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EenEen belastende mentale erfenis 

HETT ANTROPOLOGISCH PERSPECTIEF! 
DEE VERWILDERING VAN DE MENS 

Hoee oud was de mens nu eigenlijk? Niets wekte zoveel belangstelling 
enn prikkelde zozeer de nieuwsgierigheid van de geoloog en de gewone 
mann in de straat, zo constateerde Charles Lyell in 1863 in zijn The anti-
quityquity of man, als deze vraag. Archeologische vondsten, door heel Eu-
ropa,, van zeer oude menselijke botten naast die van inmiddels al lang 
uitgestorvenn dieren leverden steeds meer bewijs dat de mens al veel 
langerr op aarde was dan altijd was aangenomen. Zo waren er in 1858, 
eenjaarr voordat Darwin zijn evolutietheorie ontvouwde, nabij het zon-
nigee vissersdorp Torquay, in de grot van Brixham, door primitieve 
mensenhandd vervaardigde wapens gevonden. Een jaar eerder was bij 
Düsseldorf,, in de Neander-grotten, een schedel ontdekt die volgens 
sommigenn een tussenvorm was tussen mens en aap. Langzaam begon 
hett beeld op te duiken van een oermens als een soort intelligente go-
rilla,, die met van beenderen gemaakte speren op wilde beren had ge-
jaagd.'' Toen Darwin The origin of species afrondde met de omineuze 
voorspellingg Light will  be thrown on the origin of man and his history, 
gaff  hij het startschot voor een intensieve zoektocht naar de natuurlijke 
oorsprongg van de mens, diens cultuur en diens samenleving.2 

Eenn riskante zoektocht werd het. Het was onvermijdelijk geworden dat 
biologenn en antropologen zich gingen richten op de zoölogische classi-
ficatiee van de mens, waarmee ze de kans liepen dat ze zich de religi-
euzee toorn van kerk en volk op de hals haalden. Huxley noemde het be-
palenn van "de plaats van de mens in de natuur" - het positioneren van 
dee mens als een zuiver natuurlijk wezen - een "brandende kwestie", 
niett alleen vanwege het enorme belang ervan, maar ook om duidelijk te 
makenn dat men er gemakkelijk zijn vingers aan kon branden. Er was 
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hett weinig opwekkende voorbeeld van de eens gerespecteerde chirurg-
anatoomm William Lawrence die, door de publicatie van zijn als mate-
rialistischh bestempelde Lectures on man (1822) een uitgestotene was 
geworden.33 De mannen die zich ondanks de sterke tegenkrachten met 
dee kwestie bleven bezighouden, werden volgens Huxley dan ook be-
schouwdd als "doorgewinterde revolutionairen". Die kwalificatie paste 
menn zelfs toe op de voorzichtige Lyell, die de scheidsmuur tussen de 
menss en de rest van de dierenwereld graag overeind wilde houden. 
Huxleyy zelf was ook een van de revolutionairen. Het leek een radicale 
provocatiee dat hij een publiek van arbeiders uitkoos om in i860, in een 
zestall  lezingen, zijn opvattingen over de verbinding tussen de mens en 
dee lagere diersoorten uiteen te zetten. Al in 1857 was Huxley tot de 
conclusiee gekomen dat de menselijke hersenen in anatomisch opzicht, 
vergelekenn met apenhersenen, geenszins uniek waren. Maar hij ver-
kooss het over zijn bevindingen te zwijgen, voorlopig. Toen hij vijfjaar 
laterr zover was om zijn lezingen onder de niets verhullende titel Man 's 
placeplace in nature te publiceren, waarschuwde een bevriende anatoom 
(Lawrence!)) hem dat dit niet goed zou zijn voor zijn persoonlijk wel-
zijn.. Huxley liet zich niet weerhouden en oogstte inderdaad, zoals hij 
terugblikkendd zelf moest constateren, een storm van kritiek inclusief 
pogingenn om zijn opvattingen te verdraaien en belachelijk te maken.4 

