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OP WEG NAAR EEN 'GERMAANSCHE'
VOLKSGEZONDHEID. NATIONAALSOCIALISME, ERFELIJKHEIDSLEER EN
EUGENETICA IN NEDERLAND 1940-1945
STEPHEN SNELDERS*

'... zti sorgen, dass das Blut rein erlialten bleibt, uin durch die Bewahrung des besten Menschentums die
Mögliehkeit einer idealeren Entwicklung dieser Wesen zu geben.' (A. Hitler)'
In oktober 1941 sprak de Leider van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland
(NSB) een zaal vol nationaal-socialistische artsen, dierenartsen, biologen en apothekers toe.
'20 millioen Nederlanders zullen een sterke kern van het Germanendom moeten vormen', zo
hield Mussert zijn gehoor voor.- Met dit doel voor ogen streefde het Medisch Front, de
organisatie van ongeveer zeshonderd nationaal-socialistische beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg in Nederland, naar een in de woorden van haar leider Koenraad Keyer
'in groote trekken uniforme gezondheidszorg in de Germaansche landen.'^ Met de 'stormband vast om de kin gebonden' werkten de nationaal-socialistische artsen aan de
verbetering van de volksgezondheid gebaseerd op de 'zuiverheid van het ras'."*
Een centrale rol in de nationaal-socialistische ideeën over de gezondheidszorg was dan
ook weggelegd voor erfelijkheid. Het nationaal-socialisme werd beschouwd als toegepaste
biologie. Constant Croin was president van de Artsenkamer, de door de bezetter ingestelde en door NSB-ers geleide corporatie waar alle artsen lid van moesten zijn (en die
geboycot werd door het artsenverzet). Hij expliciteerde in 1942: "Wij stellen ons op basis
bloed en bodem, ras en erfelijkheid: milieu kan gaven tot volledige ontplooiing brengen,
maar nooit één gave toevoegen'.' Het tweede deel van deze zin omschreef een opvatting die
allesbehalve beperkt was tot nationaal-socialisten, maar integendeel algemeen te vinden was
onder Nederlandse erfelijkheidsonderzoekers binnen de genetica, de antropologie en de
geneeskunde. In het publieke domein raakten echter juist door de nazi-misdaden tegen de
menselijkheid erfelijkheidsleer en eugenetica in diskrediet. In de naoorlogse processen
tegen Nederlandse NSB- en SS-artsen, biologen en antropologen werden hun uitlatingen
over eugenetica en ras tegen hen aangevoerd, al waren die ideeën op zich niet voldoende
om hen te veroordelen.^ Geen wonder dat de niet-nazistische erfelijkheidsonderzoekers
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1 A. Hitler,'Reinheit des Blutes', Volksgezondheid 1 (1941) 5.
2 'Mussert: "arts zijn worde van beroep tot roeping'". Nationaal Dagblad, 21 oktober 1941.
3 K. Keiier, 'De gezondheidszorg en de volksgezondheid', Nationaal Dagblad, 13 juni 1942.
4 Krantenknipsels in Nationaal Archief, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (hierna: CABR): dossier
6232b (Koenraad Keyer).
5 Redevoering C.C.A. Croin op 2C landdag Medisch Front 12 september 1942, in: Ph. de Vries, Geschiedenis
van het verzet der artsen in Nederland (Haarlem 1949) 300.
6 Zie bijvoorbeeld het bewijsmateriaal voor het proces tegen Keyer in CABR 6232b.
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en eugenetici zich nadrukkelijk af wensten te grenzen van het kwaadaardige gedachtegoed dat in Auschwitz zijn eindstation had bereikt.
Maar in welke mate verschilden de ideeën van de nationaal-socialisten werkelijk van die
van andersgezinde eugenetici? Of trokken ze andere politiek-maatschappelijke conclusies
uit een verwant medisch en biologisch gedachtegoed, en radicaliseerden de scheidslijnen
door de politieke ontwikkelingen? Als echter het wetenschappelijk gedachtegoed dat ten
grondslag lag aan het project van een 'Germaansche volksgezondheid' voor een belangrijk
deel gedeeld werd door de politieke scheidslijnen heen, dan is het van belang te beseffen dat
die scheidslijnen in de oorlogsjaren zelf flexibel waren, en dat de meeste Nederlanders de
oorlog beleefden in een grijs tussengebied van overleven, aanpassing aan omstandigheden
en opportunisme.7 Het is niet zo eenvoudig om in dit grijze gebied grenzen te trekken
tussen respectabele wetenschapsbeoefening en geperverteerde ideologische ontsporing,
of om de overgang van het een in het ander aan te geven; noch om de visie van een gedetermineerde historische ontwikkeling van eugenetica tot nationaal-socialistische moord
probleemloos te onderschrijven.
Vanuit deze invalshoek loont het zich om hier een nadere studie te maken van de
inhoudelijke posities en persoonlijke lotgevallen van nazistische erfelijkheidsonderzoekers
in Nederland. In het verleden is door historici in het kort het isolement van deze groep
benadrukt, maar tevens op een zekere mate van overeenkomst met het gedachtegoed van
niet-nazistische eugenetici gewezen.* Mede op basis van nieuw materiaal ga ik hier nader
in op een aantal biologen en artsen verbonden aan de NSB en de SS, en hun positie
binnen erfelijkheidsonderzoek en eugenetica in Nederland.' Dit heeft niet als bedoeling
de genetica weer eens in een beklaagdenbankje te zetten. Het gaat er hier om de problematische verhouding tussen erfelijkheidsconcepten en hun politiek-maatschappelijke
consequenties nader te bestuderen. De praktische invulling die aan erfelijkheidsconcepten
zijn gegeven zijn nooit automatisch af te leiden geweest uit die concepten zelf.'" We zullen
zien dat die invulling ook op de weg naar een 'Germaansche volksgezondheid' onverwachte vormen kon aannemen.
SS-erfelijkheidsonderzoeker Wouter Stroër
In 1987 maakte de geschiedenis van het Nederlandse erfelijkheidsonderzoek kort furore in
de landelijke media. Bekend werd dat de Nederlandse bioloog en SS-er Wouter Stroër
(1907-1979) tijdens de oorlog als erfelijkheidsonderzoeker had gewerkt op het Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologic, menschhche Erblehre und Eugenik (KWI-A) in Berlijn.
