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DeDe ineenstorting 
vanvan het oude bouwwerk 

DARWINSS TWIJFEL 

LiberalLiberal or Radical, zo omschreef Darwin zijn politieke overtuiging 
toenn Francis Galton, in mei 1873, hem daar in een schriftelijke enquête 
naarr vroeg. Darwins imago, dat zich in de geschiedschrijving heeft ge-
nesteld,, is vooral door die eerste zelfkwalificatie ('liberaal') bepaald. 
Hett kost ons geen moeite om Darwin als aanhanger van het liberalisme 
tee zien en om in zijn evolutietheorie de sporen van de klassiek-liberale 
economischee theorie aan te wijzen. Was de 'strijd om het bestaan' die 
tussenn soorten woedt niet de parallel in de biologie van de vrije concur-
rentiestrijdd in de economische praktijk? Huxley karakteriseerde Origin 
zelfss plastisch als een 'topgeweer in het wapenarsenaal van het libera-
lisme'1.. Maar hoe zit het met die tweede kwalificatie, die Darwin zich-
zelff  toedacht? 'Radicaal' is een omschrijving die nauwelijks toepasse-
lij kk lijk t voor de zeer welgestelde burger, de grondbezitter, de bijna-do-
minee,, de twijfelaar die Darwin was. En toch is juist de verbinding met 
hett radicalisme van wezenlijke betekenis om het darwinisme in zijn so-
cialee context te kunnen begrijpen. 

Darwinn gaf zijn openhartige antwoord aan Galton tamelijk laat in 
zijnn leven, in mei 1873, toen zijn internationale roem hem inmiddels 
eenn zekere mate van onaantastbaarheid had geschonken. Maar twintig, 
dertigg of zelfs veertig jaar eerder zou hij zichzelf naar alle waarschijn-
lijkheidd geen 'radicaal' hebben durven noemen. Ook al vertoefde hij 
vaakk in het gezelschap van tijdgenoten met radicale wetenschappelijke 
enn politieke ideeën, toch was hij vóór 1859 benauwd om met radicale 
groepenn of bewegingen te worden geassocieerd. In de jaren twintig en 
dertigg van de negentiende eeuw - de tijd waarin Darwin intellectueel 
volwassenn werd - leefde er bij velen in Engeland een sterke afkeer van 
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politiekk en wetenschappelijk radicalisme, vooral binnen het establish-
ment.ment. Dit was een reactie op de Franse Revolutie. Men dient zich hier-
bijj  te realiseren dat evolutionaire theorieën vooral vanuit Frankrijk 
naarr Engeland kwamen; in het bijzonder Lamarck en Geoffroy Saint-
Hilairee genoten in die eerste decennia van de negentiende eeuw in de 
kleinee kring van vooruitstrevende Britten een groot aanzien. 

Dee periode waarin Darwin, moeizaam maar vastberaden, de grond-
slagenn voor zijn eigen evolutietheorie legde (ruwweg tussen 1838 en 
1850)) was politiek turbulent. De Chartisten waren in deze periode ac-
tieff  als ijveraars voor ingrijpende democratische hervormingen. Het li-
beralee radicalisme van Bright en Cobden vierde hoogtij als oppositie-
bewegingg tegen de protectionistische regeringspolitiek. In het parle-
mentt vonden verhitte debatten plaats over regulering van de fabrieks-
arbeid,, onder andere leidend tot beperking van de kinderarbeid en de 
invoering,, in 1847, van de tienurige werkdag.2 De publieke discussies 
rondd dergelijke vormen van overheidsregulering toonden een sfeer die 
wass getekend door scherpe sociale belangenconflicten, niet alleen tus-
senn industriële ondernemers en hun arbeiders, maar vooral ook tussen 
behoudendee aristocraten met hun rurale en klerikale machtsbases en de 
naarr een politieke doorbraak strevende stedelijke burgerij. 

Darwinn had, wat zijn persoonlijke omstandigheden betrof, veel te ver-
liezenn bij een politieke radicalisering. Hij stamde uit de zeer gegoede 
middenklasse.. In Shrewsbury, waar hij werd geboren en in beschermde 
omstandighedenn opgroeide, behoorde zijn vader, Robert Darwin, als 
welgesteldd arts tot de lokale notabelen. Charles' moeder Susannah 
Wedgwoodd was de dochter van de kapitaalkrachtige Josiah Wedgwood 
II ,, eigenaar van de beroemde aardewerkfabriek. Het huwelijk met Su-
sannahh maakte Robert Darwin tot een gefortuneerd man.3 Charles was 
kindd aan huis op Maer Hall, het landgoed van de familie Wedgwood, 
niett ver van Shrewsbury en in 1839 zou hij er zijn nichtje Emma Wedg-
wood,, dochter van Josiah, ten huwelijk vragen. Emma was een vrome 
jongee vrouw, opgegroeid in de unitarische traditie van de Wedgwoods, 
enn Charles was sterk geneigd om met haar religieuze gevoelens reke-
ningg te houden, waardoor ook zijn huwelijk een permanente waarschu-
wingg tegen radicalisering inhield. Maar het was toch vooral zijn be-
voorrechtee sociale positie die hem in een geheel andere wereld plaatste 
dann waaruit de meeste politieke radicalen afkomstig waren. Die positie 
brachtt mee dat hij, omgeven door bedienden, als jongeman onbekom-
merdd zijn tijd kon besteden aan de jacht, aristocratisch tijdverdrijf bij 
uitstek.. Het vooruitzicht op gemakkelijk verkregen toekomstig vermo-
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genn dempte zelfs zijn ambitie om zijn studie medicijnen, waaraan hij in 
dee herfst van 1825 in Edinburgh was begonnen, af te maken. Meer nog 
dann door zijn afkeer van bloederige operaties, had hij door dit vooruit-
zichtt op geërfd vermogen al binnen twee jaar iedere interesse om arts te 
wordenn verloren: "[I k raakte] er door verschillende kleine bijzonderhe-
denn van overtuigd dat mijn vader me voldoende bezit zou nalaten voor 
eenn bestaan met enig comfort, hoewel ik me nooit heb kunnen inden-
kenn dat ik zo'n rijk man zou worden als ik ben; maar mijn overtuiging 
wass voldoende om iedere krachtsinspanning om medicijnen te stude-
renn af te remmen."4 

Darwinss familie sympathiseerde met het niet-aristocratische deel 
vann de Whigs en in het bijzonder met de voorvechter van industrialisme 
enn vrijhandel Henry Brougham. Dit maakte hen tot tegenstanders van 
hett democratisch radicalisme, dat in het Chartisme zijn meest opval-
lendee manifestatie kreeg.5 Na zijn vertrek uit het radicale Edinburgh 
staptee Charles over naar de behoudende, op de nationale kerk georiën-
teerde,, universiteit van Cambridge. Zijn ideale vooruitzicht werd nu 
eenn post als dominee in een rustige landelijke gemeente. Hoewel hij 
zichh desalniettemin tot een vooraanstaand natuuronderzoeker ontwik-
kelde,, zou hij zijn ideaal dicht benaderen. In het landelijke Down in 
Kent,, een dorpje van 400 inwoners waar hij veertig jaar, van 1842 tot 
aann zijn dood in 1882, woonde, vervulde hij de rol van squire (een 
soortt dorpsvader en raadgever) en woonde hij met zijn gezin in wat 
oorspronkelijkk de pastorie van het dorp was. Nadat hij zich, in aanvul-
lingg op zijn bezit in Down, in 1845 een grote boerderij met landerijen 
verwierff  in Beesby, Lincolnshire, kwam hem bovendien de status van 
grondbezitterr toe. Hij zette hiermee een lange traditie voort, aangezien 
dee oudste tak van de Darwin-familie sinds de zeventiende eeuw be-
stondd uit landeigenaren in Nottinghamshire.6 Het lijkt , tegen deze ach-
tergrond,, haast onwaarschijnlijk dat Darwin zijn eigen politieke over-
tuigingg kon omschrijven als Liberal or Radical. 

Maarr de Darwins hadden ook hun radicale kant. Charles' roemruchte 
grootvaderr Erasmus was nationaal en internationaal bekend als skepti-
cuss in religieuze zaken, een vrijdenker, nonconformist en sociaal her-
vormer.. Doordat hij in zijn lange gedichten gewaagde speculaties over 
dee evolutie van al het leven verwerkte, werd hij vaak op één lijn ge-
plaatstt met Lamarck, wiens transformatietheorie zich in de warme be-
langstellingg van de Parijse revolutionairen mocht verheugen.7 Erasmus 
Darwinss denkbeelden golden als materialistisch en bijna atheïstisch, 
hijzelff  stond te boek als een Britse Jakobijn.8 Als medicijnenstudent in 
Edinburgh,, het centrum van de Schotse Verlichting waarmee Erasmus 
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zoo hecht verbonden was geweest, werd de jonge Charles in 1825 ge-
confronteerdd met de bewondering die zijn grootvader er nog steeds 
onderr radicale studenten genoot. Robert Grant bijvoorbeeld, de eerste 
transmutationistt met wie Charles - in november 1826 - kennismaakte 
enn de eerste in Groot Brittannië die - in datzelfde jaar - het woord 
"geëvolueerd""  gebruikte, was een bewonderaar van Erasmus Darwin.9 

Dee Schot Grant was een chirurg die zich in Frankrijk, waar hij stu-
deerdee en Cuvier en Geoffroy leerde kennen, tot een overtuigd evolu-
tionistt ontwikkelde. Tijdens zijn colleges in Edinburgh, waar hij vanaf 
18233 doceerde, en in gesprekken met studenten maakte hij er geen ge-
heimm van dat hij veel vertrouwen had in Lamarcks evolutietheorie. Ook 
tegenoverr Charles "barstte hij uit" in een uiting van "grote bewonde-
ringg voor Lamarck", zoals deze zich later herinnerde. Charles had 
daarvóórr met veel interesse zijn grootvaders Zoönomia gelezen en on-
derkendee de overeenkomst tussen diens evolutionaire opvattingen en 
diee van Lamarck, die Grant hem enthousiast voorhield.10 Grant was 
niett alleen radicaal als vrijdenker en materialist, maar ook in politiek 
opzicht.. Zijn francofiele evolutionisme en zijn democratisch radica-
lismee versmolten tot één geheel." Het is goed mogelijk dat Charles al-
leenn geïnteresseerd was in de zoölogische kennis van Grant (die gold 
alss een expert op het gebied van sponzen en andere weekdieren die bij 
ebb aan de Schotse kust te vinden waren), maar de hechte verbinding in 
dee universitaire wereld van Edinburgh tussen evolutionaire opvattin-
genn en politiek radicalisme kan hem niet ontgaan zijn. 

Diee combinatie was, in wat andere verhoudingen dan bij Grant, ook 
aanwezigg bij medestudent Patrick Matthew. Ook nadat hij een bestaan 
hadd opgebouwd als commercieel boomkweker, bleef Matthew, geïn-
spireerdd door de Juli-revolutie van 1830, de transmutatietheorie, een 
economischh laissez-fairisme en een felle afkeer van aristocratische pri-
vilegess met elkaar verbinden. Zijn centrale redenering was dat in de na-
tuurr concurrentie en de selectie van de best aangepasten zorgden voor 
dee transformatie van het leven, die nodig was om in een veranderende 
omgevingg te overleven; maar dat dit vitale proces in de maatschappij 
werdd tegengewerkt door de erfelijke privileges van een nutteloze aris-
tocratie,, waarvoor de dynamische commerciële klassen, in de vorm 
vann tolheffingen en andere belastingen, moesten betalen.12 

Dee jonge Darwin leefde dus in verschillende werelden tegelijk: in aca-
demischee kring werd hij zowel omgeven door wetenschappelijk (en 
somss ook politiek) radicalisme, alsook door een behoudende natuur-
theologischee wetenschapsopvatting; in de persoonlijke kring van de 
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Darwin-familiee kwam hij eenzelfde religiositeit tegen, maar ook het 
hervormingsgezindee WTng-liberalisme dat de Darwins en de Wedg-
woodss het meeste aantrok. Dit veranderde niet toen hij, na terugkeer 
vann de reis met de Beagle die hem beroemd maakte, zich in maart 1837 
vestigdee in het vooruitstrevende Londen, eerst in Great Marlborough 
Street,, waar ook zijn broer Erasmus woonde, en vanaf begin 1839, na 
zijnn huwelijk met Emma, in Upper Gower Street. In deze periode nam 
hijj  volop deel aan het Londense sociale leven. Dankzij zijn wereldreis 
wass hij in één klap een man geworden die in de meest vooraanstaande 
kringenn met open armen werd ontvangen. Hij bezocht regelmatig de 
vergaderingenn van verschillende wetenschappelijke genootschappen, 
tradd zelf op als onbezoldigd secretaris van de Geological Society en 
namm deel aan de bijeenkomsten van historici en andere literatoren ten 
huizee van Lord Stanhope. Dit bracht hem niet alleen in contact met col-
lega-natuuronderzoekerss als Richard Owen, Joseph Hooker, Hugh Fal-
coner,, Lyell en Huxley, maar ook met een gemengd gezelschap filoso-
fenn als John Herschel en Herbert Spencer en historici als Macaulay, 
Buckle,, John Morley en het radicale parlementslid George Grote. Re-
gelmatigg was hij bovendien te gast op de avondfeesten van de wiskun-
digee Charles Babbage. En via zijn broer Erasmus kwam hij in contact 
mett Comte-vertaalster Harriet Martineau en met historicus Thomas 
Carlyle,, die bij Erasmus aan huis kwam en die ook Charles en Emma 
eenn paar keer thuis bezocht.'3 In 1838 werd Darwin vice-president van 
dee Entomological Society, in januari van het volgend jaar fellow van de 
RoyalRoyal Society, en in 1844 vice-president van de Geological Society. In 
enkelee jaren tijd werd hij zo deel van de gevestigde wetenschappelijke 
enn maatschappelijke orde, waar de revolutionair geachte evolutie-idee 
inn het algemeen op weinig begrip kon rekenen. Toch ontwikkelde hij in 
dezee zelfde periode, stukje bij beetje, in de beslotenheid van zijn eigen 
gedachtenwereld,, zijn vernieuwende theorie en liet hij zich inspireren 
doorr publicaties die bij het establishment een twijfelachtige reputatie 
genoten.'44 Het risico dat hij door zijn prille theorie tegen zijn wil geas-
socieerdd zou worden met het politieke radicalisme dat de evolutie-idee 
zoo koesterde, was groter dan ooit. De Chartistische beweging beleefde 
haarr hoogtepunt in dezelfde jaren waarin Darwin zijn theorie in het 
diepstee geheim voor zichzelf uitschreef. Dat hij door twijfel bevangen 
raakte,, waardoor hij de publieke presentatie van zijn theorie lang -
bijnaa te lang - uitstelde, heeft zeker te maken met zijn vrees om met 
zijnn evolutietheorie in de hoek van dit politieke radicalisme terecht te 
komen.'5 5 
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Watt maakte de evolutietheorie zo interessant voor de radicalen? De 
Engelsee Radicals, die hun inspiratie putten uit de Franse Revolutie, 
wenstenn een fundamentele hervorming van de maatschappij door haar 
tee bevrijden van de overheersing door de erfelijke adel en het kerkelijk 
gezag,, om zodoende een ingrijpende democratisering van de politieke 
institutiess mogelijk te maken.16 Hun programma stond dus in het teken 
vann democratisering en secularisering. De evolutietheorie, zoals die 
vann Lamarck, sloot hier in meerdere opzichten bij aan: 

a.. zij gaf een niet-kerkelijke, non-creationistische, verklaring voor 
hett ontstaan van het leven; 

b.. zij baseerde die verklaring op de (controleerbare) werking van 
natuurwetten,, hetgeen een aantrekkelijk alternatief vormde voor 
dee onvoorspelbare willekeur van het aristocratisch-theocratische 
systeem; ; 

c.. zij bood een krachtig alternatief voor het providentiële concept 
vann een goddelijk plan in de natuur, dat aan de aristocratie met 
haarr privileges een natuurlijke en zelfs goddelijke legitimering 
gaff  om alle topposities in de maatschappij te bezetten en dat an-
derzijdss de lagere klassen gevangen hield in hun marginale posi-
tie; ; 

d.. zij toonde aan dat alle mensen een gemeenschappelijke oorprong 
hadden,, dus fundamenteel gelijk waren en aanspraak konden 
makenn op gelijke rechten; 

e.. zij gaf hoop op vooruitgang, omdat alle leven zich vanuit zich-
zelf,zelf, vanuit de materie, had ontwikkeld van lage tot hoge vormen; 

f.. het uit de evolutie blijkende vermogen van de materie om zich 
spontaan,, vanuit zichzelf en zonder directe goddelijke sturing, te 
ontwikkelen,, appelleerde aan het ideaal van de zelfbeschik-
king.17 7 

