DE VROUW EN DE STUDIE DER
TANDHEELKUNDE..

Hoog gaan tegenwoordig de golven der vrouwenbeweging, en het is niet het minst de tandheelkundige wereld, waarin die beweging groote belangstelling vindt en
verdient, Een opstel over dit onderwerp is daarom hier
niet misplaatst. De veelzijdigheid, de groote omvang
van het probleem dwingt mij het hier compendieus te behandelen. Zooveel mogelijk zal ik er naar streven het onderwerp te behandelen zonder) vooringenomenheid en
hartstocht, maar enkel met het doel om nader tot de
waarheid te geraken.
Drie vragen zijn hier te beantwoorden.
I. Is de vrouw geschikt voor de studie en de uitoefening der tandheelkunde.
II. Is het in het belang der vrouw, dat zij zich aan de
tandheelkunde wijdt.
III. Is het in het belang van de maatschappij, dat de
vrouw de tandheelkunde uitoefent.
De, eerste vraag kan men op twee wijzen trachten op te
lossen, namelijk door te onderzoeken of de eigenschappen van de vrouw haar geschikt maken voor de studie
en uitoefening der tandheelkunde, of door na te gaan,
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of het gebleken is, dat vrouwelijke tandartsen haar beroep voldoende vervullen,
De vrouw als zoodanig, iedere vrouw, is evenmin voor
de tandheelkunde geschikt als de man, iedere man ; ons
vak vergat, als elk ander beroep, zekere eigenschappen,
'die niet alle vrouwen in voldoendel mate bezitten ; lichaamsbouw, sociale afkomst, opvoeding en het voldoen
aan examina, stellen hier zekere perken. Zoover deze
voor beide seksen dezelfde zijn, kunnen zij hier buiten
bespreking blijven. Maar de vraag is: ontbreken aan de
vrouw, i. e. aan iedere vrouw, zekere eigenschappen, bij
den man aanwezig, die voor de studie en de uitoefening
van de tandheelkunde noodzakelijk zijn, of bezit de vrouw
als zoodanig zekere eigenschappen, die, haar ongeschikt
maken voor dit vak ? Men behoort nog verder te gaan
en te vragen : Zijn de vrouwen door hare specifiek vrouwelijke eigenschappen misschien beter geschikt voor de
tandheelkunde dan de mannen?
Wij moeten dus de verschillen van man en vrouw hier
nagaan en beginnen met de anatomische en physiologische verschillen.
De leek, die het eerst van eene vrouwelijke tandarts
hoort, oppert steeds den twijfel, of zij voor het vak wel
de noodige kracht bezit ,,oin bijv. een vastzittende kies
te trekken." Daargelaten de algemeene miskenning van
ons beroep, die in ons in de eerste plaats nog „kiezentrekkers" ziet, — is deze twijfel wel weinig gewettigd.
Wij weten dat met goede anatomische kennis, ondervinding, handigheid en behoorlijk instrumentarium, de extractie bijna nooit buitengewone kracht vereischt. De
kracht van eene volwassene vrouw is er alleszins voldoende
voor. Overigens is de extractie in de goede moderne
praktijk bijna overbodig.
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Lichaamsbouw en spierkracht van de vrouw zijn zwakker dan die van den man, maar noch de studie, noch de
uitoefening van de tandheelkunde eischt bijzondere lichaamskracht. Het urenlang werken naast den operatiestoel is wel vermoeiend, maar de ondervinding leert, dat
door , de vrouw meer inspannende bezigheden met goed
gevolg worden uitgeoefend, dit behoeft wel geen betoog. Ook kan men de vermoeienis door geschikt gekozen pauzen tegengaan.
De menstruatie brengt alle maanden in den lichamelijken en psychischen toestand van de vrouw een zekere
stoornis van eenige dagen. Ook op de studie en de uitoefening van de tandheelkunde zal dit in zekeren zin invloed
hebben ; vele vrouwen zijn die dagen voor inspannend
werk weinig geschikt. De meerderheid der vrouwen echter is ook gedurende dien tijd in staat haar dagelijksch
werk behoorlijk te verrichten. Zeker is deze storende invloed niet van dien aard, om de vrouw voor ons vak ongeschikt te verklaren. — Vrouwen wier huid of adem
een eigenaardigen sterken reuk verspreidt, ook al geschiedt dit alleen tijdens de menstruatie, doen goed geen
beroep te kiezen, dat, gelijk de tandheelkunde, haar in
dichte aanraking met vele menschen brengt.
De graviditeit en hare gevolgen laten geen ernstige
toewijding aan ons beroep toe. Maar bijna alle vrouwelijke tandartsen zijn ongehuwd, en mag men daarom bij
haar in den regel geen partus verwachten. Huwen zij,
dan offeren zij gewoonlijk ons beroep op voor dat van
huisvrouw en moeder:
Wij komen dus tot het reslutaat dat de vrouw voor de
studie en de uitoefening van de tandheelkunde, wat de
anatomische en physiologische verschillen betreft, bijna
even . geschikt is als de man.
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Veel moeielijker is de beantwoording van de vraag,
of de inteliektueele, moreele en nerveuse krachten der
vrouwen haar toestaan zich aan de studie, met name aan
de studie en uitoefening der tandheelkunde, te wijden.
Terwijl van den eenen kant beweerd wordt, dat de vrouw
in deze opzichten verre achter staat bij den man, dat zij
tot elke ernstige studie ongeschikt is, hoort men van den
anderen kant de feministen beweren dat haar tot nog
toe alleen maar de opvoeding en de gelegenheid tot de
studie ontbroken heeft, dat het verschil in geestelijke
eigenschappen bij een zelfde opvoeding als van den man
voor een groot deel zou verdwijnen, en zij dus voor iedere
studie alleszins geschikt is.
Van beide kanten wordt erkend dat tegenwoordig de
verschillen van intellekt en gemoed zeer groot zijn. De
man is meer in staat zelfstandig en scherpzinnig te oordeelen, zijne waarnemingen juist te combineren, het belangrijke van het onbelangrijke te scheiden ; zijn oordeel en zijn wil zijn weinig afhan kelijk van oogenblikkelijke indrukken, van sympathiën en antipathiën ; hij is
in staat vlug te besluiten en energiek te handelen ; hij
laat zich bij het vervolgen van een doel niet afschrikken
door tijdelijken tegenspoed, en zijn zenuwstelsel kan
sterke en herhaalde schokken weerstaan. De vrouw schittert meer door gemoedseigenschappen. Medegevoel,
zelfopofferende liefde, natuurlijke takt zijn haar eigen,
zij bezit een groot geduld voor het dragen van lijden,
alsook voor onvermoeid werken in het kleine. Hare gedachten hechten zich aan het reëele en zijn weinig geneigd tot abstractie. Logisch rédeneeren, zelfstandig oordeelen valt haar moeielijk, daar het gevoel, sterke sympathien en antipathiën, en oogenblikkelijke indrukken
op haar: geest vat hebben en het oordeel verduisteren ; bij
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tegenspoed is zij geneigd te wanhopen, en duurzame energie vindt men weinig bij haar.
Met deze korte schets meen ik de intellektueele en
moreele verschillen van man en vrouw, zooals zij zich
thans feitelijk voordoen en van de meeste kanten erkend worden, onpartijdig geteekend te hebben. Zij plaatsen den man in intellektueel opzicht boven de vrouw, terwijl aan deze een rijker gemoedsleven toegekend wordt.
Daar nu elke studie in de eerste plaats door ons intellekt
geschiedt, zoo moet dus de man er meer geschikt voor
zijn dan de vrouw. De hoofdvraag, het punctum saliens
in de vrouwenbeweging, is nu: Zijn de intellektueele verschillen van man en vrouw aangeboren en onveranderlijk,
of zijn zij in hoofdzaak het gevolg van verschillen in de
opvoeding en in het onderwijs? Deze vraag zal ik daarom zooveel mogelijk trachten te beantwoorden.
De wetenschap kent alleen geest die aan eèn lichamelijk substraat, aan een levend organisch wezen gebonden
is. In den mensch vinden alle geestelijke eigenschappen
haar hoogste ontwikkeling, maar zij zijn niet zijn monopolie, ook de overige organische wereld van onzen aardbol, met name de dierenwereld, is meer of minder met
intellektueele en moreele eigenschappen begiftigd. Wij
weten dat de mensch in lichaamsbouw onder de hooge
zoogdieren gerangschikt moet worden, dat de bouw van
zijn skèlet, van zijn spierstelsel, van hersenen en zenuwen enz. tot in de kleinste détails overeenkomt . met dien
van de anthropoide apen. De verschillen zijn verschillen
van graad, niet van aard. De descendentie-theorie, die
door de wetenschap thans vri j algemeen aangenomen is,
verklaart de gelijkenis van lichaamsbouw door bloedverwantschap. Indien dit wordt toegeven, dan moet men
ook voor den geest een bloedverwantschap aannemen,
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dan zijn ook de geestelijkd eigenschappen van den
mensch in hun aard niet verschillend van die der overige
hoogere dieren. Dan kunnen wij dus, op dezelfde wijze
als dit voor de lichamelijke eigenschappen .gedaan is, de
oorsprong en ontwikkeling der intellektueele eigenschappen bestudeeren aan de dierenwereld. De descendentietheorie, en wel Darwins theorie der natuurlijke en sexueele teeltkeus, zal mijn leiddraad zijn om te trachten het
probleem op te lossen.
Elke diersoort bezit uitsluitend eigenschappen die
zij noodig heeft om te leven, om den stri jd om het bestaan te kunnen voeren en om zich voort te planten; zij
bezit geen overbodige eigenschappen, tenzij deze in voegere ontwikkelingsperioden noodzakelijk geweest zijn,
en door erfelijkheid in een min of meer rudirnentairen
toestand behouden gebleven zijn!. Deze regel geldt voor
geestelijke eigenschappen even goed als voor lichamelijke. De geestelijke eigenschappen zijn gebonden aan
en afhankelijk van een lichamelijk subtraat, van hersenen en zenuwstelsel. Elke diersoort bezit een zenuwstelsel, dat haar geschikt maakt de geestelijke functies
uit te oefenen, die voor hare ontwikkeling en voortplanting noodzakelijk zijn. Hoe komen deze functies tot
stand?
