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J J 

EenEen omstreden begrip: 
sociaal-darwinisme sociaal-darwinisme 

INDIVID UU OF COLLECTIEF? 

Naa een bezoek aan het congres van het Institut International de Socio-
logie,logie, dat in de zomer van 1906 werd gehouden in Londen, schreef de 
Amerikaansee socioloog Lester Ward dat er in Europa, vooral op het 
continent,, veel werd gepraat over het sociaal-darwinisme. Maar, 
voegdee hij veelbetekenend toe: "Niet alle geleerden daar zijn het er 
overr eens wat het precies is..."1 Sindsdien is er eigenlijk maar weinig 
veranderd.. De meningen lopen nog steeds sterk uiteen als het gaat om 
dee vraag: 'wat is nu eigenlijk sociaal-darwinisme?' Ondanks talrijke 
publicatiess over een periode van meer dan honderd jaar, is er zelfs over 
dee basale kenmerken van dat veelbesproken verschijnsel geen overeen-
stemmingg bereikt. De definitie van 'sociaal-darwinisme' is zélf steeds 
onderdeell  van het debat geweest en is dat nog altijd. 

Dee observatie van Ward is in meer dan één opzicht interessant. Ze 
maaktt de toen al heersende verwarring tastbaar, laat zien dat het soci-
aal-darwinismee een belangrijk thema in de kring van sociologen was 
enn situeert het debat op het Europese continent. Dat laatste is opmerke-
lij kk omdat, vooral door toedoen van de Amerikaanse historicus en 
tweevoudigg Pulitzerprijs-winnaar Richard Hofstadter, het beeld is ont-
staann dat het sociaal-darwinisme hoofdzakelijk in de Verenigde Staten 
vann grote betekenis is geweest. Hofstadter trok met zijn Social Darwi-
nismnism in American thought, i860-1915 in 1944 de hoofdlijnen van het 
historischh debat.2 Hij associeerde het Amerikaanse sociaal-darwinisme 
sterkk met wat hij de Spencer-vogue noemde, de grote populariteit die 
dee Engelse socioloog Herbert Spencer (1820-1903) in de jaren tachtig 
vann de negentiende eeuw in Amerika beleefde. Zo werd het sociaal-
darwinismee bij Hofstadter bijna tot synoniem voor het door Spencer 
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geïnspireerdee hyper-individualisme, de daarbij horende vechtmaat-
schappijj  en de felle afkeer van elke vorm van staatsinvloed die Spencer 
zijnn leven lang beleed. De strijd om het bestaan die in de maatschapij 
woedde,, had volgens hem het voordeel dat deze 'automatisch' leidde 
tott de survival of the fittest, waardoor sociale vooruitgang gegaran-
deerdd was. Hofstadter beweerde dat, zeker tot 1890, talrijke Ameri-
kaansee zakenlieden (de tycoons, maar ook de kleinere ondernemers) 
zichh bijna intuïtief aangetrokken voelden tot dit spenceriaanse darwi-
nisme.. Spencer had de economische laissez faire-ïiXosoïie en het biolo-
gischh evolutionisme naadloos met elkaar verbonden. Daardoor ont-
stondd er een individualistische sociale filosofie, die perfect paste bij de 
opp harde concurrentie gebaseerde industrialiserende maatschappij. 
Iederr voor zich, geen ruimte voor solidariteit. Niet alleen in de handel 
enn industrie werd volgens Hofstadter zo gedacht, maar ook in de socio-
logie,, in de literatuur en onder politici, zoals de gebroeders Henry en 
Brookss Adams. Vooral het werk van de Amerikaanse socioloog Wil-
liamm Graham Sumner vond Hofstadter kenmerkend voor dit uiterst in-
dividualistischee sociaal-darwinisme. 

Dezee visie op het sociaal-darwinisme, die na Hofstadter in talloze 
publicatiess is herhaald, ontwikkelde zich in de naoorlogse decennia tot 
dee standaard-zienswijze. Pas na vijfendertig jaar, in 1979, kwam daar-
aann een einde. Toen publiceerde Robert Bannister zijn Social Darwi-
nism:nism: science and myth in Anglo-American social thought. De term 
'mythe'' in de titel laat zien dat Bannister bewust de positie koos van de 
revisionist.. Hij vond dat "een revisie van de traditionele verklaring van 
hett sociaal-darwinisme" al "veel eerder" had moeten plaatsvinden.3 De 
dominantiee van Hofstadters interpretatie had al te lang geduurd. Ban-
nisterr betoogde dat Hofstadter nauwelijks méér had gedaan dan het 
herhalenn van de kritiek die veel progressieven (de liberals) in de ne-
gentiendee eeuw op het industriële 'vechtkapitalisme' hadden geuit. Zij 
haddenn daarbij misbruik gemaakt van het begrip sociaal-darwinisme 
omm er hun politieke tegenstanders mee in een kwaad daglicht te stellen. 
'Sociaal-darwinisme'' werd bij hen tot een aanklacht. Zij deden het 
vóórkomenn dat het de economische en politieke machthebbers waren 
diee op grote schaal het darwinisme omarmden als rechtvaardiging voor 
eenn op vrij ondernemerschap gerichte samenleving die was gebaseerd 
opp het harde individualistische principe catch-as-catch-can. Maar in 
werkelijkheid,, zo beweerde Bannister, liepen de meeste sociale inter-
pretatiess van het darwinisme uit op een verdediging van sociale hervor-
mingen,, van collectieve maatregelen die zich ten doel stelden om het 
Amerikaansee individualisme juist in te dammen. 
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Nogg steeds is het een kernvraag of het darwinisme vooral heeft bij-
gedragenn tot een individualistische of juist tot een collectivistische so-
cialee filosofie. De positie die Hofstadter op dit punt innam was overi-
genss minder eenzijdig dan Bannister suggereerde. Hofstadter hield niet 
opp bij het beschrijven van de Spencer-rage in Amerika en de individu-
alistisch-darwinistischee sociologie van Sumner. Hij besteedde ook uit-
gebreidd aandacht aan Benjamin Kidd en de al genoemde Lester Ward, 
sociologenn die beiden - met hetzelfde darwinisme als inspiratiebron -
pleittenn voor een sturende rol van de overheid op sociaal en econo-
mischh terrein. Hij onderkende dat, vanaf omstreeks 1890, de afkeer van 
dee wreedheid van een maatschappij zonder solidariteit toenam, vooral 
toenn het economisch minder goed ging. Dit bracht, in Hofstadters 
woorden,, een transition to solidarism teweeg in het Amerikaanse den-
ken,, aangewakkerd door de vanuit Europa overwaaiende sociaal-kriti-
schee tractaten van de Engelse Fabians en het marxisme. Daarmee 
kwamm Spencers orthodoxe sociaal-darwinisme, met zijn 'atomistisch 
individualisme',, onder vuur te liggen. Daarvoor in de plaats zag Hof-
stadterr een collectivistische interpretatie van het darwinisme opkomen, 
medee ingegeven door het neodarwinisme van de Duitse zoöloog Au-
gustgust Weismann en, iets later, Mendels erfelijkheidsleer.4 Veel Ameri-
kaansee sociologen verlieten Spencer en zochten nu hun heil bij de eu-
genetica.. Voor dit streven naar rasverbetering, naar verhoging van de 
biologischee kwaliteit van het nageslacht, was regulerend optreden van 
dee overheid vereist. Niet het laissez-fairisme van Spencer, maar deze 
eugenetischee beweging zag Hofstadter als "het meest duurzame aspect 
vann het sociaal-darwinisme." De eugenetica, die "nieuwe uitmonste-
ring""  van het sociaal-darwinisme, mocht als "nieuw collectivisme" dan 
well  hervormingsgezind lijken, maar was in zijn ogen niettemin funda-
menteell  conservatief.5 

Inn plaats van onevenwichtig de invloed van de individualistische va-
riantt te benadrukken, wees Hofstadter dus juist op de "tweeledige po-
tentie""  van het sociaal-darwinisme. Het bleek een apologie te kunnen 
zijnn voor ongeremde concurrentie (individualistisch kapitalisme met 
eenn strijd om het bestaan tussen individuen) én voor ongeremd machts-
gebruikk door staten (nationalistische, imperialistische en racistische 
conflicten,, een strijd om het bestaan tussen groepen). Hij ontkende uit-
drukkelijkk dat het darwinisme vanuit zichzelf onvermijdelijk leidde tot 
hett een of het ander. Het was "een neutraal instrument, geschikt om te-
gengesteldee ideologieën te ondersteunen." Tot 1890 overheerste in 
Amerikaa de individualistische variant omdat de Amerikaanse samenle-
ving,, en met name de dominante middle class, in de bloedige versie 
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vann de natuurlijke selectie (nature red in tooth and claw, in Tennysons 
woorden)) een treffende weerspiegeling zag van de harde competitieve 
samenlevingg die haar voorspoed en erkenning had gebracht.6 Maar 
toenn het economisch succes taande, groeide de twijfel aan de absolute 
geldigheidd van laissez faire als economische doctrine en kwam de 
vraagg op of de sociale prijs die men er voor betaalde niet te hoog was. 
Internationalee expansie werd de favoriete receptuur om de binnen-
landsee economische stagnatie te bestrijden en daarmee begon de toe-
passingg van het darwinisme als apologie voor een beleid gericht op 
buitenlandsee expansie, aldus Hofstadter. De collectivistische variant 
vann het sociaal-darwinisme eiste nu de hoofdrol op. Survival of the fit-
testtest was geëvolueerd van een principe van de binnenlandse naar een „, 
vann de buitenlandse politiek.7 

Dee overgang, na 1890, naar dit "nieuwe collectivisme" is door later 
onderzoekk bevestigd.8 Er leek zich een politieke paradigma-wisseling 
tee voltrekken. Aanhakend bij vroegere inzichten van Disraeli en Bis-
marck,, groeide de overtuiging dat de steun van de arbeidersklasse niet 
gemistt kon worden in de imperialistische strijd met andere mogendhe-
denn en dat men de politieke en sociale rechten en de leefomstandighe-
denn van de arbeiders dus moest verbeteren. Zo zou hun verdere radica-
liseringg worden voorkómen en kon bovendien worden bijgedragen aan 
hunn biologische gezondheid. Dit is de essentie van de nieuwe strategie 
vann de conservatieve elite, een strategie die, sinds Eckart Kehrs studie 
naarr de Duitse vlootexpansie, bekend staat onder de naam 'sociaal im-
perialisme'' en die voor de nodige politieke verwarring zorgde. Hervor-
mingsgezindee politici zagen zich immers geconfronteerd met conser-
vatievee tegenstanders die nu hun eigen reformistische programma's 
presenteerden.. In Duitsland probeerden de liberalen zich te verzoenen 
mett Bismarcks Staatsrason, inclusief diens maatregelen voor collec-
tievee sociale bescherming, zonder al hun klassiek-liberale idealen op te 
geven.99 Sociale toepassingen van het darwinisme waren er te vinden 
bijj  Bismarck-adepten, bij liberalen, maar ook bij socialisten. 

