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Het nationale karakter van een volk, het ingewikkelde en tegenwoordig zoo nijpende bevolkings-

probleem — de degeneratie en opbloei van een volk, de sociale verschijnselen zooals pauperisme,

prostitutie, criminaliteit, alcoholisme, ja, oorlog en vrede, het zijn alle in den grond biologische

vraagstukken, wier oplossing alleen nader gebracht kan worden door de kennis der wetten, waarlangs

de menschheid in de opeenvolgende generaties zich voortbeweegt. De rassenvermenging en het

optreden van erfelijke gebreken en ziekten, het zijn eveneens punten, die slechts bij en aan den

mensch onderzocht kunnen worden.

De geheele menschheid is op te vatten als één groote familie. Denkt men zich slechts een

voldoend aantal generaties terug, dan kan men voor ieder willekeurig paar menschen gezamentlijke

voorouders vinden. Dit feit heeft op zichzelf niets bizonders, het treedt evenwel in veel sterker mate

op, dan men zich gewoonlijk voorstelt. Als men bedenkt, dat een tegenwoordig levend mensch ten

tijde van Karel den Groote, dus
ongeveer 11 eeuwen geleden, het theoretische aantal van 2™ of wel

ruim 8000 millioen voorouders moet bezitten, dan blijkt, dat dit theoretische aantal alleen omgezet

wordt in het feitelijke aantal door het voorkomen van huwelijken van personen, die reeds gemeen-

schappelijke voorouders bezaten, door z. g. inteelt dus.

Men kan nu betrekkelijk gemakkelijk uitrekenen, hoeveel verwantschapshuwelijken er gedurende

een aangenomen aantal generaties bij een bevolking, afstammende van een bekend aantal zielen,

minstens moeten plaats hebben, om het theoretisch aantal voorouders te doen inkrimpen, tot het

werkelijk mogelijke aantal.

Bij bevolkingen, die ethnografische eenheden vormen, moet daarom het bloed in den loop van

een tiental eeuwen reeds zoo vermengd zijn, dat vele stamouderparen tot zelfs over de duizende

malen in de stamreeks van alle bewoners zullen voorkomen.

Het ligt voor de hand, hieruit de gevolgtrekking te maken, dat het nationale karakter van een

volk door deze inteelt in hoofdzaak bepaald zal zijn geworden. Maar behalve in naties zijn alle volken

Het erfelijkheids-onderzoek bij den mensch neemt jaarlijks toe, niettegenstaande de moeilijkheden,

die eraan verbonden zijn, en die vooral voortvloeien uit de onmogelijkheid, kweekproeven in te

stellen, waardoor men enkel is aangewezen op statistische gegevens en een uitgebreid familie- en

stamboomonderzoek.

Men zou kunnen betoogen, dat men de wetten der erfelijkheid bij planten en dieren zooveel

mogelijk zou kunnen trachten op te sporen, zij zullen blijken, ook bij den mensch evengoed geldig

te zijn, doch daargelaten, dat dan een buitengewoon vruchtbaar, zoo niet het allervruchtbaarste veld

van onderzoek verloren zou gaan, zou men ook geen gelegenheid hebben, het ingewikkelde organisme,

dat de menschelijke staat is, te bestudeeren. Zoo als men den bijenstaat niet kan begrijpen zonder een

uitgebreide biologische kennis van de bij, evenmin zal men den menschelijken staat begrijpen zonder

kennis van den mensch.
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steeds onderverdeeld in groepen, kasten, klassen of standen, organische eenheden zoo men wil, die ook

weder op hun beurt onderhevig zijn aan zekere mate van inteelt, maar die tevens een voortdurende

wisselwerking op elkander uitoefenen, zoodat telkens leden van de ééne klasse' opgenomen worden in

de andere, hetzij hoogere of lagere. Deze mutaties hangen ten nauwste samen met het geheele

bevolkings-probleem, een probleem, veel ingewikkelder dan bij de bijen, maar de „Dzierzon" moet

nog komen, om voor ons menschen de ware verhoudingen op te speuren en te verklaren.

