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Proloog Proloog 

MoreauMoreau 's droom 

"Toenn nam ik een gorilla", zei Moreau, ".. .en daarmee maakte ik, wer-
kendd met uiterste zorgvuldigheid en de ene na de andere moeilijkheid 
overwinnend,, mijn eerste mens. De hele week, dag en nacht, vormde ik 
hemm om. Bij hem waren het vooral de hersenen die omgevormd moes-
tenn worden ... Ik vond hem een vrij aardig specimen van het negroïde 
typee toen ik hem af had ..."' 

Victoriaanss Engeland toonde zich behoorlijk geschokt door H.G. 
Wells'' zwarte utopie The island of Doctor Moreau (1896). Het was het 
verhaall  van een berucht vivisector (Moreau), die Engeland onder druk 
vann de publieke opinie had moeten verlaten en die vervolgens zijn ge-
heimee wetenschappelijke experimenten voortzette op een onbekend 
tropischh eiland, dat hij geleidelijk bevolkte met zo'n zestig mensach-
tigee wezens, die hij via uiterst pijnlijke operaties op dieren tot stand 
brachtt (de 'Beestmensen'). Wat sommige Victoriaanse lezers onaange-
naamm beroerde was de zinloze wreedheid van het leven op Moreau's ei-
land,, waarin de bioloog Edward Prendick na zijn schipbreuk bij toeval 
terechtkwam.. Droog legde Moreau aan Prendick uit: "De natuurstudie 
maaktt een man uiteindelijk net zo meedogenloos als de natuur zelf is." 
Wells'' novelle kon slechts gelezen worden als een onverhulde aanval 
opp een evolutiebiologie die zelf het heft in handen meende te kunnen 
nemen.. En die daarmee het leven niet alleen van zijn geheimen, maar 
ookk van zijn waardigheid dreigde te beroven. Wat Moreau, als een 
Faustt overmeesterd door de betovering van zijn research-project, aan-
zagg voor "een proces van humanisering", verkeerde in werkelijkheid in 
eenn proces van animalisering: al Moreau's creaturen vielen terug naar 
hunn vroegere dierlijke staat en de echte mensen op het eiland, met 
Prendickk als enige uitzondering, werden er het slachtoffer van. Mo-
reau'ss geloof in de grenzeloze plasticiteit van alle levende vormen, fy-
siekk én mentaal ("een varken kan worden onderricht"), bleek slechts 
natuurwetenschappelijkee hybris.2 
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TheThe island of Doctor Moreau bevatte diverse verwijzingen naar het 
darwinisme.. Edward Prendick, de centrale figuur en verteller, was een 
leerlingg van Huxley, Darwins waakhond en prijsvechter. De deels aap-
achtigee eigenschappen van de 'Beestmensen' konden gemakkelijk 
wordenn herkend als een verwijzing naar de darwinistische afstam-
mingsleer.. Moreau betoonde zich bijna achteloos een aanhanger van de 
theoriee van natuurlijke selectie ("Ik heb nog nooit gehoord van iets nut-
telooss dat niet uit dit bestaan werd weggevaagd, vroeger of later. U 
wel?")) en uit het feit dat de nakomelingen van de 'Beestmensen' de 
dierlijkee vorm vertoonden van vóór Moreau's ingreep, werd de darwi-
nistischh klinkende conclusie getrokken dat er van erfelijkheid van ver-
worvenn eigenschappen klaarblijkelijk geen sprake was.3 

