
van de natie, wier intellectuele capaciteiten hij
zich onvoldoende snel vond ontwikkelen. De
overheersing van de westerse natiestaten over de
rest van de wereld kwam daardoor in gevaar. Het
was nog midden in het koloniale tijdperk en Gal-
ton’s eugenetische theorieën werden geformu-
leerd als antwoord op dit gevaar.

De nieuwe wetenschap van de eugenetica had
tot doel regeringen te helpen bij het ontwikkelen
van sociaal beleid dat de kwaliteit van de bevol-
king zou verbeteren. In tegenstelling tot het
laissez-faire van het politiek liberalisme stond de
eugenetica voor actieve sociale interventie. Bur-
gers hadden de vaderlandse verplichting om bij
te dragen aan de verbetering van de natie door
‘bewuste rassencultuur’, zoals Karl Pearson, stu-
dent en later opvolger van Galton het in 1909
stelde.4 De staat zou de meerderwaardige bur-
gers moeten aansporen tot het krijgen van meer
kinderen, en beperkingen moeten stellen aan de
voortplanting van minderwaardigen. 

De term eugenetica werd bedacht door de Engels-
man Sir Francis Galton in 1883. Hij verwees hier-
mee naar de genetische verbetering van de bevol-
king op basis van de wetenschappelijke studie
‘van alle factoren die aan de meerderwaardige
rassen of bloedgroepen een betere kans geven om
de overhand te krijgen over de minderwaardige
categorieën’.2 Galton beschouwde de evolutio-
naire processen die zijn neef Charles Darwin be-
schreven had, in het bijzonder de natuurlijke se-
lectie en de overleving van de sterkste3, als te
langzaam en te onzeker voor de moderne samen-
leving. De grote complexiteit van moderne we-
tenschappelijke en culturele ontwikkelingen, zo
vond hij, stelt hoge eisen aan de politieke elites
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praktijken, zoals gedwongen sterilisaties van ‘minderwaardigen’, werden
voor het eerst toegepast in landen als Zwitserland en Zweden. Nu actuele
ontwikkelingen op het gebied van de genetica erfelijkheid weer op de
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democratie in het eugenetische experiment niet te vergeten.
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len vertaald. Hij was lid van de Adviesraad van de
Internationale Federatie van Eugenetische Orga-
nisaties en Erevoorzitter van de Wereld Liga van
Seksuele Hervorming in 1930. Zijn groot prestige
in Zwitserland blijkt ook uit het feit dat zijn por-
tret tot voor kort op de bankbiljetten van 1000
Zwitserse francs stond.

Forel bevorderde eugenetische ideeën vanuit
een socialistisch perspectief. Naast zijn psychia-
trische en seksuologische activiteiten was hij
ook een belangrijk sociaal hervormer en lid van
de Zwitserse sociaal-democratische partij (sinds
1916). Forel voerde campagne voor seksuele op-
voeding op scholen, voor het vrouwenkiesrecht,
voor geheelonthouding, voor het pacifisme, etc.
De wetenschap van de eugenetica zou de basis
vormen voor sociale-, morele-, en rassenzuiver-
heid, meende hij. In tegenstelling tot het ‘valse
patriottisme’ van het militaristische en kapita-
listische nationalisme was Forel voor het bou-
wen van een sociale orde die gebaseerd zou zijn
op het wetenschappelijke beheer van de voort-
planting door de moderne staat, als morele plicht
tegenover de toekomstige nationale gemeen-
schap. Zoals Forel in 1916 schreef: 

‘De regulering van de voortplanting door ge-
schikte middelen is een morele taak. Het is
nodig voor onze rassenhygiëne. Alleen dit, ge-
combineerd met de eliminatie van narcoti-
sche vergiften, zal het mogelijk maken om de
groeiende degeneratie van ons ras stop te zet-
ten, en ons een betere toekomst te brengen.
Wij zijn dit verschuldigd aan de vooruitgang,
het geluk en de gezondheid van toekomstige
generaties,voor wier kwaliteit wij verant-
woordelijk zijn.’5

Forel’s visie kwam voort uit verontrusting over
de gevaren van de erfelijkheid en degeneratie. De
natie werd bedreigd door erfelijke rassendegene-
ratie die niet alleen lichamelijke, maar ook mo-
rele vormen aan zou nemen. Individuen met
minderwaardige erfelijke eigenschappen bevor-
derden de degeneratie, maar waren ook slachtof-
fers. Volgens Forel was het niet eerlijk om men-

De eugenetica was zo vanaf haar origine sterk
vervlochten met sociale en politieke doelen. Ze
ontstond tegelijkertijd als wetenschap en als so-
ciale beweging. De term eugenetica won snel aan
populariteit, en verscheidene eugenetische be-
wegingen werden opgezet in Engeland en an-
dere landen, gevolgd door het stichten van een
Internationale en Wereld Liga’s. Via dergelijke
organisaties en via wetenschappelijke vakken als
de psychiatrie, de antropologie, de biologie en de
seksuologie, kregen eugenetische ideeën een in-
stitutionele basis.