Eerst de kennis omtrent het genetisch verband, dat tusschen de groepen onderling bestaat, zal

ons licht kunnen geven in deze voor 't oogenblik nog duistere problemen.

Evenmin als de medische wetenschap in de toekomst denkbaar is zonder den mensen in

verband met zijn afstamming te beschouwen, zoo zullen ook de sociale wetenschappen meer en meer

verband met de genealogie moeten gaan zoeken. Langs den weg der statistiek alleen zal 't niet

mogelijk zijn aan te toonen, waarom b. v. de krankzinnigheid in een land toeneemt of hoe de welstands-

curven van families over meerdere generaties verloopen, of waarvandaan de bewoners van een

Londensche „slum" stammen, hoevele generaties zij het er uithouden, welk procent er boven uitstijgt —

om slechts enkele voorbeelden te noemen.

Onze kennis omtrent het genetisch verband der menschen is nu nog uiterst gering. Meestal is

het onherroepelijk verloren gegaan in het verleden, in verhouding tot de geheele menschheid is het

slechts hier en daar sporadisch aangeteekend gebleven en de genealogische aanteekeningen, die wij

bijeen kunnen verzamelen, zijn ontoereikend, om ons de groote lijnen te doen zien, waarlangs het

menschelijk geslacht zich ontwikkeld heeft.

De genealogie in haar tegenwoordigen vorm heeft weliswaar belangrijke diensten bewezen en

het in de laatste jaren sterk toegenomen erfelijkheids-onderzoek bewijst, dat er op dat gebied door

particulier initiatief en onderzoek wel wat te bereiken is. Talrijke families bezitten stamboomen, die

op meerdere generaties teruggevoerd worden, — sommige daaronder, zooals de meeste vorsten-

geslachten, gaan ettelijke eeuwen terug. In vele landen heeft men sinds het begin der vorige eeuw

een Burgelijken Stand ingevoerd en in de meeste beschaafde landen heeft op de een of andere wijze

een registratie van geboorte en overlijden plaats, zoodat met eenige moeite en geduld de namen van

ouders, grootouders en misschien overgrootouders van iemand wel te vinden zijn. Vóór dien tijd

moet men zich bepalen tot de aanteekeningen in alle mogelijke staats-, gemeente- en andere archieven,

in kerkboeken, particuliere bijbels, familiepapieren etc.

Het groote bezwaar blijft evenwel steeds, dat — mocht het ook na veel napluizen gelukken,

een lange reeks voorouders op te speuren —
de feitelijke bijzonderheden omtrent de personen, juist

datgene, wat men weten wil, uiterst karig voorhanden zijn en daarbij dikwijls niet betrouwbaar of

onvolledig zijn.

Wat langs dezen weg bereikt kan worden, staat in geen verhouding tot wat men omtrent de

geheele erfmassa van een volk zou wenschen te weten. De draden der menschelijke afstamming liggen

verward door elkander in een ondoordringbaar kluwen en steeds spint zich het net voort in al

breedere strooken van zich verdubbelende voorvaderrijen. Zal het mogelijk blijken, die draden vast

te grijpen en te ordenen naar onze hand, het verwarde net, voor de toekomst althans, tot een regel-

matig weefsel met duidelijke figuren uit te spreiden?

In sommige landen is men reeds begonnen, het familie-onderzoek en geslachtsboom-registratie

meer systematisch ter hand te nemen. In Engeland is dit het eerst begonnen door Galton, den grond-

legger der Eugenetica, met door hemzelf onder talrijke families ingestelde enquêtes, welk werk zich

naderhand uitbreidde tot het "Laboratory for National Eugenics," aan welks hoofd thans Karl Pearson

staat. In "The Treasury of Human Inheritance" zijn reeds een groot aantal uitkomsten van een uit-

gebreid familie-onderzoek openbaar gemaakt.