CONSERVATIEFF OF PROGRESSIEF? 

Dee pijlen van Bannisters kritiek richtten zich ook op de neiging van 
Hofstadterr om het sociaal-darwinisme vooral als een conservatief ^ ver-
schijnsell  op te vatten. En inderdaad, in de ogen van Hofstadter was 
Spencerss verzet tegen staatsinvloed conservatief (zelfs "ultra-conser-
vatief),, maar ook de eugenetica en de erfelijkheidsleer, want hij rede-
neerde:: als alles erfelijk-biologisch en evolutionair bepaald is, het hele 
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levenn het product van natuurwetten, dan is er geen ruimte meer voor ef-
fectievee hervormingen door de mens en hebben maatregelen om de po-
sitiee van de zwakken te verbeteren geen zin. Maar hoe was het dan mo-
gelijk,, vroeg Bannister zich af, dat diverse hervormers, vrijwel vanaf 
hett begin, zich zo aangetrokken voelden tot het darwinisme en voorop 
liepenn bij het verkennen van de sociale implicaties ervan? Zijn ant-
woordd luidde: omdat ze in het darwinisme een natuurlijke bondgenoot 
zagenn en het bijna onmiddellijk herkenden als een in wezen egalitaire 
theorie,theorie, die bovendien een bevrijding van het kerkelijk gezag beloofde. 
Hoewell  Hofstadter, zoals we zagen, de omslag naar een collectivisti-
schee interpretatie van het darwinisme op zich wel signaleerde, trok hij 
hieruithieruit niet de conclusie dat sprake was van een groeiende populariteit 
vann het sociaal-darwinisme in progressieve kring. Bannisters terechte 
kritiekpuntt is dan ook dat Hofstadter de aantrekkingskracht die het dar-
winismee en zijn sociale interpretatie onder progressieven hadden, on-
derschattee door niet alleen de individualistische, maar ook de collecti-
vistischee variant van het sociaal-darwinisme als uitgesproken conser-
vatieff  te beschouwen. Hofstadter trad hier in het voetspoor van enkele 
voorlopers,, die het sociaal-darwinisme al even nadrukkelijk tot conser-
vatievee ideologie hadden bestempeld.10 Weliswaar zag hij dat marxis-
tisch-socialistenn zich "goed thuis voelden in een darwinistische omge-
ving""  en dat Amerikaanse socialisten Spencers opvatting dat de maat-
schappijj  een organisme was, beschouwden als een ondersteuning van 
hunn eigen maatschappij-interpretatie. Maar dit had in zijn ogen weinig 
tott niets te maken met sociaal-darwinisme, dat hij onverminderd als 
conservatieff  omschreef.1' Hij werd daarin gevolgd door Eric Goldman, 
diee in 1953 - in zijn geschiedenis van het hervormingsgezinde denken 
inn Amerika - de term "conservatief darwinisme" zelfs als synoniem 
voorr "sociaal-darwinisme" gebruikte. De wetmatigheden van Spencers 
socialee wetenschap, betoogde Goldman, kwamen precies neer op dat-
genee "wat iedere conservatief wilde horen" en Sumners lezingen aan 
dee Yale-universiteit waren een "heilige oorlog" tegen iedereen die, via 
wetgeving,, sociale hervormingen wilde doorvoeren. Dit conservatieve 
darwinismee was "een wetenschap van de zelfzucht", een naturalistisch 
evangeliee van de ongelijkheid.12 Niettemin zag Goldman zich (duide-
lijkerr dan Hofstadter) genoodzaakt te erkennen dat ook de progressie-
venn kinderen van hun tijd waren en, door het succes van de natuurwe-
tenschappenn in trance geraakt, net zulke overtuigde darwinisten wer-
denn als de conservatieven. Deze progressieven signaleerden volgens 
Goldmann dat Darwins leer neerkwam op een voortschrijdend evolutie-
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proces,, een voortdurende aanpassing aan de leefomgeving. Was dit 
niett bij uitstek een filosofie van de verandering? 

Veell  hervormers meenden daarom dat zij méér recht hadden om zich 
opp het wetenschappelijk darwinisme te beroepen dan hun conserva-
tievee opponenten. Goldman noemde dit al Reform Darwinism, een 
termm die Bannister later bredere bekendheid heeft gegeven. Maar Re-
formform Darwinism, hoewel ontegenzeglijk een sociale toepassing van het 
darwinisme,, was volgens Goldman toch iets heel anders dan sociaal-
darwinisme.. Hij vond dat men een conservatief moest zijn om met 
rechtt een sociaal-darwinist genoemd te kunnen worden. Reform Dar-
winismwinism daarentegen associeerde hij met sociaal bevrijdende ideeën, 
zoalss van de landhervormer Henry George, en met een natuurlijke ui-
tingg van onvrede van "Amerikanen die boos waren op hun Amerika".13 

Bannisterr nam dus wel Goldmans term over, maar verhing de bordjes: 
'sociaal-darwinisme'' was in zijn ogen niet veel meer dan een politiek-
retorischee uitvinding van de linkervleugel, een soort stroman die men 
mett veel vertoon kon neersabelen. Het Reform Darwinism daarentegen 
wass voor Bannister het echte sociaal-darwinisme. 

Dee interpretaties van Hofstadter, Goldman en Bannister roepen de 
vraagg op hoe dezelfde darwinistische kernideeën (evolutie, natuurlijke 
selectie,, struggle en survival) de zo tegengestelde ideologieën van con-
servatievenn en progressieven beiden van een wetenschappelijke onder-
bouwingg konden voorzien. Dit suggereert een opmerkelijke ideologi-
schee inconsistentie van het sociaal-darwinisme, die bepaald niet bij-
draagtt aan de geloofwaardigheid van het hele concept. Het is een pro-
bleembleem waarmee de historiografie sinds de Tweede Wereldoorlog heeft 
geworsteldd en ik zou het zeker niet willen bagatelliseren. Maar er is 
naarr mijn mening wel grond voor enige relativering. Wanneer Hofstad-
terr en Goldman over 'conservatisme' spraken, doelden ze meestal op 
dee praktijk van het economisch liberalisme, op de sociale realiteit van 
hett industrieel kapitalisme met zijn tamelijk ruwe meritocratische ge-
loof.. Maar de protagonisten van dat geloof zagen zichzelf vaak hele-
maall  niet als behoudend; eerder beschouwden zij zich als dynamische, 
moderniserendee krachten voor wie de oude tradities van kerk en staat 
weinigg betekenis meer hadden of zelfs hindernissen waren op weg naar 
meerr economische welvaart en macht. Zij waren geen starre verdedi-
gerss van een oude status quo, maar gretige bouwers aan een nieuwe. Zij 
zochtenn naar een nieuw levenbeschouwelijk en politiek houvast in de 
modernee wetenschap. Dit maakte Darwin, Huxley, Spencer en Bagehot 
tott hun helden. De voorbeelden van conservatief-darwinistische uit-
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sprakenn die Goldman citeerde, tonen bovendien aan dat, wat op het eer-
stee gezicht conservatisme lijkt , bij nader inzien vaak het resultaat was 
vann een consequent volgehouden positivisme. Zo reageerde een fa-
brieksmanagerr uit Pittsburgh op de vraag hoe bereikt kon worden dat 
dee laagste lonen zouden worden verhoogd met de opmerking, dat de 
werkingg van de wet van de survival of the fittest zo'n verhoging onmo-
gelijkk maakte. En Sumner verkondigde in dezelfde teneur "dat de so-
cialee orde vastligt als gevolg van natuurwetten die precies analoog zijn 
aann die welke de fysieke orde bepalen" en dat de mens door zijn onwe-
tendee ingrijpen dus niet méér kon bereiken dan het verstoren van de 
juistee werking van die sociale wetmatigheden.14 De kern van deze re-
deneringg werd door velen, in verschillende bewoordingen, herhaald: 
natuurwettenn reguleren de sociale ontwikkeling en men moet deze hun 
werkk laten doen en nalaten om hun werking door overheidsregulering 
teniett te doen. Hoewel dit een redenering is die een conservatief bij-
zonderr goed van pas kan komen, is zij op zichzelf iets wezenlijk anders 
dann conservatisme. Niet vergeten mag worden dat de laissez faire-be-
naderingg in oorsprong een anti-autoritaire, antitraditionalistische, libe-
raliserende,, filosofie was, een filosofie die radicaal was in haar indivi-
dualismee en in haar verzet tegen de macht van het pre-industriële ver-
bondd tussen kerk en staat. 