Tijdens de tweede helft van de negentiende
eeuw bleef de eugenetica slechts gedachtegoed.
Maar vanaf het begin van de twintigste eeuw be-
gonnen natiestaten meer en meer sociaal beleid
te ontwikkelen. Dat gaf de gelegenheid de ge-
dachten om te zetten in concrete maatregelen. In
Europa vormden met name Zwitserland, Duits-
land en de Scandinavische landen de avant-garde
op het gebied van de eugenetica. In dit artikel zal
ik vooral het Zwitserse experiment met de euge-
netica meer in detail bespreken, en laten zien
hoe sterk deze ervaring (net als die in Scandina-
vische landen) met sociaal-democratische idea-
len vervlochten was. Zwitserse wetenschappers
leverden een belangrijke bijdrage aan de interna-
tionale eugenetica, en een aantal eugenetische
praktijken en beleidsideeën werd voor het eerst
toegepast in Zwitserland.

de zwitserse rassenhygiëne

In Zwitserland werden de termen rassenhygiëne
en eugenetica afwisselend gebruikt. Onder de
voornaamste Zwitserse ‘degeneratie-experts’
vond men de psychiater Auguste Forel (1848-
1931), een van de voornaamste pioniers van de
eugenetica, zowel nationaal als internationaal.
Naast psychiater was Forel ook prominent seksu-
oloog. Op het Congres tot Hervorming van de
Seksualiteit in Londen in 1929 werd hij geciteerd
als een van de grondleggers van de seksuologie,
samen met de Britse seksuoloog Havelock Ellis
en de Duitse arts Iwan Bloch. Zijn bekendste
boek, La Question Sexuelle (1906), werd in veel ta-
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ten van de natie als de voornaamste taak van
vrouwelijke burgers. Het eugenetisch onderwijs
en de staatsregulering van de voortplanting
richtten zich daarom vooral op vrouwen. Vrou-
welijke burgers waren voor Forel tegelijkertijd
politieke subjecten en seksuele objecten.

De eugenetische maatregelen richtten zich
vooral op de categorieën die Forel als het grootste
gevaar zag voor de erfelijke bedreiging van de na-
tie: misdadigers, prostituees, alcoholisten, ‘im-
morele’ individuen, geesteszieken, mensen die
aan hemofilie of tbc lijden, drugsverslaafden,
zigeuners, landlopers… alsmede de ‘minder-
waardige’ rassen die het nationale, witte ras be-
dreigden, zoals ‘Joden, negers en Chinezen’. ‘Hoe
kan ons Arische ras en zijn beschaving zich be-
schermen tegen het gevaar van passieve invasie
en exterminatie door de verontrustende vrucht-
baarheid van andere menselijke rassen?’, schreef
Forel in 1906. ‘Men moet blind zijn om dit gevaar
niet te erkennen. (…) Tot welk punt kan het Mon-
goolse, of zelfs het Joodse ras zich mengen met
onze Arische of Indogermaanse rassen zonder
deze langzaam te overwoekeren en te doen ver-
dwijnen?(…) Het verband met de seksuele vraag
is niet moeilijk te begrijpen’.9

Forel volgde de destijds onder seksuologen
gebruikelijke opvatting dat de seksualiteit van
‘andere’ rassen minder in toom werd gehouden
door de beschaving, en daardoor meer intens
was dan die van het blanke ras. Volgens Forel
ging de ‘geestelijke minderwaardigheid’ van
‘zwarten’ samen met hun ’intense, ongeremde
seksuele passie’. De vermeend hogere voortplan-
ting van deze andere rassen was een reden voor
ongerustheid. Dit idee vinden we trouwens
terug bij extreem-rechtse groeperingen zoals het
Franse Front National, die verontrust zeggen te
zijn door de vermeend hogere voortplanting van
niet-westerse immigranten en de daardoor ge-
vreesde overwoekering van de autochtone bevol-
king.