Niet alleen was dat op zich al verdacht; ook werd ondanks ontkenningen van Stroërs
weduwe gesteld dat deze betrokken was geweest bij de beruchte experimenten van de arts
7 Ch. van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (z.pl. 2003).
8 H. Schellekens en R.P.VV. Visser, De genetische manipulatie (Amsterdam 1987) 90-96; ). Noordman, Om de
kwaliteit van het nageslacht. Engenetica in Nederland 1900-19^0 (Nijmegen 1989) 134-137.
9 Mijn verslag is gebaseerd op een onderzoek naar de door deze personen gepubliceerde literatuur, en naar
het volgende archiefmateriaal: hun naoorlogse strafdossiers (CABR); archief van het Medisch Contact
(Nationaal Archief); documentatie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (hierna:
NIOD); de SS-archieven op het Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde; de archieven van het Kaiser-WilhelmInstitut für Anthropologie, menschhche Erblehre und Eugenik en van haar directeur Otmar Freiherr von
Verschuer op het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin-Dahlcm, en van de GenealogischDemographksche Abteilung van de Deutsche Forschung,sanstalt für Psychiatrie op het .Vlax-Planck-lnsitut für
Psychiatrie in .München; het Rockefeller Archive Center (RAC) in Sleepy Hollow, New York.
10 S. Snelders en T. Pieters, 'Van degeneratie tot individuele gezondheidsopties. Het maatschappelijk gebruik
van erfelijkheidsconcepten in de twintigste eeuw', Gewina 26 (2003) 203-215.
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Josef Mengele in Auschwitz. Mengele zou vanuit Auschwitz geprepareerde organen van
door hem vermoorde gevangenen aan Stroër in Berlijn hebben geadresseerd." De bekendmakingen voerden meteen tot discussies over de morele status van erfelijkheidsonderzoek
en genetica in het algemeen. Een geneticus verklaarde op televisie dat Stroër de genetica had
willen gebruiken om menselijke gedragingen als intelligentie en criminaliteit te verklaren,
maar dat de genetica daarvoor niet was bedoeld.'^
Waar iemand als Wouter Buikhuisen de afgelopen jaren een soort eerherstel heeft
meegemaakt, als ten onrechte verketterde martelaar voor het gebruik van biologisch
onderzoek om menselijke gedragingen te verklaren, valt dat bij de SS-er Stroër niet te verwachten.'-' Toch behoorde hij al vóór de oorlog tot de kleine groep van wetenschappelijke
erfelijkheidsonderzoekers in Nederland en was hij bezig een internationale reputatie op te
bouwen met artikelen in vooraanstaande wetenschappelijke en eugenetische tijdschriften.
Na zijn promotie in 1933 aan de universiteit van Amsterdam hield Stroër zich als assistent
(1933), hoofdassistent (1934) en prosector (1937) aan het anatomisch-embryologisch laboratorium van de universiteit van Groningen bezig met experimenteel embryologisch
onderzoek, met name naar misvormingen, waarover hij bijvoorbeeld in het Duitse
medisch tijdschrift Der Êrbarzf publiceerde."' Bij het uitbreken van de oorlog verbleef hij
als Rockefeller Fellow aan de Yale University in de Verenigde Staten, Hij haastte zich terug
naar Europa en was weer op tijd in Nederland om de Duitse invasie mee te maken.''
Voor Stroër leek de tijd gekomen om een nieuwe, betere maatschappij op te bouwen,
gebaseerd op de door het erfelijkheidsonderzoek ontrafelde beginselen die ten grondslag
lagen aan het menselijk gedrag. Hij had inmiddels zijn oude baan weer opgenomen in
Groningen, waar hij geprotegeerd werd door de pro-Duitse hoogleraar anatomie en
embryologie Herman de Burlet.'* Op 25 juli 1940 trad Stroër tot de NSB toe, iets dat
mogelijk gemaakt was doordat het lidmaatschapsverbod voor ambtenaren was opgeheven.
Op 24 oktober volgde zijn toetreding tot de Nederlandsche SS: hij behoorde tot de eerste
vijftig leden van deze in september opgerichte organisatie.'^
Stroër werd binnen de SS beschouwd als een belangrijk talent, die een centrale rol
moest spelen in de omvorming van de Nederlandse gezondheidszorg naar Duits model,
en in onderzoek en praktijk van de rassenhygiëne. Henk Feldmeijer, de 'Voorman' van de
Nederlandsche SS, verhinderde hem in de zomer van 1941 dienst te nemen bij de WaffenSS en mee te vechten aan het Oostfront. Hiervoor was Stroër te waardevol. In plaats
daarvan vertrok Stroër wel naar het oosten, maar niet verder dan Oost-Pruisen: de universiteit van Königsberg, waar hij zich van januari 1942 tot maart 1943 verder verdiepte in de
erfelijkheidsleer. Daarna verbleef hij nog een half jaar aan het KWI-A, waar hij zich als

11 Schellekens en Visser (n. 8), Genetische manipulatie, 93-94; ontkenning weduwe: Het Parool, 12 oktober 1987.
12 NIOD: kranteknipselmap KB I 7743 (W.EH. Stroër).
13 H. van Maanen, 'Buikhuisen mag nog steeds niet', Het Parool, november 1999. http://www.vanmaanen. org/
hans/artikelen/buikhuisen.pdf
14 W.F.H. Stroër, Experimentclle Vntersuchungen iiher die MundentwickUing bei den Urodelen (Berlin 1933);
W.F.H. Stroër, 'Familiares Auftreten von Reihen erblicher Hand- und Fuszabweichungen', Der Erbarzt 4
(1936) 22-26; W.F.H. Stroër, 'Ueber das Zusammentreffen von Hasenscharte mit ernsten Extremitatenmiszbildungen', Der Erbarzt 7 (1939) 101-104.
15 R,AC: Rockefeller Fellowship Cards.
16 NIOD: Nederlandsche Kultuurraad 111 E6, cv Stroër. Voor De Burlet zie K. van Berkel, Academische illusies.
De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-J950 (Amsterdam 2005) 285-287.
17 CABR 37770 (W.F.H. Stroër); NIOD: 77-206/207 (ledenregister Nederlandsche SS/Germaansche SS in Nederland).
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gast-assistent bezig hield met embryologisch onderzoek. Door de directeur, Otmar von Verschuer, werd Stroër zo hoog aangeschreven ('eine hervorragende Forscherpersönlichkeit')
dat Verschuer hem graag als leider van een nieuwe onderzoeksafdeling voor embryologie
had gezien.'" Of Stroër wist hoe Mengele in Auschwitz zijn onderzoek verrichtte is te
bevestigen noch te ontkennen. Recent onderzoek is tot de conclusie gekomen dat de
onderzoekers van het KWI-A wel hun duistere vermoedens hadden, maar niets zeker
wisten en vooral ook niets zekers wilden weten."
