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HOOFDSTUKK IV 

V E RR WEG EN TOCH DICHTBIJ: BESMUIKT BLOED IN ISLAND O F L O S T S O U L S 

( 1 9 3 2 ) ) 

Hee worked in secret. (...) Straight scientists have no need for barred doors and 
drawnn blinds. (Dr. Kemp in THE INVISIBLE MAN, 1933) 

DeDe passage 

Eenn ietwat dikke man staat op het bovendek van een schip. Zijn kleding is 

vaall  wit en hij draagt een schipperspet. Het is kapitein Davies van de Covena, 

eenn vrachtschip dat haar lading lost op het eiland van dr. Moreau. Kapitein 

Daviess buigt over de reling van zijn schip en roept: "Dr. Moreau, that's the last 

stufff  I ever bring to your island. And this is the last time I pull in here or ever 

moor!""  Aan de reling van het benedendek van de Covena staat een jongere 

mann in witte kleding. De kapitein loopt naar deze jongeman toe en spreekt 

hemm aan: "You are getting off here." De jongeman antwoordt: "No I'm getting 

offf  on a pier." De kapitein slaat de jongeman tegen de vlakte ("no you're getting 

offf  here") en gooit hem op een aanliggende dekschuit. Op de dekschuit staat 

eenn klein rond figuur die eveneens in het wit gekleed gaat. Met een Engels 

accentt roept hij: "Captain, you lost a man!." De Covena begint zich van het 

dekschipp af te bewegen. Tevergeefs probeert de jongeman via een touwladder 

terugg aan boord te klimmen. De figuur met het Engelse accent roept de 

kapiteinn op het wegvarend schip na: 'T can't have this man, I can't have him 

onn board!" De kapitein brult terug: "Well, throw him overboard. That's what I 

did!""  Hij lacht luid en zwaait. Een misthoorn klinkt. Er volgt een shot van de 

jongemann die inmiddels is gaan zitten. Hij laat zijn hoofd in zijn handen 

rusten.. Dan volgt een beeld van de taille van een corpulente man. De man gaat 

zittenn en zijn hoofd komt in beeld. Het is de Engelsman die al eerder sprak. Hij 

heeftt een gezet gezicht met een grijze snor en een puntig baardje en draagt een 

wittee tropenhelm. Hij spreekt opnieuw: "this is most unfortunate." 
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Quarantaine Quarantaine 

Inn science fiction films worden wetenschappelijke praktijken soms 

gepresenteerdd als afgesloten en ontoegankelijke ruimtes die een gevaar voor de 

buitenwereldd vormen. Een geleerde trekt zich terug op een afgelegen plek om 

zichh te verdiepen in een onderzoeksproject. De uitgevoerde experimenten of 

ontwikkeldee toepassingen vormen een imminent gevaar voor de buitenwereld. 

Wanneerr een geheime wetenschappelijke missie uitlekt, wordt getracht het 

onderzoekk van de geleerde te verijdelen en het tot een geïsoleerd voorval te 

beperken.. Vaak eindigen zulke dystopische films175 met een implosie van de 

geïsoleerdee werkplek voordat deze de buitenwereld heeft kunnen aantasten.'76 

Dee situering van wetenschappelijke laboratoria in ruimteschepen, op eilanden, 

bergenn of verre planeten, schept een veelvoud aan mogelijkheden om kwesties 

overr de toetsing en afgrenzing van wetenschap te bespreken. Er wordt een 

scherpp contrast aangebracht tussen de wetenschappelijke autocratieën op 

afgelegenn plaatsen en de veronderstelde beschaafde wereld daarbuiten, waar 

zulkee experimenten niet zouden plaatsvinden. Op deze manier kunnen allerlei 

vragenn gesteld worden over de verhouding tussen technowetenschappelijke 

productieplaatsenn en het grote gebied daarbuiten. 

Inn dit hoofdstuk zal ISLAND OF LOST SOULS geanalyseerd worden, een film 

diee het hierboven geschetste stramien volgt. Het is een jaren dertig Hollywood 

adaptatiee van H.G. Wells fin de siècle novelle The Island of Doctor Moreau.177 In 

ISLANDD OF LOST SOULS heeft de bioantropoloog178 dr. Moreau zich 

teruggetrokkenn op een afgelegen eiland om zich ongestoord te kunnen wijden 

aann zijn interesses in evolutietheorieën en enige van zijn hypotheses hierover 

inn de praktijk te toetsen. In de sequentiebeschrijving waarmee dit hoofdstuk 

begint,, is net een nieuwe lading proefdieren op het eiland gearriveerd. De 

kapiteinn van het gecharterde schip levert in deze sequentie echter ook een 

jongemann op het eiland af. Het is Edward Parker, een drenkeling die hij 

onderwegg uit zee heeft opgepikt. Samen met de dieren blijf t hij achter op het 

eiland. . 

Inn het verdere verloop van de film krijgt Parker steeds meer 

aanwijzingenn dat dr. Moreau en zijn assistent-chirurg Montgomery deze dieren 

voorr vreemde experimenten gebruiken. Zij trachten evolutionaire patronen te 

versnellenn en deze levende wezens zo te transformeren dat deze op een hogere 

tredee van de evolutionaire ladder komen te staan. Tot zover is het hen gelukt 

omm een grote groep mannelijke diermensen te scheppen en één vrouwelijk 
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pantermenss genaamd Lota.179 Ook begint het langzaam tot Parker door te 

dringenn dat hij niet alleen gevangen is op het eiland, maar dat Moreau het 

plann heeft opgevat om hem als onderzoeksmateriaal in zijn experimenten te 

betrekken.. Voordat zulks kan geschieden arriveert Parkers verloofde, Ruth 

Thomas.. Kort na haar aankomst breekt er onrust uit op het eiland en komen 

dee aapmensen in opstand tegen Moreau. Zij doden hem en stichten brand op 

hett eiland. De ontstane vlammenzee vernietigt de wetenschappelijke praktijk 

diee nu niet langer de orde kan bedreigen. 

EenEen paradoxale ruimte 

Inn dit hoofdstuk zal ik onderzoeken hoe de geïsoleerde wetenschappelijke 

praktijkk van Moreau als een paradoxale ruimte fungeert waar zowel processen 

vann zuivering als hybridisatie plaatsvinden. Zoals al eerder in deze dissertatie 

aann de orde kwam, zijn zuivering en hybridisatie volgens Latour twee 

verschillendee "moderne" praktijken die, omdat zij elkaar tegelijk uitsluiten en 

nodigg hebben, een paradoxale relatie onderhouden. De praktijk van zuivering 

genereertt dichotomieën tussen mens en niet-mens, natuur en cultuur, 

wetenschapp en buitenwereld, terwijl de praktijk van translatie naar 

overgangenn tussen deze gezuiverde posities zoekt en zo nieuwe zijnsvormen 

laatt ontstaan.180 Op allerlei manieren kenmerkt de film zich door zulke 

bewegingenn van menging en afzondering. 

InIn de voorgaande sequentiebeschrijving is deze paradoxale beweging al 

goedd terug te zien. Een boot meert aan bij een eiland, hetgeen een reis en dus 

eenn vertaling impliceert. Met het overboord gooien van Parker door de kapitein 

vann het schip wordt evenwel een scherpe grens aangebracht en dus gezuiverd. 

Hiermeee wordt weer een proces van vertaling in werking gezet omdat Parker op 

ditt moment niet alleen afstand neemt van de plek waar hij vandaan kwam, 

maarr ook zijn afstand verliest tot de plaats waar hij terechtgekomen is. De 

manierr waarop Moreau in dit fragment op Parkers komst reageert is als een 

pogingg tot zuivering op te vatten. Moreau probeert immers aan de kapitein van 

dee Covena duidelijk te maken dat hij Parker niet op zijn eiland wil hebben. 

Zoalss later in de film blijkt , kan Moreau dit onverwachte bezoek vooral niet 

waarderenn omdat hij als wetenschapsbeoefenaar afstand wil bewaren tot de 

'buitenwereld'. . 

Eenmaall  verbannen naar het eiland vindt een proces plaats waarin 

Parkerr constant vertaalt tussen de afgesloten werkruimte van Moreau en zijn 
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'eigen'' wereld. Deze vergelijking spitst zich met name toe op wetenschap. Hij 

vertaaltt tussen twee sferen en vergelijkt de toestand op het eiland met eigen 

'wereldse'' opvattingen over wetenschap. Middels deze vergelijking vindt 

vervolgenss een differentiatie plaats: het eiland wordt gecategoriseerd als 

anders,, onmenselijk en uiteindelijk vernietigd. Als het spel van hybridisatie en 

zuiveringg is uitgespeeld, trekt het bezoek zich in een ultiem zuiveringsritueel 

terug.. Waar het bezoek zich vooral van distantieert en tegen verzet, zijn 

Moreau'ss denkbeelden over hybridisatie tussen bevolkingsgroepen en tussen 

mann en dier. De schijnbare verharding van categorieën die het bezoek 

voorstaat,, bevat echter een andersoortige bemiddeling. De opvattingen over 

zuiveree wetenschap van dit bezoek behelzen namelijk een vertaling tussen het 

asymmetrischee begrippenpaar kennis en geloof, omdat gepleit wordt voor een 

Christelijkk en ethisch geïnformeerde vorm van wetenschap. 

GrenzenGrenzen overschreden 

Dee bioantropoloog Moreau is licht bepakt op het eiland aangekomen. 

Geschooldd in de westerse wetenschappen heeft hij zijn kennis van 

antropologie,, biologie en evolutionaire theorieën naar het eiland meegenomen. 

Watt hij achter heeft gelaten is de mogelijkheid om gecontroleerd te worden. 

Zonderr deze last is hij in staat the house of pain, zijn wetenschappelijke 

werkplaats,, te stichten. De geïmporteerde dieren ondergaan hier een pijnlijk e 

operatiee die hen in hoger evolutionair ontwikkelde creaturen moet veranderen. 

TheThe house of pain is zo een geheime plaats dat hetgeen zich daar afspeelt aan 

hett oog van de bezoeker onttrokken moet worden. Als een blauwbaard 

verklaartt Moreau deze ruimte tot verboden gebied en verzwijgt hij wat zich 

binnenn de muren van deze ruimte bevindt. 

