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De wereld raakt vol. Zowel in
als buiten Nederland is er een
bevolkingsaanwas die verontrustend genoemd moet worden.
Verontrustend, omdat voedselvoorziening, huisvesting en
vooral ook recreatie binnen
afzienbare tijd in het nauw
dreigen te komen. Voor sommige landen, zoals India is die
situatie reeds lang bereikt.
Maar ook in Nederland nadert
de dag waarop we "vol" zijn
met rasse schreden. Wat betekent "Vol"?
Over dit begrip valt veel te
twisten, omdat men bij v..c.;:71beeld de noodzakelijke recreatieruimte net zo veel kan
beknotten als men wil. Naar
mijn mening is de bevolking
van ons land in dit opzicht
al lang aan haar maximum
grootte.
In 1980 zullen er volgens de
berekeningen van het C.B.S.
ongeveer 14.000.000 mensen
in ons land wonen.
Het lijkt mij duidelijk, dat
de groei eens zal moeten
stoppen en er een periode
zal moeten aanbreken, waarin
het aantal geboorten gelijk,
of ongeveer gelijk is aan het
aantal sterfgevallen.
Mogen we verwachten, dat
zo'n situatie uit zichzelf
zal ontstaan, dat wil zeggen,
zonder dat 1e maatschappij ingrijpt in het proces van de
groei ? Het lijkt mij van niet,

ti

want et zijn geen tekenen die daar op wijzen.
Voor ons'land zou' er voor korte. tijd nóg enige verlichting Idinnéri optreden door een grootscheepSe - eMi7
gratie. Dit is echter slechts, een'zeer.tijdelijke
en bovendien zeer kostbare maatregel.
*..
Willen we het geschetste evenwicht tuspen geboorten
en sterfgevallen ooit bereiken; dan zal het:geboortecijfer moeten dalen. Dat wil zeggen kleinere gezinnen.
Zo gemakkelijk als het is tot een dergelijke conclusie te geraken; zo moeilijk is het, wegen te vinden
om het gewenste effect'te bereiken.
'-Immers, de gezinsgróotte. is zowel.in kerkalijké.als--in buitenkerkelijke gezinnen een beslissing die valt
binnen de' intimiteit van hét gezin. Weliswaar Wordt
-er door sommige kerkgenootschappen drang uitgeoefend
op die beslissing, maar die drang bestaat ..daaruit,
dat men de gezinnen tracht te doordringen van de
leerstellingen, die ze.zelf - aanhangen.
Tot nu toe werd de gezinsgrootte naast •vrUChtbaárheid en de mate waarin men geboorteregeling toepast,•
o.a. bepaald door sociaal-economische, religieuse en
medische factoren.
Daarbij zal nu moeten komen het algemeen belang,dat
gediend is.met kleine gezinnén. Dit argument werkt
zwak, omdat'het buiten het gezichtsveld van velen
ligt. Dat een groot gezin de studiemogelijkheden. .
van de kinderen doet dalen spreekt nu eenmaal gemakkelijker aan, dan de bewering, dat een groeiende bevolking haar eigen toèkomet ondergraaft.
Wanneer men een beroep nyet doen op het verantwoory
delijkheidsgevoel, dan staat men zwak. .
Toch hoeft de toekomst er niet somber uit te zien.
De voorzitter van de N.V.S.H., de heer Griep verklaarde laatst in een lezing, 'dat wanneer de staat
op grote schaal ,
geboorteregeling zou bevorderen,
door het stichten van klinieken-en het jg;even•vanid
verantwoorde voorlichting, dat dan de mogelijkhe
bestaat, dat we de gewenste situatie reeds hebben .
bereikt.
Maar zover is het nog niet', nág'steedszijn er wettelijkelpelemmeringen, die een.dergelijke arbeid in
de particuliere sector in de weg .staani om van de
staat npg,maar'niet eens te spreken,
De heer iep kan-zijn stelling 'niet bewijzen. Ik
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geloof niet dat hij gelijk heeft,' maar ook dat is
niet.te:bewijzen.
Natuurlijk'sta ik ten volle achter zijn suggestie,
die al in vele landen zijn beslag heeft gekregen.
Mocht het gewenste effect, het evenwicht, niet
worden bereikt dan zal men er toe moeten overgaan,'de geboortebeperking te propageren. Men zal de norm
moeten'aankweken, dat grote gezinnen scheppen a-sociaal is.
De enige dié naar mijn mening een dergelijke ma5tregel kan nemen is de staat. De staat immers is de
enige die objectief kan zijn.
Natuurlijk zullen alle voorgestelde maatregeler 0
grote religieuse en-ethische bezwaren ontmoeten.
Het meest zijn in dit opzicht de katholieken en gereformeerden te beklagen, zij immers zullen de meeste innerlijke strijd te voeren hebben.
Maar voor sommige humanisten. schijnen er ock
lijkheden te liggen. Men wijst dan op de aantasting
van de persoonlijke vrijheid op een van de levensgebieden die als zeer essentieel wordt ervaren. Deze
bezwaren deel ik volkomen. Ik geloof echter dat nu.,
nu de situatie ons dwingt bepaalde maatregelen te
nemen, dat het juist de humanisten zullen zijn, die
direct bereid zijn over die bezwaren heen te stappen, omdat bij hen normen geen dogma's zijn,.maar
menselijke scheppingen.
De aanpassingen van het humanistische huwelijk aan
de voorgestelde maatregelen zal anders verlopen dan
die-van het christelijke huwelijk. In eigen kring
zullen we er ons dus op moeten bezinnen, op welke
wijze wij de noodzakelijke geestelijke begeleiding
zullen uitvoeren. Dat een dergelijke -g;epstelijk begeleiding nodig is heeft de praktijk van de N.V.S.H.
wel geleerd.
Op het laatste congres van het Humanistisch Verbond
heeft het hoofdbestuur op verzoek van de H.J.G. toegezegd, het probleem van de overbevolking en daarmee
samenhangend de geboorteregeling, te zullen bestuderen.
Laten we hopen, dat men ook daar de ernst van de situatie in zal zien.
Velen, en onder hen schaart zich de Dr. Wiardi Backman Stichting, wijzen het ingrijpen van de overheid
op grote schaal af. Zij vinden, dat de verschillende
3