Al voordat Stroër betrokken raakte bij de SS was zijn belangstelling meer en meer in
de richting van de menselijke erfelijkheidsleer en de rassenhygiëne gegaan.^" Zijn onderzoek naar 'familiesippen' kon hij eind jaren dertig kwijt in het tijdschrift Afkomst en
Toekomst, dat het eerste specifiek eugenetische periodiek in Nederland is genoemd.-'
Nederlandse eugenetici en Nazi-Duitsland: gemengde reacties
Afkomst en Toekomst werd in 1937 de nieuwe naam van het in 1935 opgerichte tijdschrift
Erfelijkheid bij de Mens. Het blad had toen zo'n driehonderd abonnees. Alle belangrijke
erfelijkheidsonderzoekers van Nederland waren verbonden aan het tijdschrift en een
aantal van hen zullen we in dit artikel vaker tegenkomen. Zo was M. J. Sirks, sinds 1937
buitengewoon hoogleraar in de erfelijkheidsleer in Groningen, verbonden aan de redactie
en vanaf 1940 hoofdredacteur. Sirks speelde ook een belangrijke rol in de in 1930 met
koninklijke goedkeuring opgerichte Nederlandsche Eugenetische Federatie, een bundeling
van alle eugenetische krachten in Nederland. Voorzitter van de federatie was G.P. Frets,
gestichtsarts van Maasoord in Poortugaal. Andere stuwende krachten waren de oogarts P.J.
Waardenburg, een erfelijkheidsonderzoeker met een grote internationale reputatie, en de
joodse arts J. Sanders. De genetici en eugenetici die meewerkten aan Afkomst en Toekomst
streefden zonder meer ook naar een praktische uitwerking van hun wetenschappelijke
onderzoekingen. Sommigen van hen, waaronder Sirks, waren betrokken bij pogingen om
de aspirant-kolonisten van de drooggelegde Zuiderzeepolders te keuren op hun erfelijke
gezondheid.-Afkomst en Toekomsthegon te verschijnen op een moment dat bij de oosterburen in NaziDuitsland eugenetische denkbeelden volop in wetgeving en medische praktijk werden
opgenomen. Al snel na de Machtsübernahme had het nazi-regime sterilisatiewetgeving ingesteld. De Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses maakte de verplichte sterilisatie
mogelijk van potentiële dragers van erfelijke ziekten, waaronder zwakzinnigheid, schizofrenie, epilepsie, alcoholisme en de ziekte van Huntingdon. Erbgesundheitsgerichte
veroordeelden onder het Derde Rijk tussen de 360.000 en 400.000 burgers tot sterilisatie,
grotendeels vóór het uitbreken van de oorlog. Huwelijkswetgeving verbood vanaf 1935 niet
alleen huwelijken tussen 'Arische' Duitsers en partners van andere rassen, maar verplichtte

18 H.-W. Schmuhl, Grenzüberschreitungen. Das Kaiser-Wilhelm-lnstitiitfiir
Anthropologie, menschhche Erblehre
und Eugenik 1927-1945, Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nazionalsoziali.smus, dl. IX (Göttingen 2005) 359-360.
19 Ibid., 481-482.
20 NIOD: Nederlandsche Kultuurraad 111 E6; door Stroër zelf opgesteld biografisch overzicht, waarschijnlijk uit
september 1941.
21 Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht (n. 8), 125.
22 Ibid., m.n. 109-in, 120-126.
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iedereen tot het overleggen van een bewijs van erfelijke gezondheid voor de huwelijkssluiting, hoewel aan dit laatste in de praktijk niet strikt de hand werd gehouden.'-'
De berichtgeving in Afkomst en Toekomst over deze Duitse ontwikkelingen varieerde in
toon. De eerste publicatie van Stroër in het blad, met hoofdredacteur J. Ch. van Schouwenburg als co-auteur, bevatte een pleidooi voor de invoering van eugenetische principes
bij de huwelijkskeuze, zoals in het 'nieuwe Duitschland' met kracht verschaft werd.-'' Ook
door andere auteurs werd in het tijdschrift de Duitse bevolkingspolitiek en sterilisatiewetgeving vaak vrijwel neutraal en kritiekloos besproken. Soms gebeurde dit door
Duitsers zelf waaronder Ernst Rüdin, één van de opstellers van de sterilisatiewetgeving
en als hoogleraar psychiatrie in München en opvolger van Kraepelin een internationale
autoriteit.-' Dit betekent echter niet dat er geen kritische geluiden te horen waren. Met
name de Duitse invulling van het begrip 'ras' (een begrip waar men op zich geen moeite
mee had) was voor sommigen problematisch.
Zo viel Jan Boeke, hoogleraar in de histologie en embryologie in Utrecht, het idee van
een 'joods ras' aan: rassen waren volgens hem geen volkeren, maar elk volk was samengesteld uit verschillende rassen. Boeke pleitte dan ook voor verdraagzaamheid tussen de
rassen.-''Van Schouwenburg trok een duidelijke scheidslijn tussen de eugenetica in Duitsland, die bijvoorbeeld tot uiting kwam in het aanlegen van een 'erbbiologisch Archiv' in
Thüringen, en de anti-joodse maatregelen in het land waar eugenetica weinig mee van
doen had. Hij wees op het door de gematigde Nederlandse eugeneticus A.L. Hagedoorn
gemaakte onderscheid tussen een contemplatieve, alzijdige eugenetica en de daadwerkelijke, dus eenzijdige die in het Derde Rijk werd verwezenlijkt. Maar we kunnen niet stellen
dat die eugenetica van de daad zonder meer werd afgewezen.''' En ook inzake het begrip
'ras' waren de scheidslijnen met sommige leidende SS-onderzoekers op theoretisch vlak
niet zo scherp: we zullen nog zien hoe deze zonder meer het theoretische standpunt van
Boeke onderschreven, er alleen heel andere gevolgtrekkingen aan verbonden.
In het handboek over Geneeskunde en erfelijkheid dat werd samengesteld door Sirks en
de psychiater G.W. Kastein vinden we evenmin een afwijzing van de Duitse eugenetica.