Hett meest pijnlijke aspect van het boek was wellicht dat het de be-
langrijkstee troost die aan het darwinisme kon worden ontleend, weg-
nam:: de evolutietheorie had dan weliswaar de mens van zijn metafysi-
schee troon gestoten door hem in te lijven bij het dierenrijk, ze had tege-
lij kk de status van de wetenschap enorm verhoogd en het geloof in het 
wetenschappelijkk kunnen een stevige stimulans gegeven. Voor het 
eerstt leek de mens echt toegang te hebben gekregen tot de geheimen 
vann de organisatie van het leven. H.G. Wells' boek ondermijnde die 
troostrijkee gedachten door de idee van de biologische maakbaarheid ad 
absurdumabsurdum te voeren. De zonderlinge 'doctor Moreau' symboliseerde 
hett maatschappelijk gevaar dat op de loer lag wanneer men weten-
schappelijkee onderzoekers hun gang liet gaan in hun obsessieve hang 
naarr controle van de evolutie van het leven. Het bijzondere was dat 
dezee waarschuwingen tegen een overambitieuze en onethische natuur-
wetenschapp vloeiden uit de pen van een insider: de jonge Wells had, als 
beursstudent,, in Londen biologielessen van Huxley gevolgd, net als 
zijnn held Prendick. Wells was aanvankelijk zelfs een van Huxley's ster-
leerlingen,, maar bleek uiteindelijk, rusteloos voortgedreven als hij 
werdd door zijn rijke fantasie, niet over het geduld te beschikken dat 
voorr serieus wetenschappelijk onderzoek nodig is.4 Niettemin, in het 
jaarr dat Huxley hem onder zijn hoede had, onderging Wells voor eens 
enn altijd de invloed van het darwinisme en zijn leermeester bleef zijn 
grotee voorbeeld. Wells had dus geen persoonlijk motief om de evolu-
tiebiologiee moedwillig in een kwaad daglicht te stellen. We mogen 
aannemenn dat zijn bezorgdheid oprecht was. Ook Huxley zelf was zich, 
inn het laatste deel van zijn turbulente carrière als vechter voor Darwins 
zaak,, indringende vragen gaan stellen over de ethische gevolgen van 
dee evolutietheorie.5 
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Wass er een serieuze aanleiding voor de zorgen van Wells en Huxley? 
Dreigdee de darwinistische biologie - of beter: de vrijelijke toepassing 
daarvann - hier en daar inderdaad te ontsporen en een richting te gaan 
volgenn die onethisch was? Natuurlijk waren er de verontrustende plan-
nenn van de eugenetica, die nieuwe, door Darwins neef Francis Galton 
uitgevonden,, discipline waarin de jonge kennis van de evolutie en van 
dee erfelijkheid werden gecombineerd om biologische mensverbetering 
tee bewerkstelligen. Dwangmaatregelen om minderwaardig geachte 
personenn in hun voortplanting te belemmeren, werden door sommige 
eugeneticii  niet uitgesloten. En er was dat amorfe, ongedefinieerde en 
veelkoppigee verschijnsel van het sociaal-darwinisme. 

Dee ware betekenis van het sociaal-darwinisme is in de historische li-
teratuurr al geruime tijd een discussiepunt. Sinds de jaren vijfti g zijn er 
diversee serieuze pogingen ondernomen om de alarmerende visie, die 
inhieldd dat vooral in Amerika, Engeland en Duitsland talrijke toonaan-
gevendee intellectuelen - in wetenschap, literatuur en politiek - als 'so-
ciaal-darwinisten'' moesten worden beschouwd, te nuanceren of zelfs te 
weerspreken.. In het eerste hoofdstuk zal ik enkele kenmerkende ver-
schillenn in de historische interpretaties van het sociaal-darwinisme de 
revuee laten passeren, met bijzondere aandacht voor de diverse defini-
tiess die in omloop zijn. Een uitgebreider overzicht van dit historisch 
debatt is in het appendix opgenomen. 

Iss er niet al genoeg over het sociaal-darwinisme geschreven? Ja, als we 
naarr het grote aantal verschenen publicaties kijken. Nee, wanneer we 
onss de kritische vraag stellen of de diverse raadsels die het sociaal-dar-
winismee omvat van een bevredigende oplossing zijn voorzien. Ik noem 
enkelee van deze raadsels, die aanleiding zijn geweest voor het schrij-
venn van dit boek. Welke rol heeft Darwin ten aanzien van het sociaal-
darwinismee gespeeld en draagt het verschijnsel dus terecht zijn naam? 
Iss het sociaal-darwinisme niet gewoon terug te voeren op de uitgespro-
kenn individualistische laissez /a/re-filosofie van de socioloog Herbert 
Spencer?? Is het overwegend een conservatief verschijnsel of manifes-
teerdee het zich evenzeer, of wellicht nog meer, in de kring van sociaal-
politiekee hervormers? Is het sociaal-darwinisme het product van be-
wustee mythevorming of had het aanwijsbare invloed in wetenschap, li -
teratuurr en politiek? Wat veroorzaakte dat sociaal-darwinistische 
denkbeeldenn in meer of mindere mate aanhang hadden? Hoe valt te 
verklarenn dat het sociaal-darwinisme zich in zoveel varianten voor-
deed?deed? Heeft deze veelvormigheid (die het zo moeilijk grijpbaar maakt) 
wellichtt tot gevolg dat het geen consistent geheel van denkbeelden 
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vormt?? Was de eugenetica een uitingsvorm van het sociaal-darwinisme 
off  was het een op zichzelf staand verschijnsel? In hoeverre hebben so-
ciaal-darwinistischee opvattingen bijgedragen aan racistische ideolo-
gieën? ? 