Niett alleen de radicalen zochten naar een biologische theorie die paste 
bijj  hun politieke theorie, de behoudende krachten - zij die de reactie 
tegenn de Franse Revolutie vertegenwoordigden - deden hetzelfde. Voor 
henn stond het verzet tegen het democratiserings- en emancipatiestreven 
vann de lagere klassen gelijk aan afkeuring van evolutietheorieën. Dit is 
watt Adrian Desmond the politics of evolution heeft genoemd.18 

Darwinn wilde bovenal bereiken dat zijn theorie in brede kring zou 
wordenn aanvaard. Vanuit die strategie moest hij zien te vermijden dat 
hij,, in de periode toen de politieke tegenstellingen het felst waren, zou 
wordenn vereenzelvigd met één van beide kampen. De tijd werkte in 
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zijnn voordeel. Na de Reform Act van 1832 die het kiesrecht uitbreidde 
tott een deel van de middenklasse, verloor het Engelse radicalisme ge-
leidelijkk zijn op het Franse voorbeeld geënte revolutionaire karakter. 
Verderee uitbreiding van het kiesrecht tot alle volwassen mannen (inclu-
sieff  de arbeiders) werd het hoofddoel en een coalitie tussen radicalen 
enn Whigs leek het geëigende middel om dit te bereiken. Hierdoor vond 
hett Engelse radicalisme, in de Chartistische beweging, een eigen vorm 
enn het was niet uitzonderlijk meer dat gewaardeerde parlementsleden, 
zoalss George Grote, zich 'radicaal' noemden. Bovendien leidde de pu-
blicatiee van Robert Chambers' succesvolle Vestiges of creation in 1844 
ertoee dat de evolutiegedachte (zij het in een deïstische vorm) bij een 
groott deel van de middenklasse geaccepteerd raakte. Na 1867 ging de 
radicalee fractie in het House of Commons een verbinding aan met de 
WhigsWhigs in de Liberal Party, waarvan zij de progressieve voorhoede ging 
vormen. . 

Ditt was globaal de situatie waarin Darwin, in 1873, zichzelf om-
schreeff  als Liberal or Radical. Niettemin blijf t het, in het licht van zijn 
jarenlangee twijfel omtrent de opportuniteit van het publiceren van zijn 
theorie,, opmerkelijk dat hij zijn sympathie voor het radicalisme alsnog 
tott uiting bracht. In hoeverre hij hiermee ook zijn affiniteit met het uti-
litarismee van de philosophical radicals en zijn verbinding met het anti-
kerkelijkee wetenschappelijk radicalisme tot uiting bracht, weten we 
niet.. In elk geval leek hij zich nu, in 1873, bevrijd te voelen uit de 
moeilijkee middenpositie die hem, als vertegenwoordiger van de mid-
denklasse,, zolang gevangen had gehouden: ten opzichte van de aristo-
cratie,, de Anglicaanse kerk en haar natuurleer kon hij niet anders dan 
eenn libertair en een radicaal zijn, maar aan de andere kant mocht hij 
niett te ver opschuiven om niet in het vaarwater van de revolutionairen 
tee komen. Dat vereiste grote behoedzaamheid. 

Inn deze zin was Darwins twijfelende houding ingegeven door de om-
standighedenn en dus het resultaat van rationele overwegingen. Zijn 
échtee intellectuele - en zelfs psychologische - twijfel had een andere 
achtergrond,, namelijk het al vroeg aanwezige inzicht dat een evolutie-
theoriee op basis van natuurlijke selectie nauwelijks te overziene en 
moeilijkk te beheersen gevolgen had voor de mens en diens zelfbeeld. 
Zijnn 'natuurlijke' reactie was om de publieke confrontatie over dit pro-
bleemm uit de weg te gaan. Toen Wallace vanuit de Maleise Archipel 
nieuwsgierigg informeerde of Darwin in zijn omvangrijke manuscript 
getiteldd Natural Selection, dat rond kerstmis 1857 zijn voltooiing na-
derde,, ook in zou gaan op de oorsprong van de mens, antwoordde deze 
datt hij dit met veel vooroordelen omgeven onderwerp zou mijden, be-
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tekenisvoll  toevoegend: "hoewel ik volledig toegeef dat het het gewich-
tigstee en interessantste vraagstuk voor de natuuronderzoeker is." Ook 
inn zijn Origin omzeilde hij de kwestie van de menselijke evolutie. 
Maarr in de discussie die na de publicatie losbarstte werd, vanaf het 
beginn en met grote regelmaat, de relatie met de evolutie van de mens 
onmiskenbaarr gelegd. De fysioloog William Carpenter bijvoorbeeld 
merktee op dat de strijd om het bestaan "onvermijdelijk" tendeerde 
"naarr de voortschrijdende verheffing van de rassen die erin verwikkeld 
zijn."19 9 

Darwinss persoonlijke Notebooks laten er geen twijfel over bestaan 
datt de theorie waaraan hij bouwde van begin af aan óók bedoeld was 
omm het ontstaan van de mens, diens mentale vermogens en diens insti-
tutiess te verklaren.20 In juli 1838 voerde hij langdurige gesprekken met 
zijnn vader in een poging diens rijke ervaring als arts te benutten om 
meerr inzicht te krijgen in de geheimen van het menselijk gedrag en 
denken.. Zijn vader vertelde hem dat niet alleen lichamelijke afwijkin-
gen,, zoals een hand met zes vingers of een hazenlip, erfelijk waren, 
maarr ook geestelijke eigenschappen als zelfzucht, trots of waanzin. 
Charless worstelde in de weken daarna, tot eind september, met dit 
denkbeeldd van de hereditary mind, zoals hij het noemde. Mijn broer 
Erasmuss is een echte Wedgwood, overwoog hij, maar ik ben een echte 
Darwinn want ik lij k op mijn vader en mijn handschrift lijk t op dat van 
mijnn grootvader. Hij geloofde dat handschriften erfelijk waren en zag 
daarinn een bewijs dat de erfelijkheid tot in de kleinste details door-
drong.211 Hij neigde ertoe te geloven dat de frenologen gelijk hadden 
mett hun bewering dat regelmatige intensieve geestelijke inspanningen 
vann een individu konden leiden tot een verandering in de vorm van 
dienss hoofd en daarmee tot het erfelijk worden van zijn geestelijke 
kwaliteiten.. Hij schaarde zich achter Whewells bewering dat de men-
selijkee beschaving op erfelijkheid berustte, maar vroeg zich tegelijk 
bezorgdd af wat dit betekende voor de vrije wil . In kortschrift noteerde 
hij:: "...deze zaken overdenkend, gaat men twijfelen aan bestaan van 
vrijee wil [omdat] elke handeling gedetermineerd door erfelijke consti-
tutie,, voorbeeld van anderen of leren door anderen." Hij realiseerde 
zichh wel dat de mens, dat "sociale dier", veel sterker de invloed onder-
gingg van het sociale voorbeeld van zijn "mede-dieren" en daardoor 
minderr dan andere dieren was gebonden aan erfelijk en instinctmatig 
bepaaldd gedrag, maar toch kon hier niet echt van vrije wil worden ge-
sproken,, meende hij.22 "Ik geloof waarlijk", concludeerde hij enigszins 
plechtig,, "dat vrije wil & toeval synoniem zijn. - Schud tienduizend 
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zandkorrelss door elkaar & één ligt er bovenop: - zo ook bij gedachten, 
éénn komt naar boven volgens wetmatigheid." 

Vervolgenss probeerde hij mentale eigenschappen en activiteiten te 
herleidenn tot fysieke principes. "Wanneer een spier heel vaak wordt be-
wogen,, wordt die beweging gewoonte & onvrijwillig . - wanneer een 
gedachtee heel vaak wordt gedacht wordt hij gewoonte & onvrijwillig.. . 
Eenn bewuste herinnering van iets gebeurt slechts door associatie, & as-
sociatiee is vermoedelijk een fysiek effect van hersenen."23 Angstge-
voelenss gaan gepaard met hartkloppingen, zweten, trillende spieren en 
anderee lichamelijke gewaarwordingen. Niet alleen het gevoel, maar 
ookk de vrije wil is hecht verbonden met de "lichamelijke organisatie" 
vann dieren en mensen. Het zijn de "erfelijke aanleg en instincten" die 
dee verbinding vormen. "De feilen der vaderen ... zijn werkelijk de be-
zoekingg der kinderen." Onomwonden sprak hij het vermoeden uit dat 
dee wil voortkwam uit soortgelijke "vaste wetten" als die welke de fy-
siekee organisatie bepaalden en hij constateerde dat hij het eens was met 
Comtee dat er geen goddelijke, noch metafysische, constructen nodig 
warenn om de natuurverschijnselen te verklaren. Hij was zich ervan be-
wustt dat deze opvattingen, die hij ontwikkelde, betekenden dat hij zich 
hadd bekeerd tot het materialisme en hij nam zich meteen voor dat (en 
hoe)) hij beschuldigingen in die richting zou riposteren.24 En hij reali-
seerdee zich volledig dat deze visie, met haar accent op materie en erfe-
lijkheid,, fundamentele levensbeschouwelijke en ethische gevolgen 
had: : 

Dee bovenstaande gezichtspunten zouden de mens een nieuw soort gelo-
vigee in de voorbeschikking maken, omdat hij geneigd zou zijn een 
atheïstt te zijn. De mens, door dit te geloven, zou met meer overtuiging 
biddenn 'bewaar ons van de verzoeking', hij zou uiterst bescheiden 
leven,, hij zou ernaar streven zijn fysieke toestand ter wille van zijn kin-
derenn te verbeteren & vanwege de uitwerking van zijn voorbeeld op an-
deren.25 5 

Watt Darwin bedoelde, was dat de moderne niet-religieuze mens, over-
tuigdd geraakt van de allesoverheersende betekenis in zijn leven van fy-
siekee wetmatigheden in het algemeen en de erfelijkheid in het bijzon-
der,, geneigd zou zijn om dit leven ten dienste te stellen van de kwaliteit 
vann zijn nageslacht en dat hij zichzelf daartoe een strenge levensethiek 
zouu opleggen. Dit was, in de kern, de eugenetische zienswijze zoals die 
naa de publicatie van Origin tot ontplooiing kwam. Het was het vroege 
inzichtt dat zijn theorieën dergelijke uiterst verreikende levensbeschou-
welijkee gevolgen zouden hebben, dat Darwin zolang deed aarzelen met 
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hett in volle omvang naar buiten brengen van zijn evolutieleer. Hij re-
aliseerdee zich volledig dat zijn theorie-in-wording neerkwam op biolo-
gischh determinisme, een determinisme dat op gespannen voet stond 
mett het vrijheids-concept en het meritocratisch ideaal van het libera-
lisme.. Zodoende dreigde die theorie, toegepast op de mens, filosofi-
schee consequenties te hebben die de sociale en politieke groepering 
waarmeee Darwin zich verwant voelde niet goed uitkwamen. 

Datt werd nog aanzienlijk versterkt doordat de evolutietheorie egali-
tairee gevolgen had die veel verder gingen dan de liberalen lief was. De 
modernee mens bleek, als "sociaal dier", met onverbreekbare banden te 
zijnn verbonden met de meest primitieve mens en met de aap: 

Datt mensen bepaalde instincten hebben zoals wraak & woede, waarvan 
ervaringg aantoont dat ze voor zijn geluk moeten worden bedwongen, ... 
iss allesbehalve vreemd...- met minder intellect zouden ze noodzakelijk 
kunnenn zijn & zonder twijfel waren ze levensbehoudend, & zijn nu ... 
langzaamm aan het verdwijnen - de geest van de mens is niet volmaakter 
dann instincten van dieren onder alle & veranderende omstandigheden, 
nochh dan lichamen van beiden - Onze afstamming dus is de oorsprong 
vann onze kwade driften!! - De Duivel in vorm van Baviaan is onze 
grootvader!-26 6 

Well  waren bij de mens de sociale instincten sterker ontwikkeld. Ook 
hett sociale en ethische bewustzijn van de mens maakte hem echter niet 
tott een echte uitzondering, gaf hem niet de bijzondere status van een 
wonderbaarlijkk wezen dat los van de dieren stond. ïn tegendeel, het 
moreell  bewustzijn kwam, zo vermoedde Darwin, voort uit het leven in 
dee natuurtoestand met zijn seksuele en ouderlijke instincten en zijn 
vreess voor anderen, waardoor dieren en mensen zich aaneensloten tot 
socialee groepen. 

Darwinn liet in deze geheime aantekeningen weinig tot niets heel van 
dee uniciteit van de mens en sprak zelfs uit dat, wanneer de mensheid 
omm de een of andere reden vernietigd zou worden, de mensapen in staat 
geachtt moesten worden zich tot "een soort intellectueel wezen" te ont-
wikkelen:: "Al s alle mensen dood waren dan apen vormen mensen." 
(En:: "Mensen vormen engelen", voegde hij er ironisch aan toe).27 Ook 
all  zouden de apen zich niet ontwikkelen tot exacte kopieën van de 
mens,, toch diende de mens zijn hoogmoedige zelfbeeld los te laten: 
"Dee mens in zijn arrogantie vindt zichzelf een groot werk dat de tus-
senkomstt van een godheid rechtvaardigt, meer bescheiden & denk ik 
waarr is hem te zien als geschapen uit dieren.-" De menselijke geest 
verschiltt niet fundamenteel maar gradueel van de instincten bij de ge-
werveldee dieren, net zoals de geestelijke vermogens tussen de verschil-
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lendee menselijke rassen gradueel verschillend ontwikkeld zijn. De 
menss is slechts de slimste onder de apen. Het geheim van ons ontstaan 
alss intelligent wezen ligt dus in de aap: "Hij die baviaan begrijpt zou 
meerr bijdragen aan metafysica dan Locke."28 Toen Darwin later zijn 
theoriee van de natuurlijke selectie vollediger had uitgewerkt, kwamen 
dezelfdee problemen waar hij vanaf het begin tegenaan liep bij de toe-
passingg ervan op de mens, in aangescherpte vorm terug. Natuurlijke se-
lectiee was een uiterst gevaarlijke idee indien men haar losliet op de mo-
dernee mens en zijn cultuur, omdat het de individuele vrije wil leek uit 
tee sluiten, de mens ondergeschikt makend aan de toevallige uitkomsten 
vann de werking van een grillige natuurwet die hem vrijwel de gelijke 
vann de hogere dieren maakte en de onvrijwillig e dienaar van het collec-
tievee welzijn van zijn soort.29 

Dee betekenis van de intellectuele sprong die Darwin in 1838 in zijn 
NotebooksNotebooks maakte mag niet worden onderschat. Darwin beleefde zijn 
eigenn mentale revolutie. Het is haast niet te geloven dat de man die de 
radicalee overpeinzingen in de Notebooks noteerde dezelfde was die aan 
boordd van de Beagle Miltons Paradise lost las en die, zowel daarvóór 
inn zijn studententijd als daarna, Paley las en herlas en een tijdlang vast-
beslotenn was dominee te worden. Er is geen enkele reden om aan te 
nemenn dat het afscheid van het providentiële wereldbeeld Darwin zelf 
niett zwaar viel. Hij wist wat hij vernietigde. Mens en maatschappij 
warenn tot dan toe altijd opgenomen geweest in het scheppingsverhaal, 
alss onvervreemdbaar onderdeel van de goddelijke creatie en dat had er 
tegelijkk een zin en verklaring aan gegeven. Door het concept van 'evo-
lutiee door middel van natuurlijke selectie', raakten mens en maat-
schappijj  verweesd, los van de natuur. 