Inn een latere druk van zijn boek heeft Hofstadter zijn interpretatie 
overigenss aanzienlijk genuanceerd door op te merken dat het door hem 
bedoeldee 'conservatisme' van de sociaal-darwinisten niet de belangen 
vertegenwoordigdee van een regerende plutocratie, maar de normen en 
waardenn van de Amerikaanse middenklasse: hun conservatisme was te-
venss revolutionair in zijn antitraditionalisme. De discussie over de po-
litiekee richting van het sociaal-darwinisme is, ook na de door Bannister 
ingezettee revisie, intensief en soms fel geweest. Bannisters neiging om 
hett hervormingsgezinde darwinisme te presenteren als de enige vorm 
vann reëel bestaand sociaal-darwinisme heeft tegenspraak opgeroepen. 
Inn zijn drang om alles te reduceren tot het (collectivistische) reform 
Darwinism,Darwinism, is hij wellicht te gemakkelijk heengestapt over de door 
veell  onderzoekers gesignaleerde trendwisseling in de sociale interpre-
tatiee van het darwinisme: van een overwegend optimistisch liberaal in-
dividualismee naar een vaak pessimistisch en sociaal-kritisch collecti-
visme.. Bannister leek alleen de tweede vorm te erkennen, aangezien hij 
dee eerste vorm als mythe bestempelde. '5 
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MYTH EE OF WETENSCHAP? 

Hofstadterr had weinig twijfel getoond aan de reële invloed die het soci-
aal-darwinisme,, grofweg tussen 1871 en 1900, in Amerika had uitge-
oefend.. Voor de serieuze lezer was er toen, in de boeken en tijdschrift-
artikelenn die verschenen, een overvloed aan discussies over de beteke-
niss van het darwinisme voor actuele politieke, sociale en ethische 
vraagstukken.. Ook de sociale wetenschap onderging volgens Hofstad-
terr aantoonbaar de invloed van het darwinisme en er was in die tijd 
zelfss sprake van een darwinistische sociologie.'6 Bannister op zijn 
beurtt ontkende niet dat het sociaal-darwinisme invloed had, maar 
noemdee de bewering van Hofstadter en anderen dat het op grote schaal 
werdd gebruikt door reactionaire krachten een mythe en ontkende dat er 
voorr die bewering voldoende bewijsmateriaal was geleverd. Hofstad-
terr had al wat er, vaak uit propagandistisch oogpunt, aan mythologise-
ringring had plaatsgevonden ten onrechte 'meegeteld' om de omvang van 
hett reële verschijnsel sociaal-darwinisme te bepalen en zo was hij uit-
gekomenn op een overschatting van de invloed ervan en een verkeerde 
inschattingg van zijn politieke teneur. Volgens Bannister ging het in 
wezenn om twee te onderscheiden verschijnselen: het sociaal-darwi-
nismee zélf en de mythe van het sociaal-darwinisme. Hij noemde de 
mythemythe historisch interessanter dan het sociaal-darwinisme zelf. Maat-
schappijcriticii  hadden zó veelvuldig in pamfletten en polemieken het 
sociaal-darwinismee opgevoerd als hét symbool voor een niet-solidaire, 
egoïstischee samenleving die het economisch gewin verafgoodde, dat 
velenn gingen geloven dat het sociaal-darwinisme ook echt zo'n maat-
gevendee factor was. Maar wanneer men, buiten de polemiek en propa-
ganda,, gaat zoeken naar daadwerkelijke voorbeelden van het gebruik-
makenn van het sociaal-darwinisme als conservatieve ideologie, kost 
hett moeite om overtuigende voorbeelden te vinden, betoogde Bannis-
ter.. Wel gaf hij toe dat zijn eigen denken een niet onbelangrijke ontwik-
kelingg had doorgemaakt: terwijl hij in het begin van zijn historische 
verkenningg dicht bij de opvatting had gestaan dat iemand het hele ver-
schijnsell  sociaal-darwinisme gewoon verzonnen had, raakte hij gaan-
dewegg toch onder de indruk van de complexiteit en betekenis die het in 
dee Amerikaanse denkwereld had. 

Hett kan dus niet genoeg worden benadrukt dat het gebruik van de 
termm 'mythe', die sinds Bannister hecht met het sociaal-darwinisme 
verbondenn is geraakt, door hem niet bedoeld was als een ontkenning 
datt het echt heeft bestaan. De sociale mythologie bestond uit het ge-
creëerdecreëerde beeld dat een de industriële samenleving legitimerend ge-
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bruikk van het darwinisme algemeen gangbaar en de enige echte uiting 
vann sociaal-darwinisme was. Terwijl in werkelijkheid, aldus Bannister, 
hett 'hervormings-darwinisme' veel eerder in aanmerking kwam om als 
hett echte sociaal-darwinisme te worden beschouwd dan dat van hun 
opponentenn uit de laissez faire-schooU1 Al vanaf het einde van de ne-
gentiendee eeuw, zo benadrukte hij, verweten New Liberals en socialis-
tenn in Amerika hun laissez/dt/re-opponenten dat ze het darwinisme en 
dee klassieke economische theorie samensmeedden tot een anti-staatsfi-
losofie,losofie, die afzijdigheid tot norm voor de overheid verhief. Vooral de 
hervormerss Henry George en Edward Bellamy uitten deze kritiek en 
droegenn er zodoende toe bij dat het darwinisme en zijn sociale toepas-
singg als conservatief werden bestempeld. Later, in de jaren dertig, ge-
bruiktenn voorvechters van de New D^aZ-politiek het darwinistisch indi-
vidualismee opnieuw als boeman.18 

Bannisterr probeerde aannemelijk te maken dat - anders dan de or-
thodoxee interpretatie altijd had aangenomen - Darwins evolutietheorie 
juistt moeilijk verenigbaar was met het economisch liberalisme. The 
originorigin of species ondermijnde namelijk de basisaanname van de klas-
siekee economie dat de samenleving, net als de natuur, keurig in even-
wichtt wordt gehouden door de werking van zelfregulerende natuurwet-
ten.. Het darwinisme veroorzaakte een kloof tussen natuur en maat-
schappij:: de uitkomst van de evolutie was afhankelijk van het toeval, er 
konn dus niet meer gesproken worden van een vaststaande, door mecha-
nischee wetmatigheden bestuurde, natuurlijke orde die mede de sociale 
ordee omvatte. Bovendien, zo vervolgde Bannister zijn betoog, de harde 
wetmatighedenn die de evolutie van de natuur bepaalden (de ongemiti-
geerdee strijd om het bestaan, leidend tot een meedogenloze selectie van 
dee sterksten), leken zo amoreel dat ze onmogelijk de culturele groei en 
verfijningg van de mensheid konden verklaren. Cultuur was juist een 
emancipatiee ten opzichte van brute natuurkrachten. De mens kon niet 
volstaann met het blindelings navolgen van deze natuur, hij moest er bo-
venuitt zien te stijgen. De sociale evolutie had kennelijk haar eigen 
principes,, die haar pas echt 'sociaal' maakten. Hoewel het enige tijd 
duurdee alvorens deze boodschap helder doordrong, leek het darwi-
nismee dus uiteindelijk diegenen te ondersteunen die op de noodzaak 
vann collectieve sociale maatregelen aandrongen om de mensheid ver-
derr te brengen, aangezien men de sociale vooruitgang niet verwachten 
konn van het vrije spel van de, door Darwin blootgelegde, brute natuur-
krachten.. Zo werd het reform Darwinism volgens Bannister de enige 
echtee sociale erfgenaam van The origin of species. Hervormers die hun 
publicatiess begonnen met een kritiek op het 'sociaal-darwinisme' van 



200 DE D W A A L T O C H T VA N H ET S O C IA A L - D A R W I N I S M E 

dee laissez /ofVe-partij, eindigden opvallend vaak met hun eigen, her-
vormingsgezinde,, sociale Darwin-interpretatie.19 

Dee opvatting dat het sociaal-darwinisme vooral mythe en retoriek was, 
maaktt het logisch om dit verschijnsel te zien als een onjuiste toepas-
singg en vervorming van Darwins theorie.20 Een verschijnsel dus dat 
mett de échte opvattingen van Darwin en met het échte darwinisme wei-
nigg van doen heeft. Een pseudo-darwinistische schijnwereld. Dit is 
zonderr twijfel een belangrijk aspect van het sociaal-darwinisme. Wat 
menn in het werk van afzonderlijke sociaal-darwinisten tegenkomt, is 
vaakk een aangepast en zelfs verwrongen darwinisme, een door de au-
teurr met grote happen op maat geknipt darwinisme om het passend te 
makenn voor alternatieve doeleinden. Een goed voorbeeld is de Frans-
mann Vacher de Lapouge die het darwinisme benutte om wetenschappe-
lijk ee allure te geven aan zijn eigen constructies, waarin een racistisch 
pessimismee en nationale ressentimenten naar aanleiding van de Frans-
Duitsee oorlog de werkelijke hoofdrol speelden. Op de basis van Dar-
winss kernbegrip natuurlijke selectie bouwde Lapouge zijn thema van 
dee sociale contraselectie, als verklaring voor de degeneratie die tot 
Frankrijkss pijnlijke nederlaag had geleid.21 Aan de randen van de we-
tenschapp en in de 'populaire pers' zijn talrijke voorbeelden te vinden 
vann dergelijk vrijelij k gebruik of misbruik van de theorie van Darwin. 
Historicii  hebben zich in hun zoektocht naar de betekenis van het soci-
aal-darwinismee vaak vooral op die beide sectoren gericht. Dat er naar 
aanleidingg van Darwins evolutietheorie een proces van popularisering, 
toeëigening,, ideologisering en mythologisering op gang kwam, is op 
zichh al een zeer relevant historisch fenomeen. Het zegt iets over het 
wezenn van het darwinisme als een biologische theorie die onmogelijk 
tott het biologische domein in engere zin beperkt te houden was. En het 
zegtt iets over de samenleving waarin deze sociale verbreding van het 
darwinismee optrad; de gespannen maatschappelijke verhoudingen, die 
dee decennia voor en na het verschijnen van Darwins Origin of species 
enn Descent of man kenmerkten, zorgden ervoor dat het dagelijks leven 
doorr velen als een harde strijd om het bestaan werd ervaren, ongeveer 
inn darwinistische zin. 