zuilen de aangewezen lichamen zijn om en de klinieken
en de voorlichting te organiseren en dat de overheid
zich moet beperken tot het geven van voorlichting
over _de consequenties van de bevolkingsaanwas.
Deze opvatting zou ik kunnen steunen, als de geboortei'egeling een.ethisch principe was, zoals het vegetarisme.
Nu het echter gaat om een algemeen belang, dat boven
de zuilen uitrijst, nu lijkt het mij noodzakelijk,
•
dat de overheid althans de materiele touwtjes in handen houdt.
Men mag immers van die kerkgenootschappen, die de
grootste religieuse barrières te overbruggen hebben
niet verwachten, dat ze eenzelfde activiteit aan de
dag zullen leggen als de humanisten. Op deze wijze
zou men in sterke mate de mogelijkheid scheppen tot
grote wrijving tussen de, zuilen. Bovendien zal het gewenéte resultaat veel langer op
zich Laten.waChten.
Dat de Dr:-Wiardi. Beckman Stichting tot een dergelijke formulering komt valt te begrijpen, omdat men immers sinds de doorbraak aan alle standpunten tegemoet
moet komén.
Zij spreekt zich dan ook slechts uit voor geboorteregeling:
Het is niet de eerste keer, dat de staat zicht genoodzaakt ziet, maatregelen te treffen, die voor sommige
bevolkingsgroepen morele bezwaren eproepen, denk maar
aan de verplichte inenting en aan de dienstplicht.
De overtuiging, dat het - algemeen belang één van de
belangrijkste elementen van onze normfundering is,
sterkt mij in de hoop, dat de humanisten vocr zullen
gaan in de bevordering van een verantwoorde bevolkingspolitiek.
Enno W. Hommes.
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Resolutie geboorteregeling. Ingediend door Amster—
dam A.V. 1959•
De Humanistische Jongeren Gemeenschap, in Algemene
Vergadering bijeen, stelt vast, dat er in Nederland
tot op heden te weinig aandacht is besteed aan instèllingen, die ontstaan en in stand gehouden door,
particulier initiatief, zich hebben beziggehouden
met de sexuologische problemen van de mens.
Deze instellingen hebben hierbij zeer belangrijk
werk verricht in sociaal opzicht door het verlenen
van medisch- sexuologische bijstand, ook aan de
minst-draagkrachtigen; in opvoedkundig opzicht door
het geven van voorlichting, van cursussen en van medisch consult met betrekking tot hun werkterrein en
tenslotte in geestelijk opzicht, doordat hun werk
ertoe bijdroeg, dat voor zeer velen gelukkiger levensomstndigheden werden verwezenlijkt.
De H.J.G. indachtig haar beginselen van vrijheid en
persoonlijke verantwoordelijkheid, acht het zeer betreurenswaardig, dat vele geestelijke en wereldlijke
overheden in Nederland, van hoog tot laag, in plaats
van het streven van bedoelde instellingen te steunen,
dit veelal hebben genegeerd en in een aantal gevallen
zelfs doelbewust hebben tegengewerkt.
Zij stelt vast, dat men in Nederland, een land Met
een steeds toenemende bevolking, wel poogt de emigratie ten koste van zeer hoge offers te bevorderen,
maar anderzijds de mogelijkheid tot geboorteregeling,
door een doelmatigaen deskundige voorlichting, wegcijfert als daadwerkelijke factor bij de bevolkingsontwikkeling en deze zelfs in een ongunstig daglicht
tracht te plaatsen, waardoor nog steeds jammerlijke
•
misverstanden worden veroorzaakt.
De H.J.G. spreekt derhalve als wenselijkheid uit, dat
aan deze toestand een einde zal worden gemaakt doordat bedoelde instellingen op medisch-sexuologisch gebied de steun zullen verkrijgen, die in het algemeen
belang vereist is en dat voorts speciaal aan het
vraagstuk van de geboorteregeling, mits op wetenschappelijke wijze behandeld, de aandacht zal worden besteed, die voor een gezonde ontwikkeling van het Nederlandese volk r.00dzakelijk is.

IMEgaren-,

Geboortn per 1000 inwoners
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Echtscheidingswetgeving in Nederland.
Inleiding: De huwelijkswetgeving zou ik grofweg wil
len verdelen in huwelijksrecht in enge zin en huwe-'
lijksvermogensrecht inclusief huwelijksgoederenrecht.
Sinds de gehuwde- vrouw in juridische zin volledig
handelingsbekwaam is-en dus niet meer op één lijn-gesteld wordt met minderjarigen en krankzinnigen (per' sonae miserabiles) - schertsenderwijs spreekt menYwel
van de wet tot vestiging van de handelingsbekwaamheid
van de gehuwde man omdat ook zijn absolute bevoegdheden enigszins ingeperkt zijn - is de belangstèllinvoor de huwelijkswetgeving in enge zin weer meer in •
de belangstelling gekomen—De uitgebreidheid van "deze
materie dwingt mij er toe me te beperken tot een bepaald aspect hiervan; en dan ongetwijfeld het meest
interessante aspect, namelijk de echtscheidingswetgeving. Toch wil dit overzicht niet de pretentie hebben
deze uitgebreide stof uitputtend te behandelen. Wie
er meer van wil weten verwijs ik. dan_ook gaarne naara
en Valkhoff:" Uitbreiding
Stokvis:" Echtscheiding"
der echtscheidingsgronden", twee niet erg recente,
maar alleszins lezenswaardige boeken, waarvan de hieronder volgene-beschouwingen grotendeels: -zijn ontleend.
Historisch Overzicht: Zoals op vele onderdelen van het
maatschappelijk leven is de invloed van de kerken, ook
op de echtscheidingswetgeving in de loop der geschiedenis groot geweest en zelfs thans, anno 1959•, van niet
te onderschatten betekenis. Het mag genoegzaam bekend
verondersteld worden dát de Kerk, vcSár de Hervorming,
steunend op de onwrikbate beginselen van het Kanonieke
.Recht, als wezenseigenschap van het huwelijk de absolute onontbindbaarheid daarvan aannam. Dit betekend
dat naar R.K. opvatting het huwelijk krachtens de natuurwet volstrekt onontbindbaar is: de huwelijksband
kan nimmer verbroken worden, zelfs niet door de burgelijke overheid. Echtscheiding is niet alleen verboden, maar zelfs . onmogelijk. Hieruit kan de voor de
hand liggende konklusie getrokken worden dat een eventuele 'echtscheiding geen uitwerking heeft en dat het
aangaan van een nieuw huwelijk uitgesloten is. Ook na
de echtscheiding blijft het huwelijk bestaan; alleen
de dood ontbindt. Dit geldt zowel voor gedoopten als
voor niet-gedoopten. Het Kanonieke Recht verplichtte
de echtgenoten tot samenwoning. De praktijk eiste ech-