Hett zal evenwel niet lang duren voordat Parker meer te weten komt over 

watt zich in deze ruimte afspeelt. Dit gebeurt in de scène waarin Parker door 

Moreauu wordt voorgesteld aan de enige vrouwelijke inwoner van het eiland, 

Lota.. In een gesprek dat Moreau voor de ontmoeting met Lota heeft, heeft hij 

haarr ten strengste verboden om de naam van zijn werkplaats in aanwezigheid 

vann Parker uit te spreken: 

II  will take you to him, let you talk with him, leave you alone with him. You may 
talkk with him about anything you please. About the world he comes from. But 
youu must say nothing about me, nothing about the law. nothing about the house 
off  pain. You understand? 

77 7 



Naa deze waarschuwende woorden brengt hij Lota naar Parkers kamer. Hij stelt 

dee twee aan elkaar voor en verlaat de ruimte. Lota gaat naast Parker op de 

bankk zitten. Er ontspint zich voorzichtig een gesprek waarin Parker vooral 

meerr te weten tracht te komen over Lota's herkomst. Lota vleit zich tijdens de 

conversatiee steeds dichter tegen Parker aan. Een snelle beweging van de 

cameraa richting de traliedeur van de kamer maakt duidelijk dat Moreau de 

tweee onderwijl bespiedt. Dan klinken er voetstappen. We zien de assistent 

Montgomeryy in een lange witte jas op Moreau afrennen. Zijn hoofd en mond 

zijnn door een witte kap bedekt en op zijn voorhoofd draagt hij een ronde bril 

mett donkere glazen. "Moreau! Quickly please!" Moreau en Montgomery lopen 

haastigg weg. Het gesprek tussen Parker en Lota wordt onderbroken wanneer 

zijj  ijzingwekkende kreten horen. Lota vliegt in Parkers armen. "What's that?" 

roeptt Parker verontrust. Lota antwoordt: "It's the house, the house of pain." 

Parkerr maakt zich los uit de omhelzing en rent richting het geluid. Lota 

probeertt hem te stoppen: "No, it's nothing." Parker: "Nothing? Someone's being 

tortured!""  Parker snelt weg. Hij rent een trap op en komt bij een deuropening 

diee links geflankeerd wordt door een spiraalvormig apparaat en rechts door 

eenn machine met ronde glazen vormen. Parker blijf t in de deuropening staan. 

Hett volgende beeld toont Moreau en Montgomery die bij een operatietafel 

staan.. Daarop vastgebonden ligt een harig wezen. Het slaat zijn hoofd heen en 

weerr en gilt. Moreau kijkt geïrriteerd en ontstemd naar Parker en wijst hem de 

deur:: "Get out! Out!." Parker blijf t nog in de deuropening staan, maar houdt 

zichh van ontsteltenis aan de deurpost vast. Dan draait hij zich om en loopt 

weg.. Montgomery sluit de deur van the house of pain achter hem. 

Inn de film die in het vorige hoofdstuk centraal stond, THE LAST MAN ON 

EARTH,, was te zien dat de deugdelijkheid van laboratoriumexperimenten 

benadruktt kan worden door het lab tijdens het experiment toegankelijk te 

makenn voor inspectie. Door getuigen op te voeren werd de wetenschappelijke 

statuss van de laboratoriumpraktijk in deze film verzwaard.181 In een ordelijke 

heropvoeringg van het experiment werd geveinsd dat er een mogelijkheid 

bestondd om de degelijkheid en deugdelijkheid van de wetenschap te keuren. In 

tegenstellingg tot in THE LAST MAN ON EARTH wil de wetenschapsbeoefenaar in 

ISLANDD OF LOST SOULS eigenlijk niets aan buitenstaanders tonen. 

Err kan op dit punt een parallel worden getrokken tussen Moreau's 

praktijkk en een alchemistische werkplaats. Volgens wetenschapshistorici 

Shapinn en Schaffer kenmerken alchemistische of hermetische praktijken zich 
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doorr h un ontoegankelijkheid. Anders dan bij moderne experimentele 

prakti jkenn vormen externe getuigen geen wezenlijk onderdeel van de 

wetenschappeli jkee bewijsvoering. iH2 Analoog hieraan vindt Moreau het niet 

nodigg om bu i tenstaanders op zijn eiland toe te laten en probeert hij dat zelfs 

actieff  te verhinderen. De suggestie dat Moreau's onderneming alchemist isch 

is,, wordt versterkt door de gelijkenis tussen Moreau en de alchemist Prospero 

uitt The Tempest die zijn magisch intellect eveneens op een afgelegen eiland 

aanscherptt (zie ook de paragraaf "een zielloze natie").183 

Hett zou echter verkeerd zijn om de activiteiten die in zijn House of Pain 

plaatsvindenn simpelweg als 'onwetenschappeli jke' alchemist ische 

experimentenn af te doen. Het mag ten eerste dan wel Moreau's intentie zijn om 

zijnn werkruimte hermetisch af te sluiten voor bu i tenstaanders, maar dat lukt 

hemm niet. In de hierboven beschreven scène bestaat immers toch de 

mogelijkheidd om een kijkj e in zijn operat iekamer annex laborator ium te 

nemen.. Bovendien wijst niets in deze opengestelde werkruimte op een 

interessee in alchimie. Astrologische kaarten, homonucili of de steen der 

wijsheidd zijn hier niet te vinden. We zien een operatietafel en een man in een 

wi tt chirurgenpak. Moreau is hier dan ook niet bezig met het amalgameren van 

waterr en vuur of het maken van goud uit steen. 

Inn een latere scène worden opnieuw duidelijk dat Moreau's prakti jk 

weinigg met alchemie van doen heeft. Moreau besluit om Parker alsnog een 

rondleidingg te geven door zijn "huis." Eerst bezoeken ze de botanische tu in 

rondd het complex. Moreau laat Parker een grote witte bloem zien en vertelt dat 

hett een orchidee is die hij 100.000 jaar sneller heeft laten evolueren. Hij noemt 

nogg een aantal andere namen van bloemen die daarna in beeld komen. 

Tenslottee toont hij Parker een reusachtige plant. Moreau giechelt: "that's 

unfortunatelyy what happened to an asparagus." Wandelend door de tu in 

verteltt hij Parker over zijn wetenschappeli jke experimenten en over zijn 

motivatiee om zich terug te t rekken op een eiland: 

Mann is the present climax of organic evolution: all animal life extending to all of 
thee human form. I was still in London when I began this favourite of my 
experiments.. One day a dog escaped from my laboratory, shrieking into the 
streets.. And I left London, Mr. Parker. The newspapers at my heels aroused 
Englandd crying for my blood. I picked up Montgomery and brought him along. 
Hee was a very good student, facing a prison term for a professional indiscretion. 

Naa deze uitleg lopen zij naar the house of pain. Hoewel het woord "house" 

anderss doet vermoeden, is het een ruimte b innen het grotere complex op het 

79 9 



eiland.. De camera volgt hen door de steriele omgeving. We zien een machine 

mett kleine ronde venstertjes, een verstelbare snijtafel (met bloedbakje) en een 

vitrinekastt met instrumenten. Verderop in de ruimte staat een operatietafel 

mett een wit laken erover heen. Moreau slaat het laken terug en inspecteert de 

kaakk van het beest dat daar nog steeds ligt te kreunen. 

Moreauu laat in deze scène aan Parker de resultaten van zijn 

proefnemingenn met planten en dieren zien en toont het door hem gebruikte 

instrumentarium.. Hoewel het de vraag blijf t hoe extern een waarnemer is die 

niett langer met de buitenwereld in contact staat, wordt hier toch aan Parker 

ènn de kijker de mogelijkheid geboden om de wetenschappelijke kwaliteit van 

zijnzijn praktijk te inspecteren. Evenals in THE LAST MAN ON EARTH laat de geleerde 

inn deze film "het zekere gezicht" der wetenschap zien. 184 Moreau toont immers 

eenn ordelijke witte ruimte die gevuld is met moderne technologieën en geeft 

eenn uitleg die het beeld van wetenschap als rationele en ordelijke praktijk 

bevestigt.. Voor slordigheid of wanorde lijk t hier geen plaats. Anders dan in de 

vorigee film wordt in ISLAND OF LOST SOULS de wetenschappelijke praktijk echter 

betichtt van het ontlopen van morele verantwoording en betwijfeld of deze zich 

alleenn moet en mag meten in koude en rationele termen. Moreau legt in deze 

scènee immers uit waarom hij zich heeft afgezonderd: hij is op het eiland gaan 

wonenn om een juridische straf te ontlopen. Hij is blijkbaar niet zozeer bang dat 

eenn externe controle zal leiden tot een afkeuring van zijn praktijk op 'rationele' 

gronden,, maar is veeleer beducht voor een afkeuring op ethische gronden. 

Ookk in twee andere films uit de latere jaren twintig, LOST WORLD (1925) 

enn MYSTERIOUS ISLAND (1929) wordt deze kwestie van ethische verantwoording 

aangesneden.. Evenals Moreau verrichten de geleerden in deze films 

evolutionairr onderzoek op een insulaire locatie. In LOST WORLD (1925) verklaart 

eenn gerenommeerd geleerde dat hij op een afgelegen plateau levende 

prehistorischee dieren heeft aangetroffen. I85 De leden van de Royal Society of 

LondonLondon geloven hem evenwel niet zonder eerst bewijsstukken te hebben 

gezien.. Een nieuwe expeditie vertrekt naar het afgelegen plateau waarop de 

dierenn zijn gesignaleerd. Om de bewering een feitelijke status te geven brengt 

dezee expeditie een levende dinosaurus mee terug naar Engeland om aan de 

herenn aldaar te tonen. Ook in MYSTERJOUS ISLAND (1929) - een film die 

aanvankelijkk zonder geluid werd opgenomen en waarin later scènes met geluid 

zijnn ingelast - worden door de wetenschapper vrijwilli g bewijsstukken getoond. 

Inn deze film vindt de geleerde, die een groot laboratorium op een eiland runt, 
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vreemdee botresten in zee die hij aan collegae laat zien ter verificatie. In beide 

gevallenn wordt door observatie van kundige getuigen een wetenschappelijke 

uitspraakk bekrachtigd.186 

Inn deze films wordt door de wetenschapsbeoefenaars zelf een brug 

geslagenn tussen de geïsoleerde plaats van onderzoek en de bewoonde wereld. 