Maarr er is nog een andere kant aan het sociaal-darwinisme die min-
derr met mythe en retoriek te maken heeft en des te meer met weten-
schap.. De sociale interpretatie en toepassing van het darwinisme was 
óókk een thema binnen het 'officiële' darwinisme. Nadenken en schrij-
venn over de sociale implicaties en de sociologische interpretatie-moge-
lijkhedenn van Darwins theorie was ook onder de 'darwinisten van het 
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eerstee uur', binnen de wetenschappelijke kring waarvan Darwin zelf 
hett centrum vormde, niet ongebruikelijk. De geschiedschrijving heeft 
mett deze officiële, wetenschappelijke, kant van het sociaal-darwi-
nismee meer moeite gehad dan met de mythologische, ideologische en 
pseudo-wetenschappelijkee kant. De verbinding tussen darwinisme en 
sociaal-darwinismee is nog te weinig onderzocht en verschillende aan-
wijzingenn voor het bestaan van deze verbinding zijn onvoldoende on-
derkend.. Zo komt de vraag in hoeverre Darwin zelf iets met het soci-
aal-darwinismee te maken had relatief weinig in de literatuur aan bod of 
wordtt met een tamelijk apodictische ontkenning beantwoord. Door de 
slechtee reputatie van het sociaal-darwinisme (in zijn my thi se h-retori-
schee verschijningsvorm) en de zeer goede reputatie van Darwin als 
menss en voorbeeldig onderzoeker, heeft die vraag zelfs kenmerken van 
eenn taboe. Ook ten aanzien van Wallace, Huxley, Haeckel en zelfs 
Spencerr wordt de verbinding met het sociaal-darwinisme vaak gepro-
blematiseerd.. Zo wordt Alfred Russel Wallace hoofdzakelijk gezien als 
degenee die de kern van de moderne evolutietheorie onafhankelijk van 
Darwinn ontdekte en die een eigen koers bleef varen, ook na 1859. Hij 
wordtt zodoende eerder beschouwd als een alternatief voor, of rivaal 
van,, Darwin dan als een echte darwinist. Bovendien gelden de talrijke 
sociaal-politiekee beschouwingen die Wallace, met zijn bekende socia-
listischee sympathieën, publiceerde als een nevenactiviteit die men rela-
tieff  zelden helder met zijn biologische inzichten verbindt. De bioloog 
Wallacee komt hierdoor los te staan van zowel zijn eigen sociale theo-
rieënn als van het darwinisme. Voor Herbert Spencer (in de ogen van 
velenn de echte bron van het - volgens hen ten onrechte niet naar hem 
maarr naar Darwin vernoemde - 'sociaal-darwinisme') geldt in grote 
lijnenn hetzelfde. De eigenzinnige Spencer wordt vaak beschreven als 
aanhangerr van primair zichzelf, secundair Lamarck en pas in derde in-
stantiee van Darwin. Een regelmatig gehanteerde veronderstelling is bo-
vendienn dat zijn opvattingen, de biologische en de sociologische, al 
vóórr het verschijnen van Origin vastlagen, hoewel al zijn hoofdwerken 
naa 1859 zijn geschreven. Ook Spencer komt hierdoor tamelijk los te 
staann van Darwin en het 'officiële' darwinisme. Huxley op zijn beurt is, 
alss befaamd voorvechter, uiteraard nauw met Darwins theorie verbon-
den.. Hier is de standaard-opvatting dat Huxley een uitgesproken tegen-
standerr was van elke vorm van sociaal-darwinisme (ondanks zijn tal-
rijkee geschriften en redevoeringen waarin hij, als bioloog, zijn licht liet 
schijnenn over politieke, sociaal-wetenschappelijke en ethische kwes-
ties).. De Duitse zoöloog Ernst Haeckel ten slotte staat wél te boek als 
uitgesprokenn sociaal-darwinist. Maar hij geldt, ondanks zijn bijna ma-
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telozee enthousiasme voor Darwins theorie, niet als een zuivere verte-
genwoordigerr van het 'echte' darwinisme. Haeckel bouwde met behulp 
vann het darwinisme een monistisch-materialistische totaalfilosofie die 
verr uitsteeg boven Darwin (die niettemin een groot bewonderaar van 
dee Duitser bleef)- Er staan dus, al met al, de nodige barrières tussen 
darwinismee en sociaal-darwinisme. Hoe reëel of hoe fictief deze zijn, 
zall  in komende hoofdstukken worden nagegaan. 

Weinigg omstreden is dat Darwin en de darwinisten een aantal begrip-
penn hebben geïntroduceerd die rijk waren aan sociale lading. Natuur-
lijkelijke selectie, de belangrijkste term, suggereert in Darwins taalgebruik 
vaakk iemand, een persoon, die selecteert. Deze personificatie van 'de 
natuur'' was taalkundig moeilijk te vermijden.22 Belangrijker is dat 
Darwinn het hele concept afleidde - en dat ook bij herhaling uitsprak -
vann de kunstmatige selectie die iedereen kende van het fokken van die-
renn en het kweken van planten. Natuurlijke selectie klonk dus als een 
metafoorr uit de agrarische sector. Survival of the fittest werd door Dar-
winn in latere edities van Origin gebruikt als alternatief voor 'natuur-
lijk ee selectie' en was afkomstig van Spencer. Deze term riep daardoor 
onvermijdelijkk associaties op met Spencers sociale filosofie en met de 
bestaansstrijdd in de maatschappij. De termen struggle for life, struggle 
forfor existence en struggle to survive werden door velen geassocieerd 
mett de econoom Malthus, vooral met diens schrikbeeld van dreigende 
overbevolkingg en hongersnood. Zelfs de algemene term evolutie had 
socialee bijklanken. Spencer had hem in 1857 gebruikt in directe sa-
menhangg met het begrip 'vooruitgang'.23 Evolutie was een synoniem 
voorr 'ontwikkeling' (kon dus evengoed slaan op bijvoorbeeld de soci-
aal-culturelee ontwikkeling) en leek op het eerste gezicht een tegenbe-
gripp tegenover de politieke term 'revolutie'. 

E ENN STOET VA N D E F I N I T I E S 

Err is nog steeds geen algemeen geaccepteerde definitie van 'sociaal-
darwinisme'.. Dat staat uiteraard niet los van het feit dat er onder histo-
ricii  onvoldoende overeenstemming bestaat over de inhoudelijke ken-
merkenn van het verschijnsel in kwestie. Zolang eenstemmigheid over 
dee inhoud ontbreekt, kan ieder zijn eigen definitie kiezen. Vanzelfspre-
kendd is de definitie die men kiest vervolgens sterk bepalend voor de in-
houdelijkee interpretatie die men aan het sociaal-darwinisme geeft en de 
invloedd die men eraan toekent. Zo ontstaat het gevoel dat we min of 
meerr in cirkels ronddraaien. Dit alles kan betekenen dat we simpelweg 
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nogg te weinig van het verschijnsel afweten om het goed te kunnen de-
termineren.. Maar het kan ook betekenen dat er over het sociaal-darwi-
nismee nu eenmaal zo principieel verschillend wordt gedacht dat er 
geenn eenstemmigheid bereikt kan worden. Volledige eenstemmigheid 
lijk tt inderdaad bijna uitgesloten, gelet op de keer op keer gebleken 
grotee politieke gevoeligheid van het onderwerp en de polarisatie van 
standpunten.. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk is onze 
inzichtenn zodanig te systematiseren en vergroten dat er op zijn minst 
overr een aantal basispunten een redelijke mate van overeenstemming 
kann worden bereikt. Het aangrijpingspunt hiervoor ligt in het begrip 
'sociaal-darwinisme'' als zodanig: deze benaming veronderstelt im-
merss dat er een verbinding is met het darwinisme en met Darwin zelf. 
Wiee zich (zoals ik doe) op het standpunt stelt dat er inderdaad gespro-
kenn kan worden van een samenhangend fenomeen 'sociaal-darwi-
nisme',, zal moeten aantonen dat dit fenomeen verband houdt met Dar-
winss eigen gedachten. Zonder zo'n verband vervalt de zin van het hele 
begrip.. Kan dit verband worden aangetoond - kan, met andere woor-
den,, aannemelijk worden gemaakt dat er sprake is van enigerlei vorm 
vann sociaal-darwinisme bij Charles Darwin zelf- dan is daarmee ten-
minstee één basiselement van de definitie gegeven. 

Err zijn verschillende redenen waarom de definiëring van het sociaal-
darwinismee problematisch is. Het is niet bepaald bevorderlijk voor een 
objectiverendee begripsomschrijving dat 'sociaal-darwinisme' en 'soci-
aal-darwinist',, zoals reeds eerder werd opgemerkt, beladen termen 
zijn.. Dit leidt tot een verschijnsel dat door Linda Clark treffend is om-
schreven:: "Vele schrijvers discussieerden over het sociale belang van 
hett darwinisme, maar slechts weinigen bestempelden zichzelf als 'so-
ciaal-darwinisten'.""  Zoals hieruit blijkt, leidt de beladenheid van de 
termm ertoe dat deze wordt gemeden én dat, bijgevolg, het verschijnsel 
wordtt onderschat.24 Diezelfde beladenheid impliceert dat er, zoals we 
zagen,, altijd een zekere aversie is geweest tegen het verbinden van de 
goedee naam en reputatie van Charles Darwin aan het omstreden ver-
schijnsell  in kwestie: is het wel terecht om bepaalde opvattingen onder 
dee noemer 'sociaal-darwinisme' te brengen, hoewel duidelijk is dat ze 
opp gespannen voet staan met een correcte interpretatie van Darwins 
theorie? ? 

