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Niettegenstaande de natuur den mensch een zeer volmaakten lichaams-

bouw, evenredigheid in zjjn uitwendige vormen en harmonische ont-

wikkeling van al zijn inwendige organen schonk, vindt men toch bij

het geheele menschdom het verlangen om de schoone vormen en kleu-

ren, die de natuur het gegeven heeft, op kunstmatige, willekeurige

wijze to veranderen en daardoor niet slechts de schoonheid daarvan

te verminderen, maar dikwijls ook de gezondheid te benadeelen. Bijna

geen deel van het lichaam bleef daarvan verschoond. Zoo is bij wilde

volken het kleuren en tatoeëeren der huid zeer algemeen in gebruik;

zoo doorboren verschillende Afrikaansche, Aziatische en Amerikaansche

volken de ooren, het neusschot, de lippen en zelfs de wangen, om in

de daardoor ontstane openingen sieraden te kunnen dragen, waarbij

dikwijls die lichaamsdeelen zelve zeer erg misvormd (hoewel volgens

den dier volken schooner gemaakt) worden; zoo vijlen de negers

van Neder-Guinea en sommige stammen van de Goudkust hun tanden

spits toe, terwijl alle stammen van Achter-Indië, de Siameezen, de

Afrikaansche Fellatah’s, vele volken van Oost-Indië deze zwart verwen,

en daarenboven soms nog spits vijlen.

Bij sommige oude Europeesche en Amerikaansche volken werd de
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ENZ.

De oorzaken van dergolijke misvormingen zijn meestal: valscho schoon-

heidsbegrippen, het verlangen om don maatschappolijken rang in onuit-

wischbare trekken in don lichaamsvorm uit te drukken, het verlangen

om do gelijkenis van don mensch op andere dieren geringer te maken,

en eindelijk godsdienstige leerstellingen.

De tegenwoordige bewoners van West-Europa zijn echter waarschijn-

lijk, volgens hot oordeel van velen mijner lezers, te beschaafd om zich

aan dergelijke willekeurige verminkingen van hot menschelijk lichaam

schuldig te maken, alleen goed, volgens hun oordeel, voor wilde of

minder beschaafde volken. Bij een weinig nadenken zullen diegenen

mijner lezers, welke zoo donken, weldra van do ongegrondheid hunner

meening overtuigd worden. Zoo is hot nog algemeen bij ons gebruike-

lijk, de oorlellen<»dcr kinderen van het vrouwelijk geslacht (en soms

ook van jongens) te doorboron, ten einde in do daardoor ontstane

gaten ringen, knopjes on andere metalen sieraden te bevestigen; en

eigenlijk is niet in te zien, waarom een dergelijk gebruik minder bar-

baarsch zou zijn dan hot doorboron van neus, wang of onderlip, dat

bij wilde stammen in gebruik is. Zoo hot voor de schoonheidbevorderlijk

was gaten in onze oorlellen te hebben, dan zou ongetwijfeld do goede
moeder natuur ons daarvan voorzien hebben. Ook het tatoeëeren ge-

schiedt bij do West-Europeesche volken veel algomeenor dan meestal ge-

dacht wordt, ofschoon hot wegens de kleeding minder in het oog loopt.

In vele streken kan men bijna geen soldaat ontmoeten, of hij heefteen

vlammend hart, een kanon, een naam, een cijfer enz., of geenmatroos,
of hij heeft een anker of iets dergelijks op zijn arm getatoeëerd, en zulk

een gebruik moet, evenals het doorboren van de oorlellen en hetbeves*

vorm. van don schedel kunstmatig veranderd door het hoofd der kin-

deren, door middel van plankjes, compressen, banden enz., zoodanig in

zijn groei te belemmeren, dat men daardoor den verlangden vorm

verkreeg. Bij de Chineesche vrouwen wordt de voet veelal kunst-

matig zoodanig misvormd, dat het loopen hoogst moeilijk, ja soms

bijna onmogelijk wordt. Bij de Joden enverschillende andere voormalige

en hedendaagsche volken, bestond of bestaat nog het gebruik der be-

snijdenis. Om kort te gaan, men kan aannemen, dat er geen uitwendig

deel van het menschelijk lichaam bestaat, dat vatbaar is om zonder

onmiddellijk levensgevaar misvormd te worden, of het is in den eenen

of anderen tijd door het eene of andere volk werkelijk misvormd ge-

worden.
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tigcn van blinkende sieraden in do daardoor ontstane gaten in liet vlcosch,

ongetwijfeld beschouwd worden als een laatste overblijfsel van do zoden

en gewoonten van die voorhistorische wilden, waarvan de tegenwoor-

dige bewoners van Europa stellig voor een groot gedeelte afstammen.