Nihil est in intelliectu, quod non prius fuerit in sensu
(Moleschott.) Zonder zintuigen zou er geen denken, geen
bewustzijn, geen voelen, bestaan. Door de zintuigen alleen komt een levend wezen tot besef van het bestaan
eener buitenwereld en van zijn eigen individualiteit. De
zintuigen zijn van verschillenden aard, en bij de (verschillende diersoorten van verschillende scherpte. Bij
den mensch vinden wij het gehoor, het gezicht, de smaak,
de reuk en het gevoel ; dit laatste is niet één specifiek
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zintuig, het bestaat uit verschillende indrukken, van tastgevoel, van koude en warmte, van pijn en van spiertonus (bijv. bij het wegen op de hand.) Voor het waarnemen van magnetische en electrische indrukken bezit
de mensch geen speciaal zintuig. De zenuwen der zintuigen leiden de indrukken uit de buitenwereld, ieder op
zijn bijzondere wijze, naar de hersenen, en hier komen
die indrukken tot bewustzijn. Wij zijn alsnog niet in
staat een verklaring te geven van 'de wijze van het bewust worden, maar wij weten dat die proces plaats heeft
in den schors van de grobte hersenen en dat het verbonden is met stofwisseling. Organische verbindingen van
elementen en natuurlijke krachten zijn dus de voorwaarden voor het bewust worden en bewust zijn.
De indrukken vans de buitenwereld worden, na in de
transformatieorganen der zintuigen voor overbrenging
geschikt gemaakt te zijn, naar de hersenen geleid en komen daar tot waarneming.
De waarneming wordt in het geheugen min of meer
vastgelegd ; intense en herhaalde waarnemingen leiden
tot de vorming van een voorstelling (bijv, van een kleur,
een reuk, een toon.) De geest vergelijkt verschillende
voorstellingen, en vormt zich zoodoende bepaalde begrippen van objecten, hoedanigheden en toestanden. De
verhotidingen van deze begrippen tot elkaar komen tot
zijn bewustijzn, abstractie en associatie leiden tot de hoogere verstandelijke functiën; tot denken, redeneeren, gevolgtrekken. Het herhaalde gewaarworden van lust of
onlust, aan een indruk verbonden, doet een begeerte ontstaan dien indruk te wenschen of te schuwen ; zoodoende
ontstaat er een wil, die bij geestelijk hoog ontwikkelde
wezens door redeneering en gevolgtrekking zich tot eene
groote hoogte kan ontwikkelen.
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Het vermogen om begrippen te vormen, te abstraheeren, te redeneeren, is, hoewel bij de hoogere dieren niet
geheel ontbrekende, bij den mensch het hoogst ontwikkeld en vindt hier een machtigen steun in de spraak.
Het zou ook bi j. vele van de hoogere dieren een machtig
wapen in den strijd om het bestaan kunnen zijn, maar
hun denkvermogen is minder volmaakt, en het, schijnt
dat het organische apparaat voor het denken, de hersenschors, van een zoo ingewikkelde en , fijne constructie
moet zijn, dat eerst een zeer lange natuurlijke selectie
het op den bij den mensch waar te nemen trap van ontwikkeling kon brengen.
De dieren moeten ook zonder hoog ontwikkeld _denkversmogen kunnen bestaan en zich vermenigvuldigen.
Zonder door redeneering van het doelmatige overtuigd
te zijn, trachten de dieren hun leven en dat van hun kroost
te behouden, stillen zij hanger en dorst, en bevruchten
zij elkaar. Aandriften en instincten, die hen aangeboren
zijn, zijn hierbij hun drijfveeren, en aflekten zijn hierbij
behulpzaam. Aandriften en instincten werken, hoewel
zij door ondervinding ondersteund kunnen worden, niet
alleen zonder dat het dier zich het doel van de handeling
bewust is, maar soms ook in een tegenovergestelde richting als het dier zou wenschen. Menig dier zou zich van
bevruchting onthouden als het den last van de graviditeit kon beseffen, of wist dat het, gelijk bij sommige dieren het geval is, tijdens of kort na, de bevruchtiging er
aan te gronde moest gaan. Het is ontwijfelbaar dat ook
het wezen der aandriften en instincten berust op den
bouw van zenuwstelsel en hersenen. Zij zijn, gelijk de
lichamelijke eigenschappen, door natuurlijke en sexueele
selectie ontstaan zij worden gelijk deze overgeërfd en de
wetten der variatie zijn op hen toepasselijk.
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Daar de dieren slechts een beperkt intellect hebben
en het spraakvermogen geheel missen, zoodat de ondervinding der ouders niet of gebrekkig aan de nakomelingen kan worden medegedeeld, zijn de aandriften en instincten onmisbaar voor de dierenwereld ; daardoor toch
worden de levensuitingen der dieren geleid. Wij vinden
dan ook bij de verschillende diersoorten die aandriften
en instincten, die in hoofdzaak het zelfbehoud, de voortplanting en de opvoeding der nakomelingschap bevorderen en regelen, in alle mogelijke opzichten sterk ontwikkeld. Hoe hebben wij ons de werkingswijze der instincten
voor te stellen, wat leidt een dier tot instinctieve handelingen ?
Door hoesten en niezen verwijdert een kind, zonder
het geleerd te hebben, vreemde lichamen uit de luchtwegen ; men noemt dit een reflexbeweging, Zij geschiedt
zonder gewild te zijn of door den wil tegengehouden te
kunnen worden ; de prikkel, door het vreemde lichaam
op de zenuwen van het slijmvlies uitgeoefend, heeft het
gevolg onbewust de motorische zenuwen, die hoest- en
niesmechanisme in beweging zetten, in werking te doen
treden. Tusschen eene dergelijke eenvoudige reflexbeweging en de gecompliceerde instinctbewegingen, bestaan veel overgangen. Vulling van de blaas en het rectum, doen, ook bij jonge dieren zonder eenige ondervinding den drang ontstaan urine en alvus te ontlasten, en
daartoe zekere kringspieren in- resp. buiten werking te
doen treden. Het gevoel van honger en dorst dwingt de
dieren om voedsel tot zich te nemen, en eerst de ondervinding leert hen dat hierdoor honger en dorst gestild
worden. Het opnemen van het voedsel kan een zeer eenvoudige zaak zijn, bije bij bladluizen, die ter wereld komen op de bladeren, waarop de moeder de eieren depo-
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neert en die hun tevens tot voedsel strekken ; het kan
ook van meer ingewikkelden aard zijn, gelijk bijv. bij zekere soorten van mieren, die zichzelf niet kunnen voeden,
maar door andere mieren, hunne slaven, gevoed warden.
Het kan ook lichamelijke en geestelijke inspanning kosten, gelijk bijv. bij den vos, die zijn offer door list en
geweld bemachtigt. Het instinct zich te voeden bezitten •
de dieren in allerlei verschillende vormen ; het zijn echter alleen quantitatieve, geen qualitatieve verschillen. Nog
ingewikkelder zijn de instincten die het dier bewegen zich
voort te planten ; zeer gecompliceerde handelingen worden hiertoe door dieren uitgeoefend, zonder dat zij deze
ooit hebben zien verrichten, zondeadat zij het doel uier
handelingen beseffen. Er is maar één verklaring mogelijk :
De instinctmatige handelingen zijn een soort van reflexbeweging ; in zenuwstelsel en hersenen van het dier bestaat er door eigenaardige constructie en verbinding van
zenuwelementen, een soort van reflexmechanisme, dat,
door een specifieken prikkel getroffen, het dier tot de
doelmatige han delingen drijft,
Daar er geen aangeboren gedachten of voorstellingen
bestaan, is dit reflexmechanisme bij de hoogere instinctmatige handelingen van meer ingewikkelden aard, en
zijn er soms zekere voorstellingen en oefeningen voor
noodig, die het dier eerst ins het latere leven verwerft ;
dit kunnen uit den aard der zaak alleen voorstellingen
en bekwaamheden zijn, die elk individu van de soort
zich in het leven eigen maakt. Een trekvogel bijv. kan
aan zijn instinct, om in den winter een warmer en vruchtbaarder land te zoeken, alleen voldoen als hij goed vliegen heeft geleerd. Vele instincten kunnen daarom zich
eerst op een zekeren leeftijd doen gelden, zij zijn niettemin aangeboren, in den zin van overgeëerfd, (gelijk bijv.
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de baard), zij sluimeren totdat het individu dat stadium
van ontwikkeling bereikt heeft, waarin de instinctmatige
handelingen mogelijk en noodzakelijk zijn.
Om invloed uit te oefenen op de handelingen van een
dier in een specifieken zin, onafhankelijk van zijn oordeel en kennis. kunnen de instincten in dien zin werken
dat het dier, door er aan te voldoen, lust en behagen gevoelt. Maar vele instinten kunnen zich eerst doen gelden
met behulp van de affecten. Vrees en schrik zijn affecten,
die een dier kunnen bewegen zekere instinctief gevoelde
gevaren te ontwijken, toom en woede zulke, die het kunnen 'bewegen het gevaar te trotseeren of een zwakker
dier buit te maken, sympathie en medelijden zulke, die
het bewegen een ander schepsel te helpen. De affecten
leiden de zienswijze en de handelingen van het dier in
anderen zin als ondervinding en oordeel, zij veranderen
het laatste voor een korter of langer. tijdstip. Hoe, door
welk zenuwmechanisme dit mogelijk is, weten wij niet,
maar het feit staat vast. Zoo worden zelfs bij menschen,
met hoog ontwikkeld intellekt, sommige affectieve handelingen beschouwd als gedaan in een toestand van mindere toerekenbaarheid. Wel zijn wij bekend met den
samenhang van vele affecten met den toestand van het
vasomotorisch zenuwstelsel. De sterke invloed, door de
affecten op de psyche uitgeoefend, op oordeel en redeneering, op wil en energie, op stemming, op tegenwoordigheid van geest en zelfs op de lichaamskracht, is een,
bij dier en mensch door duizendvoudige ondervinding
bevestigd feit, en dit feit is, gelijk het geheele vraagstuk
der instincten, voor de oplossing van ons probleem van
groote beteekenis.