Zijj  tonen vrijwilli g aan derden welke wetenschappelijke bevindingen zij hebben 

gedaann op de afgelegen locatie. Maar zelfs als zulk bewijsmateriaal vrijwilli g 

wordtt overlegd en er niets op de intenties van de geleerden is aan te merken, 

kann de wetenschappelijke praktijk op andere gronden ondeugdelijk worden 

bevonden.. Het terugbrengen van de dinosaurus naar Londen eindigt in een 

rampp als het monster ontsnapt, door een brug zakt en weg zwemt in de 

Thames.1877 In MYSTERIOUS ISLAND wordt na het vinden van de botten een 

onderzeesee expeditie georganiseerd om meer over de vreemde vondst te weten 

tee komen. De verre bloedverwanten van de mens die diep onder de oppervlakte 

vann het water gevonden worden, veroorzaken een oorlog als zij warm 

mensenbloedd proeven. 

Anderss dan in ISLAND OF LOST SOULS wordt in deze films de goede 

bedoelingg van de geleerden niet in twijfel getrokken. Het wordt hen echter wel 

aangewrevenn dat zij in hun onderzoek niet genoeg rekening hebben gehouden 

mett de "wereldse" implicaties van hun vorsingen. De twee films verbeelden een 

angstt voor het verlies van de plaats van de mens als afzonderlijke en hoger 

geplaatstee categorie, die door het zoeken naar een biologische verwantschap 

vann mens en dier bedreigd zou worden. De moraal van het verhaal is dat de 

geleerdenn zich niet genoeg hebben laten leiden door ethische overwegingen, 

ofschoonn de deugdelijkheid van wetenschapsbeoefenaars zelf in deze films niet 

betwijfeldd wordt.188 In ISLAND OF LOST SOULS zijn de ethische intenties van de 

geleerdee zelf discutabel. "Do you know how it feels to be God?" vraagt Moreau 

retorischh aan Parker wanneer de rondleiding door the house of pain is 

volbracht. . 

UitUit de hoogte 

Moreauu voelt zich niet alleen hoog verheven boven de rest van de wereld, maar 

steltt zich ook tiranniek op jegens de mannelijke hybriden op het eiland. In de 

sequentiee die volgt op Parkers eerste bezichtiging van Moreau's house of pain 

wordtt dit sterk verbeeld. Parker is zo geschrokken van wat hij heeft gezien in 

thethe house of pain dat hij samen met Lota het oerwoud invlucht met het plan 
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omm het eiland te verlaten. Hij weet op dit moment nog niet dat de d iermannen 

inn het omringende oerwoud uitkomsten zijn van Moreau's experimenten. 

Nadatt hij weggerend is uit the house of pain, zegt hij tegen Lota: 

Theyy are vivisecting a human being! They're cutting a living man to pieces! Now I 
knoww about these natives: they are victims. You and me are gonna be next. 
Comee on let's get out of here! 

Wanneerr Parker en Lota het oerwoud invluchten, komen ze bij een lager 

gelegenn open plek waar zich talrijke d iermannen ophouden. Er s taan een 

aantall  hu t ten en er b randt een vuurtje. Lota is bang voor de d iermannen en 

probeertt weg te rennen. Op dat moment worden zij aangevallen door twee 

d ie rmannenn die hen ongemerkt hebben achtervolgd. Even later worden zij door 

eenn grotere groep d ie rmannen ingesloten. De meeste van hen hebben baarden 

enn lang haar. Ze dragen gescheurde kleding. In een close-up zien we een 

wezenn met een blonde vlassige baard, een lage haargrens en schu instaande 

lichtee ogen. Hij komt steeds dichterbij. Met een venijnige gezichtuitdrukking 

buigtt hij zich naar Parker toe. Dan klinkt een gong. We zien Moreau die in zijn 

witt ee pak op een nabijgelegen heuveltje nogmaals op de gong slaat. De 

d iermannenn laten Parker en Lota nu met rust en r ichten hun aandacht op 

Moreau.. We zien beelden van andere d iermannen die naar de openplek 

snellen.. Moreau luidt nogmaals de gong en slaat daarna met een zweep. 

Moreauu spreekt: "What is the law?" De man die eerder in close-up te zien was, 

antwoordtt : "Not r un on all fours, t hat is the law." In koor antwoorden de 

d iermannen:: "We are not men." Dit vraag- en antwoordspel herhaalt zich nog 

tweemaal.. Alleen de tekst van de 'voorganger' varieert: "Not to eat meat, that is 

thee law" en "Not to spill blood, that i s the law." "We are not men", roepen de 

anderee d ie rmannen na elke repliek. Dan strekt de Voorganger' zijn hand uit 

n a arr Moreau: 

Hiss is the hand that made. 
Hiss is the hand that heals. 
Hiss is the hand of pain.1 89 

Hiernaa wordt de bi jeenkomst beëindigd en lopen de d iermannen gedwee weg. 

Evenalss de geleerde in THE LAST MA N ON EARTH houdt Moreau zijn 

onderzoeksobjectenn ten alle tijden op afstand. Moreau behandelt deze grote 

groepp manneli jke hybriden als ruw materiaal en wenst als 

wetenschapsbeoefenaarr geen persoonlijke en subjectieve band met hen te 

hebben.1 900 Zo wordt een scheiding gegarandeerd tussen hemzelf en zijn 
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proefdieren.. Anders dan in THE LAST MAN ON EARTH is de scheiding tussen 

onderzoeksobjectt en wetenschapper in ISLAND OF LOST SOULS echter wankel en 

onbestendig.. Moreau moet flink wat materieel inzetten om zijn 

onderzoeksobjectenn in bedwang te houden. Wanneer de diermannen Moreau 

niett gehoorzamen of onrustig worden, luidt Moreau een gong, slaat hij met een 

zweepp en laat hij hen in een gehoorzaamheidritueel een tekst herhalen. 

Dee diermannen zijn onbetrouwbaar en moeilijk te controleren. Maar 

Moreau'ss houding is hard en agressief. Hij stelt zich zeer autoritair op 

tegenoverr de diermannen en behandelt hen als primitieve wezens die alleen 

naarr de zweep en een drogerend ritueel kunnen luisteren. Zoals ook tot uiting 

komtt op het moment dat hij zichzelf met God vergelijkt, ziet hij zichzelf als een 

hogerr wezen dat in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met wat uit zijn eigen 

handenn is ontsproten. Hij behandelt zijn diermannen als een tiran en kijk t op 

henn neer. Hij doet er alles aan om zich te distantiëren van zijn diermensen. 

Terwijll  hij het waagt om de scheidslijn tussen mens en dier te verbreken, 

plaatstt hij zich hoog boven zijn zelf gecreëerde hybriden. 

Dee manier waarop Moreau zijn onderzoeksobjecten tracht te beheersen, 

geeftt Moreau niet alleen het karakter van een koelbloedig geleerde, maar geeft 

hemm tevens kenmerken van een kolonialist. Moreau's witte tropenkostuum, 

zijnn Britse accent, de gong, de zweep, het gehoorzaamheidsritueel, het zijn 

allemaall  attributen die deze richting opwijzen. Gelijk een slavendrijver 

controleertt hij zijn hybriden en slaat hij hen als zij zijn bevelen niet opvolgen. 

Zoo wordt de afstand tussen de bioantropoloog en zijn onderzoeksobject 

getypeerdd als een westerse koloniale drift om alles wat als wilde materie of 

natuurr omschreven wordt te bedwingen.191 

Bovendienn wordt deze mentaliteit in het gehoorzaamheidsritueel 

gerelateerdd aan de drang om 'wilden' te bekeren. De bijeenkomst in het 

oerwoudd heeft immers veel weg van een kerkdienst waarin de subjecten zich 

moetenn onderwerpen aan de wetten ("laws") van de priester die op een 

verhoogdd kansel staat. Op dit punt verschuift de karakterisering van Moreau 

enn krijgt zijn onderneming geen alchemistisch, maar juist een missionaire 

connotatie.. De witte man die zichzelf vergelijkt met God probeert de 'primitieve 

geesten'' te beheersen en wijst zichzelf hierbij als goeroe aan. 
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GoddelijkeGoddelijke concurrentie 

Hett evolutionair denken dat door Moreau wordt uitgedragen, kenmerkt zich 

doorr een dubbele gedachte. In zijn praktijk wordt het onderscheid tussen hoge 

enn lage groepen als categoriserend principe gebruikt, maar wordt tegelijk in 

termenn van menging, verandering en vervaging van grenzen gedacht. Tijdens 

dee rondleiding door de botanische tuin spreekt hij over de mens als "the 

presentt climax of a long process of organic evolution." De dieren die nog niet in 

zijnn experimenten zijn gebruikt, staan volgens hem op een lage trede ("lower 

animals")) terwijl de door hem geproduceerde diermensen een iets hogere 

positiee bekleden. Zijn idee van evolutionaire ontwikkeling is in die zin lineair 

enn hiërarchisch. Niettemin ziet hij deze posities tegelijk als gradueel en denkt 

hijj  in termen van hybridisatie en veranderlijkheid. Hij vat evolutie immers op 

alss een "proces" en spreekt over zijn onderzoeksobjecten als "organismen" die 

gradueell  van elkaar verschillen. Zijn geloof in hybridisatie is zelf zo sterk dat 

hijhij  het tot zijn ultieme doel heeft gemaakt om middels het mengen van soorten 

eenn wezen te creëren dat nog verder ontwikkeld is dan de mens, een 

supermenss dat de homo sapiens ontstijgt. Terwijl hij een hiërarchische 

categoriseringg voorstaat, zoekt hij dus tegelijk naar nieuwe overgangsvormen, 

naarr mediaties tussen categorieën. 

Zoalss al eerder ter sprake kwam, vergelijkt Moreau zichzelf aan het eind 

vann de rondleiding door the house of pain met God. Hij plaatst zichzelf hiermee 

hett hoogst op de denkbeeldige evolutionaire ladder. Bovendien wijst hij met 

dezee opmerking op zijn eigen rol als schepper: als een God is hij in staat om de 

plaatss der dingen eigenhandig te modificeren. Door de evolutietheoreticus als 

concurrentt van de goddelijke schepping te kenschetsen, mengt de film zich in 

eenn debat over de verhouding tussen evolutietheorieën en een christelijke 

levensbeschouwing.. Evolutietheorieën kunnen botsen met bijbelse opinies over 

hett onoverbrugbare verschil tussen de mens en andere levende wezens en met 

hett geloof in goddelijke genesis, beschikking en superioriteit. In de jaren 

twintigg en dertig was er in de Verenigde Staten een grote christelijke oppositie 

ontstaann tegen het uitdragen van evolutionaire doctrines. Vooral in de nog 

steedss bestaande fundamentalistische Christelijke beweging werd de idee dat 

eenn mens dierlijk is en dat de aarde in meer dan zeven dagen is geschapen als 

godslasterlijkk beschouwd. 192 Het conflict tussen Christelijke opvattingen en 

Darwinistischee evolutionaire opvattingen werd op de spits gedreven toen in 

19255 The Scopes Trial plaatsvond. In deze befaamde rechtszaak vocht de 
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docentt Scopes zijn ontslag aan. De reden voor zijn dienstbeëindiging was dat 

hijj  evolutietheorieën op school had onderwezen. Ondanks de voor Scopes 

gunstigee ui tkomst van de rechtszaak, gingen steeds meer scholen in de ja ren 

daarnaa over tot het schrappen van evolutionaire teksten uit h un curr iculum. 