Op ecu Egyptisch monument ziet men blanke bewoners van “Noord-

land”, zooals zij genoemd worden, afgebeeld. Zij zijn in beestenvellen

gekleed en vertoonen op hun lichaam sporen van tatocüoring.

Hot blanketten was reeds bij de ondo Grieken in gebruik, want

Aristophanes laat in zijn Lysistrata calonice zeggen:

"
—

— Wij, wij zitten daar

Met bloemen fraai getooid, blanketsel op ’t gelaat,

Met gelen sleepjapon en schoentjes naar de mode”,

on ook dit blanketsel, dat nog beden meer gebruikt wordt dan men

wel denkt, herinnert aan do kleuren, waarmede do wildon bun huid

nog dikwijls verwen. Dat ook do voormalige Enropeescbo wilden zulks

deden, blijkt uit wrijfsteenon voor verf, dio men onder overblijfselen

uit do zoogenaamde rendierporiodo gevonden beeft. Do oude Britten

beschilderden nog in caesar’s tijd bun gelaat, en do Pieten uit Schot-

land nog in latoron tijd (van daar bun naam). Hot blankotten is min-

der onschuldig dan het doorboren der oorlellen en bet tatoeöoren van

den arm, daar het blanketsel dikwijls uit vergiftige stoffen bestaat,

en hierdoor zeer nadoelig zoowel op do huid als op do gezondheid kan

inworken. Wie onzer herinnert zich niet do zinsnede uit een der

eerste Pransche thema’s of verslons, die bij in zijn kindschheid gemaakt
beeft: “La córuso et le Vermillion sent Ie fard des femmes”, en zoo-

wel loodwit als vermillioon (welk laatste uit oen verbinding van zwavel

mot kwikzilver bestaat) zijn hoogst gevaarlijke vergiften, die niet slechts

wellicht gedeeltelijk door do huid geabsorbeerd kunnen worden, maar

ook als fijn stof met do ingcadomdc lucht in hot lichaam kunnen door-

dringen.

Veel erger is echter het feit, waarop foville on gosse de aan-

dacht gevestigd hebben ', dat onder een volk, dat zichzelvo het be-

schaafdste der aarde pleegt te noemen, nog in den tegenwoordigen tijd

1
Hetgeen wij cr hierover mededeclcn, is, evenals veel van het overige, ontleend aan

nr. niiniNGER: Ueher die willkürlichen Verunstaltungen des Menscldichen Karpers ,

Berlin, 1875.
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dc schedel uit verkeerde begrippen van schoonheid dikwijls op de gru-

welijkste wijze misvormd wordt.

Volgons fovillf, toch ontmoet men in Normandië, Toulouse, Li-

mousin, Bretagne, Gascognc en zelfs in Parijs veelvuldig personen met

dorgelijke kunstmatig misvormde schedels. Gosse onderscheidt zelfs IC

verschillende typen van willekeurig misvormde schedels in Frankrijk.

In do vroegste kindschheid zijn do schedolbcondoron zeer veerkrachtig

en nog niet stevig door naden met elkander verbonden, ja er bestaan

dan zelfs plekken tnsschon do schodelbeenderen, waar de hersenen nog

niet met been bedekt zijn (do zoogenaamde fontanellen). Hierdoor is do

mogelijkheid gegeven om den schedel door langdurige drukking op be-

paalde plaatsen verschillende veranderingen van vorm te doen onder-

gaan , waarbij ook do hersenen noodwendig hun vorm moeten wijzigen

om met dien van den schedel in overeenstemming tc blijven.

Om bovenvermelde drukking uit te oefenen, zet men in de genoemde

provinciën van Frankrijk hot kind spoedig na do geboorte mutsjes op,

die vast om do bocht van den schedel sluiten; of men bindt om het

hoofd van het kind, van do kruin tot onder do kin of onder het

achterhoofd, stevig doeken (Fig. 1 en 2)), waarvan do werking nog

ondersteund wordt door rondo mutsjes, waarvan do rand met gaten

en bandjes voorzien is. Dit laatste geschiedt vooral in Normandië. In

Toulouse en omstreken begint men met een rond mutsje, waarover

later een dook heen gebonden wordt. Hot resultaat is in al deze ge-

Fig. 1. Fig. 2.