Ook de mensch bezit instincten ; zij hebben invloed
op zijne verstandelijke functiën en op zijn wil. Ook de
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handelixgen van den mensch worden, behalve door zijn
oordeel, geleid door onbewuste instincten. Daar hij in
staat is den invloed van eenige instincten door zijn bewusten wil tegen te gaan, heeft hij zich wel eens verbeeld
een vrijen wil te bezitten. IJdele illusie ! Een wil die, behalve door maatschappelijke en sociale toestanden, door
opvoeding, omgeving en klimaat, geleid wordt door instincten en affecten, zulk een wil mag niet vrij genoemd
worden ; hij is dit slechts in den waan van het individu,
dat in dit of dat geval meent tusschen verschillende handelingen te kunnen kiezen, en zich niet bewust wordt
welke factoren zijne beslissing bepalen.
De instincten van den mensch zijn van verschillende
intensiteit. Aan den aandrang tot lediging van een gevulde blaas kan de mensch op den duur evenmin weerstand bieden, als aan zijn behoefte om voedsel tot zich
te nemen. Hanger en dorst ontstaan door de behoefte
van het lichaam aan voedsel tot onderhoud van de stofwisseling. Zij wekken het instinctmatige verlangen op
om te eten en te drinken, ook al zou het verstand zeggen
dat, bijv. wegens corpulentie, de opname van voedsel
minder gewenscht ware. De richting van het voedingsinstinct wordt onwillekeurig bepaald door smaak en reuk,
Het voedingsinstinct beheerscht den mensch, gelijk het
instinct tot zelfbehoud en tot verdediging tegen gevaren, gedurende het geheele leven. Andere instincten zijn
van tijdelijken aard. Het instinct om te zuigen bestaat
alleen in de eerste levensjaren, het speelinstinct, dat voor
de flinke ontwikkeling van lichaam en geest van groot
nut is, alleen in de jeugd. Het paringsinstinct bij den
man van de puberteit tot op hoogen leeftijd, bij de vrouw
van de puberteit tot het klimakterium. Alle instincten
moeten evenwel als aangeboren beschouwd worden in
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den zin van overgeërfd. Immers de geboorte brengt geen
principieele verandering in de ontwikkeling van het individu, zij is alleen een tijdstip, de ontogenese begint
met de bevruchting van de eicel en duurt onafgebroken
tot na de puberteit. Zien wij instincten ontstaan op een
leeftijd van bijv. 2, to of 18 jaren, dan moeten wij ook
deze als aangeboren beschouwen, en niet als ontstaan
door uitwendige omstandigheden,
Het paringsinstinct is een secundair geslachtskenmerk..
Het is bij man en vrouw van verschillenden aard en zijn
ontstaan is afhankelijk van de ontwikkeling der primaire
geslachtskenmerken, ovarien en testikels. Het bestaa t.
uit twee componenten, de Detumescentiedrift. en de
Contrectatiedrift .(Moll). ')
De Detumescentie-drift (van detumescere, slinken) is.
bij den man de behoefte het sperma te ejaculeeren, bij
de vrouw de behoefte, door een mechanischen actus een
zekere verandering in eden toestand van de genitalien te
weeg te brengen. De . contrectratiedrift (van contrectare,
aanraken) is het verftangen naar lichamelijke ,en geestelijke toenadering tot een ander individu van dezelfde
soort. Zij is normaliter hetero-sexueel, i. e. op het andere
geslacht gericht. .Terwijl de detumescentiedrift het oor-spronkelijke is in het paringsinstinct, en een meer onbewust karakter draagt, is de contrectratiedrift van Tateren oorsprong en eischt de medewerking van bewustzijn
en onderscheidingsvermogen. Niettemin is ook de con-trectatiedrift een echt ,instinct, in zooverre zij den - wil
van den mensch onbewust in zekere richting leidt, niet
onderdrukt en slechts met groote moeite in zijne uitingen bestreden kan worden. De contrectatiedrift moet,
gelijk alle instincten, op een zekeren bouw en toestand.
1) Dr. A. MOLL, Untersuchungen über die Libids sexualis, Berlin 1898.
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van hersenen en zenuwstelsel berusten ; daar zij bij man
en vrouw een verschillende rchting heeft, door verschillende prikkels opgewekt wordt (lichamelijke en geestelijke eigenschappen van de analere sekse die door de verschillende zintuigen waargenomen warden) moeten wij
dus besluiten dat hersenen en zenuwstelsel van man en
vrouw, althans in dit opzicht, fundamenteel verschillen.
De sexueele teeltkeus tracht deze verschillen te accentueeren, en daar zij bij den mensch ook intellektueele en
moreele eigenschappen betreffen, geeft deze teeltkeus
al weder aanleiding tot bijzondere fundamenteele verschillen in geest en karakter ; zij bevordert bij de andere
sekse de fixatie van de begeerde eigenschappen in den
geestelijken aanleg, van scherpzinnigheid, moed en energie bij den man, van beminnelijkheid, aanhankelijkheid,
en trouw bij de vrouw.
De heterosexueele contretatiedrift berust dus op en
bevordert verschillen van geest en, karakter tusschen man
en vrouw. Maar er is een ander instinct, de moederliefde,
die de hoofdoorzaak van deze verschillen genoemd mag
worden.
Nabootsing, opvoeding, onderwijs, sociale toestanden
en andere factoren maken het zeer moeielijk bij den
cultuurmensch vast te stellen, welk aandeel natuurlijke
aanleg en instinct, en welk aandéel de genoemde factoren hebben bij de vorming van geest en karakter. Wij
zijn genoodzaakt terug te gaan tot vroegere ontwikkelingsperioden, toen de mensch of zijn vorouders nog geen
gearticuleerde spraak bezaten en hun levenswijs dus niet
door overlevering geinfluenceerd werd. Toen kon hem nog
niet geleerd worden dat het goed en noodzakelijk was
zijne kinderen zóólangi te voeden en te beschutten, totdat zij in staat waren dit zelf te doen. Een instinct moest
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hen hiertoe dwingen, en dit instinct is de moederlies
De zoogdieren leven na de geboorte gedurende een zekeren tijd van het voedsel dat hun de moeders uit de
melkklieren aanbiedt, de melk. Ook later in de jeugd
hebben zij voeding en bescherming door de ouders noodig, totdat zij een zekere zelfstandigheid bereikt hebben.
De moeder kan voedsel en bescherming alleen geven
door zich zelf in zekeren zin op te offeren ; van het voedsel, aan haar kroost gegeven, heeft de moeder zich zelf
beroofd, de bescherming der kleinen tegen weer en vijanden stelt haar eigen veiligheid niet zelden in gevaar.
Zij verricht deze handelingen in het belang van het behoud der soort, tegen haar eigen belang en veiligheid in,
zij moet om ze te verrichten haar instinct van zelfbehoud
en haar egoisme in zekeren zin bestrijden. Zij doet dit
niet omdat zij belang stelt in het behoud der soort, want
daarvan weet zij niets, daarvoor voelt zij niets ; zij doet
het, gedreven door een onweerstaanbaar instinct, de moederliefde.
Bij alle diersoorten die in de jeugd voeding eng bescherming behoeven, moet noodzakelijk dit instinct bestaan.
Dat het de moeder en niet de vader is, die deze gave bezit, heeft zijn grond daarin dat het kroost in den beginne
zijns voeding aan het moederlijk lichaam moet zoeken,
en er zich dus niet lang van kan verwijderen. De vader
heeft bij vele soorten . met de paring zijn plicht voor de
nakomelingschap vervuld, en trekt zich verder het lot
van moeder en kinderen niet aan. Bij andere soorten, en
ook bij den mensch en zijn voorouders, blijven de ouders
bij elkaar, zij het in monogamie, zij het in polygamie of
polyandrie, of in kudden. Steeds blijven aan het wijfje
de moederplichten toevertrouwd, terwijl het mannetje
zich belast met de bescherming en voeding van familie
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of kodde. Ook bij de voorouders van den mensch heeft
een dergelijke verdeeling van arbeid moeten bestaan. De
man had te zorgen voor het bijeenbrengen van voedsel
en voor de verdediging tegen vijanden ; zijn werk was
het opzoeken van vruchten en wortels, het vangen van
kleinere en grootere dieren te land en te water, en het
vechten tegen vijanden, ook wel het zoeken of bouwen
van een geschikte woonplaats. Hiervoor had hij meer
physieke kracht noodig dan het wijfje voor de opvoeding
der kinderen, en nog heden bezit dé man als secundair
geslachtskenmerk een sterkeren lichaamsbouw dan de
vrouw. Maar vooral moest hij bezitten scherpzinnigheid,
moed en energie. Door zijn lichaamskracht alleen had
de mensch zich niet boven de dierenwereld kunnen verheffen, want in dit opzicht staat hij bij vele dieren ten
achteren. Het is zijn intellekt, dat hem heeft doen zegevieren.
Voor de vrouw en haar beroep, voeding en opvoeding
van het kroost, waren intellektueele gaven van minder
belang dan voor den man, zij zouden zelfs het instinct van moederliefde in zekeren zin tegengewerkt hebben. Over het algemeen vindt men. in de dierenwereld
de meeste en de sterkste (hoewel niet steeds de gecompliceerdste) instincten bij de lagere dieren, en neemt het
aantal en de intensiteit van de instincten af naar mate
de intellectueele en moreele gaven toenemen. Bij den
mensch vinden wij dus maar weinig instincten, die bovendien veelal niet sterk genoeg zijn om den invloed van
intellekt, opvoeding enz. op den wil tegen te houden. Bij
onze voorouders moet het instinct van moederliefde een
der voornaamste geweest zijn. Waarin bestaat dit instinct en hoe wordt het opgewekt?