Huxleyy beschouwde zijn Man 's place in nature als een antropolo-
gischh essay. In werkelijkheid was het een gedetailleerde verhandeling 
overr de zuiver fysiologische overeenkomsten tussen mens en aap, 
compleett met vergelijkende tekeningen van schedelvormen en skelet-
bouw.. Dit 'antropologie' noemen was op zich al een provocatie. Maar 
Huxleyy was zeker van zijn zaak: de antropologie moest worden opge-
vatt als "een sectie van de zoölogie, die op haar beurt weer de dierlijke 
helftt van de biologie is". Hij pleitte voor de toepassing van een "zuiver 
zoölogischee methode" in de antropologie. Hiermee zette hij zich af 
tegenn de linguïstische benadering van de oudere etnologie, die de taal 
zagg als cruciale factor in de onderscheiding van verschillende volken 
enn rassen. Met de invulling die hij zo gaf aan de antropologie als de 
nieuwee natuurwetenschap van de mens, droeg hij bij aan de biologise-
ringg van het mensbeeld en de marginalisering van de metafysica. De 
antropologiee was de "grote wetenschap" die tot taak had de complexe 
vraagstukkenn rond de "menselijke structuur" te ontrafelen, de "relaties 
vann de mens tot andere dieren" na te gaan, alles te bestuderen "dat spe-
cifiekk menselijk is in de wijze waarop de complexe functies van de 
menss worden verricht" en te zoeken naar "de condities die zijn aanwe-
zigheidd in de wereld hebben bepaald."5 Het klonk als een natuurweten-
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schappelijkk onderzoeksprogram; de etnologie was nog slechts een on-
derdeel,, een "tak", van deze fysiologische antropologie. 

Hett is niet verbazingwekkend dat Huxley werd verweten dat hij (in 
dee radicale traditie) een puur materialistische verklaring van de mens 
gaf.. Tegenstanders voerden aan dat de gevonden fysieke overeenkom-
stenn tussen mens en aap weinig betekenis hadden, aangezien de mens 
zichh nu juist door zijn geestelijke vermogens (zijn taal, zijn religie, zijn 
morelee bewustzijn) van de dieren onderscheidde.6 Maar Huxley was 
voorall  geboeid door de idee van de continuïteit in de evolutie, die 
leiddee tot de opgave om een ononderbroken verbindingslijn te recon-
struerenn tussen de lagere en de hogere levensvormen. De hogere apen 
enn de lagere mensen moesten dus aan elkaar raken. Dit was precies wat 
dee resultaten van zijn morfologische onderzoekingen, die mede geba-
seerdd waren op de beschrijvingen die de Nederlanders Salomon Muller 
enn Peter Camper hadden gegeven van de mensapen op Borneo en Su-
matra,, lieten zien. Huxley kwam tot een viertal comparatieve uitspra-
kenn die, in de context van de Victoriaanse tijd, het wereld- en mens-
beeldd volledig overhoop haalden: er is, in evolutionair opzicht, minder 
afstandd tussen de mensapen en de mens dan tussen de mensapen en bij-
voorbeeldd de hond; naar schedelinhoud is het verschil tussen de ver-
schillendee mensenrassen veel groter dan tussen de laagste mens en de 
hoogstee mensaap; het verschil in schedelinhoud tussen de laagste en de 
hoogstee apen is even groot als tussen de hoogste aap en de mens; niet-
teminn is er een groot verschil in intellectuele kracht tussen de hoogste 
mensaapp en de laagste mens, doch dit is een gradueel verschil, geen ab-
soluutt kwalitatief verschil.7 Huxley achtte hiermee voldoende aange-
toondd dat er sprake was van een "structurele eenheid van de mens met 
dee rest van de dierenwereld." En deze continuïteit maakte vervolgens 
aannemelijkk dat dezelfde, door Darwin aangetoonde, fysische oorza-
kenn die de gewone diersoorten hadden voortgebracht ook een toerei-
kendee verklaring waren voor de oorsprong van de mens. Het thema the 
originorigin of species was hiermee vloeiend overgelopen in het thema the 
originorigin of man. Zonder terughoudendheid sprak Huxley over "de ban-
denn die de mens verbinden met de wereld van het wilde dier" en 
plaatstee hij de mens in een directe relatie tot "de onderwereld van het 
leven".8 8 