Maar evenmin als de Scandinavische landen
had Zwitserland koloniën en mede daardoor was
het aantal niet-blanke inwoners miniem. De
eugenetische preoccupatie met minderwaardi-

sen verantwoordelijk te houden voor hun min-
derwaardige eigenschappen. De moderne sociale
staat zou zich trouwens niet zozeer moeten rich-
ten op het opvangen van onmaatschappelijken,
zoals in het verleden, maar eerder op het eugene-
tisch voorkomen van degeneratie, zoals Forel
schreef in zijn brochure Het Ware Socialisme Van
de Toekomst.6

Forel’s campagne combineerde het argument
dat erfelijke eigenschappen de sociale orde be-
dreigen met een traditioneel sociaal-democra-
tisch geloof in de hervormende kracht van het
onderwijs. Een ‘gezonde rassenselectie’ zou de
collectieve erfelijke kwaliteiten van de natie kun-
nen verbeteren, tezamen met actieve onderwijs-
campagnes gebaseerd op Wetenschap en Rede.
Zoals Forel in 1916 schreef: 

‘Laat de wetenschap ons seksleven op een
vrije en open manier verbeteren; dan zal de
hypocrisie van normale mensen ophouden,
en die van abnormale mensen zal op tijd er-
kend worden, en wordt schade voorkomen’.7

Vanwege het belang van de seksuele selectie voor
de voortplanting werd het belang van onderwijs
in seksualiteit sterk naar voren gebracht in Fore-
l’s visie op de toekomst van de natie. Het was
uiterst belangrijk om jonge mensen te onderwij-
zen over de gevolgen van seksuele omgang met
minderwaardige partners, en over de noodzaak
informatie te verzamelen over de erfelijke
achtergrond van de potentiële partner. 

‘Iedere verloofde heeft het recht, en, in het be-
lang van de toekomstige kinderen, de heilige
plicht om de seksuele antecedenten te kennen
van de toekomstige partner’.8

Forel was ambivalent over de positie van de
vrouw. Aan de ene kant vocht hij voor politieke
gelijkstelling tussen man en vrouw, en in het bij-
zonder voor het kiesrecht van vrouwen ¬ een
erg progressieve houding in een land als Zwitser-
land, dat vrouwen het kiesrecht pas in 1971 toe-
kende. Aan de andere kant zag hij het voortplan-
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teur werd van de wereldberoemde psychiatri-
sche kliniek Burghölzli in Zürich, gaf dit hem de
mogelijkheid om zijn ideeën in de praktijk te
brengen. Forel was dan ook de eerste die in Eu-
ropa in 1892 eugenetische sterilisaties uitvoerde.

van wetenschap tot beleid

Het was de verzorgingsstaat, die zich in het be-
gin van de twintigste eeuw ontwikkelde, die het
institutionele kader zou bieden om de eugeneti-
sche visie om te zetten in een grootschalig soci-
aal experiment. Met als extra motief: bezuini-
ging. Want de ‘minderwaardigen’ zouden gauw
de voornaamste cliënten worden van de nieuwe
sociale voorzieningen. Het beperken van hun
toekomstige aantal werd aldus als een rationele
kostenbeperkingsmaatregel voorgesteld.

De toen nieuwe wetenschappen psychiatrie
en seksuologie speelden een belangrijke rol bij
dit nieuwe sociale beleid. Wetenschappelijke ex-
pertise werd gebruikt om eugenetisch beleid te
legitimeren. Tegelijkertijd legitimeerde dit hun
eigen bestaan als autonome wetenschappelijke
disciplines. Eugenetici riepen op tot wetenschap-
pelijk gefundeerde eugenetische interventie
door de staat. Forel, bijvoorbeeld, riep op tot een
‘intelligente, wetenschappelijke (niet dogmati-
sche) sociaal-democratie’ om ‘het eugenetische
probleem op te lossen’.10 Degeneratie-experts
waren actief betrokken bij de beleidsontwikke-
ling, bijvoorbeeld door benoemingen in com-
missies van externe deskundigen. Psychiaters
speelden ook een belangrijke rol in de toepas-
sing van eugenetische maatregelen.