Die werd door de arts F. Schrijver vrij neutraal besproken.^*' Natuurlijk, het boek verscheen in juli 1941 toen men uiteraard niet al te openlijk anti-Duitse kritiek kon uiten.
Maar de uitgave was in mei 1940 al gereed geweest voor publicatie, had alleen door de oorlog vertraging opgelopen.-' In de herziene naoorlogse editie van 1949 is het betreffende

23 Voor twee recente synthesen van het historische onderzoek naar de Nazi-rassenhygiëne zie M. Burleigh, The
Third Reich. A new history (Londen 2001) 345-381; en R.). Evans, The Third Reich in power 1933-J939 (Londen
2006) 509-610.
24 W.F.H. Stroër en I.Ch. v. Schouwenburg, 'Het kiezen van een levenspartner physisch en psychisch', Afkomst
en Toekomst}, (1937) 20-33.
25 K. Astel,'Verwirklichung rassehygienischer Wohnungspolitik in Tubingen', Afkomst en Toekomst 4 (1938) 7883; E. Rüdin,'Die neuen rassenhygienischen Gesetze in Deutschland von medizinischen Standpunkt aus',
ibid. 84-96; .A.J.G.P. Septer,'De tegenwoordige inrichting van den burgerlijken stand in Duitschland', ibid.
137-148; L. Dooren, 'Alcohol en nageslacht', ibid. 341-356.
26 J. Boeke, 'Iets over "rassen"'. Afkomst en Toekomst 5 (1939) 193-202.
27 J.Ch. V. Schouwenburg, 'Overzicht van de ontwikkeling der eugenetica in Duitsland', Afkomst en Toekomst 5
(1939) 108-124. Voor Hagedoorn zie Noordman, Om de kwaliteit (n. 8), 110.
28 F. Schrijver, 'Eugenetische wetgeving', in: M.I. Sirks en G.W. Kastein ed.. Geneeskunde en erfelijkheid (Lochem
1941) 313-33929 'Inleiding' in: Sirks en Kastein (n. 28), Geneeskunde en erfelijkheid, 9-13.
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artikel bovendien vrijwel ongewijzigd gebleven, al wordt er nu gesproken van 'NaziDuitsland' in plaats van 'Duitsland'.-'"
Hoewel Stroër al vanaf het najaar van 1940 rondliep in zijn zwarte uniform met het
doodskopinsigne kwam de verwijdering tussen hem en de niet-nazistische erfelijkheidsonderzoekers zoals Sirks slechts langzaam tot stand. Niet alleen op theoretisch gebied,
maar ook wat betreft hun inzichten in de consequenties van de erfelijkheidsleer voor de
praktijk van de gezondheidszorg stonden ze dicht bij elkaar. Zo was Stroërs mening, uitgesproken in Afkomst en Toekomst in 1939, dat met het behandelen van onvruchtbaarheid
niet alleen met de belangen van het individu rekening mocht worden gehouden, en dat
steriliteit bij erfelijk zwaar belaste individuen niet mocht worden opgeheven, geheel in
lijn met de inleiding van Sirks en Kastein in Geneeskunde en erfelijkheid. Midden onder de
Duitse bezetting verklaarden dezen dat de volks- en individuele hygiëne meer rekening
moest houden met haar erfelijke fundamenten. Individueel konden we rekening houden
met onze erfelijke constitutie; sociaal gezien de geboorte van erfelijk belaste kinderen
voorkomen. Bovendien wezen ze op de toenemende financiële kosten van de verzorging en
opvoeding van (erfelijk belaste) zwakzinnigen en krankzinnigen." Blijkbaar waren deze
ideeën verspreid door het gehele politieke spectrum: Kastein was immers een communist
die overging tot gewapend verzet, betrokken was bij de moord op generaal Seyffardt, de
titulaire bevelhebber van het Vrijwilligerslegioen Nederland, en in 1943 zelfmoord pleegde
na zijn arrestatie door de SD.-'' In 1941 stond Afkomst en Toekomst nog vol met pleidooien
voor een verplicht geneeskundig onderzoek voor het huwelijk, soms zelfs aangevuld met
het opperen van sterilisatie als humaan alternatief voor segregatie.'-'
In deze laatste jaargang van Afkomst en Toekomst, van 1941, werd Stroër niet meer
genoemd als medewerker. Ook werd zijn bijdrage aan Geneeskunde en erfelijkheid over de
erfelijkheid van morphologische kenmerken anoniem gepubliceerd."' Maar dit laatste
lijkt te zijn gebeurd op eigen verzoek. Sanders, die ook een bijdrage had geschreven, was
immers een jood, en het was uiteraard bevreemdend als de naam van een vooraanstaand
rassenbioloog van de Nederlandsche SS in dezelfde inhoudsopgave verscheen als die van
een jood." Tegelijkertijd was er nog iets anders gaande. De Nederlandsche SS had al snel
na haar oprichting het plan opgevat om in Nederland een antropologisch, eugenetisch
en rassenhygiënisch instituut op te richten naar het voorbeeld van het KWI-A in Berlijn,
en het een belangrijke plaats te geven in de gezondheidszorg. Voor dit doel zocht de SS
de medewerking van de leidende erfelijkheidsonderzoekers en eugenetici in Nederland.
De Nederlandsche SS op zoek naar samenwerking met erfelijkheidsonderzoekers
Het plan om een Nederlands instituut voor eugenetica en rassenhygiëne op te richten
30 F. Schrijver, 'Eugenetische wetgeving', in: M.). Sirks en P.). Waardenburg ed.. Geneeskunde en erfelijkheid, 3e
herz. dr. (Lochem 1949) 441-467.
31 W.F.H. Stroër, 'Vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid'. Afkomst en Toekomst 5 (1939) 146-152; Sirks en Kastein
(n.28). Geneeskunde en erfelijkheid, inleiding.
32 L. de Jong, Hef Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, VI ('s-Gravenhage 1975) 592-593.
ii G.P. Frets, 'Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk'. Afkomst en Toekomst 7 (1941) 267-272; F. Schrijver,
'Beschouwingen over het vraag,stuk van het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk', ibid. 273-285; H.J.T.
Bijlmer, 'Het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk', ibid. 286-295; A.M. Benders, 'Opmerkingen in zake
geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk', ibid. 349-351.
