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DeDe ontvoogding van de natuur 

NATUURLIJK EE SELECTIE, EEN MENTAL E REVOLUTIE? 

Hett is niet uitzonderlijk dat een uitgever de betekenis van een boek, dat 
opp zijn eigen fondslijst prijkt, enigszins overschat. Maar toen de radi-
calee Londense uitgever John Chapman kort na het verschijnen zijn oor-
deell  gaf over The origin of species, sprak hij over een uitgave van een 
vann zijn concurrenten (Murray). Niettemin noemde Chapman het "een 
vann de belangrijkste boeken van deze eeuw" en voorspelde hij dat het 
"eenn immense mentale revolutie" zou bewerkstelligen.1 Overdreef hij, 
off  heeft Darwins boek daadwerkelijk een mentale omwenteling te-
weeggebracht,, ook buiten het domein van de biologie? 

Diee vraag laat zich alleen beantwoorden door verder terug te gaan in 
dee tijd. Want alleen door in kaart te brengen hoe Darwins theorie zich 
verhoudtt tot de natuurfilosofie en natuurwetenschap van voorafgaande 
periodess laat de sociale invloed van die theorie zich bepalen. Waar 
sloott het darwinisme aan bij het verleden en - vooral - waar bracht het 
eenn breuk daarmee teweeg? We behoeven niet verder terug te gaan dan 
tott de zeventiende en achttiende eeuw, toen het theocratisch natuur-
beeldd nog volledig intact was en alle bestaansvormen samenvielen in 
éénn hiërarchisch verband, een 'natuurlijke trap' (of 'Grote Keten') van 
dee laagste tot de hoogste wezens, met de mens op de hoogste trede. 
Dezee statische natuurinterpretatie was op den duur steeds minder ver-
enigbaarr met een zich moderniserende maatschappij, die gaandeweg 
dynamischerr en minder hiërarchisch werd. Niettemin bleken de theo-
cratischee en, later, de deïstische natuurvisie tamelijk resistent. Zo-
doendee hebben er, tot ver in de negentiende eeuw, in de wetenschappe-
lijk ee denkbeelden over natuur en maatschappij twee fundamenteel ver-
schillendee posities (of, zo men wil, 'mentaliteiten'), bestaan, die ik 
aanduidd met de begrippen providentia en Utopia. 'Providentia' is het 
vertrouwenn in de goddelijke Voorzienigheid, de aanvaarding van het-
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geenn beschikt is, van het Goddelijk Ontwerp van een wereld die in 
zichzelff  volmaakt is, zelfsturend dankzij de natuurwetten die de 
Schepperr installeerde. 'Providentia' is, uiteindelijk, het geloof in de 
volmaaktheidd van de Schepping en in de menselijke opdracht een vol-
gelingg van Gods natuurplan te zijn; of, in de meer profane zin van de 
fysiocraten,, een volgeling van de natuurlijke orde. 'Utopia' daarente-
genn is het vertrouwen in het menselijk vermogen een blauwdruk voor 
dee toekomst te ontwerpen; het is de fascinatie met science fiction -
denkbeeldigee wetenschap die werkelijkheid kan worden en die kan lei-
denn tot het beste bewind dat de mens op deze aarde kan vestigen. 'Uto-
pia'' is, uiteindelijk, het zelfvertrouwen van de mens die gelooft in 
eigenn kunnen, in de menselijke opdracht een 'maker' te zijn; is de 
droomm van de Technocraat, die de architect van zijn eigen lot wil wor-
den. . 

Dee opleving die de natuurlijke theologie aan het begin van de negen-
tiendee eeuw in Engeland doormaakte is illustratief voor de verrassend 
langee levensduur van het providentialisme. De natuurlijke theologie 
wass natuurtheorie, sociale theorie en godsleer tegelijk. Dit maakte haar 
tott een ideologische steunpilaar van het totale maatschappelijk bouw-
werk,, hetgeen het voor Darwin extra moeilijk maakte om zijn concur-
rerendee theorie te presenteren, die deze steunpilaar onderuit zou halen 
(enn daarmee wellicht het hele bouwwerk). De kracht die de natuurlijke 
theologiee kort vóór Origin nog had als algemene levensbeschouwing, 
iss het beste bewijs dat het darwinisme een vernieuwende doorbraak tot 
standd bracht. 

Eenn centrale stelling in dit en het volgende hoofdstuk is dat er op de 
veelbeschrevenn darwinistische revolutie in de biologie en de natuurfi-
losofiee nog een tweede darwinistische revolutie volgde, namelijk in de 
socialee filosofie en de ethiek. Deze begon pas na 1865 duidelijke vor-
menn aan te nemen. Toen brak geleidelijk de idee door dat de wet van de 
natuurlijkee selectie niet meer van toepassing was op de moderne, ge-
cultiveerde,, mens en dat deze daarom zijn toevlucht moest zoeken tot 
dee kunstmatige selectie van the fittest (en dus tot de doelgerichte elimi-
natiee van the unfit), of tot andere sociaal selecterende maatregelen die 
dee werking van de natuurlijke selectie konden overnemen. Het darwi-
nismee gaf de directe aanstoot tot dergelijke ideeën omdat het de aloude 
eenheidd van het sociale en het natuurlijke domein, de 'gemeenschappe-
lijk ee context' van natuurfilosofische en sociale opvattingen, ver-
stoorde.. Door Comte en Spencer werd de gedachte gemeengoed dat de 
sociologiee volgt op de biologie en dat sociale theorieën er goed aan 
doenn om biologische of algemeen natuurwetenschappelijke theorieën 
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alss voorbeeld te nemen. Maar historisch gezien is het precies an-
dersom:: de natuurstudie werd lange tijd gedomineerd door sociale 
(waaronderr religieuze) denkbeelden en heeft zich sinds mensenheuge-
niss uitgedrukt in sociale metaforen. Sociale evolutietheorieën gingen 
dann ook vooraf aan biologische. Darwin zorgde voor een breuk met 
dezee traditionele verhouding tussen het sociale en het natuurlijke. Die 
breukk was een onbedoeld bijproduct van de theorie van de natuurlijke 
selectie,, welke niet in staat leek het cultureel bepaalde leven van de 
modernee mens te besturen. In The descent of man moest Darwin dit zelf 
erkennen,, hoewel uit zijn evolutietheorie logisch het tegendeel volgde. 
Immers,, het darwinisme plaatste de mens als geëvolueerd dier meer 
dann ooit in de continuïteit van al het natuurlijke leven. Doch in de eeu-
wenn vóór Darwin was deze continuïteit van mens en dier, van het so-
cialee en het natuurlijke, overwegend een zuiver metafysische of zelfs 
symbolischee aangelegenheid geweest; de mens was onderdeel van de 
énee Schepping, maar had daarbinnen zijn eigen bijzondere plaats als 
hoogste,, meest godgelijkende wezen. Het darwinisme maakte van deze 
metafysischee relatie een fysische, een strakke materiële band tussen 
mensenn en apen (en andere dieren). Plotseling was de continuïteit tus-
senn het natuurlijke en het sociaal-culturele van alle vrijblijvendheid 
ontdaann en had zij onontkoombare ethische consequenties gekregen. 
Hett darwinisme dwong iedereen die er diep over nadacht om positie te 
kiezenn aangaande zijn ethische betekenis. Voor sommigen was de fy-
siek-materiëlee continuïteit van alle levensvormen zo bedreigend voor 
hett zelfbeeld van de mens, dat er een ontkenning volgde. Zij benadruk-
ten,, overeenkomstig de providentiële traditie, het bijzondere, het 
ideële,, van de mens als intelligent wezen en zagen zijn culturele evolu-
tiee als het transcenderen van de natuurlijke evolutie. Dit vasthouden 
aann het unieke karakter van de mens was in strijd met Darwins per-
soonlijkee opvattingen en met zijn theorie. Voor anderen daarentegen 
stondd de menselijke cultuur met haar verzachtende werking haaks op 
dee gewenste natuurlijke ontwikkeling van de mens; de cultuur scha-
keldee in hun ogen ten onrechte de natuurlijke selectie uit en moest wor-
denn gecorrigeerd. Dit was de sociaal-darwinistische positie. Zij sloot 
aann bij die andere traditie, de utopische. 

Datt natuurlijke selectie in ethisch en sociaal-filosofisch opzicht zo'n 
moeilijkk te aanvaarden idee was, lijk t op het eerste gezicht te worden 
weersprokenn door twee gangbaar geworden opvattingen: dat Darwins 
selectie-ideee diverse voorlopers had en dat zij goed aansloot op de libe-
ralee denkbeelden die hoogtij vierden. Beide opvattingen zullen hierna 
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opp hun houdbaarheid worden onderzocht. Betoogd zal worden dat de 
bekendee voorbodes van natuurlijke selectie in werkelijkheid een ander 
-- beperkter - concept betreffen, namelijk de eliminatie van onvol-
maaktee of overtollige wezens die nodig is om de perfectie van, en het 
evenwichtt in, de natuur te bewaren. En wat de band tussen darwinisme 
enn het industriële liberalisme betreft is de vraag in hoeverre aantoon-
baarr is dat Darwin zich daadwerkelijk liet inspireren door de politieke 
economiee van Adam Smith en David Ricardo en hoe wezenlijk zijn be-
kendee leunen op de economisch gefundeerde bevolkingstheorie van 
Thomass Malthus was. Zag Darwin daadwerkelijk economische princi-
pess aan het werk in de natuur? Is voldoende aannemelijk te maken dat 
hett industrialiserende Engeland, met zijn individualistische vechters-
mentaliteit,, zijn mechanistisch utilitarisme en zijn groeiende leger van 
verpauperendee armen, Darwin - en de culturele cirkel die hem omgaf -
maatgevendd beïnvloedde? Op voorhand kan worden geconstateerd dat 
hett in elk geval onjuist zou zijn te beweren dat zijn theorie een pure af-
spiegelingg van de ideologie van liberalisme en industrialisme was. 
Darwinss sympathie lag weliswaar bij de zaak van het liberalisme, maar 
alss onderzoeker en theoreticus bevond hij zich in de benarde positie 
vann een faustische tovenaarsleerling: het materialisme en determi-
nismee van zijn sterk door de erfelijkheidsidee bepaalde denken stonden 
lijnrechtt tegenover het individualisme van de liberale political eco-
nomynomy en van het politieke liberalisme. De ontvoogding van de natuur, 
diee Darwin voltooide door de natuurstudie te bevrijden van de over-
heersingg door theologie en sociaal-hiërarchische denkbeelden en die 
uitstekendd paste bij de historische missie van het liberalisme om de 
overheersingg door de kerk en de aristocratische staat te doorbreken, 
liepp uit op de ontheemding van de moderne mens. Tot dan toe waren de 
menss en zijn maatschappij opgenomen geweest in het scheppingsver-
haal,, als vast onderdeel van de goddelijke creatie. Dit had aan het leven 
vanuitt menselijk perspectief tegelijk een zin en een verklaring gege-
ven.. Het darwinisme zette deze samenhangende levensbeschouwing, 
diee het sociale en het natuurlijke domein hecht met elkaar verbond, op 
lossee schroeven. Afgezet tegen het vooruitgangsoptimisme van de Ver-
lichting,, de natuurlijke theologie en het essentialisme van de Naturphi-
losophie,losophie, was het darwinisme de minst antropocentrische natuurtheorie 
diee ooit brede aanhang had gekregen. 

Darwinn voorzag, in grote lijnen, deze verreikende sociale, ethische 
enn zelfs politieke consequenties van zijn theorie. Het deed hem bijna 
tweee decennia lang aarzelen om zijn theorie volledig uit te werken en te 
publiceren.. Lang vreesde hij dat deze de radicale Chartisten in de kaart 
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zouu spelen. Maar de belangrijkste oorzaak van zijn twijfel was dat hij 
zichh scherp realiseerde dat zijn theorie van de natuurlijke selectie een 
desoriënterendee idee was, die diep zou insnijden, niet alleen in de 
christelijkee ethiek, maar ook in de liberaal-humanistische. Dit zijn en-
kelee van de thema's die ik in dit en het volgende hoofdstuk uit zal wer-
ken. . 

H ETT G L A N Z E N D U N I V E R S UM VA N L E I B N I Z 

Dezee wereld is de beste van alle mogelijke werelden. Want alles wat 
mogelijkk is, vraagt er om te bestaan en alles wat gelijktijdig bestaan 
kan,, bestaat. Dit maakt de natuur uitzonderlijk rijk aan verschijnings-
vormen.. De rijkdom van de natuur, in al haar verscheidenheid, verte-
genwoordigtt het optimum van het mogelijke. De dingen bestaan op de 
meestt volmaakte wijze. Alles naar het plan Gods, in eeuwige harmonie. 

Zoo zag de onvoorstelbaar gelukkige zeventiende eeuwse wereld van 
Leibnizz eruit. Hij beschreef haar in zijn korte schets De eerste waarhe-
denden (1686) en later in zijn Theodicee (1710). Voor de achttiende 
eeuwsee spotter Voltaire was de zoetheid van dit wereldbeeld onverteer-
baar.. Zeker na de grote aardbeving, die in 1755 Lissabon had verwoest 
enn die bij hem het laatste restje geloof in het principe dat dit de best 
mogelijkee wereld is, had weggeslagen. Candide is van begin tot eind 
eenn afrekening met het ongefundeerde optimisme van Leibniz, van wie 
Voltairee in zijn boek een hilarische karikatuur tekende, in de figuur van 
Doctorr Pangloss, Candide's Maitre de philosophie. Tot in het absurde 
houdtt Pangloss aan zijn theocratisch optimisme vast. Op een dag komt 
Candidee zijn oude leermeester tegen zonder hem te herkennen. Voor 
zichh ziet hij een vuile schooier, onder de puisten, zijn neus aangevre-
ten,, zijn tanden zwart - voor zover nog aanwezig. 

Candide:Candide: Hoor ik het goed? U, mijn dierbare Meester! U, in deze vrese-
lijk ee toestand! Welk ongeluk is u overkomen? Waarom leeft u niet meer 
inn het mooiste aller kastelen? En wat is er geworden van Mademoiselle 
Cunégonde,, de parel onder de vrouwen, het meesterwerk van de na-
tuur?(...) ) 
Pangloss:Pangloss: Ze is dood... 
Candide:Candide: Is Cunégonde dood? Oh allerbeste aller werelden, waar zijt 

Vervolgenss verhaalt Pangloss in slechts enkele korte zinnen welke dra-
ma'ss zich hebben voltrokken: de schone Cunégonde is door Bulgaarse 
soldatenn opengesneden, nadat ze haar zo vaak als mogelijk was hadden 
verkracht.. De baron, die haar wilde verdedigen, hebben ze de schedel 
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ingeslagen,, de baronesse in stukjes gesneden en van het mooie kasteel 
hebbenn ze geen twee stenen op elkaar laten staan. Maar, voegt Pangloss 
-- positief als altijd - toe, deze wandaden zijn toch maar mooi gewro-
kenn want de soldaten der Abaren hebben hetzelfde gedaan bij een Bul-
gaarsee baron. Zo leek zelfs de wraak een onmisbare bijdrage aan de 
universelee harmonie. Vervolgens gevraagd naar de oorzaak van zijn 
eigenn deplorabele staat, verklaart Pangloss dat hij haar aan de liefde 
dankt.. Toen hij het kamermeisje Paquette beminde, liep hij een slo-
pendee geslachtsziekte op. Nu ontvouwde de doctor een lange keten van 
oorzakenn en gevolgen: de lieflijk e Paquette kreeg haar 'presentje' van 
eenn geleerde franciscaan, die op zijn beurt de ziekte opliep bij een oude 
gravin,, die haar kreeg van een kapitein van de cavalerie, enzovoorts. 
Dezee oorzaak-gevolg-keten leidde in rechte lijn terug naar een com-
pagnonn van Christoffel Columbus. Was dit niet het werk van de duivel, 
wildee Candide weten? In het geheel niet, antwoordde de grote Pan-
gloss:: de geslachtsziekte was een onontbeerlijk element in de beste 
allerr werelden, want als Columbus haar niet, ergens op een ver Ameri-
kaanss eiland, had opgelopen, zouden we ook de -chocola niet hebben 
gehad,, noch de cochenille. Welbeschouwd was de venerische ziekte 
eenn teken van vooruitgang!3 

Dee natuurbeschouwing in Leibniz' tijd was in haar diepste wezen 
idealistischh van aard. Het natuurlijk universum werd, in platonische 
zin,, opgevat als weerspiegeling van de ideeënwereld. Deze identiteit 
tussenn idee en natuurlijk feit impliceerde dat elk denkbaar schepsel 
vroegg of laat ook daadwerkelijk zou bestaan. Omdat er tussen idee en 
werkelijkheidd geen blijvende kloof kon zijn, stond vast dat het univer-
summ eens alle denkbare levensvormen zou omvatten en dus volkomen 
zouu zijn. De schepping groeide toe naar de volledigheid van het denk-
bare.. Elke denkbare tussenvorm tussen twee bestaande schepselen was 
inn het platonisch natuurbeeld een potentie, die ooit werkelijkheid zou 
worden.. Ook al waren niet alle potenties gerealiseerd, toch was de be-
staandee wereld op elk moment de best denkbare, de meest volmaakte, 
dee meest rijke die mogelijk was. 

Langee tijd werd de natuurstudie volledig opgeslokt door het streven 
dezee rijkdom aan natuurlijke verschijningsvormen systematisch te be-
schrijven.. Toen de wereld nog van geen biologie in de moderne zin had 
gehoord,, was alle energie van natuuronderzoekers gericht op de taxo-
nomie.. Men wilde de natuurlijke orde blootleggen door te classifice-
ren.. Dat de natuur was opgebouwd volgens hiërarchische principes 
wass hierbij een centrale aanname, zo vanzelfsprekend dat ze boven ie-
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deree twijfel verheven leek. Had God in zijn wonderbaarlijke Schepping 
immerss niet elk wezen zijn eigen plaats gegeven, van laag tot hoog? 

Ditt beeld van de natuur, als een bij de Schepping bepaalde rangorde, 
heeftt tot in Darwins tijd bij velen stand gehouden. Volgens de bioloog 
enn historicus Ernst Mayr was het botanisch en biologisch onderzoek tot 
aann het cruciale jaar 1859 nog steeds hoofdzakelijk taxonomisch van 
aard.44 Zolang men de verschillende soorten in de natuur beschouwde 
alss strikt gescheiden entiteiten, kon men de natuur slechts zien als een 
ordeningg die in haar diepste wezen statisch was. De natuuronderzoeker 
behoefdee niets anders te doen dan te systematiseren, daarbij de orde-
ningsprincipess volgend die de natuur zelf reeds zo duidelijk leek aan te 
dragen.. Pas toen Darwin aannemelijk had gemaakt dat een bepaalde 
soortt kon evolueren tot een geheel andere en dat er in dit proces com-
pleett nieuwe soorten ontstonden, was de ban van de taxonomie gebro-
ken.. Het natuurlijk proces was de nieuwe natuurlijke orde geworden. 

