indien de Staat de hoe7·erij niet u il1·oc-it wordt hijzelf 

c1· door 11Ïfge?·oeid. 
Tertinm non datu1·. 

Na het bovenstaande, geachte Redacteur, slechts dit 
weinige. 

Bij de regeling der moeilijkheden in ons land dient 
een vau de beide richtingen consequent te worden 



ingeslagen - d llS: of l'f'glcrnf'rt{Ce'I'Ïng ()[ olJ.~olv u.t 1'erbod. 

God beware Transvaal voor gereglementeerde ontucht ! 

Ten opzichte van het jn8 constituendmn kunnen wij, 
tot ons leedwezen, niet met U instemmen. 

Gij wenscht er van te maken een plaat~elijh.'raag.st11k. 
Doch o. i. geldt het hier een zaak van algemeen lw

lang, die in de onderscheidene gemeenten des lands Jlict 
verschillend mag worden behandeld. 

Zooveel hoofden, zooveel zinnen. 
Ongetwijfeld geldt ook hier, wat :\Tr. A. m: Pl\''l'o i11 

1852 van ederland zeide: «Het onderwerp, dat met 
zoo vele groote beginselen in aanraking komt, is 11ict 
vatbaar om plaatselijk geregeld te worden, vooral niet 
onder de tegenwoordige wet, die de macht der gcnwcu1 <'
besturen zoozeer beperkt en zoo weinig middelen t •r 
lntnner beschikking stelt". 1

) 

Laat rlus de Staat een verhodswet nitvnardig<•n ('ll <lt• 
respectievelijke gemeenten machtigen C'll, rluor kmclltigt·u 
stenn in staat stelk11, dez0 wet ten nitvu0r tu leggen. 

IIoc zulk een wet er nit moet zien? 
Wij zullen ons op dit tereein niet wagen. Toch zij 

het ons vergund ter overweging aan te beveleu, lletgnen 
cloor Jhr. ~fr. 0. Q. \'AN Swr:-.rnEHF:N, Hechtr.r in de 
Arrondissements-Rechtbank te Groningen op het meur
genoemde Congres is Yoorgesteld. 2

) 

<cArtikel 250 (Strafwethoek) bel1oort naar mijll imicn 
alàns te worden gelezen : 

«Als !:it.:huldig aan kuppehu·ij wordi. g ·stmft: 
1°. met gevangenisstraf Vtlll tt•u lwug:-;tu Z!'~ 1arcn: 

') Aangehaalcl door Dr. YAN m;N n~:RGH, pag. 715. 

') In zijne rPcle: "TJt• RPrJft' l/ll' llii'I'I'ÏIIrJ dr,· l'roNtitu/it•,'' ûe "Uandl·· 
liugen" enz. pag. V3. 



de vader, moeder, voogel of toeziende voogd, rlie 
het plegen van ontucht door zijn minoerjarig kind 
of den onder zijne voogdij of toeziende voogdij 
staanden minderjarige met een derde teweegbrengt 
of bevordert, of tot een of ander hulp, gelegen
lJeiJ of middelen verschaft : 

2°. m •t gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren, 
ieder ander, die nit winstbejag het plegen van 
ontucht door iemand met een derde teweegbrengt 
of bevordert, of die van het teweegbrengen of be
vorclereu van ontucht rloor iemand met een derde 
eene gewoonte maakt, of tot een of ander hulp, 
gelegenheid of miduelen verschaft; 

3°. rnet gevangenisstruf vun ten hoogste vier jaren, 
ieder clie ter voldoening aan eigen lusteu bij omr 
minderjarige ontucht teweegbrengt of bevordert. 

Jhr. VA~ Swr~nEm:~ neemt eveneeus over, hetgeen 
dool' ~Ir. P. v .\ . BE~!MELI~X 1) wordt voorgesteld. 

«Aan art. 240 strafwdb. moeten verder twee zeer he
laugrijl·e bepalingen wortien toegevoeg<l: 

(Met ten hoogste zes jaren gevangenis wordt gestraft 
ontueht gepleegd): 

G. door huisvaders of hunne zonen met hunne bij 
hen inwonerrele dienstboden, of anuere loontrekkende 
vrouwen of met vrouwen die geregeld te hunnen huize 
door hen h •taul<l worden den arbeid of diensten ver
richteu; 

n. doot· it•dor ander met vrouwen beneden cle 30 
jaren, tengevolge van vcrleiding <loor betuigingen, be
lollcll of ge~dumkeu." 