De mensch vormt zich zijne voorstellingen en begrippen
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door eigen waarnemingen, gevolgtrekkingen en door onderwijs ; aangeboren begrippen bezit hij niet. Zonder
het ooit gezien of geleerd te hebben, zou hij niet weten
wat een klein kind is, evenmin als hij. van een ander levend wezen een aangeboren voorstelling bezit. Toch
wordt bij de moeder door den zuigeling het instinct van
moederliefde opgewekt, ook bij de hoogere dieren, en bij
dezen, ook al baren zij voor het eerst, zonder ooit kinderen van hun soort gezien te hebben. Welke beweegreden drijft de moeder het kleintje te zoogen, te beschutten, te onderwijzen, lief te hebben? Een mystische invloed, een bevel van boven, een teleologische verklaring,
is voor de wetenschap geen verklaring. Een instinct bij
den hond, de liefde en trouw voor zijn meester, is in zekeren zin een analagorn van de moederliefde. De hond
bezit liefde, ontzag, trouw voor zijn baas, en wel voor
zijn baas alleen, in tegenstelling tot andere menschen,
en dit reeds zonder van te voren zijne eigenschappen te
kennen, zonder een aangeboren voorstelling van den persoon des meesters, zonder vooruit te weten of deze een
man of een vrouw, of hij. groot of klein, licht of donker
van kleur is enz.. Juist door dit instinct heeft de hond
zijn waarde voor den mensch, een eeuwenlange steeds
herhaalde selectie heeft dit instinct ontwikkeld in de eertijds wilde dieren.. Hoe is het te verklaren dat de hond
zijn meester trouw is? Immers alleen door een zekeren
bouw van zijn hersenen;, die op zijn geest en gemoed in
een zekere richting invloed uitoefenen,, en wel zóó, dat
de hond die persoon, die hem opvoedt, die hem een woning en voedsel geeft, als zijn baas erkent, of beter gezegd, het dier gevoelt, dat hij het voedsel, het gezelschap
van den mensch moet beantwoorden door zijn trouw.
Het mechanisme van dit proces in de hersenen is ons
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niet bekend, maar de hond geeft ons een voorbeeld, hoe,
.zonder aangeboren voorstellingen, het instinct een wezen dwingen kan voor een ander wezen zekere intensieve
gevoelens te bezitten, zonder met dit wezen bloedverwantschap te hebben, alleen door uiterlijke omstandigheden daartoe geleid.
- Het instinct van moederliefde heeft zijn oorsprong misschien te danken aan de behoefte van de moeder, om de
gesecerneerde melk kwijt te raken, een behoefte waaraan door het zuigen van het kind werd voldaan. Hoe dit
zij, dit instinct was voor alle diersoorten, die gedurende
een zekeren tijd van hun jeugd door de moeder gevoed,
beschermd en onderwezen moeten worden, onmisbaar.
Daar bij de dieren, de moeder geen aangeboren voorstelling van haar kind, noch een duidelijk besef van hare
moederplichten kan hebben, moet dit instinct berusten
op een algemeene dispositie van geest en gemoed, in
dier voege dat indrukken en prikkels, uitgaande van den
zuigeling, haar drijven dezen met terzijdestelling van
haar persoonlijk belang, te voeden, te beschermen en te
onderwijzen. Deze dispositie, deze aanleg van geest en
gemoed, moet berusten op den bouw van hersenen en zenuwstelsel, en moet van algemeenen aard zijn de moeder moet van nature de behoefte hebben, iets lief te hebben, te beschutten, te voeden, te zoogen, Het object dat
uit verlangen doet ontvlammen,. behoeft niet bepaald het
eigen kind te zijn, het moet maar zekere eigenschappen
bezitten en wel die eigenschappen waardoor het instinct
van moederliefde in werking wordt gesteld. Hoe eenvoudiger, hoe duidelijker deze eigenschappen zijn, des
te zekerder zullen zij het instinct opwekken. Deze eigenschappen, deze prikkels voor de moederliefde, zullen bij
de diersoorten wel verschillen; verschillende zintuigen
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kunnen er bij te pas komen. De reuk, die het dier van
eigen soort aan de uitwaseming der huid herkent, het gevoel, dat bij het zoogen eene groote rol speelt; het gezicht, dat de gelijkenis met het eigen lichaam waarneemt.
Daarbij komt de intensieve indruk van bezit, van toebehooren aan het eigen lichaam, die door de geboorte opgewekt wordt. Nu zien wij echter dat de dieren onder
zekere omstandigheden hun moederliefde ook uitstrekken tot jongen, die zij niet gebaard hebben, ja zelfs tot
jongen: van een andere soort. De moeder moet slechts den
indruk meenen te hebben dat het wezen haar eigen is,
bij haar behoort, en dat het klein, zwak, hulpbehoevend
is. Men kan dus het instinct van moederliefde bij de hoogere zoogdieren verklaren als een algem,eenen aanleg in
geest en gemoed van de moeder, om het kleine, hulpbehoevende, aan haar toebehoorende, te voeden, te beschermen, lief te hebben. Hoe kan zich een dergelijke
neiging doen gelden tegenover het instinct van zelfbehoud, van egoisme, tegenover de stem van het eigen oordeel, waarmee zij dikwijls in strijd moet zijn? Men bedenke dat het dier niet onderwezen is in de moederplichten, noch iets voelt voor het behoud van de soort. — Men
kan niet aannemen dat de moeder anders waarneemt
met haar zintuigen, dat zij andere begrippen vormt, dat
zij andere gevolgtrekkingen maakt dan het dier, dat niet
moeder is. Ook hare oogen nemen het vijandelijk beest
waar, ook zij begrijpt het gevaar, ook zij maakt de gevolgtrekking dat alleen haastige vlucht haar kan redden ;.
als zij dan de vlucht vertraagt door haar kroost mee te
nemen, of zich in een ongelijken strijd waagt om dit te
beschermen, dan moet er op haar wil iets inwerken, sterder dan haar oordeel : Haar intellekt wordt overheerscht
door haar gevoel, een zeer sterk medegevoel voor haar
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kroost moet haar vervullen ; oogenblikkelijke indrukken
moeten hare sympathie, haar hulpvaardigheid opwekken ; op den kreet van het jong, dat hongerig, angstig of
bedreigd is, moet zij toesnellen. Haar opmerkzaamheid
moet gevestigd zijn op haar omgeving, op de dingen en
toestanden rondom haar en haar kroost ; de kleine bijzonderheden van het dagelijksch leven moeten op haar inwerken. Zij mag hierin niet te zeer belet worden door
overwegingen, die verder afliggen, door scherpzinnige
berekening van haar eigen voordeel, door strijdlust en
moed ; deze eigenschappen zouden voor haar nadeelig
zijn, terwijl zij het mannelijk geslacht juist ten goede komen in den strijd om het bestaan.
Bij de zoogdieren bezit dus het vrouwelijk geslacht
een geest, die door sterke sympathie voor het haar toebehoorende, kleine, hulpbehoevende jong beheerscht
wordt, ten koste van haar egoisme en haar intellekt, en
die een neiging bezit de kleine bijzonderheden van de
onmiddelijke omgeving, de oogenblikkelijke indrukken,
vlug op te nemen en op zich te laten inwerken, De geestelijke eigenschappen, die we bij het vrouwelijk geslacht
van den kultuurmensch opmerken, komen hiermede op
merkwaardige wijze overeen. Geen wonder, want ook
zij bezit het instinct der moederliefde.
Het is belachelijk, en voor het oordeelkundig vermogen van den mensch beschamend, te zien, hoe hij zich•
steeds en hardnekkig verzet tegen eene vergelijking met
het dierenrijk, waaraan hij toch zoo nauw verwant is,
waarin hij den oorsprong en analoga kan vinden van
ieder deel van zijn lichaamsbouw, van zijne zintuigen,
zijn bewustzijn, zijne instincten, zijn gevoelens, van alles
wat hem eigen is. Als wij het verwaande anthropocen,trische standpunt verlaten, en de feiten onbeschroomd
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gadeslaan, dam moeten- wij tot de conclusie komen, dat
bij den mensch; evenals de aandrift van zeifbehoucl en
van paring,, ook de moederliefde een aangeboren instinct
is. Tot die conclusie moeten wij komen, ten eerste op
grond van de afstamming van den mensch.
Wij nemen aan dat de mensch afstamt van andere hoogere zoogdieren, die in bouw en afkomst met de tegenwoordige anthropoide apen verwant zijn ;. dat hij op een
zekeren trap, van ontwikkeling nog de spraak miste. Welnu, toen moest hij gelijk de overige zoogdieren het instinct van moederliefde bezitten, anders- zou hij in- den
strijd om het bestaan ten onder zijn gegaan. Later, toen
hij met de geleidelijke ontwikkeling van het spraakvermogen, en van zijn honger intellekt, het verband leerde
kennen tusschen paring en geboorte; en de noodzakelijkheid- voor een ieder om te sterven, toen moest hem de
voeding, bescherming,. opvoeding van zijn kroost als een
noodzakelijkheid voor het behoud van familie en stam,
als een plicht duidelijk worden. Maar daarom was het
instinct van moederliefde nog niet overbodig; het behoud der soort, de opvoeding der kinderen, eischt hechtere waarborgen dan een besef van verplichting aan stam
en familie ; telkens als het belang van de moeder in
strijd is met dat der kleinen,, moet het instinct op den
egoistischen wil der moeder inwerken. Dit geldt ook voor
de hoogere en hoogste trappen van ontwikkeling;, waarbij moreele en religieuse gevoelens op de daden der menschen grooten invloed uitoefenen. Zeker is moraal en religie een machtige steun voor het instinct, wellicht een
nog grootere is het ontzag voor het oordeel der nredemenschen en voor de wetten. Maar waar het instinct in
strijd is. met moraal, religie en, algemeen oordeel, daar
zal het instinct meestal zegevieren. Sinds bijna tweedui-
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zend jaren predikt het christendom onthouding van geslachtsgemeenschap en van de goederen dezer aarde.
De christelijke natieta hebben zich intusschen ongehinderd vermenigvuldigd, en hunne wetten bevorderen
de verzameling en het behoud van eigendom op groote
schaal. De instincten van paring en egoisme hebben over
het religieuse zedevoorschrift gezegevierd. Het persoonlijk belang schrijft den huisvader voor zijn kindertal Le
beperken — het paringsinstinct doet zijne redenteering
te niet. De natuur stelt — teleologisch uitgedrukt — het
belang van het behoud der soort boven alle andere belangen, en eischt er de sterkste waarborgen voor, en een
van deze waaarborgen, het instinct van moederliefde,
heeft zij ook den kultuurmensch niet ontnomen.