Maarr voordat deze bevrijding van de, door een theocratische orde 
bevoogde,, natuur tot stand kwam, was natuuronderzoek nog primair 
eenn kwestie van rangschikken. En rangschikken kwam op zijn beurt 
neerr op onderschikken: elk organisme werd ondergebracht bij een be-
paaldee soort, elke soort behoorde weer tot een bepaald geslacht (genus) 
enn elk geslacht tot een bepaalde familie. Zo grepen alle levende vor-
menn in elkaar als schakels in een lange keten, een gesloten en compleet 
systeem.. Ondanks de dynamiek van zich realiserende potenties, bleef 
ditt fundamenteel een statische natuurvisie; er bleef sprake van een on-
derliggendee hiërarchie, een vast schema dat alle bestaansvormen - of 
zee nu al bestonden of nog bezig waren te ontstaan - rangschikte van 
laagg naar hoog. In het aristotelische natuurbeeld, overgenomen, be-
werktt en eeuwenlang in stand gehouden door de kerkvaders en de 
scholastici,, vormden alle organismen een geordende reeks, een scala 
naturaenaturae van toenemende perfectie, opklimmend van het vegeterend be-
staann der planten tot aan het rationele wezen: de mens.5 Hoewel elk af-
zonderlijkk organisme en elke soort op deze scala naturae kon worden 
geplaatstt en dus deel uitmaakte van de continuïteit van alle levensvor-
men,, geloofden Aristoteles en zijn navolgers niet in de mogelijkheid 
datt de ene soort zich uit een andere soort kon ontwikkelen. De scala 
wass een classificatiesysteem en het tegendeel van een evolutietheorie. 
Inn essentie had men, met de continuïteitsidee, het instrument in handen 
omm het statisch-hiërarchische natuurbeeld te doorbreken. Pas door toe-
doenn van Leibniz werd de continuïteit tussen alle levensvormen werke-
lij kk tot een centrale these in de natuurfilosofie verheven.6 
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Inherentt aan de conceptie van de scala naturae was de opvatting dat 
aann elk wezen in het stelsel van de natuur - vaak aangeduid als de 'eco-
nomiee van de natuur' - zijn eigen, specifieke plaats toekwam. De bij-
zonderee eigenschappen van een wezen en zijn 'natuurlijke' beperkin-
genn die daaraan onverbrekelijk verbonden waren, maakten dat het uit-
sluitendd op de aan hem toegewezen plaats in het grote geheel kon be-
staan.. Net zoals in Noachs Ark waar elk dier, als vertegenwoordiger 
vann een hele soort, zich met zijn eigen plek aan boord tevreden moest 
stellenn om het voortbestaan van die soort mogelijk te maken. Een 
soortgelijkee redenering heeft de mens vaak ook op zichzelf toegepast: 
diepp geworteld raakte de sociale opvatting dat wie aan zijn plaats ont-
stijgenn wilde aan de hoogmoed ten prooi zou vallen en dat, omgekeerd, 
wiee zijn plaats wist en zich met die positie tevreden stelde, kon rekenen 
opp de voldoening van een vredig leven.7 

Tott aan de zeventiende eeuw was het niet ongebruikelijk planten en 
dierenn te classificeren aan de hand van zuiver menselijke criteria, zoals 
bijvoorbeeldd hun praktisch nut. De ontdekkingsreizen naar onbekende 
gebiedenn en de geheel nieuwe vorm van waarnemen die door de micro-
scoopp mogelijk werd, leidden ertoe dat de classificatiesystemen uitge-
breiderr en allengs complexer werden. De belangrijkste vernieuwing 
echterr was de doorbraak van het inzicht dat de structuurkenmerken van 
eenn organisme het enig juiste criterium voor de classificatie van dat or-
ganismee zijn. Zo vond geleidelijk een overstap plaats van externe, we-
zensvreemde,, ordeningsprincipes naar een ordening primair op basis 
vann interne, wezenseigen, kenmerken.8 Maar, zoals het werk van Lin-
naeuss uit het midden van de achttiende eeuw duidelijk laat zien, dit be-
tekendee geenszins het einde van de gewoonte om orde te scheppen in 
dee wereld der organismen met behulp van antropomorfe criteria. Lin-
naeuss was bepaald kwistig met het gebruik van allerlei menselijke 
kwalificatiess om planten te kenschetsen. Zo noemde hij de grassen, 
waarr men voortdurend op trapt maar die zich niettemin snel vermenig-
vuldigen,, "plebejers"; de mossen, die zich vaak in dezelfde positie be-
vindenn als de grassen, noemde hij "knechten". De zwammen om-
schreeff  hij als "vagebonden", met een verwijzing naar hun parasitaire 
karakter.. De lelies daarentegen beschouwde hij als "patriciërs", ware 
sieradenn die het plantenrijk de glans gaven van "de pracht en praal van 
hett hof'. De termen 'plantenrijk' en 'dierenrijk', veelvuldig door Lin-
naeusnaeus gebruikt, zijn sindsdien zodanig in het alledaagse taalgebruik in-
geburgerdd geraakt dat ze nauwelijks meer als antropomorf worden her-
kend,, hoewel ze dat wel degelijk zijn. Voor Linnaeus hadden deze ter-
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menn een bijzondere betekenis, zoals blijkt uit het feit dat hij, na in 1757 
inn de adelstand te zijn verheven, in zijn wapenschild de symbolen van 
dee drie natuurrijken liet opnemen: het Rijk der Dieren, het Rijk der 
Plantenn en het Rijk der Mineralen werden daarbij elk met een eigen 
kroonn aangeduid.9 

Inn zijn werk deelde Linnaeus het plantenrijk verder in in "stammen" 
enn "naties". Het individuele organisme werd zo geplaatst in - en onder-
geschiktt gemaakt aan - steeds groter wordende verbanden. Niet alleen 
dezee hiërarchisering van de natuur, maar ook het antropomorfe woord-
gebruikk dat daarbij werd gebezigd, zorgde ervoor dat men de associatie 
mett de ondergeschiktheid van het menselijke individu aan sociale en 
politiekee verbanden nauwelijks over het hoofd kon zien. Vooral de mo-
narchistischee symboliek heeft hieraan bijgedragen. Monarchen en hun 
adellijkee gevolg kozen 'nobele' dieren, zoals de leeuw, de arend en de 
valk,, als hun symbool dat ze in hun familiewapens, vlaggen en orna-
mentenn verwerkten. Dieren dus die in de hiërarchie van de dierenwe-
reldd eenzelfde vooraanstaande positie innamen als men zichzelf toe-
dacht.. De leeuw als koning van de dieren was uiteraard bijzonder ge-
schiktt om een mensenkoning tot symbool te dienen. De onderliggende 
boodschapp was dat hiërarchische verhoudingen eigen waren aan de na-
tuur,, dat de arend van nature een hoger wezen was dan de worm en dat 
duss het bestaan van een sociale hiërarchie een volstrekt natuurlijke 
zaakk was. Behalve de mieren waren het vooral de bijen die, vanwege 
hunn hecht georganiseerde gemeenschap, regelmatig aan de mensheid 
tenn voorbeeld werden gesteld. De bijenkorf was de meest volmaakte il-
lustratiee van de monarchistische principes die de natuur te bieden 
had.'° ° 

Hett feit dat menselijke verhoudingen op de natuur werden geprojec-
teerd,, illustreert dat de ordening die men in de natuur aanbracht idealis-
tischh van aard was. Eeuwenlang waren religieuze, filosofische en zelfs 
politiekee opvattingen bepalend voor de wijze waarop men de natuur af-
beelddee en systematiseerde, namelijk door een veronderstelde geeste-
lijk ee ordening als vertrekpunt te nemen. Het behoeft weinig betoog dat 
hierr een belangrijk verschil ligt met Darwins benadering, waarin - on-
dankss bepaalde ideële veronderstellingen die ook hem niet vreemd 
warenn - het accent sterk lag op empirisch onderzoek. Het maakt een 
groott verschil of men de natuur onderzoekt louter om daarin de zicht-
baree tekenen te vinden van, bijvoorbeeld, de universele strijd tussen 
hett goede en het kwade, waarin het goede overwint zodat de universele 
harmoniee zich overal op aarde manifesteert, of dat men zich, zoals Dar-
win,, jarenlang wijdt aan een minutieuze empirische studie van eende-
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mosselss om zo mogelijk alles van deze organismen te weten te komen 
enn via deze lange weg enkele bouwstenen voor een evolutietheorie te 
verzamelen.11 1 

Dee groeiende belangstelling voor de intrinsieke kwaliteiten van 
plantt en dier, voor hun structuur en anatomie, die vooral vanaf het 
beginn van de negentiende eeuw merkbaar was, leidde ertoe dat natuur-
onderzoekk niet langer verenigbaar was met symbolisme en allegori-
schee voorstellingen. Symbool en allegorie verdwenen uiteraard niet 
vann de aardbodem, maar ze kwamen steeds meer buiten de wetenschap 
tee staan, waarvan ze zolang een vast bestanddeel waren geweest. Wat 
bleeff  was een subtielere vorm om metaforen te gebruiken. Het darwi-
nismee bevat daarvan enkele sprekende voorbeelden: 'natuurlijke selec-
tie'' en de 'strijd om het bestaan' zijn begrippen die Darwin naar eigen 
zeggenn in 'metaforische' zin gebruikte en die zeker nadien in het dar-
winismee tot ware metaforen uitgroeiden.12 Overigens zijn deze metafo-
renn buiten het afgebakende terrein van het wetenschappelijk natuuron-
derzoekk - met name in sociaal-darwinistische beschouwingen - weer 
opnieuww tot symbolen verheven, dat wil zeggen tot begrippen waarvan 
dee symboolfunctie belangrijker was dan hun feitelijke inhoud. Hun 
krachtt ontleenden deze symbolen aan het feit dat ze vanuit de biologie 
warenn getransponeerd op de maatschappelijke verhoudingen. In het so-
ciaal-darwinismee gebeurde daarmee in wezen precies het omgekeerde 
vann wat Linnaeus en Mandeville deden toen zij elementen uit de so-
cialee en politieke verhoudingen (in hun geval de monarchistische sa-
menleving)) transponeerden op de natuur. 

Zolangg de mens, in de lij n van de christelijke traditie, zich zag als Gods 
rentmeesterr op aarde en de natuur beschouwde als Codex Dei die god-
delijkee lessen bevatte, of op enigerlei wijze zichzelf centraal plaatste 
alss maat van alle dingen, zowel het boven- als benedenmenselijke naar 
diee menselijke standaard beoordelend, zolang was hij nauwelijks in 
staatt om zich een onbevangen - niet sociaal gekleurd - beeld te vormen 
vann de natuur zoals deze werkelijk is.13 De sociale connotaties, die zo 
nauww met de Great Chain of Being waren verbonden, waren er zowel 
dee kracht als de zwakte van. Langzamerhand werd in de loop van de 
achttiendee eeuw duidelijk dat de idee van een Grote Keten in de natuur 
moeilijkk te verenigen was met een maatschappij die, door de komst van 
dee moderne tijd, steeds meer aan verandering onderhevig bleek. Moei-
lij kk te verenigen ook met een ontluikende vooruitgangsfilosofie. Want 
hett Grote Keten-denken was op ingenieuze wijze uitgebouwd tot een 
filosofiee van de natuurlijke en de sociale status quo. Als alle levende 



22 •  D E O N T V O O G D I NG VA N D E N A T U UR 49 9 

wezenss een onverbrekelijke keten vormen, zijn ze allemaal, als scha-
kelss in die keten, onmisbaar, hoe onvolmaakt ze ook mogen zijn. De 
Grotee Keten werd zo tot een centraal symbool van een filosofie die 
werdd opgebouwd rond de noodzaak van het voortbestaan van het on-
volmaaktee en inferieure, van Pangloss' geslachtsziekte. Een symbool 
datt de mensen op het hart drukte dat het zinloos was te streven naar 
vervolmakingg van het aardse leven, naar een nóg betere wereld. Omdat 
hett onvolmaakte een onmisbare schakel in de Schepping heette te zijn 
enn omdat de bestaande wereld de best mogelijke was. Daarmee verkon-
digdee de filosofie van de Grote Keten zowel een natuurlijke, als een so-
cialee orde.14 

Inn de tweede helft van de achttiende eeuw groeide er verzet tegen 
dezee berusting in en vergoeilijking van het kwaad in de natuur en -
voorall  - in de maatschappij, zoals Voltaires Candide laat zien. De over-
tuigingg won veld dat men het kwade (in zijn uitingsvorm van sociaal 
onrechtt en misère) moest bestrijden en dat de mens wel degelijk in 
staatt was in die strijd vooruitgang te boeken. Zo ontstond er spanning 
tussenn de traditionele veronderstellingen omtrent een onveranderlijke 
natuurlijkee orde en het bewustzijn dat de samenleving niet alleen 
moest,, maar ook kón veranderen.15 Terwijl men gewend was de natuur-
lijk ee orde als een in wezen statisch gegeven te beschouwen, werd men 
steedss nadrukkelijker geconfronteerd met uitingen van sociale dyna-
miek.. Aan de dynastie van de Zonnekoning, die zolang als een natuur-
verschijnsell  aan de hemel had gestaan, was een einde gekomen. Het 
maatschappelijkk bestel, opgebouwd rond het monarchistisch principe 
enn uit strikt gescheiden compartimenten bestaand, bleek in Frankrijk 
niett tegen de druk van maatschappelijke veranderingen bestand en 
begonn ook elders in zijn voegen te kraken. De wetenschap, of ze zich 
nuu bezighield met de natuur of met sociale verschijnselen, kreeg gaan-
dewegg tot taak om ontwikkelingen, tendenties en bewegingen te ver-
klaren.. Zo richtte ze zich steeds meer op processen, op verandering en 
dynamiek. . 

Dee maatschappij, zoals wij haar beleven, is minder constant en meer 
aann verandering onderhevig dan de natuur. Het lijk t er dus op dat in het 
samenspell  van denkbeelden over natuur en maatschappij de maat-
schappelijkeschappelijke ideeën de meest dynamische factor zijn. Toch zou het te 
eenzijdigg zijn om het verval van het statische natuurbeeld, louter omdat 
hett - in grote lijnen - in de tijd samenviel met de ineenstorting van dy-
nastieënn die hun gezag rechtstreeks aan God zeiden te ontlenen, geheel 
tee verklaren uit sociale veranderingen. Ook binnen de wereld van het 
natuuronderzoekk ontstond er spanning tussen wat men feitelijk waar-
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namm en hoe men geacht werd het waargenomene vanuit de hiërarchi-
schee filosofie van de Grote Keten te interpreteren. Het theïsme, dat 
ervann uitging dat God steeds rechtstreeks in de natuurlijke processen 
intervenieerde,, was niet meer in staat om de nieuw waargenomen ver-
schijnselenn in de natuur afdoende te verklaren. De geologie droeg 
steedss meer bewijs aan dat talrijke soorten in de loop van de tijd waren 
uitgestorven.. Hoe was dat te rijmen met de idee van een alles bestu-
rendee Schepper? Naarmate het natuuronderzoek, mede door de micro-
scoop,, kwalitatief beter werd, bleken bovendien de structuren, functies 
enn interacties van organismen veel complexer dan men vroeger had ge-
dacht.. En er leek maar geen einde te komen aan de ontdekking van 
nieuwee soorten en variëteiten, in verre onbekende landen, maar soms 
ookk verrassend dichtbij. De levende natuur bleek te dynamisch en te 
complexx voor het theïstisch kader. '6 

Ruwwegg in dezelfde periode waarin Linnaeus zijn taxonomie verder 
perfectioneerdee - het midden van de achttiende eeuw - groeide bij 
Buffonn de twijfel . Het besef begon bij hem door te dringen dat een clas-
sificatiesysteemm nooit méér kon zijn dan een kunstmatig hulpmiddel, 
mensenwerk;; en dat het een grote fout was om dergelijke systemen aan 
tee zien voor de natuur zelf. De echte natuur, realiseerde Buffon zich, 
kendee vele nuances en gradaties die in de vereenvoudiging en rigiditeit 
vann het classificatiesysteem verloren gingen. In zijn Histoire naturelle 
uitt 1749 plaatste hij belangrijke kanttekeningen bij het stelsel van Lin-
naeus.. Buffon koos het standpunt dat het voor een goed begrip van de 
dynamischee natuur nodig was dat het natuuronderzoek niet bleef ste-
kenn in beschrijven en rangschikken, maar de stap zou zetten naar een 
bestuderingg van oorzakelijke verbanden, zodat het mogelijk zou wor-
denn verklarende uitspraken van algemene strekking te doen.'7 De aan-
dachtt verschoof zodoende verder van de taxonomie naar de natuurlijke 
processen.processen. Buffon kwam daarmee verrassend vroeg uit bij de belang-
rijkerijke vraag welke mechanismen het evenwicht in de natuur in stand 
houden.. Zijn antwoord (uit 1755) maakt duidelijk hoezeer hij in de-
zelfdee richting dacht als later Malthus en Darwin: 

Menn kan stellen dat de beweging van de natuur draait rond twee on-
wrikbaree spillen - de ene is de grenzeloze vruchtbaarheid die ze alle 
soortenn heeft meegegeven; de andere, dat zijn de talloze complicaties 
diee de resultaten van die vruchtbaarheid reduceren en ervoor zorgen dat 
naa verloop van tijd van elke soort vrijwel hetzelfde aantal individuen 
overblijft.'8 8 
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Dezee "complicaties" die de hoeveelheid levende wezens "reduceren", 
zijnn Buffons vroege versie van het latere selectieprincipe. Maar zijn se-
lectiee was een zuiver eliminerend proces, geen creërende selectie. 
Wantt wat Buffon zich blijkens het slot van deze passage niet reali-
seerde,, was dat de inherente spanning in de natuur die hij signaleerde 
niett alleen de kwantiteit (het aantal individuen) beïnvloedde, maar ook, 
zoalss in Darwins natuurlijke selectie, de kwalitatieve ontwikkeling van 
dee soorten bepaalde. 

Buffonss afkeer van een benaderingswijze die de natuur in vaste cate-
gorieënn probeerde te vangen, werd gaandeweg door velen in de acht-
tiendee eeuw gedeeld. Wie de natuur beschouwde als een collectie on-
derlingg scherp afgegrensde soorten, miste de essentie: de continuïteit 
tussenn alle levende vormen. Men moest zich de natuur niet voorstellen 
alss een trap waarvan de treden werden gevormd door de verschillende, 
duidelijkk onderscheiden, soorten, maar als een glijdende schaal met 
zeerr fijne gradaties. Uitgerekend Leibniz had deze opvatting enkele de-
cenniaa eerder al kernachtig onder woorden gebracht met zijn parool 
"dee natuur maakt geen sprongen". Dit was een centraal thema van zijn 
filosofie,, de lex continui. "In de natuur gaat alles geleidelijk vooruit, en 
nietss met sprongen, en deze wetmatigheid ... is onderdeel van mijn leer 
vann de Continuïteit."'9 Leibniz heeft ertoe bijgedragen dat alleen gelei-
delijkee ontwikkelingen nog als natuurlijk werden beschouwd, een op-
vattingg die minstens even invloedrijk is geweest op het politieke vlak 
alss in het natuuronderzoek. Zo is de associatie van 'geleidelijk' met 
'natuurlijk'' en omgekeerd van 'schoksgewijs' met 'onnatuurlijk' een 
hoeksteenn in Burke's kritiek op de Franse Revolutie.20 Dat het conti-
nuïteitsprincipee sociale implicaties had, was inherent aan het concept. 
Dee mens werd erdoor in een directe samenhang geplaatst met de die-
ren.. Als de natuur geen sprongen maakte, dan moest er dus sprake zijn 
vann een geleidelijke overgang van de dieren naar de mens. 