ter een middel om, bij behoud van de huwelijksband,.
tot een opheffing van de samenwoning te komen. Men
vond de oplossing in de zgn. scheiding van tafel en
bed» ook wel genoemd "le divorce des catholiques".
Aangezien een nieuws huwelijk voor de gescheiden levende echtgenoten uitgesloten bleef, was deze situatie
niet erg bevredigend. Zonder het principe van de onontbindbaarheid aan. te tasten vond men de oplossing
in de nietigverklaring van het huwelijk Deze kon onder meer uitgeproken worden als niet kon worden voldaan aan het recht op prestatie van geslachtelijk verkeer dat de wederpartij volgens-een grondbeginsel van
het Kanonieke Recht had, en daarbij dus de Katholieke
doelstelling van het huwelijk,:n.1.- de voortbrenging
van kinderen; niet mogelijk bleek: Van de nietigverklaring, de echtscheiding van de Middeleeuwen, schijnt
in ruime mate gebruik gemaakt te zijn:
•
Met de Hervorming kwam er een principiële verandering.
De burgelijke wetgeving werd niet meer ondergeschikt
beschouwd aan het Kanonieke Recht. Dit bracht mee,dat
huWelijkswetgeving-. en jurisdiktie aan de Staat kwamen en dat ontbinding van het huwelijk door echtscheiding-toegelaten werd, terwijl ook hertrouwen voortaan
mogelijk, was:•De,gelegenheid tot echtscheiding stond
echter slechts open voor de uitzonderingsgevallen,die
naar de mening v.sn- de Hervormers dbor de Heilige
Schrift aangewezen werden, te weten overspel en kwaadwillige verlating.. Belangrijker in het Oud-vaderlandsche Recht bleef de scheiding van tafel en bed. Vooral
in de 18e eeuw ope4baarde zich bij de rechtsgeleerden
de wens naar uitbr:ériding van de echtscheidingsgronden.
Formeel bleef men vasthouden aan de twee aan de Bijbel
ontleende gevallen, maar-het doel werd bereikt door
gebruik te maken van rechtsficties en door analógische
redeneringen en extensieve interpretaties toe te passen, met name wat betreft de.kwaadwillige'verlating.
Zo kwamen verschillende auteurs er toe echtscheiding
toe te laten op grond van veroordeling .ter dood of tot
levenslange gevangenisstraf. •
Onder invloed van het Natuurrecht kwamen iin verschillende landen in. de loop van de 18e eeuw nieuwe opvattingen'naar voren inzake huwelijk en echtscheiding.
Men ging het huwelijk op één lijn stellen. met andere
overeenkomsten:die - in het recht bekend •waren en onderwierp hét beeindigen van de huwelijksband aan-de regelen, die ook van toepassing:waren op beeindigen van
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overeenkomsten in het algemeen. In Frankrijk kwam
de reactie met de Revolutie. In 1792 werd de scheiding van tafel en bed afgeschaft en de volledige
echtscheiding toegelaten. Hoe ruim van opvatting
men in deze tijd was bewijst wel het feit, dat echtJeheiding niet alleen mogelijk was met wederzijdse
toestemming, maar zelfs op eenzijdig verzoek op
grond van "onverenigbaarheid van temperament".
Deze en andere in de wet belichaamde beginselen
steunden op de opvatting van het huwelijk als een
burgelijke overeenkomst zonder meer.
De bovengenoemde twee ruime echtscheidingsgronden
werden evenwel weer ingepikt bij de invoering van de
Code Civil. 'n 1816, na de val van Napoleon werd de
Katholieke Kerk in Frankrijk staatskerk: De burgelijke wetgeving werd ondergeschikt gemaakt aan de Katholice kerkelijke wet en het huwelijk weer onontbindbaar verklaard. Deze toestand bleef tot 1884 gecontinueerd. Het wetboek Napoleon van 1809, ingericht voor
het Koninkrijk Holland, sluit als grond voor echtscheiding uitdrukkelijk de "wederzijdse overeenkomst
der echtgenoten" uit. De toegelaten gronden waren:
overspel, kwaadwillige verlating en veroordeling
wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van tenorins'
- ,
tien jaar. Scheiding van tafel en bed was behalve op
deze gronden ook mogelijk bij ernstige rustverstorende mishandelingen en onenigheden tussen echtgenoten
zodat de "tezamenleving daardoor ondragelijk wordt".
Met de inlijving bij Frankrijk werd ook de Code Civil
voor ons land toepasselijk. Wederzijdse toestemming
werd slechts als echtscheidingsgrond aanvaard als
partijen konden aantonen dat hun gemeenschappelijk
leven ondraaglijk was. De vele formaliteiten, die
hierbij moesten worden vervuld, maakte de rechtsgang
in dit geval echter zeer moeilijk. Verdere echtscheidingsgronden waren: ernstige mishandeling, veroordeling tot een langdurige straf en verder vanzelfsprekend overspel. Hierbij trof men een Onverdiende discriminatie van de positie van de vrouw aan. Kon een
man echtscheiding vragen op grond van overspel van
zijn vrouw, het omgekeerde was slechts mogelijk als
de gelaakte handeling in de. echtelijke woning had
plaatsgevonden. Deze anomalie bestaat nog in de huidige wetgeving van België.
Toen onze huidige echtscheidingsregelen wet werden
was in Frankrijk door de Restauratie de echtschei-
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77.- uit de Code geschrapt-• Het-bij ons• aanvaarde
systeem was dus nipt alleen zelfstandig en nationaal,
maar voor. die tijd ook•liberaalanzelfsprekend was ":
er weI oppositie tegen het toestaan van echtscheiding,
.maar door het opnemen van bepaL4 ngen, die een verbreken van de huwelijkáband
gemakkelijk maakten,
verkregen de voorstanders een. gerede meerderheid.
De belangrijkste, bepaling was. ook nu weer dat de reden van onderlinge - toestemming. werd uitgesloten, volgens de Memórie van Toelichting in 1832 staaltje van,bur&:rlijk Nederlandse hypocritische
:genomenheid - "als strijdig met de zedelijke
beginselen welke de Nederlanders zo zeer k schetsen",
•
Huidige echtscheidingsgronden: Artikel 264-van het
:Burg-slijk Wetboek•houdt een limitatieve opsomming van
de gronden in, die echtscheiding tengevolge kunnen
hebben. Dit zijn..overápel, kgaadwillige verlating,
veroordeling wegens misdrijf tot een 7rijheidsstraJf:
van vier jaar of langer na het huwelijk uitgesproken,
zware verwondingen of mishandelingen door de ene
echtgenoot jegens de andere gepleegd waardoor diens
leven.in gevaar wordt gebracht of waardoOr hem gevaar- •
lijke verwondingen zijn toegebracht. Vergelijking met
in het historisch overzicht gereleveerde regelingen
leert-dat art. 264 slechts beperkte echtscheidingsmogelijkheid opent. Een herziening van dezè materie
is dan, nok dringend noodzakelijk, zoals hieronder herhaaldelijk zal blijken.
. Als meest importante echtscheidingsgrond Stelt.de wet
•
overspel voorop:. be formulering .is helaas gebrekkig.
Met .name doet. zich de vraag voor of overspel aanvaard
:baar is als echtscheidingsgrond wanneer het getole-'
reerd, bevorderd: of uitgelokt is. De rechtspraak is'
hierin niet eensgezind. In sommige geVallen interpre:teert.men de Wefletterlijk en stelt dus dat ook uitgelokt. oversPel tot overspel in de zin der wet hoort.
'Anderzijds oordeelt men dat het- instellen van een
vordering tot echtscheiding door de 'partij, die dus
het.overspel.bevorderdnof uitgelokt heeft, in strijd
•
is met. het.élementairste begrip_ van góéde trouw en
te beschouwen iS als misbruik vanjrecht. De eerste
en ook heersende opvatting is onmiskenbaar de juridisch juiste.. De tweede bevredigt het rechtsgevoel
meer, omdat van scheiding van huwelijksplichten jegens, de echtgenoot geen sprake is. De fout ligt hier
echter niet bij de rechter maarHplj de wetgever, die