Kandidaten voor het Zwitserse burgerschap
moesten bijvoorbeeld aan bepaalde nationale
eisen wat betreft de lengte van hun verblijf in het
land voldoen, maar plaatselijke autoriteiten die
de naturalisatie uitvoerden konden daar andere
criteria aan toevoegen. Sommige cantons eisten
psychiatrisch onderzoek van kandidaten, zoals
het canton Basel waar dat onderzoek gepaard
ging met het opsporen van mogelijke erfelijk ge-
degenereerde trekken. In datzelfde canton werd
trouwens ook de huwelijkstoestemming soms

gen richtte zich daarom op groepen binnen de
eigen bevolking. De eugenetici vonden dat de so-
ciale en politieke orde van de natie werd be-
dreigd door mensen die om verschillende rede-
nen niet in deze moderne orde pasten: de ‘unor-
dentliche‘ burgers en non-burgers, zoals ‘vage-
bonden’ (Jenitsche zigeuners en anderen),
geesteszieken, lichamelijk gehandicapten, onge-
huwde moeders (die zichtbaar een gebrek aan
morele waarden vertoond hadden), homoseksu-
elen, Joden, etc. De eugenetische visie op de na-
tionale orde had als doel het elimineren van deze
‘problemen’. De rationele planning van de repro-
ductieve seksualiteit door de staat was hiervoor
een centraal mechanisme.

De meest radicale maatregel om de erfelijke
kwaliteiten van de toekomstige natie te bescher-
men was sterilisatie, al dan niet onder dwang. In
zijn politieke activiteiten als socialistisch hervor-
mer drong Forel erop aan dat de Staat de gedege-
nereerde categorieën burgers (vooral de vrou-
wen) zou steriliseren, als rationele maatregel om
hun voortplanting te voorkomen ¬ een taak die
des te urgenter was omdat hij dacht dat zowel
‘andere’ rassen als vrouwen in het algemeen,
minder seksuele zelfbeheersing hadden. Dit was
een taak die de moderne sociaal-democratische
staat op zich moest nemen, vond Forel: 

‘In het verleden, in de goede oude tijd, werden
incapabele en ontoereikende individuen an-
ders behandeld dan vandaag. Enorme aantal-
len pathologische hersenen, die de samenle-
ving zouden verzwakken, werden eenvoudig
geëxecuteerd, opgehangen of onthoofd; het
proces was kort en in die mate succesvol, dat
deze mensen zich niet meer konden voort-
planten of de samenleving konden besmetten
met hun gedegenereerde bacillen.’ 

Vanwege de afwezigheid van natuurlijke selectie
door strijd en door de executie van gedegene-
reerde individuen zou volgens Forel de moderne
sociale staat ‘kunstmatige sterilisatie’ moeten
toepassen om ‘het aantal minderwaardige indi-
viduen te verminderen’. Toen Forel in 1879 direc-
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vond in 1977 plaats. Net als in andere landen
werd verreweg het merendeel van deze sterilisa-
ties op vrouwen toegepast. Het ging meestal om
sociaal zwakke, ongehuwde vrouwen uit de
onderklasse, ‘asociaal’, en met ‘lage intelligentie’.
Het disciplineren van vrouwelijke seksualiteit
blijkt een centraal motief geweest te zijn. De
meeste van deze vrouwen waren met de plaatse-
lijke autoriteiten en psychiaters in aanraking ge-
komen vanwege buitenechtelijke zwangerschap
of immorele seksuele activiteiten, zoals prostitu-
tie. Argumenten als ‘immoreel’ of ‘nymfomaan’
werden vaak gebruikt voor sterilisatie. Het
meest gebruikte argument bij vrouwen was ‘sek-
sueel ongeremd’, wat de vrouw belemmerde haar
economische en sociale rol als moeder te vervul-
len. Bovendien dachten psychiaters toentertijd
ook dat vrouwen veel eerder zwakzinnige trek-
ken vertoonden dan mannen.

De Zwitserse verzorgingsstaat combineerde
dergelijke praktijken met preventief onderwijs-
beleid. Dankzij de campagnes van Forel en an-
dere sociale hervormers werden eugenetische
seksuele opvoeding en huwelijksadvies deel van
het onderwijscurriculum. Zo ontving bijvoor-
beeld ieder Duitszwitsers schoolkind in 1939 een
brochure over de gevaren van voortplanting met
gedegenereerde individuen, die hen leerde dat
het hun vaderlandse plicht tegenover de maat-
schappij was om dit te vermijden. De schoolkin-
deren werden aangespoord met de volgende
woorden: 

‘Kies je echtgenoot uit een lichamelijk en
moreel gezonde, geestelijk bovenwaardige
familie! Jullie zijn dit verschuldigd tegenover
je eigen kinderen, zowel als tegenover het
vaderland’.13