Sindss Darwin was het niet meer mogelijk om de wilde of primitieve 
menss (de 'moderne wilde' zoals Lubbock hem noemde) op veilige af-
standd te houden. Vóór Darwin waren er twee verklaringen die zorgden 
voorr een ferme scheidslijn tussen de geciviliseerde, burgerlijk-ge-
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temde,, mens en de toen nog op veel plaatsen op aarde voorkomende 
primitieve,, wilde, mens. De ene verklaring luidde dat deze een gedege-
nereerdee versie was van de 'hogere' mensensoort. De andere ging 
ervann uit dat de mensheid uit meer dan één soort bestond en ontkende 
zodoendee dat de primitieve mens en de 'hogere mens' tot dezelfde 
soortt behoorden. Beide verklaringen verloren met het darwinisme hun 
kracht.. Door Darwins theorie kwam alle nadruk te liggen op evolutio-
nairee continuïteit én evolutionaire vooruitgang. De 'moderne wilde' 
kreegg zodoende een geheel nieuwe positie, die van de nog levende 
voorvaderr van de geciviliseerde mens, een springlevend voorbeeld van 
dee oermens die tot de moderne mens was geëvolueerd. De archeologi-
schee vondsten waren te sporadisch om deze evolutie van de mens, die 
zichh over een enorm lang tijdsbestek bleek uit te strekken, adequaat te 
kunnenn reconstrueren. De antropologische bestudering van 'moderne 
wilden'' was het beste alternatief: aan hen kon men zien, zo werd ge-
dacht,, hoe de oervaders en oermoeders van de ontwikkelde mensheid 
haddenn geleefd. De evolutiebiologie maakte van de antropologie de 
wetenschapp van de antropogenese. 

Hett eerste postdarwinistische decennium, i860-1870, was de pe-
riodee waarin de antropologie opbloeide. Behalve de twee aangehaalde 
werkenn van Lyell en Huxley, verschenen in deze tien jaar de funda-
mentelee werken van John Lubbock, Edward Tylor, Carl Vogt, Henry 
Mainee en John McLennan. Maar ook Physics and politics van Walter 
Bagehott (oorspronkelijk in losse afleveringen gepubliceerd in 1867), 
MalayMalay Archipelago van Alfred Wallace en Systems of cosanguinity and 
affinityaffinity of the human family van de Amerikaan Lewis Henry Morgan 
(beidenn uit 1869) moeten worden genoemd. In 1863 werd, als rivaal 
vann de oudere Ethnological Society, de Anthropological Society opge-
richt,, die hoopte te komen tot een "wetenschap van de mens" waarin de 
wettenn omtrent de oorsprong en vooruitgang van de mens werden 
blootgelegdd door zijn relatie tot "de inferieure vormen van leven" te 
bestuderen.9 9 

Behalvee de samenklontering van publicaties zijn er ook andere aan-
wijzingenn voor het bestaan van een direct verband tussen darwinisme 
enn antropologie. Huxley meende dat Darwins leer "de sleutel tot de et-
nologie""  was; het darwinisme leverde immers een wetenschappelijke 
verklaringg voor zowel de eenheid van de mensheid als voor de ver-
scheidenheidd van mensenrassen. Daarmee gaf het de aanzet voor het 
oplossen,, na verloop van tijd, van de gevoelige tegenstelling tussen 
monogenismee en polygenisme (die ik hier verder onbesproken laat). 
Maarr bovenal was het er de oorzaak van dat het sociaal-cultureel evo-
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lutionismee in de antropologie rond 1865 de overhand kreeg.10 De ver-
tegenwoordigerss van dit sociaal-cultureel evolutionisme hanteerden 
eenn aantal aannames: dat er uniforme wetten werkzaam zijn die, door 
allee tijden heen, de ontwikkeling van sociaal-culturele verschijnselen 
hebbenn bepaald; dat hierbij sprake is van een continue ontwikkeling 
vann eenvoudig naar complex; dat de dynamiek in de sociaal-culturele 
ontwikkelingg voortkomt uit de interactie van een algemene (gemeen-
schappelijke)) menselijke natuur met steeds veranderende externe om-
gevingsfactoren;; dat er als gevolg hiervan sprake is van verschillen in 
ontwikkelingg tussen verschillende groepen mensen al naar gelang de 
matee waarin zij erin slagen hun externe omstandigheden te beheersen; 
datt verschillende groepen mensen zodoende een hiërarchie vormen 
vann laag tot hoog; dat sommige hedendaagse samenlevingen ontwikke-
lingsstadiaa vertonen die vergelijkbaar zijn met oudere stadia in de ont-
wikkelingg van de mensheid; dat de diverse ontwikkelingsstadia kunnen 
wordenn gereconstrueerd door hedendaagse samenlevingen - met een 
verschillendd niveau - met elkaar te vergelijken; dat men de verschil-
lendee stadia die zijn doorgemaakt bevestigd kan zien in de survivals 
(restantenn van vroegere stadia) die men in hoogontwikkelde samenle-
vingenn nog terug kan vinden.11 De kernidee was dat hoogontwikkelde 
enn laagontwikkelde culturen gelijktijdig naast elkaar bestonden en, on-
dankss de bijzonder grote verschillen, met elkaar verbonden waren 
doordatt ze allen hetzelfde ontwikkelingsproces doormaakten, gestuurd 
doorr dezelfde wetten. 