') Jn zijn: JJ,·i<'f aan Ds. JJ. Pums•N. Tot ons leedwezen bezitten 
wij dit werkje, waarin vet·schillend • andere wetswijzigingen worden 
voorgesteld, niet. 
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Verdor stelde M r·. VAN BE?.DIELEN cle volgende motie voor: 
«De rechtsvordering tot erkenning van een natuurlijk 

kind moet ook tegen den vader \Vorden toegestaan." 
Toelichting hiervan vindt men in de aangehaalde 
brochure. 

Tot zoover de rede van Jhr. VAN SwrNDERE:\. 

Mogen wij hieraan nog enkele punten toevoegen? -
Voor den niet j nridischen vorm ons nedergi excuus! -

Jongelingen, van wie het blijkt dat zij onzedelijk 
leven of zich eene besmettelijke ziekte dientengevolge 
op den hals hebben gehaald, zullen niet mogen huwen. 

«De bepaling in § 53 v. 11. Oostenrijksche Burgerlijk 
\Vetboek, dat «erwiesene oder gemein bekannte slechte 
Sitten" of «anstechende Krankheiten rechtmässige 
Grïmcle" zijn, «die Einwilligung der Ehe zn versagen," 
verdient goedkeuring." (Dr. V.\N nl~:\ Th~RGII ). 

Indien het overtuigend van oenig gehuwd man blijkt, 
dat hij zich schuitlig maakt aan echtbreuk, dan 
zal - onverminderd de daarop staanrle strafren -
zijne cchtgenoote onmiddelijk met z\jn vergrijp moeten 
worden in kennis gesteld. Deze kennisgeving Ï~i voldoclHlc 
om daarop den eisch tot echtscheiding te grondeu. 

Mannen, die zich tot ontuchtige handelingen afgcvlill 
met kalTermeiden of andere kleurlingen: vrouwen di(• 
kleurlingen tot het plegen vau ontucht bij zich aan hui~ 
of elders ontvangen, zullen worden gestraft met gevan
genisstraf van ten minste zes en ton hoogste tien jaren. 

«De vrouwen, die uitsluitend van het plegen van on
tucht hare broodwinning maken bchooren, als zij vreem
delingen zijn, over de grenzen te worden gebracl1t"; 
(JiotiP VrmnEEK-V.\N LENNEP) of naa1 haar vaderland 
teruggezonden. Zijn zij uit de Znirl-Afr. Republiek af
komstig 1•n nlctn.ar woonachtig, dan worden zij gestraft 
rt1 t gl'\·a ngenis~tmf VU. I\ ie u llUog:stc V ij I" j:.tl'I.Jll, 

t 
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Het zal geen vrouw vergund zijn in café-chantants, 
kroegen, bier- of wijnhuizen of dergelijke te bedienen, 
op straffe van ten minste .e100 en ten hoogste &200 boete. 

Alle lokalen, van welken aard ook, waarin ontucht 
wordt gepleegd, moeten onverwijld worden gesloten, 
terwijl de eigenaars of verhuurders zullen worden beboet. 
(Zie voorts het gevoelen van Dr. HERMANTDES en van 
Dr. KUYPER.) 

Voorts worde er nog een artikel gewijd aan politie
agenten of andere ambtenaren, die met deze wet de 
hand zouden lichten, of zich zouden laten omkoopen 
om het kwau.J oogluikend toe te laten, enz. 

Ook is het wenschelijk in elk bevolkingsmiddelpunt 
eene commissic te vormen uit de voornaamste ingezetenen, 
die met de politie voor de uitvoering <lezer wetsbepa
lingen waken. 

Hooggeachte Editeur! Wij vragen verschooning, 
dat wij uw ge(luld z{H'Jlang op de proef hebben gesteld. 
Doel! ongetwijfc~ld stemt gij toe, dat uit hoogst gewichtig 
onderwerp eene ah:ijdige bespreking vereiscl1t. Hoe heel'
li.ik zou het zijn, wanneer binnenkort eene wet wer'rl 
uitgevaardigd in Jen geest van den Uitvoerenden Raad! 
De Zuid-Afrikaansclle Republiek, die, door recht en ge
redltigheid te oefenen, in het begin van dit veelbewogen 
jaar zich <Ie symphatie verwierf van heel de beschaafde 
werelu, toone ook nu wederom, wat een Volk, wat een • 
lkgeering met rotsvaste beginselen vennag! 

Md ve•·schnhlig<le gevoelens, 

Van Uw Edc/(/('8l'l'enge de dw. dienaar, 

C. SPOELSTRA. 

Pret01·ia, 2û Oct. 1890. 
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