Het is misschien hier de plaats, een enkel woord over de eugenetische leer te zeggen, daar

deze in ons land bij velen ten onrechte een impopulaire klank heeft gekregen. Grootendeels is dat te

wijten aan de al te snelle toepassing van maatregelen omtrent huwelijksverbod en sterilisatie in sommige

Staten van Noord-Amerika, terwijl ook een richting in Duitschland om met behulp van staatsprotectie

een soort model-burgers te gaan kweeken, in Nederland wel niet veel aanhangers zal vinden. Galton's
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opzet is geen andere geweest, dan de omstandigheden te leeren kennen, waaronder de raseigenschappen

van den mensch, de geestelijke zoowel als de lichamelijke, zich op de beste wijze ontplooien en

voortplanten konden. Hij was zich bewust van het onderscheid tusschen eigenschappen, welke aan-

geboren zijn en die van de omstandigheden afhankelijk zijn. Zijn termen „nature" en „nurture", de erfelijke

aanleg en de omstandigheden, worden door zijn navolgers in Engeland nog steeds meer gebruikt dan

de termen genotypie en phaenotypie. Galton in 1874 schrijvende over den invloed van „nature" en

„nurture" op het wezen van den mensch, verklaart, dat „nature" in de meeste gevallen zal blijken het

sterkste te zijn. Door de verhouding dezer twee krachten na te gaan, hoopte hij de middelen te vinden,

om op den duur een beter, gezonder, sterker en geestelijk hooger staand menschenras te kweeken, en

hij meende dat door het bevorderen van oordeelkundige huwelijken een selectie in de goede richting

verkregen zou worden. Van een direct ingrijpen in de genotypische gesteldheid eener bevolking is bij
Galton nooit sprake geweest.

En daarvoor zijn onze kennis en vooral ook ons dieper inzicht in de menschelijke verhoudingen

nog veel te ontoereikend. Mogen wij nog in 't schoone sprookje gelooven, dat alle menschen gelijk

zijn en welgeschapen en zedelijk gezond zouden zijn, indien de omstandigheden voor allen gelijk

gelukkig zouden zijn; of zijn er soorten van mismaaktheid, krankzinnigheid, misdadigheid, ziekelijkheid,

die van geslacht tot geslacht onveranderd worden voortgeplant en niet voor verbetering vatbaar zijn.

En indien de menschen naar hun erfelijke eigenschappen ongelijk zijn, indien er minder- en meer-

waardigen zijn, welke planten zich dan het sterkste voort?

Is het waar, dat toenemende beschaving gepaard gaat met verminderde vruchtbaarheid, welke

beteekenis heeft dat dan voor de geheele erfmassa van een volk, blijft deze onveranderd, voortdurend

vernieuwd uit de lagen der primitievere bevolking, die een onuitputtelijke bron van zich gelijk blij-

vende erfmassa zou zijn, of gaat een volk langzaam aan eigen beschaving te gronde? En benauwend

dringt de vraag naar voren, of de sociale maatregelen, die de zwakken en minderwaardigen bescher-

men, noodzakelijk het degeneratieproces versnellen.

In alle beschaafde landen worden deze vragen thans aan de orde gesteld en het is de eerste

opgave der eugenetica, de gegevens te verzamelen voor een zoo omvangrijk mogelijke demografie,

waarbij de mensch niet alleen als individu, maar in zijn familieverband, verloopende over meerdere

geslachten, beschouwd worde.

In de Vereenigde Staten bestaat sinds 1910 het bekende „Eugenic's Record Office", onder lei-

ding van Charles Davenport, dat zich ten doel stelt het verzamelen en systematisch verwerken van

alle gegevens, die betrekking hebben op de genetische gesteldheid van het Amerikaansche volk. Men

werkt er deels met uitvoerige vraaglijsten, deels met z.g. „Fieldworkers", die de opdracht krijgen, bij

verschillende families ter plaatse de noodige inlichtingen te verzamelen.