Hett darwinisme verlangde een zuiver biologische, materialistische, 
verklaringg voor de antropogenese. Lubbock, Tylor en McLennan re-
ageerdenn alledrie op deze uitdaging en stapten over van de etnologi-
schee oriëntatie, met haar voorkeur voor een comparatief-filologische 
enn historische verklaringswijze en haar accent op de (communicatieve) 
overdrachtoverdracht van cultuur, naar een biologisch-evolutionaire verklaring 
diee zuiver naturalistisch was en het accent legde op het verschijnsel 
vann onafhankelijk van elkaar optredende ontdekkingen van culturele 
waarden.122 Maar tot een volledige parallel tussen het ontstaan van 
soortenn en het ontstaan van culturen leidde dit niet: terwijl in Darwins 
theoriee de aanpassing aan de omstandigheden uitmondde in een vertak-
kingg naar een grote variatie aan soorten, was het socio-cultureel evolu-
tionismee in de antropologie op zoek naar bewijzen voor de ontwikke-
lingg van "dé" ene humanitaire beschaving. John Lubbock sprak over 
"dee algemene stadia van de vooruitgang in de beschaving", daarmee 
eenn algemeen geldende, wetmatige en uniforme, culturele ontwikke-
lingg veronderstellend die de diversiteit van cultuuroorsprongen over-
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koepelde.. Cultuuruitingen van verschillende rassen, onder heel ver-
schillendee omstandigheden ontstaan, ontwikkelden zich volgens Lub-
bockk niettemin overeenkomstig een universeel patroon dat uitmondde 
inn de als hoogste beschouwde westerse cultuur. Hij was zich er overi-
genss van bewust dat hij zich hiermee bewoog binnen de traditie van het 
vooruitgangsideaall  van de Verlichting. De 'ontwikkelingsdoctrine' 
stondd voor hem op één lijn met vooruitgang: de evolutie liet een gelei-
delijkee ontwikkeling zien naar "juistere denkbeelden" en "edelmoedi-
gerr geloofsopvattingen".13 All e rassen maakten dezelfde ontwikkeling 
door,, maar bevonden zich in verschillende stadia. In het uitgestrekte 
Britsee Imperium kon men deze verschillende beschavingsstadia aan 
denn lijve ondervinden en de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige 
aanschouwen.. Dit palet van culturen liet enerzijds de grote culturele 
verschillenn tussen de rassen zien en anderzijds de fundamentele een-
heidd van de mensheid. De afstand tussen de diverse ontwikkelingssta-
diaa binnen één ras was volgens Lubbock vaak groter dan de afstand 
tussenn verschillende rassen die zich in hetzelfde stadium van ontwik-
kelingg bevonden. Hij geloofde dan ook dat aan elke culturele ontwik-
kelingg de "aangeboren kenmerken van de mensheid" ten grondslag 
lagen.'4 4 