MALTHUS ,, DE INSPIRATOR 

"Overr het hele Engelse darwinisme hangt iets van de verstikkende 
luchtt van het overbevolkte Engeland", meende Nietzsche. De darwi-
nistischee natuuronderzoekers, doorgaans afkomstig uit de lagere regio-
nenn van het Britse volk, hadden volgens hem de benauwde levensom-
standigheden,, die ze daar hadden gekend, geprojecteerd op de natuur. 
Zoo hadden ze de in werkelijkheid zo rijke natuur afgeschilderd als een 
natuurr waarin schaarste heerste en hadden ze de strijd om het bestaan 
niett geïnterpreteerd als een strijd om de macht, maar als een roemloos 
gevechtt om het naakte voortbestaan.30 Of was het, in tegenstelling tot 
watt Nietzsche dacht, eerder zo dat vooral ook in de hogere regionen, 
waarr Darwin uit voortkwam, er een door Malthus' bevolkingstheorie 



I 02 2 DEE 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 1 S M E 

gevoedee angst voor een aanzwellend leger van armen was? Opvallend 
iss dat het wereldbeeld van zowel de rijke Darwin, als dat van zijn be-
trekkelijkk arme geestverwanten Spencer en Wallace, gekleurd leek 
doorr het malthusianisme. 

Maarr wat was nu precies de aard van de verhouding tussen Darwin 
enn Malthus, tussen darwinisme en malthusianisme? Het stellen van die 
vraagg verraadt al dat deze verhouding minder rechtlijnig, en dus com-
plexer,, is dan wel wordt verondersteld. De reden om enige complexiteit 
tee veronderstellen is eenvoudig: indien Darwin in een malthusiaanse 
wereldd leefde en de kern van zijn theorie, zoals vrijwel niemand be-
strijdt,, door Malthus geïnspireerd werd, was zijn theorie dus in over-
eenstemmingg met de 'tijdgeest'. Waarom maakte Darwin zich dan 
zulkee grote zorgen over de receptie van zijn theorie door zijn tijdgeno-
tenn en over haar sociaal-revolutionaire potentieel, zorgen die hem ertoe 
brachtenn de publicatie ervan lange tijd uit te stellen? 

Hett is, om te beginnen, nogal eenzijdig om Darwins tijdperk te ken-
schetsenn als malthusiaans. Het was bovenal een tijd die doordrenkt was 
vann vooruitgangsgeloof, dat nog uit de achttiende eeuw dateerde. Voor 
dee vele aanhangers van dit vooruitgangsgeloof waren de beweringen 
vann Thomas Malthus (1766-1834) een pijnlijke ontnuchtering. Diens 
EssayEssay on the principle of population uit 1798 was, zoals uit het titel-
bladd al bleek, uitdrukkelijk gericht tegen het speculatieve vooruit-
gangsdenkenn van vooral Condorcet en Godwin, beiden geïnspireerd 
doorr Rousseau en gegrepen door de Franse Revolutie. De ontnuchte-
rendee boodschap van het Essay was dat van een onbegrensde mense-
lijk ee vrijheid geen sprake kon zijn, omdat de natuurlijke omstandighe-
denn die niet toelieten. Malthus balde zijn stellingen samen in een be-
roemdd geworden formule: terwijl de bevolking, mits niet afgeremd, 
groeitt volgens een geometrische reeks (1,2,4,8,16), neemt het beschik-
baree voedsel slechts toe overeenkomstig een rekenkundige reeks 
(1,2,3,4,5).. Er is dus sprake van een fundamentele ongelijkheid tussen 
tweee natuurkrachten: de capaciteit van de menselijke soort om zich te 
vermenigvuldigenn overtreft verre de capaciteit van de aarde om voed-
sell  te produceren.31 Het gaat hier om natuurwetten, zo benadrukte 
Malthus,, waaraan niets te veranderen valt en die de plannen van Con-
dorcett en Godwin voor de vorming van een volmaakte samenleving tot 
eenn illusie maken. Want, zo redeneerde hij, indien men er al in zou sla-
genn een egalitaire samenleving te realiseren waarin iedereen gelijke 
kansenn op een welvarend en gelukkig bestaan had - een volmaakte sa-
menlevingg waarin oorlog, misdaad, angst en ziekte waren uitgebannen 
-,, dan zou zich onherroepelijk een bevolkingsexplosie voordoen, met 
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alss gevolg een toenemend tekort aan bestaansmiddelen. In een derge-
lijk ee situatie van schaarste zou de onzelfzuchtige houding verloren 
gaann en zou ieders eigenbelang weer voorop komen te staan. De armen 
zoudenn de dupe zijn, omdat de voedselprijzen zouden stijgen bij een 
groterr aantal te voeden monden. De egalitaire samenleving van Con-
dorcett en Godwin zou dus uitlopen op een verergering van de sociale 
misère,, want men kon niet ongestraft het evenwicht tussen bevolkings-
omvangg en bestaansmiddelen verstoren. Het laten voortbestaan van 
eenn zekere mate van sociale misère - in de vorm van ziekte, ondervoe-
ding,, oorlog - was volgens Malthus noodzakelijk om de bevolkings-
aanwass in toom te houden. Sociale verbetering achtte hij slechts moge-
lij kk langs de weg van moral restraint, waarbij vooral de armen bewust 
terughoudendd zouden zijn bij het krijgen van kinderen. Terwijl Rous-
seauu de ketening van de vrijgeboren mens als een sociaal proces had 
gezien,, wees Malthus dus op de onvrijheid als natuurlijk gegeven; de 
menss was geketend aan de biologische noodzaak voldoende voedsel tot 
zijnn beschikking te hebben.32 Bij Malthus begon de interpretatie van 
menselijkk handelen in biologische termen, die in de negentiende eeuw 
zoo invloedrijk was.33 Hij gaf daarmee aan biologische overwegingen 
eenn centrale plaats in de economische theorievorming. Zowel in de na-
tuurr als in de economie was er een schaarste aan middelen. In het klas-
siekee economische denken speelde deze analogie rond het schaarste-
paradigmaa een belangrijke rol. 

Hett feit op zich dat Darwin de invloed van Malthus onderging, kan 
moeilijkk worden betwijfeld.34 Darwin heeft zelf herhaaldelijk op de in-
vloedd van Malthus gewezen en wel op zodanige manier, dat men de in-
drukk krijgt dat hij zich bewust op diens autoriteit beriep. De meest con-
templatievee schildering van zijn malthusiaanse inspiratie gaf Darwin 
inn zijn autobiografie: 

Mett mijn eerste notitieboek maakte ik een aanvang in Juli 1837. Ik 
werktee zuiver volgens de beginselen van Bacon en verzamelde zonder 
enigee theorie op grote schaal feiten... Ik zag spoedig in dat Selectie de 
sleutell  was tot het succes van de mens bij het ontwikkelen van bruik-
baree dieren- en plantenrassen. Maar hoe selectie kon worden toegepast 
opp organismen die in de vrije natuur leven bleef enige tijd een mysterie 
voorr me. In Oktober 1838, dat wil zeggen vijftien maanden nadat ik met 
mijnn systematische onderzoek was begonnen, las ik toevallig voor mijn 
plezierr 'Malthus over Bevolking' en omdat ik er, door langdurige ob-
servatiee van de gewoonten van dieren en planten, goed op voorbereid 
wass om het belang in te zien van de strijd om het bestaan die overal 
plaatsvindt,, kwam het ineens bij me op dat onder deze omstandigheden 
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bevoordeeldee variëteiten gewoonlijk in stand zouden blijven en onbe-
voordeeldee zouden worden uitgeroeid. Het resultaat hiervan zou de vor-
mingg van nieuwe soorten zijn. Hier had ik dan ten lange leste een theo-
riee om mee verder te werken..."35 

Ditt autobiografisch fragment maakt nog onvoldoende duidelijk door 
welkee elementen uit Malthus' publicatie Darwin precies getroffen 
werd.. De aantekeningen die hij op de dag dat hij Malthus las maakte -
datt was 28 september 1838 en niet in oktober van dat jaar, zoals Dar-
winn zich bij het schrijven van zijn autobiografie meende te herinneren 
-- werpen meer licht op de zaak. Uit deze aantekeningen blijkt dat het 
eureka-gevoell  dat hij die dag ervoer, voortkwam uit het overbrengen 
vann Malthus' formule, die op de mens betrekking had, naar de planten 
enn dieren in de vrije natuur.36 Malthus had weliswaar duidelijk ge-
maaktt dat de mens zich snel vermenigvuldigde (hij sprak van een ver-
dubbelingg van de bevolking in 25 jaar); maar wat Darwin het meeste 
bijj  hem trof was hoezeer de menselijke bevolkingsaanwas door allerlei 
oorzakenn werd afgeremd. Die factoren nu, realiseerde Darwin zich, 
ontbrakenn bij dieren in een natuurlijke omgeving. Mensen passen bij 
bestaansonzekerheid,, doordat ze over intelligentie en een vrije wil be-
schikken,, hun gedrag aan door moral restraint te betrachten, bijvoor-
beeldd door een voorgenomen huwelijk nog een jaar uit te stellen; ook 
hebbenn zij de mogelijkheid de voedselproductie te verhogen en voed-
sell  te distribueren en rantsoeneren. Zo mitigeren zij de werking van de 
wett van Malthus. In de dierenwereld daarentegen is de dood de enige 
remm op bevolkingsgroei. Daardoor is bij de dieren het gevecht om te 
overlevenn veel feller. Zelfs de krachtige taal van De Candolle, die had 
geschrevenn over een 'staat van oorlog' in het dierenrijk, schoot in het 
lichtt van Malthus' theorie tekort, zo realiseerde Darwin zich. Het ge-
volgg van dit alles was een grote druk op planten en dieren om zich aan 
tee passen aan de omstandigheden. Darwin zag hier een enorme natuur-
krachtt aan het werk, die hij natuurlijke selectie noemde. Als er onder 
dierenn een verdubbeling van de populatie plaatsvond in een veel korter 
tijdsbestekk dan de 25 jaar die Malthus voor de mens noemde en als 
slechtss enkelen die werden geboren konden overleven, dan was de se-
lecterendee kracht zó groot, dat daarmee het ontstaan van soorten langs 
evolutionairee weg werkelijk verklaard kon worden. 

Inn 1868 schreef Darwin dat hij zich, na terugkeer van zijn reis met de 
Beagle,Beagle, bij de bestudering van al het materiaal dat hij had verzameld, 
geconfronteerdd had gezien met het "onverklaarbare probleem hoe de 
noodzakelijkee mate van modificatie teweeg kon zijn gebracht..." En 
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hijj  vervolgde dat dit een raadsel zou zijn gebleven als hij niet, door de 
bestuderingg van huisdieren, inzicht had gekregen in de kracht van de 
doorr de mens toegepaste teeltselectie: "Zodra ik me volledig bewust 
wass geworden van dit inzicht, zag ik, bij het lezen van Malthus over 
Bevolking,, dat natuurlijke selectie het onvermijdelijke resultaat was 
vann de snelle toename van alle organische wezens..."37 

Hieruitt blijkt dat het feit dat Darwin zelf zoveel gewicht aan Malthus 
toekende,, samenhing met de diepe twijfels die hij vóór die achtentwin-
tigstee september 1838 nog koesterde ten aanzien van de vraag of het 
ontstaann der soorten uit een evolutieproces ook echt mogelijk was. Na-
tuurlijkee selectie als theoretische constructie voor het ontstaan van 
nieuwee soorten kon in de praktijk alleen werken binnen een immens 
tijdsbestek:tijdsbestek: wanneer gedurende een eindeloze reeks van eeuwen steeds 
dee exemplaren met een bepaalde eigenschap, een bepaalde modificatie, 
overblevenn en zich voortplantten. De formule van Malthus maakte 
Darwinn duidelijk dat in de vrije natuur een enorm snelle populatiegroei 
enerzijdss en anderzijds, vanwege de voedselschaarste, een grote uitval 
doorr de felle strijd om het bestaan, samen leidden tot een opeenstape-
lingg van kleine geërfde modificaties, waardoor soorten transformeer-
den.. Dit maakte de theorie van evolutie door middel van natuurlijke se-
lectiee voor hemzelf plausibel.38 Het was dus op een cruciaal moment in 
dee ontwikkeling van zijn theorie dat Darwin de invloed van Malthus' 
EssayEssay onderging. In Origin liet Darwin dan ook geen twijfel bestaan 
overr de betekenis die "de doctrine van Malthus, toegepast op het ge-
helee dieren- en plantenrijk" ter verklaring van de strijd om het bestaan 
toekwam.39 9 

Hett voorgaande rechtvaardigt de conclusie dat Darwin het Essay van 
Malthuss vooral benaderde en gebruikte vanuit het standpunt van de 
bioloog;; hij zocht primair een antwoord op biologische vragen en vond 
eenn essentieel deel van het antwoord in Malthus' populatieprincipe, 
niett zozeer, zo kan worden toegevoegd, in diens economische theorie. 
Hetzelfdee kan worden gezegd over de mede-ontdekker van de evolutie-
theorie,, Alfred Russel Wallace. Net als Darwin knoopte Wallace aan bij 
dee biologische aspecten in het Essay. In 1905, terugkijkend op zijn 
leven,, meende hij dat het misschien wel het belangrijkste boek was dat 
hijj  ooit onder ogen kreeg: "Het was het allereerste werk dat ik gelezen 
hadd dat handelde over enkele problemen van de filosofische biologie en 
zijnn belangrijkste principes bleven me steeds bij..."40 Dit ondanks het 
feitt dat Wallace's doorslaggevende reflectie op Malthus plaatsvond ter-
wij ll  hij, begin 1858, op de Molukken was getroffen door een malaria-
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aanval.. Dagenlang ijlde hij, terwijl allerlei vragen door zijn hoofd 
spookten.. En toen herinnerde hij zich Malthus' boek, dat hij ongeveer 
twaalff  jaar daarvoor had gelezen: 

Ikk dacht aan zijn heldere uiteenzetting over 'de directe remmende fac-
toren'' op dee vermeerdering ... die de bevolkingsomvang laag houden... 
Toenn viel me in dat deze of vergelijkbare oorzaken ook ten aanzien van 
dierenn voortdurend werkzaam zijn; en dat, aangezien dieren zich door-
gaanss veel sneller voortplanten dan mensen, de uitroeiing door deze 
oorzakenn elk jaar enorm moet zijn om de aantallen van elke soort in 
toomm te houden, omdat ze klaarblijkelijk niet regelmatig van jaar tot 
jaarr toenemen, daar de wereld anders al lang geleden overbevolkt zou 
zijnn geraakt met de soorten die zich het snelst voortplanten... Waarom 
stervenn sommigen en blijven anderen leven? Het antwoord was zonder 
meerr dat over het geheel genomen de best toegerusten in leven blijven. 
Dee gezondsten ontsnapten aan de gevolgen van ziekten; net zoals de 
sterksten,, de snelsten of de slimsten aan hun vijanden; de beste jagers 
off  degenen met de beste spijsvertering aan de honger; enzovoorts. Toen 
flitstee het door mijn hoofd dat dit zelfsturend proces noodzakelijkerwijs 
hethet ras zou verbeteren, omdat in elke generatie de inferieuren onont-
koombaarr zouden worden gedood en de superieuren zouden overblijven 
-- dat wil zeggen, de best aangepasten zouden overleven. Toen zag ik in-
eenss de totale doorwerking hiervan voor me... Hoe meer ik er over na-
dacht,, des te sterker raakte ik ervan overtuigd dat ik eindelijk de lang 
gezochtee natuurwet had gevonden die het probleem van de oorsprong 
derr soorten tot oplossing bracht.41 

Naa zijn herstel werkte Wallace zijn ingeving uit in een kort manuscript 
getiteldd On the tendency of varieties to depart indefinitely from the ori-
ginalginal type, dat hij naar Darwin stuurde, met wie hij reeds enige tijd cor-
respondeerdee en wiens mening hij graag wilde horen. Darwin kreeg, 
zoalss bekend, de schrik van zijn leven toen hij in mei of juni 1858 dit 
manuscriptt ontving en daarin de essentie van zijn eigen theorie aantrof, 
onafhankelijkk aan de andere kant van de aarde door Wallace opgete-
kend.. Slechts zelden vertoont de geschiedenis zo'n zuivere parallel als 
bijj  de ontdekking van de evolutietheorie door Darwin en Wallace. Hoe 
verbazingwekkendd deze coïncidentie ook is, onverklaarbaar is zij niet. 
Beidee mannen hielden zich sinds verscheidene jaren diepgaand bezig 
mett de vraag naar het ontstaan der soorten en wel vanuit het perspectief 
vann de evolutie; beiden waren, daartoe aangezet door het uniformita-
rismee van Lyells geologie, op zoek naar een constante, in het heden nog 
steedss werkzame, zelfsturende kracht die aan het evolutieproces ten 
grondslagg lag, een wetmatigheid waaruit de vele natuurverschijnselen 
kondenn worden gededuceerd.42 De 'wet van Malthus' bood Darwin en 
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Wallacee de gezochte oplossing, omdat zij al eerder tot de conclusie 
warenn gekomen dat plant- en diersoorten niet moesten worden be-
schouwdd als abstracte, onveranderlijke categorieën, maar als dynami-
schee populaties van individuele exemplaren. En op de ontwikkeling 
vann populaties bleken economische principes, zoals Malthus ze uit-
werkte,, van toepassing. 

