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Met de nodige variaties in de aard der sexuele misdrijven 
luiden de verslagen omtrent de negen andere gevallen ongeveer 
gelijkluidend. Aan alle gecastreerden, op één na, heeft men de 
vrijheid terug kunnen geven, zonder dat deze vrijheid tot nu 
toe door een van hen is misbruikt. 

Dr. Wildenskov is van oordeel dat de castratie, verricht op 
streng gestelde indicatie, voor zwakzinnige bedrijvers van sexuele 
misdaden de humaanste behandeling is, die men kan toepassen. 
Er bestaat volgens Dr. W. een zeer grote mate van waarschijnlijk- 
heid, dat de gevaarlijke individuen worden bevrijd van hun 
drang tot misdrijf, wanneer deze voortspruit uit een abnormale 
werking der geslachtsklieren. *) 

De tweede groep van voorschriften, oorspronkelijk opgenomen 
in de wet van 1929, betreft de zwakzinnigen, die niet uit hoofde 
van misdaad, doch in het algemeen belang worden gesteriliseerd. 
De hier bedoelde voorschriften zijn overgebracht naar de wet 
van 16 Mei 1934, welke tot titel draagt: „maatregelen betreffende 
zwakzinnigen." In deze wet handelen de eerste paragrafen over 
de plaatsing van de zwakzinnigen in de inrichtingen en bevatten 
de paragrafen 5 tot en met 8 bepalingen over de sterilisatie van 
zwakzinnigen, die in een inrichting zijn opgenomen en voor 
welke de Directie het nodig acht, dat zij gesteriliseerd worden. 
De wet van 1934 verstaat onder sterilisatie de operatie, waarbij 
de uitvoergangen van de geslachtsklieren worden doorgesneden. 
Voor het verrichten der operatie is nodig de toestemming van 
een daartoe ingestelde Commissie, welke bestaat uit een rechter, 
uit een psychiater, die bijzondere studie heeft gemaakt van het 
zwakzinnigen-vraagstuk en uit iemand met ervaring op het gebied 
van maatschappelijk werk. De Directie van het Gesticht zal een 
voorstel tot sterilisatie hebben te doen, wanneer een patient, die 
voor ontslag of voor gezinsverpleging in aanmerking komt, niet 
in staat wordt geacht kinderen op te voeden of door eigen 
arbeid een gezin te verzorgen. 

*) Naar aanleiding van zeer enkele ervaringen, welke hij hieromtrent heeft 
opgedaan, acht Dr. Wildenskov het mogelijk, dat de castratie eveneens als 
behandelingsmethode wordt toegepast bij laagstaande idioten, die hun genitaliën 
geen ogenblik met rust laten of die gevaarlijk zijn, omdat alles, wat daarvoor 
in aanmerking komt, door hen wordt verscheurd en vernield. 



ZWAKZINNIGENZORG IN DENEMARKEN 	 77 

Zodra de Commissie het voorstel heeft goedgekeurd, wordt 
de operatie uitgevoerd op kosten van de betreffende inrichting 
door een ter zake kundigen arts. De geneesheer, die zonder de 
toestemming van de Commissie de operatie verricht, wordt ge- 
straft niet een boete van ten minste 500 kronen. 

Dr. Wildenskov geeft in het reeds boven aangehaalde artikel 
een overzicht van 44 gevallen, die in zijn inrichting waren opge- 
nomen en die op zijn advies werden gesteriliseerd. Het overzicht 
vermeldt de gegevens van 33 zwakzinnige vrouwen en van 11 
zwakzinnige mannen, bij welke een indicatie tot het verrichten 
der operatie aanwezig was door de waarschijnlijkheid van het 
niet kunnen voorzien in de behoeften van eventueel voort te 
brengen kinderen. 29 vrouwen konden na de operatie worden 
ontslagen. Van deze hebben na het ontslag drie een huwelijk 
gesloten met licht zwakzinnige mannen, terwijl één vrouw gehuwd 
is met een man uit een familie met sterke erfelijke belasting. 
Dr. Wildenskov wijst, naar aanleiding van deze huwelijken, op 
de zo veelvuldig opgedane ervaring, dat de zwakzinnigen elkaar 
zoeken en daardoor eerst recht aanleiding geven tot het voort- 
brengen van zwakzinnige kinderen. De vraag kan worden gesteld, 
hoe het nageslacht zou zijn geweest, als bij deze vrouwen de 
sterilisatie was achterwege gebleven. Wildenskov heeft getracht 
enige indruk hieromtrent te verkrijgen door de 18 kinderen te 
onderzoeken, welke alle 33 vrouwen vóór de operatie ter wereld 
hadden gebracht. Hij vond bij dit onderzoek, dat slechts vier 
van deze kinderen als normaal konden worden beschouwd en 
dat de overige 14 geestelijke afwijkingen vertoonden. 

Uit alles blijkt, dat de operatie in hoofdzaak geschiedt op 
grond van de sociale overweging, dat de kinderen, welke geboren 
worden, niet door de ouders kunnen worden grootgebracht. De 
eugenetische overweging, dat door de sterilisatie het aantal minder- 
waardigen in de samenleving wordt verminderd, staat op de 
achtergrond. 

De Deense zwakzinnigenzorg vormt één samenhangend 
geheel met haar maatregelen van plaatsing in inrichtingen, met 
zo nodig de strenge afzondering op de eilandjes Livo en Sprogo, 
met de castratie der zwakzinnige sexuele misdadigers en met de 
sterilisatie der zwakzinnigen, die daarvoor in aanmerking komen. 
Enerzijds toont men een grote mate van bereidheid om aan de 
zwakzinnigen de verzorging te geven, die zij nodig hebben, 
anderzijds bestaat echter het besef, dat althans voor bepaalde 
gevallen de sterilisatie van zwakzinnigen niet kan worden ontbeerd. 
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