Hett is daarom nauwelijks verbazingwekkend dat het continuïteits-
denkenn aanleiding gaf tot beschouwingen over de verhouding tussen de 
menss en de aap. Menigeen schrok er niettemin voor terug deze verbin-
dingg te leggen. Maar het hielp wanneer men daarbij onderscheid 
maaktee naar rang en stand. Zo gaf de Geneefse bioloog Charles de 
Bonnett te kennen dat hij de aap zeer wel in staat achtte de taken van 
eenn valet de chambre te verrichten. Waarmee uiteraard evenveel over 
dee huisknecht was gezegd als over de aap. Ik neem aan dat Bonnet niet 
vann mening was dat dezelfde aap, of zijn knappere broer, in staat was 
dee taken van een bioloog te volbrengen.21 Het hielp ook om in deze dis-
cussiee onderscheid te maken tussen de Europese volken en de 'wilden' 
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diee men, vaak met afgrijzen, in andere werelddelen had ontdekt. Regel-
matigg werd er aan het mens-zijn van primitieve volken getwijfeld en 
werdenn zij als een tussenvorm tussen aap en mens beschouwd. Het con-
tinuïteitsprincipee had trouwens over de hele linie - zowel voor het bo-
tanisch,, zoölogisch als antropologisch onderzoek - tot gevolg dat er in-
tensieff  werd gezocht naar ontbrekende schakels. De ontdekking van 
eenn tot dan toe nog onbekende volksstam leidde er niet zelden toe dat 
menn dacht de missing link tussen de mensapen en de mens te hebben 
ontdekt.. De term 'ontbrekende schakel' verraadt al dat het continuï-
teitsprincipee nauw aansloot bij de idee van de Grote Keten. Dit concept 
werdd zelfs nieuw leven ingeblazen, niet alleen doordat men intensief 
zochtt naar ontbrekende schakels, maar ook doordat nu werd benadrukt 
hoezeerr de onderscheiden levensvormen, aangezien ze slechts gradu-
eell  verschilden, ineengrepen. 

Doorr vooral de primitieve mens als de verwante van de aap aan te 
merken,, was het mogelijk vast te houden aan de gekoesterde opvatting 
datt de ontwikkelde mens, vanwege zijn intelligentie, verre superieur 
wass aan de dieren. Toch bracht het principe van de continuïteit hier een 
nuanceringg aan, doordat het de erkenning afdwong dat ook dieren een 
zekeree mate van intelligentie bezitten. Zo kon het beeld ontstaan van 
enerzijdss een betrekkelijk gering verschil in intelligentie tussen apen 
enn laagontwikkelde mensen en anderzijds een groot verschil tussen 
laag-intelligentee wezens (apen en domme mensen) en hoogontwik-
keldee mensen. In deze visie overbrugde de mens, sterk gedifferentieerd 
alss hij is, vrijwel het volledige scala van intelligentieniveaus. Gevolg 
wass dat er een enorme kloof werd ervaren tussen 'laagontwikkelde' en 
'hoogontwikkelde'' mensen, waarbij de laagontwikkelden dicht bij de 
dierenn stonden en de hoogontwikkelden eigenlijk een aparte categorie 
vormden.222 Het grote verschil tussen inferieure en superieure mensen, 
gezienn als een verschil in waarde (waarbij de inferieuren als bijna-dier-
lij kk werden bestempeld), zou later één van de hoofdideeën van het so-
ciaal-darwinismee worden. 

Voorr de ethiek kon het continuïteitsprincipe niet zonder gevolgen 
blijven.. Als men de mens nadrukkelijk in een directe samenhang met 
dee planten en de dieren plaatst, wordt hij daarmee tot een zeer aards 
wezen.. Dit mensbeeld was moeilijk te verenigen met de christelijke 
opvattingg dat de mens is geschapen naar het evenbeeld van God. Kon 
dee mens, als door en door aards wezen, zijn positie nog wel ooit ontstij-
gen?? Was hij niet gedoemd ten eeuwigen dage een wezen te blijven dat 
zichh weliswaar door zijn intelligentie van de dieren onderscheidde, 
maarr dat anderzijds veel dierlijks in zich had? En was het dierlijke in 
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dee mens niet een voor de hand liggende verklaring voor het voortbe-
staann van talrijke politieke en sociale onvolkomenheden, voor het 
steedss maar weer tekortschieten van de menselijke rationaliteit? Zo ge-
zienn was de mens niet alleen gedoemd tot rationele en morele onvol-
maaktheid,, maar was die onvolmaaktheid zelfs inherent aan zijn ware 
natuurr als wezen van het midden, dat zich bevond ergens "tussen de en-
gelenn en het vee in", zoals de Zwitser Haller het uitdrukte.23 Wie echter 
vasthieldd aan de idee dat verbeteringsdrang een eigenschap was waar-
doorr de mens zich van de dieren onderscheidde, kon, niettegenstaande 
dee dwingende logica van het continuïteitsprincipe, optimistisch blijven 
enn in vooruitgang blijven geloven. 

Hett denken in termen van continuïteit ging niet altijd hand in hand met 
ontwikkelingsdenken,, doch daar waar het continuïteitsprincipe samen-
viell  met een algemeen geloof in vooruitgang, was het evolutionisme 
niett meer erg ver weg. Hoezeer dit botste met de gebruikelijke opvat-
tingenn over het statische karakter van de natuur en hoe moeilijk het was 
eenn nieuwe synthese te vinden, blijkt uit de worsteling van Leibniz. 
Enerzijdss geloofde hij in de mogelijkheid dat soorten kunnen transfor-
merenn en zag hij een voortdurende en onbegrensde vooruitgang in het 
universum,, waardoor de schepselen van God in de loop van de tijd vol-
maakterr werden dan ze op de Scheppingsdag waren. Maar anderzijds 
hieldd hij vast aan de preformatietheorie, oorspronkelijk ontwikkeld 
doorr zowel Swammerdam als Malpighi, een theorie die niet alleen het 
ontstaann van nieuwe soorten uitsloot, maar die zelfs de geboorte van 
nieuwee individuen volledig fixeerde door ervan uit te gaan dat in het 
zaadd of de eicel een volledig 'voorgevormd' minuscuul exemplaar van 
hett dier al aanwezig was.24 Ook in zijn bekende leer van de 'monaden' 
hieldd Leibniz vast aan de opvatting dat het aantal individuele substan-
tiess dat bestaat, constant en gefixeerd is. Hier blijkt hoezeer het begin 
vann de achttiende eeuw nog werd overheerst door de gedachte dat alles 
watt in het heden bestond, er in de een of andere vorm ook al was ge-
weestt op de dag van de Schepping, aangezien alles wat er is, door God 
geschapenn werd. 

Inn zijn Monadologie (1714) probeerde Leibniz deze statische natuur-
visiee met een meer dynamische vooruitgangsidee te verenigen: het aan-
tall  monaden is constant en alle monaden tezamen vormen een Grote 
Keten,, van de hoogste goddelijke oermonade tot aan de allerlaagste 
monade.. Elke monade neemt in de keten een unieke vaste plaats in. 
Maarr anderzijds is elke monade een strevend individu dat zich van alle 
anderenn onderscheidt. In dit streven, in de kracht die in elke monade 
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aanwezigg is, manifesteert zich de universele tendens tot vervolmaking, 
tott vooruitgang. Er is echter "slechts een klein aantal uitverkorenen dat 
overgaatt naar een hoger niveau."25 Hier blijkt dat Leibniz, in zijn po-
gingg determinisme en vrijheid met elkaar te verenigen, ertoe kwam een 
soortt selectieproces te veronderstellen. Gezien de premisse dat het aan-
tall  monaden constant was en dat alle levensvormen een Grote Keten 
vormdenn van hoog tot laag en alle vaste plaatsen daartussen, was het 
onmogelijkk dat alle monaden vooruitgang konden boeken. De vooruit-
gangg kon dus slechts de vooruitgang van een select aantal zijn. Met de 
omslagg naar een vooruitgangsdenken, die zich bij Leibniz manifes-
teerde,, deed selectie als algemeen idee zijn intrede. Zodra de vol-
maaktheidd van het bestaande niet langer volledig gegeven is vanaf het 
momentt van de Schepping, maar pas geleidelijk in dit aardse bestaan 
kann worden bereikt door individueel streven naar vooruitgang, is een 
selectieprincipee logisch onmisbaar. Het perfecte universum van Leib-
nizz bleek uiteindelijk niet zo glanzend als het had toegeschenen.26 Het 
kwaadd van pijn en dood, van selectie en eliminatie, was een onmisbaar 
bestanddeell  van die perfecte universele orde. Door aan de krachten die 
voorr selectie en eliminatie zorgen een positieve en noodzakelijke func-
tiee te geven in het proces van universele vooruitgang, werd een bijzon-
derr krachtige idee geïntroduceerd, die haar invloed nog tot in onze tijd 
doett gelden. 

PROVIDENTIAA - UTOPIA 

Zolangg men de natuur zuiver teleologisch beschouwde, als het doel van 
dee goddelijke scheppingsdaad of van de actuele goddelijke wil, kon 
eenn natuurwetenschap in moderne zin niet ontstaan omdat zij niet 
nodigg was. Elke vraag naar het 'waarom' van het natuurlijk bestaan 
konn immers beantwoord worden met een verwijzing naar Gods wil en 
naarr Zijn bedoeling met dit bestaan in het licht van het hiernamaals. In 
dee natuur, ook wanneer men haar opvatte als een ontwikkelingsproces, 
verwezenlijktenn zich volgens de teleologische verklaringswijze de be-
doelingenn van de Schepper. Alles was het product van de goddelijke 
Voorzienigheid:: Providentia. Zoals we hiervóór zagen, gold Leibniz in 
dee achttiende eeuw als hét symbool van deze theocratische en teleolo-
gischee zienswijze, die samenging met een optimistisch geloof in de 
volmaaktheidd van het universum. De mechanistische benadering was 
hiervann de tegenhanger. Het ontstaan van de behoefte aan een weten-
schappelijkee bestudering van de natuur als relatief zelfstandig systeem, 
gingg samen met een mechanisering van het wereldbeeld.27 Het univer-
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sum,, zoals bijvoorbeeld René Descartes het zag, werd door mechani-
schee principes bestuurd. Dieren konden volgens hem als automata 
wordenn beschouwd, als willoze wezens wier doen en laten geheel was 
bepaaldd door de causale werking van natuurwetten.28 De mechanisti-
schee benadering trachtte elk feit oorzakelijk te verklaren uit bepaalde 
omstandighedenn die aan dat feit voorafgingen, zonder toevlucht te zoe-
kenn tot finale (goddelijke) oorzaken. Zij zag de natuur als een mecha-
nisme,, een stelsel van fysieke oorzaken dat de zichtbare natuurver-
schijnselenn voortbracht. Dit stelsel achtte zij wetenschappelijk onder-
zoekbaarr en voor de mens te doorgronden. Van hieruit kon de gedachte 
eenvoudigg ontstaan dat de mens, door kennis te verwerven omtrent de 
wetmatighedenn achter die fysieke oorzaken, zelf in de natuur kon in-
grijpenn en, als meester over natuurlijke krachten, naar eigen inzicht een 
idealee toestand kon construeren: Utopia. 

Beidee benaderingen, de teleologisch-providentiële en de mechanis-
tisch-utopische,, hebben elkaar lange tijd, tot diep in de negentiende 
eeuw,, beconcurreerd. Ik zou de doelstellingen van deze studie te ver 
oprekkenn wanneer ik zou trachten deze boeiende concurrentieslag min 
off  meer volledig in beeld te brengen. Maar enkele hoogtepunten daar-
uitt zijn onmisbaar als ingrediënten in de voorgeschiedenis van darwi-
nismee en sociaal-darwinisme. 

Dee betekenis van het mechanicisme als bedreiging voor Providentia en 
alss stimulans voor de utopische denkwijze kan het beste worden ver-
duidelijktt aan de hand van de filosofie van Hobbes, die gefascineerd 
wass geraakt door het verschijnsel automaat, zoals het horloge. Hij 
vroegg zich in de inleiding van zijn Leviathan (1651) af waarom men 
tenn aanzien van dergelijke zelfbewegende machines niet zou mogen 
sprekenn van een vorm van - zij het kunstmatig - leven. De mens imi-
teertt de natuur {the Art whereby God hath made and governes the 
World)World) door "kunstmatige dieren" te maken in de vorm van zelfbewe-
gendee machines. Ook bij dergelijke machines was volgens Hobbes, net 
alss bij levende wezens, sprake van ledematen die, door toedoen van een 
centraall  intern bestanddeel, bewegen. "Want wat is het hart anders dan 
eenn veer; wat zijn de zenuwen anders dan snaren; en wat de gewrichten 
anderss dan raderen, die beweging geven aan het hele lichaam, zoals 
doorr de Maker bedoeld?", vroeg hij zich af. Evenzo gebruikt de mens 
zichzelff  als natuurlijk model bij de vorming van de maatschappij. De 
staatt is een Kunstmatige Mens. Anders dan bij de mieren en de bijen, 
diee van nature een maatschappij vormen, moet de mens langs kunstma-
tigee weg een gemenebest in het leven roepen. De staat is een kunstma-
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tig,, zelfbewegend, lichaam: de soeverein is er de kunstmatige ziel van, 
dee magistraten zijn de kunstmatige gewrichten, de systemen van belo-
ningg en straf zijn de zenuwen, de raadgevers van de staat zijn het ge-
heugen,, enzovoorts.29 Nog voordat Newton zijn bewegingswetten for-
muleerde,, had Hobbes zo de mechanica, zoals hij die had leren kennen 
-- vooral via Galileï, die hij in Italië had ontmoet - overgedragen op de 
politiekee filosofie.30 

Zoalss in zijn tijd gebruikelijk was, koos Hobbes de natuurtoestand 
waarinn de mens ooit verkeerde, als vertrekpunt voor zijn politieke filo-
sofie.. Maar hij onderscheidde zich doordat hij een opvallend somber, 
negatief,, beeld schetste van die natuurtoestand, toen er nog geen staat 
was,, geen regering en geen georganiseerde maatschappij. Ieder mens 
wass in die primitieve omstandigheden volledig op zichzelf aangewe-
zenn en moest zich ten koste van anderen zien te handhaven. Dit maakte 
vann hem een homo homini lupus, voor wie het natuurlijk leven een oor-
logg van allen tegen allen was. In schril contrast met de pastorale plaat-
jess die anderen ervan hadden getekend, verzekerde Hobbes dat het 
levenn in zijn meest natuurlijke vorm "eenzaam, armzalig, gemeen, 
beestachtigg en kort" was. Door deze verschrikkingen gedreven, had de 
menss met zijn soortgenoten een sociaal convenant gesloten, daarmee 
eenn belangrijk deel van zijn vrijheid afstaand aan een gemeenschappe-
lij kk gezag. Het ontstaan van de maatschappij verklaarde Hobbes dus uit 
de,, voor een rationeel wezen als de mens, onleefbare situatie die be-
staatt zolang er geen centrale macht is die sterker is dan het sterkste in-
dividu.. Zonder zo'n macht zijn alle individuen nagenoeg even sterk en 
weett de een dat hij de ander kan overheersen, hetgeen hij niet zal nala-
tenn omdat hij, net als ieder ander gedreven door een combinatie van 
wedijverr en onzekerheid, uit is op gewin, op het behalen van voordeel 
tenn koste van zijn rivaal.31 

Hett venijn van Hobbes' theorie zat in de onderliggende opvatting dat 
dee grimmige anarchie van de zelfzucht, kenmerkend voor de natuur-
toestand,, in de beschaafde wereld steeds opnieuw de kop zou opsteken 
zodraa het centrale gezag verzwakte. Hij is daarom zelfs de eerste socio-
bioloogg genoemd. Hobbes werkte zijn politieke filosofie uit in de vorm 
vann een utopie: de utopie van een op basis van de wetten van het na-
tuurrechtt op te bouwen 'Gemenebest'. All e individuen gaan een ge-
meenschappelijkk contract aan, waarbij ze hun macht overdragen aan 
éénn mens, of één vergadering van mensen, die daarmee de Soeverein 
(hett 'Gemenebest') wordt. Het Gemenebest vertegenwoordigt de ver-
zameldee macht van allen en heeft het recht om bij het niet naleven van 
dee wetten straffend op te treden.32 
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Dee teleologisch-providentiële benadering kreeg een nieuwe impuls 
mett de vervanging, in de loop van de achttiende eeuw, van het cartesi-
aansee door het newtoniaanse wereldbeeld. Newton was tot de conclu-
siee gekomen dat zijn wet van de zwaartekracht geen ontkenning inhield 
vann de noodzaak van goddelijk ingrijpen, dat de werking van de na-
tuurwettenn juist een regelmatige, corrigerende interventie door de 
Schepperr onmisbaar maakte. Het newtoniaanse universum was dus 
niett volledig zelfsturend. De natuurwetten, die nu voor de mens ken-
baarr bleken - de grote doorbraak die verantwoordelijk was voor de ver-
afgodingg van Newton - werden tegelijk beschouwd als oorzaken van 
slechtss secundaire orde. De primaire oorzaak, de goddelijke oorsprong 
enn interventie, bleef voor de mens verborgen. De visie van de newto-
nianenn was dus teleologisch en mechanistisch tegelijk. In deze context 
groeidee het bewustzijn dat de natuurwetenschap zich diende te richten 
opp de secundaire oorzaken (de natuurwetten) en dat het terrein van de 
primairee oorzaken (de goddelijke wetten) buiten haar horizon lag.33 

Newtonn werd het model waar de wetenschap zich naar ging richten. 
Ookk in het biologisch onderzoek werd gezocht naar natuurkrachten, 
vergelijkbaarr met de zwaartekracht, die het bestaan van verschillende 
soortenn konden verklaren. Voor Buffon en Maupertuis bijvoorbeeld 
wass de analogie van hun onderzoek naar het ontstaan en de ontwikke-
lingg van levende wezens met Newtons wet van de zwaartekracht evi-
dent.344 Evenals bij Newton, ging dit ook bij hen gepaard met een ver-
minderingg van de rechtstreekse goddelijke invloed op het leven. De na-
tuurr was een systeem geworden met een eigen geschiedenis, waarin 
Godd nog slechts bij uitzondering behoefde in te grijpen. Deze deïsti-
schesche leer schiep, ten opzichte van de theologie, ruimte voor een relatief 
vrijee wetenschappelijke bestudering van de natuur. Maar in de praktijk 
verhinderdee het deïsme zeker niet dat velen, voor allerlei verschijnse-
lenn waarvoor men geen rationele verklaring kon vinden, bleven verwij-
zenn naar de hand van God als directe veroorzaker.35 Het deel van de na-
tuurlijkee verschijnselen dat men verklaarde vanuit natuurwetten, nam 
nietteminn toe en zo kwam het beeld van God dichter te staan bij dat van 
eenn op basis van wetten regerende constitutionele monarch, dan dat 
vann een absolute monarch die de wereld zuiver impulsief bestiert. 
Newtonss deïsme tastte de kern van de providentiële denkwijze echter 
niett aan. De Voorzienigheid manifesteerde zich in de werking van na-
tuurwettenn die door God werden ingezet en, op enige afstand, bestuurd. 

Dee betekenis van de periode van de Verlichting voor de concurrentie-
strijdd tussen de providentiële en de utopische zienswijze is niet eendui-
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dig.. Enerzijds bevatte de Verlichting elementen die neerkwamen op 
eenn aantasting van het providentiële wereldbeeld: de voorkeur voor 
eenn radicaal wetenschappelijke verklaringswijze en het daarmee sa-
menhangendee sterke geloof in door de mens zelf te bewerkstelligen 
vooruitgang,, zijn beide utopische elementen. Hetzelfde geldt voor het 
materialismee van, bijvoorbeeld, Holbach en het utilitarisme van Helvé-
tius,, waarmee werd voortgebouwd op de mechanische visie van Des-
cartes. . 