Verder werd ook een ‘Centraal Bureau voor Hu-
welijks- en Seksueel Advies’ in 1932 opgericht,
dat tentoonstellingen en lezingen organiseerde
over thema’s zoals de ‘erfelijke verantwoordelijk-
heid’ en ‘psychiatrisch-eugenetisch advies voor
huwelijkskandidaten’ in de dertiger jaren, en
‘het voorkomen van erfelijk zieke nakomelingen’

afhankelijk gemaakt van het verlenen van ‘vrij-
willige’ toestemming tot sterilisatie.11

Eugenetische ideeën beïnvloedden aldus het
Zwitserse gezondheids- en sociaal beleid, zowel
voor als na de Tweede Wereldoorlog (waar Zwit-
serland overigens buiten stond als neutraal
land). Voorbeelden van eugenetische maatrege-
len zijn gedwongen sterilisaties, gelegitimeerd
door de onderschikking van het individueel be-
lang aan het collectieve belang van de natie ;
maar ook educatieve programma’s, gedwongen
opname in psychiatrische klinieken, en andere
maatregelen tegenover groepen zoals zwervers,
Jenitsch (zigeuners) en Joden.

gedwongen sterilisaties

Zwitserland was in 1912 het eerste Europese land
dat eugenetisch gemotiveerde wetgeving van
huwelijksverboden voor geesteszieken introdu-
ceerde.12 In 1928 aanvaardde het Zwitserse can-
ton Vaud, beïnvloed door Forel’s ideeën, de eerste
eugenetische sterilisatiewet in Europa. In 1929
volgde Denemarken, in 1933 Duitsland, in 1934
Zweden en Noorwegen en in 1935 Finland. Bui-
ten Europa werd de eerste eugenetische sterilisa-
tiewet in de Amerikaanse staat Indiana van
kracht (1907), en in de dertiger jaren had bijna
twee derde van de vs vergelijkbare wetgeving die
vooral werd toegepast op mensen in inrichtin-
gen zoals geesteszieken en misdadigers.

In Zwitserland was de toepassing van ge-
dwongen sterilisaties van minderwaardigen al
lang praktijk voor dat een wet werd aangeno-
men, vooral bij mensen die opgesloten zaten in
universitaire psychiatrische klinieken waar
eugenetische ideologen de scepter zwaaiden.
Een belangrijk argument om de nieuwe wet te
verdedigen was het beperken van deze wijdver-
spreide ongeregelde praktijk.

De Zwitserse wet van het canton Vaud was of-
ficieel vooral voor geesteszieken bestemd. In de
praktijk vielen ook ‘immorele’ individuen, onge-
huwde moeders, delinquenten en zwervers er-
onder. Deze wet was van 1928 tot 1985 van
kracht, en de laatste eugenetische sterilisatie
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democratische moederpartij, de Duitse spd, die
banden had met zowel de Zweedse als de Zwit-
serse partijen, speelde een belangrijke rol in het
ontwikkelen van sociaal-democratische versies
van de eugenetica onder de Republiek van Wei-
mar, lang voor de nazi’s de eugenetica in haar
meest radicale vorm toepasten. De voorkeur
werd daarbij gegeven aan negatieve eugenetica
(het voorkomen van ‘minderwaardige’ geboor-
tes) boven positieve eugenetica (het aanmoedi-

gen van voortplanting door ‘meerderwaardi-
gen’). Zo hadden de spd- politici Wolfgang Heine
en Alfred Grotjahn (welke laatste overigens ook
de eerste leerstoel in ‘sociale hygiëne’ in Berlijn
kreeg toegewezen) in Pruisen, dat door de spd

geregeerd werd, in de twintiger jaren de eerste
eugenetische beleidsmaatregelen zoals sterilisa-
tie van gehandicapten ingevoerd. 

Net als in Zwitserland speelden in Duitsland
sociaal-democratische wetenschappers, in het
bijzonder seksuologen, een belangrijke rol. Zo
was Magnus Hirschfeld, een beroemde pionier
op het gebied van de seksuele hervorming, tege-
lijkertijd een eugeneticus die ondanks zijn eigen
homoseksualiteit veel energie stak in het voor-
komen van de voortplanting door homoseksue-
len, die volgens hem alleen maar zwakzinnige
kinderen zouden krijgen gezien hun minder-
waardige genen. Terwijl sociaal-democratische
eugenetici, inclusief Hirschfeld, later ofwel zelf