34 'De erfelijkheid van normale en abnormale morphologische kenmerken', in: Sirks en Kastein, Geneeskunde
en erfelijkheid i.n. 28), 75-100.
35 Sirks en Waardenburg, Geneeskutide en erfelijkheid (n. 30), 8.
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kwam uit de koker van Jan Arie van der Hoeven. In 1940 behaalde deze aan de universiteit van Amsterdam zijn artsenbul en werd hij assistant in een sanatorium in Wijk aan
Zee. Zijn echte interesse betrof echter de eugenetica. Van der Hoeven werd nooit lid van
de NSB; maar hij was wel een van de oorspronkelijke leden van de Nederlandsche SS, lidmaatschapsnummer 17, waar hij ingedeeld werd bij de stafleiding.-"' Na Stroërs toetreding
tot de SS werd deze benaderd door Van der Hoeven over de oprichting van een apart
instituut. Hiervoor zou kennis vergaard moeten worden en instellingen in het buitenland
bezocht. Ook een ander Gronings contact werd in de plannen betrokken: Aafko Wittermans, sinds 1938 assistent aan de psychiatrisch-neurologische kliniek in Groningen, lid
van de NSB en op dezelfde dag als Stroër lid gevv'orden van de Nederlandsche SS. Stroër
en Wittermans waren de SS-eugenetici die in het buitenland (lees: Duitsland) hun kennis
moesten vergroten. Zoals Stroër in 1942-1943 hiervoor in Königsberg en Berlijn zou verblijven ging Wittermans in 1941-1943 naar Rüdin in München. In februari 1941 legde Van
der Hoeven de plannen tijdens een artsencursus in Duitsland voor aan Eugen Fischer en
Verschuer van het KWI-A, die hun ondersteuning toezegden.-'''
Vanaf het begin benaderde Van der Hoeven ook niet-nazistische erfelijkheidsonderzoekers. Hij trad in contact met Sirks, met de Duitse dermatoloog en hoogleraar in Leiden H.W.
Siemens (auteur van een handboek over Hoofdlijnen der erfelijkheidsleer, rashygiëne en bevolkingspolitiek), en met de katholieke gynaecoloog M.A. van Bouwdijk Bastiaanse. Deze
laatste zou na de oorlog bestuurslid zou worden van de opvolger van de Nederlandsche
Eugenetische Federatie, de Nederlandsche Antropogenetische Vereniging.^" Wezen de
benaderden het contact met de stafleiding van de Nederlandsche SS zonder meer af? Zo
eenvoudig lag het niet. Siemens bleek, aldus Van der Hoeven, vriendelijk doch afwijzend.
Van Bouwdijk Bastiaanse was eerst sympathiek. Bij een tweede bezoek werd echter duidelijk dat hij lid was geworden van de Nederlandsche Unie, wat verdere samenwerking
verhinderde. Sirks was het meest geïnteresseerd. Hij verklaarde, opnieuw volgens Van der
Hoeven, 'eigenlijk' ook fascist te zijn en veel Duitse vrienden te hebben. Hij keurde echter
de inval af en achtte de joodse invloed in Nederland nihil. Desondanks voelde hij wel voor
enig instituut, hoewel hij zich over sterilisatie niet uit durfde te laten.^'^ Sirks bleef dus de
kat uit de boom kijken. Dat hij ook onder nationaal-socialistisch bewind zich uitbreiding
van het erfelijkheidsonderzoek wel kon voorstellen zou verder blijken uit zijn verzoek in
juli 1942 aan de NSB-departementschef Hoger Onderwijs om een eigen gewoon hoogleraarschap in Leiden, plus een buitengewoon hoogleraarschap voor Waardenburg. Een
diepgaande kennis van de antropogenetica was volgens Sirks immers nodig voor eenieder
die over zijn medemensen moest oordelen: medici, psychologen, juristen, opvoeders en
toekomstige overheidspersonen.*"
De plannen van de SS hadden tegen die tijd wat vertraging opgelopen. De man die de
zaak moest trekken. Van der Hoeven, had zich na de Duitse inval in de Sovjet-Unie aangemeld bij het Vrijwilligerslegioen Nederland en was als Waffen SS-arts mee naar het
36 NIOD: 77-206/207; CABR 76073 (].A. van der Hoeven): verhoren door Politieke Recherche 20 september
1946 en 12 maart 1947.
37 NIOD: Nederlandsche Kultuurraad 111 E6: brief Stroër aan G.A.S. Snijder 27 juli 1941; CABR 24043 {A.W.
Wittermans).
38 Voor Siemens zie Noordman (n. 8), Om de kwaliteit, 77-79; voor Van Bouwdijk Bastiaanse: ibid., 142.
39 NIOD: Nederland.sche Kultuurraad 111 E6: brief Van der Hoeven aan Snijder Wintermaand 1940.
40 L. Hajema, 'Stroër was nationaalsocialist uit overtuiging'. Universiteitskrant Groningen 22 oktober 1987. Zie
ook Van Berkel (n. 16), Academische illusies, 360-361.