Door een hoofdband misvormd hoofd in

het departementde la Seineinférieure.

Hoofdband, die een indruk
op

de kroon-

naad ten gevolge heeft.
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vallen, dat do schedel een onnatuurlijk hooge of lange eylindervormigo

gedaante verkrijgt.

Het spreekt van zelve, dat de sterke, jaren lang voortgezette druk-

king op den schedel, op do hersenen en daardoor op de verstandelijke

vermogens der arme, aldus mishandelde kinderen terug moet werken,

en hot kan ons dan ook niet verwonderen, dat dc bovengenoemde

geneeskundigen een ongeloofclijk treurig tafereel ophangen van deramp-

zalige psychische gevolgen van zulk eene schcdolverminking, on dat

over het algemeen de franscho geneeskundigen geen moeite sparen, om

deze verderfelijke gewoonte, zoo mogclijk, met wortel en tak uit te

roeien; tot dusver echter mot nog geen zeer groot gevolg.

Reeds esqüikol heeft zijn verbazing te kennen gegeven over het groot

aantal krankzinnigen, dat in zijn geboorteland voorkwam, en zijn ge-

boorteland is juist dat gedeelte van Frankrijk, waar do schcdelmisvor-

ming het meest algemeen in gebruik is. Volgens fonvielle zouden in

de streken, waar genoemd misbruik voorkomt, de kinderen door her-

senkoortsen gedecimeerd en op later leeftijd veel meer krankzinnigen

gevonden worden, dan op andere plaatsen, waar men het hoofd in zijn

normale ontwikkeling vrijlaat. Volgens Dr. uelaiiaye, krankzinnigen-

arts te Toulouso, komen, onder de in zijn gesticht verpleegden, talrijke

personen met kunstmatig misvormden schedel voor. In Bëarn, dat door

een zeer gering aantal krankzinnigen uitmunt, zou men een andere

methode hebben om de mutsjes der pasgeboren kinderen vast te bin-

den, dan in de overige provinciën. Volgens fonvielle zouden, wel is

waar, niet alle personen met kunstmatig misvormden schedel noodza-

kelijk krankzinnig moeten worden, maar toch zeer stellig praedispositie

daartoe moeten krijgen, en zou deze laatste rechtstreeks evenredig zijn

aan den graad van misvorming. Bij in hoogon graad misvormde indi-

vidu’s zou, als zij niet jong aan een acute hersenziekte stierven,

dikwijls idiotisme, waanzin of vallende ziekte waargenomen worden.

Volgens gosse heeft de misvorming van den schedel ook verstomping
van het gevoel van zedelijkheid ten gevolge, en zouden allo volken, bij
welke kunstmatige misvorming van den schedel in gebruik is, zich

door verregaande immoraliteit kenmerken.

Dr. lunieii
,

een ander fransch geneeskundige, geeft aan, dat van

38 fransche vrouwen, die kunstmatig misvormde schedels bezaten, 13

leden aan idiotisme, 5 aan zwakheid van geestvermogens, 7 aan val-

lende ziekte, 2 aan verlamming, 6 aan razernij on 3 aan hysterie.
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24

V;in 10 mannen mot kunstmatig misvormden schedel leden 5 aan ra-

zernij, 2 aan epilepsie, 2 aan zwakheid van geestvermogens en 1 aan

idiotisme. De verminking kwam bij vrouwen omstreeks driemaal veel-

vuldiger dan bij mannen voor.

Volgens gosse komt, tengevolge der kunstmatige schedelmisvorming,

to Toulouse zwakheid van geestvermogens en traagheid van oordeel

voolvuldigcr voor dan elders, en zouden onder de loteliugen van la

montagne noiro diegene, welke kunstmatig misvormde schedels bezitten,

uitmunten door oppervlakkigheid, ijdelheid, praalzucht, wulpschheid

en onvermogen om een oordeel te vellen.