Inn de jaren dertig werd op zeventig procent van de scholen voor voortgezet 

onderwijss het onderwerp evolutietheorie niet langer onderwezen.193 Door de 

evolutionairr wetenschapsbeoefenaar in de fil m een aantal onchristeli jke en 

blasfemischee kenmerken te geven, sluit de fil m zich bij dit fundamental ist ische 

s tandpuntt aan. Het zoeken naar translat ies en hybridisatie tussen 

categoriseringenn waarover God heeft beschikt, moet volgens de fil m 

onderdruktt worden. 

Parkerr bel ichaamt dit laatste morele s tandpunt. Hij komt op het eiland, 

ziett wat Moreau in zijn schild voert en probeert zich hier vervolgens letterlijk 

enn figuurlij k van te distantiëren. Zoals ik reeds stelde, gaat aan dit proces van 

distantieringg echter een proces van vergelijking vooraf. Het verschil t ussen de 

ei landbewonerr Moreau en de bezoeker van het vasteland Parker is dus minder 

categorischh dan op het eerste gezicht mag lijken. Door de 

technowetenschappeli jkee praktijk zo ver weg te plaatsten, kan het bezoek op 

eenn veilige manier reflecteren op aspecten van de evolutietheorie die hem niet 

vreemdd zijn. De vraag is nu hoe in de fil m een afstand en een nabijheid wordt 

gecreëerdd tussen de wetenschappeli jke werkplaats van Moreau en het 

vasteland. . 

EenEen zielloze natie 

Eenn aantal maanden na de première van ISLAND OF LOST SOULS in de Verenigde 

Statenn verschijnt onder het kopje "London Sans 'Souls'" het volgende berichtje 

inn het filmblad Variety: 

Islandd of lost Souls (Par) has been rejected in toto by the British censors because it 
iss considered too horrible. Considerable of a blow to Paramount, because the 
picturee was made from an H.G. Wells story and features Charles Laugh ton, both 
British.194 4 

Dee journal ist in Variety verbaast zich erover dat een fil m waarin een Brits 

acteurr de hoofdrol speelt en die gebaseerd is op een Engels boek in het 

Verenigdd Koninkrijk zelf niet getolereerd kan worden. Terwijl ISLAND OF LOST 

SOULSS in de Verenigde Staten in zijn geheel getoond mag worden, verbiedt de 

Britsee censuur de vertoning van de fil m geheel.195 De verwijzingen naar de 
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Britsee cultuur in de film zijn echter minder onschuldig dan de recensent ons 

will  doen laten geloven. Sterker nog: Groot-Brittannië heeft in de film een zeer 

negatievee connotatie. De wetenschappelijke praktijk op het eiland wordt 

binnenn een bepaalde nationale cultuur geplaatst die ver van de Verenigde 

Statenn verwijderd is, maar daar tegelijk nauw mee verbonden is. Hierdoor 

ontstaann er mogelijkheden tot vergelijking, maar kan deze praktijk tegelijk als 

afwijkendd en on-Amerikaans worden bestempeld. Zo kan gemediëerd en 

gedifferentieerdd worden. 

Opp allerlei manieren wordt de Britse herkomst van de geleerde in de 

fil mm benadrukt. Moreau wordt neergezet als een gentleman die altijd beleefd 

blijf tt en zijn gasten kopjes thee aanbiedt.196 Terwijl de Amerikaanse held 

zonderr omhaal zegt wat hij denkt, bedient de Britse antiheld zich van 

stereotypischee Britse zinsnede die zich door beleefdheid en terughoudendheid 

kenmerkt.. Zoals een recensent van the New York Herald Tribune Moreau's rol 

destijdss omschreef: "He can answer the hero's indignant "You rat you don't 

deservee to live" with a querulous "I beg your pardon (,..)."197 Ook tijdens de 

rondleidingg wordt Moreau's Britse herkomst benadrukt. Hij vertelt hier immers 

datt hij evenals zijn assistent Montgomery door de Britse Kroon gezocht wordt 

wegenss het uitvoeren van onethische experimenten. Hoewel met dit laatste 

tevenss wordt aangegeven dat zulke experimenten ook in dit Europees land 

verbodenn zijn, wordt zo toch extra nadruk geplaatst op het feit dat het geen 

Amerikaan,, maar een Brit is die zich met slechte wetenschap bezighoudt. 

Dee karakterisering van de wetenschappelijke praktijk als Brits wordt 

ookk nog op een andere manier versterkt. Door Moreau's monsterlijke praktijk 

opp een eiland te situeren wordt niet alleen een geografische analogie met 

Groot-Brittanniëë geschapen, maar wordt tegelijk gerefereerd aan een zestiende 

eeuwss toneelstuk dat als Brits erfgoed kan worden beschouwd: The Tempest 

Inn Shakespeare's The Tempest strandt een schip met edelen op een eiland dat 

slechtss bewoond wordt door de verstoten alchemist en filoloog Prospero, de 

jongee Miranda en de aapachtige Caliban. Moreau is een Amerikaanse invulling 

vann Prospero, de diermannen zijn Caliban in meervoud, Lota is vergelijkbaar 

mett de onschuldige wees Miranda en Parker strandt net als de Italiaanse 

notabelenn als gevolg van een schipbreuk op het eiland. 

Dee gelijkenis tussen Parker en de gestrande edelen in The Tempest 

impliceertt ook nog iets anders. Evenals deze schipbreukelingen heeft Parker 

meerr met de situatie op het eiland te maken dan hijzelf had kunnen 
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bevroeden.. Net ais de Italiaanse edelen die in The Tempest ongewild op het 

eilandd stranden en daar hun familie aantreffen, kan van Parker gesteld 

wordenn dat hij ongewild de gast is van verre Angelsaksische bloedverwanten 

diee hij nooit dacht tegen te komen. Hiermee wordt op een 'bloedband' tussen 

hett Britse eiland en de Verenigde Staten gewezen. 

Inn zijn boek The Past is a Foreign Country stelt de cultuurhistoricus 

Davidd Lowenthal dat er in de Verenigde Staten een frictie bestaat tussen de 

wenss om vrij te zijn van een Britse verleden en het ontbreken van een eigen 

geschiedenis.. Als natie gefundeerd op het breken met (Britse) koloniale 

voorvaderenn en hiermee tegelijk verstoken van een eigen verleden, voelt 

Amerikaa zich volgens de auteur nog steeds gevangen in een tweestrijd tussen 

dee ontkenning van de geschiedenis en het nostalgisch verheerlijken van het 

verleden.. In een behoefte om zich van het Britse verleden af te keren, wordt de 

eigenn cultuur als onhistorisch en tijdloos afgeschilderd. Waar de oude wereld 

wordtt getypeerd als gedegenereerde, valse, tirannieke en gecontamineerde 

voorvader,, zou de schone jeugd in het nieuwe Amerika het eeuwige leven 

hebben.. In een christelijke Protestante opvatting wordt dit idee van de eeuwige 

jeugdd volgens Lowenthal vaak gekoppeld aan het Milleniarisme: het nieuwe 

Amerikaa zou het Goddelijk land zijn waar niemand ooit sterft, de waarheid aan 

dee macht is en geschiedenis verleden tijd is. Of zoals Lowenthal het verwoordt: 

Truthh was the observable present, falsehood the hearsay past (...)." Deze 

afkeerr van het verleden wordt desalniettemin gecomplementeerd door een 

grotee interesse in de oude wereld en blanke Amerikanen zijn tegelijk bevangen 

doorr een nostalgie of een verlangen naar cultureel erfgoed. Waarom zou een 

cultuurr immers zoveel afkeer tot uitdrukking moeten brengen over een Brits 

verledenn als dit verleden er daadwerkelijk niets toe doet, vraagt Lowental zich 

retorischh af?198 

InIn ISLAND OF LOST SOULS wordt het dilemma dat Lowenthal beschrijft op 

hett niveau van de wetenschap uitgewerkt.199 Enerzijds wordt de zogenaamde 

goedee Amerikaanse wetenschap gezuiverd van besmuikte wetenschap die als 

on-Amerikaanss en Brits wordt afgedaan. Door slechte wetenschap 

daarenbovenn karaktertrekken te geven van een oude alchemistische praktijk 

enn de despotische Moreau te contrasteren met de Amerikaanse jonge helden, 

wordtt een afstand van de oude wereld geïmpliceerd. Moreau's kolonialistisch 

wetenschappelijkee drang wordt verbonden met een Britse imperialistische 

mentaliteit,, die zich op grote afstand bevindt van de nieuwe wereld. Zijn 
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millenlaristischh wereldbeeld wordt bovendien als een duivelse en archaïsche 

vervalsingg getypeerd en zo afgezonderd van de ware Amerikaans Christelijke 

visiee op het eeuwige aardse leven. 

Doorr Moreau's eiland op dat van Prospero te laten lijken, wordt dus 

zowell  een geografische als een temporele breuklijn tussen de Verenigde Staten 

enn het Verenigd Koninkrijk aangebracht. Aan de andere kant kunnen de 

antagonistt en protagonist elkaar letterlijk en figuurlijk verstaan. In die zin kan 

gesprokenn worden van een vertalingpraktijk en kan het feit dat de 

Amerikaansee held zich in de aangelegenheden op dit eiland mengt, als een 

vormm van mediatie gelezen worden. Het eiland wordt door Amerikanen bezocht, 

diee een bemiddelende rol vervullen en tussen de domeinen vertalen 

Uiteindelijkk wordt er echter een absoluut verschil aangebracht tussen de 

amorelee Britse praktijk van Moreau en het ethische standpunt van de 

Amerikaansee bezoekers. De Amerikaanse deugdelijkheid wordt afgebakend 

doorr bedreigende dimensies van moderne wetenschap in een cultuur te 

situerenn die genoeg gemeen heeft met de eigen Angelsaksische cultuur. Hier 

vindtt dus een dynamisch spel plaats tussen smet en puurheid. De 

monsterlijkee mediaties op het eiland worden schijnbaar ver weg geplaatst. Zo 

kann de zuiverheid van de Amerikaanse wetenschappelijke cultuur benoemd 

wordenn zonder vertalingpraktijken, die de evolutietheorie impliceert, openlijk 

binnenn de eigen cultuur te situeren. De oude wereld, waarmee de Verenigde 

Statenn zoveel deelt, is de plaats des verderfs waar wetenschap de orde aantast. 