In Duitschland zijn van verschillende zijden stemmen opgegaan, om de familie-documentatie

door den staat te doen geschieden. Schallmayer stelt voor, de invoering van verplichte z.g. „Perso-

nalbogen" waarin met behulp van daarvoor aangestelde artsen op geregelde tijden de noodige aantee-

keningen over lichamelijke en geestelijke eigenschappen ingevuld zouden moeten worden. De „Perso-

nalbogen" zouden op den duur aangroeien tot „Familieboeken", die bij ziektegevallen en voor het

sluiten van huwelijken geraadpleegd konden worden. Ook Tugendreich, Max v. Gruber, Crzellitzer,

Sommer en Rüdin hebben voorstellen in dezelfde richting gedaan en van meerdere zijden wórdt

aangedrongen op registratie van alle erfelijke ziekten en abnormaliteiten. Onder Rüdin's leiding is ge-

sticht een genealogisch-demografische afdeeling van de nieuwe „Forschungsanstalt für Psychiatrie".

In Zweden wordt in die richting gewerkt door den psychiater Lundborg, die in zijn standaard

werk ruim 2000 personen uit een Zweedsche boerenfamilie biologisch-medisch beschrijft. Hij heeft

ongeveer 20 jaren noodig gehad, om het materiaal bij elkaar te verzamelen en aan 't eind van zijn

werk spreekt hij den wensch uit, dat in alle landen centrale genealogische instituten mogen verrijzen,

om het erfelijkheidsonderzoek op groote schaal mogelijk te maken en te vereenvoudigen.

Sindsdien is in 1918 in Zweden opgericht het „Nobelinstituut voor Rassenbiologie".

In ons land hebben wij het bekende werk van Dr. J. J. Th. Doyer over Erfelijkheid en Tuber-

culose Ook Dr. Doyer ondervond de bezwaren, verbonden aan het familie-onderzoek onder een

ongeletterde bevolking, niettegenstaande hij uitging van kinderen, niet ouder dan 8, 9 en 10 jaren en
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alleen de ascendenten tot in de 3de generatie, in enkele gevallen tot in de 4de generatie naging,

waarbij hij in de gelegenheid was, eigenhandige aanteekeningen over die personen in den loop van

zijn dokterspraktijk gemaakt, te benutten.

Welk een oneindig voordeel zou het zijn, voor alle erfelijkheidsonderzoek op 't gebied van

biologie en sociologie, van medische wetenschap en anthropologie, indien's menschen afstamming opge-

teekend en bewaard kon blijven met een beknopte persoonsbeschrijving.

Is een dergelijk plan theoretisch mogelijk, praktisch uitvoerbaar?

Theoretisch is het eigenlijk niet ingewikkeld, het is eerder eenvoudig te noemen. Wil men de

begindraadjes der tegenwoordige generatie vastgrijpen, dan zou men — en ik laat nu alle beeldspraak

varen —
de tegenwoordig levende menschen, de stamouders der komende geslachten, genealogisch

moeten registreeren volgens een bepaalde nummering. De nummers, aan deze stamouders gegeven,

zouden de stamnummers blijven van alle komende geslachten, er zouden geen nieuwe bijkomen, ieder

afstammeling zou een kwartierstaat bekomen, bestaande uit combinaties dezer eenmaal gegeven num-

mers. Dat de tegenwoordige familienamen hiervoor minder geschikt zijn, spreekt vanzelf, als men

bedenkt, hoeveel eensluidende namen er bestaan. Registreert men volgens nummers, dan voorkomt

men niet alleen alle persoonsverwisselingen, doch men kan tegelijkertijd reeds volgens de nummers

de stamouders in groote groepen onderverdeelen, volgens stad en land, of volgens de gemeenten, de

rassen en nationaliteiten, 't geen voor administratieve doeleinden praktisch, maar ook voor het ver-

krijgen van een snel overzichtelijk beeld van iederen kwartierstaat van groot gemak zou zijn.

Zijn eenmaal alle op een zeker tijdstip levende stamouders volgens nummers geregistreerd, dan

bekomen hun kinderen in hun kwartierstaat het nummer van den vader en de moeder met daarbij

aangegeven het hoeveelste kind zij zijn.