Als men bedenkt hoe vast een dergelijk, sinds eeuwen
bestaand en door teeltkeus steeds bevestigd instinct, geworteld moet zijn ins de geheele organisatie van een levend wezen, dan kan men ook moeielijk aannemen, dat
het in de weinige honderdtallen van generaties, waa rin
meng bij den mensch het bestaan van kultuur, van moraal
en religie kan aannemen, zou verdwenen zijn, Dit zou
alleen kunnen geschieden door een teeltkeus in tegenovergestelden zin, maar daarvan is geen sprake, integendeel, religieuse, moreele en politieke wetten hebben dit
instinct steeds bevestigd ; waar deze sinds langen tijd
heerschen, zou het instinct van moederliefde door panmixie 2) langzamerhand kunnen verflauwen, daar deze
wetten er voor in de plaats kunnen treden bij personen
die door kiemvariatie het instinct in geringe mate bezit2

A. WEISMANN, Aufsätze über Vererbung, Jena 1892, pg. 355,

5A 574, 645
dezelfde, Die Allmacht der Naturzüchtung, Jena 1893,
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ten, en hun aanleg in dit opzicht op hun nakomelingen
doen overgaan. Of er dientengevolge reeds een verflauwing van dit instinct is waar te nemen, zal ik hier onbesproken laten.
Het instinct van moederliefde moest beperkt blijven
tot het vrouwelijk geslacht. Daar het in strijd is met intellect en wilskracht, door welke eigenschappen de man
zich zijn positie in de organische wereld heeft verworven, zou het juist bij den mensch de ontwikkeling en
uitbreiding der soort tegengehouden hebben, als het niet
tot de vrouwelijke sekse beperkt ware gebleven. De mindere scherpzinnigheid en wilskracht, de grootere phantasie, het rijkere gemoedsleven, de prikkelbaarheid voor
oogenblikkelijke indrukken, het zich hechten aan het nabijliggende, reëele, niet abstracte, deze eigenschappen
van de vrouw zijn uitingen van haar instinct van moederliefde, en zijn onafscheidelijk met dit instinct verbonden.
Door opvoeding kan men bij individuen met sterke
wilskracht de instincten in zekeren zin bestrijden —met
de moederliefde geschiedt dit wel nooit — maar wat men
door opvoeding niet belangri jk kan veranderen, dat is de
geestelijke en moreele aanleg van een persoon 3), zijn
scherpzinnigheid, wilskracht en phantasie. Dit zijn inhaerente eigenschappen, gebaseerd op den bouw van
hersenen en zenuwstelsel, en alleen te veranderen door
langzame selectie. Het belang van de soort eischt dat het
instinct van moederliefde na den partus ontstaat ; het is
ook waarschijnlijk dat de bijzonderheden van dit instinct
door de graviditeit en den partus sterk ontwikkeld worden (bijv. de behoefte het kind de borst te geven ont3. Zie hieromtrent: G. Vacher de Lapouge, Les Sélections Sociales,
Paris, 1896, pg. 103.
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staat door de secerneering der borstklieren.) Bij het paringsinstinct vindt men dan ook een beperking tot een
zekeren leeftijd ; door deze beperking wordt voorkomen,
dat nog niet geheel volwassen, of reeds door leeftijd
verzwakte vrouwen nakomelingschap verwekten. Bij het
instinct van moederliefde had een dergelijke beperking
geen zin ; zij zou ook wel moeielijk tot stand te brengen
zijn, omdat dit instinct te zeer op algemeene eigenschappen van geest en karakter gebaseerd is. Inderdaad vinden wij dan ook dit verschil in eigenschappen reeds bij
de kinderen ; reeds in de jeugd is het verschil in aanleg
tusschen de beide seksen onmiskenbaar. Na het klimakterium schijnt geen verandering meer plaats te hebben,
zij zou ook geen zin hebben..
Een bevestiging van deze beschouwing der specifiek
vrouwelijke eigenschappen, vinden wij in de algemeene
verbreiding ervan över alle volkeren der aarde, en in de
litteratuur van alle natiën, van' de oudste tot de meest
moderne. Als het vrouwelijk karakter slechts het product van opvoeding en sociale positie was, dan zouden
er genoeg varianten te vinden zijn. Een vraagstuk mak ik niet onbesproken laten, dat
der variatie. De eigenschappen van geest en karakter berusten op den bouw der hersenen, en kunnen,
gelijk alle eigenschappen der organische wezens, varieeren. Ook de instincten varieeren, wat hun intensiteit betreft. Inderdaad behoeft men slechts een blik in het
maatschappelijk leven te werpen, om de grootste verschillen, op te merkex). bij de menschen, wat hun geest en
karakter betreft. De groote menigte is matig begaafd. De
grootste gebreken in den aanleg van geest en karakter
worden door den strijd om het bestaan vernietigd (waar
ten minste dit proces niet gestoord wordt door liefdadig-
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held op groote schaal). Daarentegen vindt men tal van
individuen, die in een of ander karaktertrek of in geestelijke hoedanigheid boven de anderen uitsteken, maar
wier overige eigenschappen een hinderpaal zijn om zich
maatschappelijk te verheffen. Door combinatie van scherpzinnigheid, matigheid en moreele kracht, ontstaan de
meer begaafde individuen, en deze, vooruitgekomen door
sociale selectie, vormen den kern van de z. g. hoogere
klassen. 4)
Hier kan de betere aanleg van intellect :en karakter
door verscheidene generaties heen behouden blijven en
versterkt worden, en door gelukkige verbinding families
van groot talent doen ontstaan. De hoogere klassen evenwel zijn relatief weinig vruchtbaar. Maatschappelijke
toestanden, vooral het erven van groote vermogens, dat
de nieuwe bezitters vaak buiten den strijd om het bestaan plaatst, en hen ten slotte voor dien strijd ongeschikt laat worden, verder slecht gekozen echtvereenigingen, zijn de oorzaak dat van de nakomelingschap der
hoogere klassen een groot gedeelte in hoogen maatschappelijken zin ten onder :gaat. De aan geest en wil .krachtigie individuen nit het volk verdringen hen van hun
plaatsen.
De hoogere beroepen, die ernstige studie en bekwaamheid eischee, gelijk die van arts, natuurkundige, rechtskundige, ingenieur, philosoof, worden voor het grootste
gedeelte ingenomen door menschen uit de hoogere klassen der maatschappij afkomstig, en dit behoort ook zoo
te zijn ; omdat de vereischte, meer dan middelmatige
eigenschappen van geest en karakter door de examens
4. Zie F. Galton, Natural Inheritance, London 1889. — o. Ammon,
Die naturliche Anslise beim Menschen, Jena 1893.
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alleen niet gewaarborgd zijn, en in de hoogte van den
maatschappelijken stand, die door den stri jd om het bestaan bepaald wordt, een veel beteren waarborg vinden.
De strijd am het bestaan houdt het opklimmen der minder begaafden in toom 'hij biedt een grootere zekerheid
door de veelzijdigheid zijner-werking en door den langen
tijd gedurende welken hij inwerkt. 5)
De strijd .am de maatschappelijke betrekkingen werd
tot dusverre door den man gevoerd ; de vrouw nam er
geen werkzaam aandeel aan. A priori behoefde men dus
niet te verwachten dat 'ook de vrouw der hoogere klassen
de geestelijke en moreele eigenschappen bezat, die den
man van dien stand boven de groote massa hebben verheven.,Maar in zekeren zin deelt zij er toch in. Ten eerste
varieeren ook de eigenschappen der vrouw, ook haar intellekt en karakter, ook haar zenuwstelsel en haar hersenen zijn niet uniform, er zijn slimme en domme, 'er zijn
levendige en bedaarde, deugdzame en liederlijke naturen bij het schoone geslacht, en alle mogelijke scha:keeringen. Toch is de variatie, voornamelijk wat intellekt
en wilskracht betreft, veel minder groot dan bij het sterke geslacht. Over het algemeen schijnt in de natuur het
vrouwelijk geslacht veel meer bestendigheid te bezitten,
en in lichaam en geest veel meer het gewone karakter
der soort te behouden, dan het mannelijk geslacht Dit
laatste schijnt veel meer tot variatie geneigd. 6) Hoe dit
zij, een feit is het, dat er niet weinig vrouwen in de hoogere standen gevonden worden, die niet alleen boven
hare geslachtsgenooten, maar ook boven de meeste
mannen uit de lagere klassen in verscheidene — niet in
alle — eigenschappen van geest en karakter uitsteken.
5. 0. Ammon, die Gesellschaftsordnung Iena 1895.
6. Darwin, Die Abstammung des Menschen, Stuttgart 189o, pg. 249.
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Dit feit kunnen wij voor een klein deel verklaren,
doordat er ook bij de vrouw een zekere teeltkeus plaats
heeft, de hoog begaafde en veelzijdig ontwikkelde man
zoekt ook in het huwelijk de gemeenschap met een hoogontwikkelde vrouw, het intellectueel gehalte der vrouwen
in deze kringen moet daarom over het algemeen zich
boven het gemiddelde verheffen. Deze faktor zou, zich
veel sterker kunnen doen gelden als niet bij het sluiten
van een huwelijk eensdeels de schoonheid en bevalligheid van de vrouw — die in geen verhouding tot haar
geestelijken aanleg behoeft te staan — voorts haar vermogen, en eindelijk familiebetrekkingen en toevallige
omstandigheden een groote rol speelden. In de tegenwoordige maatschappij kunnen wij daarom aan de sexueele teeltkeus geen al te groote waarde hechten, als een
factor voor verheffing van het vrouwelijk intellekt.
Maar de erfelijkheid is een factor, waarmede wij wel
degelijk rekening moeten houden. De dochter erft niet
alleen de eigenschapen der moeder, maar ook die des vaders ; de eigenschappen van de ouders zijn in het kind
vereenigd en vermengd, soms vrij gelijkmatig, soms met
praevalentie van één der ouders ; het kan zijn dat' de
dochter veel meer op den vader gelijkt dan op de moeder,
dat zij figuur en gelaat, kleur van huid, haar en oog, en
temperament heeft van den vader ; maar wat zij niet
van hem heeft, omdat zij zijn dochter is en niet zijn zoon,
dat zijn de geslachtskenmerken, en wel de primaire en
de secundaire ; deze beide erft zij van haar moeder en
van de vrouwelijke voorouders van beide zijden. De gevolgtrekking ligt voor de hand.