Zuiveringg en hybridisatie sluiten elkaar ook hieruit, terwijl zij elkaar tegelijk 

nodigg hebben. 

MannelijkeMannelijke hybriden 

Dee mannelijke hybriden uit de film worden als een grote wanordelijke en 

gevaarlijkee groep gekarakteriseerd. Terwijl het in THE LAST MAN ON EARTH, om 

eenn grote verzameling vrouwen ging die door een mannelijk tekort de orde 

kondenn bedreigen, komt in ISLAND OF LOST SOULS dus een troep halfmensen 

vann het mannelijk geslacht voor die smet en gevaar met zich meebrengen en 

hett product zijn van wetenschap zelf. Een afwijkende heterogene groep vervult 

opp meerdere niveaus de functie van 'de ander'. Via deze groep kunnen de 

bezoekerss hun eigen geprevaleerde orde formuleren. 

Inn de scène waarin de diermannen bijeenkomen voor het 

gehoorzaamheidsritueell  is goed te zien hoe diffuus en heterogeen deze groep 
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is.. De voorganger (gespeeld door Bela Lugosi) vraagt de groep keer op keer 

antwoordd te geven. De camera zwenkt van rechts naar links. In close-up zijn 

dee bijeengekomen hybriden te aanschouwen. De vegende en ononderbroken 

bewegingg van het beeld benadrukt de omvang en de diversiteit van de groep. 

All ee wezens hebben een ander uiterlijk. Sommige zijn klein en dun van 

postuur,, anderen gezet en fors van bouw. Sommigen hebben steil en anderen 

kroezigg haar. Het zijn mannelijke misbaksels van verschillend pluimage. Wat 

zee echter gemeen hebben is hun slordig en onfris uiterlijk. Ze zijn ongewassen, 

ongeschorenn en lopen vaak rond met ontblote bovenlijven. De broeken die zij 

dragenn zijn smoezelig en voddig en hun naakte torso's zijn vaak tot op de rug 

begroeidd met warrig haar. 

Dee westerlingen (incluis Moreau en zijn assistent) vormen een schril 

contrastt met deze eilandbewoners. Zij zien er allemaal even verzorgd uit. 

Parkerss haar zit ten alle tijde perfect en zijn kin blijf t (behalve aan het begin 

vann de film wanneer hij uit zee wordt opgepikt) gladgeschoren. Moreau heeft 

eenn net getrimd baardje en Parkers verloofde Ruth Walkers slaagt er in om 

zichh door het oerwoud te verplaatsen zonder een spatje modder op haar 

hakschoenenn te krijgen. In tegenstelling tot de hybriden hebben de 'migranten' 

uitt het westen een schoon èn uniform voorkomen. De homogene tropische 

wittee klederdracht die zij aanhebben, benadrukt opnieuw dat de Britse 

onderzoeksgroepp en de Amerikaanse bezoekers meer met elkaar gemeen 

hebbenn dan op het eerste gezicht mag lijken. 

Hett resultaat van Moreau's 'cleane' wetenschap is minder smetteloos. 

Dee hybride groep, die bestaat uit zoveel verschillende syntheses van mens en 

dier,, vormt een ongrijpbare dreiging die niet eenvormig maar heterogeen is en 

moeilijkk onder bedwang te houden. Vaak volgen de hybriden ongemerkt de 

westersee bezoekers of komen zij plotseling uit het niets opduiken. Als de 

wezenss te dichtbij komen en de regels van hun schepper niet in acht nemen, 

haaltt Moreau zijn zweep tevoorschijn om hen onder controle te houden en zijn 

zuiveree positie te bewaken. Ook het gehoorzaamheidsritueel wijst op de 

bedreigingg die de diermannen vormen en is bedoeld om een opstand van de 

mannelijkee creaturen te voorkomen. De diermannen belichamen een 

brandgevaarlijkk mengsel van verschillende in elkaar vervloeiende, en vaak 

tegenstrijdige,, kenmerken. Als vervormde vertalingen tussen natuur en 

cultuur,, als resultaten van een vermenging van asymmetrische categorieën, 

bedreigenn de wezens de orde. Deze heterogene monsterlijke groep vormt in 
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haarr verschijning een samensmelting van alles wat de Angelsaksische 

migrantenn buiten hun eigen orde willen plaatsen. 

Wanneerr Parker door Moreau rondgeleid wordt in zijn House of Pain, 

komenn ze bij een tredmolen die door misvormde wezens in beweging wordt 

gehouden.. Het rad is op een machine aangesloten. Moreau wijst naar de 

wezens:: "Those are some of my less successful experiments. They supply the 

powerr to create others.' Moreau geeft hiermee niet alleen aan dat efficiëntie in 

zijnn wetenschappelijke praktijk boven alles gaat. Hij laat ook zien dat hij zijn 

experimentelee uitkomsten als arbeidskrachten gebruikt, arbeidskrachten met 

weinigg sociaal aanzien. Deze ongelukkige creaturen worden door hem als een 

onderklassee behandeld. Ook de diermannen in het oerwoud worden door 

Moreauu laag op de sociale ladder geplaatst en gehouden: zij hebben geen 

huizen,, noch fatsoenlijk kleding, ze moeten hun kost in het oerwoud bijeen 

scharrelenn en hullen zich in lompen. Ze verblijven in het oerwoud en leiden 

eenn welhaast onmenselijk bestaan. Het zijn nooddruftige wezens die zich op de 

grenss van het humane en het dierlijke bevinden. 

Opp het eiland behoren de diermensen tot een onderklasse en de 'echte' 

mensenn tot een hogere klasse. Terwijl de diermannen buiten ronddolen, slapen 

Moreauu en zijn gasten in fatsoenlijke onderkomens, ontmoeten zij elkaar 

tijdenss beschaafde dineetjes, en gaan zij ten alle tijden net - ja zelfs in het wit -

gekleed.. En dat verschil willen ze zo houden. De door hen gewenste hiërarchie 

iss echter bij lange na niet solide en buiten morren de diermannen. Zij zijn vaak 

onrustigg en gehoorzamen moeilijk. De ongelijke en wankele relatie tussen de 

diermannenn en de Angelsaksische mensen op het eiland wijst op een conflict 

waarbijj  de mannelijke hybriden de rijke positie van de Angelsaksische 

eilanderss dreigen te ondergraven. Mede uit angst voor verlies van zijn 

onderscheidendee klassenpositie, behandelt Moreau zijn schepsels als horigen 

diee zijn commando moeten eerbiedigen en houden de andere bezoekers hen op 

afstand. . 

Doorr de hybriden tegelijk als lager geëvolueerd en als een lagere klasse 

tee typeren en de 'echte' mensen als hoger geëvolueerd en bemiddeld, wordt de 

matee van bezit en macht direct verbonden met de graad van evolutionaire 

ontwikkeling,, In lij n met een sociaal Darwinistisch standpunt dat binnen 

conservatieff  eugenetische kringen gehuldigd werd, luidt de premisse van de 

fil mm dat armoede geen sociaal, maar een biologisch verschijnsel is.200 Analoog 

aann deze gedachte wordt eigendom in ISLAND OF LOST SOULS, evenals in THE 
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EXPLOITSS OF ELAINE, gelijk gesteld aan een hogere evolutionaire ontwikkeling en 

armoedee aan een lagere evolutionaire positie die naar het beestachtige neigt. 

Ditt is evenwel niet de enige eigenschap die de diermannen in de film 

wordtt toebedeeld. Moreau heeft verschillende dieren geïmporteerd, maar veel 

vann de gehumaniseerde beesten lijken een synthese van mens en aapachtige, 

ofwell  antropoïde, dieren te zijn. Ze lopen veelal met een gebogen rug en op hun 

achterpoten,, ze zijn harig, maken aapachtige gebaren en slingeren aan lianen 

doorr het oerwoud. Hun menselijkheid komt tot uiting in hun latent vermogen 

tott taalontwikkeling en in hun capaciteit om min of meer rechtop te kunnen 

lopenn zonder steun.201 De recensent in The New York Herald Tribune noemt de 

halfmensenn die op het eiland scharrelen dan ook "Neanderthal extras" en in 

VarietyVariety wordt gesuggereerd dat het een soort "gorilla along human lines" 

betreft.. 202 Als missing links bevinden de diermannen zich op een grensgebied 

vann het menselijke en het aapachtige.203 

Somss wordt de armlastige groep diermannen als koloniale 'ander' 

geduid.. In de beschrijving van het gehoorzaamheidsritueel is te zien dat 

Moreauu veel weg heeft van een slavendrijver. Tevens wordt in deze scène 

geïmpliceerdd dat de diermannen primitieve bekeerlingen zijn die naar hun 

missionariss moeten luisteren. Ook Parker neemt zondermeer aan dat wezens 

"inboorlingen""  zijn en dat Moreau hun meester is. "Strange looking natives you 

gott here", zegt Parker tegen Moreau als hij één van de hybriden tegen het lij f 

loopt.. Later in de film voegt Parker aan zijn eerste uitlating toe: "Your natives 

behavee like beasts." Deze laatste uitspraak komt dicht bij de opvatting dat 

dierenn en inboorlingen als categorieën inwisselbaar zijn, omdat beide 

groeperingenn zich in een vergelijkbaar stadium van evolutionaire ontwikkeling 

zoudenn bevinden.204 Op sommige momenten in de film stellen de rijke 

Angelsaksischee personages de wezens dus gelijk aan niet westerse koloniale 

subjectenn van het eiland. Maar in hun heterogeniteit belichamen zij 

verschillendee kenmerken. Als mengcategorie stellen zij de westerse 

machthebberss in staat om hun homogeniteit te handhaven en te bepalen, en 

zijnn de diermannen een vergaarbak van alles wat in tegenspraak wordt geacht 

mett dit homogene beeld.205 

Middelss deze ongrijpbare groep kan het bezoek tevens haar eigen 

opvattingenn over mannelijkheid definiëren en verdedigen. De mannelijke 

onderklassee onderscheidt zich namelijk ook van hun Angelsaksische meesters 

doorr hun openlijke seksuele gedrag en hun ongecontroleerde agressiviteit. 
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Wanneerr de verloofde van Parker op het eiland arriveert, wordt ze bijkans door 

eenn der diermannen verkracht. Thomas en Parker willen het eiland meteen 

verlaten,, maar Moreau weet hen ervan te overtuigen dat het beter is om pas de 

volgendee ochtend te vertrekken. Zoals het ongehuwden betaamt, slapen de 

verloofdenn in aparte vertrekken. Bezorgd neemt Parker afscheid van haar voor 

dee nacht. Thomas doet de deur van haar kamer meteen achter zich op slot. Ze 

ontkleedtt zich en gaat in bed liggen. Ze slaapt in een schijnbaar goed 

beveiligdee ruimte met tralies voor de ramen. Een dierman die haar al de gehele 

dagg heeft bespied, verschijnt aan het raam en tracht de dikke stalen tralies om 

tee buigen. Dat gaat hem verbazingwekkend makkelijk af. Hij valt Thomas aan, 

maarr als zij gilt snelt Parker te hulp en schiet hij met een pistool (dat hij 

eerderr van Moreau heeft gekregen als teken van vertrouwen) op het beest. 