Hoewell  het dus zowel Darwin als Wallace meer te doen was om de bio-
logiee in Malthus dan om de economie, verraadt hun parallelle fascina-
tiee door diens formule hoe indringend de invloed was van de schaarste-
theoriee van de political economy. Zij ontdekten dat economische 
schaarstee (een tekort aan verhandelbare goederen) en biologische 
schaarstee (een tekort aan eetbare goederen) op één lijn konden worden 
geplaatst.. Het belangrijkste verschil is dat Darwin bijna twintig jaar 
eerderr door Malthus geïnspireerd raakte dan Wallace en dat hij dit uit-
zonderlijkee moment van inspiratie en de uitwerking ervan in zijn theo-
riee zo lang voor zich hield. 

Toenn Darwin op 28 september 1838 in de bibliotheek van de Athena-
eumeum Club Malthus' Essay begon te lezen, wist hij dat hij een boek ter 
handd had genomen dat - op dat moment - politiek nog altijd omstreden 
was.. Malthus was degene die destijds in stelling werd gebracht ter ver-
dedigingg van de workhouses voor de armen, ingevoerd in 1834. In dat 
jaarr was Darwin weliswaar ver weg van Engeland geweest, aangezien 
hijj  op weg was van de oost- naar de westkust van Zuid-Amerika via 
Kaapp Hoorn. Maar aan boord van de Beagle kreeg hij door zijn zusters 
Harriett Martineau's Poor Laws and paupers illustrated toegestuurd. 
Vanwegee haar malthusiaans-kritische analyses van het armenvraagstuk 
wass zij enorm populair in Whig-kringen. Haar publicaties hadden be-
langrijkk bijgedragen aan het klimaat dat had geleid tot de aanscherping 
vann de Poor Laws. Toonde de bevolkingsexplosie niet aan dat de oude 
wetten,, op grond waarvan soms wel 10% van de bevolking armenhulp 
ontving,, te genereus waren?43 Darwin zal het boek van Miss Martineau 
mett extra belangstelling hebben gelezen omdat zijn broer Erasmus in-
middelss met haar bevriend was geraakt. Toen Darwin in oktober 1836 
terugkeerdee in Engeland, was Malthus uitgegroeid tot een toonaange-
vendee sociale ideoloog van de Whigs. Een ernstige recessie met mas-
salee werkloosheid kondigde zich aan. Via Erasmus leerde Charles Har-
riett Martineau persoonlijk kennen. Hoewel hij haar waardeerde, was 
hijj  bang dat 'Eras' zich door haar zou laten strikken voor een ongeluk-
kigg huwelijk, waarin hij de bediende (de 'nigger') van deze dominante 
vrouww zou worden. Dat huwelijk kwam er niet, maar de band tussen de 
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Darwin-broerss en Miss Martineau bleef bestaan en Charles raakte via 
haarr en de andere spraakmakende vrienden van zijn broer steeds meer 
betrokkenn bij het actuele politieke en literaire debat.44 

Voedseltekortt en honger werkten selecterend. Darwin realiseerde 
zichh dit toen hij in 1838 een pamflet las van Sir John Sebright, liberaal, 
vrijhandelaar,, grondbezitter en fokker van vogels. Sebright had ge-
schrevenn dat een strenge winter of een tekort aan voedsel, door de 
zwakkenn en ongezonden uit te schakelen, alle goede effecten had van 
hett soort kunstmatige selectie dat hij zelf toepaste. Zo werd voorkómen 
datt dieren degenereerden. Darwin noteerde na lezing instemmend: 
"uitstekendee observaties omtrent ziekelijke nakomelingen die worden 
weggeruktt - zodat niet verder verspreid door natuur - Gehele wijze 
vann maken variaties kan worden afgeleid uit [deze] gegeven feiten."45 

Laterr dat jaar, tegen het einde van september, las hij het Essay van 
Malthuss terwijl, midden in de economische depressie, de radicale te-
genstanderss van de nieuwe Poor Law en van de workhouses zich ver-
enigdenn onder de naam 'Chartisten', naar het People 's Charter, een lijst 
mett eisen, waaronder jaarlijkse verkiezingen op basis van algemeen 
kiesrecht. . 

Voorr de Chartisten was het malthusianisme een belangrijke bron van 
hett kwaad. Dat Darwin zich juist op dit moment door Malthus liet in-
spireren,, is historisch zonder meer opvallend. De depressie leek zonne-
klaarr te demonstreren dat er een bevolkingssurplus was: op jaarbasis 
emigreerdenn er circa 400.000 personen naar de koloniën, zoals Ame-
rika,, de Kaap en Australië. Velen zagen hierin dé oplossing voor de 
verpauperingg van Engeland.46 Toen hij vier jaar later, in de zomer van 
1842,, aan de eerste schets op papier van zijn theorie werkte, werd Lon-
denn getroffen door een, door de Chartisten uitgeroepen, algemene sta-
kingg om de acceptatie van het People 's Charter af te dwingen. Massale 
demonstratiess van tegen loonsverlagingen protesterende arbeiders 
brachtenn de gealarmeerde regering ertoe het leger in staat van paraat-
heidd te brengen. In zijn schets noteerde Darwin dat overbevolking en 
competitiee leidden tot een "Natuurlijke Selectie", doordat de overwin-
naarss in de "oorlog van de natuur" triomfeerden. Honger en dood kre-
genn een geheel nieuwe, heilzame en constituerende, functie: "We kun-
nenn zien dat, uit dood, honger, roof en de verborgen oorlog der natuur, 
hett hoogste goed dat we ons kunnen voorstellen, de schepping van de 
hogeree dieren, rechtstreeks is voortgekomen."47 In 1838 en 1839 had 
Darwinn deze zienswijze op basis van Malthus ontwikkeld. Aan Mal-
thuss ontleende hij verder het inzicht dat er vanaf het begin van de we-
reldd constante oorzaken - vaste natuurwetten - ten grondslag hadden 
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gelegenn aan de bevolking en orcrvolking in een bepaald gebied, natuur-
wettenn die het ontstaan van epidemieën en hongersnoden konden ver-
klaren.. Vervolgens verbreedde hij dit inzicht door te veronderstellen 
datt dezelfde natuurwetten ook van toepassing waren op de "uitroeiing" 
vann bestaande soorten of vormen en de voortbrenging van nieuwe. Hij 
noemdee dit my Malthusian views.4*  Op 12 maart 1839 noteerde hij: 
"Hett is moeilijk te geloven in de vreselijke maar stille oorlog van orga-
nischee wezens die woedt in de vredige bossen en uitbundige velden." 
Omm te verduidelijken dat er wel degelijk een oorlog gaande was, 
noemdee hij het voorbeeld van de Rhododendron ferrugineum, die in de 
Pyreneeënn alleen groeit in een gebied dat precies ligt tussen 1600 en 
26000 meter hoogte. Met de weersomstandigheden op die hoogte kon 
ditt niets te maken hebben, redeneerde hij, want dezelfde plant bleek 
primaa in de tuinen rond Londen te groeien. Het was de concurrentie 
mett andere planten die deze rhododendron tot zijn smalle strook be-
perkte:: "er is een wedstrijd gaande" waarin het kleinste voordeel het 
natuurlijkk evenwicht al kon doen omslaan.49 Wat voor planten gold, 
goldd ook voor dieren en mensen: "Wanneer twee mensenvolken elkaar 
tegenkomen,, gedragen ze zich precies als twee soorten dieren - ze 
vechten,, verslinden elkaar, brengen ziektes op elkaar over etc, maar 
daarnaa komt de meer dodelijke strijd, namelijk [over] wie de best pas-
sendee organisatie, of instincten (i.e. intellect bij mens) heeft om de 
overwinningg te behalen." Steeds weer was het de spanning tussen een 
expanderendee bevolking en een beperkte voedselvoorraad die tot een 
"fellee slag tussen sterken en zwakken" leidde, zelfs tussen zaailin-
gen.50 0 

Malthuss bleef omstreden. Spencer greep hem, in dezelfde lijn als 
Martineau,, aan om te betogen dat de armenhulp die op grond van de 
PoorPoor Laws werd gegeven, het evenwicht in de bevolkingsomvang en 
-opbouww zou verstoren. De niet-werkenden waren, zo meende Spencer, 
vruchtbaarderr dan de werkenden en zij kregen nu door de geboden be-
staanshulpp een onnatuurlijke mogelijkheid zich staande te houden en 
zelfss uit te breiden. Het hardwerkende deel van de natie dreigde zo te 
wordenn overvleugeld dooreen groeiend leger van nietsnutten.51 De ra-
dicaall  William Cobbett daarentegen maakte er geen geheim van dat hij 
Malthuss - de man en zijn leer - verafschuwde. Niet de natuur legt ons 
aann ketenen, aldus Cobbett, dat gebeurt in de harten en hoofden van de 
mensenn zelf. De Amerikaanse socialist Henry George, bekend gewor-
denn door zijn programma voor landhervorming en daar door Wallace 
zeerr om bewonderd, uitte soortgelijke kritiek: Malthus' theorie kwam 
err in zijn visie op neer dat aan de natuur werd toegeschreven wat in 
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feitee het gevolg was van menselijk onvermogen om de aanwezige be-
staansmiddelenn eerlijk te verdelen.52 En Friedrich Engels meende dat 
Malthus'' rekensommetje niet opging, omdat de wetenschap minstens 
evenn snel groeide als de bevolking en wetenschappelijke landbouwme-
thodenn een sterk verhoogde voedselproductie mogelijk zouden 
maken.533 Dat was een forse uitspraak, want het aantal inwoners van 
Engelandd en Wales verdubbelde tussen 1801 en 1851 van bijna 9 tot 
ietss minder dan 18 miljoen.54 

Engelss legde bovendien, in een vaak geciteerde passage uit een brief 
aann de Russische socialist Lavrov, een algemeen ideologisch verband 
tussenn Malthus en Darwin: 

Darwinss hele theorie van de strijd om het bestaan is gewoon de over-
drachtt van Hobbes' leer van de bellum omnium contra omnes en van de 
burgerlijk-economischee concurrentieleer, evenals van Malthus' bevol-
kingstheorie,, van de maatschappij naar de levende natuur. Nadat men 
ditt kunststuk heeft volbracht..., is het heel eenvoudig deze leerstellin-
genn opnieuw vanuit de natuurgeschiedenis over te brengen naar de ge-
schiedeniss van de maatschappij; het getuigt van grote naïviteit te bewe-
renn dat men zo heeft aangetoond dat deze stellingen moeten worden be-
schouwdd als eeuwige natuurwetten van de samenleving.55 

Ookk nadien is door vele anderen Malthus' invloed op Darwin op de 
voorgrondd geplaatst teneinde het klassiek-liberale of zelfs conserva-
tievee karakter van het darwinisme aan te tonen. Dit was precies het 
soortt politisering waar Darwin huiverig voor was. Het is bovendien 
nogg maar de vraag of hij wel zo bijzonder geïnteresseerd was in de filo-
sofischee achtergrond van Malthus' theorie. Het Essay on the principle 
ofof population verliet immers nergens het traditionele denkkader van de 
natuurtheologie.. Voor de voormalige dominee Malthus stond het vast 
datt honger, pijn, ziekte en verderf een onderdeel waren van het godde-
lij kk wereldplan. Ze vormden een noodzakelijk kwaad, een correctie die 
nodigg was om de natuurlijke harmonie te bewaren en tevens een ver-
maningg tot moreel gedrag. Dit was nu precies de denkwijze waarvan 
Darwinn afstand probeerde te nemen. De eliminatie van levende wezens 
plaatstee hij, anders dan Malthus, niet in een deïstisch, maar in een func-
tionalistischh raamwerk. Hij knoopte dan ook juist aan bij dat deel van 
Malthus,, namelijk de wetmatige verhouding tussen bevolkingsgroei en 
voedselproductie,, dat functionalistische betekenis had. Niettemin, hij 
konn er niet omheen dat de theorie van Malthus politiek zwaar beladen 
was.. De industrialisatie ging, zoals gezegd, gepaard met een sterke be-
volkingsgroei,, vooral onder de lagere klassen. De middenklasse zag 
hierinn een bevestiging van haar vrees voor een groeiend leger paupers, 
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eenn explosie van het aantal hongerige monden dat door de productieve 
ledenn van de maatschappij moest worden gevoed. De onheilspellende 
waarschuwingenn van Malthus leken nog meer waarheid te bevatten dan 
velenn altijd al gedacht hadden. 

Toenn in 1845 door een schimmelziekte de aardappeloogst mislukte, 
leiddee dit tot sterk stijgende prijzen voor graan en meel en grootscha-
ligee hongersnood. Als gevolg daarvan kwamen in Ierland 700.000 
mensenn om het leven. Het was één jaar nadat Chambers zijn optimis-
tisch-deïstischee evolutietheorie had gepubliceerd. Een hardere, selec-
tionistische,, evolutietheorie stond in de steigers van Darwins nog ge-
heimee notities. Maar pas nadat in 1848 het Chartistische revolutiege-
vaarr was overgedreven en, vanaf 1851, het economisch herstel een feit 
was,, leek Engeland voldoende gestabiliseerd om de moeilijke bood-
schapp van dit bittere en goddeloze evolutionisme in ontvangst te kun-
nenn nemen. 