Hett vooruitgangsoptimisme van de eerste generatie antropologen na 
Darwinn kan worden opgevat als een teken dat nog niet alle consequen-
tiess van het darwinisme in volle omvang tot hen door waren gedron-
gen.. Toch ondergingen ook de eerste antropologen al de destabilise-
rendee werking van het darwinisme, dat het onvermijdelijk maakte om 
hett verschil tussen de geciviliseerde blanke Europese rassen en de 
'wilden'' opnieuw te definiëren.'5 De nu bewezen continuïteit in de 
menselijkee evolutie maakte de superioriteit van het blanke Europese 
rass niet langer een vanzelfsprekendheid. De westerling die ergens op 
dee wereld werd geconfronteerd met een wilde stam, moest zich ervan 
bewustt zijn dat hij in de spiegel keek. Dit was een gedachte die, gege-
venn de gevoelens van superioriteit die met de koloniale overheersing 
gepaardd gingen, bepaald niet eenvoudig te accepteren was. Bovendien 
konn men zich vanwege Darwins theorie niet meer op het scheppings-
verhaall  baseren als bewijs voor de bijzondere - verheven - positie van 
hett blanke ras. Darwins materialistische evolutie was daarenboven mo-
reell  neutraal: de evolutie zorgde niet voor een moreel-betere mens, ten-
zijj  bepaald moreel hoogstaander gedrag de kans op overleven in de 
strijdd om het bestaan aanmerkelijk vergrootte. Alleen door het evolu-
tieprocess in zijn geheel op te vatten als een proces van vooruitgang, 
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konn de blanke mens zijn plaats aan de top behouden en kon fysieke 
evolutiee gelijk worden gesteld aan morele evolutie (verbetering). Voor 
dee geloofwaardigheid van deze redenering was het essentieel dat ook 
dee samenleving van de moderne mens als beter dan die van de 'wilde' 
konn worden aangemerkt. Dit verengde de ruimte voor kritiek op de 
eigenn maatschappij aanzienlijk; een sociaal-kritisch antropoloog als 
Wallacee kwam onherroepelijk in de positie dat hij vraagtekens moest 
plaatsenn bij de morele superioriteit van de moderne ontwikkelde burger 
tenn opzichte van de primitieve mens.16 

Hett beeld van de 'moderne wilde' werd door het darwinisme medebe-
palendd voor het negentiende eeuwse zelfbeeld. Twee verschillende 
strategieënn werden gevolgd om hiermee om te gaan. De eerste strategie 
benadruktee de grote afstand tussen de 'wilde' en de beschaafde mens. 
Lubbockk deed dit toen hij in de inleiding bij zijn The origin of civilisa-
tiontion zijn Victoriaanse lezers waarschuwde dat sommige feiten over de 
leefwijzee van de 'wilden' die hij in zijn boek zou geven als aanstootge-
vendd zouden kunnen worden ervaren.17 Elke idealisering van het pri-
mitievee was hem vreemd. Net als de oermens was de 'moderne wilde' 
nogg volledig overgeleverd aan de harde realiteit van de natuurlijke se-
lectie.. Dit was wat zijn leven tot een barbaars bestaan maakte. De laag-
stenn onder de 'wilden' kenmerkten zich daarbij door een "extreme 
mentalee minderwaardigheid", waarbij moreel besef ontbrak en er een 
onvermogenn was tot individuele en culturele verbetering. Het maakte 
deell  uit van deze strategie om het verschil tussen wilde mens en mens-
aapp te minimaliseren. De gelaatstrekken van de Bosjesman, meende 
Lubbock,, vertoonden veel gelijkenis met die van een aap en het viel 
hemm ook op dat de hutten die 'wilden' bouwden leken op de bouwsels 
vann chimpansees.'8 Dit redeneerpatroon had het evidente voordeel dat 
hett Victoriaanse gevoel voor eigenwaarde erdoor werd ontzien. Maar 
hett vergde een onmiddellijke relativering om te vermijden dat het de 
kernn van de evolutiegedachte - de continuïteit tussen apen, 'lage' en 
'hoge'' mensen - zou aantasten. Bovendien, wanneer men de 'moderne 
wilden'' voorstelde als bijna dierlijk, wat was dan de zin voor de antro-
pologiee om juist de primitiefste onder de mensen te bestuderen? Henry 
Mainee veronderstelde dat men, door primitieve samenlevingen te be-
studeren,studeren, de "rudimenten van de sociale staat" aan het licht kon bren-
gen.199 Hoe primitief, hoe aanstootgevend en hoe aapachtig de wilde 
menss in de ogen van de negentiende eeuwse toeschouwer ook mocht 
lijken,, het biologisch en het sociaal-cultureel evolutionisme stond of 
viell  met de opvatting dat deze natuurmens de drager was van de kiem 
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waaruitt het verfijnde menselijk intellect was ontsproten. Lubbock wor-
steldee merkbaar met dit vraagstuk: enerzijds voelde hij afschuw voor 
dee seksuele losbandigheid en de heidense bijgelovigheid die hij waar-
nam,, anderzijds was hij diep overtuigd van de fundamentele eenheid 
vann de mensheid. Savages not incapable of civilisation luidde de ken-
merkendmerkend voorzichtige titel van een van zijn hoofdstukken. Ook Huxley 
zagg zich met dezelfde spanning geconfronteerd: "...zelfs de hoogste 
menselijkee eigenschappen van gevoel en intellect beginnen te ontsprui-
tenn in de lagere levensvormen. Tegelijkertijd is niemand dan ik sterker 
overtuigdd van de kloof tussen de geciviliseerde mens en de woestelin-
gen...,,2° ° 