Maarr het grootste raadsel is: wat is nu eigenlijk 'sociaal-darwinisme'? 
Hett antwoord laat zich niet vinden door eenvoudig naar de juiste de-
finiti ee te zoeken. Alleen een uitgebreide analytische beschrijving van 
dee historische samenhang tussen de aan het darwinisme gelieerde so-
cialee denkbeelden kan het sociaal-darwinisme definiëren. De samen-
hangg is de definitie. Het is niet toevallig dat degenen die de zinvolheid 
vann het concept sociaal-darwinisme betwijfelen of betwisten, juist wij-
zenn op de onsamenhangendheid van de diverse uitingen die onder dat 
begripp zijn gerangschikt. Er zijn momenten geweest waarop ik gedacht 
hebb dat de aanhangers van deze atomistische visie op het sociaal-dar-
winisme,, met hun stelling dat er slechts sprake is geweest van een aan-
tall  verspreid voorkomende, sterk uiteenlopende, onsamenhangende, 
sociaal-darwinistischee denkers en denkbeelden, gelijk hadden. Het was 
voorall  de opvallende verwantschap in de redeneerpatronen die ik in 
velee sociaal-darwinistische publicaties uit de laatste decennia van de 
negentiendee eeuw en de eerste jaren van de twintigste aantrof, die me 
vann het tegendeel heeft overtuigd. Dit is de eerste vorm van samenhang 
diee het sociaal-darwinisme zijn eenheid kan geven. Men zou het de lo-
gischegische samenhang kunnen noemen. Daarnaast is er de biografische sa-
menhang,menhang, al datgene wat de sociaal-darwinisten in hun levensloop met 
elkaarr verbindt, de culturele kringen waarin zij verkeerden en waarbin-
nenn zij gedachten uitwisselden. Dit kan mede een verklaring zijn voor 
dee eerstgenoemde samenhang der redeneringen. Het zoeken naar on-
derlingee verbanden en verwantschappen in de levens van de sociaal-
darwinistenn is de reden voor de terugkerende aandacht in de navol-
gendee hoofdstukken voor het biografische detail. Het staat overigens 
nogg te bezien of de banden tussen bepaalde individuele sociaal-darwi-
nistenn zo stevig waren dat ervan enkele 'scholen' kan worden gespro-
ken,, zoals in de oudere literatuur wel is gedaan.6 