Eon misbruik, bijna oven ontzettend als de misvorming van don

schedel in Frankrijk, en waarvan men zich eveneens verbazen moet,

dat het zoolang bij zoogenaamd uiterst beschaafde volken is kunnen

blijven bestaan, is de kunstmatige verandering van den vorm van de

borstkas, door middel van het corset, met het doel om daardoor een

dun middel te verkrijgen, wat zeer ten onrechte nog door velen als een

groote schoonheid beschouwd wordt. Mij zijn voorbeelden bekend van

jonge dames van mijn leeftijd, die in haar jeugd, behalve het corset,

zelfs ’s nachts nog natte doeken om het lichaam wikkelden, elk denk-

beeld van hygiene ten spot, alleen oin maar een fine taille, een taille

de guêpe, baar ideaal van vrouwelijke scboonboid, te verkrijgen. Mij

zijn voorbeelden bekend van gepromoveerde personen, zelfs van man-

nen die gewichtige betrekkingen bij bot middelbaar onderwijs boklee-

deu, wier ideaal even onnatuurlijk is, en die van oudorstaandeafbeeldin-

gen (Pig. 3 en 4),'Waarvan do eerste de Venus de Modicis, een bekend

ideaal van vrouwelijk schoon, on do tweede een modepop uit het laatst

van de vorige eeuw (beide mot daarin geteokoud geraamte) voorstellen,

aan do tweede den palm der schoonheid toekenden!

Deze afbeeldingen, reeds in 1798 door sommering vervaardigd, om

de vordoifelijke werking van het keurslijf voor te stellen, behoor-

den op vergroote schaal, liefst in natuurlijke grootte gotookend, als

wandkaart in elke hoogero burgerschool, en vooral in elke hoogero

burgerschool voor meisjes, of nog liever zelfs in elke school voor ge-

woon of meer uitgebreid lager onderwijs te prijken, endoor don leeraar

of onderwijzer aan de leerlingen verklaard te worden! Slechts zoodoende

zou er eenige kans bestaan, om hot verderfelijke misbruik, te beteuge-

len, dat thans het levensgeluk van oen groot gedeelte onzer vrouwe-

lijke landgenooten verwoest, hot schoonheidsgevoel der natie ten koste
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dor natuur vervalscht, en waarvan con valsche, hoilloozo en volstrekt

misplaatste kieschheid belet de rampzalige gevolgen aan baar, die er

bet moest onder te lijden bobben, mede te doelen.

Onze borstkas bestaat uit con gedeelte van do ruggegraat, uit twaalf

ringvormige, door veerkrachtig kraakbeen met elkander verbonden

wervels samengesteld, on uit twaalf paar hoepclvormige ribben, die van

voren door kraakbeenige verlengsols met een onparig plat been, het

borstbeen, verbonden zjjn. Daar de zeven bovenste ribbenparen recht-

streeks met hot borstbeen in verbinding staan, terwijl de vijf onderste

paren slechts met elkander en met de zevende rib samenhangen, noemt

meii do eerste ware, do tweede valsche ribben. Do valsche ribben zijn

bewegelijker dan de ware. Yan onderen is do borstkas afgesloten door

een dwarse platte spier, het middenrif, waarin echter oponingcuvoor-

komen
,

door welke aan slagaderen on slokdarm een weg naar dobuik-

holte gebaand wordt. Door do bewegingen der ribben en do samentrek-

kingen van het middenrif, die bij volwassen personen zestien- tot achtien-

Fig. 3.

Fig. 4.
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maal in de minuut plaats hebben, komt hot in-on uitadementot stand.

De borstkas toch wordt daardoor afwisselend vergroot en verkleind,

waardoor de buitenlucht beurtelings de longen, die, als gesloten, alleen

van boven met de atmospheer in verbinding staande zakken, in de

borstholte hangen, door hare drukking uitzet en er door hot kleiner

worden der borstkas weder uit wordt geperst.

Stel dat in fig. 5 de cylinder a b c d vau boven gesloten, maar

van onderen open is, dat men in dien cylinder den luchtdicht sluiten-

den zuiger g door middel van de stang h op on neer bewogen kan,

on dat in den cjUnder een blaas e vrij is opgohangen, die slechts door

middel van de buis ƒ met do buitenlucht gemeenschap heeft, dan is

hot duidelijk dat, als men den zuiger g naar boven beweegt, de lucht

uit de blaas naar buiten geperst zal worden, maar dat daarentegen,

als men don zuiger naar beneden trekt en dus de drukking in den

cylinder ,
om de blaas hoen, kleiner dan 1 atmospheer maakt, de

dampkringslucht in de blaas e zal dringen en die weder uit zal

zotten. Onze ademhaling heeft op een soortgelijke wijze plaats; de

ribben en hot middenrif vervullen daarbij de functie van den zuiger g

en do longen die van de blaas e. Bjj do inademing

verhouden zich dus do longen eigenlijk geheel pas-

sief. ' De borstkas is echter een volmaakter mecha-

nisme dan de hier goteekende cylinder, daar ook

de wanden er van door de daarin aanwezige bewe-

gelijke ribben uitzetbaar zijn. Voor hot ademhalings-

Pj'oces zijn do valsche ribben, als de meest bewegelijke,

veel belangrijke! - dan de ware. En juist do valsche

ribben worden door do werking van het corset het

meest uit haar natuurlijken stand gebracht en het

meest in haar bewegingen belemmerd.