Maarr Darwin bleef aarzelen. Dat hij, ook nadat hij de kern van zijn 
theoriee in 1844 privé aan het papier had toevertrouwd, in de onstuimige 
jarenn tot en met 1848 geen extra voedsel aan de sociale onrust wilde 
geven,, is begrijpelijk. Maar de hoog-Victoriaanse periode daarna 
(1851-1867)) was in veel opzichten een tijd van liberale consolidatie, 
vann vertrouwen in vooruitgang en een zekere mate van zelfgenoeg-
zaamheid.. Lord Palmerston, de dominante politieke leidsman in deze 
jaren,, beriep zich op de sociale harmonie tijdens zijn bewind. Walter 
Bagehott karakteriseerde de Palmerston-jaren als een tijd van deference 
enn dignity en Gladstone verzuchtte in i860: "We leven in anti-hervor-
mingsgezindee tijden."56 Het waren jaren met een onmiskenbaar libe-
ralee signatuur: de conservatieve Tories moesten de regeringsmacht ge-
durendee vele jaren afstaan aan Whigs, radicalen, liberalen en Peelites. 
Hett leek alsof laissez-faire niet beperkt bleef tot het vrije spel van eco-
nomischee krachten, maar de algemene praktijk werd, zoals John Stuart 
Mil ll  in 1848 had bepleit.57 Een praktijk die goed pastte bij het zorg-
voor-jezelf-individualismee dat de populaire Schotse arts en journalist 
Samuell  Smiles in zijn boeken uitdroeg. Van zijn Self-help, dat net als 
OriginOrigin in 1859 werd gepubliceerd, werden in één jaar twintigduizend 
exemplarenn verkocht. De titels van de andere boeken die Smiles publi-
ceerde,, weerspiegelen het burgerlijk-meritocratische waardenstelsel 
vann waaruit ze geschreven zijn en waaraan ze appelleerden: Lives of 
thethe engineers (1862), Character (1871), Thrift (1875), Duty (1887). De 
nijverheidd van de hardwerkende, eerzame arbeider en burgerman, dat 
wass het ideaalbeeld dat Smiles zijn lezers voorhield. Een burger die 
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zijnn heil niet verwachtte van de staat, maar die bereid was met zijn 
eigenn hoofd en handen te vechten voor een redelijk bestaan: 

Hett hele leven is een strijd. Onder arbeiders is concurrentie een strijd 
omm hoge lonen te bereiken. Onder de bazen om de hoogste winsten te 
maken.... Beteugel de concurrentie en u beteugelt de strijd van het indi-
vidualisme.... Door concurrentie wordt de luilak genoodzaakt zich in te 
spannen;; en als hij zich niet wenst in te spannen, raakt hij onherroepe-
lij kk achterop. Als hij niet werkt, zal hij ook niet eten... Er is genoeg 
voorr allemaal, maar ieder moet wel zijn eigen aandeel in het werk leve-
ren.58 8 

Dezee woorden van Smiles bevatten de sociale filosofie van de Victori-
aansee tijd in een notendop: concurrentiestrijd, individuele inspanning, 
arbeidsethos,, beloning naar verdienste, geen consideratie voor niets-
nutten.. Doordat dit burgerlijk nijverheidsdenken aan de hele samenle-
vingg ten voorbeeld werd gesteld, verspreidde het zich en verwierf het 
zichh bij delen van zowel de arbeiders als de aristocraten de nodige aan-
hang.. Het Victoriaanse Engeland werd gaandeweg een middenklasse-
maatschappij,, die haar waarden vooral scheen te ontlenen aan het ide-
aall  van het zelfstandig ondernemerschap. Tussen de hogere midden-
klassee en de arbeiders in, groeide een nieuwe klasse: de lower middle 
class.class. Was de zelfbewuste middenklasse, met haar meritocratische 
waarden,, niet bij uitstek de groepering waarvan men mocht verwach-
tenn dat zij open stond voor Darwins evolutietheorie? Indien Darwin 
zichh inderdaad op de middenklasse wilde richten voor de verspreiding 
vann zijn theorie, dan moest hij vermijden dat het malthusiaanse ele-
mentt in die theorie te sterke associaties op zou roepen met het pessi-
mismee dat Malthus' zienswijze zo eigen was; Darwin hield uitdrukke-
lij kk vast aan het vooruitgangsoptimisme dat in omhoogstrevende krin-
genn zo populair was. 

Omm een werkelijk breed publiek te bereiken was het tevens zaak te 
vermijdenn dat zijn evolutietheorie zou worden geassocieerd met het ra-
dicalisme.. Helemaal te voorkómen was dat overigens niet, men zou 
zelfss kunnen stellen dat Darwin, door het malthusianisme te verbinden 
mett zijn evolutietheorie, onbedoeld een radicalisering van Malthus' 
behoudendee theorie veroorzaakte. Malthus, zo gehaat door de radica-
len,, raakte verbonden met het in radicale kring geliefde evolutieden-
ken. . 

Voorr de bewering dat economische denkbeelden (zoals de laissez-faire 
filosofie)) medebepalend waren voor de inhoud van Darwins evolutie-
theoriee is de invloed van Malthus alléén - hoe belangrijk ook - onvol-
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doendee bewijs. Maar er zijn andere aanwijzingen in die richting. In de 
maandenn die vooraf gingen aan het moment waarop Darwin het Essay 
vann Malthus ter hand nam, had hij zich, meer dan voor zijn doen ge-
bruikelijkk was, verdiept in publicaties over, wat hij noemde "metafysi-
schee kwesties". Zo las hij een uitvoerige bespreking door David Brew-
sterr van Auguste Comte's Cours de philosophie positive; verder een 
uiteenzettingg over het werk van Quételet, de Belgische statisticus en 
demograaf,, die in zijn geschriften aanknoopte bij Malthus' bevolkings-
theoriee en een biografie door Dugald Stewart van Adam Smith.59 Is er 
eenn aanwijsbare verbinding tussen Darwin en Smith, de grondlegger 
vann de klassieke economie? Die vraag is regelmatig bevestigend beant-
woord,, bijvoorbeeld door Stephen Jay Gould. De basisgedachte bij 
Smithh is dat het voor het ontstaan van orde - in economisch, sociaal-
politiekk en moreel opzicht - niet noodzakelijk is zich te onderwerpen 
aann enige vorm van gezag, van staatsmacht. Het vrije spel van maat-
schappelijkee krachten leidt evenzeer tot een orde, die voor de totale ge-
meenschapp uiteindelijk heilzamer is dan enige vorm van afgedwongen 
orde.. Het naar eigen inzicht handelen van vrije deugdzame burgers 
wordtt door een invisible hand gestuurd; uit de optelsom van redelijke, 
voordeell  zoekende, individuele handelingen treedt als het ware een im-
manentee rationaliteit naar voren. Niet de maatschappij als staat, als re-
gelss stellende en macht uitoefenende overheid, had Smith voor ogen, 
maarr de maatschappij als markt. Deze denkbeelden ontwikkelde hij in 
verzett tegen de interventionistische economische politiek van het mer-
cantilisme,, met zijn feodale en staatsmonopolistische strekking. Het 
boeiendee is dat Adam Smith in zijn verzet tegen dit mercantilisme de 
natuurr te hulp riep. Hij deed dit door enerzijds aan de mens een aantal 
natuurlijkee tendensen toe te schrijven: een geneigdheid tot eigenliefde, 
vrijheid,, het verwerven van bezit, tot handeldrijven en het voeren van 
eenn arbeidzaam bestaan. Anderzijds ging hij, in de traditie van Locke, 
uitt van een geïdealiseerd beeld van de natuurstaat, een natuurlijke har-
moniemonie die ontstond doordat natuurlijke tendensen een systeem van 
checkschecks and balances vormden. Kortom, een onbelemmerd opererend 
krachtensysteem,, dat als vanzelf neigde naar een evenwichtssituatie; 
eenn systeem dat model kon staan voor de economie en dat zelf boven-
dienn vaak werd aangeduid als the economy of nature, een term die ook 
Darwinn regelmatig gebruikte. De laissez-faire filosofie zette zich af 
tegenn de beperkingen die het staatsabsolutisme aan het economisch 
handelenn had opgelegd en verwees daarbij terug naar de vrije natuur-
lijk ee toestand van waaruit het economisch handelen oorspronkelijk tot 
ontplooiingg was gekomen.60 'Natuur' werd tot een liberaal begrip, een 
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vrijheidssymbool;; en met de term 'natuurlijk' werd niet zelden be-
doeld:: 'vrij van staatsbemoeienis'. 

Ookk al kunnen we niet met precisie vaststellen op welke punten en in 
welkee mate Darwin door de 'metafysische' teksten die hij las van en 
overr Smith, Malthus, Ricardo, Bentham of Comte werd beïnvloed, het 
feitt dat hij ze las maakt in elk geval duidelijk dat hij in nauw contact 
stondd met de intellectuele hoofdstroom in het denken van zijn tijd. Die 
hoofdstroomm was uit verschillende elementen, vertakkingen zo men 
wil ,, samengesteld; er was de tak van het positivisme, waarin op be-
wust-seculieree grondslag werd gezocht naar wetmatigheden, naar na-
tuurlijkee oorzaken. Er was de tak die het etiket laissez-faire droeg en 
die,, wantrouwend tegen een ambitieuzer wordende overheid, ruim 
baann wilde geven aan het individu dat zijn 'natuurlijke' eigenbelang 
nastreefde.. Er was de tak 'utilitarisme' die, dicht gelegen bij de vorige, 
verondersteldee dat aan dat vrije individuele handelen een rationaliteit 
enn een ethiek ten grondslag lag, omdat ieder op grond van zijn natuur-
lijk ee aandriften het pijnlijke en negatieve tracht te vermijden en het 
vreugdevolle,, positieve, tracht te bereiken. Er was een malthusiaanse 
takk die voor optimistische lichtzinnigheid waarschuwde door te herin-
nerenn aan de schaarste van de natuurlijke middelen en die tegelijk de 
alledaagsee sociale misère als een noodzakelijk en nauwelijks te bestrij-
denn kwaad bestempelde. En ten slotte was er de tak van denkers die 
droomdenn van het grote zelfregulerende wereldsysteem, steeds vaker 
evolutiee genaamd, soms materialistisch of zelfs monistisch. 

Voorr al deze 'takken' vormde de natuur - het begrip, het voorbeeld, 
hett ideaal, het mysterie natuur - de bedding. Wat ik zojuist de intellec-
tuelee hoofdstroom in het negentiende-eeuwse denken heb genoemd, 
komtt vooral neer op het geloof in het bestaan van een natuurlijk sys-
teem,, een samenstel van natuurwetten dat het leven reguleert. In Ori-
gingin is die overtuiging sterk aanwezig. "Het feit dat", aldus Darwin, "... 
allee vroegere en huidige organische wezens één groots natuurlijk sys-
teemteem vormen, met groepen ondergeschikt aan groepen, ... is rationeel 
tee begrijpen op basis van de theorie van de natuurlijke selectie..." De 
velee soorten planten en dieren, "zo verschillend van elkaar en zo afhan-
kelijkk van elkaar op een zo complexe manier", zijn allemaal "voortge-
brachtt door wetten die om ons heen werkzaam zijn."61 

Iederr levend wezen had een eigen plaats in 'de economie van de na-
tuur'' en zijn structuur was gerelateerd aan die van alle andere wezens, 
waarmeee het om zijn plaats, en het daar aanwezige voedsel, moest strij-
den.. Het gevecht om het bestaan was het hevigst tussen de levensvor-
menn die dezelfde plek in de natuur bezetten.. Maar er waren ook indrin-
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gerss van buitenaf; dominante soorten probeerden steeds meer plaatsen 
inn de economie van de natuur te veroveren, "...want aangezien alle or-
ganischee wezens ernaar streven, zo mag worden gezegd, om iedere 
plaatss in de economie van de natuur te bezetten, zal elke soort die niet 
gemodificeerdd en verbeterd wordt in een overeenkomstige mate als 
zijnn concurrenten, spoedig worden uitgeroeid."62 

Darwinss gebruik van de term 'de economie van de natuur' was geen 
kwestiee van pure beeldspraak. Hij zag daadwerkelijk een principe van 
economischee utiliteit aan het werk in de natuur. Het is de natuurlijke 
selectie,, die voortdurend elk deel in de organisatie van een levend 
wezenn efficiënter tracht te maken. Als bijvoorbeeld door gewijzigde 
omstandighedenn een bepaald orgaan van een dier zijn nut verliest, zal 
hett geleidelijk verdwijnen, want het is profijtelijk voor het dier wan-
neerr het zijn voedsel niet hoeft te verspillen aan het in stand houden 
vann een nutteloos orgaan. De natuur gaat dus economisch te werk, net 
alss de afzonderlijke wezens. Deze worden daartoe gedwongen door de 
strijdd om het bestaan, die een onophoudelijke concurrentieslag vormt 
mett soortgenoten en met andere soorten.63 

Inn zekere zin stelde Darwin de natuur voor als een afzetmarkt. Elke 
soortt vertoont expansief gedrag door op grote schaal nakomelingen 
voortt te brengen. Voor de afzet van deze productie moet een groter deel 
vann de markt worden veroverd, hetgeen gepaard gaat met het verdrij-
venn van de zwakkere marktpartijen. Succesvol is degene die zich het 
bestt heeft aangepast aan de eisen die de markt stelt. Als er sprake is van 
eenn gat in de markt, ontstaan door migratie of uitsterven van een soort, 
wordtt dit binnen de kortste keren door een of meer andere soorten op-
gevuld.644 Hoewel Darwin de term markt niet gebruikte, ging hij tame-
lij kk ver in het beschrijven van het leven in de natuur als een concurren-
tiestrijd: : 

Degenee die gelooft in de strijd om het bestaan en in het principe van na-
tuurlijkee selectie, zal erkennen dat ieder organisch wezen constant 
trachtt toe te nemen in aantal; en dat, als om het even welk wezen ook 
maarr ietsje verandert, hetzij in gewoonten, hetzij in structuur, en zo een 
voordeell  verwerft ten opzichte van een andere bewoner van dezelfde 
streek,, het de plaats van die bewoner zal innemen, hoe verschillend die 
ookk moge zijn van zijn eigen plaats.65 

Behalvee over the struggle for existence, sprak Darwin ook over the bat-
tletle for life, the race for life en zelfs the war of nature, om aan te geven 
hoee scherp de concurrentiestrijd in de natuur was. Dit betrof niet alleen 
hett gevecht om voedsel of een bepaald territorium, maar ook om de 
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aantrekkelijkstee partner. Dat kon met wapengekletter gepaard gaan, 
zoalss bij de neushoorn of de alligator, maar de wedstrijd kon ook een 
vredigerr karakter hebben, zoals wanneer vogels wedijverden wie het 
mooistt kon zingen. Ook dit kon volgens Darwin tot de grootste rivali-
teitt tussen de mannetjes leiden. Het eigenbelang was vaak maatgevend 
inn de natuur zoals Darwin die schilderde: elke soort probeerde te pro-
fiterenn van de instincten en de zwakkere lichaamsbouw van andere 
soorten.666 Elders vergeleek Darwin het ontstaan van nieuwe soorten 
mett de groei van een boom: "Bij iedere groeiperiode hebben alle groei-
endee twijgen geprobeerd zich naar alle kanten te vertakken, en uit te 
stekenn boven de omringende twijgen en takken en deze te doden, op 
dezelfdee manier als soorten en groepen soorten hebben geprobeerd an-
deree soorten te overmeesteren in het grote gevecht om het leven."67 

Darwinn beperkte zich niet tot de loutere constatering dat levende we-
zenss zich overeenkomstig een geometrische reeks vermenigvuldigden; 
hijj  maande zijn lezers nooit te vergeten "dat van ieder afzonderlijk or-
ganischh wezen om ons heen kan worden gezegd dat het naar zijn uiter-
stee vermogen ernaar streeft om in aantal toe te nemen."68 Levende we-
zenss hebben volgens Darwin dus als het ware een expansieve instel-
ling,, terwijl de beschikbare middelen, zoals voedsel en een geschikte 
habitat,, relatief schaars zijn. 