Daarr staat, anderzijds, tegenover dat het voor de Verlichting zo ken-
merkendee optimisme duidelijk verwant was aan de zonnige filosofie 
vann Leibniz. (In Voltaires bespotting van doctor Pangloss was ook 
enigee zelfspot op de philosophes verwerkt). Dit optimisme kwam voort 
uitt het vaste geloof dat de vooruitgang van de mens verzekerd was. De 
pessimistt Hobbes was in de kringen van de philosophes dan ook be-
paaldd geen populair denker. Zijn pleidooi voor een sterk natuurlijk 
gezag,, als noodzakelijke tegenkracht voor de egoïstische strijdzucht 
diee de mensheid van nature eigen is, was overduidelijk gebaseerd op de 
overtuigingg dat de mens in zijn primitieve natuurtoestand een moreel 
slechtt wezen was. Het vooruitgangsdenken van de Verlichting was 
daarentegenn geneigd juist de natuurlijke goedheid van de mens als ver-
trekpuntt te kiezen en manifestaties van het slechte in hem te beschou-
wenn als een uitzonderingstoestand, die moest worden geweten aan de 
verstorendee invloed van ongunstige omstandigheden. Deze vooruit-
gangsideee was vaak eerder teleologisch en finalistisch van aard dan 
utopisch.366 In de verlichte natuurbeschouwing speelde het essentia-
lismee (de opvatting dat variaties in de natuur onvolmaakte vormen zijn 
vann een constante - volmaakte - essentie of eeuwige grondvorm) een 
belangrijkee rol, bijvoorbeeld bij Kant. Dit essentialisme impliceerde 
datt de soorten, althans wat hun kern of wezen betreft, onveranderlijk 
waren.. Op al deze punten bleef de Verlichting zich bewegen binnen de 
grenzenn van het providentiële wereldbeeld. 

Alss gevolg van de industrialisering in Engeland en de revolutionaire 
politiekee gebeurtenissen in Frankrijk, leken de ontwikkelingen in het 
socialee denken aanvankelijk sneller te gaan dan die in de biologie. Een 
klooff  werd zichtbaar tussen de sterk veranderlijke en daardoor onze-
keree sociale omstandigheden en de vermeende onveranderlijkheid en 
zekerheidd in de natuur die het gevolg waren van de providentiële ziens-
wijze.. De omslag van een agrarische naar een industriële samenleving 
enn van een aristocratische naar een burgerlijke cultuur was al bezig 
zichh te voltrekken toen toonaangevende intellectuelen nog steeds een 
statischh natuurbeeld aanhingen dat uitging van strikt hiërarchische ver-



22 •  D E O N T V O O G D I NG VA N D E N A T U UR 59 9 

houdingen.. Het optimisme van de Verlichting heeft aan het beklijven 
vann die statische visie op de natuur bijgedragen.37 Zolang het uitgangs-
puntt werd gehanteerd dat de bestaande wereld de best mogelijke was, 
waarinn men alom de hand van de Voorzienigheid ontdekken kon, be-
stondd er weinig aanleiding om te veronderstellen dat de natuur zich zou 
ontwikkelen.. Wanneer men dacht wél enige ontwikkeling in de natuur 
tee zien, was men soms eerder geneigd te denken in termen van achter-
uitgangg dan van vooruitgang. De redenering werd dan gevolgd dat de 
zuiverezuivere natuur alleen kort na de Schepping had bestaan en dat daarna de 
degeneratiee had toegeslagen, hetgeen men afleidde uit het feit dat de 
dierenn zoals men die kende veel kleiner waren dan de enorme skeletten 
vann oerbeesten, die bij opgravingen werden gevonden. Buffon, en 
velenn met hem, meende dat de aap een gedegenereerde mens was; hij 
bleeff  bovendien overtuigd van de onveranderlijkheid van soorten.38 

Tochh stond het voor diezelfde Buffon ook vast dat de natuur een histo-
riee had en dat ze zich dus in de tijd had ontwikkeld. De titels van zijn 
boekenn illustreren deze opvatting: Histoire naturelle (36 delen van 
17499 tot 1788), Ornithologie historique (1770) en Les époques de la 
naturenature (1778).39 Vooral de ontwikkeling van de geologie droeg ertoe 
bijj  dat de factor tijd een steeds belangrijker rol ging spelen. De aarde 
bleekk veel ouder dan op bijbelse gronden was aangenomen. Buffon zelf 
schreeff  dat ze al ongeveer zeventigduizend jaar bestond vóór het ont-
staann van de mens en veroorzaakte daarmee de nodige opschudding. 
Maarr zijn privé-mening, die hij niet publiceerde, was dat er wel een 
miljoenn jaar nodig was geweest alleen al voor het afkoelen van de 
aarde.. Ondanks deze sterk verbrede tijdsdimensie bleef Buffon, zoals 
gezegd,, op het standpunt staan dat de soorten onveranderlijk waren.40 

Dee filosofische en politieke notie van de vooruitgang en het groeiend 
bewustzijnn dat ook in de natuur verandering de normale toestand was, 
leiddenn nog niet meteen tot een evolutietheorie in de moderne zin van 
hett woord: het duurde nog tot 1809 voordat Lamarck, als eerste, evolu-
tionistischee denkbeelden tot een werkelijk samenhangend geheel 
smeedde.. Het al eerder genoemde essentialisme betekende dat de evo-
lutie-ideee in de Verlichting (althans naar huidige maatstaven!) slechts 
eenn beperkte betekenis had. Het essentialisme pastte bij de verlichte 
opvattingg dat de schepping doende was naar verdere volmaaktheid toe 
tee groeien, dat God aan de levende wezens een potentie tot verdere ont-
wikkelingg had meegegeven, maar dat met de scheppingsdaad de (on-
veranderbare)) essentie van ieder wezen in aanleg reeds gegeven was. 
Veranderenn in deze zin was ont-wikkelen van wat er in essentie al was, 
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evoluerenn in zijn letterlijke betekenis, volgens een van te voren be-
paaldd patroon. Het evolutionisme van Immanuel Kant laat een en ander 
duidelijkk zien. "De Schepping is nimmer voltooid", schreef hij in 1755. 
Datt kon alleen maar betekenen dat de natuur nog steeds bezig was te 
ontstaan,, dat zij veranderingen onderging. En dat zij nog beter kon 
worden,, dat er vooruitgang mogelijk was. Dit was op zich een bevrij-
dendee gedachte. Hoewel Kant hiermee afscheid nam van de eeuwen-
oudee idee dat de natuur een toestand was die ten tijde van de Schepping 
wass ontstaan en daarna - afgezien van de wisseling der seizoenen en 
vann geboorte, groei en dood - in wezen zichzelf gelijk was gebleven, 
konn hij de doorbraak naar een radicaler evolutiebegrip niet maken. Hij 
vattee de natuur weliswaar niet langer op als onveranderlijke toestand, 
maarr (evenals Buffon met zijn histoire naturelle) als voortgaand pro-
ces,, als Naturgeschichte. Doch evenmin als Buffon trok hij er de biolo-
gischee consequentie uit dat soorten veranderlijk zijn. Er deden zich in 
dee levende wezens zeker veranderingen voor, maar daarbij ging het om 
hett zich verder ontwikkelen van Anlagen die, als een ingelegen oor-
spronkelijkee essentie, vanaf het begin al gegeven waren.4' 

Eenn sterke stimulans voorde providentiële zienswijze was - althans in 
Engelandd - de renaissance die de natuurlijke theologie vanaf het einde 
vann de achttiende eeuw doormaakte. Als aanvulling op, of alternatief 
voor,, de traditionele theologie die zich op de openbaring baseerde, was 
dee natuurlijke theologie toen reeds een eeuwenoud fenomeen. Francis 
Baconn had haar in 1605 gedefinieerd als die kennis aangaande God die 
konn worden verworven door de beschouwing van Zijn schepselen - na-
tuurlijketuurlijke kennis omtrent het goddelijke dus.42 De wijsheid van Gods 
bedoelingen,, en daarmee het bewijs voor het bestaan van God, kon vol-
genss de natuurtheologen worden afgeleid uit de détails van planten, 
dierenn en natuurverschijnselen en vooral uit de perfecte samenhang die 
err tussen alle creaturen en hun omgeving bestond. Toonde de vol-
maaktee aanpassing van, bijvoorbeeld, de vis aan een leven in het water, 
off  de juiste verhouding tussen de hoogte van het melkdrinkende kalf en 
dee buik van zijn moeder, niet aan dat alles zorgvuldig door God ont-
worpenn was? Alles in de natuur was onderdeel van het goddelijk ont-
werp.. Deze gedachte stimuleerde enerzijds de natuurstudie (die im-
merss niet minder vroom was dan de bijbelstudie), maar remde ander-
zijdss de ontplooiing van volwaardig wetenschappelijk onderzoek door-
datt alles verklaard kon worden volgens hetzelfde finalistische schema: 
Godss ontwerpende hand verklaarde alles. Niettemin zag de natuurlijke 
theologiee zichzelf als een rationele, op wetenschappelijke bewijzen ge-
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baseerde,, geloofsleer en kwam zij juist ten tijde van de Wetenschappe-
lijk ee Revolutie tot bloei, mede door toedoen van Newton. 

Naa een weinig succesvolle poging van de skepticus Hume om de ar-
gumentenn van de natuurlijke theologie te ondergraven, slaagde Wil-
liamm Paley (1743-1805), een enigszins boerse theoloog uit Yorkshire, 
erinn deze een nieuwe populariteit te geven.43 Zijn bekendste boeken 
(Principles(Principles of moral and political philosophy uit 1785, Evidences of 
ChristianityChristianity uit 1794 en Natural theology uit 1802) waren verplichte 
leerstoff  voor de student Charles Darwin, die in Christ's College, Cam-
bridge,, dezelfde kamer bewoonde als waar eens Paley in zijn studietijd 
hadd geresideerd. "De zorgvuldige bestudering van deze werken", 
schreeff  Darwin later over de genoemde drie boeken van Paley, "was 
hett enige deel van de Academische Leergang waarvan ik toen ervoer, 
enn nu nog steeds vind, dat het van enig nut voor me was bij de vorming 
vann mijn intellect." Zonder zich kritisch te buigen over Paley's veron-
derstellingen,, was Darwin "gecharmeerd en overtuigd door de lang uit-
gesponnenn lij n van de argumentatie." Vol bewondering was hij voor de 
logicaa van Paley's betogen.44 

Daarinn stond hij niet alleen. Paley vond veel navolging, getuige de 
invloedrijkee natuurtheologische serie die bekend is geworden als de 
BridgewaterBridgewater Treatises (vanaf 1833). De betekenis van deze renais-
sancee van de natuurlijke theologie in Engeland en Schotland dient niet 
tee worden onderschat. Ze gaf aan de Verlichting in Groot-Brittannië 
eenn heel eigen kleur en natuurtheologische argumenten gingen in de 
ogenn van velen uitstekend samen met de nieuwe wetenschappelijkheid 
diee men nastreefde. De natuurlijke theologie is wel omschreven als een 
'citadel'' waar wetenschappelijke onderzoekers, theologen, moralisten 
enn politieke denkers samen kwamen; het was de kern van een brede en 
krachtigee intellectuele consensus, die tot ver in de negentiende eeuw 
standd hield.45 Daarmee was de natuurlijke theologie tegelijk ook een 
socialee theorie die stelde dat, net zoals in de natuur, ook in de maat-
schappijj  de bestaande verhoudingen een weerspiegeling waren van wat 
Godd had voorbestemd. Paley beredeneerde dit als volgt: het is de wil 
vann God dat het menselijk leven gelukkig is, een burgerlijk bewind dat 
hett algemeen belang dient draagt bij aan het menselijk geluk, een der-
gelijkk bewind kan slechts in stand blijven indien ieder individu zich 
doorr het gemeenschappelijk belang laat leiden, dus is het in overeen-
stemmingg met de wil van God - en een morele plicht - dat ieder aan de 
regeringg gehoorzaamt. Toch sloot Paley niet uit dat het moreel geoor-
loofdd kon zijn, of zelfs een morele plicht, om in opstand te komen, na-
melijkk wanneer de grieven van het volk en het gevaar waarin het zich 
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bevondd groter waren dan de kosten van het verhelpen ervan.46 Deze op-
vattingg gaf Paley, hoewel hij een uitgesproken tegenstander van de 
Fransee Revolutie was, de reputatie van een zekere politieke progressi-
viteit. . 

Datt de natuurlijke theologie ook een sociale theorie was, hing samen 
mett haar sterk antropocentrische karakter. Volgens Paley had God de 
scheppingg geheel afgestemd op het menselijk geluk. Het werd een van 
dee belangrijkste illustraties van de goddelijke Voorzienigheid geacht 
datt de mens over zintuigen beschikte die hem, door de specifieke ken-
merkenn van de schepping, genot schonken. Het kon toch geen toeval 
zijnn dat talloze vruchten ons zoet smaken, dat zovele geluiden in de na-
tuurr ons als muziek in de oren klinken en dat de kleuren ons een gevoel 
vann harmonie geven? De kern van deze opvatting vinden we terug in de 
titell  van een boek van Thomas Chalmers uit 1833: The adaptation of 
externalexternal nature to the moral and intellectual constitution of man. Maar 
ookk in de dichtregel van Wordsworth: "How exquisitely ... the external 
Worldd is fitted to the Mind."47 Al in de literatuur van de achttiende 
eeuww werden talrijke voorbeelden aangevoerd om deze optimistische 
visiee te staven. De wisseling der seizoenen, de afwisseling van dag 
(werktijd)) en nacht (rusttijd), de vruchtbaarheid van de grond, alles 
leekk een bewijs dat de aarde was bedoeld als een goed passend maat-
kostuumm voor de mens. Zelfs in de details zag men de hand van de 
Voorzienigheid,, zoals in de vorm van de watermeloen die er met zijn 
segmentenn op gemaakt leek om in stukken te worden gesneden ten-
eindee consumptie door de mens te vergemakkelijken! Dit antropocen-
trismetrisme werkte ook door in de onaangename aspecten van het bestaan. 
Williamm Kirby bijvoorbeeld omschreef in de Bridgewater Treatises de 
menss als de koning van de aarde, die voortdurend in strijd gewikkeld 
wass met zijn medemens; de dieren, die elkaar genadeloos afslachtten 
waarbijj  de sterken de zwakken overheersten, deden niet anders dan het 
navolgenn van het voorbeeld van hun meesters, de mensen.48 

Paleyy slaagde erin zijn nogal traditionele natuurtheologische beto-
genn een modern wetenschappelijke uitmonstering te geven. Bovendien 
haaktee hij aan bij de populariteit van de mechanistische zienswijze. Het 
bestee voorbeeld hiervan is zijn beroemde metafoor waarin hij de ont-
werpendee God vergeleek met een horlogemaker: wanneer men op de 
heii  een horloge zou vinden, weet men zeker dat dit object een maker, 
eenn ontwerper, heeft. Evenzo was het volgens Paley zeker dat bijvoor-
beeldd een kei op datzelfde heideveld de hand van zijn goddelijke ont-
werperr verried. Dit pseudo-mechanicisme mag ons niet doen vergeten 
datt de natuurlijke theologie de natuurstudie in een metafysich, teleolo-
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gisch,, kader plaatste en haar daaraan ondergeschikt maakte in plaats 
vann te kiezen voor zuiver empirisch onderzoek. Voor de natuurtheolo-
genn vormden religie en wetenschap één geheel en was er dus ook geen 
aanleidingg om consequent onderscheid te maken tussen onderzoek van 
dee natuur en onderzoek van cultuur en maatschappij. De ontvoogding 
vann natuur en natuurwetenschap kon pas doorzetten nadat de natuur-
lijk ee theologie haar greep op de universiteiten had verloren. Hetzelfde 
goldd voor de ontvlechting van biologie en sociologie. Hoewel Paley 
plantenn en dieren als goddelijke mechanismen beschreef, was er bij 
hemm van mechanicisme in cartesiaanse zin geen sprake, maar slechts 
vann mechanistische metaforen. Omdat voor hem a priori  gold dat er 
eeneen perfecte aanpassing was van alle wezens aan hun omstandigheden, 
wass er in zijn wereldbeeld geen plaats voor een geleidelijk proces van 
aanpassingg onder invloed van natuurlijke oorzaken. Natuurlijke theo-
logiee en evolutie waren onverenigbaar. Toen de geologie in de loop van 
dee negentiende eeuw wetenschappelijke bewijzen begon te leveren 
voorr de geleidelijke evolutie van de aarde op basis van nog steeds 
werkzamee natuurkrachten, tastte dit het providentialisme van de na-
tuurlijkee theologie in de kern aan. Ook Paley's utilitarisme had weinig 
vann doen met het mechanistische, seculiere, utilitarisme van Bentham. 
Hett 'theologisch utilitarisme' van de natuurlijke theologie had betrek-
kingg op het geloof dat God de natuur had ontworpen met het oog op het 
grootstee geluk van het grootste aantal.49 

Dee Britse herleving van de natuurlijke theologie, waarvan Paley het 
symbooll  is geworden, toonde aan dat het evolutionisme en het materia-
lismee van de Verlichting een minder grote bres in de christelijke le-
vensbeschouwingg hadden geslagen dan sommige philosophes meen-
den.. In het Engeland van de achttiende eeuw had het materialisme wel-
iswaarr enige invloed gehad, zoals bij Priestley en Godwin, maar toch 
wass het meer uitzondering dan regel.50 

Nett als in Frankrijk en Duitsland, bleek ook in Engeland dat uitge-
sprokenn materialistische opvattingen vaak samengingen met politiek 
radicalisme.. Wie het materialisme verkondigde, riskeerde in conflict te 
gerakenn met de leer en het gezag van de kerk als deel van de gevestigde 
orde.. En wie er evolutionistische denkbeelden op nahield, dreigde in 
hetzelfdee gevaarlijke vaarwater terecht te komen, aangezien materia-
lismee en evolutionisme niet zelden in eikaars verlengde lagen. Diderot 
enn La Mettrie bijvoorbeeld waren ervan overtuigd dat de materie in de 
natuurr in een onophoudelijk generatief proces de verschillende levende 
wezenss had voortgebracht. Organische materie kon volgens hen op 
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spontanee wijze ontstaan uit anorganische materie. Het was de broe-
dende,, levenbrengende, altijd zwangere natuur die Erasmus Darwin, de 
flamboyanteflamboyante grootvader van Charles, zo uitgebreid bezong in zijn evo-
lutionistischee poëzie. Hij , door velen beschouwd als atheïst, deelde de 
opvattingg van de Franse materialisten dat de eerste levende wezens 
doorr 'spontane geboorte' waren ontstaan.51 De materie kwam door het 
evolutiedenkenn in een heel ander licht te staan. Zij leek nu levenbren-
gendee krachten te herbergen, dus in staat te zijn om nieuw leven voort 
tee brengen. Dit was een onrustbarende gedachte. Voor de Voorzienig-
heidd was er in het materialisme geen plaats meer en de zin van het 
levenn was een groot vraagteken geworden. De natuur werd een zichzelf 
regulerendd materiesysteem, door eigen wetmatigheden gedetermi-
neerd,, niet gevormd door enig goddelijk ontwerp. 