Tenn slotte is er de historische samenhang van de ontwikkelingslijnen 
inn de periode i860-1918. Het kan hierbij gaan om 'externe' politieke, 
socialee en wetenschappelijke ontwikkelingen waarmee het werk van 
sociaal-darwinistenn verbonden blijkt, maar ook om 'interne' algemene 
lijnenn die zich binnen het domein van hun werk manifesteren. Ik ben 
ervann overtuigd geraakt dat het sociaal-darwinisme noch een losse ver-
zamelingg opvattingen is, noch een coherente en gesloten ideologie, 
maarr een verschijnsel dat zich geleidelijk in een aantal fasen heeft ont-
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wikkeld.. Een intellectueel proces dat de eerste generaties doormaakten 
diee zich voor de opgave gesteld zagen om de sociale impact van Dar-
winss leer van de biologische evolutie te verwerken en te vertalen in een 
sociaal-politiekk en sociaal-wetenschappelijk programma. Dit gefa-
seerdee proces van de verwerking van Darwins evolutietheorie uit 1859 
inn het sociaal-politieke en sociaal-wetenschappelijke denken, vormt 
hett eigenlijke verschijnsel 'sociaal-darwinisme'. Deze term zou 
daaromm niet moeten worden gebruikt om exclusief één bepaalde idee 
meee aan te duiden, zoals de radicaal liberale opvatting dat men de 
maatschappelijkee strijd om het bestaan geheel onbeteugeld zijn werk 
moett laten doen. Ik zal de term 'sociaal-darwinisme' gebruiken als be-
namingg voor het collectieve denkproces dat naar aanleiding van The 
originorigin of species ontstond, dat tussen i860 en 1918 enkele generaties -
ongeachtt hun politieke achtergrond - in de ban hield en dat in die pe-
riodee verschillende verschijningsvormen had omdat het als denkproces 
evolueerde.. Net zo goed als moet worden vermeden dat men het soci-
aal-darwinismee vereenzelvigt met één bepaalde idee of ideologie, moet 
ookk worden voorkómen dat men het uitsluitend associeert met één be-
paaldee fase, in plaats van met het hele proces. Alleen door het sociaal-
darwinismee correct te historiseren, kan men het begrijpen. Dat vereist 
hett blootleggen en onderscheiden van de verschillende lagen in het so-
ciaal-darwinistischh denkproces. 

Ikk volsta op dit moment met het globaal in beeld brengen van deze 
lagen. . 

Dee eerste laag wordt gevormd door de darwinistische antropologie 
diee in de periode i860-1865, dus onmiddellijk na de publicatie van 
Darwinss Origin of species, tot ontplooiing kwam. Daarmee werd als 
hett ware ingehaald wat Darwin bewust in zijn Origin achterwege had 
gelaten,, namelijk het bespreken van de betekenis van de biologische 
evolutieleerr voor het ontstaan en de ontwikkeling van de mens. De dis-
cussiee draaide in deze fase om de plaatsbepaling van de mens als on-
derdeell  van de geëvolueerde natuur, het zoeken naar de oorsprong van 
dee mens als biologisch en cultuurscheppend wezen.7 

Dee tweede laag (die grofweg tussen 1865-1872 ontstond) betreft de 
publicatiess van Walter Bagehot, William Greg en Francis Galton 
waarinn de basis voor alle latere sociaal-darwinistische redeneerpatro-
nenn werd gelegd.8 Zij gingen een stuk verder dan de darwinistische an- ' 
tropologenn door expliciet uitwerking te geven aan de gedachte dat na-
tuurlijkee selectie ook kan worden toegepast op de evolutie van de 
maatschappijj  als collectief fenomeen. De basis voor deze gedachte was 
all  door Herbert Spencer gelegd, die in deze jaren zijn korte bloeipe-
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riodee doormaakte. Van bijzonder belang voor de latere discussies was 
dee in deze fase opkomende idee van de fundamentele spanning tussen 
natuurr en cultuur, waarin de mens als verstoorder van de natuurlijke se-
lectiee werd opgevoerd. Darwin sloot in The descent of man (i 871) bij 
dezee opvattingen aan en zorgde er zodoende voor dat ze, wat enkele 
kernpuntenn betreft, een bestanddeel van het darwinisme zelf werden.9 

Inn deze jaren vond de cruciale omslag plaats van natuurlijke naar so-
cialee selectie. Kenmerkend is dat het begrip 'sociale selectie' voor het 
eerstt (door de Franse antropoloog Paul Broca) werd gebruikt in een re-
censiee uit 1872 van Darw'im Descent.IO De sociale interpretatie van het 
darwinismee liet zich nog sterk leiden door de uitgangspunten van de 
politicalpolitical economy als de overheersende maatschappijfilosofie, opge-
bouwdd rond de waarden van het economisch liberalisme. Niet alleen 
Spencer,, maar ook Bagehot en Greg waren uit de optimistische traditie 
vann de political economy voortgekomen. Maar de pessimistische inter-
pretatiee van de sociale selectie (die het ontbreken van een adequate se-
lectiee in de moderne gecultiveerde samenleving aan de kaak stelde en 
diee daarbij steeds weer refereerde aan de antithetische verhouding tus-
senn natuur en cultuur) was in aanleg bij Greg en Galton al aanwezig. 