in 1949. Andere praktijken met eugenetische
motieven van de Zwitserse staat betroffen het be-
ruchte zigeunerbeleid, waaronder kinderen van
‘zwerver-’ en ‘zigeuner-’ ouders werden wegge-
nomen en in staatsweeshuizen geplaatst. Dit be-
leid werd van 1926 tot 1973 toegepast onder toe-
zicht van het federale bureau ‘Pro Juventute: Hilfs-
werk fuer die Kinder der Landstrasse‘, dat later werd
ontbonden als gevolg van heftige controverses
rondom dit beleid in de jaren tachtig. Nationale,
federale maatregelen zoals de wetgeving van hu-
welijksverboden voor geesteszieken of joodse
burgers gingen in Zwitserland samen met legis-
latieve en administratieve maatregelen door can-
tonale en plaatselijke autoriteiten, en naast de
overheid door psychiatrische instellingen. Wat
hierbij opvalt is ook hoe recent sommige euge-
netische maatregelen nog werden toegepast ¬
nog tientallen jaren na het einde van de Tweede
Wereldoorlog, die de eugenetica een slechte
naam hadden bezorgd.

eugenetica en de sociale orde

Maar Zwitserland was zeker geen uitzondering
op dit gebied. In Zweden,14 waar het eugenetisch
beleid nog veel duidelijker met het opbouwen
van de sociaal-democratische verzorgingsstaat
was vervlochten, werden bijvoorbeeld van 1934
tot 1976 maar liefst 63.000 burgers gesteriliseerd
op basis van eugenetische motieven.15 Hoewel
Zwitserland en de Scandinavische landen de Eu-
ropese pioniers waren van eugenetische staats-
politiek, volgden andere landen al snel. Eugene-
tische wetenschap werd in het Europa van voor
de Tweede Wereldoorlog als respectabele stan-
daard wetenschap beschouwd. Tegenwoordig
wordt de eugenetica vooral geassocieerd met ex-
treem-rechtse politieke stromingen, en in het
bijzonder met de grootschalige sociale experi-
menten met gedwongen sterilisaties en ‘eutha-
nasie’ van ‘minderwaardigen’ door nazi-Duits-
land tijdens de Tweede Wereldoorlog. In feite
waren eugenetische ideeën echter te vinden in
alle politieke richtingen, inclusief bij socialisti-
sche en anarchistische denkers. De grote sociaal-
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genetische en sociaal-democratische ideeën in
zekere mate bij elkaar bracht was de marxisti-
sche erfenis van een geloof in de macht van de
wetenschappelijke verklaringen van de sociale
orde ¬ hoewel Marx en Engels zelf naturalisti-
sche verklaringen verwierpen. In Groot-Brittan-
nië en de Verenigde Staten bestond trouwens in
de dertiger jaren een beweging die ‘Bolsjevisti-
sche Eugenetica’ heette, en die in de Sovjet-Unie
een land zag dat als enige in staat zou zijn om
een wetenschappelijke positie in te nemen
tegenover het verbeteren van de gemeenschap. 

Socialistische versies van eugenetica waren al-
dus deel van het gedachtegoed van de Europese
sociaal-democratie. In Frankrijk bevorderden so-
cialisten als Vacher de Lapouge, veelvuldig kandi-
daat voor de Parti Socialiste Ouvrier, het idee dat
meerderwaardige burgers naast een ‘service mili-
taire’ ook een ‘service sexuel’ moesten leveren aan
de natie. In Engeland waren sinds de jaren 1880
socialisten als Karl Pearson, die in 1911 de eerste
leerstoel in de eugenetica aan de University of
London kreeg, maar ook de latere leiders van de
socialistische Fabian Society, Eleanor Marx, Have-
lock Ellis, George Bernhard Shaw, Benjamin Kidd,
en Sidney en Beatrice Webb enthousiaste aanhan-
gers. Voor de Fabians stond het socialisme in
dienst van het nationalisme: de natie zou ver-
sterkt moeten worden door een op eugenetica ge-
baseerde sociale controle van het proletariaat,
waardoor de interne cohesie van de natie tot
stand zou komen, en ze haar energie kon steken
in het verzekeren van de ‘sociaal-imperialistische’
rol van Groot-Brittannië. Zoals Harold Laski
schreef: ‘de verschillen in vruchtbaarheid tussen
de gezonde en de pathologische groepen zullen
ertoe leiden dat de betere burgers door de zwakke-
ren in groei worden ingehaald. Als natie worden
wij geconfronteerd met rassenzelfmoord’.18 Pear-
son voegde daaraan toe dat het idee van het over-
leven van de sterkste, dat uit het eerdere sociaal-
darwinisme kwam, ten onrechte op individuen
was betrokken. Volgens Pearson ging het erom
om juist het nationale collectief, niet een indivi-
duele burger, zo sterk mogelijk te maken ¬ een
idee dat vele andere sociaal-democraten deelden. 