Nadatt Thomas bijna door de dierman verkracht is, zijn Moreau en Montgomery 

inn tweegesprek te zien. Montgomery is erg kwaad op zijn meester. Hij vindt dat 

Moreauu te ver is gegaan en dat hij Thomas niet had mogen gebruiken om 

voortgangg te kunnen maken met zijn voortplantingsexperimenten. 

Dee bestiale wezens loeren constant op de vrouwen op het eiland, die 

nietss van hen moeten hebben, en zijn nauwelijks in staat om hun seksuele 

kantt in bedwang te houden. Hun lagere mannelijke wezen wordt niet door 

morelee principes gecensureerd en zonder de zweep van de baas zouden zij een 

crimineell  gevaar vormen, zo doet de film ons geloven. De biologisch 

andersoortigee mannelijke hybriden worden als quasi-subjecten afgeschilderd 

diee dichter bij de wilde natuur staan en hun seksualiteit niet onder controle 

kunnenn houden.206 Zij vormen een seksuele dreiging die in onderzoek naar 

etniciteitt in film vaak als stereotiepe uitbeelding van de niet blanke man als 

verkrachterr is uitgelegd. Maar in ISLAND OF LOST SOULS worden de wezens niet 

zoo eenduidig gekleurd.207 

Hett valt op dat de Amerikaanse mannelijke held Parker op dit punt niet 

zoo sterk verschilt van de diermannen. Ook Parker zijn ongecontroleerde 

lustgevoelenss niet vreemd. In een ontmoeting met Lota geeft hij even openlijk 

toee aan zijn dierlijke ongekuiste gevoelens. Moreau heeft het idee opgevat dat 

hett een goed en effectief experiment zou zijn om een seksuele toenadering 

tussenn Parker en de pantervrouw uit te lokken. Hij merkt dat Lota niet bang is 

voorr Parker, terwijl zij haar mannelijke lotgenoten angstig ontwijkt. Zoals in de 

eerderr sequentiebeschrijving naar voren kwam, is de pantervrouw meteen 

betoverdd door de breedkakige held. Later in de film treffen de twee elkaar weer. 
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Parkerr zit in deze scène aan de waterkant. Hij rookt een pijp en is verdiept in 

eenn boek. Wanneer Lota hem uit zijn concentratie brengt, probeert hij aan 

haarr uit te leggen dat hij een belangrijk boek aan het lezen is: "(...) a book 

fromm dr. Moreau his library about electric wireless (...) radio. To build a short 

wavee transmitter."208 Hij vertelt haar dat het instruct ieboek hem misschien een 

mogelijkheidd kan bieden om het eiland te verlaten. Lota grist het boek uit zijn 

handenn en gooit het in het water. Ze wil niet dat Parker haar verlaat. Parker 

maantt haar tot kalmte, en vertelt haar dat hij al verloofd is. Wat volgt is een 

kuss die door Parker wordt geïnitieerd. Parker loopt daarna weg van Lota. Zij 

loopp achter hem aan en slaat nogmaals haar armen om hem heen. Parker 

reageertt nu afstandelijk. In een shot kan de kijker nu zien dat de armen van 

Lotaa gesierd worden door handen met behaarde puntige nagels. Dan pakt 

Parkerr de hand van Lota vast en ziet hetzelfde. Lota rent geschrokken weg. 

Inn H.G. Wells' boek The Island of Doctor Moreau wordt Parker 

geïntroduceerdd als een voormalig biologiestudent van University College in 

Londen.. Hiermee verwijst Wells naar zijn eigen achtergrond. Hij had 

biologielessenn gevolgd bij de befaamde Britse evolutionair bioloog T. H. Huxley 

enn was daar erg van onder de indruk. 209 De invloedrijke sociaal Darwinist 

Huxleyy wees op het ethische risico dat de evolutietheorie met zich meebracht. 

Dee mens werd in deze theorie immers als dierlijk wezen gezien die in haar drift 

tott overleven niet terugschrok voor (seksueel) geweld. Zij kon zich volgens 

Huxleyy evenwel tegen deze wrede kanten van de evolutietheorie verzetten door 

moreell  tegenwicht te bieden.210 Parkers s tandpunt in de kwestie met Lota sluit 

nauww aan bij deze gedachte. Evenals Huxley erkent Parker dat hij als mens 

dierlijkk is als hij Lota zoent. Hij probeert zich hier echter op morele gronden 

tegenn te verzetten. Zijn aantrekking tot Lota heeft iets natuurl i jks, maar hij 

kiestt ervoor om bij zijn eigen soort te blijven en zijn wilde seksuele verlangens 

tee onderdrukken. Hij temt het beest in zichzelf en zuivert de categorie mens zo 

vann het onmenseli jke. 

Datt Parker zijn dierlijke aandrang tegelijk erkent en censureert, hangt 

samenn met een veranderende opvatting over manneli jkheid b innen de 

Amerikaansee cul tuur. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, 

begintt een 'primitieve' dierlijke manneli jkheid na 1917 een deels gelegitimeerde 

plaatss binnen het blanke superiori tei tsdenken in te nemen.211 Anders dan in 

THEE LAST MAN ON EARTH draagt de held in ISLAND OF LOST SOULS deze nieuwe 

alss dierlijk gekarakteriseerde manneli jkheid in zich, terwijl hij deze 
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'eigenschap'' tegelijk met ethische motieven tracht te onderdrukken. 

Ookk op een ander punt verschillen de films in hun uitwerking van 

masculiniteit.. In THE LAST MAN ON EARTH kan gesproken worden van een angst 

voorr een ordeverschuiving in zowel vrouwelijke en mannelijke categorieën. In 

ISLANDD OF LOST SOULS is een ander patroon te bespeuren en ligt de nadruk 

meerr op een verschuiving van mannelijke definiëringen. Nu betreft het een 

grotee groep mannelijke monsters, in zichzelf een wanordelijk principe, die 

bovendienn uit een mannelijk brein is ontsproten. Zij belichamen een angst 

voorr een verschuiving in mannelijke rolpatronen. De mannelijkheid die 

bedreigdd wordt, is te situeren binnen de blanke Anglo-Amerikaanse klasse op 

hett eiland. Enerzijds wordt door zowel Moreau als Parker erkend dat de 

mannelijkee mens dierlijke neigingen heeft. Anderzijds wordt Parker als een 

categoriee mens opgevoerd die zich hier op ethische gronden tegen verweert. Hij 

kann op zich toegeven dat er vertalingen bestaan tussen dierlijkheid en 

mannelijkheid,, maar biedt daar een moreel tegenwicht aan. Een nieuwe 

verhardingg van categorieën wordt geïntroduceerd. 

Kattenstreken Kattenstreken 

Volgenss Moreau is Lota zijn best geslaagde experiment. Ze ziet er opvallend 

anderss uit dan de mannelijke hybriden. Evenals de mannelijke diermensen is 

haarr taalontwikkeling summier, maar anders dan hen heeft zij geen aapachtig 

voorkomen.. Behalve haar behaarde vingernagels lijk t ze erg menselijk. Zij is 

geenn groepsdier en loopt niet los in het oerwoud. In plaats daarvan heeft zij 

eenn eigen hok in het huis van Moreau, mede om haar tegen de ontaarde 

mannetjess te beschermen. Terwijl de mannelijke hybriden lelijk en seksueel 

ongecontroleerdd zijn, is Lota lieftallig en aantrekkelijk. Ze loopt rechtop en ziet 

err verzorgd uit. Ze heeft een kort lapje nonchalant om zich heen geknoopt, 

draagtt een bijpassend topje dat haar buik bloot laat en kijkt met haar 

katachtigee ogen schichtig en verleidelijk om zich heen. 

Dezee karakterisering van de vrouwelijke hybride zou simpelweg 

uitgelegdd kunnen worden als een conservatieve seksistische strategie. Als een 

exotischee onbehaarde verschijning zou zij gelezen kunnen worden als een 

fetisj,, als een mannelijk kijkpleziertje op cinematisch en wetenschappelijk 

niveau.2122 Terwijl afwijkende mannelijkheid getypeerd wordt als bestiaal en 

niett Anglo-Amerikaans zou de afwijkende vrouwelijkheid gekarakteriseerd 

wordenn als slaafs, passief en seksueel aanlokkelijk. In navolging van sommige 
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evolutionairee opvattingen, zou zelfs betoogd kunnen worden dat het volgens de 

fil mm eenvoudiger is om een vrouwelijk mens te creëren, omdat zij zich in een 

vroegerr evolutionair stadium zou bevinden.21J 

Maarr zo eenduidig is Lota niet te plaatsen. De vrouwelijke hybride is 

Moreau'ss meest geslaagde experiment en wordt menselijker voorgesteld dan al 

haarr mannelijke soortgenoten bij elkaar. Daarom kan zij als een gelegitimeerde 

mediatorr optreden. De diermannen worden in de wilde onbeschaafde sfeer 

geplaatstt en Parker wil niets met deze creaturen van doen hebben. Parker 

voeltt zich veel sterker met Lota verbonden. Hij voelt zich tot haar 

aangetrokken,, maar tegelijkertijd is zij het die hem aanzet om na te denken 

overr zijn eigen 'blanke' positie. Wanneer zij elkaar de eerste keer ontmoeten, 

ontspintt zich een gesprek waarin zij elkaar naar hun herkomst vragen. Lota 

neemtt genoegen met de verklaring dat Parker "uit de zee" is gekomen. Parker, 

diee van Moreau heeft gehoord dat Lota Polynesisch is, blijf t daarentegen 

doorvragenn over haar exacte herkomst. Hij geeft in dit gesprek ook aan dat hij 

err niet aan twijfelt dat zij geen oorspronkelijke bewoner van het eiland is: "(...) 

butt you're not a native of this island. I know, because I've seen some of them." 