Maarr wat is eigenlijk een correcte interpretatie van Darwins theorie? 
Wee moeten ons realiseren dat ook 'darwinisme' vele betekenissen 
heeft.. Voor sommigen is het een synoniem geworden voor evolutio-
nismee of de evolutietheorie (bij gebrek aan concurrerende evolutie-
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theorieën).. Voor anderen is het vooral een zuiver materialistische theo-
riee voor het ontstaan van het leven en daarmee de tegenhanger van het 
creationisme.. Weer anderen definiëren het als de leer van de natuur-
lijk ee selectie of de denkbeelden van Charles Darwin en zijn kring van 
medestanders.. Al die betekenissen draagt 'darwinisme' in zich. Het is 
bovendienn bijna ondenkbaar dat 'darwinisme' voor de hedendaagse ge-
neticuss precies hetzelfde zou betekenen als voor de filosoof of de histo-
ricus.. Het helpt trouwens niet veel om zo dicht mogelijk bij de oor-
spronkelijkee inhoud van Darwins theorie te blijven, omdat deze bij na-
deree beschouwing blijkt te bestaan uit verschillende leerstukken, die 
doorr aanhangers van het darwinisme deels wel en deels niet werden en 
wordenn aanvaard: de theorie van de evolutie als zodanig (het leven 
evolueert,, soorten zijn niet constant maar veranderlijk); de theorie van 
dee common descent (alle organismen zijn met elkaar verbonden door 
gemeenschappelijkee afstamming); de variatietheorie (er is een bijna 
grenzelozee diversiteit van levensvormen, ontstaan uit uiterst kleine va-
riatiess tussen individuen binnen een soort die het resultaat zijn van ver-
anderingenn in de omstandigheden); de theorie van het gradualisme (de 
evolutiee verloopt geleidelijk en niet met sprongen); de theorie van de 
natuurlijkee selectie (in een expanderende populatie zullen, door de 
schaarstee van voedsel en andere levensbehoeften, de individuen die 
doorr gunstige eigenschappen een klein voordeel hebben in de strijd om 
hett bestaan als regel overleven en zich voortplanten, daarmee hun spe-
cifiekee eigenschappen doorgevend aan het nageslacht); en de theorie 
vann de seksuele selectie (individuen met eigenschappen die een voor-
deell  geven in het directe gevecht met rivalen of die aantrekkelijk zijn 
voorr de andere sekse hebben meer succes in de strijd om het meeste na-
geslacht). . 

Hett helpt al evenmin om te zoeken naar de oorspronkelijke betekenis 
vann de term 'darwinisme'. Huxley gebruikte hem voor het eerst in april 
i860,, vooral in de zin van 'de zaak van Darwin en ons, zijn medestan-
ders'.. Ook voor Darwin zelf had de uitdrukking 'darwiniaans' of 'dar-
winistisch'' die functie van het aanduiden van de eigen opvattingen en 
dee eigen kring van trouwe aanhangers. Maar Wallace gaf in 1889 aan 
eenn van zijn boeken de titel Darwinism mee, hoewel hij daarin bewust 
eenn ondarwinistische verklaring voor de evolutie van de mens gaf. 

Hett is duidelijk dat 'darwinisme' zijn wijd uiteenlopende betekenis-
senn pas in de loop van de tijd gekregen heeft. Daarbinnen kan ik mij het 
bestee vinden in een tweetal opvattingen: dat de theorie van de natuur-
lijk ee selectie de eigenlijke kern van het darwinisme is en dat de term 
'darwinisme'' betrekking dient te hebben op Darwins hele onderzoeks-
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programma,, implicerend dat de inhoud van het darwinisme niet uitslui-
tendd wordt bepaald door Origin, maar evenzeer door Descent en The 
expressionexpression of the emotions.25 

Eenn belangrijke complicerende factor ten aanzien van de term 'sociaal-
darwinisme'' is dat deze het toneel steeds heeft moeten delen met con-
currerendee begrippen, zoals sociaal evolutionisme, biologisme, organi-
cisme,, reform Darwinism, spencerisme. De verhouding tussen deze 
(elkaarr niet volledig dekkende) begrippen is een probleem op zich, 
zoalss ook de samenhang met verwante omstreden verschijnselen als 
eugeneticaa en sociobiologie dat is. 

Achterr relatief simpel lijkende definitie-kwesties gaan doorgaans 
complexee meningsverschillen schuil. Is het sociaal-darwinisme wel 
eenn samenhangend verschijnsel of is het een tamelijk losse verzame-
lingg van tot sociale metaforen omgebouwde biologische begrippen? Is 
err wel voldoende consistentie tussen de verschillende ideeën die onder 
dee noemer sociaal-darwinisme schuilgaan, of is sprake van onverbon-
denn en zelfs tegengestelde ideologieën die zich op Darwins theorie be-
roepen?? Is er wel sprake van een werkelijke, diepgaande, sociale in-
vloedd van het sociaal-darwinisme, of betreft het slechts een dun darwi-
nistischh vernislaagje over denkbeelden die ook onafhankelijk van Dar-
winss invloed al bestonden of zouden zijn ontstaan? 

Hiernaa wordt een poging gedaan om de verschillende soorten defini-
tiess die er van het sociaal-darwinisme zijn gegeven te groeperen tot een 
aantall  inhoudelijke categorieën. Maar eerst moet worden geconstateerd 
datt de definities ook kunnen worden gegroepeerd naar formele criteria. 
Zoo valt er een onderscheid te maken tussen ruime en enge definities. 
Dee meest ruime definitie is die van Hofstadter, die het sociaal-darwi-
nismee waarop hij zijn onderzoek richtte omschreef als "de meer alge-
menee aanpassing van darwinistische en verwante concepten aan so-
cialee ideologieën."26 Voor deze omschrijving maakt het niet uit om 
welkewelke darwinistische concepten het gaat (natuurlijke selectie, de strijd 
omm het bestaan, het overleven van de geschiktsten, of seksuele 
selectie).. Het mogen zelfs concepten zijn die aan het darwinisme ver-
wantt zijn, maar die strikt genomen geen deel uitmaken van Darwins 
theorie.. Evenmin legt Hofstadters omschrijving enige beperking op ten 
aanzienn van het soort sociale ideologieën waaraan het darwinisme 
wordtt aangepast. Enge definities daarentegen stellen als eis dat de 
kernbegrippenn uit Darwins theorie duidelijk herkenbaar en consistent 
inn de betreffende sociale theorie zijn uitgewerkt, zonder dat daarbij een 
zodanigee herinterpretatie heeft plaatsgevonden dat er een verwijdering 
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tenn opzichte van de oorspronkelijke Darwin is ontstaan. In deze bena-
deringg mag sociaal-darwinisme dus alleen die naam dragen indien zijn 
biologischee component uit correct darwinisme bestaat. Peter Bowler is 
eenn representant van deze opvatting.27 Het probleem bij deze benade-
ringg is dat de meningen over wat onder correct darwinisme moet wor-
denn verstaan, nogal hebben gewisseld. Bovendien zijn Darwins eigen 
uitlatingenn niet altijd zo rechtlijnig geweest als de moderne evolutie-
bioloogg wellicht zou wensen. Dat Darwins geschriften onvermijdelijk 
ruimtee voor interpretatie laten (en door het universele gewicht van hun 
onderwerpp ook veelvuldig tot interpretatie uitnodigen), heeft ertoe ge-
leidd dat vogels van diverse pluimage deze ruimte hebben benut om het 
darwinismee aan hun zijde te krijgen. Dat bijvoorbeeld een socialist als 
Wallacee eigen accenten in het darwinisme heeft aangebracht om het in 
overeenstemmingg met zijn politieke opvattingen te brengen, maakt 
hemm nog niet tot een non-darwinist. Verschillende posities waren mo-
gelijkk zonder met het darwinisme in conflict te komen. Niettemin, 
Bowlerss waarschuwing dat het niet juist is om interpretaties die zich te 
verr van de basisprincipes van Darwin verwijderen tot het sociaal-dar-
winismee te rekenen, moet ter harte worden genomen. Tegelijk zal er-
kendd moeten worden dat een zekere mate van vulgarisatie nu eenmaal 
inherentt is aan een verschijnsel als het sociaal-darwinisme. 

Eenn tweede formeel onderscheid is dat tussen expliciete en impli-
cietee definities. Interessant is niet dit onderscheid als zodanig, maar het 
verschijnsell  dat regelmatig in één en hetzelfde boek een expliciete en 
eenn (daarvan afwijkende) impliciete definitie naast elkaar worden ge-
hanteerd.. Het onderzoek van Linda Clark kan dit illustreren. Haar 'of-
ficiële',, expliciete, definitie omschrijft sociaal-darwinisme als "de toe-
passingg van Darwins theorie van de natuurlijke selectie en de strijd om 
hett bestaan op de evolutie van de menselijke samenleving."28 Een wei-
nigg opzienbarend voorbeeld van een ruime definitie. Maar wanneer 
Clarkk in haar onderzoek moet uitmaken of zij bepaalde personen en 
hunn uitlatingen tot het sociaal-darwinisme rekent, hanteert zij (goed-
deelss impliciet) een veel scherpere definitie, die alleen degenen die de 
sociaal-evolutionairee betekenis van het conflict onderstrepen, tot de 
sociaal-darwinistenn rekent. Vaak is zo in de literatuur het doelbewust 
aanprijzenaanprijzen van de voordelen van een keiharde strijd om het bestaan als 
eenn wezensbestanddeel van het sociaal-darwinisme opgevat, waardoor 
degenenn die op basis van het darwinisme juist sociale coöperatie be-
pleitt hebben, of regeringsmaatregelen die de struggle en zijn gevolgen 
verzachten,, niet tot de sociaal-darwinisten worden gerekend (maar bij-
voorbeeldd tot de reform Darwinists).29 Hoewel ook in deze gevallen 
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well  degelijk sprake is van een sociale toepassing van het darwinisme. 
Doorr bovenop een expliciete definitie aanvullende criteria te hanteren, 
wordtt een impliciete definitie gevormd die vaak veel bepalender is 
voorr het beeld dat van het sociaal-darwinisme wordt geschetst dan de 
explicietee definitie. 