slachtoffer werden van de nazi’s, ofwel Duitsland
moesten ontvluchten, waren ze op zich niet te-
gen nazibeleid zoals gedwongen eugenetische
sterilisatie, waarover Hirschfeld schreef dat het
‘een interessant experiment is, … maar het zal
nog lange tijd duren voor we de resultaten goed
kunnen beoordelen’. Het meningsverschil met
nazi-eugenetici was eerder over het ‘fanatieke’ en
daarom onwetenschappelijke karakter van de
nazi-eugenetica, en in het bijzonder over wie er
in de categorie minderwaardigen geplaatst
moesten worden: sociaal-democraten zoals
Hirschfeld keurden de nazi-obsessie met vooral
de Joden af (en klaagden dat daardoor alcoholici
en drugsverslaafden minder energiek aangepakt
werden). Wat Hirschfeld overigens niet belem-
merde om het sociaal-democratisch/eugeneti-
sche Huwelijks- en Seksueel Advies dat hijzelf
ontwikkeld had in het begin van de jaren dertig
(net als zijn vriend en mentor Auguste Forel dit
in Zwitserland had helpen opzetten) trots als
voorganger van de nazi-eugenetica te presente-
ren. Het Internationale Medische Bulletin16 dat
door uit Duitsland gevluchte Joodse en sociaal-
democratische artsen in Praag werd uitgegeven,
viel de nazisterilisatiewet van 1933 trouwens aan
op politieke, niet op ethische gronden: ‘een der-
gelijke wet wordt misbruikt als machtsinstru-
ment in een kapitalistische staat… alleen na af-
loop van de sociale revolutie zullen de weten-
schappelijke en sociale condities voor “ware” eu-
genetica kunnen worden gecreëerd’.17

Dat wil echter niet zeggen dat alle Duitse soci-
aal-democraten de eugenetica ondersteunden. In
feite woedden er bittere debatten binnen de spd

over het benadrukken van de invloed van de erfe-
lijkheid dan wel van de omgeving op sociale on-
gelijkheid. Eugenetisch gezondheidsbeleid werd
binnen de spd vooral ondersteund door de natio-
nalistische Noske-Groep, en de ineenstorting
van de Socialistische Internationale en de over-
winning van het nationalisme sinds het begin
van de Eerste Wereldoorlog hangen ongetwijfeld
samen met het vermengen van nationale en soci-
ale orde die voor veel eugenetische sociaal-demo-
craten zo centraal was. Een andere factor die eu-
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houden van mensen die dure hulp nodig hebben
met zeer veel taboe omgeven is en in plaats daar-
van het accent op ethische vragen valt, is de
openheid waarmee zowel de sociaal-democraten
als andere politici het kosten-argument op tafel
legden opmerkelijk. 

De sociaal-democratische experimenten met de
eugenetica laten ons zien hoe voor de moderne
verzorgingsstaat zorg en bescherming van soci-
ale zwakkeren gepaard is gegaan met toezicht,
disciplinering en reguleringspraktijken ten op-
zichte van deze zelfde groepen. Wij kunnen ook
de provocatieve vraag stellen of het sociaal-de-
mocratisch ideaal van een hechte, solidaire maat-
schappij waar het individuele belang onderge-
schikt is aan de collectiviteit niet juist bijzonder
zou open staan voor uitsluitingspraktijken zoals
die van de eugenetica. Kan het zijn dat, hoe hech-
ter wij de banden binnen de gemeenschap sme-
den, hoe sterker sommige groepen buiten die
grenzen gesloten worden? Het sociaal-democra-
tische geloof in staatsinterventie alsmede in de
hervormende kracht van het onderwijs, gepaard
aan de legitimiteit van de eugenetische weten-
schap, boden de ideologische basis voor het mo-
del van de moderne ‘Tuiniersstaat’,19 dat wil zeg-
gen, de staat die de taak op zich neemt om het
onkruid uit de nationale tuin te verwijderen.