hierin niet onderScheidt. Wijziging en aanvulling van
de wet is dus geboden. Het bewijs van overspel is in
de praktijk meestal moeilijk te geven. Deze bewijsbezwaren vormen een niet té onderschatten beperking
van de echtscheidingsmogelijkheid. Men bedient zich
dan ook meestal van rechtsvermoedens. Het bekendste
vermoeden van overspel is het nachtelijk samenzijn
met een derde van het andere geslacht in één vertrek
waarin slechts één bed is. Men vertoont in de recht:spraak weinig neiging om dit vermoeden uit te breiden.
(Vonnis van 1928: overnachten in-twee bedsteden in de-.
zelfde kamer bewijst niet afdoende dat er overspel
gepleegd moet zijn). Het spreèkt vanzelf dat er zon-•
der schuld geen overspel is in de zin der wet: de
vrouw die tegen haar wens in dbor bruut geweld wordt.
verkracht, of wier wil in een toestand van bewusteloosheid of bedwelming is uitgeschakeld, pleegt geen
overspel. Interessante moeilijkheden inzake de schuldkwestie kunnen zich voor doen in gevallen van manie.
Dit komt in onze rechtspraak echter zelden voor. Tenslotte zij, wat overspel betreft, gewezen op twee
aropaliéën in. onze wetgeving,.die weliswaar in de
praktijk dode letters zijn, maar daardoor juist onze
wetboeken ontsieren. Eersténs de omstandigheid dat
volgens art.241 van het Wetboek van Strafrecht overspel een strafbaar misdrijf is, zij het een alleen
"op klaChte van der beleedigden echtgenoot" vervolgbaar delict. In werkelijkheid is het nog nooit tot .
een veroordeling gekomen zodat er ongetwijfeld reden
toe is dit strafbare feit, dat niet meer op de in
het volksbéwustzijn levende rechtsovertuiging steunt,
te schrappen. Op de tweede plaats art. 89 B.W.: een
persoon, waarvan het overspel bewezen is,, mag nooit
met de medeplichtige aan dat overspel in het huwelijk
treden. Deze harde regel heeft al weinig betekenis
•
omdat de balie de naam van de medeplichtige. niet
Pleegt te verMelden, maar daarbij komt nog dat hij
strijdt met de in het volksbewustzijn heersende normen van maatschappelijke behoorlijkheid en moraliteit.
De andere drie echtscheidingsgronden zijn minder interessant. De term "kwaadwillige verlating" is eigenlijk onjuist en geeft aanleiding tot misverstand.
De wetgever verstaat eronder " een verlaten en afwezig blijven uit de gemeenschappelijke woning gedurende vijf jaar achtereenvolgens en zonder oorzaak".
Deze termijn begint te lopen "vanaf het tijdstip waar-
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op-de echtgenoot de gemeenschappelijke woning verlaten heeft". Het, is'de wetgever blijkbaar ontgaan dat
de kwaadwillige echtgenoot, door telkens voor het
einde van de termijn gedurende korte tijd de samenwoning.met de andere echtgenoot te hervatten, aan
deze de bevoegdheid om echtscheiding te vorderen,
ontneemt. Er bestaat een tamelijk oud ontwerp om-de
in':oud van dit artikel te veranderen. In plaats van
kwaadwillige verlating spreekt men van "weigering
van samenwoning", hetgeen ruimer is omdat hieronder
ook valt het verstoten uit de echtelijke woning.
Verder is volgens het ontwerp, en.m.i. terecht, een
termijn van drie jaar voldoende, gezien de betrekkelijk korte duur van een mensenleven.
Bij de veroordeling wegens misdrijf staat de veroordeling en niet-het misdrijf voorop. De bedoeling van
de wetgever is geweest vast te stellen, dat bij een
gedwongen afwezigheid van tenminste vier jaar van de
ene echtgenoot de voortzetting van het huwelijk door
de ander niet kan worden verlangd.-Evenals-bij kwaadwillige verlating is dan• van een normale huwelijksbetrekking geen sprake mee. Hierboven is gebleken dat
er zonder schuld van overspel geen sprake is.. Deze
gedachte bleek daar redelijk. Bedenkelijker is, dat
onze echtscheidingswetgeving geheel berust op het
schuldn2e1: ontbinding van het huwelijk is
slechts'geoorloofd als bij een der echtgenoten of bij
beiden schuld aanwezig is.Dit heeft tot konsekwentie.
dat na een gepleegd misdrijf ter beschikkingstelling
van de Regering, ook al duurt deze vier jaar of lan=ger, geen grond tot echtscheiding kan opleveren.
Schuld immers is niet aanwezig bij iem:-:.nd die "wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing
zijner geestvermogens" verminderd toerekeningsvatbaar
is. Dit speelt ook een rol bij de wierde echtscheidingsgrond (zware verwondingen etc. zie boven).•
Ook hier kan alleen echtscheiding gevorderd worden
indien de desbetreffende gedragingen de dader kunnen
worden toegerekend. Uit dit artikel blijkt overigens
dat poging tot moord of doodslag die niet tevens oplevert verwonding of zware mishandeling, geen echtscheidingsgrond is, Hetzelfde is het geval bij poging
tot vergiftiging: immers daardoor wordt wel het leven
van de andere echtgenoot.in gevaar gebracht, doch
mishandeling gepleegd. Het spreekt vanzelf dat
aan de formulering van hét hierboven genoemde "Ont-

werp 1886" de voorkeur meet worden gegeven. Dit lul,
aanslag op het leven of zware mishandeling van de e
echtgenoot, opzettelijk gepleegd, bevorderd of uitE::
lokt door de andere.
Mogelijk andere echtscheidingsgronden. In de eerste
plaats de in de Nederlandse wet niet aanvaarde echtscheidingsgrond nl. ongeneeslijke krankzinnigheid.
Reeds is de schuldkwestie gereleveerd. Hiernaast bestaat een zwaarwichtig theologisch argument, wortelend
in de leerstellingen van Calvijn, dat ziekte "een ramp
is die van 's Heeren hand op de huwelijkseenheid Wordt
gelegd; en wie voor ontbinding mocht pleiten op grond
ván. gebrek aan zelfbeheersing, die verwijzen de - vaderen terecht naar het gebed ter verkrijging van wat
niet is, het gebed, dat voorzeker verhooring zal vinden en waarvoor het hier de plaats en de tijd is".
Verder hopen tegenstanders van deze echtscheidingsgrond altijd nog op genezing. Het is duidelijk dat
terwille van de zedelijke beginselen "welke de Nederlanders zozeer kenschetsen" de belangen van de overgebleven gezonde echtgenoot uit het oog verloren worden en dat bijgevolg in de Nederlandse echtscheidingswetgeving voer, ware menselijkheid geen plaats schijnt
te zijn: Deze belangen spelen ook geen rol bij natuurlijke of tegennatuurlijke ontucht, ernstig drankmisbruik, aanhoudend wangedrag - jegens de echtgenoot, ernstig en blijvend lichamelijk lijden, blijvende impo
tentje en aanhoudende weigering van geslachtsgemeenschap. Het zou te ver voeren hier dieper '2..11
gaan
op deze echtscheidingsgronden, die :Ia de wetgeving
van sommige Europese landen een rol spelen.
Tot slot ncg een paar woorden over art. 263 B.W.:Echtscheiding kan .nimmer door onderlinge toestemming
plaats hebben. In de realiteit vindt echtscheiding wel
degelijk, en zelfs als regel, plaats door onderlinge
toestemming, zodat hier sprake is van een flagrante
tegenstelling tussen het geschreven en het werkelijke
recht. De Hoge Raad heeft namelijk uitgemaakt, dat de
enkele gerechtelijke bekentenis - en ook verstek geldt
als bekentenis - voldoende is om een eis tot echtscheiding toe te wijzen. Het gevolg is dat in de overgrote
meerderheid der echtscheidingsprocessen partijen tevoren een overeenkomst treffen, waarbij een der echtgenoten verklaart in - de procedure als gedaagde de
schuld op zich te willen nemen van de ten laste ge-
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legde feiten, onverschillig of deze feiten werkelijk
gepleegd, zijn of-. niet. Het ie duidelijk dat deze
."grote leugen" de:eetbied-voor 7/et en rechter niet
Verhoog t. Dé fout ligt ook hier weer.bij de liktgever,. die ingebreke is gebleven de wet in overeenstemming te. brengen met de zich steeds wijzigende
maatschappelijke verhOudingen en opvattingen. In dit
licht bezien.is• het dart ook bedroevend dat er een
plan bestaat dit artikel te ."ver,7Jaren" - door namelijk niettegenstaande de betekenis van de gedaagde
partij aan de eisen bewijs op te leggen van de ten
laste gelegde feiten - zonder ,dat daar anderzijds
verruiming van de echtscheidingsgronden tegenover
etaat. .
Het zal bij de lezer geen verwondering wekken, dat
de slotkonklusie van dit overzicht is,. dat onze
eohtscheidingswetgeving een weinig' verheffend, beeld
biedt. Aanpassing aan de gewijzigde maatschappelijke
verhoudingen is dringend geboden, maar dan niet door
middel van .voorzieningen, gie volstaan met een verwijzing naar mooi klinkende ethische beginselen,
maar die de behoeften van de realiteit erkennen.
Waar geen band meer tussen de echtgenoten bestaat is
het nutteloos en onredelijk een in waarheid fictief
huwelijk door wettelijke dwang kunstmatig te bestendigen. Gezien de huidige. samenstelling van onze
Staten-Generaal hebben wij, althans wat dit onderWerp betreft, voorlopig helaas niets goeds te verwachten.

jan Hurkmans.