Hoewell  in Duitsland het evolutionisme een andere voorgeschiedenis 
doormaaktee dan in Engeland52, speelde ook in het Duitse natuuronder-
zoekk de fundamentele tegenstelling tussen een providentiële en een 
utopisch-mechanistischee zienswijze een prominente rol. De natuurlijke 
theologiee raakte er vroeger, al in de achttiende eeuw, over haar hoogte-
puntt heen. Zij werd gevolgd door een periode van overstelpend roman-
ticisme.. Het begin van deze periode wordt gemarkeerd door de invloed 
vann Herder, wiens consequent historiserende denkwijze na 1785 sterk 
bevorderlijkk was voor evolutionistische visies. Er ontwikkelde zich in 
Duitslandd een idealistische, sterk speculatieve, Naturphilosophie 
waarinn de idee van de ontwikkeling als groei, als toegroeien naar een 
immanentee - in aanleg al gegeven - perfectie een centrale plaats 
innam.. De Naturphilosophie kan worden gezien als een zich afzetten 
tegenn de mechanisering van het natuurbeeld, die voortvloeide uit het 
newtonisme.. Goethe bijvoorbeeld was van mening dat er sprake was 
vann een ongeoorloofd reductionisme wanneer men organische proces-
senn en fenomenen volledig trachtte te herleiden tot bewegingen en 
krachten,, zoals zwaartekracht en warmte.53 Ook de grote romantici 
onderr de natuurfilosofen, Schelling en Oken, dachten er zo over. Het 
evolutionismee dat zij populair maakten, was essentialistisch en teleolo-
gischh van aard. Terwijl in Engeland vóór 1859 de evolutiegedachte al-
leenn in extenso werd uitgedragen door journalisten als Robert Cham-
berss en Herbert Spencer en door een aantal min of meer obscure poli-
tiek-radicalenn waarmee Darwin vooral niet geassocieerd hoopte te 
worden,, kon in Duitsland de natuurgeleerde Von Baer constateren dat 
daarr al vóór 1830 de transmutatietheorie de meest aangehangen biolo-
gischee theorie was.54 Het is dan ook opmerkelijk dat de échte evolutie-
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theoriee uiteindelijk in Engeland werd ontdekt en niet in Duitsland. De 
sterkee binding van de Duitsers aan het essentialisme met zijn idealisti-
schee grondslag lijk t dit, althans gedeeltelijk, te kunnen verklaren. Dit 
Duitsee evolutionisme was overwegend speculatief van aard. Hoewel in 
EngelandEngeland de natuurlijke theologie nog lange tijd domineerde en niet 
minderr essentialistisch en idealistisch was dan de Naturphilosophie, 
warenn de natuurtheologen sterker geneigd tot feitelijk onderzoek. 
Steedss weer zochten ze, tot in de kleinste organische details, naar reële 
nieuwee bewijzen voor de wijsheid en goedgunstigheid van het godde-
lij kk ontwerp. Dit schiep de vruchtbare empirische onderzoekstraditie 
waarinn ook Darwin opgroeide. 

Inn Duitsland daarentegen raakte het evolutionisme, door de nogal 
wildee idealistische speculaties waarmee het gepaard was gegaan, gelei-
delijkk in diskrediet bij de meer professionele natuuronderzoekers in de 
post-romantischee periode, die zich terugtrokken op een descriptieve 
vormm van biologie.55 Er deed zich hiernaast, vanaf ongeveer 1848, nog 
eenn tweede reactie tegen de Naturphilosophie voor: er ontstond een ra-
dicaall  materialisme, dat aan het evolutionisme een fundamenteel an-
deree inhoud gaf door het om te vormen van een providentieel in een 
utopisch-mechanistischh concept. Zijn bekendste vertegenwoordigers 
(Carll  Vogt, Jacob Moleschott, Ludwig Büchner) engageerden zich na-
drukkelijkk met radicale politieke toekomstvisioenen. Vogt (1817-1895) 
hadd vóór 1848 in Parijs Bakoenin en Herzen leren kennen en bleef in 
laterr jaren sympathie voor het anarchisme houden. In 1848 werd hij, 
mett veel steun in studentenkringen, gekozen als lid van het Frankfurter 
Parlament.Parlament. De Duitse vertaling van Chambers' Vestiges die hij ver-
zorgde,, liet hij vooraf gaan door een deels politiek geïnspireerde inlei-
ding.566 De revolutie was voor hem het gemeenschappelijke principe 
datt ten grondslag lag aan alle ontwikkelingen in de anorganische en or-
ganischee natuur en dat zich onder andere had gemanifesteerd in de ver-
schillendee catastrofen die de geologische geschiedenis van de aarde 
haddenn bepaald. Deze zienswijze maakte het Vogt niet gemakkelijker 
omm de geleidelijkheid van het evolutiebegrip, van Chambers en later 
datt van Darwin, te accepteren. Niettemin was hij een van de eersten 
die,, in zijn Vorlesungen über den Menschen uit 1863, Darwins denk-
beeldenn op de mens toepasten. Ook de Nederlander Moleschott, in 
18222 in 's-Hertogenbosch geboren, voelde zich sterk betrokken bij de 
politiekee gebeurtenissen van 1848 in zijn tweede vaderland, Duitsland, 
waarr hij in die tijd als Privatdozent, in Heidelberg, werkzaam was.57 

Hijj  raakte bevriend met Feuerbach en onderging de invloed van diens 
materialismee en diens kritische, antropologische, analyse van het 
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christendom.. Moleschott was een uitgesproken vertegenwoordiger van 
dee mechanistische levensopvatting. De materie, met haar krachten en 
bewegingen,, was de enige werkelijkheid; hij ontkende iedere invloed 
van,, en iedere noodzaak voor, enigerlei vitalistisch principe. Het leven 
wass een stofwisselingsproces. Het menselijk denken meende hij dan 
ookk volledig te kunnen verklaren uit chemische processen: "zonder 
fosforr geen gedachte" werd een van zijn bekendste stelregels. Hij 
voeldee zich verbonden met anti-religieuze en socialistische bewegin-
gen,, ook in de tweede helft van zijn leven toen hij, als genaturaliseerd 
Italiaan,, zijn intrede deed in de Senaat van Rome. Ludwig Büchner ten 
slottee (i 824-1899) was al even betrokken bij de revolutionaire gebeur-
tenissenn van 1848 als Moleschott en Vogt, voor wiens verkiezing in het 
FrankfurterFrankfurter Parlament hij zich als vrijwillige r inspande. In deze pe-
riodee zag hij de natuurwetenschap als een geschikt wapen tegen de po-
litiekee reactie. Hoewel zijn revolutionaire gezindheid van relatief korte 
duurr was, bleef hij zich, ook internationaal, inzetten voor de vrijden-
kersbeweging.. Zijn bekendste werk, Kraft und Stoff uit 1855, maakte 
inn veel landen naam als een "bijbel van het materialisme". Het was een 
uitgesprokenn reactie tegen de idealistisch-speculatieve Naturphiloso-
phie.phie. Büchner ging uit van de identiteit van mechanica en logica en zijn 
mottoo werd "geen kracht zonder materie en geen materie zonder 
kracht".58 8 

All ee drie deze mannen speelden een belangrijke rol bij de versprei-
dingg van het darwinisme in Duitsland. Zij zagen in Darwins theorie van 
dee natuurlijke selectie een bevestiging van het mechanistische principe 
enn een bondgenoot tegen het vitalisme.59 Hun stellingname in het con-
flictt tussen mechanisme en vitalisme had niet alleen een biologische 
achtergrond.. Zij verzetten zich tegen het plaatsen van enigerlei - met 
metafysischee argumenten gelegitimeerde - religieuze of wereldse au-
toriteitt boven de mens. Dit was tegelijk een natuurwetenschappelijke 
stellingnamee (die het leven volledig verklaard wilde zien vanuit de 
werkingg van natuurwetten, zonder terug te vallen op bovennatuurlijke 
krachtenn als verklarende factor) én een sociaal-politieke, nauw verbon-
denn met het revolutionaire liberalisme van 1848. 

Hett darwinisme betekende een ondersteuning voor de mechanistische 
enn materialistische tendensen in de Duitse biologie. Vlak voordat Dar-
winn zijn theorie wereldkundig maakte, realiseerde de patholoog Vir-
choww zich dat transmutatietheorieën en een mechanistische verklaring 
vann het leven onverbrekelijk met elkaar waren verbonden: transmutatie 
zagg hij als een noodzakelijk gevolg van een mechanistische verkla-
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ringswijze.. Een dergelijke interpretatie was alleen zinvol wanneer men 
hett uitgangspunt aanvaardde dat de ene soort zich uit de andere ont-
wikkelenn kon.60 Maar ondanks de tendens in Duitsland naar een me-
chanistischee evolutiebiologie, bleef met name één metafysisch element 
invloedrijk:: de vooruitgangsidee. De medicus Karl-Heinrich 
Baumgartner,, de botanicus Carl Nageli en de geoloog Bernhard Cotta 
zagenn de evolutie als opeenvolgende, sprongsgewijze, transformaties 
naarr steeds hogere niveaus. Zij gingen ervan uit dat hierbij sprake was 
vann een doelbewuste, op progressie gerichte, ontwikkelingskracht die 
zichh in de organismen manifesteerde. Met deze opvatting stonden zij 
opp één lij n met de speculatieve romantici, die in de natuur de manifes-
tatiee meenden te zien van een voortdurend omhoogstrevende ontwik-
keling.61 1 

Inn het optimisme van de Verlichting, in de teleologische denkbeelden 
vann de natuurlijke theologie en in het essentialisme van de Naturphi-
losophie,losophie, steeds weer komen we een sterk antropocentrische interpre-
tatiee van de natuur tegen. Lange tijd werden het natuurlijke en het so-
cialee domein als één geheel gezien. Het was een lange traditie om het 
ontstaann van de meest primitieve samenlevingsvormen te verklaren 
vanuitt de natuurtoestand waarin de mens oorspronkelijk leefde. In de 
achttiendee eeuw gold de mens in zijn natuurtoestand als een bij uitstek 
vrijj  wezen, een onbedorven bon sauvage die in harmonie met zijn na-
tuurlijkee omgeving en zijn medemensen leefde, het tegendeel van de 
barree strijd om het bestaan waarmee Hobbes de natuurtoestand had ge-
associeerd.622 Een kernvraag hierbij was waardoor de mens oorspronke-
lij kk tot sociaal gedrag en tot het vormen van sociale structuren was ge-
komen.. De secularisatie droeg ertoe bij dat het geheim van het ontstaan 
vann de sociale orde in toenemende mate werd gezocht in de menselijke 
natuur.. Van hieruit was het maar een relatief kleine stap naar de opvat-
tingg dat natuur en maatschappij van dezelfde rationaliteit waren door-
trokken,, of doortrokken moesten zijn, en dat de maatschappij zich dus 
naarr de natuurlijke rationaliteit diende te richten. 

Voorr Holbach echter, die de natuur verheerlijkte, stond het vast dat 
menselijkee instituties juist een afwijking van de natuur vormden. De 
socialee werkelijkheid was zo onvolmaakt dat ze volgens hem onmoge-
lij kk een afspiegeling kon zijn van de natuurlijke orde. Veel ellende was 
eenn gevolg van het feit dat de mens, bijvoorbeeld door sociale onge-
lijkheidd te creëren, verkoos zich onnatuurlijk te gedragen. En toch 
stondd het tegelijk voor de materialist Holbach vast dat de mens en het 
menselijkk gedrag aan de natuurwetten waren onderworpen, dat gedrag 
zelfss rechtstreeks uit de fysische werkelijkheid kon worden verklaard. 
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Dee oplossing van deze paradox verwachtte Holbach van de 
(natuur)wetenschap,, die de basis zou leggen voor een nieuwe sociale 
orde,, welke in overeenstemming zou zijn met de natuurlijke orde.63 Zo 
zouu voortaan ook de sociale orde, net als de natuurlijke, door natuur-
wettenn worden gedetermineerd, daarmee haar arbitraire karakter ver-
liezendd en een noodzakelijke orde wordend. De synthese die Holbach 
hiermeee presenteerde was niet alleen materialististisch, positivistisch 
enn naturalistisch van aard, maar werd vooral ook getekend door zijn 
atheïsme.. Hij vond dat de mensheid afstand moest nemen van een 
denkbeeldigee godheid en in plaats daarvan diende terug te keren naar 
hett bewustzijn dat er buiten de natuur niets is. Alleen door zich weten-
schappelijkee kennis te verwerven over de natuur en die vervolgens toe 
tee passen op de samenleving, kon de mens gelukkig worden. Zijn 
SystèmeSystème de la nature sloot Holbach af met een bede tot de soevereine 
natuur:: "Toon ons dan, oh natuur!, wat de mens moet doen om het 
gelukk te bereiken waar gij hem naar doet verlangen."64 

Dee synthese waarop Holbach uiteindelijk uitkwam, mag ons niet 
doenn vergeten dat de antithese van natuur en cultuur het vertrekpunt 
vann zijn analyse was. Daarmee toonde hij zich een typisch vertegen-
woordigerr van de Verlichting. Van de philosophes was het vooral 
Rousseauu die er op dit punt uitgesproken opvattingen op nahield. De 
cultuur,, het hele domein van het menselijk samenleven, gold bij Rous-
seauu als kunstmatig, dat wil zeggen: onnatuurlijk en zelfs vulgair. Het 
natuurlijkee vertegenwoordigde voor hem het ideaal van het-niet-door-
mensenhand-bezoedelde.. Deze antithese was één van de aspecten van 
dee Verlichting waartegen de Romantiek zich afzette. Vooral Burke, die 
all  langer een synthese tussen natuur en cultuur nastreefde, kon hierbij 
alss model dienen. Voor hem waren politieke organen, met hun lange 
ontstaansgeschiedenis,, inderdaad 'organen', die een natuurlijk groei-
process hadden doorgemaakt en zo hun bestaande vorm hadden bereikt. 
Iederee maatschappij vorm was het product van een natuurlijke ontwik-
keling.. Een wijze politiek was een constitutionele politiek die het pa-
troonn van de natuur volgde, dat wil zeggen: die er rekening mee hield 
datt het politieke systeem een uit vele onderdelen bestaand organisch 
geheelgeheel was dat men niet ongestraft omver kon werpen en dat men al-
leenn kon verbeteren door aan te sluiten bij wat historisch gegroeid 
was.655 Zoals we later zullen zien, was de verhouding tussen natuur en 
cultuurr een centraal thema bij de sociaal-darwinisten, dat hen veel 
hoofdbrekenss kostte. De antithese van Holbach en Rousseau keerde 
terugg in het sociaal-darwinisme. Deze antithese weerspiegelde het van 
elkaarr loskomen van natuur en cultuur die, met de ontdekking van de 
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biologiee en de sociologie aan het begin van de negentiende eeuw, wer-
denn herkend als afzonderlijke onderzoeksgebieden van de wetenschap. 
Hett darwinisme heeft deze ontwikkeling versterkt en de afgrenzing 
tussenn natuur en maatschappij scherper gemarkeerd: vrij snel na de pu-
blicatiee van Darwins theorie moest de conclusie worden getrokken dat 
hett mechanisme van de natuurlijke selectie niet - of niet voluit - werk-
zaamm was in de moderne maatschappij.66 

Hett providentiële mensbeeld, waarin de menselijke natuur gold als een 
inn wezen onveranderlijke goddelijke schepping, was uiteindelijk niet te 
verenigenn met de uitgangspunten van het negentiende-eeuwse libera-
lisme,, dat de mens zag als een autonoom, rationeel, wezen met een 
vrijee wil, dat zich naar eigen inzicht aanpast aan veranderende omstan-
digheden.. De liberale ondernemingszin, met de bijbehorende sociale 
dynamiek,, paste niet bij de statische visie op de natuur die al eeuwen-
langg had overheerst. Toch leek er aanvankelijk van een tegenstelling 
tussenn liberalisme en providentialisme geen sprake. In de overgang van 
dee zeventiende naar de achttiende eeuw werd de natuur (de geschapen 
natuur)) veelvuldig aangeroepen als een bevrijdend begrip: de denk-
beeldigee natuurtoestand van de mens werd naar voren geschoven om 
pleidooienn voor individuele rechten en vrijheden kracht bij te zetten. 
Dee rechten van de mens, zoals geproclameerd ten tijde van de Ameri-
kaansee en de Franse Revolutie, werden opgevat als natuurlijke rechten, 
rechtenn die de mens reeds in de natuurtoestand - nog vóór het ontstaan 
vann de menselijke maatschappij - toekwamen. Economische vrijheid, 
mett laissez-faire als kernbegrip, werd op één lij n geplaatst met 'de na-
tuurlijkee loop der dingen', het gehoorzamen aan de natuurlijke orde, in 
dee woorden van de fysiocraten. Deze natuurlijke orde gold nog lang te-
venss als een goddelijke orde. Zo was de laissez-faire-xéte, zoals de fy-
siocratischee theorie haar in oorsprong had ontwikkeld, veeleer een ui-
tingg van providentialisme dan van liberalisme. De basisidee van lais-
sez-fairesez-faire was dat zelfs het kwaad een nuttig en onmisbaar onderdeel 
vann de schepping was. Mandeville verwoordde deze opvatting in zijn 
bekendee stelling dat private vices leiden tot public virtues. Of, zoals 
dezee gedachte ook bij diverse anderen is terug te vinden: de goddelijke 
Voorzienigheidd heeft bewerkstelligd dat, wie op een edelmoedige ma-
nierr zijn eigenbelang nastreeft, vanzelf, ook wanneer hij zich daarvan 
niett bewust is, het algemeen belang dient. Het egoïsme en het altruïsme 
inn de mens kwamen zo bij elkaar. Het nastreven van persoonlijk voor-
deel,, zelfs wanneer dit gepaard ging met egoïstische listen en lagen, 
leekk nu in wezen deugdzaam.67 



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

Hett liberale mensbeeld, dat van de ondernemende mens, introdu-
ceerdee een utopische spanning in het providentialisme. Ook de vooruit-
gangsideee kreeg, onder invloed van het liberalisme, een nieuwe, utopi-
sche,, inhoud: 'vooruitgang' werd een door de mens bewerkstelligde 
vooruitgang.. Niettemin, er was voor het liberalisme geen reden om 
zichh volledig van het providentialisme los te maken. De ondernemende 
menss zag en benutte de mogelijkheid om zichzelf en zijn daden te 
rechtvaardigenn door ze te plaatsen in het licht van de eeuwigheid. Hij 
hieldd zichzelf en anderen voor dat zijn bedrijfsactiviteiten, en de bij-
dragee die ze leverden aan de nationale ontplooiing, geheel in overeen-
stemmingg waren met God's bedoelingen met de wereld. Was economi-
schee vooruitgang niet in het belang van iedereen en was het niet bij uit-
stekk een teken van goed rentmeesterschap? 

Dee evolutiegedachte is terecht het kind van het vooruitgangsgeloof 
genoemd,, waarmee ook is uitgesproken dat het evolutionisme van 
oudsherr deel uitmaakte van een sociale ideologie.68 Dit vooruitgangs-
evolutionismee werd gedomineerd door teleologie, waardoor het zich 
niett kon ontwikkelen tot een volwassen professionele natuurweten-
schap.. Vooruitgang impliceert een doelgerichte verandering, een ver-
beteringg die zowel natuur als maatschappij omspant. Bij de Duitse Na-
turphilosophenturphilosophen en bij Lamarck was er sprake van een in hoofdzaak so-
ciaal-cultureell  bepaald evolutionisme.69 Naarmate het evolutionisme 
zichh in de negentiende eeuw echter verder ontwikkelde en aan weten-
schappelijkee kracht won, werd het ervaren als een ernstige bedreiging 
voorr het providentialisme. Adam Sedgwick, als geoloog Darwins leer-
meesterr in Cambridge, sprak onomwonden zijn afkeer uit van de "duis-
teree school" van evolutionisten, die zich baseerden op Geoffroy Saint-
Hilairee en die ook in Engeland aan invloed leken te winnen. Sedgwick 
verweett de vertegenwoordigers van deze school dat ze blind waren 
voorr het goddelijk ontwerp in de natuur en dat ze het bestaan van "een 
Creatievee Voorzienigheid" uitsloten. Eerder, in 1817, had Cuvier zich 
opp het standpunt gesteld dat de wetenschap, in mentaal en sociaal op-
zicht,, een stabiliserende functie moest vervullen. Zij diende de onge-
lukkigenn te troosten met haar inzichten en de heetgebakerden tot rede 
tee brengen. De evolutiegedachte, met de instabiliteit die haar naar zijn 
meningg eigen was, achtte hij daartoe niet in staat. Een stabiliserende 
wetenschapp daarentegen, verheven tot "contemplatie" van de harmonie 
inn de natuur "die onverbiddelijk wordt geregeerd door de Voorzienig-
heid",, toonde aan dat de "ressorts" die waren voorbehouden aan de 
vrijee wil van de mens, zwak en onbetekenend waren.70 'Providentia' en 
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hett domein van de menselijke vrije wil (het domein van de utopie) wer-
denn hier door Cuvier lijnrecht tegenover elkaar geplaatst. 