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oostfront getrokken. Met bevroren voeten en dysenterie keerde hij in mei 1942 terug naar
Nederland, waar hij dankzij Seyffardt groot verlof kreeg en meteen de plannen voor een
erfelijkheidsonderzoeksinstituut weer oppakte.*' Zo probeerde hij collega's te interesseren
om een kaartsysteem aan te leggen van de medische, erfbiologische en raskundige kenmerken van alle zieken in gestichten.**^ Verder had hij plannen om alle Indische families met hun
antropologische gegevens in kaart te brengen, om vast te stellen of men 'Indo-bloed' gelijk
moet stellen aan 'jodenbloed'; en plannen voor onderzoek naar de erfelijkheid van diabetes
en voor een laboratorium voor vaderschapsonderzoek.''Van der Hoeven kreeg de steun van G.A.S. Snijder, hoogleraar klassieke archeologie in
Amsterdam en 'het brein van de Nederlandsche SS', die in februari 1942 president van de
Kultuurraad was geworden.•*•» In overleg met Snijder en Feldmeijer richtte Van der Hoeven
een, voorlopig alleen op papier bestaande, Dienst voor Anthropologie en Eugenetica op.**'
Die maakte deel uit van de door de SS opgerichte Volksche Werkgemeenschap in Nederland. Zelfs op dat moment was de hoop nog niet verloren op samenwerking met andere
eugenetici: met Sirks, met Frets en zelfs weer met Van Bouwdijk Bastiaanse. Diens nota
over het bevolkingsvraagstuk vanuit eugenetisch oogpunt, met pleidooien voor positieve en
negatieve eugenetica, bereikte Snijder in augustus 1942 via de Abteilung Volksgesundheit
van de Generalkommisar für Verwaltung und Justiz."**
Nog vóór Van der Hoevens vertrek naar het oostfront had Frets hem namens Van
Bouwdijk Bastiaanse het secretariaat van 'een of ander bevolkingsgezelschap aangeboden', Van der Hoevens commentaar was dat Frets zo apolitiek was dat hij niet begreep dat
de SS-er niet zo populair meer was.**' Nog in november 1942, met de strijd om Stalingrad
in volle gang, hield Van der Hoeven besprekingen met Sirks en Frets over hun medewerking. De laatste wilde hem zelfs introduceren bij Waardenburg.•** Maar uiteindelijk bleek
de zaak toch te moeilijk te liggen. Op 23 november 1942 schreef Van der Hoeven aan
Stroër in Königsberg dat de besprekingen met de groep van Sirks mislukt waren. 'We gaan
zelf aan de slag.'*"
Van der Hoeven organiseerde nu vormingscursussen over de erfgezondheid. Samen met
Snijder legde hij een ambitieus voorstel neer bij het 'wetenschappelijke' SS-instituut de
Ahnenerbe om een instelling voor wetenschappelijk onderzoek op te richten. Snijder
werd immers in 1943 door Himmler benoemd tot voorzitter van de in Germaansche
Werkgemeenschap in Nederland omgedoopte Volksche Werkgemeenschap, die onderdeel
werd van de Ahnenerbe.^" Aan Van der Hoevens nieuwe instelling zou gewerkt worden
aan het aanleggen van een kartotheek met erfbiologische kenmerken van het gehele volk
als basis voor toekomstige rassenhygiënische maatregelen (iets dat SS-artsen al lokaal
poogden te doen); en er zou begrip gekweekt gaan worden onder het volk voor de 'von
41 CABR 24043: brief Van der Hoeven aan Stroër, 22 mei 1942; 76063: verhoor Van der Hoeven 20 september
1946.
42 CABR 76073: brief Van der Hoeven aan De Len.selink 2 juli 1942.
43 CABR 24043: brief Van der Hoeven aan Stroër 22 mei 1942.
44 P. Schuiten, 'Oudheid en Nieuwe Orde. Geerto Aeilko Snijder (1896-1992)', in: P.J. Knegtmans, P. Schuiten
en J. Vogel, Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam
(Amsterdam 1996) 155-222.
45 CABR 24043: brief Van der Hoeven aan Stroër, 22 mei 1942.
46 NIOD: Nederlandsche Kultuurraad 111 E6.
47 CABR 24043: brief Van der Hoeven aan Stroër 4 september 1942.
48 Ibid.: brief Van der Hoeven aan Stroër 15 november 1942.
49 NIOD: archief NSB i64d.
50 N.C.K.A. in 't Veld, De SS en Nederland. Documenten uit SS-archieven, dl. 1 ('s-Gravenhage 1976) 272-273.
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der SS propagierten Auslesungsdenken.' Ook zou een instituut voor vaderschapsonderzoek worden opgericht en Stroër een ordinariaat moeten krijgen in Groningen, daar de
universiteit van Leiden nog steeds gesloten was.''
Eind 1943 keerde Stroër terug naar Nederland en in januari 1944 werd hij benoemd tot
buitengewoon hoogleraar in de antropogenetica in Groningen. Hier zou hij een centrale
spil hebben moeten worden in het Nederlandse erfelijkheidsonderzoek en in de uitbouw
van een op de rassenleer gegrondveste gezondheidszorg. Met onder meer Van der Hoeven
en Wittermans gaf hij het blad Rashygienische Mededeelingen uit. Van der Hoeven werd in
mei 1944 benoemd tot gemeentearts van Amsterdam, waar hij overigens volgens een verpleegster van de GGD op zijn werk nooit over politiek sprak, hoewel hij wel een ring met
'SS runeteekens' droeg.'- Maar de oorlog maakte aan alle dromen een einde. Na Dolle
Dinsdag kwamen ook Stroër en Van der Hoeven, als alle Nederlandse SS-ers, onder de
wapens. Stroër was als SS-Grenadier van de Landstorm in september 1944 getuige van de
geallieerde luchtlandingen bij Arnhem. De Duitse nederlaag maakte een definitief einde
aan zijn loopbaan. Zijn vrouw vergiftigde zichzelf en hun drie kinderen. Alleen de oudste
dochter overleefde." Na de oorlog werd hij tot vijfjaar gevangenisstraf veroordeeld.''' Ook
Van der Hoeven kwam bij de Landstorm terecht. Bij de capitulatie had hij de leiding van
een lazaret in Amerongen. Hij kreeg zes jaar, maar mocht al in 1948 'voor tewerkstelling'
naar Nederlands-Indië (waar hij geboren was) vertrekken."
Het specifieke van nationaal-socialistische eugenetica
Wat betekent het dat zo ver in de oorlog als november 1942 een samenwerking tussen
nazi- en niet-nazi-erfelijkheidsonderzoekers nog een mogelijkheid was? Het interessante
is dat nog rond dit tijdstip counterfactual ontwikkelingen mogelijk waren. In een alternatieve wereld waarin Duitsland de oorlog won, waren de elementen daar voor integratie
en medewerking van het Nederlandse erfelijkheidsonderzoek aan een gezondheidspolitiek
waarin erfelijkheid een centrale rol speelde: net zoals dat uiteraard in onze eigen geschiedenis in Duitsland is gebeurd. Dit niet omdat de erfelijkheidsonderzoekers per definitie tegen
het fascisme aanleunden, maar omdat het eugenetisch gedachtegoed blijkbaar dwars door
de politieke scheidslijnen heentrok. Het is dan ook moeilijk om de naoorlogse mening
van een kinderarts die Stroër goed kende te onderschrijven: 'M.i. predisponeerde zijn
groote wetenschappelijke belangstelling voor de erfelijkheidstheorieën hem min of meer
voor het nationaal-socialisme'.''' Dit hoewel de SS-er 'practisch een onschadelijk man is,
die nooit een vlieg kwaad zou doen.''' Dit toont meer aan dat het nazisme na de oorlog
de erfelijkheidsleer een kwade reuk had gegeven, dan dat erfelijkheidsleer tot nazisme zou
voeren. Overigens lijkt deze kwade reuk in academische kringen wel meegevallen te zijn.