Anderss dan bij de mannelijke hybriden die hij probleemloos in het oerwoud 

situeert,, stimuleert Lota hem om na te denken over noties van oorsprong en 

etniciteit.. Hij wil haar dolgraag buiten de wilde oorsprong die hij op het eiland 

meentt te ontwaren plaatsen, daar hij zich bij haar thuis voelt. Zou zij net als 

hijhij  een immigrant zijn en wat maakt haar dan anders? Zijn oorsprongsdenken 

wordtt door Lota op z'n kop gezet. Hij ziet haar als de exotische en etnische 

ander,, maar zoekt tegelijkertijd naar iets wat hen beiden onderscheidt van de 

groepp wezens in het oerwoud die hij voor de wilde oorspronkelijke 

eilandbewonerss aanziet.214 

Dee rol van Lota dwingt Parker om na te denken over verschillen tussen 

hetgeenn hij als menselijk en onmenselijk of wild en beschaafd categoriseert. 215 

Voorr Parker voldoet Lota noch aan zijn idee van wat "native" en wild is, noch 

aann zijn idee van Westers en beschaafd en dit brengt zijn aannames over deze 

categorieënn even aan het wankelen. Even, want Moreau's pogingen om 

categorieënn te ondergraven door doelbewust aan te sturen op een 

paringsexperimentt tussen Parker en Lota, wordt uiteindelijk door Parker 

gedwarsboomd.. Nadat hij Lota eenmaal in wilde passie heeft gekust, 

onderdruktt hij zijn dierlijke lusten. De mediatie die Lota biedt, wordt 
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uiteindelijkk door Parker afgewezen. Hij besluit trouw te blijven aan zijn 

verloofdee Ruth Thomas. 

Wanneerr het paringsexperiment tussen Lota en Parker is mislukt en 

Ruthh Thomas op het eiland arriveert, smeedt Moreau een ander plan. Eerst 

probeertt dr. Moreau Parker aan Lota te koppelen. Hij denkt dat Parker door de 

lieftalligee en passieve Lota verleid kan worden. Als bioantropoloog ziet hij 

Parkerr als hoog ontwikkeld dier dat uiteindelijk zijn primaire dierlijke lusten 

niett in bedwang zal kunnen houden. Hij bezigt de opvatting dat de primitieve 

lustt bij een man snel een actieve vorm aanneemt en dat Parker in samenspel 

mett een lonkend vrouwtje alras de balts zal uitvoeren. Hij lijk t even gelijk te 

krijgenn als Parker Lota vastgrijpt en haar wild zoent. Maar zijn kennis blijkt 

niett adequaat: de menselijke moraal van Parker is sterker dan zijn theorie. Nu 

onderschatt Moreau de heldhaftigheid van Parker die op het juiste moment zijn 

actievee mannelijke rol aanneemt en opnieuw een vermenging van bloed weet te 

verhinderen.. Zo wordt de positie van Amerikaanse Parker afgebakend van die 

vann 'de wilde' en worden categorieën uiteindelijk gezuiverd van hybridisatie. 

Datt Parker uiteindelijk kiest voor zijn verloofde, wijst niet zozeer op een 

mannelijkee voorkeur voor een passieve onderdanige vrouw. Anders dan Lota is 

Ruthh Thomas namelijk juist een onafhankelijke en actieve vrouw. Wanneer 

Parkerr vermist wordt, onderneemt zij van alles om hem terug te vinden. De 

dronkenn kapitein die Parker zo wreed achter heeft gelaten op het eiland, wordt 

doorr haar toedoen veroordeeld. Daarna dwingt ze hem de koersbepaling van 

hett onbekende eiland door te geven. Zij regelt zelf een andere schipper om 

haarr geliefde te redden. Wanneer ze tegen het einde van de film voet aan wal 

zett op het naargeestige eiland, vraagt de nieuwe kapitein haar beschermend of 

zee bang is, waarop zij verontwaardigd en ontkennend antwoordt. Thomas is 

duss veel minder passief en afhankelijk dan Lota en komt over als een 

zelfstandigee en sterke vrouw. Door te kiezen voor Thomas verdedigt Parker niet 

zozeerr een conservatieve opvatting over vrouwelijkheid en passiviteit. Wel 

verzekertt hij zo een 'puur' Angelsaksische nageslacht dat niet door exotische 

bloedd besmet is. De film propageert dat het vermengen van bloed (het 

bemiddelenn tussen verschillende soorten) slechte en gevaarlijke gevolgen heeft 

enn met een tegenstrategie van zuivering bestreden moet worden. 
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OnzuiverOnzuiver bloed 

Moreau'ss experimenten met de westerse bezoekers en de diermensen kunnen 

omschrevenn worden als een poging tot amalgameren, een term die wordt 

gebezigdd om het innig verbinden of samensmelten van ongelijksoortige 

bestanddelenn te beschrijven.216 Deze ongelijksoortigheid wordt in de film in 

termenn van ras en klasse geduid. Maar ook de diermensen zelf zijn een 

productt van een mengpraktijk. Het zijn hybriden met verschillende 

stambomenn en, zoals reeds beschreven, is deze onderklasse dan ook in 

verschijningg veeleer een mengelmoes dan een homogene groep. Het is een 

meltingmelting pot in optima forma. 

Amalgamatiee leidt in de film tot slechte resultaten. De operatie die 

Moreauu op de dieren uitvoert is nog niet geperfectioneerd en heeft maar een 

kortt geleefd resultaat: de hybriden veranderen zienderogen weer terug in de 

dierenn die zij voor de operatie waren. Nadat Lota de zuivere voortplanting van 

Parkerr heeft bedreigd, degenereert zij langzaam tot een behaarde panter. Bij de 

mannelijkee hybriden is dit niet veel anders. Net als Lota neemt het 

beestachtigee langzamerhand in deze wezens ook weer de overhand. Moreau 

kann dit degeneratieproces middels een operatie stoppen, die (zoals de naam 

HouseHouse of Pain aangeeft) met veel pijn en moeite gepaard gaat. 

Zowell  Lota als de diermannen zijn geestelijk en lichamelijk labiel. Zij 

kunnenn zich fysiek moeilijk handhaven en vervallen snel in dierlijk en 

ongecontroleerdd gedrag. Daarbij zijn ze niet heel intelligent en is hun 

taalontwikkelingg zowel grammaticaal als lexicaal van een beperkt niveau. Maar 

dee mannelijke wezens hebben slechtere en zwakkere kenmerken dan Lota. 

Hunn degeneratie gaat een stuk verder. De wezens zijn potentiële verkrachters 

diee hun dierlijke lage lusten niet in bedwang kunnen houden. Daarbij zijn de 

mannelijkee hybriden onrustig en angstig. Wat hen in het bijzonder doet 

opschrikkenn zijn de geluiden die uit de operatiekamer ontsnappen als het 

wetenschappelijkk team een nieuwe synthese aan het produceren is. Op dit 

momentt is het gehoorzaamheidsritueel nodig om een opstand van de wezens te 

verijdelen.. Al deze zwakke eigenschappen van de diermannen sluiten nauw 

aann bij de kenmerken die in conservatief eugenetische kringen werden 

gebruiktt om de zogenaamde "hereditary defective lower groups" te 

omschrijven.. Om termen te gebruiken die in eugenetische erfelijkheidskaarten 

vann lagere groepen werden gehanteerd, de diermannen zijn "crimineel", 
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"onrustig",, hebben "amorele neigingen", een "zwakke fysieke gezondheid" en 

zijnn "zeer zwak begaafd" of "imbeciel."217 

Inn de ja ren twintig en dertig waren eugenetisch geïnformeerde debat ten 

volgenss de wetenschapshistor icus Daniel J. Kevies nog steeds zeer populair in 

dee Verenigde Staten. Conservatieve pur i te inse s temmen beweerden nog steeds 

datt Angelsaksische groeperingen qua ras en klasse biologische super ieur 

warenn aan andere Amerikanen en hun bloedlijn moesten vrijwaren van 

besmett ing.. In deze tij d van depressie dachten zij bewijzen te hebben gevonden 

datt de menseli jke degeneratie zich i n een vergevorderd s tadium bevond. Er 

werdd om harde maatregelen geroepen (maatregelen die vaak ook werden 

doorgevoerd),, zoals gedwongen sterilisatie van "zwakbegaafden', om deze 

verondersteldee degeneratie te bestrijden.218 

Tegelijkertijdd werden dergelijke u i tspraken met wetenschappeli jke 

a rgumentenn bestreden.2 19 In een sociaal-wetenschappeli jk boek Race and 

PopulationPopulation Problems uit 1929 bekrit iseert de au teur bijvoorbeeld de 

conservatieff  eugenet ische bewering over rassen-amalgamat ie. Hij vat het 

s tandpuntt dat hij bestri jdt als volgt samen: 

AA number of writers have based their objection to the amalgamation of races upon 
aa belief that the blood differs, and when fused, especially when the racial types are 
veryy divergent, causes a disharmonie cross - an unstable individual or group, 
subjectt to various kinds of weaknesses, diseases, and degeneracies.220 

Volgenss sommige schrijvers zou amalgamatie van verschil lende rassen tot 

zwakkee en labiele resul ta ten leiden en een nageslacht produceren dat zou 

lijdenn aan zwakte, ziekte, en inderdaad: degeneratie. Later in het boek verwijst 

dee au teur naar een aantal wetenschappelijke werken die dit s tandpunt 

huldigen,, maar brengt hij als tegenargument te berde dat deze amalgamatie al 

eeuwenn aan de gang is en dat het begrip ras eigenlijk niet bestaat. Hybridisatie 

kann niet zo eenvoudig afgekeurd worden omdat de gehele mensheid, en dus 

ookk de groepen die zich zuiver wanen, hier het tastbare resul taat van zijn, zo 

steltt hij.221 Het s tandpunt dat in dit boek wordt uitgedragen, is niet uniek. 