Binnenn deze door Cuvier geschetste tegenstelling moet Darwin aan 
dee kant van de utopie worden geplaatst. Hij was zich in elk geval zeer 
bewustt van de onverenigbaarheid van zijn selectietheorie met het pro-
videntialisme.. Zoals hij in 1861 schreef aan Charles Lyell: "De opvat-
tingg dat elke variatie door de Voorzienigheid vooraf is geregeld, maakt, 
lijk tt mij, de Natuurlijke Selectie volledig overbodig en plaatst zelfs de 
helee kwestie van de opkomst van nieuwe soorten buiten het terrein van 
dee natuurwetenschap."7' Het was nu juist Darwins grote streven om het 
ontstaann der soorten geheel binnen de normen van strenge wetenschap-
pelijkheid,, zuiver causaal-wetmatig, te verklaren. Er valt dan ook wei-
nigg in te brengen tegen de opvatting dat het darwinisme als triomf van 
dee moderne natuurwetenschap moet worden beschouwd.72 Bovenna-
tuurlijkee oorzaken, waarop het providentialisme zich baseerde, werden 
doorr Darwin overbodig gemaakt. De natuurlijke oorzaken die de evo-
lutiee regeerden, waren niet alleen kenbaar voor de mens, hij kon ze ook 
zelff  toepassen en ze zo tot persoonlijk of gemeenschappelijk voordeel 
latenn strekken. Dit was het utopisch element. De succesvolle verede-
lingspraktijkenn van veefokkers, duivenmelkers en plantenkwekers lie-
tenn zien welke enorme mogelijkheden de mens ter beschikking ston-
den.. De biologische mechanismen die zij voor zich lieten werken, 
warenn dezelfde als die welke de soortenrijkdom in de natuur hadden 
veroorzaakt:: willekeurige variatie gevolgd door selectie. Darwin was 
inn de voetsporen gestapt van de Cartesianen en hun mechanistische fi-
losofie,, waarin de natuur werd gezien als een aan natuurwetten gebon-
denn systeem van bewegende materie.73 Zijn tegenstrevers behoorden 
niett zelden tot het idealistische kamp, zoals Louis Agassiz en Richard 
Owen,, die meenden dat de natuur naar één groot rationeel plan, vol-
genss een vooraf bepaalde architectuur, was gevormd. De idealisten 
verzettenn zich tegen het utilitaristische vertrekpunt van Darwin dat de 
evolutiee geheel verklaard kon worden in termen van functionele aan-
passingenn aan veranderende omstandigheden. Dergelijke aanpassingen 
lekenn hen toevallig en triviaal, zeker in vergelijking tot het grote, ratio-
neell  geordende, natuursysteem zoals zij dat zelf voor ogen hadden.74 

Hieruitt blijkt dat het utilitarisme, zoals Darwin het toepaste, ver af-
stondd van het religieus getinte pseudo-utilitarisme van Paley en andere 
natuurtheologen.. Zij gingen uit van de perfecte aanpassing a priori  van 
elkk organisme aan de functies die het moest vervullen, een volmaakt 
passendd ontwerp. Bij Darwin daarentegen was aanpassing het resultaat 
vann een zeer geleidelijk en langdurig proces, waarin willekeurig optre-



722 DE D W A A L T O C H T VAN HET S O fl A A L - D A R W I N I S M E 

dendee variatie door het mechanisme van de natuurlijke selectie werd 
benutt als een voordeel in de strijd om het bestaan. Het was bovendien 
eenn geheel natuurlijk proces zonder een vooraf vaststaand (bovenna-
tuurlijk)) einddoel. Een proces van een zichzelf sturende, ontvoogde na-
tuur,, die niet een vooraf bepaald ontwikkelingspatroon volgt, maar die, 
zonderr bouwtekening, steeds die variaties selecteert en behoudt voor 
hett nageslacht die voor het voortbestaan en de voortplanting van het in-
dividuelee organisme het meest nuttig zijn. Vanwege dit aspect is Dar-
winss theorie ook wel een "compromisloos utilitarisme" genoemd.75 

Dezee kenmerken van het darwinisme maakten het niet eenvoudig om 
dee theorie toe te passen op de evolutie van de mens. De selectietheorie 
impliceerdee immers dat de mens niet langer het vanzelfsprekende eind-
doell  van de evolutie was en dat het hele ontwikkelingsproces niet meer 
bijj  voorbaat op vooruitgang was gericht. Vanzelfsprekend werd gepro-
beerd,, ook door Darwin zelf, om aan de gekoesterde vooruitgangsidee 
vastt te houden. Vooruitgang kon nog wel worden gepresenteerd als het 
-- tamelijk gelukkige - resultaat van de evolutie, maar niet meer als de 
gegarandeerdegegarandeerde uitkomst ervan, tenzij men 'vooruitgang' anders ging 
definiëren,, bijvoorbeeld als de hoogste graad van aanpassing, zoals 
Spencerr deed. Dit was echtereen definitie die niet mooi aansloot op het 
gangbaree sociale vooruitgangsbegrip. Onder het voorbije regime van 
dee natuurlijke theologie was er sprake geweest van een volmaakte pa-
rallell  tussen biologische en sociale vooruitgang: de mens, in zijn volle 
enn toenemende glorie, was immers het door God gewilde einddoel en 
hoogtepuntt van het aardse leven. Die zekerheid leek met de theorie van 
Darwinn definitief ondergraven, hoewel hij zelf, in de slotpassages van 
Origin,Origin, de onvermijdelijkheid van die conclusie leek te willen camou-
fleren.. Sociale vooruitgang (en het streven daarnaar) had niet langer 
eenn vaste tegenhanger in de biologische vooruitgang. Tenzij de mens, 
nuu hij de wetten van de evolutie had leren kennen, zijn kennis en kunde 
gingg aanwenden om zélf de biologische ontwikkeling te besturen, haar 
daarmeee ondergeschikt makend aan menselijke doelstellingen. Velen 
leekk dit een glorieus perspectief, maar zeker nadat H.G. Wells in 1896 
zijnn Doctor Moreau aan de wereld had voorgesteld, kon niet langer 
wordenn ontkend dat het op zijn minst denkbaar was dat de biologische 
utopieutopie macabere trekken krijgen kon. 

DEE LANGE WEG NAAR 'NATUURLIJKE SELECTIE' 

Success heeft veel vaders. Stel dat Darwins theorie niet tot een door-
braakk in de evolutiebiologie had geleid, wie zou zich dan hebben be-
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kommerdd om zijn voorlopers? Maar het succes en de historische groot-
heidd van Darwin waren binnen twee decennia na 1859 onuitwisbaar ge-
wordenn en daarmee was de basis gelegd voor een langdurige voorlo-
per-jacht.. In 1879 publiceerde Samuel Butler, die zich had ontwikkeld 
vann bewonderaar tot bestrijder van het darwinisme, zijn Evolution, old 
andand new waarin hij de originaliteit van Darwin trachtte te ondergraven 
doorr een aantal voorgangers ten tonele te voeren. Nadien leek de ge-
schiedschrijvingg van het darwinisme soms veel weg te hebben van een 
speurtochtt naar ontbrekende puzzle-stukjes die, verspreid in de tijd en 
inn verschillende landen, gevonden moesten worden. Zo leek het alsof 
Darwinss denken was opgebouwd uit talloze fragmenten die zijn voor-
gangerss bereidwillig voor hem hadden aangedragen. Sommigen heb-
benn zelfs geprobeerd aan te tonen dat Darwin, zonder adequate bron-
vermelding,, de kernidee van natuurlijke selectie overnam van tamelijk 
onbekendee publicisten.76 Toch heeft vrijwel niemand de mening ver-
kondigdd dat Darwins bijdrage beperkt was tot het assimileren van wat 
zijnn voorlopers hadden voorbereid. 

Dee verschillende evolutionistische theorieën, die vanaf ruwweg 1740 
opdoken,, kunnen, wat volledigheid, consistentie en diepgang betreft, 
niett met Darwins concept worden vergeleken. Weliswaar speelde de 
strijdd om het bestaan al een belangrijke rol in deze vroege theorieën, 
maarr hun verkondigers kenden het specifieke mechanisme van de evo-
lutie,, de natuurlijke selectie, nog niet. Het was de tijd van Frederik de 
Grotee van Pruisen. Als groot bewonderaar van de Franse wetenschap, 
haaldee Frederik in 1741, op aanraden van Voltaire, Pierre Louis de 
Maupertuiss naar de Pruisische Academie van wetenschappen in Ber-
lijn .. Maupertuis, vanaf 1746 president van de academie, verrichtte in 
zijnn eerste Berlijnse jaren onderzoek naar de genetische transmissie 
vann eigenschappen van de ouders naar hun nakomelingen. Dit onder-
zoekk leverde hem het bewijs dat een nakomeling eigenschappen van 
beidee ouders vertoonde, en dat hierbij geen sprake was van een simpele 
optelsomm van ouderlijke eigenschappen, doch van een voor elke nako-
melingg unieke combinatie van dominante en recessieve eigenschap-
pen.. Voortplanting ging dus gepaard met de vorming van nieuwe (van 
dee ouders afwijkende) eigenschappen. Maupertuis meende dat langs 
dezee weg nieuwe soorten konden ontstaan. In zijn Système de la nature 
(1751)) vroeg hij zich af of de aldus steeds maar weer herhaalde varia-
tiess de enorme diversiteit van de dierenwereld konden verklaren. Hier-
meee gaf hij uiting aan een evolutionistische visie. Dat had hij trouwens 
all  tien jaar eerder gedaan: 
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Hett toeval, zou men kunnen zeggen, bracht een immens aantal indivi-
duenn voort; een klein deel daarvan was zo georganiseerd dat de organen 
vann deze dieren hun behoeften konden vervullen. Een veel groter aantal 
vertoondee noch aanpassing, noch enige orde; deze laatsten zijn alle-
maall  omgekomen... Zodoende zijn de soorten die wij tegenwoordig om 
onss heen zien slechts een klein deel van al hetgeen een blind noodlot 
heeftt voortgebracht.77 

Hijj  realiseerde zich dat alleen dié schepselen konden overleven, die 
zichh hadden aangepast en dat soorten die zich niet aanpasten waren ge-
doemdd tot uitsterven. Dit was, in essentie, de strijd om het bestaan. 
Maarr beschreef Maupertuis hiermee ook een selectieproces, waardoor 
hijj  met recht een voorloper van Darwin genoemd zou kunnen worden? 
Nee,, wat hij voor ogen had was toch vooral een proces van eliminatie, 
eenn simpele uitschakeling van de niet goed georganiseerde dieren. De 
selecterendeselecterende kracht van dat proces schijnt Maupertuis nauwelijks on-
derkendd te hebben. 

Ietss soortgelijks zien we bij Diderot. Bij hem stond de aanpassing van 
levendee wezens aan hun omgeving centraal. In scherpe formuleringen 
maaktee hij duidelijk dat dit aanpassen een kwestie van leven of dood 
was.. Een dier dat zich niet aanpast verwordt, in zijn relatie tot zijn om-
geving,, tot een monstrum, een gedrocht, en gedrochten zijn gedoemd te 
verdwijnenn in het proces dat Diderot "de algemene schoonmaak van 
hett universum" noemde. Ook de mens is daaraan onderworpen.78 Dide-
rott zag de ontwikkeling van het leven als een aaneenschakeling van po-
gingenn van de materie om vormen te ontwikkelen, die in een bepaalde 
omgevingg en onder bepaalde condities levensvatbaar waren. Hij was 
hierbijj  wat uitgesprokener in zijn materialistische opvattingen dan 
Maupertuis. . 

Diderott vroeg zich af, overtuigd als hij was dat dieren aan verande-
ringring onderhevig waren, of de vele diersoorten mogelijkerwijs verschil-
lendee varianten waren in de ontwikkeling naar één bepaalde diersoort. 
Hijj  bleef dit ontwikkelingsproces zien als een soort zuiveringsproces, 
eenn eliminatie van het onvolmaakte, van het gedrocht: 

Waaromm kunnen de mens en alle dieren niet worden beschouwd als 
soortenn van gedrochten die een klein beetje duurzamer zijn dan de rest? 
(...)) Wat is een gedrocht? Een wezen wiens voortbestaan onverenigbaar 
iss met de bestaande orde. Maar de algemene orde verandert onophoude-
lijk ;; hoe kan, temidden van al die veranderlijkheid, het voortbestaan 
vann de soorten onveranderd blijven? (...) De sterke en zwakke punten 
vann een voorgaande orde hebben de bestaande orde voortgebracht, en 
dee sterke en zwakke punten daarvan zullen een toekomstige orde voort-
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brengen,, zonder dat er ook maar ooit sprake van kan zijn dat het geheel 
beterr of slechter wordt.79 

Ditt proces van voortdurende verandering en zuivering betekende dat 
alleenn de sterksten konden overleven. In Diderots eigen woorden: "de 
wereldd is het huis van de sterken."80 Hij zag dit niet alleen als een fy-
siekee wetmatigheid, maar ook als een sociale werkelijkheid. Het on-
derscheidd tussen het bestaan in fysieke en in morele zin verwierp hij 
trouwenss als kunstmatig, hetgeen niet hoeft te bevreemden, gelet op 
hett alomvattende wetenschapsbegrip dat hij als encyclopedist gewend 
wass te hanteren. Om aan te geven dat de wetmatigheden van de sociale 
gemeenschapp overeenkwamen met natuurwetten, gebruikte hij, als zo-
velenn vóór hem, de metafoor van de bijenkorf. Charles Gillispie heeft 
inn dit verband gesproken van het 'sociaal naturalisme' van Diderot.81 

Diderott onderging de invloed van Jean Baptiste Robinet, die in zijn 
DeDe la nature (i 761) de stelling betrok dat God, teneinde het evenwicht 
tussenn de verschillende soorten te bewaren, zorgde voor een strijd om 
hett bestaan, waarin dieren elkaar uitroeiden. Zo werd voorkomen dat 
éénn bepaalde soort ging overheersen. Deze gedachte werd ook door 
Restiff  de la Bretonne overgenomen, die hetzelfde harmoniserende eli-
minatieprocess aan het werk zag in de mensenwereld, waar oorlog en 
ziektee ervoor zorgden dat de bevolkingsomvang niet zodanig toenam 
datt het evenwicht verloren ging. Robinets denkbeelden over een strijd 
omm het bestaan brachten hem er niet toe een soort evolutietheorie te 
ontwikkelen.. Restif daarentegen was ervan overtuigd dat er in de na-
tuurr voortdurend veranderingsprocessen gaande waren en dat deze niet 
alleenn konden leiden tot het verdwijnen van rassen en soorten, maar 
zelfss tot het ontstaan van nieuwe.82 

Hett is interessant Diderots visie te confronteren met die van Kant. 
Beidenn waren ervan overtuigd dat de natuurlijke omstandigheden 
steedss aan verandering onderhevig waren en dat het voor levende we-
zenss een bestaansnoodzaak was zich daaraan aan te passen. Maar waar 
Diderott dit proces zag als een zuiveringsproces dat de onaangepaste 
wezenss (gedrochten) elimineerde, benadrukte Kant dat alle natuurlijke 
wezenss reeds beschikten over de Anlagen om zich zo te ontwikkelen 
datt ze in toekomstige, nog onbekende, omstandigheden konden overle-
ven.. Elk wezen was dus in biologisch opzicht al op een nog onzekere 
toekomstt voorbereid; de specifieke eigenschappen die het in een toe-
komstigee situatie nodig zou kunnen hebben, had het al bij de voortplan-
tingg van zijn ouders meegekregen. Dit laat het teleologische karakter 
vann Kants ontwikkelingsdenken zien. Bij hem was de natuur niet blin-
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delingss bezig met veranderen, zij ontwikkelde op gerichte wijze de 
vormenn die in de oorspronkelijke Anlagen van de wezens al besloten 
lagen.. Elke soort had dus een volstrekt eigen, natuurlijke aard, een es-
sentiesentie die vanaf de Schepping gegeven was, maar die zich in de loop 
vann de tijd, in het ontwikkelingsproces dat de natuur onderging, verder 
ontvouwde.. Deze essentialistische benadering was kenmerkend voor 
dee Duitse natuurfilosofie, waarin steeds veel nadruk werd gelegd op de 
aangeborenn eigen aard. Het is in dit licht gezien niet zo vreemd dat 
Kant,, hoewel hij een natuurlijke ontwikkelingsleer tot stand bracht, 
niett geloofde dat een bepaalde soort zich kon ontwikkelen tot een ge-
heell  andere soort.83 

Ookk Herder, volgens Lovejoy een "bijna-evolutionist", meende dat 
err in de natuur krachten besloten lagen, immanente tendenties, die 
richtinggevendd waren voor de ontwikkeling die de natuur onderging. 
Voorr hem stond vast dat er daarbij steeds hogere vormen ontstonden, 
zodatt waarlijk gesproken kon worden van vooruitgang in de natuur: 
vann stenen tot kristallen, tot planten en dieren, waarna de hele ontwik-
kelingg culmineerde in de mens. Steeds ging in dit proces het ontstaan 
vann hogere vormen ten koste van reeds bestaande lagere vormen, die 
dee hogere vorm tot voedsel gingen dienen. Er moesten talloze lagere 
wezenss ten ondergaan om te kunnen dienen als voedingsbodem of 
prooii  voor hogere wezens. Herder zou het Diderot nagezegd kunnen 
hebben:: de wereld is het huis van de sterken. De natuur bracht veel 
meerr zaden, eieren en levendgeboren nakomelingen voort dan waar-
voorr er plaats en voedsel was en een strijd om het bestaan was het ge-
volg: : 

Dee gehele Schepping verkeert in een staat van oorlog en de felst vech-
tendee mogendheden liggen dicht bij elkaar... Elk wezen strijdt met alle 
anderen,, omdat het zelf in levensnood verkeert; het moet zijn eigen 
hachjee redden en waken over zijn eigen voortbestaan. Waarom gaat de 
Natuurr zo te werk? Waarom propt ze haar schepselen zo op elkaar? 
Omdatt ze er naar streeft het grootste aantal en de grootste verscheiden-
heidd van levende dingen voort te brengen in zo weinig mogelijk ruimte; 
zodatt de een de ander in bedwang houdt, en alleen door het evenwicht 
vann tegengestelde krachten komt de vrede in de Schepping tot stand. 
Elkee soort zorgt voor zichzelf alsof ze de enige is; maar naast haar leeft 
eenn andere die haar in bedwang houdt; en het was slechts door dit te-
genoverr elkaar plaatsen van strijdende soorten dat de creatieve Natuur 
hethet middel vond om het geheel in stand te houden.84 