Dee derde laag werd toegevoegd in de jaren 1872-1880 toen, althans 
inn Engeland, de roem van Spencers optimistische sociaal evolutio-
nismee begon te tanen. Het inmiddels verzelfstandigde begrip sociale 
selectiee (of kortweg 'selectie', zonder de toevoegingen 'natuurlijk' of 
'sociaal')) werd in volle breedte op al zijn toepassingsmogelijkheden 
onderzocht.. Divergentie in het sociaal-biologische debat was het resul-
taat.. Gal tons eugenetica zorgde, als steeds terugkerend thema, toch nog 
voorr enige eenheid in dit debat. De political economy verloor, mede 
doorr toedoen van de economische depressie die na het topjaar 1873 in-
zette,, haar glans. De sociologie - op grond van Comte's hiërarchie der 
wetenschappenn opgevat als de hoogste en meest complexe wetenschap 
diee diende te worden opgebouwd op de fundamenten van de biologie -
ontwikkeldee de ambitie om de rol van de political economy over te 
nemen,, daartoe geïnspireerd door het darwinisme. 

Dee vierde laag in het sociaal-darwinistisch denkproces, die werd toe-
gevoegdd in de decennia na 1880, werd gekenmerkt door de pessimisti-
schee geluiden die hun intrede in het darwinisme deden: de associatie 
vann evolutie met vooruitgang verloor haar vanzelfsprekendheid. Bo-
venall  waren dit de jaren van het neodarwinisme, de destijds reeds ge-
bruiktee benaming voor het panselectionisme van August Weismann: 
'selectie'' was in deze periode, zowel in de neodarwinistische biologie 
alss in de sociologie, een kernbegrip dat alles in de evolutie kon verkla-



P R O L O OGG  M O R E A U 'S D R O OM 7 7 

renn (vandaar 'panselectionisme'). De sociologie weerspiegelde het 
pessimismee van de fin de siècle-ü}d door zich te presenteren als sociale 
pathologie.. Ze stopte niet bij het diagnosticeren van de maatschappe-
lijk ee ziekteverschijnselen, maar wilde ook de receptuur voor de gene-
zingg geven en omarmde daarbij Galtons eugenetica, die op kunstma-
tigee wijze de rol van selectieprocessen in de menselijke voortplanting 
wildee herstellen. Naast Weismann en Galton waren vooral de Frans-
mann Vacher de Lapouge (wiens Les selections sociales in 1896 ver-
scheen)) en de Engelsman Benjamin Kidd (Social evolution, 1894) in 
dezee periode invloedrijk. De degeneratievrees en de hoop op een socio-
logiee op eugenetische grondslag die de 'nationale efficiëntie' zou her-
stellen,, gaven deze laag, in vergelijking tot de voorgaande, weer meer 
substantiee en eenheid. 

Dee vijfde laag - die in de tijd de voorgaande overlapte - is het mo-
nismee van Ernst Haeckel en zijn volgelingen. Hierin manifesteerde zich 
hett streven naar een nieuwe synthese, dat grofweg de jaren 1892-1918 
besloeg.. Het op basis van het darwinisme ontwikkelde sociaal-biologi-
schee programma werd overkoepeld en gebundeld door een sciëntisti-
schee wereldbeschouwing, die wetenschap en religie opnieuw met elkaar 
wildee verbinden. De natuurwetenschappelijke en sociologische ambitie 
omvattee nu, naast de wens om het beleid van de overheid te beïnvloe-
den,, daarenboven ook de wens om bepalend te zijn voor de algehele le-
vensvisiee van het niet-religieuze deel van de bevolking. Hoewel deze 
ambitiee na 1918 niet eensklaps overal verdwenen was en het sociaal-
darwinismee niet plotseling in dat jaar ophield te bestaan, hadden de 
pijnlijk ee ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog een ontnuchterende 
werking.. Aan de echte fascinatie door de sociale mogelijkheden van het 
darwinismee kwam voorlopig een eind.11 Het fin de siècle als culturele 
periodee - 1870 tot 1914 - behoorde na de oorlog bovendien definitief 
tott het verleden; de hoofdrolspelers van weleer waren inmiddels overle-
denn (Spencer en Wallace) of uitgeblust (Haeckel). 