Ook in de hoogere klassen kan de geestelijk begaafde
vader zijn geestelijke eigenschappen alleen in zoo verre
op zijne dochter door erfelijkheid doen overgaan, als zij
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geen deel van een geslachtskenmerk uitmaken ; even als
zijne dochters niet zijne, op het vrouwelijk geslacht gerichte, contrectatiedrift erven, maar integendeel het heterosexueel verlangen naar het mannelijk geslacht, even
zeker bezitten zij ook het andere secundaire geslachtskenmerk van den vrouwelijken geest, het instinct van
moederliefde. Dit instinct beperkt de scherpzinnigheid en
de wilskracht, ook bij de dochters van hoogbegaafde
vaders. In latenden toestand, in de kiemen, die een volgende generatie moeten voortbrengen, bewaart de dochter deze vaderlijke eigenschappen ; zonder ze bij haar
zelf tot ontwikkeling te brengen, doet zij ze door erfelijkheid op haar zoons overgaan. In den regel blijft dan ook
de hooge, geniale aanleg, die in zekere families erfgoed
schijnt te zijn, beperkt tot het mannelijk geslacht ; 7) de
vrouwen uit zulke families, hoewel opgegroeid onder de
gunstigste' omstandigheden, die men zich denken kan,
blijven onbeduidend, tenzij haar vergund is die eigenschappen van geest en gemoed, waarin de vrouw kan
schitteren, rijke fantasie, takt en zelfopoffering, gelukkig
te vereenigen en aan een groot, indrukwekkend doel te
besteden.
Het is hier de plaats om op zekere uitzonderingen te
wijzen, variaties, spelingen als het ware van de natuur:
die gevallen waarin personen de primaire geslachtskenmerken van de ééne sekte bezitten, terwijl de secundaire geslachtskenmerken gedeeltelijk of geheel die der
andere sekse zijn.
Er zijn vrouwen die een min of meer ontwikkelden
baard bezitten, of een smal, mannelijk bekken ; er zijn
mannen met weelderig hoofdhaar, met een fistelstem en
7. F. Galton, Hereditary Genius, London 1892.
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met ontwikkelde borstklieren. Ook bij de psychische geslachtskenmerken komen dergelijke abnormaliteiten
voor. Er zijn mannen en er zijn vrouwen, wier contrectatiedrift homosexueel is, wier sexueel verlangen op het
eigen geslacht gericht is. 8) Zij zijn tegenwoordig niet
zoo zelden, en den psychiater welbekend. Ook het instinct van moederliefde kan op dergelijke wijze Varieeren. Er zijn mannen, wier psyche een bepaald
vrouwelijk karakter vraagt en de kenmerken bezit,
die het instinct van moederliefde uitthaken, het sterke
gevoelsleven, het gemis aan abstractievermogen, de geringe wilskracht enz. Er zijn ook vrouwen, bij wie dit instinct maar matig ontwikkeld is, en wier geestelijke eigenschappen een bepaald mannelijken indruk maken ;
voornamelijk betreft dit den wil, die energiek en krachtig is en weinig vatbaar voor gevoelsindrukken en oogenblikkelijke impulsen. Ook de intellektueele gaven kunnen hoewel zelden, die der hoogstaande mannen bereiken, het abstractievermogen kan goed ontwikkeld, het
oordeel scherp cn onbekrompen zijn. Het karakteristicum van het instinct van moederliefde, het onberedeneerde intense gevoel van zelfopofferi ng voor het kleine en
zwakke ontbreekt dan. Niettemin kunnen zulke intellek tueel uitstekende vrouwen zeer goede moeders zijn ; haar
plichtsbesef vervangt het instinct. Tal van overgangen
bestaan ook • hier, alle mogelijke schakeeringen in den
aanleg van intellekt en gemoed. Maar als het instinct
van moederliefde bij eene vrouw redelijk ontwikkeld is,
dan kan zij intellektneel niet met den man wedijveren,
haar oordeel, haar redeneering, haar gemoed blijft vrouwelijk, al is zij ook uit hoogbegaafde kringen afkomstig,
8.

Moll, 1. c.
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en tracht zij zich tegen de tekortkomingen van haar sekse te verzetten ; de natuur laat zich niet dwingen.
Resumeerende kom ik tot deze gevolgtrekking. De
intellektueele en moreele verschillen van man en vrouw,
gelijk zij tegenwoordig waargenomen worden, en hierboven beschreven zijn, zijn gedeeltelijk het gevolg van
het verschil in het paringsinstinct en van sexueele teelt •
keus, doch in hoofdzaak berusten zij hierop, dat alleen
de vrouw met het instinct van moederliefde begiftigd is;
de verschillen zijn dus niet het gevolg van eene verschillende opvoeding en zijn ook niet in weinige generaties
te veranderen. Er bestaan uitzonderingen, o. a. vrouwen
met mannelijk intellekt en karakter ook munten vele
vrouwen uit de beschaafde kringen afkomstig, in vele
geestelijke en vooral zedelijke eigenschappen uit boven
de massa van het lagere volk ; maar ook zij bereiken zelden het onafhankelijk oordeel, de scherpte en het abstractievermogen van een hoogontwikkelde mannelijke
psyche. Haar instincten geven aan haar ziel een vrouwelijk karakter.
Op deze stelling ons baseerende, kunnen wij gevolgtrekkingen maken betreffende de geschiktheid van de
vrouw voor de studie in het algemeen, en de studie en
uitoefening der tandheelkunde in 't bijzonder. Hierbij
behooren nu twee dingen scherp uit elkaar gehouden te
worden : De zuivere stadie, de studie als einddoel, als
wetenschap, die onze kennis vermeerdert, — en de studie als broodwinning, als een middel om in den strijd
om het bestaan te zegevieren.
Als logische gevolgtrekking uit het vorafgaande, moet
ik als mijn oordeel uitspreken, dat de vrouw, ook de uit
hoogintelligente families afkomstige vrouw, op zeer enkele uitzonderingen na, op grond van haar vrouwelijke
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zielseigenschappen ongeschikt is voor de studie als einddoel. Het scherpe, onafhankelijke oordeel, het vermogen
om hooge, abstracte begrippen te beheerschen en te cornbineeren, en onbevooroordeelde gevolgtrekkingen te maken, ontbreekt aan de psyche der vrouw even goed als
de geestdriftige ijver voor een verafliggend doel, de toewijding van de geheele persoon gedurende het geheele
leven aan de oplossing van een abstract probleem, de onverschilligheid tegenover tegenspoed en miskenning. Deze
eigenschappen zijn in strijd met het instinct van moederliefde. De Bismarcks en Darwins worden bij het schoone
geslacht niet gevonden.
Maar ook bij het sterke geslacht zijn dergelijke geesten niet al te dik gezaaid. De meerderheid der studenten
die de collegezalen der Universiteiten vullen, wijden zich
aan de studie alleen in zoo verre als zij ze voor de examens en ,hun toekomstig beroep noodig hebben.
De intellektueele en moreele hoedanigheden van velen
dezer studenten zijn vaak ontoereikend voor het beoogde doel, en bij examen of later in' den strijd om het bestaan lijden zij schipbreuk. En er zijn inderdaad niet
weinig vrouwen, die wat intellekt en karakter betreft,
dergelijke studenten overtreffen. Om. het officieele bewijs van geschiktheid, het diploma van voldoend afgelegd examen in een of ander studievak te verwerven,
daartoe behoeft men geen schitterende geestesraven.
Een goed bevattingsvermogen, een goed geheugen en vlijt
zijn voldoende om te begrijpen, te overdenken en te onthouden wat door anderen aangetoond, bewezen en tot
systemen en theorieën is opgebouwd.
Eene vrouw, die deze eigenschappen bezit — en zoo
zijn er velen — en die, wat wilskracht en volharding betreft, zich iets boven het gemiddelde harer sekse ver-

DE VROUW ENDE STIIDIE DER TANDHEELKUNDE.

69

heft, kan in de meeste geleerde vakken, zij het dan ook
soms met wat meer moeite en inspanning, evengoed haar
diploma verwerven als haar mannelijke studiegenoot.
Maar iets anders is de toepassing van haar kennis in het
leven, de uitoefening van het beroep. Hiertoe zijn vele
andere eigenschappen vereischt, die bij het afleggen van
het examen niet gevraagd worden en bij de tegenwoordige inrichting der examens niet niet kunnen gevraagd .
worden, eigenschappen die bij de verschillende geleerde
beroepen niet dezelfde zijn, en die ik hier voor ons beroep, voor de tandheelkunde, zal nagaan.
De geestelijk normaal ontwikkelde vrouw uit de beschaafde kringen is ongetwijfeld. in staat het diploma
als tandarts te bemachtigen. Zij zou aan hoogere eischen
kunnen voldoen dan die, voor het tandmeesters-examen
in Nederland gesteld. Zij kan dit, zonder de specifiek
vrouwelijke eigenschappen, met name de karakteristica
van het instinct van moederliefde, te missen, of in - geringe mate te bezitten. Maar het is niet te verwachten
dat zij het vak door originele gedachten, door oorspronkelijke uitvindingen zal bevorderen, een vrouwelijke John
Tomes, W. Miller of G. V. Black zal hoogst waarschijnlijk nooit bestaan. Maar, gelijk gezegd, zij kan het vak
leeren. Hoe staat het echter met de uitoefening?
De moderne tandarts heeft mond- en tandziekten te
diagnostiseeren, hij heeft extractie te verrichten en prothese te maken, hij heeft te reguleeren, maar zijn hoofdwerk is het behouden van zieke tanden door behandeling, vulling en plaatsing van kunstkronen.
De klinische diagnose is bij de meeste tandziekten
voor den deskundige niet moeielijk en niet te vergelijken
met de moeielijkheden van het stellen der diagnose in
verreweg de meeste andere ziekten der inwendige ge-
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neeskunde en chirurgie. Ik zie geen reden waarom het
intellekt van de vrouw hierbij te kort zou schieten, te
meer nog daar vele moeielijke en zeldzame gevallen van
mondziekten onder behandeling van den medicus gesteld worden.
Om de indicatie voor een extractie te sfellen, en om
deze te verrichten, zullen de krachten van de vrouw over
het algemeen voldoende zijn. Moeielijke gevallen echter
stellen aan de tegènwoordigheid van geest, kalmte en
zelfbeheersching van den operateur eischen waaraan zelfs
niet alle mannelijke tandartsen voldoen, en ik ben van
m.eening, dat de vrouw in dit opzicht bij den man wel
degelijk ten achter staat.