Gesteld de nummering werd in Nederland ingevoerd, dan zouden van de plm. 7 millioen inwo-

ners ongeveer 3 millioen mannen en vrouwen, de ouders der resteerende 4 millioen, genummerd moeten

worden. Een kind zou dan de beide nummers zijner ouders ontvangen en b.v. de genealogische formule:

2.798526 I

1.307824 1 4

bekomen. Hiermede is dat kind genealogisch bepaald. Slechts zijn broeders en zusters bezitten dezelfde

nummers, doch met andere rangcijfers en zijn daarom duidelijk onderscheiden. Het kind is genealo-

gisch bepaald, daar geen ander — ook niet in komende generaties —
dezelfde formule kan dragen.

Treedt n.1. die persoon in het huwelijk, dan zullen zijn kinderen weer den gecombineerden kwartier-

staat van hem en zijn vrouw ontvangen en het eerste kind b.v. de formule:

1.762375
j

1.086492 \
3

|
2.798526 > (

'

1.307824 i 4

bekomen —
en zoo steeds verder, zoodat een kwartierstaat van 4 generaties, ingevuld op een geboorte-

bewijs, er als volgt zou kunnen uitzien:

Geboorte (Stam) bewijs van Jan van Vloten, geboren 1' September 1998 te Amsterdam.

2.930654 )
g

MEMORANDUM

1.260031 S
3

1
van den daartoe bevoegde, die onder-

569201 )
4

staand blad ingevuld opzendt naar

963356 i [6, een speciaal-inrichting.
2985 j M.,11.800476 !

760321 i

263885 (
2 J

4

Plaats voor het invullen van

69021 ,
9 i

11 ) \
\ 1 J

bijzondere mededeelingen.

834762 i
8004 j

2.749443 |
680925 j

■
I 2

'76850 (
2056 i

853389 j
-
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Werd het nu zoo ingericht, dat ieder op zijn geboortebewijs zijn kwartierstaat afgedrukt bekwam,

dan zou men dus zonder moeite de afstamming van ieder mensch in handen krijgen. Evenwel de

afstamming alleen is niet voldoende, het is juist te doen om uitvoerige en vooral nauwkeurige per-

soonsbeschrijvingen. Dit zou langs twee wegen kunnen geschieden. In de eerste plaats zou het verplicht

gesteld kunnen worden, voor ieder persoon b.v. drie maal in zijn leven een vragenlijst te beantwoor-

den, die naar een centraal bureau opgezonden en daar volgens de nummering bewaard werd.

In het bovenstaande geval zou Jan van Vloten te vinden zijn onder het nummer van zijn man-

nelijke linie 853389, dat onderaan staat, de afstamming van zijn moeder ware na te gaan onder 263885.

Ook zijn moeders vader en grootvader zijn onder dat nummer te vinden enz.

De andere weg, die met den eersten te combineeren ware, zou rechter op 't doel afgaan. Men

zou n.1. de van - kwartierstaten voorziene geboortebewijzen —
die dan evenwel met meer recht den

naam van stambewijzen zouden dragen — in meerdere bladzijden kunnen afdrukken, in den geest van

bonboekjes.

Voor alle speciale gevallen zouden dan afzonderlijke bladzijden ingevuld en naar de betreffende

instituten opgezonden kunnen worden, om daar eventueel dadelijk of later, genealogisch verwerkt te

worden. Op die manier zou een begin worden gemaakt met de registratie van alle voorkomende bij-
zondere gevallen, zooals psychische defecten, doofstomheid, kleurenblindheid, etc. Maar men zou ook

het voordeel hebben, dat men zonder buitengewone moeite iedere categorie van menschen naar hun

afstamming zou kunnen registreeren, b.v. de door den staat veroordeelden, de ingeschreven prostituees,

het zou zelfs de gewoonte kunnen worden, in de ziekeninrichtingen de ziektegeschiedenissen te bewa-

ren, met een daaraan vastgehecht stambewijs.

Een ander voordeel van deze inrichting zou zijn, dat daardoor de groote opeenhooping van

materiaal in het centraal bureau voorkomen zou worden, want het is wel eenigszins beangstigend, te

bedenken, wat men allemaal van een mensch moet weten, als men zijn beeld, al is 't ook maar in

groote trekken, voor het nageslacht bewaren wil.