Inhoudelijkk kunnen de meeste definities worden ondergebracht in een 
vann de volgende categorieën: 

 Sociaal-darwinisme als toegepast darwinisme 
Stuartt Hughes heeft sociaal-darwinisme eenvoudig gedefinieerd 
alss "darwinisme in zijn toegepaste of 'sociale' vorm."3° Deze 
omschrijvingg gaat ervan uit dat het sociaal-darwinisme kan wor-
denn beschouwd als een vorm van darwinisme. Dit betekent ech-
terr geenszins dat er zonder meer van wordt uitgegaan dat beide 
identiekk zijn. Het is immers niet uitgesloten dat sociaal-darwinis-
tischee uitingen, als toepassing van het darwinisme, op onderde-
lenn daarvan afwijken of een invulling kiezen die Darwin en de 
darwinistenn van het eerste uur, zoals Huxley en Wallace, niet on-
derschreven. . 

 Sociaal-darwinisme als aangepast darwinisme 
Dee eerder aangehaalde omschrijving van Hofstadter - sociaal-
darwinismee als de meer algemene aanpassing van darwinistische 
enn verwante concepten aan sociale ideologieën - gaat ervan uit 
datt het sociaal-darwinisme een aanpassing van het darwinisme 
is.. In deze visie vindt er een transformatie van het darwinisme 
plaatss om dit aan te passen aan sociaal-wetenschappelijke of ide-
ologisch-politiekee behoeften. Een consequentie van deze opvat-
tingg kan zijn dat het sociaal-darwinisme niet wordt gezien als 
oorzaakk van bepaalde ideologieën, maar als een in darwinistische 
termenn herformuleerde versie van die (reeds bestaande) ideolo-
gieën. . 

 Het darwinisme is zelf sociaal 
Dezee interpretatie, met name ontwikkeld door Robert Young, ac-
cepteertt niet dat er enigerlei dichotomie tussen darwinisme en 
sociaal-darwinismee wordt aangenomen. Verondersteld wordt dat 
err tussen beide een ruime mate van ideologische congruentie be-
staat.. Het wordt hierbij vrijwel onvermijdelijk om ook Charles 
Darwinn zelf als een sociaal-darwinist te zien. Een tweede conse-
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quentiee is dat de term sociaal-darwinisme, als een pleonasme, 
overbodigg wordt.31 

 Een sociale analogie van natuurlijke selectie 
Volgenss deze benadering is er op sociaal terrein - vooral door so-
ciologenn - gezocht naar een analogie van de biologische theorie 
vann de natuurlijke selectie.32 Opgevat als analogie wordt aan het 
sociaal-darwinismee meer zelfstandigheid toegeschreven dan 
wanneerr men het als een toepassing of een aanpassing van het 
darwinismee ziet. Het biologisch darwinisme fungeert hier vooral 
alss voorbeeld voor sociale beschouwingen, hetgeen echter niet 
hoeftt te betekenen dat deze daarvan een kopie zijn. Zo is het dui-
delijkk dat Vacher de Lapouge zijn concept 'sociale selectie' naar 
hett voorbeeld van de natuurlijke selectie ontwikkelde, maar dit 
betekentt geenszins dat hij een zuivere darwinist moest zijn. Di-
versee historici hebben benadrukt dat de theorie van de natuur-
lijk ee selectie met haar sociale implicaties centraal staat in het so-
ciaal-darwinisme.. Volgens Zmarzlik bijvoorbeeld verhief het so-
ciaal-darwinismee de selectietheorie tot het centrale model voor 
hett sociale en politieke denken. De selectie-idee is volgens hem 
hett meest kenmerkende van Darwins theorie omdat daarin "de 
causaal-mechanischee verklaring van het natuurgebeuren door se-
lectie-- en eliminatieprocessen en het afzien van elke vorm van te-
leologie""  tot volle ontplooiing komt.33 

 Sociaal-darwinisme als eugenetica 
Inn 1971 constateerde R.J. Halliday dat er nog steeds geen alge-
meenn geaccepteerde definitie van sociaal-darwinisme was. Hij 
probeerdee deze onbevredigende situatie vervolgens op te heffen 
doorr stoutmoedig te beweren dat 'sociaal-darwinisme' welbe-
schouwdd niets meer of minder was dan een synoniem voor euge-
netica.. De eugenetici konden volgens hem worden beschouwd 
alss waarachtige darwinisten omdat ze onderkenden dat de wet 
vann de natuurlijke selectie primair een populatietheorie was die 
alss zodanig ook op de menselijke populatie volledig van toepas-
singg was. Kenmerkend voor het sociaal-darwinisme is, volgens 
Halliday,, dat het een eugenetische beheersing van de bevolkings-
aanwass bepleitte omdat het uitging van een volledig erfelijk-ge-
netischee verklaring van de menselijke evolutie. Hedwig Conrad-
Martiuss had al eerder beweerd dat de eugenetici de echte sociaal-
darwinistenn waren; Zmarzlik zag de eugenetica als de derde, 
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jongste,, fase van het sociaal-darwinisme, terwijl Simpson het 
eenn 'aspect' en Weikart een 'nieuwe uitdrukkingswijze' van het 
sociaal-darwinismee noemde.34 In naam van het revisionisme 
heeftt Peter Bowler een manmoedige, maar weinig succesvolle, 
pogingg gedaan om een wig te drijven tussen sociaal-darwinisme 
enn eugenetica. Zijn belangrijkste argument is dat het enthou-
siasmee voor de eugenetica groeide in een tijd - eind negentiende 
eeuww - dat de populariteit van het darwinisme onder de meeste 
biologenn een dieptepunt had bereikt.35 Maar ook wanneer die 
constateringg waar zou zijn, bewijst zij nog niet dat eugenetica 
geenn sociaal-darwinisme is. De sociale populariteit van het dar-
winismee was iets anders dan zijn biologische populariteit; er is 
geenn reden waarom deze twee, zoals Bowler meent, volledig pa-
rallell  zouden moeten lopen. Bovendien: de grondleggers van de 
eugeneticaa (Galton en Pearson) baseerden zich op Darwins theo-
rie.. De selectie-idee (kunstmatige selectie als sociale imitatie van 
dee natuurlijke selectie) staat centraal in alle eugenetische voor-
stellen.. De ware verhouding tussen sociaal-darwinisme en euge-
neticaa lijk t dan ook te kunnen worden samengevat in een simpele 
formule:: niet alle sociaal-darwinisme is eugenetica, maaralle eu-
geneticaa van vóór de Eerste Wereldoorlog is sociaal-darwinis-
tisch.. (De latere eugenetica van de nationaal-socialisten ontwik-
keldee zich tegen de achtergrond van meer algemene theorieën 
overr raszuiverheid en was niet noodzakelijkerwijs darwinis-
tisch.) ) 

Sociaal-darwinismeSociaal-darwinisme als proto-nazisme 
Voorr zover ik weet is het sociaal-darwinisme nooit expliciet gedefi-
nieerdd als voorloper van het nazisme of fascisme, noch als een zui-
veree vorm van racisme. Maar er zijn diverse voorbeelden waarin 
hett wel impliciet als zodanig is geduid. In de boeken van Rohan 
Butler,, Jacques Barzun, Carlton Hayes en William McGovern, die 
tijdenss de Tweede Wereldoorlog in Amerika verschenen, werd de 
'erfeniss van het darwinisme' mede verantwoordelijk geacht voor de 
opkomstt en triomf van het nazisme. Na de oorlog betitelde Hedwig 
Conrad-Martiuss het sociaal-darwinisme als eine schuldhafte Ideo-
logie,logie, refererend aan zijn verbinding met het nationaal socialisme 
enn met racistische theorieën in het algemeen.36 Recenter heeft Da-
niell  Gasman, aan de hand van het werk van Haeckel, diens sociaal-
darwinismee als een wegbereider van het nazisme gepresenteerd. In 
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dezee benadering krijgt het sociaal-darwinisme zijn identiteit post 
factum. factum. 

 Sociaal-darwinisme als sociobiologie avant la lettre 
Ookk hier is weer sprake van een impliciete definitie. Hoewel de 
sociobiologenn in het algemeen afstand hebben genomen van het 
vroegeree sociaal-darwinisme, hebben sommige historici op de 
sterkee verwantschap tussen beide benaderingen gewezen. Greta 
Joness bijvoorbeeld merkte op: "In hun discussies over de mense-
lijk ee samenleving hebben sociobiologen veel van de noties die 
karakteristiekk zijn voor het traditionele sociaal-darwinisme weer 
opgepakt.""  Paul Crook heeft systematisch een verband gelegd 
tussenn degenen die tussen 1880 en 1918 op basis van het darwi-
nismee discussieerden over de biologische achtergrond van oorlo-
genn en de latere sociobiologen. Hij beschuldigt hedendaagse 
ethologenn en sociobiologen van collectief geheugenverlies ten 
aanzienn van de vraag wie hun voorvaderen waren en van het 
gevenn van een misleidende voorstelling van het sociaal-darwi-
nismee om de historische samenhang met de sociobiologie te ver-
doezelen.. Mike Hawkins heeft geconcludeerd dat de sociobiolo-
giee met recht door haar critici is betiteld als "het nieuwe sociaal-
darwinisme".377 Indien de sociobiologie de erfgenaam van het so-
ciaal-darwinismee is, is het sociaal-darwinisme dus een soort so-
ciobiologiee avant la lettre. Dat dit inzicht niet louter een recon-
structie-achteraff  is, tonen de beschouwingen uit 1907 van de 
Amerikaansee socioloog David Collin Wells, hoogleraar aan 
Dartmouthh College. Wells was een van de weinigen die zichzelf 
'sociaal-darwinist'' noemden. Doch wat in dit verband het meest 
interessantt is, is dat hij het terrein waarop hij zich als sociaal-dar-
winistt bewoog, aanduidde met de term 'sociale biologie'.38 