collectieve vragen stellen

Zoals we gezien hebben stond daarbij het argu-
ment dat veel sociale problemen het resultaat
waren van biologische, erfelijke factoren, of in
ieder geval van een wisselwerking tussen erfe-
lijke en sociale condities, centraal. Hoe is dat van-
daag? Eugenetische argumenten zijn tegenwoor-
dig in diskrediet geraakt. Maar dat wil niet zeg-
gen dat de huidige verzorgingsstaat geen sociale
disciplinering meer uitoefent. Alleen wordt die
niet meer zozeer door een beroep op ‘nature‘
maar eerder op ‘nurture’ gelegitimeerd, met ‘cul-
tuurverschillen’ als voornaamste huidige variant
op het ‘nurture’ argument: sociaal-democraten
suggereren bijvoorbeeld (overigens zij niet al-

het kostenargument

Vrouwenorganisaties in de verscheidene landen
waren verdeeld: vele ondersteunden eugeneti-
sche ideeën, maar niet alle. De meeste weerstand
kwam uit kerkelijke hoek (terwijl protestantse
kringen over het algemeen weinig bezwaar had-
den tegen eugenetica, was vooral de katholieke
kerk streng tegen omdat voor haar ieder leven,
hoe zwak of beschadigd ook, het leven waard is)
en van liberale politieke partijen, vanwege hun
oppositie tegen staatsinterventie in het dage-
lijkse leven. Het is overigens ook de sterke in-
vloed van het liberalisme dat verklaart waarom
in Groot-Brittannië, het geboorteland van euge-
netische doctrines, de omzetting in concreet be-
leid nauwelijks plaatsvond. 

Hoewel eugenetische ideeën zoals gezegd
over het hele politieke spectrum te vinden wa-
ren, waren in Zwitserland met name de sociaal-
democraten uitzonderlijk actief in het omzetten
van deze ideeën in staatsbeleid; via een combina-
tie van ‘negatieve’ eugenetica zoals gedwongen
sterilisatie en huwelijksverboden, met ‘positief ’
beleid op het gebied van onderwijs, seksuele
voorlichting en huwelijksadvies. Het was vooral
de opkomst van de verzorgingsstaat die in het
geval van Zwitserland en sterker nog in het geval
van Zweden een institutioneel kader gaf aan de
poging om de eugenetische toekomstdroom te
verwerkelijken. Het eugenetisch beperken van
de toekomstige hoeveelheid marginale bevol-
kingsgroepen die financieel afhankelijk zouden
zijn van de nieuwe sociale voorzieningen werd
in deze context als een bijzonder rationele vorm
van staats-bezuiniging gezien. Hoewel niet alle
beleidsmakers het eens waren met de eugeneti-
sche nadruk op erfelijkheid, en het negeren van
de invloed van de omgeving, ondersteunden zij
desondanks vaak de eugenetisch gemotiveerde
sterilisaties uit kostenoverwegingen: sterilisatie
kost de staat uiteindelijk veel minder dan het ja-
renlang onderhouden van ‘minderwaardigen’.
Vergeleken met huidige publieke debatten over
onderwerpen zoals de euthanasie of de genetica,
waar verwijzing naar de kosten van het in leven
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gaan in Nederland vooral over zaken als het voor-
spellend genetisch onderzoek en de individuele
verantwoordelijkheid van moeders om wel of
niet te testen, maar dit soort collectieve vragen
wordt tot nog toe hier vermeden. Nu we de na-
tuur dankzij de nieuwe biotechnologie naar onze
hand kunnen zetten, kunnen we ons afvragen of
het nog rationeel is om bepaalde overwegingen
in de taboe-sfeer te houden. Daarom moet de so-
ciaal-democratie goed nadenken over de moge-
lijkheden en risico’s die de moderne biotechno-
logie op dit gebied biedt. Nog belangrijker is het
om ons af te vragen of sociale disciplinering be-
ter is dan anticipatie, en waarom? Het lijkt me
dat de sociaal-democratie toekomstige ontwik-
kelingen in de genetica voor moet zijn door een
antwoord op deze vraag te vinden. 

leen) dat het probleem van de leerachterstand
van allochtonen moet worden aangepakt door
testen van kleuters of peuters, om dezen dichter
bij de gewenste sociale norm te krijgen ¬ een
‘bijtrekken’ van de sociaal zwakkeren van de ge-
meenschap dat in het publiek belang is, gezien
de demografische tijdbom. Maar als we steeds
dichter bij de geboorte beginnen met het corri-
geren in de richting van de sociale norm, met alle
problemen en kosten die daarmee gepaard gaan,
waarom zouden we niet anticiperen op die ge-
boorte? Zou dat niet veel eenvoudiger en veel
goedkoper voor de collectiviteit zijn? Hoewel
geen politicus het zou durven om eugenetische
argumenten te gebruiken, komen erfelijke over-
wegingen recent juist weer sterk terug als gevolg
van ontwikkelingen in de genetica en de biotech-
nologie. De huidige debatten over dit onderwerp
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