Gedurendee dit gehele, uit vijf lagen opgebouwde, proces traden er en-
kelee belangrijke verschuivingen op. De lang door de political economy 
gedomineerdee sociaal-economische en individualistische denkwijze 
werdd geleidelijk vervangen door een sociologische benadering die de 
maatschappijj  opvatte als een reëel organisme, als een collectief ver-
schijnsell  dat men, desgewenst, gezonder kon maken door de uiterlijke 
omstandighedenn waarin het zich ontwikkelde te verbeteren. Voor de 
politicalpolitical economy daarentegen had de maatschappij niet als een aparte 
realiteitt gegolden, maar als de denkbeeldige optelsom van individuen 
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enn individuele strevingen. Deze verschuiving ging dus gepaard met een 
overgangg van individualisme naar collectivisme. De sociologische 
zienswijze,, met haar reële maatschappijbegrip, paste bij een sterkere 
benadrukkingg van algemene sociale belangen tegenover louter indivi-
duelee en bij een actievere overheid, die tot taak had de maatschappij op 
efficiëntee wijze te besturen. Het werd de ambitie van de sociologie om 
dee politici hierbij te assisteren. Zo kreeg het ideaal gestalte van een we-
tenschappelijkee politiek, die haar beleid baseerde op de wetmatigheden 
diee de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen hadden ont-
dekt.. Het resultaat was een sociologie, die door een aanzienlijk deel 
vann haar beoefenaren werd gezien als een sociale biologie en die zich 
steedss meer ontwikkelde tot een toegepaste wetenschap, ten dienste 
vann het overheidsbeleid. De algemene antropologische en filosofische 
beschouwingenn over de nieuwe plaatsbepaling van de mens als onder-
deell  van de evoluerende, 'gedarwiniseerde', natuur werden geleidelijk 
overschaduwdd door steeds specifiekere en concretere sociaal-weten-
schappelijkee analyses, concepten en aanbevelingen, zoals 'raciale hy-
giëne'' en 'nationale efficiëntie'. Het darwinisme leek in de sociologie 
voorall  het beleidsmatig denken te stimuleren. Diverse sociologen 
zagenn hun wetenschap, lang vóórdat deze zich had kunnen vestigen als 
eenn academische wetenschap, als een publieke wetenschap of beleids-
wetenschapp (men zou ook kunnen zeggen: een sociale wetenschap in 
dee ware zin van het woord). De toepassing van de sociologische (vaak 
sociaal-biologische)) analyses op concrete maatschappijproblemen kon 
alss pendant worden gezien van het veldwerk en het laboratoriumexpe-
rimentt van de bioloog. 