 Een stroman, een mythe 
Lesterr Ward was de eerste die, in 1907, het sociaal-darwinisme 
letterlijkk een stroman noemde, opgebouwd door biologisch 
slechtt onderlegde sociologen (meestal socialisten en pacifisten), 
mett geen ander doel dan dit bouwsel met veel vertoon weer neer 
tee halen om zo een - tamelijk symbolische - overwinning te kun-
nenn behalen op degenen die de voortdurende economische en ra-
cialee strijd biologisch noodzakelijk noemden. Robert Bannister 
is,, met zijn conceptie van het sociaal-darwinisme als mythe, in 
dee voetsporen van Ward getreden.39 
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 Het sociaal-darwinisme als wereldbeschouwing 
Menn kan erover twisten of dit eigenlijk wel als een definitie kan 
wordenn beschouwd. Het is vooral ook een karakterisering van de 
bredee invloed van het sociaal-darwinisme. Niettemin, auteurs als 
Arnoo Mayer en, recent, Mike Hawkins hebben het expliciet als 
eenn wereldbeschouwing, een visie op de wereld, aangeduid. 
Daarmeee stellen zij zich diametraal op tegenover degenen die 
vann een mythe spreken. Voor Mayer vloeiden de conservatieve 
ideeënn van het sociaal-darwinisme samen met de invloed van 
Nietzschee tot de somber-militante Weltanschauung van de bele-
gerdee elite die zich, door de onstuitbare opkomst van democrati-
schee en socialistische krachten, rond het fin de siècle haar tradi-
tionelee machtspositie niet langer zeker was. Voor haar vormden 
hett sociaal-darwinisme en zijn taal een "algemeen raamwerk 
waarinn individuele voorkeuren en collectieve projecten konden 
wordenn ingepast", ook al konden uit het sociaal-darwinisme geen 
specifiekee normen voor het handelen en geen specifieke doelein-
denn worden afgeleid. Hawkins op zijn beurt omschrijft de soci-
aal-darwinistischee wereldbeschouwing als "een abstracte confi-
guratiee van met elkaar verbonden denkbeelden over tijd, natuur, 
menselijkee natuur en sociale realiteit". Het gaat hierbij niet zo-
zeerr om een afzonderlijke ideologie, maar om een 'netwerk' van 
tamelijkk open en onbepaalde concepten, die juist door de inter-
pretatieruimtee die ze boden het darwinisme tot zo'n krachtig re-
torischh instrument maakten.40 

 Een legitimerende ideologie 
Sommigenn hebben getracht het sociaal-darwinisme te definiëren 
overeenkomstigg de functie die het, naar hun mening, vervulde als 
legitimatiee voor sociale ongelijkheid, of voor nationalistische en 
racistischee superioriteitsideeën. Hans-Ulrich Wehler noemde het 
eenn "legitimatie-ideologie" van het vroege georganiseerde kapi-
talisme,, een ideologische steunpilaar van het expanderende in-
dustriëlee Westen. Op een enigszins vergelijkbare wijze heeft Ber-
nardd Semmel een deel van het sociaal-darwinisme gepresenteerd 
alss een rechtvaardiging - of beter: zelfrechtvaardiging - van het 
Britsee imperialisme.41 Hieraan verwant is de zienswijze van de 
pacifistt George Nasmyth, de Amerikaanse evenknie van de 
Fransee socioloog en pacifist Jacques Novicow. Nasmyth klaagde 
tijdenss de Eerste Wereldoorlog dat het sociaal-darwinisme in 
heell  Europa een nieuwe basis legde voor de aloude politieke 
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theoriee van 'het recht van de sterkste'. Deze opvattingen hebben 
gemeenn dat ze het sociaal-darwinisme nauwelijks als een nieuw 
verschijnsell  zien, maar als oude ideeën die zich naar de laatste 
biologischee mode hebben gekleed.42 

 Een verzameling losse sociale ideeën 
Lijnrechtt tegenover de voorgaande opvatting staat de gedachte 
datt het sociaal-darwinisme niet als een logisch samenhangende, 
gesloten,, ideologie kan worden gezien. Voor Zmarzlik waren de 
sociaal-darwinistenn "een veelheid van kleine geesten", op het 
eerstee gezicht heel verschillend. Toch ontkende hij niet dat het 
sociaal-darwinismee een eenheid is, zij het een eenheid die zich 
pass achteraf ontvouwt aan de historicus die de moeite neemt een 
socialee geschiedenis van de betreffende ideeën te schrijven. In 
ditt opzicht is de opstelling van Zmarzlik genuanceerder dan die 
vann de revisionisten Alfred Kelly en Peter Bowler. Kelly voerde 
aann dat het sociaal-darwinisme, ook in zijn eigen tijd, over kwam 
alss "een diffuse zwerm van sociale theorieën" met slechts één ge-
meenschappelijkee noemer, namelijk dat zich in de samenleving 
eenn felle strijd om het bestaan afspeelt waarin de geschiktste 
overwint.. Maar deze retoriek van de maatschappelijke strijd be-
stondd ook al los van Darwin; dit maakt het concept 'sociaal-dar-
winisme'' voor Kelly dubieus als gereedschap voor historisch on-
derzoek.. Voor Peter Bowler is dit concept evenmin goed bruik-
baar,, omdat het een verzamelbegrip is geworden voor allerlei po-
gingenn om de biologie te gebruiken als basis voor een determi-
nistischee theorie van het menselijk gedrag. Het darwinisme zelf 
hadd geen speciale affiniteit met één bepaalde sociaal-politieke 
theoriee en men kan volgens Bowler ook niet volhouden dat na-
tuurlijkee selectie het belangrijkste model was voor de diverse 
vormenn van meedogenloos sociaal beleid die ontstonden. 
Kortom:: omdat 'sociaal-darwinisme' een bijzonder brede vlag is 
diee vele ladingen dekt, heeft het zelf geen inhoudelijke samen-
hang.43 3 

 Een darwinistische cultuur 
Inn Frankrijk had, volgens Jean-Marc Bernardini, het sociaal-dar-
winismee het karakter van een culture darwinienne. In de laatste 
tweee decennia van de negentiende eeuw vertoonde de ideologie 
vann de republikeinen kenmerken van zo'n darwinistische cul-
tuur,, waarin anticlericalisme, sciëntisme en een meritocratisch 
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politiekk programma samensmolten in een evolutionair refor-
misme.. Van een hard orthodox sociaal-darwinisme a la Hofstad-
terr was daarbij volgens Bernardini nauwelijks sprake. Eigen aan 
dee republikeinse culture darwinienne was de vermenging van het 
(sociaal)) darwinisme met een reformistisch sociaal lamarckisme. 
Hijj  benadrukte hierbij de ideologische neutraliteit van deze spe-
cifiekk Franse vorm van sociaal-darwinisme. Elke ideologie, poli-
tiek,, geschiedfilosofie of sociologie die de 'sociobiologische' of 
'socionaturalistische'' thema's exploiteerde die waren ontleend 
aann de darwinistische teksten, met als enig doel het legitimeren 
off  creëren van maatschappelijke ongelijkheid, is volgens Ber-
nardinii  sociaal-darwinistisch.44 

 Sociaal-darwinisme als 'sociaal-darwiniseren' 
Inn deze opvatting, naar voren gebracht door James Moore, is het 
sociaal-darwinismee niet zozeer een af te grenzen historische epi-
sode,, maar een intellectuele gedraging die ook tegenwoordig 
nogg regelmatig vóórkomt: het zich overgeven aan "sociaal-dar-
winiseren""  door middel van een biologiserende manier van spre-
kenn over de sociale realiteit, om de werkelijke verhoudingen 
daarbinnenn te verhullen door ze een evolutionaire sanctionering 
tee geven. Moore beschouwt dit bij uitstek als een conservatieve 
tendens,, aangezien het toepassen van biologische taal op sociale 
relatiess erop gericht is deze voor te stellen als door de natuur ge-
determineerdd in plaats van historisch bepaald. Hij acht het de 
taakk van linkse intellectuelen om degenen die deze opzet hebben 
tee ontmaskeren. De beste manier om dit te doen is door het dar-
winismee te "socialiseren", d.w.z. te laten zien dat het darwinisme 
eenn natuurwetenschappelijke theorie was (en is) met zulke dui-
delijkee menselijke (sociale) implicaties dat er onvermijdelijk 
doorr deze theorie een "darwinisering van de maatschappij" op-
trad.. Zo zag en ervoer men het in de negentiende eeuw. Daarna 
echterr is, niet in de laatste plaats door het concept sociaal-darwi-
nismee en de uitgebreide polemiek daarover, de sociale kant van 
hett darwinisme afgescheiden van de biologische kant en een 
eigenn leven gaan leiden.45 Men kan veronderstellen dat deze af-
scheidingg het 'sociaal-darwiniseren' alleen maar heeft bevorderd 
omdatt het zich, na zijn 'verzelfstandiging', nauwelijks meer 
hoefdee te bekommeren om de inhoudelijke verbinding met het 
oorspronkelijkee darwinisme en vrijuit zijn eigen gang kon gaan. 
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 Sociaal-darwinisme als benaming voor: de sociaal bepaalde 
evolutie evolutie 
Inn deze door Peter Dickens verwoorde benadering, die sterk af-
wijktt van alle voorgaande, wordt 'sociaal-darwinisme' opgevat 
alss hedendaags sociaal-wetenschappelijk concept. Meer in het 
bijzonderr als benaming voor een sociale theorie die de toene-
mendee sociale controle over de evolutie tot haar thema kiest. Het 
iss in zekere zin een omkering van de sociobiologie: niet de biolo-
gischee bepaaldheid van sociale verhoudingen wordt als uitgangs-
puntt genomen, maar de sociale bepaaldheid van de biologische 
enn genetische structuur van plant, dier en mens die optreedt door-
datt de moderne kapitalistische economie (bijvoorbeeld door gen-
technologie)) deze structuur tracht te modificeren. Wanneer zo-
doendee economische motieven de menselijke biologie gaan be-
palen,, zal er sprake zijn van een samensmelting van de sociale en 
biologischee evolutie. Hoewel het gebruik van het begrip 'soci-
aal-darwinisme'' voor deze ontwikkeling wat vergezocht lijkt , 
kann een zekere verwantschap met de eugenetica niet worden ont-
kende6 6 