Bij de prothese hebben wij te onderscheiden tusschen
het aandeel dat intellekt en kunst, en het aandeel dat de
techniek heeft in het welslagen van het werk. In intellekt en kunst zal de man over het algemeen de vrouw
overtreffen. Echter zijn de eischen niet zoo hoog om de
vrouw per se er ongeschikt voor te verklaren, de goed
ontwikkelde vrouw zal ook hierin redelijk kunnen slagen. Voor de techniek, voor de mech. inische uitvoering
— afgezien van het grove, zware werk — acht ik de
vrouw beter geschikt dan den man. Zij werkt over het
algemeen subtieler en netter en let op details.
Het reguleeren van tanden eischt dikwijls veel scherpzinnigheid en oorspronkelijk denken, hierin zal de vrouw
dus wel bij den man ten achter staan.
Het hoofdwerk van den tandarts, het behandelen en
vullen van zieke tanden en het plaatsen van kunstkronen,
schijnt bij oppervlakkige beschouwing juist een werk te
zijn voor vrouwenhanden.
Over het algemeen wordt dergelijk fijn werk door de
vrouw met meer geduld, netheid en accuratesse uitge-
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voerd dan door den man. De medische en technische '
kennis die er voor noodig is, kan ook de vrouw zich volkomen eigen maken. Maar er is één groot bezwaar voor
de vrouw : Het werx geschiedt niet aan het phantoom,
maar aan een levend mensch, aan een gevoeligen patient.
• Zonder het te willen of het te kunnen helpen, legt de
patient ons door zijn gevoeligheid en zijn tegenstribbelen groote moeielijkheden van allerlei aard in den weg ;
dit is zoo waar, dat algemeen erkend wordt dat de qualiteit van het werk, dat men voor éen patient kan verrichten, voor een groot deel geinfluenceerd wordt door
het optreden van den patient zelf. Het is de taak van
den tandarts, om, door energieke handelingen en soms
uiterst snel genomen besluiten, die moeielijkheden te
overwinnen. Slaagt hij daarin niet dadelijk, dan moet
hij dikwijls het werk opnieuw beginnen, soms vier, vijf
maal, zonder den moed op te geven. Hij behoort van de
nerveuse inspanning, hiertoe noodig, den patient niets te
laten merken. Daarbijkomt, dat het werk zeer veelzijdig
is en ons dikwijls problemen biedt, die wij nog niet opgelost hebben, en waarvoor wij vlug een oorspronkelijke
oplossing moeten vinden. Ik wil hier niet in bijzonderheden treden ; elk conscientieus tandarts die de conservatieve tandheelkunde naar de moderne eischen uitoefent,
weet, hoe veelzijdig en hoog de eischen zijn, die het werk
aan zijn originaliteit, zijn tegenwoordigheid van geest
en zijn zelfbeheersching stelt. Velen schieten hierin te
kort, velen verbruiken hun nerveuse krachten vóór den
tijd, de neurasthenie is bijna een beroepsziekte van den
modernen tandarts. Op die gewichtige eischen van het
vak lettende, is mijns inziens de vrouw minder geschikt
voor de uitoefening der tandheelkunde dan de man. Zij
mist de gave om voor een plotseling zich opdringend
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probleem vlug eene oorspronkelijke oplossing te vinden.
Daartóe wordt vereischt tegenwoordigheid van geest en
zelfbeheersching, hoedanigheden, die bij de vrouwen in
mindere mate ontwikkeld zijn ; bij tegenspoed is zij geneigd te wanhopen, haar actief geduld is gering, hoe
groot ook haar passief geduld moge zijn voor onvermoeid gelijkmatig werk en voor het dragen van lijden.
Een drukke practijk stelt aan het zenuwstelsel zóó hooge
eischen, dat er onder de vrouwen, met haar relatief zwakker zenuwstelsel, maar weinige zullen zijn, die aan de
eischen behoorlijk kunnen voldoen.
Tegenover het voorafgegane kan worden aangevoerd,
dat de vrouw een zekere kategorie van patienten in haar
voordeel heeft, ik bedoel angstige vrouwen en kinderen. Hoewel de vrouw over het algemeen — te recht
of ten onrechte — meer vertrouwen stelt in de hoedanigheden van den man, in zijn kunst en wetenschap, zijn er
toch vele vrouwen, die zich ongaarne aan mannenhanden ' toevertrouwen, en die van meening zijn door een
vrouw met meer medegevoel en zachtheid behandeld te
worden. Voorts is het een feit dat kinderen zich meer tot
het vrouwelijk dan tot het mannelijk geslacht aangetrokken gevoelen, en dat vrouwen meer geschikt zijn op den
gedachtengang van de kleinen in te gaan en hun vertrouwen te winnen. Vele patienten, die anders hun gebit zouden ve iwaarloozen, kunnen, als .er vrouwelijke
tandartsen bestaan, den zegen van tandheelkundigen
arbeid genieten. In zooverre kunnen de vrouwen in ons
vak groote diensten bewijzen en dit is een zaak van groot
belang, want het onderhoud van het kindergebit is de
sleutel tot een goed blijvend gebit.
Resumeerende komen wij tot het resultaat, dat de
vrouw in eenige opzichten evengoed, in andere minder,
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in enkele meer geschikt is voor de uitoefening der tandheelkunde, dan de man. Vrouwen, die, wat haar zenuwstelsel, haar tegenwoordigheid van geest en haar zelfbeheersching betreft, boven de meesten harer sekse uitsteken, zijn wel geschikt te achten de tandheelkundige
praktijk redelijk te kunnen uitoefenen.
Ik heb getracht mijne subjectieve meening over de geschiktheid der vrouw voor de geleerde beroepen in het
algemeen en van tandheelkunde in het bijzonder, op een
wetenschappelijke basis te grondvesten, maar niets belet den hartstochtelijken voorstander van de vrouwenemancipatie, die meening te bestrijden, en, wel niet te
bewijzen, maar te beweren, dat de vrouw even scherpzinnig, origineel en vlug van geest, sterk van zenuwen
enz. is als de man. Ook kan men aan mijne beschouwingen alle waarde ontkennen met te beweren, dat alleen
de ondervinding uit kan maken, óf en in hoeverre de vrouw
voor een of ander beroep geschikt is. Voorzeker zou, van
een wetenschappelijk oogpunt beschouwd, de empirische methode de voorkeur verdienen boven de deductieve. Maar ook aan de empirie kleeft het gebrek der
subjectiviteit, de ondervinding wordt door verschillende
menschen op verschillende wijze opgedaan en beoordeeld
naar hun persoonlijk standpunt ; aan de empirische methode ontbreekt een onfeilbare wetenschappelijke maatstaf. Bovendien is er nog een lange tijd noodig, voor er
genoeg vrouwelijke tan dartsen onder allerlei omstandigheden gedurende vele jaren de praktijk hebben uitgeoefend, om een eenigszins betrouwbaar oordeel over haar
geschiktheid toe te laten. Intusschen verlangt men thans
reeds te weten, welke beroepen' voor de vrouw geschikt
zijn, want het geldt hier de existentie van vele ambiti-
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euse vrouwen en de waarde van de tandheelkundige behandeling voor het publiek.
In „Die Akademische Frau" van A. Kirchhoff vindt
men niet alleen de meeningen, maar ook de ondervindingen van vele mannen van wetenschap en kunst, omtrent
de geschiktheid van de vrouw voor de studie en uitoefening van de verschillende geleerde beroepen. De meeningen divergeeren sterk, maar over het algemeen wordt
aan de vrouw wel netheid, vlijt in de studie, en volhardend werken in het kleine, maar gemis aan originaliteit
en scherp abstract denken toegeschreven. Over de vrouw
als tandarts vindt men niets.
In Amerika zijn er sinds tientallen van jaren eenige
honderden vrouwelijke tandartsen, maar tot nu toe heb
ik nog van geen enkele uitvinding gehoord, waarmede ons
vak door een vrouw verrijkt is geworden, noch heb ik
iets gelezen omtrent een wetenschappelijk of practisch
onderzoek van eenig belang, dat ons vak aan een vrouw.
collega had te danken. In Nederland praktiseeren een
twintigtal vrouwen ; op wetenschappelijk gebied hebben
zij tot dusverre, zover mij bekend, niets gepraesteerd ;
van haar werkzaamheden in de praktijk is mij niet veel
bekend. Deze negatieve resultaten daargelaten, moet erkend worden dat er vrouwen-tandartsen zijn, die- haar
beroep tot tevredenheid van hare patienten uitoefenen,
die wat men noemt succes hebben in haar beroep.
Over de twee andere, in den aanhef van dit artikel gestelde vragen zal ik korter zijn. Is het voor de vrouw gewenscht, dat zij zich aan de tandheelkunde wijde?
Het grootste geluk vindt de vrouw in het huwelijk,
in het scheppen van een gezellig thuis, voor een geliefden
man, en het voortbrengen en opvoeden van kinderen.
Ziedaar de algemeene meening, die ik niet geheel kan
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deelen. Het huwelijk is tegenwoordig veel meer een economische dan een biologische band.
Voor de vrouw is het huwelijk het voornaamste middel van bestaan, zij moet streven — als zij op haar toekomst bedacht wil zijn, — zich met een man te versenigen wiens economische positie, wiens vermogen en inkomen, haar en hare eventueele kinderen in den strijd
om het bestaan voor ondergang bewaart, en daartoe is
zij dikwijls genoodzaakt, lichamelijke en moreele gebreken des mans op den koop toe te nemen. Want armoede en ellende is ongetwijfeld het grootste ongeluk,, en de
rijke, maar ongelukkig gehuwde vrouw is er altijd nog
beter aan toe, dan de liefhebbende en geliefde vrouw,
die met haar kroost honger en kou moet lijden. De idealisten die dit bestrijden, wonen niet in de hutten der
armen!
Ook het voortbrengen ,en opvoeden van kinderen
maakt tegenwoordig het geluk niet uit van de vrouw.
Hoe groot ook bij de meesten de behoefte mag zijn, een
man en kinderen lief te hebben, het organisch verlangen
naar sexueel verkeer is bij de meesten slechts zwak ontwikkeld, bij velen bestaat zelfs in dit opzicht een tegenzin. Het bezit van een groot aantal kinderen acht men
in vele opzichten ongewenscht, en tracht men door praeventieve maatregelen tegen te gaan.