Ditt zijn enkele van de grote lijnen, maar het is niet het hele verhaal. 
Omm dat te vertellen is veel meer ruimte nodig en ik excuseer me bij 
voorbaatt bij de lezer voor de lengte van wat volgt. Ondanks mijn keuze 
omm me vooral te richten op de ontwikkelingen in enkele Europese lan-
den,, bestrijkt deze studie een breed terrein. Het is overigens niet mijn 
doell  om ten aanzien van die landen (Engeland, Duitsland, Frankrijk) 
eenn compleet overzicht van de nationale ontwikkelingen te geven. Ik 
hebb mij bewust beperkt tot de meest invloedrijke of kenmerkende acto-
ren.. Nationale verschillen daarbinnen zijn zeker relevant, maar niet 
minderr belangrijk is het internationale en internationalistische aspect: 
zowell  de invloedslijnen als de persoonlijke contacten tussen de soci-
aal-darwinistenn overschreden de nationale grenzen. Het waren, zoals ik 
hoopp te kunnen verduidelijken, geen losstaande, geïsoleerde indivi-
duen;; evenmin als het sociaal-darwinisme een onsamenhangend sa-
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menraapsell  was van onverbonden ideeën. Er is sprake van elkaar krui-
sendee levenslijnen, van een aantal persistente thema's die men met el-
kaarr deelde, van een gemeenschappelijk begrippenkader, en dat alles 
binnenn een verbindende historische context. Bij elkaar zorgde dit voor 
eenn herkenbare onderliggende structuur in het debat over de juiste so-
cialee interpretatie van het darwinisme. Dit gaf, ondanks de bijna 
spreekwoordelijkk geworden grote diversiteit van sociaal-darwinisti-
schee interpretaties (de 'variëteiten' van het sociaal-darwinisme, in de 
woordenn van Gertrude Himmelfarb), het debat op een dieper niveau 
zijnn fundamentele eenheid.12 Het beste bewijs dat de sociaal-darwinis-
tischee uitingen niet moeten worden beschouwd als onsamenhangende 
enn tamelijk onbetekenende verschijnselen, is het simpele feit dat een 
groott deel van hun thematiek nog steeds zeer actueel is. Nog steeds zijn 
wij ,, net als toen, geboeid en gevangen door de vraag hoe de mens in 
zijnn bijzondere menselijkheid, met zijn ethiek, zijn cultuur, zijn a l t-
ruïsme,, zich verhoudt tot het normloze natuurlijk evolutieproces waar-
uitt hij is voortgekomen. De verhouding tussen erfelijke gedetermi-
neerdheidd en vrijheid, tussen nature en nurture, individualiteit en col-
lectiviteit,, tussen eigenbelang en gemeenschapszin, tussen laissez faire 
enn social engineering, zijn universele thema's gebleken. 

Anderzijdss moet worden geconstateerd dat 'selectie' tegenwoordig 
all  lang niet meer het magische, bedwelmende begrip is dat het destijds 
was.. De fascinatie met dat begrip toont, meer dan wat ook, de histori-
schee begrensdheid van het sociaal-darwinisme. Hét grote verschil tus-
senn toen en nu is dat destijds velen, zelfs onder de socialisten, absoluut 
overtuigdd waren van de geestelijke en biologische inferioriteit van de 
lageree klassen. Dit gaf het begrip 'selectie', en het daarmee verbonden 
tweelingbegripp 'eliminatie', toegepast in een sociale context, zijn la-
ding.. Alfred Russel Wallace sprak in één adem over "selectie van de 
betere""  en "eliminatie van de inferieure types". Hij deed dat op grond 
vann de onderzoekingen van Galton en Weismann, waardoor de mening 
wass gaan overheersen dat geen van de kwaliteiten die een individu zich 
naa zijn geboorte eigen maakt door zijn nageslacht kan worden geërfd. 
Dee conclusie die Wallace hieruit trok (net als velen met hem) was dat 
"enigerleii  vorm van selectie" noodzakelijkerwijs moest worden be-
schouwdd "als de enig mogelijke methode om het ras te verbeteren."13 

Voorr H.G. Wells' mysterieuze held Moreau waren selectie van het 
sterkee en eliminatie van het inferieure geen natuurlijke mechanismen 
meerr waarop hij vertrouwde. Hij besloot om het inferieure (het beest in 
hett beest) er met zijn chirurgische messen zelf uit te snijden (te elimi-
neren)) in een poging rasverbetering af te dwingen. Hij faalde. Wells Ie-
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verdee hiermee een niet mis te verstaan commentaar op de rasverede-
lings-ideeënn van de eugenetica. De poging van Moreau om meester te 
wordenn over een proces van 'vermenselijking', symboliseerde het eu-
genetischh streven om het beest uit de mens te verdrijven door hem te 
veredelen.. Dat Moreau faalde doordat zijn Beestmensen weer terugvie-
lenn in hun oude bestialiteit, liet de hopeloosheid van dit type verede-
lingsstrevenn zien: de nieuw verkregen eigenschappen konden niet be-
klijven.. Wells' boek betekende echter niet noodzakelijk het afscheid 
vann elke vorm van eugenetica. Wanneer Beestmensen niet door recht-
streekss ingrijpen konden worden gehumaniseerd, wat kon men dan an-
derss doen dan vermijden dat zij zich zouden voortplanten?14 