Hett aanpassingsproces leidt tot diversificatie van de afstammelingen 
vann een bepaalde soort, die daardoor "in staat zijn om talrijke en sterk 
verschillendee plaatsen te bemachtigen in de economie van de 
natuur."699 Net zoals door arbeidsdeling het grootste aantal mensen in 
eenn bepaald land onderhouden kan worden, zo leidt diversificatie in de 
natuurr ertoe dat een zo groot mogelijk aantal planten en dieren in een 
gebiedd naast elkaar kan bestaan. Darwin vestigde zelf de aandacht op 
dee analogie tussen dit biologisch diversificatieprincipe en het econo-
mischh principe van de arbeidsdeling. Waar Adam Smith had geschre-
venn over de division of physiological labour, sprak Darwin over de 
physiologicalphysiological division of labour, daarmee door de verschuiving van 
eenn bijvoeglijk naamwoord een economisch in een biologisch begrip 
omvormend.. In zijn Origin probeerde hij met behulp van het principe 
vann de arbeidsdeling te verklaren hoe, langs evolutionaire weg, de situ-
atiee kon zijn ontstaan dat van een bepaalde soort de ene plant alleen 
mannelijkee bloemen droeg en een andere plant alleen vrouwelijke. 
Taakverdelingg en specialisatie boden evidente voordelen in de strijd 
omm het bestaan.70 

Hett hele proces van aanpassing en diversificatie, waaruit nieuwe 
soortenn kunnen voortkomen, heeft Darwin ook wel aangeduid als the 
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manufactorymanufactory of species en als de machinery of life. Met behulp van 
dezee beeldspraak probeerde hij uit te drukken dat het biologische pro-
cess van natuurlijke selectie voortdurend leidde tot het voortbrengen 
vann nieuwe variëteiten en soorten.71 Doch de aard van die beeldspraak 
wektt de indruk dat Darwin de waarden van het industrialiserende En-
gelandd toeliet in zijn theorie, hoezeer deze ook, in de kern, biologisch 
vann aard was. Rond 1830 was het bewustzijn doorgebroken dat de 
maatschappijj  een 'industriële revolutie' onderging. Velen zagen deze 
ontwikkelingg met afgrijzen en vol vrees aan. Afgrijzen vanwege het 
verliess aan menselijke waardigheid door de verzakelijking en verhar-
dingg in de intermenselijke verhoudingen, maar ook vanwege de lelijk-
heidd van de fabriekscomplexen en de lange rijen eenvormige arbeiders-
woningen.. En vrees dat de spanning in de sociale verhoudingen, waar-
toee het industriële systeem leidde, tot een uitbarsting zou komen. Cri-
tici,, zoals Burke, Carlyle, Robert Owen, Southey en Cobbett, zagen de 
industrialisatiee als een deformatie van de samenleving. De ondertoon 
inn hun kritiek was vaak dat het industriële systeem en zijn filosofie, het 
utilitarisme,, leidden tot een onnatuurlijke samenleving. Het werd on-
natuurlijkk gevonden dat ondernemers andere mensen als arbeider voor 
zichh lieten werken, daarmee de arbeider degraderend tot een instru-
mentt om winst te maken. Het natuurlijke ritme van werken en rusten 
werdd verstoord door een dwingend opgelegd strak werkschema. De ene 
menss gebruikte zo de ander als machine. In de gehele samenleving 
dreigdenn de intermenselijke verhoudingen daardoor steeds meer te 
wordenn bepaald door berekenend gedrag, ter vergroting van het eigen 
nut.. De waarde van een mensenleven werd een kwestie van calculatie; 
waardigheidd werd vervangen door nuttigheid. Dergelijke verhoudin-
genn konden slechts de wreedheid in het menselijk karakter naar voren 
brengen,, zo werd gedacht. Aan het pastorale bestaan van de eenvoudig 
enn vrij levende landman leek een bruut einde te zijn gekomen, evenals 
trouwenss aan de kleine huisnijverheid die door de relatief grote fabrie-
kenn onder de voet werd gelopen.72 John Stuart Mil l schreef in 1848 in 
zijnn Principles of political economy. 

Ikk geef toe dat ik niet gecharmeerd ben van het levensideaal dat erop na 
wordtt gehouden door degenen die denken dat het vertrappen en verplet-
teren,, het ellebogenwerk en elkaar op de hielen zitten, hetgeen de 
heersendee vorm van het maatschappelijk leven is, het meest wenselijke 
lott is van de mensheid, of dat het slechts de onaangename symptomen 
zijnn ... van de industriële vooruitgang.73 
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Disraelii  zag zijn land verdeeld in twee naties, het Engeland van de rij -
kenn en het Engeland van de armen. Vooral in de grote steden was er 
volgenss hem sprake van isolement: 

Bevolkingsdichtheidd leidt tot een scherpere struggle for existence en 
dientengevolgee tot een elkaar afstoten van elementen die in te nauw 
contactt met elkaar worden gebracht. In grote steden worden mensen sa-
mengebrachtt door het verlangen naar gewin. Ze zijn niet in de stem-
mingg voor samenwerking, maar zoeken de afzondering, zoals wanneer 
menn zijn fortuin wil maken; en voor het overige zijn ze onverschillig te-
genoverr hun naasten. Het christendom leert ons onze naasten lief te 
hebbenn gelijk onszelf; de moderne maatschappij neemt geen nota van 
dee naaste.74 

Disraelii  gebruikte in deze passage uit 1845 de term struggle for exis-
tencetence in een sociale betekenis geruime tijd voordat Darwin er een bio-
logischee betekenis aan gaf. De relatie die Disraeli hier legde met de be-
volkingsdichtheidd doet sterk aan Malthus denken, die in zijn Essay ook 
hadd gesproken van struggles for existence tussen volken als gevolg van 
bevolkingsdichtheid.755 Toen Samuel Smiles in 1859 - Darwins jaar -
schreef:: "Het hele leven is een strijd", was dat al bijna een cliché. De 
vroeg-industriëlee samenleving was een gespannen samenleving en de 
termm struggle vervulde een verbindende rol bij de aanduiding van de 
diversee uitingsvormen van die spanning: concurrentie tussen economi-
schee tegenspelers, belangentegenstellingen tussen arm en rijk , klassen-
tegenstellingen,, politieke strijdpunten, internationale spanning. Al in 
18299 constateerde Carlyle, wijzend op de ingrijpende maatschappe-
lijk ee veranderingen die zich afspeelden: "Er is een diepliggende strijd 
gaandee in de hele structuur van de maatschappij; een voortdurende, 
knarsendee aanvaring tussen het Nieuwe en het Oude."76 

DEE TWEEDE DARWINISTISCHE REVOLUTIE 

Al ss "zuurdesem" had het darwinisme gewerkt op de ontwikkeling van 
hett moderne denken en het was gebruikelijk geworden om de meest 
vooraanstaandee denkers te rangschikken al naar gelang hun positie ten 
opzichtee van het darwinisme. De "oorlog" om Darwins boek woedde 
nietteminn nog steeds voort. Deze observaties werden in 1880 genoteerd 
doorr Leslie Stephen, de biograaf die zelf een zeer overtuigd darwinist 
was.777 Een jaar eerder had Stephens geestverwant Frederick Pollock 
geschrevenn over "een golf van Darwin-enthousiasme" die hem en zijn 
vriendenkringg aan de universiteit van Cambridge in vervoering had ge-
bracht:: "het leek alsof we triomferend voeren over een oceaan van 
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nieuww leven en grenzeloze mogelijkheden. Natuurlijke selectie was de 
sleutell  tot het universum; we verwachtten dat het alle raadsels zou op-
lossenn ... Het zou ons onder meer een nieuwe ethiek geven.. ,"78 

Hett is niet moeilijk om meer van dergelijke uitspraken te vinden, die 
bijnaa tastbaar maken hoezeer Darwins tijdgenoten diens theorie als een 
omwentelingg ervoeren. Toch wordt in onze tijd door sommige historici 
betwijfeldd of het wel juist is om te spreken van een 'darwinistische re-
volutie'.. Hoewel ik de mening van de grootste sceptici op dit punt niet 
deel,, zijn voorzichtigheid en zorgvuldigheid zeker aan te raden. Het is 
tee gemakkelijk om Darwin bij te zetten in de eregalerij waar Coperni-
cus,, Newton en Galilei al langere tijd verblijven. Hoewel er soms zelfs 
getwijfeldd wordt aan de revolutionaire betekenis van Darwin voor de 
biologie,, worden de meeste vraagtekens geplaatst bij de sociale revo-
lutiee die het darwinisme vaak verondersteld wordt te hebben veroor-
zaakt.. Het behoeft geen verdere uitleg dat dit laatste voor deze studie 
eenn relevant punt is, dat nadere aandacht behoeft. Darwins betekenis in 
eenn meer strikt biologische zin kan ik hierbij overigens niet geheel bui-
tenn beschouwing laten, omdat zijn biologische en zijn sociale doorwer-
kingg nauw samenhangen. Laten we een aantal argumenten die zijn in-
gebrachtt tegen de revolutionaire betekenis van het darwinisme aan een 
naderee beschouwing onderwerpen. 

Wanneerr het waar is dat Darwins theorie een afspiegeling vormde 
vann de liberale tijdgeest, blijkt daar dan niet uit dat van een waarlijk re-
volutionairee doorbraak van nieuwe inzichten geen sprake was? Paste 
diee theorie niet volmaakt bij het heersende vooruitgangsdenken en bij 
hett meritocratisch self help-principe, zo populair in de Whig-kringen 
waarmeee Darwin sympathiseerde? Wierp ze, met andere woorden, wel 
ietss omver of was ze vooral een indringende bevestiging van reeds 
heersendee opvattingen? Dat liberalen in vele landen het darwinisme 
zagenn als een bondgenoot, zelfs als een cause célèbre, en dat Darwin in 
dee verwoording van zijn theorie zijn affiniteit met liberale waarden liet 
doorklinkenn - bewust of onbewust - betekent nog niet dat men het dar-
winismee kan reduceren tot de liberale revolutie die zich in de middelste 
decenniaa van de negentiende eeuw voltrok.79 Ook al viel het darwi-
nismee historisch samen met de bredere maatschappelijke omwenteling 
inn deze periode, als uitvloeisel van de industrialisatie, het had niette-
minn zijn op zichzelf staande wetenschappelijke betekenis. De incorpo-
ratiee in het liberalisme ontnam het darwinisme als cultuurverschijnsel 
zijnn revolutionaire potentie niet; integendeel, zo dicht nog bij 1848, be-
tekendee de associatie met het vaak seculiere en anti-etatistische libera-
lismee veeleer een bevestiging van het onconventionele of zelfs subver-
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sievee karakter van Darwins leer. De liberalen waren trouwens, in hun 
pogingg het darwinisme te adopteren, zeker niet de enige gegadigden. 
Mett name de socialisten waren hierbij hun concurrenten. Dat zovelen, 
vanuitt verschillende ideologische vertrekpunten, het darwinisme niet 
alleenn omarmden maar het in hun eigen sociale theorieën probeerden te 
incorporeren,, laat juist zien dat zij zich volledig bewust waren van zijn 
grotee en vernieuwende betekenis. 

Err is, welbeschouwd, geen volstrekte tegenstelling tussen revolutie 
enn assimilatie. Een assimilatieproces dat gepaard gaat met ingrijpende 
aanpassingenn aan een nieuwe biologische theorie (zoals het darwi-
nisme),, kan gelijktijdig revolutionaire gevolgen hebben voor bijvoor-
beeldd het waardenstelsel. Sterker nog: een mentale revolutie vindt 
slechtss plaats doordat er een dergelijke assimilatie plaatsvindt. Alleen 
wanneerr vast zou staan dat het darwinisme geen wezenlijk verschil 
maakte,, doordat de ontwikkelingen die er aan zijn toegeschreven al 
eerderr in gang waren gezet of zich ook zonder zijn invloed zouden heb-
benn voltrokken, kan men met beslistheid zeggen dat het geen omwente-
lingg teweegbracht. Ten slotte mag niet vergeten worden dat het darwi-
nisme,, behalve voorstanders, ook tegenstanders en bestrijders had. 
Pruisenn bijvoorbeeld ging ertoe over het onderwijzen van het darwi-
nismee bij wet (de zgn. 'Lex Falk') te verbieden. Samuel Butler, Albert 
Wigandd en Oscar Hertwig hebben naam gemaakt met hun expliciete 
bestrijdingg van Darwins theorie en zijn gevolgen.80 Minder uitvoerige, 
maarr niet minder scherpe, kritiek op het darwinisme is er te vinden bij 
intellectuelee reuzen als Carlyle, Shaw, Nietzsche en Spengler. 

Dee tegenstand tegen Darwin kan echter ook worden aangevoerd als be-
wijss dat van een succesvolle darwinistische revolutie geen sprake was. 
Dee herleefde belangstelling rond het fin de siècle voor niet-darwinisti-
schee (vooral lamarckistische) evolutietheorieën is door Peter Bowler 
dee non-Darwinian revolution genoemd.81 De - al dan niet revolutio-
nairee - gevolgen van de publicatie van Origin blijken op fundamenteel 
verschillendee manieren te worden ingeschat. Ik noem er drie: 

a.. Darwins Origin leidde binnen enkele jaren tot een omwenteling 
inn de biologie, met belangrijke uitstralingseffecten daarbuiten. 

b.. Darwins theorie werd snel aanvaard als de nieuwe orthodoxie en 
dee Victoriaanse cultuur wist het darwinisme, ook bijvoorbeeld in 
zijnn ethische consequenties, te incorporeren zonder dat al te grote 
scheurenn optraden in het bestaande waardensysteem, waaruit 
blijk tt dat van een echte revolutie geen sprake was. 
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c.. Darwins revolutie is pas vele decennia na 1859 voltooid, met de 
ontdekkingg van de erfelijkheidswetten en de totstandkoming van 
dee 'nieuwe synthese' in de jaren twintig; uit de hernieuwde op-
komstt van het lamarckisme na 1880 blijkt dat het darwinisme 
destijdss niet volledig overtuigde en dus nog een onvoltooide re-
volutievolutie was. De negentiende eeuwse omslag van creationisme 
naarr evolutionisme is eerder teweeggebracht door het proto-dar-
winistischh ontwikkelingsdenken (of teleologisch vooruitgangs-
denken)) dan door het darwinisme. 

All ee drie deze interpretaties hebben gevolgen voor de visie op het soci-
aal-darwinisme.. Indien het darwinisme zelf een 'snelle' revolutie 
vormdee (a), is het goed mogelijk of zelfs zeer plausibel dat het sociaal-
darwinismee deel uitmaakte van diezelfde (tevens sociaal-politieke en 
sociaal-wetenschappelijke)) revolutie. Een snelle acceptatie en tamelijk 
rimpellozee verwerking van het darwinisme (b) sluit een aanzienlijke 
invloedd van het sociaal-darwinisme zeker niet uit. Een voorspoedige 
assimilatiee van het darwinisme in de heersende cultuur kan immers ook 
betekenenn dat het een vast bestanddeel daarvan werd en dus succesvol 
werdd geïnjecteerd in het sociale denken. Tegen deze assimilatietheorie 
verzett zich dat kernpunten van Darwins leer (met name natuurlijke se-
lectiee als mechanisme van het evolutieproces en de aap-afstamming 
vann de mens) op veel verzet, onbegrip en ongeloof stuitten. De assimi-
latietheoriee impliceert dat Darwin, met zijn jarenlange aarzeling om 
zijnn denkbeelden wereldkundig te maken, en Huxley - die zich als de 
'bulldogg van Darwin' instelde op een stevig gevecht met taaie tegen-
standerss - de maatschappelijke reacties nogal verkeerd taxeerden. De 
derdee stelling (c) ten slotte, die ontkent dat het darwinisme in de negen-
tiendee eeuw een echte doorbraak veroorzaakte, is volgens haar aanhan-
gerss onverenigbaar met de orthodoxe interpretatie, die aan het sociaal-
darwinismee een wezenlijke invloed toeschrijft. Bowler zelf heeft dit 
kernachtigg verwoord: "Ik wijs erop dat het onredelijk is te menen dat 
eenn theorie, die er niet in slaagde indruk te maken op de natuurweten-
schappelijkee onderzoekers van destijds, een belangrijke culturele revo-
lutiee kon voortbrengen."82 

Ondankss de overdrijving waaraan Bowler zich schuldig maakte -
naarr eigen zeggen bewust om tot discussie te prikkelen83 - bevat zijn 
visiee op de receptie van het darwinisme een belangrijke kern van waar-
heid:: het darwinisme was een 'langzame' revolutie. In die zin - en in 
diee zin alleen - kan ik mij achter de onder c) genoemde interpretatie 
scharen.. Wat aanvankelijk in het algemeen bewustzijn neerdaalde was 
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eenn sterk afgezwakt darwinisme, vermengd met pre-darwinistische 
restanten.. Zo ontstond vooral een algemeen evolutionisme, dat aan-
haaktee bij de al eerder door Lamarck, Chambers, Spencer en Hegel 
gangbaarr gemaakte evolutie-idee en dat lang niet altijd uitgesproken 
darwinistischee trekken vertoonde. Dit laatste werd veroorzaakt doordat 
Darwinss belangrijkste bijdrage, de theorie van natuurlijke selectie als 
hett centrale mechanisme van de evolutie, een moeilijk te bevatten con-
ceptt bleek te zijn. Alleen de struggle for life en de survival of the fittest 
vonden,, als metaforen die goed aansloten op het bekende één-dimen-
sionalee eliminatieprincipe, de nodige weerklank, maar niet de cruciale 
gedachtee dat natuurlijke selectie als op zichzelf staand, zelfsturend en 
creatieff  mechanisme verantwoordelijk was voor het ontstaan van per-
fectt aangepaste nieuwe organen, laat staan van geheel nieuwe soorten. 
Eliminatie,, als de simpele uitschakeling van onvolwaardige levensvor-
men,, van de minst perfecte individuen, bleek al vóór Darwin uitste-
kendd te passen in een deïstische visie op evolutie. Dit deïsme op zijn 
beurtt was de uitweg om een fundamenteel conflict met het kerkelijk 
gezagg te voorkómen en om de evolutie een doelgerichtheid te geven, 
waarmeee niet alleen het geliefde vooruitgangsgeloof kon worden 
gered,, maar ook de bijzondere positie van de mens als (voorlopig) 
hoogstee aardse einddoel van de evolutie. Bisschop Wilberforce, Hux-
ley'ss grote opponent, bleek al in i860 in staat om zich tot deze vorm 
vann deïstisch evolutionisme te 'bekeren'.84 De 'oorlog' tussen de dar-
winianenn en de kerk eindigde zo al snel in een bestand doordat de ver-
tegenwoordigerss van de kerk zich, althans aan de oppervlakte, aanpas-
tenn aan het door Darwin hernieuwde evolutionisme en doordat de dar-
winianenn op hun beurt hun meest blasfemische opmerkingen binnens-
kamerss hielden om niet méér opschudding te veroorzaken dan nodig 
was. . 