Vanaff  de negent iende eeuw tot na de tweede wereldoorlog werd er een 

gepolariseerdd debat gevoerd over de gevolgen van wat amalgamatie of 

hybridisatiee werd genoemd.222 

Hett is opvallend dat rond het verschijnen van de fil m het voornaamste 

verzett tegen racist ische en separatist ische tendensen b innen de eugenetica 

doorr biologen werd gevoerd die, evenals Moreau, de Britse nationaliteit 
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bezaten.. Een groep die bestond uit de Britse biologen J. Huxley 2Z3 (de 

kleinzoonn van de eerder genoemde T.H. Huxley}, L. Hogben, J .B.S. Haldane en 

dee Amerikaanse bioloog H.S. Jenn ing, publiceerde populaire werken waarin 

opiniess over het verband tussen amalgamatie en degeneratie bestreden 

werden.. Deze groep krit ische biologen genoot bekendheid aan beide zijde van 

dee oceaan en h un werk werd zowel in de Verenigde Staten als in Engeland 

gepubliceerdd en gelezen.224 Analoog h ieraan is het pleidooi voor vermenging in 

ISLANDD OF LOST SOULS Brits geduid: de Amerikaanse held van de fil m neemt 

kenniss van het progressieve gedachtegoed van de Brit Moreau- een 

translat ieprakti jkk - om het uiteindelijk af te keuren - een zuiveringspraktijk. 

Parkerr houdt hiermee de opinie in stand dat rassen zuiver kunnen zijn en dat 

dezee veronderstelde zuiverheid bijdraagt aan een gezonde instandhouding van 

hett menselijk ras. Hij keert zich hiermee tegen de oude wereld waar verdorven 

opinies,, die de door hem voorgestane Anglo-Amerikaanse orde dreigen a an te 

tasten,, welig zouden tieren. 

Inn Amerikaanse werken die volhouden dat amalgamatie een bedreiging 

voorr de Angelsaksische gegoede klasse vormt, wordt op verschil lende wijzen 

retorischh tegenwicht geboden aan het argument dat amalgamatie de mens 

eigenn zou zijn en dat er geen steekhoudend bewijs is voor de slechte gevolgen 

vann de vermenging van bloed. Hybriden worden tot monsters gemaakt en 

bui tenn de eigen orde geplaatst. Dit probleem wordt bijvoorbeeld opgelost door 

hybridisatiee te erkennen, maar te stellen dat het resul taat afhangt van welke 

rassenn gemengd worden. Om uit een belangrijk lesboek uit die tijd te citeren: 

Iff  only a good ore goes into the 'melting pot' there is no cause to fear for the result 
(...)) if those hybrids which combine the good qualities of the parent races could be 
segregatedd and bred, a race superior to any existing human type could probably be 
established.225 5 

Dee "typical American" zou een mengsel zijn van verschil lende hoge Europese 

rassenn en dit zou ju ist superieure resul taten opleveren. Maar als laag 

gedefinieerdee rassen zich met deze hoge rassen mengen zou de legering aan 

kwaliteitt inboeten. Deze volgens de cul tuurhistor icus Robert J.C. Young 

gangbaree opinie wordt ook uitgedragen in het destijds veelgebruikte 

biologieboekk Genetics and Eugenics van W.E. Castle.226 In dit boek wordt 

gesteldd dat het "natuurlijker" is om met het eigen soort te paren als die 

mogelijkheidd bestaat en dat personen die zich hier niet aan houden al bij 

voorbaatt tot het zwakkere gedegenereerde soort behoren: "mating out of race, 

99 9 



whenn mates within the race are available is (...) evidence that the individual so 

matingg is a social outcast." De auteur voegt hieraan toe dat gemengde 

huwelijkenn in Tahiti en Zuidwest Afrika zouden hebben aangetoond dat alleen 

lageree rassen voordeel hadden aan zulke "experimenten", omdat hun bloed 

mett beter bloed vermengd zou worden.227 

Dee mannelijke hybriden van Moreau en (in mindere mate) de 

pantervrouw,, dienen als bewijs voor dergelijke visies. Zoals in de tekst van 

Castlee wordt beweerd, winnen de lagere soorten in de film wellicht door 

hybridisatie,, maar de hogere rassen zeker niet. Het is zelfs zo dat deze laatste 

groepp in ISLAND OF LOST SOULS bedreigd wordt door Moreau's experimentele 

uitkomsten.. De hybriden mogen amoreel en laag zijn, maar ze hebben ook 

menselijkk bloed door hun aderen stromen. Het is dan ook letterlijk op het 

momentt dat zij het bloed van een 'echt' mens proeven, dat zij in opstand tegen 

hunn meester komen. Het smaakt naar meer... Zij slaan de vitrines kapot 

waarinn de chirurgische instrumenten opgeslagen liggen en leggen Moreau op 

zijnzijn eigen operatietafel. Zoals de recensie in de New York World Telegram het 

samenvat:: "the half-humanized brutes revolt and give him a dose of his own 

medicine"2288 De hybriden eigenen zich menselijke instrumenten en bezittingen 

toee en bedreigen zo de Angelsaksische afgebakende positie. 

Uiteindelijkk wordt dit argument omgekeerd en deze bedreiging 

gepacificeerd.. Niet progressie maar degeneratie blijkt het sterkste in de 

diermannen.. Er wordt een tegenstrijdige beweging gemaakt richting noties van 

degeneratiee en natuurlijke selectie. De zwakke wezens kunnen zichzelf niet 

onderr controle houden nu hun leider zijn dominante positie verloren heeft en 

zijj  hun natuurlijke plaats niet meer kennen. De onstabiele hybriden 

degraderenn tot psychotische agressieve monsters. Zij steken het eiland in 

brandd en vernietigen zo niet alleen het wetenschappelijk project, maar ook 

zichzelf.. De zwakker geachte soorten en de zwakker geachte wetenschap gaan 

zoo aan degeneratie ten onder. Zij zijn niet sterk genoeg om te overleven en te 

overwinnen,, zo wordt ons in de film voorgehouden. 

Zuiveringsrituelen Zuiveringsrituelen 

Dr.. Moreau en zijn assistent zijn als westerlingen naar een tropisch gebied 

afgereisd.. Zij interveniëren als wetenschappelijk team met veronderstelde 

distinctiess tussen 'wilde natuurlijke' en de 'westerse culturele' sfeer. Moreau 

domineertt niet alleen een eiland dat voornamelijk uit oerwoud bestaat, maar 
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verandertt de structuur van dit natuurlijke domein door meegebrachte dieren 

inn deze tropische omgeving te implementeren. Zijn drang tot het beheersen en 

cultiverenn van de wilde sfeer gaat echter zo ver dat hij deze niet alleen 

herschiktt door dieren te importeren, maar deze tevens chirurgisch tracht 

modificerenn door het 'wezen' van dieren te vermenselijken. In de praktijk van 

Moreauu hebben natuur en cultuur geen vaste plaats en worden zij als 

categorieënn vermengd. De premisse van evolutietheorieën dat de mens dierlijk 

iss en dat haar ontstaan gedacht moet worden in termen van veranderlijkheid 

enn hybridisatie, wordt door Moreau in de praktijk gebracht. Anderzijds 

hanteertt Moreau scherpe hiërarchieën die in tegenspraak lijken met zijn 

praktijkk van vermenging. De wetenschappelijke ruimte van Moreau dient als 

paradoxalee locus voor hybridisatie- en zuiveringspraktijken. 

Ookk de verhouding tussen het eiland van Moreau en het vasteland 

kenmerktt zich door hybridisatie en zuivering. Door Moreau's werkplaats te 

presenterenn als geïsoleerde ruimte wordt gewezen op de neiging van 

wetenschappelijkee praktijken om zich af te zonderen en boven andere 

domeinenn te plaatsen. Met de komst van het onverwachte bezoek wordt deze 

begrenzingg echter doorbroken. Parker treedt op als overzeese controleur die de 

doorr Moreau geambieerde scheiding tussen zijn wetenschappelijke praktijken 

enn de 'buitenwereld' doorbreekt. Via zijn bemiddeling wordt gewezen op het 

belangg van contact tussen wetenschappelijke werkplaatsen en de 

'buitenwereld'.. Wetenschap kan anders worden misbruikt, hetgeen tot 

ongewenstee ethische gevaren kan leiden, zo luidt de boodschap van de film. 

Hett eiland, dat sterk verbonden wordt met het Brits erfgoed van de 

Verenigdee Staten, had Parker eigenlijk ver achter zich willen laten. Maar hij 

heeftt er, zoals ik heb beargumenteerd, meer te zoeken dan hij zelf kan 

doorgrondenn of voorzien. Zijn uiteindelijk missie is om als Amerikaan de 

mediatiess tussen wat enerzijds als cultuur en menselijk en anderzijds als 

natuurr en dierlijk gedefinieerd wordt te zuiveren. De morsige kanten van 

evolutietheorieënn die niet eugenetisch geïnformeerde categorieën kunnen 

ontkrachten,, worden door zijn morele interventie bestreden. 

Eerstt wordt Parker bijna meegezogen in de besmette staat die op het 

eilandd heerst. Hij geeft toe aan zijn dierlijke seksuele kant en medieert hiermee 

tussenn wat hij als menselijk en onmenselijk begrijpt. Zo raakt hij bijna 

gecontamineerdd door een afwijkende mannelijkheid die als amalgaam van een 

lagee klasse, het dierlijke en het niet Amerikaanse wordt gepresenteerd. Parkers 
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menselijkk moraal redt hem van zijn ondergang. Anders dan Moreau, geeft hij 

tegenwichtt aan chaotische en brute aspecten van evolutionair denken. In 

Latouriaansee zin tracht hij vertalingen tussen categorieën te erkennen en te 

zuiveren.. Hoewel het bedrijven van de liefde met Lota iets 'natuurlijks' heeft, 

kiestt hij voor zijn eigen soort en versterkt hij zodoende eugenetisch 

geïnformeerdee categorieën. 

Aann het einde van de film verlaten Parker, Thomas en Montgomery het 

barbaarsee eiland. De chirurg Montgomery besluit aan boord te stappen omdat 

hijj  naar eigen zeggen liever gestraft wordt voor zijn daden, dan dat hij nog 

langerr op het eiland blijft . Met zijn vertrek neemt Montgomery afstand van 

Moreau'ss eiland en kiest hij voor een bemiddeling tussen wetenschap en 

buitenwereld.. Parker en Thomas hebben met hun vertrek hun hoge positie op 

dee evolutionaire ladder veiliggesteld en gaan voorwaarts, de monsters, hun 

dierlijkee oorsprong en hun Brits verleden achter zich latend. "Don't look back!" 

iss Parkers advies als zij van wal steken. Achter hen wordt het eiland verwoest 

enn ontsmet door een cathartische vlammenzee. 
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