Vele vrouwen, en juist de intellektueel en moreel sterkeren, voelen dan ook een afschuw tegen het zich aanbieden op den huwelijksmarkt en het aangaan van een
huwelijk alleen om verzorgd te zijn. Zij trachten een
werkkring te vinden die haar een zelfstandig bestaan
waarborgt ; zij behoeven dan niet om geld te trouwen ;
zij kunnen dan wachten tot zij een man harer keuze gevonden hebben en meer kans . hebben werkelijk geluk-
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kig te worden ; blijven zij ongehuwd, dan vinden zij in
haar beroep niet alleen het middel van bestaan, maar ook
een levenstaak en een afleiding die het ontbrekende echtelijk geluk min of meer doet vergeten. Dergelijke vrouwen hebben, van haar standpunt uit, zeker gelijk te
eischen dat men haar den toegang tot geen enkel beroep weert, dat zij meenen te kunnen vervullen.
Ook de tandheelkunde kan aan de vrouw een bestaan .
en een levenstaak bieden„ mits zij de voor studie en uitoefening van het vak noodigie eigenschappen bezit. Er
zijn vrouwen, die meenen dat de tandheelkunde een gemakkelijk te leeren en uit te oefenen beroep is, en dat
men als tandarts gemakkelijk een ruim inkomen kan
verwerven, ook al is men maar matig begaafd. Dezulke
vergissen zich on ik zal niet nalaten, tegen deze opvatting ernstig to waarschuwen. Wie de noodige eigenschappen van geest en karakter mist, lijdt in dit beroep zeker
schipbreuk, eerder dan in menig ander beroep.
Ziehier wat eene vrouw . moet bezitten om in tandheelkunde succes te hebben. Ten eerste, voldoend kapitaal om eenige jaren te studeeren, zich behoorlijk in te
•richten, en enkele jaren te wachten, om zich een naam
en praktijk te verwerven. Dan gezondheid, net voorko men en handigheid. Eindelijk, de hoofdzaak, een normaal bevattingsvermogen, geheugen en oordeel, en een
meer dan bij de vrouwen normale, d. i. eene boven het
gemiddelde zich verheffende wilskracht, tegenwoordigheid van geest, zelfbeheersching, geduld en buitengewoon sterke zenuwen. De vrouw, die deze karaktereigenschappen in sterke mate bezit, doet goed het tandheelkundig beroep te kiezen vóór andere studievakken,
als geneeskunde bijv. Aan werkelijk goede vrouwelijke
tandartsen is behoefte, en zij zullen steeds een ruim be-
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staan vinden. Daar de genoemde eigenschappen voor een
groot deel in strijd zijn met de eigenaardige psyche der
vrouw, zullen er maar betrekkelijk weinige voor ons vak
geschikte vrouwen bestaan.
Het vraagstuk kan nu nog
uit andere gezichtspunten beschouwd worden. Zoo bijv. van het standpunt
van den man-tandarts, die in zijn vrouwelijke collega
een ongewenschte concurrent kan zien. Hij zal, uitsluitend uit dat oogpunt redeneerende, de uitoefening van
het tandheelkundig beroep door de vrouw bestrijden, en
iedere partij moet dan maar, van haar standpunt uitgaande trachten te zegevieren. De verstandige tandarts
zal eerre bekwame vrouwelijke collega liever zien dan een
onbekwamen mannelijken. Verder kan het vraagstuk
beschouwd worden in betrekking tot den tandheelkundigen stand, die hoofdzakelijk uit mannen bestaat en tot
vakvereenigingen verbonden is. De stand heeft het recht,
die elementen uit zijn vereenigingen en zoo mogelijk uit
zijn beroep te weren, van welke hij verwacht dat zij minderwaardig zijn en den stand niet tot eer zullen strekken.
Verder van het standpunt der maatschappij, die alle individuen omvat, die haar belangen wil doen gelden, de belangen van de natie, van allen die tandheelkundige hulp
behoeven, en de belangen van het toekomstig geslacht.
Het is ongetwijfeld in het belang van de maatschappij,
dat voor angstige vrouwen en kinderen, die tandheelkundige behandeling door mannen vreezen, vrouwelijke
tandartsen bestaan. Daar deze kategorie van patienten
een minderheid vormt, zou het aantal benoodigde vrouwen-tandartsen eveneens. beperkt kunnen blijven.
Een andere vraag is het: Welk standpunt dient de
maatschappij in te nemen tegenover de studie van de
vrouw . over het algemeen, hoe verhoudt zich de emanci-
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patie-beweging der vrouw tot het bestaan en de toekomst van een volk. Hoewel hieromtrent misschien al te
veel beredeneerde en onberedeneerde meeningen gepubliceerd zijn, kan ik de verleiding niet weerstaan om ook
hieraan een korte beschouwing te wijden.
De bloei en de toekomst van een natie berust op de
eigenschappen van het volk en op uiterlijke omstandigheden. De laatste zijn voornamelijk het karakter van het
land, de geschiedenis van het volk en zijn politieke, sociale en zedelijke wetten en gebruiken. De eerste factor
is de voornaamste. Een volksstam, een ras, die wat geestelijke-en zedelijke eigenschappen betreft, minderwaardig
is, kan niet tot bloei en ontwikkeling komen, al is het
land nog zoo geschikt voor cultuur, de geschiedenis nog
zoo verheffend en al zijn de politieke en sociale instellingen volmaakt. De g°estelijke en zedelijke eigenschappen van een volk zijn door opvoeding maar tot een zekere hoogte tot ontwikkeling te brengen, een hoogte, die
door den natuurlijken aanleg van het volk beperkt is. Op
den natuurlijken aanleg, op de lichamelijke, intellektueele en bovenal op de moreele eigenschappen van een volk
berust in laatste instantie zijn bloei en zijn toekomst.
Deze eigenschappen bepalen ook de politieke en sociale
instellingen, de zeden en gebruiken, veel meer dan gewoonlijk wordt aangenomen en meer dan de overgeleverde godsdienst en de staatsvorm. Een volk dat wil
bloeien en vooruitgaan dient dus niet alleen de geschikte
politieke en sociale instellingen en gebruiken, degelijk onderwijs en een sterke zedeleer, te bezitten, maar het moet
ook trachten, de overgeërfde goede raseigenschappen te
behouden en zoo mogelijk in de nakomelingschap tot
grooter ontwikkeling te brengen. Uitgaande van Darwins selectieleer, kan dit alleen geschieden door selectie,
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d. w. z. door het zegevieren van de best aangelegde exemplaren der soort door middel van den strijd om het be
staan, of door kunstmatige teeltkeus. Hoe staat het hiermee bij den kultuurmensch ? Hoogst bedenkelijk. Als
de strijd om het bestaan alleen beslist werd door de intellektueele en moreele eigenschappen der menschen, en
als dan de zegevierenden het grootste aandeel hadden
aan het voortbrengen der toekomstige generatie, dan
zou hij het ras verbeteren, gelijk hij het doet bij de dieren, en gedaan heeft bij onze voorouders. Maar noch
het één, noch het ander is liet geval. Ten eerste is de
strijd geheel ongelijk, de menschen beginnen hem met
ongelijke wapens„ een minderheid met min of meer kapitaal en goede opvoeding, de meerderheid arm en zonder voldoende opvoeding. Niettemin brengt deze wedstrijd de betere elementen uit het volk naar boven, naar
de hoogere klassen der maatschappij ; hij weerhoudt
echter den ondergang der minder begaafden uit den hoo
geren, gegoeden stand. De selctie is dus onzuiver, en zij
wordt dit nog meer door de thans gebruikelijke liefdadigheid op groote schaal, die de zwakste elementen van
het volk voor ondergang bewaart. Daarbij komt nog dat
de officieele instelling van volksvermeerdering, het huwelijk, aan geen eisch gebonden is die gezondheid van
beide partijen als waarborg vordert. Zelfs blinden en
doofstommen toch worden tot de echt toegelaten ! Veel
nadeeliger is echter, dat niet de hoogere, maar de lagere
klassen der maatschappij absoluut en relatief verreweg
de meeste progenituur hebben. De werkman, de ambachtsman enz. huwt vroeg, en heeft meestal een groot
gezin, terwijl in de hoogere standen betrekkelijk laat
gehuwd wordt, de generaties volgen elkaar dus hier minder gauw op, en het kindertal blijft beperkt, niet alleen
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wegens 'den hoogeren leeftijd der ouders, maar ook door
opzettelijke beperking, wijl men het vermogen niet te
zeer wil verdeelen en de vrouw opziet tegen den last,
aan de opvoeding van een groot aantal kinderen verbonden.
Welken invloed heeft op dezen toestand de studie der
vrouw ? Een bepaald ongunstigen. De vrouwen uif de intellektueel en moreel hoogstaande families afkomstig,
zelf uitmuntende boven de middelmaat harer sekse en
draagsters van den erfelijken aanleg dezer families, hebben, als zij zich aan een der hoogere beroepen wijden,
minder kans te huwen, en onthouden dus aan de maatschappij een zeker goed deel der toekomstige generatie.
Maar heeft de maatschappij daarom het recht aan deze
vrouwen de studie te verbieden? Mij dunkt thans niet.
Het getal is betrekkelijk zoo groot niet, en de maatschappij heeft veel gewichtiger en dankbaarder taak, als
zij het ras op zijn hoogte wil houden en verbeteren.
Laat zij door verandering van het erfrecht de kansen
minder ongelijk maken in den strijd om het bestaan,
laat zij zorgen dat de minderwaardige elementen van
het volk niet door verkeerd toegepaste liefdadigheid
in staat gesteld worden hun soort te vermeerderen, laat
zij het huwelijk afhankelijk maken van een gezondheidsbewijs, als zij het niet beter vindt deze sociale instelling
op anderen grondslag te baseeren — immers de voorwaarde voor een zoo groot mogelijke variatie in de progenituur, die aan den strijd om het bestaan een ruime
keuze biedt, wordt door het levenslang monogamisch
huwelijk niet vervult. —
Maar waar is de maatschappij die aan de toekomstige
generaties dergelijke offers wil brengen, en die in staat
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is eeuwenoude vooroordeelen op te ruimen? Wij zullen
haar niet zien, en het zal wel zoo blijven als- tot dusverre :
So übt Natur die Mutterpflicht,
Einstweilen, bis den Bau del- Welt
Philosophie zusammenhält,
Erhält sie das Getriebe
Durch Hunger und durch Liebe.
(Schiller.)
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