Zo werd Sirks in 1948 alsnog gewoon hoogleraar, in Groningen, en reconstrueerde de
Eugenetische Federatie zich in 1949 als Antropogenetische Vereniging; uiteraard nu wel
zonder nationaal-socialisten.
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Maar wat was er dan wel specifiek aan de nationaal-socialistische invulling van de erfelijkheidsleer en eugenetica? Ook niet-nazistische eugenetici wensten bij alle onderlinge
verschillen praktische consequenties te verbinden aan hun wetenschappelijke uitgangspunten, zoals keuring van de nieuwe bewoners van de drooggelegde Zuiderzeepolders en
medisch onderzoek vóór het huwelijk. Vóór noch na de oorlog vonden zij echter een politieke machtsbasis om hun wensen in de realiteit om te zetten. De nazi-eugenetici hadden
die machtsbasis sinds mei 1940 wel. Hun ideeën lagen in het verlengde van die in het
vakgebied als geheel, ook al waren ze aan de radicale kant, bijvoorbeeld in het geen moeite
hebben met verplichte sterilisatie. Ze waren daarbij evenzeer als de niet-nazistische eugenetici zich ervan bewust dat de wetenschappelijke hardheid van hun ideeën over erfelijke
belasting vaak gering was. Maar bijvoorbeeld in het geval van schizofrenie meenden ze
dat ze dat met de door Rüdin ontwikkelde statistische methoden van de empirische erfelijkheidsprognose konden aangeven wat de kans op uitbraak van erfelijke ziekte was,
ongeacht wat men wist over de oorzaken en de mechanismen van erfelijke overdracht.
Steriliseren kon men daarom zonder meer.'*
Centraal in het denken van de nationaal-socialistische erfelijkheidsonderzoekers stond
het begrip raszuiverheid. De'Germaansche volksgezondheid' waarover Mussert sprak, gold
immers slechts voor Germanen. Niet alleen moest een positieve en negatieve eugenetica de
erfelijke belasting binnen het volk reduceren; ook moesten de grote bedreigingen van
vermengingen met andere rassen, de Joodse en de Indische, bestreden worden. Immers,
aldus de Rotterdamse GGD-arts en lid van NSB en SS Henk Scalongne: 'Bij de vermenging van twee verschillende rassen wordt de kans op een harmonische combinatie van
erfelijke factoren gering.''* Op zich was dit geen uitspraak waar niet-nazistische erfelijkheidsonderzoekers heel erg van schrokken. Ook op het gebied van de rassenleer was de
grenslijn tussen nazi-eugenetici en niet-nazistische eugenetici niet heel scherp. In het
algemeen geloofden ook de laatsten aan het bestaan van rassen met specifieke erfelijke
eigenschappen, en waren ze niet positief over 'rasvermenging'. Zo bepleitte Waardenburg
een sterke beperking van de rassenkruising en een regeringspolitiek om 'rasbastaarden' op te
laten gaan in het 'numeriek sterkste oorsprongsras.'*"' Maar hoewel 'gematigde' eugenetici
rassenscheiding wel voorstonden, verwierpen zij de 'overdrijvingen' van het Duitse antisemitisme, Rassen, aldus Waardenburg, waren allemaal verwant, 'plastisch voortgekomen
uit een gemeenschappelijken stamvorm van het mensengeslacht', en daarom was het de taak
van de rassenkunde om rustig en objectief vast te stellen waar rasvermenging ongewenst
is.*'
Voor de SS-erfelijkheidsonderzoekers was de rassenkunde juist niet alleen een zaak van
'koele onbewogenheid, zooals het (...) een wetenschap betaamt'. De Haarlemse huisarts
G.W. Hylkema legde uit dat die koele wetenschap zich had verbonden met het 'rasbesef',
'de gevoelsovertuiging in mijlen ver van de Aula der wetenschap arbeidende en strijdende
menschen (...) dat mét hen een ras zou ondergaan', een overtuiging die een direct beroep
deed op het instinct tot zelfbehoud.*- Tijdens een door Van der Hoeven in januari 1943
58 A.W. Wittermans, 'De erfelijkheidsprognose van schizofrenie', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
87/III (1943) 1217-1222.
59 H.W, Scalongne,'Rasverzorging', Volksgezondheid 2 (1942) 22-23, i.h.b. 22.
60 P.J. Waardenburg, 'Een Nederlandsche wetenschappelijke belichting van rassenvraagstukken bij den mensch',
Menscb en Maatschappii 16 (1941) 1-24.
61 P.J. Waardenburg, Hef rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting (Arnhem 1937) 222.
62 G.W. Hylkema, Ras en toekomst (ie herz. dr., Amsterdam 1942) 11-12.
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georganiseerde artsencursus over erfgezondheidzorg werd de nazi-artsen dan ook voorgehouden dat het idee van een objectieve, universalistische wetenschap een fictie was.