Herderr lijk t hier dicht in de buurt te komen van een evolutietheorie op 
basiss van natuurlijke selectie. Maar de schijn bedriegt. Zoals het 
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tweedee deel van het citaat al verraadt, lag voor hem het zwaartepunt 
niett op de verandering die met de strijd om het bestaan samenging, 
maarr op het evenwicht dat deze naar zijn mening teweegbracht. In de 
strijdd om het bestaan houden de verschillende soorten elkaar in be-
dwangg en het resultaat is dat elke soort haar oorspronkelijke plaats in 
dee natuur en de daarbij behorende biologische kenmerken behoudt. 
"Onzee ordelijke Moeder Natuur" zorgt er voor dat "niets kan ontsnap-
penn aan zijn eens-bepaalde vorm".85 Elke soort behoudt, van generatie 
opp generatie, haar eigen kenmerken die via de voortplanting worden 
doorgegeven.. Dit betekende voor Herder geenszins dat de natuur volle-
digg statisch was, maar dat de vooruitgang in de natuur het karakter had 
vann een geordend voortschrijden in overeenstemming met de wetma-
tighedenn waarin de universele wil om te leven zich uitdrukte. De ont-
wikkelingg in de natuur werd zo teleologisch verklaard uit de doelstel-
lingenn van Moeder Natuur. Van een transformatie van soorten in darwi-
nistischee zin was bij Herder dus geen sprake, al ontkwam hij er niet 
aan,, teneinde zijn stelling dat er in de natuur vooruitgang was staande 
tee houden, te erkennen dat er 'overgangen' van de ene naar de andere 
soortt mogelijk waren.86 

Steedss weer kwamen bij de vroege evolutionisten, of bijna-evolutio-
nisten,, in verschillende bewoordingen dezelfde kernbegrippen terug: 
hett evenwicht in het natuurlijke proces dat door overbevolking of voed-
selgebrekk tijdelijk verstoord werd, maar door de strijd om het bestaan, 
leidendd tot de eliminatie van de zwakken, steeds weer werd hersteld, 
zodatt in dat natuurlijk proces de inliggende essenties en tendenties van 
wezenss zich konden ontvouwen en de maximale rijkdom aan bestaans-
vormenvormen zich kon manifesteren. In deze laatste opvatting klonk nog 
steedss de stem van Leibniz door, die zo vaak had herhaald dat dit de 
bestt mogelijke wereld was, de rijkste en meest gevarieerde natuur die 
mogelijkk was. Zo ook komt men in het vroege evolutionisme nog 
steedss de Great Chain of Being tegen, zij het niet langer in de oude, sta-
tischee vorm. Lamarck bijvoorbeeld zorgde voor een dynamisering van 
dee 'Grote Keten'. Hij meende dat levende wezens, door eigen inspan-
ningg en de erfelijkheid van verworven eigenschappen, een hogere sport 
opp de scala naturae konden bereiken. Waar de scala vroeger het sym-
booll  was geweest van het statisch evenwicht in de economie van de na-
tuur,, werd het nu het symbool van een veranderende en omhoogstre-
vendee natuur, waarin wezens, door zich steeds weer aan te passen aan 
dee wisselende omstandigheden, een dynamisch evenwicht handhaaf-
den.87 7 
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Dochh de dynamiek ging meestal niet zo ver dat ze het heersende es-
sentialisme,, en daarmee het leerstuk van de onveranderlijkheid van 
soorten,, aantastte. Het essentialisme kon zich alleen de dynamiek van 
dee eliminatie voorstellen, het uitschakelen van alle afwijkende, imper-
fectee en dus inferieure individuen om zo de archetypische volmaakt-
heidd in de natuur te bewaren. Het sociaal-darwinisme, vooral daar waar 
hett een verbinding aanging met racistische opvattingen, was verwant 
aann dit essentialistische eliminatie-denken. Pure natuurlijke selectie 
(dee willekeurige selecterende werking in de natuur, die leidt tot veran-
deringg van soorten) was voor de overtuigde essentialist onaanvaard-
baarr en zelfs onvoorstelbaar.88 Het essentialisme in optima forma was, 
doorr zijn verbinding met de scheppingsidee, zelfs moeilijk verenigbaar 
mett de gedachte dat er in de natuur sprake kon zijn van werkelijke 
vooruitgang.. In evolutietheorieën met een materialistische ondertoon 
daarentegenn stond de vooruitgangsidee vaak centraal. Er was hierbij 
sprakee van ontwikkelingstheorieën, zoals bij Lamarck, waarin ver-
schillendee stappen of stadia werden onderscheiden die alle levende we-
zenss dienden te doorlopen. Dit gefaseerde ontwikkelingsdenken paste 
uitstekendd bij bestaande theorieën over sociale en historische ontwik-
kelingen.. Darwins selectietheorie sloeg ook ten opzichte van deze ont-
wikkelingstheorieënn een andere weg in89, hetgeen het voor sociale 
theoreticii  eerder moeilijker dan gemakkelijker maakte om bij de biolo-
giee aan te sluiten. 

Lamarckk (1744-1829), een bijzonder ijverig botanicus die zich pas 
naa zijn vijftigste op de zoölogie ging richten, was een van de eersten 
diee het begrip 'biologie' gebruikten. De nieuwe natuurwetenschap die 
hijj  daarbij voor ogen had, bestudeerde planten en dieren in hun relatie 
tott hun omgeving en tot elkaar, dus in hun sociaal-biologische context. 
Hijj  verlegde hiermee de aandacht van de taxonomie, met haar 'kunst-
matige'' indelingen van planten en dieren, naar het analyseren van hun 
interactiess en betrekkingen met de leefomgeving. De natuur leek een 
soortt natuurlijke maatschappij, een samenleving van met elkaar ver-
bonden,, met elkaar samenwerkende en elkaar bestrijdende wezens. Het 
evolutiemodell  van Lamarck, die onder de invloed stond van het voor-
uitgangsoptimismee van de philosophes, was cultureel. Zoals onder 
drukk van de omstandigheden nieuwe en betere ideeën ontstonden en 
dezee van mens tot mens werden doorgegeven, resulterend in culturele 
vooruitgang,, zo ook ontwikkelden levende wezens onder de druk van 
veranderingenn in hun leefomgeving nieuwe biologische eigenschappen 
enn gaven deze door aan hun nageslacht, daarmee een hogere graad van 
aanpassingg en complexiteit bereikend.90 
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Lamarckk werd in 1868 door De Quatrefages bestempeld tot belang-
rijkstee wetenschappelijke voorvader van Darwin.9' De verhouding tus-
senn beide evolutiebiologen is nog steeds een punt van discussie, hoe-
well  slechts weinigen de opvatting van De Quatrefages tegenwoordig 
zonderr enige reserve zullen onderschrijven (hetgeen nog niet wil zeg-
genn dat hij het bij het verkeerde eind had). Lamarcks Philosophie zoö-
logiquelogique (1809) beschreef, een halve eeuw vóór Darwins Origin, een 
omvattendee evolutietheorie. Lamarck betoogde dat de diersoorten niet 
onveranderlijkk waren, dat ze geleidelijk, gespreid in de tijd, waren ont-
staan.. Veranderingen in de omgeving speelden daarbij volgens hem een 
crucialee rol. Dergelijke veranderingen fungeerden als externe prikkels, 
waaropp dieren reageerden door aanpassingen in hun gedrag. Wanneer 
hierbijj  sprake was van een blijvende gedragswijziging, kon het gevolg 
zijnn dat een dier bepaalde lichaamsdelen daardoor veelvuldiger, of juist 
minder,, ging gebruiken. Die lichaamsdelen werden zodoende sterker 
off  groter, terwijl bij functieverlies van bepaalde organen deze zelfs ge-
heell  konden verdwijnen.92 Dergelijke gewijzigde eigenschappen wer-
den,, langs de weg van de erfelijkheid, doorgegeven aan het nageslacht, 
zodatt er een blijvend verbeterde aanpassing aan de omgeving was op-
getreden.. Lamarck meende hiermee de causes physiques de la vie op 
hett spoor te zijn. Zijn grote doel was om de evolutie van het leven op 
zuiverr materiële gronden te verklaren. Hij was ervan overtuigd dat de 
natuurr zelf de kracht had om leven te scheppen en het te organiseren, 
datt het leven "een fysisch verschijnsel" was en niets anders. Ook het 
ontstaann van de intelligentie, van de eenvoudige en meer complexe 
ideeën,, kon uit dit materiële evolutieproces worden verklaard. Daar-
meee werd ook de mens, als hoogste en meest complexe natuurlijk 
wezen,, geplaatst in de continuïteit van de lange ontwikkelingslijn van 
dee meest primitieve naar de hogere bestaansvormen. Zijn intelligentie 
gaff  hem niet langer een absolute uniciteit: ook de hoger ontwikkelde 
dierenn hadden volgens Lamarck het vermogen om, aan de hand van 
ontvangenn zinneprikkelingen, ideeën te vormen.93 

Opp al deze punten is er sprake van een algemene verwantschap tus-
senn Lamarck en Darwin. Anderzijds zijn er echter verschillen. De 
Fransmann was rechtlijniger in zijn vooruitgangsdenken, dat hij ver-
bondd met de klassieke scala natura. Alle dieren tezamen vormden een 
échelleéchelle animale, een natuurlijke orde die begon met de minst volmaakt 
georganiseerdee dieren en eindigde met de meest volmaakt georgani-
seerde.944 Lamarck was bovendien uitgesprokener in zijn materialisme 
dann Darwin, die, hoewel binnenskamers nauwelijks minder materialis-
tischh dan Lamarck, trachtte te vermijden dat hij publiekelijk met het, 
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alss politiek-radicaal te boek staande, materialisme werd vereenzelvigd. 
Dee Fransman had van dergelijke overgevoeligheden geen last en leek 
err juist een eer in te scheppen om de ontwikkeling van alle natuurlijke 
verschijnselenn volledig vanuit de materie te verklaren. Niet alleen be-
nadruktee hij dat celweefsel de algemene 'gietvorm' van de natuur was, 
hijj  liet er bovendien geen twijfel over bestaan dat afzonderlijke ideeën, 
enn de intelligentie als zodanig, vanuit de materie door de natuur waren 
ontwikkeld.. Meer specifiek betoogde hij dat het zenuwstelsel een stel-
sell  van organen was, dat bij verschillende dieren in verschillende gra-
denn van perfectie voorkwam en dat de hogere dieren in staat stelde tot 
intelligentt handelen. Bij deze dieren had zich een fluïde nerveux ge-
vormd,, die werd geactiveerd zodra de zenuwen (door indrukken uit de 
omgeving)) werden geprikkeld en waardoor gevoelens werden 
ervaren.95 5 

Ditt materialisme impliceert dat Lamarck niet kan worden gekarakte-
riseerdd als een voluntarist, zoals is gedaan door degenen die menen dat 
zijnn theorie kan worden samengevat tot de simpele bewering dat soor-
tenn verandering hebben ondergaan omdat ze wilden veranderen. La-
marckss werkelijke redenering was juist opvallend deterministisch: de 
will  is altijd afhankelijk van een verstandelijk oordeel, dat op zijn beurt 
noodzakelijkerwijss voortkomt uit een idee, een gedachte, een indruk, 
diee het resultaat is van een zinneprikkeling die het dier uit zijn omge-
vingg heeft ervaren. De wil is dus nooit echt vrij , concludeerde La-
marck.966 Ten slotte - en dit is het belangrijkste verschilpunt met Dar-
winn - koos Lamarck voor een zodanig biologisch aanpassingsmecha-
nismee (een intelligente, adaptieve, reactie op de omgeving met erfe-
lijk ee doorgave van de aldus verworven nieuwe eigenschappen), dat hij 
inn zijn evolutietheorie geen behoefte had aan natuurlijke selectie. An-
derss dan bij Lyell en Darwin speelde het uitsterven van soorten bij La-
marckk dan ook geen grote rol. Variatie was bij hem identiek aan aan-
passingg aan veranderde omgevingsfactoren (de aanpassing is de varia-
tie),, waar bij Darwin sprake was van toevallig optredende variatie, die 
vervolgenss door natuurlijke selectie werd 'bewaard' omdat die variatie 
eenn voordeel in de strijd om het bestaan opleverde.97 

Natuurlijkee selectie was een zodanig specifiek en complex concept dat 
hett Darwin zelfbijzonder veel moeite en tijd kostte om het volledig te 
bevattenn en algemeen begrijpelijk te formuleren. Zo bezien is het niet 
verbazingwekkendd dat er wél pre-darwiniaanse voorbeelden te vinden 
zijnn van 'de strijd om het bestaan' en zijn eliminerende werking in de 
natuur,, maar nauwelijks van natuurlijke selectie als zodanig. David 
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Humee (1711-1776) bijvoorbeeld liet in 1776 in zijn Dialogues concer-
ningning natural religion één van zijn personages, Demea, spreken over 
eenn "eeuwigdurende oorlog" die woedde "onder alle levende schepse-
len""  en die gepaard ging met "nooddruft, honger, gebrek" die de ster-
kenn stimuleerden en met "angst, vrees en paniek" die de zwakken op-
schrikten.. Wanneer we de hele passage lezen, wordt duidelijk dat het 
Humee er om te doen was een dermate somber en pijnlij k beeld van het 
levenn te schetsen dat het natuurtheologische optimisme, met zijn ge-
looff  in de op volmaaktheid, geluk en genot gerichte Schepping, werd 
geridiculiseerd.. Het was niet zijn doel een selectietheorie te presente-
ren.98 8 

Erasmuss Darwin dichtte in zijn The Temple of Nature, or, the Origin 
ofof Society (1803) dat lucht, aarde en oceanen het beeld lieten zien van 
éénn groot bloedbad, "één kolossale graftombe", dat we, kortom, leef-
denn in een "wereld in oorlog" die "één groot slachthuis" was. Toch 
stondd voor hem vast dat al die gruwelijke strijdtaferelen nodig waren 
omm het evenwicht en de harmonie in de natuur te bewaren en dat het 
levenn een evolutieproces doormaakte dat voortdurend tot vooruitgang 
leidde,, dankzij op evenwicht en progressie gerichte natuurwetten 
waarmeee de goddelijke architect de wereld op het rechte spoor hield." 
Nietteminn formuleerde grootvader Darwin de essentie van de idee van 
dee seksuele selectie. Hij signaleerde namelijk dat er een voortdurende 
wedstrijdd tussen mannelijke dieren plaatsvond om de gunst van de 
vrouwelijke.. Die strijd had tot resultaat dat de sterkste en meest actieve 
dierenn voor de voortplanting van de soort zorgden, hetgeen tot een ver-
beteringg van de soort leidde. Het was één van die vele briljante flitsen 
vann plotseling inzicht die het werk van Erasmus Darwin kenmerken. 
Maarr hoewel Samuel Coleridge al in 1796 de term Darwinising in-
voerdee om de evolutionaire speculaties van Erasmus Darwin en ande-
renn mee aan te duiden, kon er ook bij de oudere Darwin niet worden ge-
sprokenn van een afgeronde theorie van de natuurlijke selectie. Veeleer 
wass er bij hem sprake van een utilitaristisch deïsme, waarin God niet 
dee rechtstreekse veroorzaker van gevolgen was, maar de (indirecte) 
veroorzakerr van de oorzaken van gevolgen en waarin de bestaansstrijd 
eenn nuttige, want balancerende, functie vervulde.100 

Opp dezelfde dynamisch-achteloze manier die hem kenmerkte vond 
Erasmuss Darwin het principe van de automobiel uit (een twee-cilinder 
stoomvoertuigstoomvoertuig op drie of vier wielen, met achterwielaandrijving en de 
mogelijkheidd om de snelheid te reguleren) en stond hij zijn idee belan-
gelooss af aan zijn vriend Matthew Boulton. Als arts pionierde hij met 
dee electroshock-therapie en zijn nalatenschap bevat schetsen van 
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stoomturbines,, windmolens, 'spreekmachines' en een toilet met auto-
matischee waterspoeling. Het is bij Erasmus Darwin dat het mechanisa-
tie-denkenn van de Industriële Revolutie en het evolutie-denken naad-
looss in elkaar overgaan. De natuur die hij schetste is ruw romantisch, 
maarr bovenal ook pragmatisch industrieel van aard: zij is veeleer 
voortgebrachtt dan geschapen, "geleidelijk geproduceerd", beginnend 
mett kleine organismen die, door de werking van "ingelegen beginse-
len""  van de natuur, geleidelijk groter en talrijker zijn geworden. Te-
rechtt is er tegenwoordig sprake van een herwaardering van de beteke-
niss van Erasmus Darwins evolutiegedachten die hij, als betrof het paas-
eieren,, verstopte in lange dichtwerken en in zijn 1400 pagina's tellende 
hoofdwerkk Zoonomia. Charles Darwin zag zijn grootvader voor een la-
marckistt aan (hetgeen chronologisch niet correct is) en verschafte zich 
zodoendee het alibi om ten aanzien van hem dezelfde, enigszins hoog-
hartige,, redenering te volgen als ten aanzien van andere voorgangers: 
"Dee geschiedenis van vergissingen is waarlijk onbelangrijk."101 

Ookk bij Malthus was de pijn van de strijd om het bestaan een gevolg 
vann de verstoring van het natuurlijk evenwicht (in dit geval dat tussen 
voedselproductiee en bevolkingsomvang) en tegelijk een noodzakelijke 
voorwaardee voor e ven wichtsherstel. De malthusiaanse bestaansstrijd 
betroff  bovendien het gevecht met de omgeving, de omstandigheden, 
maarr niet de strijd binnen een soort of groep, noch tussen soorten of 
groepen.. Het was aan Charles Darwin om aan die strijd een dergelijke, 
sociaal-getinte,, inhoud te geven. Zelfs bij Lyell, die onmiskenbaar een 
grotee invloed op Darwin had, had "de universele strijd om het be-
staan",, waarin "het recht van de sterkste uiteindelijk overheerst", een 
beperkteree betekenis: het was geen creatieve kracht die aan de basis 
konn staan van nieuwe soorten, maar een eliminerende kracht die het 
uitstervenn van soorten mede kon verklaren.102 

Inn 1844, het jaar waarin Darwin zijn theorie voor het eerst uitschreef in 
dee vorm van een 189 pagina's lang essay (dat hij echter niet durfde te 
publiceren),'033 werd er - anoniem - een boek uitgebracht, Vestiges of 
thethe natural history of creation, dat nationaal en internationaal een sen-
satiee was. Darwin verbeet zich terwijl hij het, een maand na verschij-
nen,, in november las in de bibliotheek van het British Museum. Hier 
wass sprake van een uitgewerkte evolutietheorie die zich uitstrekte van 
hett ontstaan der planeten tot de vorming der soorten en die ook de bio-
logische,, sociale en ethische ontwikkeling van de mens omspande, een 
evolutietheoriee die postuleerde dat het gehele leven beheerst werd door 
éénn 'wet van de ontwikkeling' en de stelling betrok dat soorten veran-



22 •  D E O N T V O O G D I NG VA N D E N A T U UR 83 3 

derlijkk waren, daarmee het gras voor Darwins voeten wegmaaiend, zo 
leekk het. Door een aantal technische fouten die de auteur maakte in zijn 
geologischee en zoölogische interpretaties, haalde hij zich het dédain 
vann vrijwel de voltallige wetenschappelijke elite op de hals. Hierdoor, 
enn vanwege enkele wilde speculaties, dreigde het boek de transmuta-
tietheoriee in diskrediet te brengen, vreesde Darwin. Maar bij het grote 
middenklasse-publiekk was Vestiges onmiddellijk populair. In het eerste 
jaarr waren er vier drukken nodig om aan de vraag te voldoen en in de 
jarenn daarna volgden er nog twintig drukken. In Nederland was de eer-
stee druk van de vertaling binnen vier maanden uitverkocht.104 

Ondankss alle aandacht bleef onbekend wie de auteur was. Volgens 
Adamm Sedgwick was de logische structuur van het boek zó zwak, dat 
hett slechts door een vrouw geschreven kon zijn! Maar vrij snel waren 
err sterke vermoedens dat de werkelijke auteur Robert Chambers was, 
eenn publicist en journalist uit Edinburgh, van eenvoudige komaf, die 
samenn met zijn broer de uitgever-redacteur van het populair-weten-
schappelijkee weekblad Chambers 's Edinburgh Journal was. Tot op zijn 
sterfbedd bleef Chambers geheimzinnig doen over de vraag of hij inder-
daadd de Vestiges had geschreven, zoals hij tijdens zijn leven systema-
tischh had geprobeerd alle sporen in zijn richting uit te wissen. Dit zou 
menn kunnen verklaren uit het feit dat de evolutiegedachte werd geasso-
cieerdd met politiek radicale groeperingen, waarmee Chambers niet ver-
eenzelvigdd wenste te worden. Ook Darwin, die door sommigen voor de 
anonymuss werd aangezien, wilde zich daarvan verre houden en het kan 
hemm niet zijn ontgaan dat zijn oude leermeester Sedgwick publiekelijk 
dee vrees uitsprak dat de arbeidersklasse de Vestiges zou ontdekken en 
datt dit ondermijnend werken zou.105 Anderzijds was het juist dankzij 
Chambers'' veelgelezen boek dat de evolutie-idee salonfahig werd en 
bijj  de liberale middenklasse opvallende populariteit verwierf. Hoe valt 
ditt te verklaren? 

