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Voorwoord Voorwoord 

Overr de vertaling van Charles Darwins boeken laat zich een aparte ge-
schiedeniss schrijven. Daaruit zou blijken dat van zijn belangrijkste 
werkenn steeds binnen enkele jaren Nederlandstalige uitgaven zijn ver-
schenen.. Van On the origin of species (1859) was een Nederlandse 
vertalingg beschikbaar vanaf 1864. Alleen de Duitse (i860) en de 
Fransee vertaling (1862) waren er duidelijk eerder, terwijl de Russische 
enn Italiaanse in hetzelfde jaar verschenen als de Nederlandse. Van The 
descentdescent of man verscheen al een Nederlandse vertaling in hetzelfde jaar 
waarinn het Engelstalige origineel verscheen (1871). Ook nu waren het 
Duitsland,, Rusland, Italië en Frankrijk waar, naast Nederland, Darwins 
nieuwee boek relatief snel in vertaling verscheen. Van The expression of 
emotionsemotions in man and animals (1872) verscheen al na één jaar een Ne-
derlandsee uitgave. Dit keer waren alleen de Duitse en Russische ver-
talingg er eerder, maar de Franse en Italiaanse later.1 Van de drie 
genoemdee Darwin-boeken zijn tussen 2000 en 2002 nieuwe Neder-
landstaligee uitgaven verschenen.2 

Inn het licht van deze tamelijk consequente aandacht vanuit Neder-
landd voor het werk van Darwin, is het verbazingwekkend dat er niet 
eerderr een uitgebreide Nederlandse studie naar de sociale invloed van 
zijnn evolutietheorie is verschenen. Dit boek probeert daarin verande-
ringg te brengen. Ik heb me beperkt tot de drie Europese landen waar de 
schokk van Darwins theorie het eerst en het meest zichtbaar werd ge-
voeld:: Engeland, Duitsland en Frankrijk. Daar - en in de Verenigde 
Staten,, waarop eerdere studies van het 'sociaal-darwinisme' zich sterk 
hebbenn geconcentreerd - werden de grote lijnen van het sociale Dar-
win-debatt uitgezet. Op de reconstructie van die lijnen, van de rede-
neerpatronenn die de sociaal-darwinistische vertogen over landsgrenzen 
heenn hun eenheid gaven, heb ik me met voorrang gericht. Mijn keuze 
omm Nederland niet in deze studie te betrekken blijf t zonder twijfel dis-
cutabel.. Hopelijk wordt iemand hierdoor geprikkeld om deze taak, die 
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ikk louter uit noodzakelijke zelfbeperking terzijde heb gelaten, op zich 
tee nemen. 

Ikk heb lang - te lang volgens mijn dierbaren - over dit boek gedaan. 
Traagheid,, aarzeling, vertwijfeling, een drukke baan en andere onvol-
komenhedenn mijnerzijds hebben daarbij zeker een rol gespeeld. Maar 
belangrijkerr is dat ik maar moeilijk afscheid kon nemen van een onder-
werpp dat mij, haast letterlijk, boeide. Dat ik die eigenschap deel met 
eenn bont internationaal gezelschap van scribenten dat zich, dankzij een 
niett aflatende productiviteit, de eretitel the Darwin-industry heeft ver-
worven,, is wellicht een excuus. Het was leuk genoeg om er lang over te 
doen.. Desondanks is het niet mogelijk gebleken om alles te lezen wat 
overr Darwin, de darwinisten en de sociale context en doorwerkingg van 
hunn ideeën is verschenen en nog steeds, zonder ophouden, verschijnt. 
Ikk kan me troosten met de gedachte dat tegen een hele industrietak niet 
opp te lezen valt. Bovendien, de beste manier om met een overdaad aan 
informatiee om te gaan is: er zelf aan bijdragen. 

Ikk dank mijn promotor prof. Piet de Rooy voor zijn scherpzinnige 
adviezenn en correcties, steeds tijdig afgewisseld met vriendelijke be-
moediging.. Aan mijn eerste verkennende gesprekken met prof. Dirk 
vann Arkel, lang geleden in Leiden, bewaar ik de beste herinneringen. 
Stimulerendd was de deelname aan het symposium Sociale evolutie, 
onderr leiding van Nico Wilterdink gehouden door het Amsterdams So-
ciologischh Tijdschrift en onder die titel als boekaflevering van het AST 
verschenen.33 Johan Braeckman ben ik erkentelijk voor zijn waarde-
vollee suggesties bij de eindtekst. En mijn collega's verdienen een 
pluimm omdat ze, dankzij een goed ontwikkeld empatisch vermogen, 
niett té vaak vroegen hoe ver ik al gevorderd was. Ik dank verder ieder-
eenn die mij de afgelopen jaren heeft gesteund, moreel, intellectueel of 
mett concrete diensten. In het bijzonder wil ik mijn vrouw Corry bedan-
kenn voor de stapels kopieën die ze voor me maakte, de boeken die ze 
voorr me leende en vooral voor haar engelengeduld. 