Een normale borstkas is eenigzins kogelvormig, 'maar

kegclvormig met don spitsen kant naar boven. Het corset vormt oen

1 Als men boven den zuiger g een gat maakt in den wand van den cylinder abed
,

ook zonder den zak e te raken, dan zal bij bet dalen van den zuiger g, de buitenlucht

door dat gat in den cylinder dringen en de zak e in het geheel niet of veel minder

volkomen dan vroeger uitgezet worden. Dit is een der oorzaken van de groote benauwd-

heid en bet gevaar, die soms veroorzaakt worden door borstwonden, bij welke toch de

longen geheel ongedeerd bleven.

Fig. 5.
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borstkas, dio, wel is waar, ook kogolvormig is, maar met den spitsen

kant naar onderen.

In die zoo verkleinde borstkas moeten nu, behalve de longen, nog

hot hart on zijn groote bloedvaten on, ouder hot sterk naar boven ge-

bogen middenrif, maar nog binnen de door de ribben omslotenruimte,

rechts do meer dan tweo kilogram zware lever on links de omstreeks

een vierde kilogram zware milt een plaats vindon, terwijl tusscheu

lover en milt nog de maag, de alvleeschklier on een deel van hot

darmkanaal ingosloten zijn.

Niet slechts do ademhaling wordt derhalve door het corset belem-

merd, maar ook do voor do gewichtigste levensorganen bestemde on

voor hun functies, zullen dio normaal plaats hebben, volstrekt uoodige

ruimte wordt daardoor kunstmatig merkelijk verkleind.

De longen en het hart kunnen zich nu niet meer volledig uitzetten,

hetgeen schade toebrengt aan do stofwisseling en don bloedsomloop.

Vandaar dat jonge meisjes met dunne middeltjes, als zij sterke lichaams-

bewegingen maken, zulke roode gezichten krijgen; het nauw sluitende

corset verdringt dan hot bloed uit de borst- en buikholte en perst

hot naar het hoofd en do ledematen. Daarenboven worden echter lever,

milt, maag en alvleeschklier samengedrukt on naar boven naar de

borstholte en naar onderen naar het bekken toe verschoven, en dit

moot zonder eenigen twijfel voor de gezondheid schadelijke storingen
in do werkzaamheid dier organen ten gevolge hebben. Daarenboven

wordt daardoor ook do in do buikholte voor andere organen beschik-

bare on noodige ruimte verkleind, hetgeen o. a. aanleiding geven kan

tot hysterie, storing der menstruatie, onvruchtbaarheid, scheevo ligging

on verzakking van don uterus, on bij zwangerschap tot bloedvloeiingen

uit den uterus, ongezonde en leelijke kinderen, misgeboorten, abor-

tus, te vroege geboorten, te late geboorten, moeilijke en pijnlijke be-

valling.

Sommering heeft, op grond van do opgaven van verschillende go-

neesheereu, niet minder dan 100 ziokclijke toestanden van het vrou-

welijk lichaam opgesomd, die als bloote gevolgen van de werking van

het corset waargenomen zouden zijn!

En dan lachen wij nog om de Chiueezon, die zich ton minste ver-

genoegen met do voeten hunner vrouwen (een voor het leven zoo on-

eindig minder belangrjjk orgaan, dan schedel (hersenen) en borstkas,

te misvormen!
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Trouwens, de voeten blijven in Europa ook niet geheel ongemoeid.

De hooge hakjes die onze jonge dames zoo gaarne dragen, misvormen

ook don voet, zij het in mindere mate dan bij de Chineesche vrouwen,

en verplaatsen daarenboven het zwaartepunt van het lichaam, waar-

door ook verschillende ziekelijke verschijnselen, met name moeilijke be-

vallingen veroorzaakt kunnen worden.

Assen, 2 Januari 1870.