Chambers'' "ontwikkelingstheorie", zoals hij haar noemde, werd ge-
kenmerktt door een aanstekelijk optimisme. Net als Lamarck gaf hij aan 
dee aloude strakke hiërarchie van de Grote Keten een dynamisch en 
openn perspectief: "Wij hebben reeds meermalen doen zien, dat de op-
eenvolgingg der dieren, door de geologische tijdperken heen, over het 
algemeenn hand aan hand gaat met de trapsgewijze opklimming der vor-
menn in den dierenketen", verklaarde hij. De overgang van lagere naar 
hogeree diersoorten kwalificeerde hij zonder omwegen als "vooruit-
gang".1066 De mens, als hoogst ontwikkelde aardse wezen, stond op de 
bovenstee tree. De natuurlijke ontwikkeling leek daarmee het prototype 
vann de sociale stijging die de middenklasse nastreefde. Steeds weer 
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riepp Chambers de geologie aan als bewijs dat er, al sinds onmetelijk 
langee tijd, sprake was van een voortgaande ontwikkeling van levens-
vormen.. Deze ontwikkeling herhaalde zich, net zoals embryo's steeds 
weerr de gang maakten van primitief begin naar volledig ontwikkeld 
wezen.. Een bewijs hiervoor meende Chambers gevonden te hebben in 
Darwinss beschrijving van de Galapagos-eilanden. Darwin had bena-
druktt dat deze eilanden, die van vulkanische oorsprong waren, geolo-
gischh jong waren. Chambers verbond dit gegeven met het opvallende 
feitt dat de landdieren op de eilanden hoofdzakelijk uit reptielen beston-
den:: "Het getuigt hoe noodzakelijk de tijd is, om, waar het ook zij, de 
dierenreekss hare trappen van ontwikkeling te doen doorloopen." De 
natuurr had hier dus nog onvoldoende tijd gehad om hogere diersoorten 
tee ontwikkelen.107 

Aann de populariteit van Chambers zal zeker ook hebben bijgedragen 
datt hij erin slaagde een aantrekkelijke verbinding tot stand te brengen 
tussenn positivisme en deïsme, daarmee vooruitgangsidee en godsidee 
mett elkaar verzoenend. Zijn eigen theorie bestempelde hij als "zuiver 
wetenschappelijk""  en hij zette haar aftegen de opvatting die "alles aan 
mirakelenn wil toeschrijven". Keer op keer benadrukte hij dat de Schep-
pingg geen daad van goddelijke willekeur was, maar volgens wetten was 
verlopen;; God had aan zijn Schepping natuurwetten meegegeven. 
Daardoorr was er een "bewerktuigde Schepping" ontstaan, een Schep-
pingg voorzien van natuurwetten waardoor zij zich verder kon ontwik-
kelen.. Chambers sprak hierbij van een "natuurlijke Schepping", in 
contrastt tot de idee van een volledig bovennatuurlijke Schepping.108 

Zijnn hoofddoel was het om aan te tonen dat "al de werken der God-
heid",, die de mens kon waarnemen, een stelsel lieten zien dat was ge-
grondvestt op wetten. Nadrukkelijk appelleerde hij aan Kepler en New-
ton,, die hadden duidelijk gemaakt dat de fysische inrichting van het 
heelall  aan vaste wetten gehoorzaamde. Maar over het natuurlijk leven 
opp aarde en het "wispelturig wezen" van de mens zelf werden er nog 
steedss "geheimzinnige denkbeelden" gekoesterd, meende Chambers. 
Hijj  rekende het tot zijn taak om aan te tonen dat ook deze terreinen 
onderr de allesomvattende vaste regelmaat vielen van de "stoffelijke 
wetten,, die het gansche heelal blijken te bestieren". Dat gold met name 
ookk voor de werking van de menselijke geest. Chambers was er, in na-
volgingg van Quetelet, van overtuigd "dat de zedelijke zijde van ons be-
staan,, dat gedeelte van het stelsel der dingen in de natuur, hetwelk ons 
hett minst zou toeschijnen onder het beheer eener natuurlijke regelmaat 
off  wet te staan, ontwijfelbaar even volledig daaraan onderworpen is, 
alss de inrigting der hemelbollen in de algemeene ruimte."109 
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Opp deze wijze breidde Chambers, die er geen geheim van maakte dat 
zijnn evolutionisme betekende dat er een natuurlijk verband was tussen 
dee mens en de lagere dieren, zijn theorie uit naar mens en maatschap-
pij.. Hij voerde aan dat de mens, zolang deze in mirakelen geloofde, 
niett in staat was om zijn eigen sociale gedrag te doorgronden en ade-
quaatt te sturen, aangezien dit gedrag, net als de schepping zelf, bepaald 
leekk door willekeur, door een plan Gods dat de mens niet kende. 
Slechtss door inzicht in de wetten die zijn denken en handelen bepalen, 
konn de mens ontstijgen aan zijn lage instincten en kon hij "berekenen" 
watt de gevolgen van zijn daden zouden zijn. Ook hier toonde Cham-
berss zich een positivist, die kennis van de sociale wetmatigheden kop-
peldee aan sociale planning en vooruitgang.110 Oorlog en strijd zag hij 
alss uitvloeisels van een theocratische filosofie. Zijn eigen wetenschap-
pelijkee benadering daarentegen zou de mensheid verenigen en daarmee 
dee broederliefde op de voorgrond plaatsen. Doordat de ontwikkelings-
theoriee liet zien dat al het leven één is, bevorderde zij ook een zacht-
moedigee houding ten aanzien van de dieren, meende hij.111 Chambers' 
theoriee stond op dit punt nogal ver af van de darwinistische interpreta-
tie.. Bij hem geen struggle for existence en geen survival of the fittest. 
Chambers,, met zijn kenmerkende optimisme, was een harmonieden-
ker.. Dit maakte dat zijn boodschap gemakkelijker te aanvaarden was 
voorr een breed publiek dan de veel hardere natuurvisie die Darwin vijf -
tienn jaar later zou presenteren. 

Datt het onderkennen van de strijd om het bestaan in de natuur niet 
noodzakelijkerwijss samen behoeft te gaan met evolutionisme laat de 
natuurfilosofiee van Arthur Schopenhauer zien. De essentialist Scho-
penhauerr - die zich met enig dédain uitliet over het naïeve realisme en 
hett oppervlakkige materialisme van veel natuuronderzoekers, deze 
"opzetterss van apen" - vond het vooral opvallend dat een bepaalde 
soortt over een eindeloos lange periode dezelfde karakteristieken be-
hield,, dus niet veranderde. Elk individu leek hem bovenal doordrongen 
vann het belang om de kenmerken van de soort waartoe het behoorde in 
standd te houden. Hij bracht dit in verband met de universele wil om te 
leven,, die zich in elk levend wezen manifesteerde. Zo verbond hij het 
essentialismee met een vitalistische en voluntaristische visie. In de wil 
vanvan de soort lag het wezen van dier en mens, het individu had slechts 
waardee als middel om de soort te behouden. De natuur bekommerde 
zichh niet om het individu; onophoudelijk bracht zij individuele dieren 
ertoee hun leven te offeren voor het nageslacht. Want slechts één doel 
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streefdee de natuur na: de grote rijkdom van bestaande soorten te behou-
den.112 2 

Schopenhauerr onderschreef Aristoteles' oordeel over het karakter 
vann de natuur: naturae daemonia est, non divina. En hij werd daarbij 
niett moe te betogen dat het vergeefse moeite was om naar een doel, een 
zin,, in het natuurlijke leven te zoeken. Hij schilderde het rusteloze wer-
kenn van de insecten, de uitputtende tochten van de trekvogels, het 
blindee onderaardse bestaan van de onwetende mol die, eenzaam in het 
donker,, maar graaft en graaft met zijn bovenmaatse Schaufelpfoten, en 
hett titanische geploeter van de Necrophorus Vespillo of doodgraver, 
diee een dode mol, tientallen keren groter dan hijzelf, ingraaft om er zijn 
eitjess in te kunnen leggen. Waartoee dient dit alles, vroeg Schopenhauer 
zichh af; wat bereiken al deze dieren met hun vaak heroïsche inspannin-
gen?? Zijn antwoord was, voor hemzelf, onthutsend: het enige aanwijs-
baree doel dat werd bereikt was het stillen van de honger, de voortplan-
tingg van de soort en misschien nog enkele ogenblikken van dierlijk 
geluk.. Dat was al. Hier bleek voor hem de enorme wanverhouding tus-
senn de middelen die de natuur, met haar oneindige variatie van planten 
enn dieren, elk op zich uiterst kunstig toegerust, inzette, en de platheid 
vann het doel dat ermee werd bereikt: de verzekering van het voortbe-
staan,, dat wil zeggen de verzekering dat het nageslacht mocht door-
ploeterenn in dezelfde voorouderlijke tredmolen: 

Dee organisatorische verscheidenheid, de kunstigheid van de middelen, 
waardoorr elke [dierlijke verschijningsvorm] aan zijn element en zijn 
prooii  is aangepast, contrasteert ... duidelijk met het ontbreken van enig 
houdbaarr einddoel; in plaats daarvan blijkt er slechts een kortstondig 
welbehagenn te bestaan, vluchtig, door gebrek bepaald genot, veelvuldig 
enn langdurig lijden, voortdurende strijd, bettum omnium, elk een jager 
enn elk gejaagd, gedrang, gebrek, nood en angst, gekrijs en gehuil: en dat 
gaatt zo door, in secula seculorum, of tot ooit opnieuw de aardkorst 
openbarst."̂ ^ 

Hett menselijk bestaan was volgens Schopenhauer al even zinledig, 
voortgestuwdd als het werd door de redeloze, blinde wil om te leven. 
Eenn mens mocht al van geluk spreken als zijn korte verblijf op aarde 
draaglijkk en relatief pijnloos was en hij erin slaagde de voortplanting 
vann zijn geslacht veilig te stellen.114 Dit beeld van het leven als strijd, 
enn eindeloos lijden, schetste Schopenhauer in zijn pas in de tweede 
helftt van de negentiende eeuw beroemd geworden Die Welt als Wille 
undund Vorstellung, dat hij in zijn oorspronkelijke vorm in 1819 publi-
ceerde.. Geruime tijd nadat hij aldus zijn wilsfilosofie had ontvouwd -
tegenn 1850 - kwam Schopenhauer voor het eerst onder de invloed van 
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dee evolutiegedachte, vermoedelijk na lezing van Chambers' 
VestigesVestiges115115 De voluntaristische component in de visie van Chambers 
sloott veel beter aan op Schopenhauers filosofie dan de darwinistische 
opvattingg dat de aanpassing van levende wezens aan hun omgeving on-
afhankelijkk van hun wil geschiedt. Met zijn voluntarisme meende 
Schopenhauerr te kunnen verklaren waarom elk dier zo precies was 
aangepastt aan de specifieke omstandigheden waarin het leefde. Hij 
dachtt dat de specifieke uitrusting van een dier voortkwam uit diens 
'gewilde'' levenswijze. Dus: een vogel heeft vleugels omdat hij wil 
vliegen;; hij vliegt niet omdat hij nu eenmaal vleugels heeft. Wie ziet 
niet,, dat de miereneter in heel zijn verschijning, met zijn lange klau-
wen,, zijn spitse snuit met lange kleverige tong en zijn smalle, tande-
lozee kaken, de uiting is van de wil om termieten te verschalken?, vroeg 
Schopenhauerr zich af. Elk dier, voortgestuwd door "een blinde aan-
drang,, een volledig redeloos, ongemotiveerd instinct", koos in zijn om-
gevingg voor een bepaalde levenswijze om in zijn levensonderhoud te 
voorzienn en zijn lichaamsbouw paste zich daarbij aan. Het dier han-
deldee daarbij volgens Schopenhauer precies zoals de mens die op jacht 
gaat:: het koos zich zijn wapenuitrusting al naar gelang de prooi die het 
wildee veroveren.116 

Mett dit beeld van dieren die zich volledig aanpassen aan de be-
staanseisenn van hun omgeving, leek Schopenhauer in de buurt van een 
evolutietheoriee te komen. Maar hij deed geen enkele poging te verkla-
renn hoe dieren zich, in de tijd gezien, tot die aangepaste vorm ontwik-
kelden.. Niet alleen liet hij, in Ueber den Willen in derNatur, het tijds-
aspectt buiten beschouwing, hij bestempelde er zelfs Lamarcks opvat-
tingg dat de specifiek-aangepaste organen van dieren zich geleidelijk in 
dee loop van de tijd hebben gevormd als "een geniale vergissing", want 
zouu een dier dat eerst generaties lang een aanpassingsproces moest on-
dergaan,, niet allang zijn uitgestorven voordat de aanpassing zou zijn 
afgerond?11?? Deze afwijzing van Lamarck laat slechts de conclusiee toe 
dat,, in de ogen van Schopenhauer, de specifieke organen van dieren in 
kortee tijd, als groeisels, zijn ontstaan. Een groeiproces bovendien dat 
zichh in een ver verleden afspeelde, toen alle soorten nog hun eigen 
vormm moesten krijgen; want sindsdien hadden de soorten geen veran-
deringg meer ondergaan.118 Niettemin geloofde hij dat een "grondige 
veredelingg van het mensengeslacht", te bereiken langs de weg van de 
voortplantingg door een optimaal gebruik van de erfelijkheid van eigen-
schappen,, mogelijk was.1'9 
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Dee voorgaande analyse heeft laten zien dat het evolutionisme vóór 
Darwinn zich zelden beperkte tot de studie van de natuur. Het blijkt eer-
derr regel dan uitzondering te zijn geweest dat evolutionistische denk-
beeldenn samengingen met enigerlei vorm van sociaal naturalisme. Het 
iss dan ook niet echt verwonderlijk dat enkele redeneerpatronen uit het 
lateree sociaal-darwinisme al een of meer eeuwen in omloop waren. Dit 
geldtt voor de gedachte dat het leven, in algemene zin, een strijd om het 
bestaann is; de gedachte dat de sociale orde in het verlengde dient te lig-
genn van de natuurlijke orde of daarvan slechts een aspect is; de ge-
dachtee dat het bestaan van onvolkomenheden en van het lijden dat 
daarvann het gevolg is, niet alleen onvermijdelijk is, maar dat dit lijden 
zelfss niet vermeden mag worden, omdat het een inherent en functioneel 
bestanddeell  van de natuurlijk-sociale orde vormt; en de gedachte dat 
ongelijkheid,, ook in sociaal opzicht, een natuurlijk gegeven is. Deze 
gedachtenn of redeneerpatronen zijn dus niet pas uit het darwinisme ont-
staan:: ze bestonden geruime tijd daarvoor al, ook bij niet-evolutionis-
ten.. Zo schreef Linnaeus rond 1790: 

Alss iemand van Boven zou neerdalen op onze aarde, wat zou hij dan 
zien?? Hij zou niet slechts zien hoe al deze dieren zich volproppen met 
dee mooiste bloemen, maar ook hoe ze elkaar genadeloos in stukken 
scheuren:: in één woord, hij zou niets anders zien dan een oorlog van 
allenn tegen allen...'20 

Betekentt dit dat Linnaeus een sociaal-darwinist avant la lettre was? 
Nee,, Linnaeus deed weinig meer dan het herhalen van Hobbes' overbe-
kendee idee van het leven als bellum omnia contra omnes. Pas Darwins 
evolutieleerr maakte voor het eerst duidelijk, dat de bestaande ongelijk-
heden,, de bestaansstrijd en de ondergang van de zwakkeren wezenlijke 
creatievecreatieve factoren in de evolutie van soorten waren. Als men aannam 
datt natuurlijke selectie, zoals Darwin beweerde, inderdaad het cruciale 
mechanismee was dat de ontwikkeling van alle levensvormen, inclusief 
dee mens, verklaarde, dan kreeg de vraag of diezelfde natuurlijke selec-
tiee nog steeds werkzaam was in de moderne maatschappij een bijzon-
deree lading. Het sociaal-darwinisme was niet meer en niet minder dan 
dee poging om op die onvermijdelijke vraag een overtuigend antwoord 
tee formuleren. Bijna even onvermijdelijk als de vraag was het zorglijke 
antwoord,, namelijk dat het menselijk ingrijpen in de natuur - de cul-
tuurr - de natuurlijke selectie neutraliseerde en zo een desastreuze, de-
generatieve,, uitwerking had. Daarmee waarschuwde het sociaal-darwi-
nismee dat de harmonie tussen natuur en samenleving ernstig verstoord 
wass geraakt. De ontvoogding van de natuur bleek een ontreddering in 
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dee sociale filosofie tot gevolg te hebben. Darwins natuurlijke selectie 
verbrakk de oude synthese van natuur en mens, natuur en maatschappij. 
Inn de idee van de Grote Keten, in de evolutietheorieën van philosophes 
enn fysiocraten, in de Duitse Naturphilosophie, in het werk van La-
marckk en Chambers, hadden natuurlijke en sociale vooruitgang steeds 
inn het verlengde van elkaar gelegen. Tot en met Chambers golden de 
natuurwettenn als positieve, door God ingestelde wetten, die de mens 
nett zo tot voordeel strekten als zij de lagere levensvormen hadden ge-
daann in hun stijging op de natuurlijke ladder. Zolang men geloofde dat 
natuurr en maatschappij zich ontwikkelden volgens dezelfde regelmaat, 
inn een door universeel werkzame natuurwetten beheerste harmonie, 
konn met vertrouwen worden gesteld dat men de sociale ontwikkeling 
opp haar natuurlijke beloop moest en kon laten. "Volg de natuur" was in 
diee situatie een vanzelfsprekend en bijna overbodig sociaal advies. 
Darwinss conflictueuze beeld van de natuur veroorzaakte een radicale 
breukk in deze harmonieuze traditie. "Vanaf het begin ondermijnde de 
OriginOrigin of species onontkoombaar de sociale speculaties die waren ge-
baseerdd op aannames omtrent het bestaan van harmonieuze, mechani-
sche,, zelfregulerende natuurwetten, die in de een of andere vorm het 
Anglo-Amerikaansee denken sinds Newton hadden overheerst", zo 
merktee Robert Bannister op. Des te sterker de nadruk werd gelegd op 
dee gruwelijke strijd om het bestaan als een soort voorwaarde voor de 
werkingg van de natuurlijke selectie, des te duidelijker werd het voor 
velenn dat de menselijke samenleving zo niet werken kon.121 