Opp een belangrijk punt moeten de stellingen van Bowler worden 
aangevuld.. Ook voor degenen die de natuurlijke selectie wél aanvaard-
denn en goed begrepen, bleek het een concept dat op het sociale domein 
niett eenvoudig toe te passen was. Was het niet inherent aan een hoog-
ontwikkeldee cultuur dat de harde natuurlijke bestaansstrijd sterk werd 
verzacht?? Leidde dit er niet toe dat natuurlijke selectie op de moderne 
menss geen greep meer had? Maar dan zou dus het vernieuwende, vor-
mendee en sterkmakende principe uit de natuur in de moderne samenle-
vingg niet langer werkzaam zijn. De antithese tussen cultuur en natuur 
diee hier naar voren trad, leverde de dynamiek voor de ontwikkelingg van 
hett sociaal-darwinisme. Het sociaal-darwinisme was het product van 
dee sociaal-culturele en ethische desoriëntatie waartoe de darwinisti-
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schee selectie-idee leidde. Dat Darwins theorie, door het ontbreken van 
eenn afdoende verklaring voor de erfelijkheid, in biologisch opzicht nog 
niett volledig vermocht te overtuigen, maakte het gevoel van desoriën-
tatiee eerder groter dan kleiner. Uit de beperktheid van de doorbraak van 
hett biologisch darwinisme kan men echter niet rechtlijnig concluderen, 
zoalss Bowler doet, dat het sociaal-darwinisme slechts beperkte beteke-
niss had.85 De volmaaktheid van een natuurwetenschappelijke theorie is 
geenn noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van sociale analo-
gie-redeneringenn die zich op haar baseren. 

Dee revolutionaire betekenis van het darwinisme hangt ook af van de 
matee waarin het tot een breuk met het verleden leidde. Soms wordt aan-
gevoerdd dat Darwin nog op verschillende manieren vast zat aan oude 
denkwijzen:: dat hij nog niet los wist te komen van het teleologische 
denkpatroonn van de natuurlijke theologie, noch van het daarmee sa-
menhangendee vooruitgangsdenken en antropocentrisme; en dat hij 
meerr lamarckist was dan hij wilde toegeven.86 Natuurlijk was Darwin, 
doorr zijn studiejaren en zijn intellectuele vriendschappen, geworteld in 
dee natuurtheologische traditie. Hij las en herlas Paley. Die traditie was 
nogg steeds sterk in 1859. Bijna iedereen was in dat jaar nog een essen-
tialist.877 Maar in de decennia na i860 had de natuurlijke theologie niet 
meerr de overheersende positie die ze daarvóór bekleedde. De jaren van 
dee Bridgewater Treatises waren voorbij. Diverse sterke argumenten lij -
kenn te spreken vóór de stelling dat juist Darwin (samen met Wallace en 
Huxley)) de magie van het natuurtheologisch paradigma verbrak. Het 
nieuwe,, darwinistische, paradigma - de nieuwe conceptie van wat in 
dee biologie als normal science diende te worden opgevat - behelsde 
eenn mechanistische verklaringswijze, was in diepste wezen materialis-
tisch,, ging uit van een gradualistische ontwikkeling op basis van de 
uniformee werking van natuurwetten, verving het statische harmonie-
denkenn door een dynamisch variatiedenken, zette creatieve selectie in 
dee plaats van stabiliserende eliminatie, maakte de natuur tot een expe-
rimenteelrimenteel laboratorium waarin voortdurend, maar onregelmatig, varia-
tiess en toevallige mutaties ontstonden, terwijl zij voorheen was opge-
vatt als een door bovennatuurlijke doelen gestuurd lineair proces van 
vervolmaking.88 8 

Wanneerr het waar is dat vlak vóór Darwin het natuurtheologisch para-
digmaa nog verregaand maatgevend was, kan moeilijk worden volge-
houdenn dat het darwinisme "in de lucht hing". De stelling dat de na-
tuurlijkee selectie al eerder door anderen was ontdekt, is niet overtui-
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gendd onderbouwd. Bij degenen die als ontdekkers zijn genoemd (Pa-
trickk Matthew, Edward Blyth, William Wells, William Lawrence, 
Jamess Prichard) komt men slechts enkele passages tegen met daarin 
eenn redenering die een zekere gelijkenis met Darwins natuurlijke se-
lectiee vertoont, zonder dat echter kan worden gesproken van een ook 
maarr enigszins uitgewerkte theorie. Alleen Wallace komt de eer toe een 
consistentee selectietheorie te hebben ontwikkeld - hoe kort ook -, 
maarr hij is geen voorloper van Darwin in eigenlijke zin, maar een me-
deontdekkerr die vrijwel gelijktijdig tot een vergelijkbare theorie 
kwam.. Die gelijktijdigheid is op zich de sterkste aanwijzing dat natuur-
lijk ee selectie iets met de Zeitgeist te maken had. Daar staat echter te-
genoverr dat Darwin het nodig achtte om zelfs in brieven aan zijn meest 
vertrouwdee wetenschappelijke collega's zijn theorie met grote omzich-
tigheidd te presenteren en dat Huxley begin 1856 de transmutatie van 
soortenn nog steeds niet aanvaardde.89 

Opp dit punt is het van belang eraan te herinneren dat Darwins theorie 
uitt verschillende segmenten of subtheorieën bestond, zoals bijvoor-
beeld:: de gemeenschappelijke oorsprong van soorten, de veranderlijk-
heidd van soorten, natuurlijke selectie en de evolutietheorie als zodanig. 
Hett gaat hier niet om het juiste onderscheid van deze subtheorieën (an-
deree indelingen zijn mogelijk), maar om het inzicht dat de ene subtheo-
riee meer revolutionair was dan de andere. Het was vooral de evolutie-
theoriee als zodanig die klaarblijkelijk "in de lucht hing", terwijl dit 
voorr de andere subtheorieën veel minder of niet gold. 'Natuurlijke se-
lectie'' was het meest vernieuwende concept. Het evolutionisme daar-
entegenn was het meest bekend, niet alleen door Chambers' Vestiges en 
hett vervolg daarop, maar ook bijvoorbeeld door de Letters on the laws 
ofof man 's nature and development die Harriet Martineau in 1851 publi-
ceerde.90 0 

Watt deze subtheorieën hun kracht gaf was hun samenhang, de over-
tuigendee kracht die uitging van het darwinistisch conglomeraat als ge-
heel.. Darwin had de aanzetten van anderen en eigen nieuwe inzichten 
effectieff  gebundeld en, door vele jaren van onafgebroken onderzoek en 
nadenken,, voorzien van geologisch, botanisch, zoölogisch en antropo-
logischh bewijs. Een megatheorie en talrijke biologische details werden 
inn één context bijeengebracht, gingen voor de ogen van de lezer de-
zelfdee wisselwerking aan als van waaruit ze door hun auteur waren ont-
wikkeld.. Anders dan zijn voorgangers wist Darwin zo een geheel aan 
argumentenn te creëren dat - behalve op onderdelen - vrijwel onbe-
twistbaarr was en waar men, door zijn omvattendheid, niet omheen kon. 
Ditt kwam ook doordat Darwin de eerste was die in de biologie overtui-
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gendd de kracht demonstreerde van een nieuw soort wetenschap: een 
wetenschappelijkwetenschappelijk naturalisme dat, zelfbewust, geheel op eigen gezag 
voerr en de ontwikkeling van het leven volledig meende te kunnen ver-
klarenn uit nog steeds werkzame natuurlijke processen. Voor bovenna-
tuurlijkee interventies was geen plaats meer en metafysische argumen-
tenn verschoven van het centrum naar de achtergrond. Dit wetenschap-
pelijkk naturalisme, met zijn mechanistische verklaringswijze, is wel 
hett meest revolutionaire aspect in Darwins benadering genoemd.91 

Dezee eigenschappen maakten het darwinisme ook voor sociale denkers 
tott een dwingend aandachtspunt. De ontvoogding van de natuur die het 
gevolgg was van Darwins mechanistisch evolutionisme, was ook sociaal 
enn politiek niet zonder betekenis. Dat de regerende hand van de he-
melsee koning niet langer rechtstreeks in de natuur aanwezig werd ge-
acht,, sloeg terug op de rol van aardse monarchen die hun gezag meestal 
mett een verwijzing naar de goddelijke autoriteit legitimeerden. Het 
wass voor dit soort immense consequenties van zijn theorie dat Darwin 
langee tijd was teruggeschrokken. 

Hiermeee komen we terecht bij de hoofdvraag: was het darwinisme ook 
revolutionairr in sociaal opzicht? Darwin zelfwas, vóórdat hij zijn theo-
riee wereldkundig maakte, zeker bevreesd voor het sociaal-revolutio-
nairee potentieel ervan. Hij was er zich voluit van bewust dat het hele 
"bouwwerk""  van het creationistische wereldbeeld en alles wat ermee 
samenhing,, zoals de unieke, bijna bovennatuurlijke, positie van de 
mens,, stond of viel met de onveranderlijkheid der soorten. In zijn Note-
bookbook C (1838) vroeg hij zich af wat er zou gebeuren wanneer zou wor-
denn erkend dat soorten "in elkaar kunnen overgaan" en dat het mense-
lij kk brein zich heeft kunnen ontwikkelen uit de in een eitje aanwezige 
materiee via de tussenstap van het instinct. Zijn in verkorte stijl opge-
schrevenn antwoord luidde: "hele bouwwerk wankelt & stort in." Ver-
volgenss vroeg hij zich af of de mens, die "prachtige Mens" ("met god-
delijkk gezicht, naar de hemelen gewend"), niet tóch als een uitzonde-
ringg kon worden beschouwd. Het antwoord was ontkennend. De mens 
wass een zoogdier met deels dezelfde instincten als de andere dieren 
("geenn godheid"), en met dezelfde natuurlijk bepaalde veranderlijk-
heid,, zodat zeker was dat er aan zijn huidige verschijningsvorm een 
eindee zou komen en dat die verschijningsvorm geen eeuwigdurende 
onveranderlijkee 'essentie' was. De denkkracht van de mens, zo over-
vloedigg aanwezig, was ontstaan uit een aantal begrensde vaste instinc-
ten,, als vervanging van de ene door de andere "mentale machinerie". 
"Welkee omstandigheden", vroeg hij zich vervolgens af, "zouden nood-
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zakelijkk zijn geweest om de mens te maken"? Zijn impressionistische 
antwoordd luidde: "afzondering, gebrek etc. ... & wellicht een stoet die-
renn van honderd generaties van soorten ..." En prikkelend voegde hij 
dee gedachte toe dat de nu bestaande apen zich vermoedelijk tot mensen 
zoudenn kunnen ontwikkelen, aangezien de wereld thans kennelijk ge-
schiktt was voor het ontstaan "van zo'n dier" (de mens). Als klap op de 
vuurpijll  contrasteerde hij vervolgens de uitingen van affectie, verdriet 
enn intelligentie die hij had waargenomen bij een orang-oetang met de 
cultuurloosheidd van de naakte Vuurlander en andere, soms mensen-
etende,, barbaren. Welke mens, vroeg hij retorisch, durft tegen deze 
achtergrondd nog "hoog op te geven van zijn indrukwekkende superiori-
teit"?^ ^ 

Hett bouwwerk dat Darwin in zag storten was dat van de natuurlijke 
theologie.. Zijn leermeester Sedgwick gebruikte vrijwel dezelfde termi-
nologiee in zijn vuurspuwende bespreking van de Vestiges: het transmu-
tatiedenkenn daarin zou "het hele morele en sociale bouwwerk onder-
mijnen".. Het providentialisme gaf een bovennatuurlijke legitimatie 
aann de natuurlijke en sociale hiërarchie, die hetevolutionisme zou aan-
tasten.933 Darwin schrok soms van het materialisme van zijn eigen op-
vattingen,, zoals toen hij het menselijk denken herleidde tot de erfelijk 
bepaaldee hersenstructuur en zich hardop realiseerde dat dan ook de ge-
dachtee aan de godheid slechts het product was van de materiële organi-
satiee van de hersenen.94 Sinds zijn studententijd in Edinburgh wist hij 
maarr al te goed hoe populair anti-religieus materialisme was in revolu-
tionairee kring. Tijdens de Juli-revolutie van 1830 beriepen de radicalen 
inn Parijs zich op Lamarck. Toegeven dat, anders dan bijna iedereen bin-
nenn de gevestigde orde nog dacht, soorten niet onveranderlijk waren, 
vergeleekk Darwin in 1843 met het "bekennen van een moord".95 

Aanvankelijkk na het verschijnen van Origin leek het erop dat Darwins 
vreess voor een sociaal opruiende werking van zijn boek uitkwam. In 
hett publieke debat was er meteen veel aandacht voor de gevolgen die 
zijnn theorie voor de mens had. De Anglicaanse kerk en haar sociale 
ordee leken geschokt. Marx en Engels waren, ondanks de wat plichtma-
tigee ideologiekritiek die ze eraan verbonden, sterk geïnteresseerd in 
Darwinss boek, dat volgens Marx het equivalent in de natuur liet zien 
vann de klassenstrijd. Er waren ook reformistische socialisten die het 
darwinismee toejuichten en aangrepen als steun voor hun politieke 
visie.966 Maar de situatie was meteen al ambivalent. Ook de liberalen 
omarmdenn Darwin, terwijl Marx en Engels hem, ondanks hun interesse 
inn de materialistische en conflictueuze aspecten van zijn theorie, be-
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schouwdenn als iemand die de natuurwetenschap dienstbaar maakte aan 
dee industriële Britse burgermaatschappij. En toen Darwin na zijn over-
lijdenn werd begraven in Westminster Abbey, werd hij gecanoniseerd 
vanwegee zijn verdiensten en was er nauwelijks nog iemand die in hem 
eenn revolutionair zag die het sociale bouwwerk had ondermijnd. 