Sterfte per 1000 inwoners
1934/38 1948/52
Nederland
België
Denemarken
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Luxemburg
Noorwegen
Zweden
Zwitserland
Engeland en Wales
Spanje
Portugal
W. Duitsland

8.6
12.9
10.7
15.6
11.6
14.1
12.0
10.2
11.7
11.5
11.9
17.4
16.2

7.6
12.5
8.9
12.9
12.8
12.0
8.7
9.9
10.4
11.6
11.0
12.7
10.4

GeboOrteoverschot per 1000
inwoners
1934/33 1948/52
11.6
2.8
7.2
-0.2
7.3
5.4
3.1
4.6
2.5
4.1
3.0
6.6.
11.4

15.7
4.5
9.8
7.3
8.8
2.7
10.5
6.8
7.7
4.6
10.2
12.4
5.8

EEN VERANDERENDE SEKSUELE MORAAL ?
Laten we beginnen met vast te stellen dat wat volgt
in de vers-"Je verte geen wetenschappelijk-verantwoord
betoog zal worden. Daarvoor moet je filosoof, psychiáter, psydholoog, socioloog en seksuoloog zijn en
ik ben alleen maar huisvrouw.
Er is al heel weinig bekend over de seksuele gedragingen in'vroeger tijden, om de doodeenvoudige reden
dat:er toen geen Kinseijrapporten verschenen. Het zal
dus wel onmogelijk zijn iets te bewijzen, .00k al
voelen we allemaal wel dat er duidelijke verschillen
zijn.
We moeten onderscheid maken tussen het seksuele gedragspatroon - dus de praktijk van de verhoudingen
tussen de geslachten in de ruimste zin - en de seksuele moraal, dus de normen die de samenleving stelt
ter regeling van de seksuele betrekkingen. Zowel het
gedragspatroon als de moraal zijn afhankelijk van de
cultuur, de sociale státus en de tijd waarin wij leven. Wat er waarschijnlijk wel altijd geweest is:
het verschil tussen gedrag en- moraal, tussen praktijk
en theorie. Om ons even tot de Westerse gedachtenwereld te beperken: de over, het algemeen heersende meiaal .is, toch., dat hetgenachtsleven.beperkt moet
blijven tot het huwelijk,' terwijl in werkelijkheid
de mogelijkheden van buitenechtelijk en voorliuwely13
geslachtsverkeer .veel groter zijn geworden (en blij kens -Kinsey wordt van deze mogelijkheden een dankbaar gebrUik gemaakt)..
Naar mijn mening mogen-we wel constateren dat althaas
het seksuele gedragspatroon verandert. Door het feit
dat de jonge vrouw de laatste decennia meedoet aan
het maatschappelijk proces en niet meer thuis met
of.ander knutselwerkje op een man zit te wachten,
worden de mogelijkheden tot contact met het andere
geslacht veel groter. Bovendien heeft de gepetfecti°fleerde anti-conceptie techniek de angst voor. gevolgen en het schuldgevoel doen afnemen. Een gevolg
van deze vrijere seksuele verhoudingen is volgens
sommige sociologen een afnemen van de: prostitutie.,
Een ander voorbeeld is het volgende: Een generatie
geleden kwam het bijna niet voor dat studenten
trouwden. Eerst een positie dan een vrouw. Daar
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moet je nu eens om komen 1 Nu het algemeen aanvaard
begint te worden dat vrouwen blijven werken, is het
wachten op een "positie" hele:iaal niet meer vereist.
En de geboorte van de eerste baby wordt uitgesteld
tot de financiën dit toelaten.
Ik geloof dat er met de verandering- van het seksuele
gedrag een weliswaar achterblijvende, maar toch zich
duidelijk afteken. rnde wijziging in de seksuele moraal
gepaard gaat-Er is een tijd geweest dat over seksualiteit niet werd gesproken.. De tijd dat Lady Ghatterley's Lover werd verboden als zijnde pornografie.
Op het gebied van de literatuur Zijn we nu.in ieder
geval wel. toleranter. Dat men tegenwoordig niet meer
z6 bang is de seksualiteit ter sprake te •brengen,..be-:.
wijst het rapport over het werk van de Nederlandse
Vereniging voor Seksuele Hervorming, dat door het
moderamen van de Nederlandse Hervormde Kerk is uitgegeven. Wat men ook tegen dit rapport als zodanig
alleen al dat
meent te kunnen inbrengen, het
het verschenen is wijst toch wel op een verandering
in. opvatting. En dan het' feit dat van Protestar -',JsChristelijke zijde consultatiebureaus voor geslachtskunde zijn opgericht, waar ook anti-conceptionele
adviezen (zij het alleen aan gehuw,'en !!) worden. verstrekt.
Tot slot nog één voordeel van veranderende seksuele
moraal, zij het de andere kant uit: Toen Paus Johan- .
nes XXIII de Sint Pieter van binnen eens goed bekeek
ontdekte hij een aantal cherubijntjes met (oh schande)
niets aan; die zaten daar al jaren: Een paar metselaars hebben toen gipsen lendedoekjes om de blote
heupjes geplooid, zodat niem-nd er meer aanstoot aan
hoeft te nemen.
Concluderend: We zitten dus met een enorm verschil
-L.i.SSen'seksuele moraal en seksueel gedrag, waar waarschijnlijk niet veel aan te doen zal zijn. Misschien
kunnen we proberen onze persoonlijke normen zo te
stellen dat we er naar leven kunnen en niet z6 hoog,
dat de enig mogelijke houding "laat maar waaien" is.
• Biny Luijendijk.
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Katholicisme en Sexualiteit.
In beschouwingen over het beVolkingsvraagstuk is de
snelheid van de bevolkingágraei een van de Centrale
begrippen. Bij de bestrijding van materiële ellende
zal de beperking van het aantal kinderen een belangrijke rol kunnen spelen. Voor onderontwikkelde ian-7
den. als b.v. India is het remmen van dá te snelle
bevolkingsgroei misschien zelfs - absoluut nOodzake-.
lijk om het levenspeil boven het bestaansminimum te
brengen.
In het boekje "Stilt Talking Shop" van Jacques den
Haan las ik op blz. 71, dat een economische autori-,
teit wat Japan betreft tot de conclusie kwam, dat
"slechts door de bevolking op het huidige niveau te
houden Japan enige hoop mag hebben op een evenwichtige economie". Den Haan schrijft, dat het rapport
van deze deskundige . onder kerkelijke druk niet werd
gepubliceerd.
Het lijkt mij zeer waarschijnlijk, dat het hier de
katholieke kerk betrof. Helaas blijkt dus het ver- hinderen van wetenschappelijke. publicaties nog niet
tot het verleden te, behoren. De kathplipke kerk heeft
zich nog steeds niet van algemeen afgekeurde middeleeuwse practijken gedistantieerd. De kerk heeft niet
het recht objectieve voorlichting te verhinderen,w61
kan zij bepaalde oplossingen van het bevolkingspro-.
bleem voor katholieken taboe verklaren.
Veel elementen van de katholieke sexuele moraal zijn
voor een humanist onaanvaardbaar. Doordat deze sexuele moraal ten nauwste samenhangt met de godsdienst
is een discussie helaas nauwelijks mogelijk. Het is
echter noodzakelijk om op dit terrein steeds in het
oog te houden hoe groot de kloof met onze opvattingen wel is.
Ter illustratie laat ik enkele in encyclieken van
Pius XI verkondigde opvattingen vol2- Jn:
"Zeer. verbreid is de dwaling dergenen, die met gevaarlijke aanmatiging en in stuitende bewoordingen
een z.g. sexuele opvoeding voorstaan".
"Even vals en voor de christelijke opvoeding verderfelijk is de z.g.- coëducatie-methode".
En deze orde omvat zowel het gezag van de man
over vrouw en kinderen, als ook de gerede en bereidwillige onderwerping en gehoorzaamheid van de echtgenote, welke de Apostel met deze woorden aanbeveelt:

"Gij vrouwen weest onderdanig aan uw Mannen/ als
aan den Heer; want de man is het hoofd van de vrouw
zoals Christus het hoofd is der Kerk";
"Elk huwélijksgebruik, bij welke; uitoefening de handeling door menselijke opzet van haar. natuurlijke
kracht om leven Voort te brengen, beroofd wordt,gaat
in tegen de wet van God en die van de natuur en degenen die een dergelijke misdaad begaan, besmetten
zich met de vlek van zware zonde".
"Wij zeiden reeds, Eerbiedwaardige Broeders, hoezeerWij medelijden hebben met de moeder, die, tengevolge
van het vervullen van haar natuurplicht, door ernstige gevaren bedreigd wordt in haar gezondheid en-.
zelfs in haar leven;- maar welke reden kan ooit krach-tig genoeg zijn om, hoe dan ook, de directe moord op
een onschuldige te rechtvaardigen?"
Het recht van de katholieken om te-trachten naar deze voorschriften-te leven wil ik niet ontkennen: Iit
wil niet zeggen, dat ik niet geloof, dat hiervan
veel menselijke ellende het gevolg zál zijn Zo zal
de bestrijding van de overbevolking in de . onderontwikkelde gebieden door het kerkelijk verbod voorbéhoedsmiddelen te gebruiken ernstig - bemoeilijkt worden Hopelijk zal dé'kerk haar standpunt niet kunnen
handhaven.. Op dit terrein schijnt binnen de katholieke kerk nogal wat beroering te bestaan.
Bij -de oplossing Van, het bevolkingsprobléem zullen
we met de katholieke kerk rekefiing moeten houden.
Deze kerk is dikwijlá.weinig kieskeurig bij de keuze
var de middelen om haar doel te'bereiken. Wie daaraan mócht twijfelen doet.goad het boekje "Nieuwe Grondwetsartikelen" van Prof. Romme eens te lezen,
een boekje, dat volgens de schrijver "zijn tijd ver
vooruit isn. Zolang de katholieke kerk machtig-is,
geldt, dát we voor onze opVattingen zullen moeten
vechten.
Gerrit Kuiper.

QStrild voor Len tegen' een goede
"De H.J.G. acht het zeer betreurenswaardig, dat vele.
geestelijke en wereldlijké overheden in Nederland, in
plaats van dit te steunen, het streven van instellingen
zich beiighouden met 4e sexuologische prdblemen van de mens, veelal hebben genegeerd en in een
aantal gevallen zelfs doelbeWust hebben tegengewerkt.
Zij spreekt er zich voor uit, dat dergelijke instellingen op medisch-sexuologisch gebied de steun zullen
verkrijgen die zij verdienen, omdat zij zowel op sociaal als op geestelijk gebied zo'n bijzonder goed werk
verrichten en, meer speciaal ten aanzien van de ge- •
boortenregeling, voorlichting voor een gezonde ontwikkeling van het Nederlandse 701k broodnodig is".
<Mag ik zo kort de tekst samenvatten van de resolutie
I die de algemene vergadering van de Humanistische Jongeren Gemeenschap op 4 april j.l. heeft aangenomen?
En mag ik dan teve- .1 constateren, dat de afgevaardigden van de H.J.G. aan het verzoek van de vergadering
om deze resolutie op het congres van het Humanistische
Verbond van een week later te noemen, niet hebben
voldaan? Dan kunnen we daarmee meteen 6én van die dingen signaleren die de Nederlandse Veren;.-ing voor SexueIe Hervorming, die toch wel bij uitstek de vereni1 ging is die op een verantwoorde wijze sexuela voorlichting aan het Nederlandse Volk wenst te geven, en die
daartoe ook.in staat is, gevoelt als een stille tegenwerking. Ik zeg een "stille" tegenwerking, omdat hier
niet met zoveel woorden wordt gezegd, dat men de V.S.H.
maar liever niet noemt, maar omdat men de vereniging
bestrijdt met wat in deze tijd van massa-communicatiemiddelen wel het meest effctieve wapen mag worden genoemd: men zwijgt haar eenvoudig dood. Dat is zeker
geen verwijt dat tot de H.J.G. als zodanig mag worden
gericht, want integendeel wordt er in de H.J.G. op bijzonder prettige en openhartige wijze overal deze zaken gepraat; het is wel een verwijt tot de afgevaardigden naar het H.V.-congres, die uit een misplaatst soort
schroom niet aan de wens van de vergadering meenden te
moeten voldoen.
Met dit te constateren zou ik echter onrecht aandoen
aan het onderwerp van dit artikeltje. Maar het zal een
ieder wel duidelijk zijn, dat, als zelfs binnen een zo
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"libertijnse" jongerenorganisatie als de H.J.G. een
dergelijke schroom leeft - zij het ook-bij-enkelen het voor de fervente bestrijders van alles wat naar
gegondere.opvattingen op sexueel gebied streeft, wel
bijzonder gemakkelijk wordt het wapen van het doodzwijgen te hanteren. In de'christelijke pers zal men
dan ook zelden of nooit de naam van de N.V.S.H. genoemd zien, en het Is niet voor niets, dat in het
"beruchte" Mandement gesproken wordt over de "Bond"
voor Sexuele Hervorming; de : "dierbare gelovigen"
mochten anders eens het adres in het telefooboek
vinden. Men sluit daarbij eenvoudig de. ogen voor het
feit dat, naar ik een tijd geleden in het Handelsblad las, 30% van de ledén'van de N.V.S.H. katholiek
is! In het mandement staat Met zoveel Woorden: "Wij
vleien Ons nog wel met de hoop', dat geen katholiek
-bewust aan een zodanig streven steun verleent, maar Wij vrezen toch met grond, dat sommigen ook hier al, wellicht ten gevolge van de bestaande sexuele nood,
in de strikken van naturalisMe en materialisme verward, zijn geraakt." Die hoop kunnen de HH bischoppen
inmiddels dus wel opgeven, en .gelukkig maar, want ik
v-rnag mij af wie er anders voor die "wellicht" bestaande sexuele nood van deze katholieke Nederlanders
zou opkomen. "Ook de'kerk weet van die nood en zij
tracht op allerlei manieren hulp te bieden", schrijven de bischoppen, maar het aantal r.-k. N.V.S.H.leden bewijst wel bijzonder duidelijk hoever de kerk
de plank misslart, en van die aangeboden hulp hebben •
blijkbaar alleen de bischoppen zelf wel eens gehoord.
Op het verband dat de roomse kerk nog altijd tracht
te leggen tussen het Humanistisch Verbond en de
wil ik maar niet meer uitgebreid ingaan.
N.V.S.H.,
Het
is duidelijk, dat men zo'n verband alleen maar
suggereert op propagandistische gronden, aangezien
het Verbond toch al in het verdomhoekje zit. En al
is het nu nog zo waar wat voorzitter Van Praag op
het 1.1tatste congres kon zeggen, dat zoal niet alle,
dan toch een gróot deel van de H.V.-leden wel tevens
ld vaan de N.V.S.H. zullen zijn, dat neemt nog altijd
nte t weg, dat er van enige organisatorische binding
sprake is, en.- wat misschien belangrijker is geel-,
wen in het verbond dus wel vrij algemeen voor de
dnt~ttingén vin de N.V.S.H. voelt maar daarmee die
.gring nog geen humanistische orgnnisatie is.
verEni