Davenport heeft in zijn „Traitbook" ons daaromtrent uitvoerige uiteenzettingen gegeven. Ook

Lorentz in zijn bekende „Lehrbuch" heeft eenige regels aangegeven voor een beknopte persoonsbe-

schrijving, die in 6 rubrieken onder te verdeelen zou zijn:

Ie. zuiver biologische feiten (levensduur, aantal kinderen)

2e. morphologische beschrijving (lichaamsbouw, schedelvorm, kleur van huid, haar en oogen, etc.)

3e - bijzondere eigenschappen (abnormaliteiten)

4e. bewegingswijze (gelaatsuitdrukking, handschrift?)

5e. ziekten en doodsoorzaak.

6e. geestelijke eigenschappen (temperament, deugden, ondeugden, voorliefden, talenten, etc).

Hier zou dan nog een 7de rubriek aan toegevoegd kunnen worden voor de sociale wetenschappen,

als welstand, beroep, maatschappelijke positie, godsdienst, etc.

Ieder dezer categoriën is natuurlijk tot in het oneindige op te voeren en het is daarom wen-

schelijk, dat er met mate en bescheidenheid te werk gegaan wordt, om de eventueel verplichte vragen-

lijst niet onnoodig lang te maken, waardoor zij den menschen tot een last zou worden. Is daarentegen

iemand onder behandeling van een arts of specialist, dan is het een geringe administratieve moeite,

enkele bijzonderheden naar het daarvoor bestemde instituut op te sturen. Het Centraal Bureau werd

dan ontlast van een zeer groot deel der werkzaamheden en kon zich bepalen tot het drukken en

administreeren der stambewijzen en algemeene vragenlijsten.

Werden de kwartierstaten van alle menschen bijgehouden, dan zouden de stamboomen daaruit

afgeleid kunnen worden en volgens de methode van Crzellitzer, Sommer e. a. ware het mogelijk,

den verwantschapsgraad van alle personen aan te geven.

Reeds bij een oppervlakkige beschouwing van iederen kwartierstaat ware dadelijk te onderkennen:

Ie. de graad van inteelt bij de voorouders;

2e. de rassenvermenging;

3e. alle andere bijzonderheden, die eventueel bij de oorspronkelijke nummering werden aange-

geven, zooals de verdeeling naar oorsprong uit stad of land, etc.

Een niet te onderschatten bezwaar bij het maken van stamboomen op groote schaal ligt natuurlijk
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in het feit, dat bij een aantal geboorten de naam van den vader verkeerd wordt opgegeven. Ditzelfde

bezwaar kleeft eenigermate alle genealogisch onderzoek aan. Men zal dus steeds voorzichtig moeten

zijn met het beoordeelen der resultaten en niet alleen uit enkele gevallen besluiten mogen trekken,

maar juist door de groote massa van 't materiaal zal 't allicht mogelijk zijn, fouten te ontdekken en

uit te schakelen.

Tot zoover de theorie. Wat de praktische uitvoerbaarheid betreft, daarover zal ik hier niet te

ver uitweiden.

Ik zie in dezen tijd van algemeene bezuiniging reeds bedenkelijke gezichten bij het denkbeeld,

om een nieuwe staatsdienst in 't leven te roepen.

Zoover zijn wij ook nog niet.

Het is een zaak, die grondige voorbereiding noodig heeft en liefst in samenwerking met andere

landen moet geschieden. Bij de talrijke internationale huwelijken en de rassenvermenging op groote

schaal, die tegenwoordig plaats heeft, zou eenheid van uitvoering in het systeem zeer gewenscht zijn.

Allereerst moet de belangstelling der vakgenooten zelve ervoor gewonnen worden.

Hopelijk zal dit onderwerp een punt van bespreking mogen uitmaken op het derde Internationale

Eugenetisch Congres, dat in 1924 misschien wel in Nederland zal worden gehouden.

Het is een arbeid, waar het nageslacht eerst grootendeels de vruchten van zal kunnen plukken,

maar in dit opzicht mogen wij gedachtig zijn aan onze voorouders, die de statige beukenalleeën ge-

plant hebben, niet om zichzelven in de schaduw te vermeien, maar om hun nageslacht van dienst te zijn.
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