Heeftt Howard Kay e dus gelijk, die beweert dat, ondanks de enorme 
uitwerkingg en de veelvuldige toepassing van het darwinisme, de darwi-
nistischee revolutie op religieus, filosofisch en sociaal terrein beperkt is 
geweestt omdat ze de menselijke ziel en de samenleving "vrijwel onbe-
roerd""  heeft gelaten? Kaye gelooft niet dat het darwinisme een omwen-
telingg teweeg heeft gebracht in de fundamentele concepties omtrent het 
levenn en de maatschappij; de spanningen die het bij velen opriep kon-
denn meestal worden opgelost binnen het kader van de gevestigde op-
vattingen.. De reden was volgens Kaye vooral dat Wallace, Huxley en 
Darwinn zelf, en vele anderen, de rol van natuurlijke selectie in de men-
selijkee verhoudingen hebben gerelativeerd en niet-selectionistische 
menselijkee waarden overeind hielden, ook al spoorden deze strikt ge-
nomenn niet met de theorie.97 

Watt Kaye dus zegt is dat men terugschrok voor de harde implicaties 
vann de natuurlijke selectie, toegepast op de mens. Dit is in het alge-
meenn waar voor degenen die zich hecht verbonden voelden met een hu-
manistischh waardenpatroon. Maar het is zeker niet waar voor iedereen. 
Eugenetici,, racisten, stijle malthusianen, volgelingen van Weismann, 
zijj  allen beschouwden natuurlijke selectie veelal als een natuurwet én 
eenn sociaal-biologisch desideratum. Daarmee veroorzaakten zij géén 
omverwerpingg van enig politiek regime, noch een fundamentele om-
wentelingg in de sociale verhoudingen. Maar er brak wel een nieuwe 
denkwijzee in politiek en sociale theorie door: het biologisch argument 
werdd geïntroduceerd in het sociaal-politieke debat. Dit gebeurde niet 
alleenn in conservatieve kring, maar evenzeer in het liberale en socialis-
tischee denken en juist vanwege die brede doorwerking, die niet gebon-
denn was aan één bepaalde stroming maar alle politieke hoofdstromen 
omvatte,, kan worden gesproken van een nieuw sociaal en politiek para-
digma.. Met Darwin, Huxley en Wallace begon de moderne biologie en 
kreegg zij meteen, vanwege het evolutie-thema, een sterke doorwerking 
opp verschillende levensbeschouwelijke terreinen. Nu, honderdvijfen-
veertigg jaar na Origin, wordt nog steeds volop gedacht, gesproken en 
geschrevenn over de ethische betekenis van de op Darwin gebaseerde 
evolutiebiologie;; en dat is op zich het beste bewijs dat er met Darwin 
eenn mentale revolutie begon, niet als een plotselinge en rigoureuze om-
slag,, maar veeleer als een langzame, langdurig en diep doorwerkende, 
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veranderingg in het denken. Het darwinisme was dus geen revolutie van 
dee oppervlakte, geen revolutie van de guillotine, maar een onderhuidse 
revolutie,, in de substrata van het denken. 

Watt hield het nieuwe paradigma nu precies in? Als vertrekpunt neem ik 
enkelee uitspraken van Ernst Mayr, die als zijn oordeel heeft gegeven 
datt het darwinisme "een volledig her-denken vergde van het begrip dat 
dee mens had van de wereld en zichzelf; meer in het bijzonder vereiste 
hett de verwerping van enkele van de meest algemeen aanvaarde en 
meestt dierbare overtuigingen van de westerse mens... Anders dan de 
revolutiess in de fysische wetenschappen (Copernicus, Newton, Ein-
stein,, Heisenberg), riep de darwinistische revolutie diepe vragen op 
aangaandee de ethiek van de mens en zijn diepste overtuigingen. Dar-
winss nieuwe paradigma, als totaal, vertegenwoordigde een zeer revolu-
tionairee nieuwe Weltanschauung.."9*  Wat was het waaraan het darwi-
nismee deze ethische en culturele betekenis ontleende? Mayr geeft zelf 
slechtss een deel van het antwoord: in plaats van een statische, uit on-
veranderlijkee essenties bestaande, wereld kwam een dynamische, evo-
luerende,, wereld; tegelijk werd het creationisme ondergraven en daar-
meee ook het zowel teleologische als antropocentrische wereldbeeld." 
Hoee verdedigbaar deze constateringen ook zijn, ze zijn te algemeen, te 
weinigg specifiek om de werkelijke sociale betekenis van het darwi-
nismee duidelijk te maken. Het gaat bij een paradigma om een geheel 
vann beginselen, dat in zijn bijzondere samenhang en betekenis voor-
heenn niet bestond, een systeem van normen, waarden en opvattingen 
diee door een groep van wetenschappelijk onderzoekers collectief wor-
denn gedeeld, waardoor er binnen die groep een vast model ontstaat 
voorr het definiëren en duiden van problemen, waaraan die groep zich 
conformeertt (hetgeen overigens niet behoeft te betekenen dat er sprake 
iss van een absolute consensus). Het nieuwe paradigma, voor zover het 
zichh nu nog laat reconstrueren, omvatte de volgende elementen: 

i .. De oude a-priori eenheid van het natuurlijke en het sociale, die 
tenn grondslag had gelegen aan het vooruitgangsoptimisme van de 
Verlichtingg en aan de natuurlijke theologie, werd in twijfel ge-
trokken.. De metafysica van natuurlijke theologie en Naturphi-
losophie,losophie, die natuur en maatschappij transcendeerde, werd ver-
vangenn door een fysisch denkmodel. 

2.. Biologie en sociologie werden opgevat als aparte domeinen in de 
wetenschapp (die op haar beurt onafhankelijk was van de theolo-
gie).. Zij dienden te worden ontwikkeld als afzonderlijke weten-
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schappelijkee disciplines. Niettemin waren zij nauw verwant, 
zoalss Comte's positivistische wetenschapstheorie had duidelijk 
gemaakt.. De sociologie diende te worden opgebouwd op de fy-
siologischee basis van de biologie. De evolutiebiologie leverde de 
onderliggendee verklaring voor sociale verschijnselen. Zo 
meendee men bijvoorbeeld dat veel sociale tekortkomingen (vaak 
opgevatt als ziekteverschijnselen) terug te voeren waren op biolo-
gischee degeneratie. 

3.. De wetenschap, en de natuurwetenschap in het bijzonder, had 
medee tot taak om sociale problemen te helpen oplossen. Naar-
matee de wetenschap zich, overeenkomstig het fysiologisch 
model,, baseerde op experimenten, laboratorium- en veldonder-
zoek,zoek, konden haar resultaten als geobjectiveerde waarheid wor-
denn opgevat, waar de politiek niet aan voorbij kon gaan. De poli-
tiekk diende haar maatregelen op wetenschappelijk onderzoek te 
baseren.. Zodoende zou de wetenschap de mens bevrijden van de 
overheersingg door theologische en andere ongefundeerde opvat-
tingen.. Huxley, sprekend tien maanden voor de publicatie van 
Origin,Origin, hoopte binnen dertig jaar "de voet van de Wetenschap te 
zienn staan op de nek van haar vijanden".100 

4.. Hoewel de wetten van de erfelijkheid nog niet bekend waren, 
werdd in toenemende mate gedacht dat de sociale verhoudingen 
bepaaldd waren door biologische erfelijkheid. Darwin zelf blijkt 
all  in 1838/1839 tot de conclusie te zijn gekomen dat gewoontes, 
instinctenn en andere mentale kwaliteiten erfelijk bepaald 
waren.1011 Dit belangrijke aspect in zijn denken heeft wellicht nog 
niett de aandacht gekregen die het verdient. 

5.. Na de traditionele - religieuze - ethiek en Kants beroemde po-
gingg tot de vorming van een rationele ethiek (normen en waarden 
striktt afgeleid uit de rede), werd na de publicatie van Origin door 
diversee onderzoekers geprobeerd om de lijnen uit te zetten voor 
eenn zuiver natuurwetenschappelijke ethiek. Biologische onder-
zoeksresultatenn werden daarin tot drager van ethische opvattin-
gen. . 

6.. Het evolutionisme als zodanig, dat al langer aanhang genoot, 
kreegg na Origin een nieuwe dimensie, niet in de laatste plaats 
ookk door toedoen van Spencer, Huxley, Haeckel en verschillende 
popularisatorenn van het darwinisme. Als algemene levens- en na-
tuurfilosofiee werd het de 'troonopvolger' van de natuurlijke 
theologie.102 2 
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7.. Voor degenen die het concept van de goddelijke besturing had-
denn verlaten, kwam het nu, zowel in de natuur als in de maat-
schappij,, aan op de immanente activerende en regenererende 
krachten.. Dit betekende dat elke balansverstoring die deze krach-
tenn aantastte, veel ernstiger was dan vroeger, aangezien het 
aloudee geloof in evenwichtsherstel door goddelijk ingrijpen ver-
lorenn was gegaan. In deze situatie konden de vrees voor degene-
ratiee en de pessimistische overtuiging dat de antithese tussen de 
natuurr en de moderne cultuur het regeneratieve vermogen van de 
natuurr aantastte, sterk opkomen. 

8.. Er ontwikkelde zich zodoende een wetenschappelijk pessi-
misme.. Sinds de zeventiende eeuw had de empirische weten-
schapp aan de kant gestaan van optimisme en vooruitgangsgeloof. 
Huxley,, zozeer de representant van de nieuwe wetenschappelijk-
heid,, kwam tot zijn "wetenschappelijk calvinisme", de opvatting 
datt de sombere orthodoxe denkbeelden over predestinatie, oer-
zondee en de aangeboren slechtheid van de mens dichter bij de 
waarheidd stonden dan het optimistische geloof in de goedheid 
vann de mens dat zo populair was in liberale kring.103 Het aloude 
harmoniemodell  kreeg concurrentie van het conflictmodel, dat 
uitgingg van de onvermijdelijkheid en noodzaak van een strijdend 
bestaan. . 

9.. Nieuwe concepten als eugenetica, raciale hygiëne en social engi-
neeringneering markeerden nieuwe vormen van - door de wetenschap 
gestuurdd - menselijk interventionisme. In veel gevallen koos dit 
uitdrukkelijkk het belang van collectiviteiten (ras, natie, volk) als 
hoogstee doel, terwijl het welzijn van het individu nog slechts als 
middell  werd gezien. Ook hier een omkering van de kantiaanse 
ethiek,, die had geleerd dat men iedere individuele mens als een 
doell  op zichzelf, en nimmer als middel, diende te benaderen. De 
eugeneticaa deed precies het tegenovergestelde door de eliminatie 
vann het minder gezond geachte individu te propageren als middel 
omm de kracht en zuiverheid van het ras op peil te houden. 

Hett sociaal-darwinisme (en de sociale interpretatie in het algemeen 
vann het darwinisme na publicatie van Origin) was een poging om de 
'Gemeenschappelijkee Context', de aloude verbinding tussen het na-
tuurlijkee en het sociale domein, weer te herstellen, maar dan op niet-
kerkelijkee grondslag. Het bijzondere is niet zozeer dat het sociaal-dar-
winismee als sociale theorie de biologie navolgde en naar overtuigende 
analogie-verklaringenn zocht, het bijzondere is veeleer dat het biolo-
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gischh darwinisme die cruciale verbinding natuur-maatschappij ver-
stoordee en deze dichotomie vervolgens zozeer tot nieuwe norm ver-
hief,, dat in de twintigste eeuw de sociobiologie op veel onbegrip en 
wantrouwenn stuitte. En toch is de diepe, vaak geheime, wens om de 
oeroudee eenheid tussen het natuurlijke en het sociaal-culturele domein 
tee herstellen nooit verdwenen. 

Dee normen, waarden en opvattingen die uit de zojuist genoemde 
puntenn naar voren komen, zijn al vaker in de literatuur in verband ge-
brachtt met het darwinisme. Pas door ze op te sommen en met elkaar te 
confronteren,, wordt zichtbaar dat ze een eenheid vormen en wordt bo-
vendienn de kracht voelbaar die ze, als eenheid, bezitten. Hoewel ze be-
slistt ook politieke betekenis hadden, onder andere doordat ze het nogal 
extremee liberalisme en individualisme van Spencer naar de achter-
grondd drongen ten gunste van diverse biologisch geïnspireerde vormen 
vann collectivisme, leidden ze niet tot een politieke revolutie. En toch 
gebeurdee er precies wat Darwin vanaf het allerprilste begin van zijn 
theoriee had verwacht en gevreesd: het oude bouwwerk van elkaar legi-
timerendee natuurfilosofische, religieuze en sociaal-politieke denkbeel-
denn werd ondermijnd om na enige tijd in te storten. Er was zodoende, 
naastt de biologische revolutie, sprake van een tweede darwinistische 
revolutie.1044 Dit was de mentale revolutie die samenhing met de over-
gangg van het aristocratisch-theocratische naar het meritocratisch-
sciëntistischee ideaal. Deze mentale omslag is weliswaar minder een-
voudigg aanwijsbaar dan de biologische, maar daardoor niet minder 
reëel.. Vooral de directe sociale gevolgen van het darwinisme blijven 
moeilijkk grijpbaar, maar ze bestonden. Waarop doelde George Bernard 
Shaww toen hij na de Eerste Wereldoorlog stelde dat "het neodarwi-
nismee in de politiek" een Europese catastrofe van schrikbarende om-
vangg had veroorzaakt?105 Waarop doelde Abraham Kuyper toen hij in 
18999 schreef: "Onze negentiende eeuw sterft weg onder de hypnose 
vann het Evolutie-dogma."? Kuyper was duidelijk, net als Shaw na hem, 
bezorgdd over het politieke gebruik van het darwinisme, waarin het als 
eenn vanzelfsprekendheid of zelfs evolutionaire plicht werd opgevat dat 
dee sterke de zwakkere verpletterde in plaats van zich over hem te ont-
fermen.. Hij schetste daarbij de tegenstelling tussen christendom en 
evolutieleer,, tussen de 'Selectie der Evolutie' (die zich op behoud van 
dee soort richtte) en de 'Electie der Schrift' (die de uitverkiezing van 
personenn betrof)-106 Waarop doelde Gabriel Tarde, de Franse socioloog 
enn sociaal-filosoof, toen hij in 1884 natuurlijke selectie een magische 
formulee noemde die het vermogen had om de geest te obsederen en 
zelfss te beheksen?107 All e drie deze mannen, uit drie verschillende lan-
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denn en onafhankelijk van elkaar schrijvend in verschillende tijden, blij -
kenn verondersteld te hebben dat het darwinisme een slechte invloed op 
dee mens had in ethische zin, dat het tot mentaal bederf leidde. 'Natuur-
lijk ee selectie' was een desoriënterende idee omdat ze de vertrouwde 
christelijkee én humanistische waarden op losse schroeven zette. Selec-
tiee betekende dat mensen niet gelijk waren, niet zo bijzonder en vol-
maaktt waren dat ze dichter bij God stonden dan de dieren, niet verhe-
venn waren (en niet verheven kónden zijn) boven allerlei natuurlijke 
driften,, niet vrij waren van de speling van het toeval, niet boven de ma-
teriee stonden, niet beschermd werden door de goddelijke Providentia. 
Selectiee betekende datje 'naaste' een tegenstander kon zijn die je naar 
hett leven stond. Het betekende ook dat sociaal (altruïstisch) gedrag 
weliswaarr het product van de biologische evolutie was, maar tegelijk 
alss 'contraselectie' werd opgevat, als een culturele omkering van het 
natuurlijkee evolutieproces. Darwin had hier zelf, in zijn Descent of 
man,man, de aandacht op gevestigd. Natuur en cultuur waren haaks op el-
kaarr komen te staan, precies op het moment waarop, dankzij Darwins 
theorie,, de enorme vormende kracht van het selecterende natuurproces 
duidelijkk was geworden. Dat de culturele ontwikkeling zich, met haar 
altruïsme,, van dit proces losmaakte werd door velen niet als een voor-
deell  en een verworvenheid gezien, maar als een ernstige bedreiging. 
Bijj  hen overheerste de opvatting dat selectie en eliminatie ook onder 
socialee omstandigheden moesten heersen. Deze biologische norm 
speeldee gedurende vele jaren een hoofdrol in het sociale debat. De nei-
gingg ontstond om de sociale verhoudingen en waarden ondergeschikt 
tee maken aan de biologische gezondheid van het individu, het volk, het 
ras.. Dit is het wat de verontrusting van zowel Shaw, Kuyper als Tarde 
kann verklaren. 