Vermoedelijk zullen bijna alle auto-rijdende H.V.-leWegenwacht, maar zou mem:
den ook wel lid zijn van
daarom de. A.N.W.B. een hunnnistische organisatie mogen
noemen ?
De katholieke tegenwerking vvv. de . N.V.S.H. is uiteraard het grootst, omdat de katholieke leer het gebruik
van voorbehoedsmiddelen niet toestaat, maar - en misschien wel eens goed dat nog eens duidelijk vast te
stellen - de N.V.S.H. raad: obk niemand het gebruik
van deze middelen aan, wanreer dat tegen zijn godsdienstige beginselen zou indruisen. Ook zonder dat is een
mens in nood wel te helpen"als de kerk hem in de kou
heeft laten staan. En bij clle argumenten en - hoofdzakelijk - schijnargumenter die men van kerkelijk zijde tegen de N.V.S.H. in het veld pleegt te brengen,
vraag ik mij wel eens af, vat men in concreto zou kunnen inbrengen tegen de beginselen van deze vereniging,
die luiden:
a.. een gezond geslachtsleven is noodzakelij-k voor een
harmonische ontplooiing, lichamelijk zowel als geestelijk, van de-persoonlijkheid van ieder mens en
mitsdien van het gezin et van de gemeenschap;
b., ieder mens heeft het reeft zijn geestelijk en lichamelijk leven te doen leiden door de beginselen, die
hij aanhangt, ook op het gebieJ van het geslachtsleven, mits hij rekening hoadt met de betrekkingen
tussen mens en gemeenschap en de daaruit wederzijds
voortvloeiende rechten en- verplichtingen, zowel van
morele, van sociale als van wettelijke aard;
c. elke beschaving is mede het resultaat van sublimatie, hetgeen op het' gebied van het geslachtsleven
wil zeggen van het proces, waardoor de sexualiteit
wordt herschapen in culturele strevingen; Verdrin-•
ging van het geslachtsleven en ontkenning van de
waarde daarvan heeft een remmende werking op de culturele ontwikkeling.
Het is ook wel duidelijk, dat er in kerkelijke kring
iets aan het veranderen is. De hervormde kerk geeft er
de laatste tijd blijk van wel de wijste partij te willen kiezen. Men kwam zelfs tot een vorm van 'gesprek
met de N.V.S.H. waarop ik in het bestek van dit stukje
helaas niet nader kan ingaan. Maax dan rijst toch wel
onmiddellijk de vraag waarom men in die kring het noodzakelijk blijkt te achten zelf een soort N.V.S.H.-tje
te gaan spelen op hervormde grondslag; om welke reden

anders dan dat dat nu eenmaal zo hoort in ons verzur'9
landje ? In ieder geval mng de. N.V.S.H. dan het gene(
gen smaken ook daar de geesten wakker geschud te heb
ben, en er heeft bepa2.1d heel wat water door de Rijn
moeten vloeien voordat het zover was.
Nochtans blijft de vaak zo kleinzielige bestrijding.
Ik hoef het gevq.1-Oudewater maar te noemen, waarover
Piet Heil. in Vrij Nederland dat kostelijke gedichtje
schreef:
In Oudewater staat een huis
waarin een heer met toebehoren.
Die is zo onbedaarlijk kuis
dat hij ontkent te zijn geboren.
Tezelfde stede woont een vrouw
die zo gehardis.in de deugden
dat zij op slag bezwijken zou
als zij iets voelen mocht Van
vreugde.
Die twee -zijn nogal onverwacht
maar eerzaam in de echt verbonden.
Zij werkt bij dag en hij.bij nacht,
Zo doende delen zij hun sponde.
En in hun tuintje groeit een kool.
Soms trilt verwachting op hun tongen
en lispelen zij, schier frivool:
wordt het een meisje of een jongen?
Het heeft in de dagbladen - althans in de niet-christelijke.dagbladen - gestaan hoe in dat durp Oudewate'r
zelfs contractbreuk werd gepleegd om te voorkomen, dat
de x.v.S.R. de gelegenheid zou krijgen in de zaal van
dorpscafé de uitstekende film "Kringloop" te draaieen
en, een film die je overij :n3 met gaan zien als je
niet gedaan hebt, want hij is voor iedereen
dat nog
zeer
de moeite waard. Ik noem het geval "Spreekuur
blad dat . eenmaal "per vergissing" een adthuiS"
! dat
tentie
van de N.V.S.H. opnam, maar toen z6 schrok
ver
van de reactie in een rooms blaadje, dat het alle vere publikaties, ondanks de aanvankelijke toezegging
der
weigerde.. Je kunt het nalezen, in Mans en Wereld
botweg
26
maart
j.l. op pagina 2. Ik noem ook de "overvan
vallen" van de politie op de middelendepóts in het
zuiden des lands, en zo zou ik nog wel even door kun23

nen gaan,-maar waartoe? Toen ik de voorzitter van de
Amsterdamse afdeling vroeg of hij mij voor dit stukje
nog een aantal van dergelijke gevallen zou kunnen noemen, antwoordde hij: "Ja, natuurlijk, maar vind je het
wel zo belangrijk?" Die gevallen op zichzelf zijn natuurlijk niet belangrijk, maar het gaat' om de geestesgesteldheid waaruit en de wijze waarop men de N.V.S.H.
"bestrijdt". Maar daarop gaf dezelfde heer Gé Nabrink
de enig juiste en afdoende repliek: "Ach, die is nu
eenmaal eigen aan de mensen die van dergelijke methodes gebruik maken."
Men zou daarin kunnen berusten, wetende dat het groeiende ledental van de N.V.S.H. al dergelijke lieden wel
gauwer de kous op de kop zal bezorgen dan hun lief is,
maar toch hebben we in ons landje nog te rekenen met
de macht van .hen die zich verschuilen achter de mom
van 'bhristelijke politiek", en die onder het voorwendsel van deze nietszeggende term anderen de les voor
wensen te schrijven, wensen te discrimineren waar dat
in hun kraam te pas komt, en in ieder geval blijk geven van een onverdraagzaamheid die in een democratisch
land niet goed denkbaar is. Het zal ook wel "christe-.
lijke politiek" zijn geweest, dat de N.V.S.H. jaren op
de koninklijke goedkeuring heeft moeten wachten, die
dan eindelijk 'kort geleden een feit geworden is.
Er is wel gezegd, dat die zaak zelfs bij de kabinetsformatie.- de vorige dan wel te verstaan - aan de orde
is geweesti en dat men tot de afspraak gekomen was
haar, zoals zovele anderen, in de ijskast te zetten.
Wat daarvan waar zij, het was in ieder geval wel frappant dat die koninklijke goedkeuring afkwam vlak voor
de kabinetscrisis van december 1958, op een moment dus
waarop'de Partij van de_Arbeid er al vrij zeker van
was, dat het toch op een crisis zou uitlopen. Als de
gevolgtrekking die dan nogal voor de hand ligt, juist
is, betekent dat dus tevens', dat men de N.V.S.H. desnoods nog jaren op die:goedkeuring zou hebben laten
wachten, die aan iedere andere vereniging vrijwel zonder slag of stoot v6ordt verleend, en zonder welke een
vereniging van een omvang als de N.V.S.H. nu eenmaal
niet gehoorlijk werken kan. Hoe het ook zij, die strijd
is 'gestreden en is geschiedenis geworden, zij het ook
een zwarte bladgijde in de geschiedenis van dat conglo-.
meraat van zaken dat men "christelijk• politiek" pleegt
te noemen. Het is evenwel duidelijk, dat er nog heel
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wat in Nederldnd-Zal toetén -ieranderen, voordat de
- volkomen achterlijke wetgeving ten aanzien van zaken
die de sexualiteit betreffen of raken (de bepalingen
ten aanzien van voorbehoedsmiddelen, de kampeerwet,en
wat dies meer zij) eens op de helling gaat. Dat het
zover komen m2)et is echter wel duidelijk en het is ook
aan jou om die strijd mee te strijden.
Ron de la Rie.

Gemiddeld aantal levendgeborenen per•100 op 31 mei 1947,
bestaande eerste huwelijken (met kinderen) van elke gezindte.
Godsdienst
vrouw

zonder
correctie
.

R.Katholiek.
Gereformeerd
N.Hervormd
Overige
Geen
totaal

432
391
318
287
262
353

na standaardisering voor .verschillen in huwelijksduur .op
basis van verdeling der periode van huwelijkssluiting van
alle bestaande eerste huWëlijken tezamen
.
444
390
307
'277
272.
353
, . .