Ditt overzicht van soorten definities roept uiteraard tal van vragen op, en 
maaktt tevens duidelijk dat het begrijpen van het sociaal-darwinisme 
meerr vergt dan het kiezen van de juiste definitie. De vele definities laten 
bovenall  zien dat 'sociaal-darwinisme' nog steeds een omstreden en 
wijdlopigg gebruikt concept is. Zozeer dat de vraag gerechtvaardigd is of 
hett wel geschikt is als concept voor verder historisch onderzoek. Greta 
Joness benadrukte in 1980 dat het sociaal-darwinisme - als een kame-
leonn - verschillende vormen aannam al naar gelang de politieke constel-
latie;; Paul Crook was in 1994 van mening dat het darwinisme "een my-
riadee van verschillende doctrines" had voortgebracht; en Richard Wei-
kartt had een jaar eerder betoogd dat in Duitsland individualistische en 
collectivistischee varianten van het sociaal-darwinisme meestal innig sa-
mengingen,, zelfs binnen één persoon.47 Gertrude Himmelfarb trok al in 
19688 uit haar analyse van de verschillende "variëteiten van het sociaal-
darwinisme""  de conclusie dat het concept sociaal-darwinisme dreigde 
tee bezwijken onder de veelvormigheid en zelfs tegenstrijdigheid van de 
interpretatiess die er achter schuil gingen. En toch hield ze vol dat al deze 
concurrerendee doctrines (van laissez /tf/re-liberalisme tot evolutionair 
socialismee en revolutionair marxisme, van pacifisme tot militarisme en 
imperialisme,, van humanisme tot eugenetica en racisme) reëel verbon-
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denn waren met het darwinisme, omdat ze allemaal gebruik probeerden 
tee maken van zijn legitimerende werking.48 

Sommigee historici hebben, net als Gertrude Himmelfarb, de steeds 
sterkerr naar voren komende veelvormigheid van het sociaal-darwi-
nismee als een vergruizing van het gehele concept gezien, anderen daar-
entegenn hebben benadrukt dat multifunctionaliteit altijd al de essentie 
vann het sociaal-darwinisme was geweest. Wie van vergruizing spreekt, 
neemtt als vertrekpunt dat het sociaal-darwinisme eens een op zichzelf 
staandee ideologie was, dat wil zeggen een doctrine met een eigen en 
consistentee politieke lading. Maar kan het sociaal-darwinisme wel als 
eenn ideologie in die gebruikelijke zin van het woord worden bestem-
peld?? Behalve de Franse anarchist Gautier en de Amerikaanse socio-
loogg Colin Wells noemde en voelde vrijwel niemand zich 'sociaal-dar-
winist'.. Het etiket werd bijna altijd door anderen opgeplakt. Doch dit is 
niett maatgevend; ten slotte wilde Marx ook geen marxist genoemd 
worden.. Belangrijker is dat het sociaal-darwinisme, anders dan bij-
voorbeeldd het liberalisme of socialisme, geen levende politieke ideolo-
giee was waarbij grote aantallen mensen zich doelbewust aansloten. Het 
mistee de politieke consistentie om met recht als een ideologie te kun-
nenn worden beschouwd. 

Dee pogingen die zijn gedaan om het sociaal-darwinisme te begrijpen 
alss een coherente ideologie, zijn weinig succesvol geweest. Want wie 
hett sociaal-darwinisme probeert te persen in het harnas van één uni-
formee ideologie, ziet zich gedwongen om concurrerende ideologieën, 
diee zich met evenveel overtuiging op het darwinisme beriepen, te baga-
telliseren.. Himmelfarb bijvoorbeeld meende, ondanks de vele variëtei-
tenn die ze waarnam, dat het sociaal-darwinisme toch voornamelijk een 
uitingg van Victoriaans conservatisme was.49 Daarmee schaarde ze zich 
niett alleen achter de kern van Hofstadters interpretatie, maar maakte ze 
bovendienn de socialistische variant van het sociaal-darwinisme tot een 
bijverschijnsel.. Zo verliet ze haar aanvankelijke strategie om de veel-
vormigheidd van het sociaal-darwinisme te benadrukken. Vasthouden 
aann die lijn blijkt overigens niet eenvoudig: een aanvankelijk fier voor-
nemenn om de verschillende politieke varianten in het sociaal-darwi-
nismee objectief naast elkaar te plaatsen, is niet zelden verschrompeld 
zodraa het erop aan kwam man en paard te noemen. Dan overwon vaak 
weerr de neiging om het smoezelige etiket 'sociaal-darwinist' alleen te 
plakkenn op het voorhoofd van politiek suspect geachte figuren. Daar-
meee sociaal-darwinisme toch weer tot ideologie makend. 

Pass in recente studies is het losse, non-ideologische, karakter van het 
sociaal-darwinismee consequenter op de voorgrond geplaatst. Hawkins 
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heeftt benadrukt dat het een configuratie van met elkaar verbonden 
denkbeeldenn over de tijd, de natuur, de menselijke natuur en de sociale 
werkelijkheidd betreft, die tezamen een nieuw wereldbeeld vormen. De 
krachtt van dit wereldbeeld kwam voort uit de retorische mogelijkhe-
denn die het darwinisme zelf, met zijn open en multi-interpretabele ter-
menn als evolutie, struggle, variatie en selectie, te bieden had.50 Hieraan 
verwantt is de interpretatie van Richard Evans, die het sociaal-darwi-
nismee bij voorkeur ziet als een taal, "een verzameling woorden" die 
mett elkaar een breed logisch raamwerk vormden waarbinnen het over 
eenn langere periode, vanaf ongeveer 1870 tot in de nazi-tijd, voor on-
derlingg sterk verschillende groepen en personen mogelijk bleek om 
hunn sociale en politieke denkbeelden uit te drukken, met als premie de 
legitimerendee werking van de moderne wetenschap. Elke groep, van de 
Duitsee sociaal-democraten tot de Pan-Germanen en de rashygiënisten, 
slaagdee erin om met dit wetenschappelijk klinkende darwinistische vo-
cabulaire,, door daarbinnen eigen accenten te leggen, de eigen zaak te 
dienen.. Niet alleen betekent dit volgens Evans dat het sociaal-darwi-
nismee geen echte coherente ideologie was, het betekent ook dat het be-
reikk van het sociaal-darwinisme - door de wijdverbreide uitzaaiing van 
sociaal-darwinistischee denkbeelden die mede het gevolg was van de 
vulgarisatiee van Darwins theorie - bijzonder groot was.51 

Hoewell  deze relativering door Hawkins en Evans op zichzelf wel-
komm is, leidt zij naar mijn mening tot een te kleurloze, te weinig speci-
fieke,, typering van het sociaal-darwinisme, dat méér was dan een 'ver-
zamelingg woorden', een 'configuratie van denkbeelden' of een 'logisch 
raamwerk'.. Ondanks het gebrek aan politieke consistentie van het soci-
aal-darwinisme,, kan er wel degelijk worden gesproken van een verza-
melingg van inhoudelijk nauw met elkaar verbonden denkbeelden, 
voortkomendd uit een gemeenschappelijke bron. Eugenetische ideeën 
bijvoorbeeldd kunnen vanuit een liberale, conservatieve of socialisti-
schee invalshoek worden gepresenteerd, maar ondanks deze politieke 
diversiteitt blijven ze bepaalde gemeenschappelijke kenmerken verto-
nen,, waardoor ze allemaal tot de categorie 'eugenetica' behoren. Er 
ontwikkeldee zich, in elk geval bij de intellectuele bovenlaag, een so-
ciologischee en politieke fascinatie met het centrale darwinistische be-
gripp natuurlijke selectie, dat door zijn ver reikende sociale implicaties 
eenn uitdaging en een inspiratie vormde voor in principe alle bestaande 
ideologieën.. Vooral de liberalen en socialisten konden niet om de so-
cialee betekenis van het selectiebegrip heen. Dit maakt dat het sociaal-
darwinismee méér was dan louter een analytische constructie, zoals 'so-
ciaall  lamarckisme', 'sociaal weismannisme' of 'sociaal devriesisme' 
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datt zijn.52 Door toedoen van het sociaal-darwinisme werd het vrijwel 
onvermijdelijkk voor de bestaande politieke stromingen om hun redene-
ringenn en hun programma's aan te passen; het was in wezen zelf ook 
eeneen programma, een verzameling actiepunten in antwoord op de vraag 
"watt staat ons te doen nu we weten dat de mens onderhevig is aan de -
all  dan niet gefrustreerde - werking van de natuurwet van de natuurlijke 
selectie?""  Inzicht in deze geleidelijke 'vertering' van het biologisch 
darwinismee en al zijn implicaties, is van wezenlijk belang om het soci-
aal-darwinismee en zijn kenmerkende redeneerpatronen te kunnen be-
grijpen.. Om tot dit inzicht te komen, dient eerst goed te worden inge-
schatt in welke mate Darwins theorie tot een radicale breuk met het ver-
ledenn heeft geleid. Daartoe dienen de beide volgende hoofdstukken. 
Vervolgenss zal aan het slot van het vijfde hoofdstuk op de definiëring 
vann het sociaal-darwinisme worden teruggekomen. 