Wetenschap was gebonden aan cultuur, en cultuur aan ras, in dit geval het 'Germaansch
Noordras'. 63
Maar tegelijk zagen de SS-artsen en biologen uit de groep rond Van der Hoeven zich
oak als koele wetenschappers. In principe deelden ze kritiek van tegenstanders dat er geen
'zuiver' ras bestond, soms tot onbegrip van hun eigen medestanders. In maart 1942 hield
de keuringsarts van de Nederlandsche SS, Louis Delbaere, op een scholingsdag van het
Medisch Front een redevoering waarin hij stelde dat rassen zich voortdurend aanpasten
aan hun omgeving en muteerden. Er bestonden geen homozygotische rassen, waarmee
hij bedoelde duidelijk af te scheiden rassen met elk hun eigen specifieke erfelijkheidsmateriaal. Het had dan ook geen zin te schiften op enkele lichamelijke kenmerken; wel
op zo~ijl1ts als 'germaansche karakterdeugd'. Zelfs tussen Duitsers en Nederlanders bestonden
er grote verschillen in hun genotype, hun erfelijke constitutie. Over Delbaere werd door een
aanwezige aan de Ieiding van de SS gerapporteerd, als zou hij beweerd hebben dat er geen
rassen bestonden. De vormingsleider van de Nederlandsche SS, de kunstschilder Jan Nachenius, moest hierover rapport opmaken en duidelijk maken dat Delbaere had bedoeld dat
er geen 'theoretisch zuiver ras' bestond. 64 Dit was geheel in overeenstemming met Nachenius' eigen standpunt. Er bestond volgens deze niet een zuiver ras, noch had dat ooit
bestaan; nee, de SS was juist op weg een zuiverder ras te scheppen. 65
Binnen dit scheppingsproces ging het niet alleen om de erfelijke aanleg. Weliswaar
stelde een Stroer zich enerzijds op een standpunt van genetisch determinisme, door te
beweren: 'De erfelijke aanleg bepaalt het levensgeluk der mensch.' 66 De Germaan kon niet
ontsnappen aan zijn geaardheid, overgave aan het noodlot en eergevoel. 67 Maar tegelijk
stelde Stroer zich in zijn wetenschappelijke werk op het standpunt dat milieu-omstandigheden medebepalend waren voor de uiting van erfelijke aanleg. 'Het is echter onjuist
om de genetica als een wetenschappelijke praedestinatieleer op te vatten ( ... ) Slechts in
de extreme gevallen van ernstige, erfelijke ziekten zal de erfelijkheidsleer het karakter van
een noodlotsleer krijgen.' 68 Hij stond hiermee geheel in de lijn van het onderzoekswerk
aan het KWI-A, waar Fischer en Verschuer sinds eind jaren dertig juist de ontwikkeling
van genotype in fenotype, de verschijningsvorm van het organisme, tot centraal onderzoeksterrein had den gemaakt en deze niet Ianger als black boxes wensten te beschouwen. 69
Zijn gedachtengang stond ook geheel in lijn met die van pioniers binnen het Nederlandse
erfelijkheidsonderzoek, zoals bijvoorbeeld verwoord door M.A. van Herwerden (in een
pleidooi voor een centrale registratie van familiekenmerken in 1924) en door Waardenburg.70 Natuurlijk kon voor al deze onderzoekers niets uit een mens komen dater niet al in
63
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zat. Maar de 'plasticiteit van de levende stof' betekende dat andere dan erfelijke factoren ook
aangepakt dienden te worden.7 1
Op de vertaalslag van erfelijkheidsleer en rassenkunde naar nationaal-socialistische
gezondheidszorg wil ik in een komende publicatie meer gedetailleerd ingaan. Hier is van
belang dat in deze vertaalslag de nazi's geenszins zonder meer uitgingen van een genetisch
determinisme, en dat ze daarin niet verschilden van de niet-nazistische eugenetici. Dit
maakte het mogelijk dat de erfelijkheidsleer buiten voorstellen voor verplicht onderzoek op
huwbare'leeftijd, huwelijksadvies, sterilisatie van erfelijk belasten en rassenscheiding ook
verder voor de praktijk van de nationaal-socialistische gezondheidszorg betekenis kon
behouden. Hoewel men bijvoorbeeld meende dat er een erfelijke aanleg voor tuberculose
bestond beschouwden SS-artsen hier sociaal-hygienische maatregelen van evenveel belang
als eugenetische.7 2 Richtlijnen van het Medisch Front stelden in 1942 dat een scherpe lijn
tussen aanleg en omgeving niet waste trekken. Naast 'verbetering van de erfmassa van
het Volk' waren daarom talloze maatregelen ter verbetering van de omgeving van belang:
'krotopruiming, doelmatige voeding en kleeding, sport, bedrijfshygiene enz.'73
Bij dit alles stonden voor nationaal-socialisten de praktische consequenties van hun
theoretische orientaties niet altijd van tevoren vast. Nachenius klaagde dat zelfs zij vaak
geen begrip hadden van het belang van erfgezondheid. Zo trof hij een SS-kameraad in de
trein die erover dacht zo snel mogelijk met zijn verloofde te trouwen. Als er immers een
huwelijkswetgeving zou komen zou hem dat misschien verboden zijn!74
Besluit
Het nationaal-socialisme en met name de SS is het extreemste historische voorbeeld
van de gevaren die 'er schuilen in de overtuiging dat alle gedragskenmerken erfelijk zijn
- tot het bloed behoren, zoals Himmler zou hebben gezegd.' 75 Toch is de overgang van
genetisch determinisme naar de vernietigingskampen niet zo simpel als deze uitspraak
suggereert. Nederlandse nazi-genetici, eugenetici en artsen stonden in hun gedachtegoed
op tal van punten dicht bij hun niet-nazistische collega's. Hierbij stelden de nationaalsocialistische erfelijkheidsonderzoekers zich niet uitsluitend op een standpunt van
genetisch determinisme en modificeerden zij dit in theorie en praktijk. Binnen de politieke
en beleidscontext tijdens de oorlog konden ze de meer radicale consequenties die ze aan de
erfelijkheidsleer verbonden in de praktijk proberen te brengen. Pas halverwege de oorlog
zouden in een verhard politiek klimaat de grenzen tussen hen en de niet-nazistische eugenetici verscherpen. De dynamiek van de ontwikkelingen werd in de eerste plaats bepaald
door het verloop van de oorlog. Het isolement van de Nederlandse SS-eugenetici werd
langzaam gevormd binnen dit verloop, maar is bij nadere analyse geenszins als een onvermijdelijk gevolg van hun wetenschappelijke posities te kenschetsen.
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SUMMARY
Creating a 'Germanic' Public Health: National-Socialism, Human Genetics, and Eugenics in
the Netherlands

The consequences of the uses of concepts of heredity in society and health care are not
simply determined. This is demonstrated by a study of Dutch National Socialist doctors and
biologists in the Second World War. During the German occupation of the Netherlands
SS-biologist W.F.H. Stroer (1907-1979) and SS-doctor J.A. van der Hoeven (1912-1998)
attempted to create a eugenic research and health care institute in the Netherlands. Heredity was accorded a key role in National Socialist plans for reorganization of Dutch health
care. J.:he ideas of the SS-eugenicists were closely related to those of leading geneticists and
euge!~~cists in the Netherlands. Eugenic ideas were spread among all political ideologies. As
late as November 1942 cooperation between the S5 and non-Nazi geneticists was still discussed. The hardening of the political climate during the war created more explicit dividing
lines between them.
The 55-researchers did not believe in the existence of well-defined and separated races.
They rejected a purely genetic determinism and advocated measures of social hygiene next
to a positive and negative eugenics in the creation of a more healthy Germanic people and
a purer race. Racial and genetic concepts were not exclusively translated into eugenic policies directed at human reproduction.
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