.

citaat.F.Kool:
gem. aant. inw. kinderen per huishouding
Nederland 1,9 , Drente 1,9, NrBrabant 2,5,limburg 2,3
Percentage huiSh. met 6 of meer inw. kinderen
Nederland 5,4, Drente 4,8, N.-Brabanit 10,8,Limburg 8,5
Percentage huish. met 5 inw. kinderen
Nederland 1,0, Drente 3,9, N.-Brabant 6,6,Limburg 5,8_
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CITATEN P. KOOL UIT: VERNIEUWING APRIL 1259.
Ik bepleit een zodanige verlaging van de kinderbijslag
en de progressiviteit erin, dat bij een stijging van
het algemeen welvaartspeil (die, al is Zij geringer dan elders, voorlopig nog te verwJ.chten is) dat van
het zeer grote gezin stabiel blijft, dus relatief
(niet absoluut) daalt. Hierdoor zou worden bereikt,
dat het "bestaansminimum" van het grote gezin niet
wordt aangetast, maar tegelijk een prikkel ontstaat
(die: zeker enig effect zou sorteren) tot toekomstige
geboortebeperking. Tevens ware een. geleidelijke herziening van de premiebetaling voorziekenfondsen te
overwegen, evenals andere maatregelen, die de open •
lijk of verkapte subsidie voor het grote gezin kun•
nen beperken.
Wettelijke maatregelen, die de ongestoorde werkzaamheid van de - zo bijzonder nuttige arbeid verrichtende - Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
N.V.S.H. in het gehele land mogelijk te maken en garanderen, die m.a.-w. ook gemeentelijke verordeningen
(bijv.. in Heerlen), welke het toepassen van anti-coneptionele middelen trachten 'tegen te gaan (zelfs door-een verbod van het in voorraad hebben ervan!) onwettig
verklaren.
Ingrijpende herziening van de "zedelijkheidswetten van
Regout" van 1911, die o.m. "het openlijk tentoonstellen, het openlijk of ongevraagd aanbieden of openlijk
door.verspreiding van enig geschrift ongevraagd als
verkrijgbaar - aanwijzen-van middelen ter voorkoming
van zwangerschap" verbieden.
Ik wil hier ten slotte nog een denkbeeld vermelden,
geopperd door dr. J.E. v. Dierendonck: Naast een na- .
tionale regeling voor een aantal van b.v.. maximaal,
vijf-kinderen zouden er speciale kinderbijslágvere.Veningsfondsen moeten worden gecreëerd, nl. voor hen, •
"die principieel naar een groot gezin streven" en ge7
vormd door de gezamelijke gereformeerde en r.-k., ondernemers voor de gezamenlijke gereformeerde en r.-k.
werknemers.. Ik zou het aan deze groepen zelf, die immers veelvuldig blijk geven van hun vermogen en_verrlangen, alle mogelijke activiteiten binnen eigen kring
te organiseren, willen overlaten van hun vrijheid het
door hen zelf gewenste gebruik te maken.

Kerkelijke gezindten in '% der gehele bevolking
Tijdstip der
volkstelling

1
1
19
31
1
31
31
31
31
31
31

jan. 1830
jan. 1840
nov. 1849
dec. 1859
dec. 1869
dec. 1879
dec. 1889
dec. 1899
dec; 1909
dec. 1920,
dec, 1930
31 mei 1947

/

R.K,'
Protest. (in 1830
en
1840 incl.
de Oud-Katholieken)
59.11
59.58'
59.69f
60.65
61.27
61.52
60.47.
60.11
56.92 '
53.29
9"1;i94-5,7-4-7- .
4"32? 41.-.-90-

38..99
38.47
38.15
37.14
36.53
35.86
35..39
35.07
35.02
35.61
36.42
38.50

Isragliet
(Ned.en
Port.)

1.78
1.83
1.92
1.93
1.90
2.04
2.15
2,04

1.81
1.68
1.41
0.15

geen
gezindt

Overige
gezindten
en onbekend
0.12
0.12
0.24
0.28
0.30
0.27
0.51
0.51
1.28

0.31
1.48
2.26

1.63

7.78
14.429
17.010

4.97

2,2.-772Y-

•

Prijsvraa_g..

Toen in 1760 te Zaandijk een bovenmeester benoemd
moest worden, kwam daarvoor het meest in aanmerking
de schoolmeester-.Voorzanger.te:West-Zaanen - Jan
Laan, een rekenmeester van allure.. Men zegt dat
nooit tevergeefs een beroep op zijn vernunft werd
gedaan. Ongetwijfeld heeft Je volgende som, die hij
redigeerde, zijn leerlingen wel wat hoofdbrekens
gekost.
Deze som leggen we onze lezers ter oplosáing voor•
Onder de inzenders van goede oplossingen zal verloot worden "De Vrouw" van Prof. Buijtendijk en Áula-boek, dat een "ongekuist" zusje van het Prismaboek is.
.
Een overleden Man, agtergelaten hebbende een Bevrugte Vrouwe, met f 3175,--. Opdragt: ;verledene
heeft zijn Testament gemaakt, dat zoo Godt haar .
Moeder liete worden van eenen Zoone, dien zoude
driemaal zoo veel hebben als de Moeder; maa.:. zoor
`t Kind een Dogter waare, dat zoude maar hebben,:
half zoo veel als de Moeder-: ,zoo. ontvangt .zij-. ter
tijd haarer Baringe eenen Zoone, met een Dogter
en een Hermaphroditus, dit is, half Man, half
Vrouw
Hoeveel zal elk dan hebben, opdat des Mans verbondt
onverbroken blijve ?

Nederlandse Vereniging
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NIEUWS
DE KERKELIJKEN
zorgen voor hun wezen
door het instandhouden
van weeshuizen enz.

BUITEN-KERKELIJKEN
zorgen voor hun wezen
door zich aan te
sluiten bij

DE WEZENKAS
vereniging tot opvoeding en
verzorging van wezen op
Humanistische grondslag.
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brengen is: recente
feiten en gebeurtenissen zo snel en zo getrouw mogelijk
weergeven.
Nieuwsberichten moeten, alvoren te worden gepubliceerd, allereerst op hun juistheid worden getoetst. Vervolgens moeten
ze worden ontdaan van bijkomstigheden,
die niet terzake dienen en die begripsverwarring kunnen bevorderen.
Om het eigenlijke nieuws op de juiste
waarde te schatten, is het nodig ook de
achtergrond te kennen. Een goed nieuwsorgaan geeft dus ook daarvan een zo zuiver mogelijk beeld, daartoe in staat gesteld
door goed georiënteerde correspondenten,
redacteuren en andere medewerkers.
Critische beschouwingen dienen tenslotte
verschillende kanten van het nieuws in
het licht te stellen.
Dat tezamen moet een getrouwe indruk
geven, een heldere voorstelling van zaken,
die voor de lezer de mogelijkheid schept,
zèlf conclusies te trekken, zich een eigen
oordeel te vormen of zijn oordeel te
toetsen.
Alleen een deskundige redactie, journalistiek geschoold, kan een krant maken, die
aan bovengestelde eisen voldoet. De N.R.C.
met zijn merendeels academisch gevormde deskundige redacteuren, die als journalist hun sporen hebben verdiend, onafhankelijk zijn van commerciële of politieke invloeden, streeft voortdurend naar
het summum van betrouwbaarheid, zowel
in haar nieuwsberichtgeving als in verdere voorlichting op allerlei gebied.
Als IJ geen NRC-lezer bent, gaat U dan
eens na in hoeverre de NRC voldoet aan
de hoge eisen, die aan een goed dagblad
moeten worden gesteld. Graag laten we
U daartoe de NRC enige weken op proef
bezorgen, zènder dat 15 dat enige verplichting oplegt. Schrijft U even een
kaartje of telefoneert I/ met de

NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
rOSTBUS 824 ROTTERDAM TELEF. 111.000