Omm deze spanning op te lossen was een tweede strategie nodig: het 
aanmerkenn van de 'moderne wilde' als 'kind'. Lubbock onderzocht de 
parallell  tussen de individuele ontwikkeling van kind tot volwassene en 
dee ontwikkeling van primitieve tot moderne beschaving. Zowel hij als 
Mainee duidden het primitieve bestaan aan als "de kindsheid van de 
mensheid".. Dit concept had diverse voordelen: het liet zien dat de 
'wilde',, net als het kind, over groeimogelijkheden beschikte, het gaf 
mett een vertrouwd begrip ('kind') de eenheid van de mensheid weer en 
wass tegelijk een voldoende krachtige benadrukking van de grote af-
standd in volgroeidheid (lichamelijk en mentaal) tot de westerse mens. 
Daarbijj  sloot het, zoals Wallace duidelijk maakte, ook uitstekend aan 
bijj  de paternalistisch-progressieve opvatting over de rol van de koloni-
satorr als opvoeder. Galton gebruikte dezelfde parallel, toevoegend dat 
dee 'wilden' wel de passies van volwassenen hadden, maar verstande-
lij kk kinderen bleven doordat ze in hun geestelijke groei stagneerden. 
Bijj  toenemende beschaving werd steeds de tijd, die werd uitgetrokken 
voorr geestelijke ontwikkeling door scholing, verlengd.21 Hier wordt 
duidelijkk dat de parallel tussen de wilde mens en het kind opnieuw een 
uitingg was van de neiging, eigen aan het sociaal-culturele evolutio-
nisme,, om in universele stadia van ontwikkeling te denken. Gedurende 
eenn aantal jaren na Darwin heerste aldus de opvatting dat de ontwikke-
lingg van de persoon (van kind tot volwassene), de ontwikkeling van de 
verschillendee menselijke rassen en de ontwikkeling van culturen steeds 
dezelfdee stadia doorliepen. Edward Tylor benadrukte in dezelfde lijn 
datt het beschavingsproces moest worden gezien als een langdurig en 
complexx groeiproces en dat de grote verschillen tussen beschavingen 
enn in de mentale toestand van rassen slechts graduele verschillen in 
ontwikkelingg (dus in volgroeidheid) waren en geen diepgaande ver-
schillenn in aard. Integendeel, er was sprake van een grote mate van 
"mentalee uniformiteit binnen de mensheid".22 Ook Lubbock was ervan 
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overtuigdd dat de ontwikkeling van de hogere denkbeelden over bij-
voorbeeldd het recht, de godsdienst en het huwelijk ook bij sterk ver-
schillendee rassen steeds een vergelijkbaar patroon had gevolgd, waar-
bijj  vaak in hetzelfde stadium van ontwikkeling soortgelijke gedachten 
blekenn voor te komen. Zijn conclusie luidde dat deze denkbeelden en 
hunn ontwikkeling dus gefundeerd waren op "de aangeboren kenmerken 
vann de mensheid".23 

Maarr het duurde niet lang voordat er barsten in het vernis van deze sta-
diatheoriee zichtbaar werden. De kwetsbaarheid ervan kwam naar voren 
zodraa getracht werd om de verbinding te leggen met de motor van het 
evolutieproces,, de natuurlijke selectie. Men was het erover eens dat in 
dee bikkelharde levensomstandigheden van de oermens de natuurlijke 
selectiee in volle hevigheid had gewerkt. Datzelfde gold voor de 'mo-
dernee wilden', die volgens Wallace een miserabel leven leidden, met 
voortdurendee honger en aanhoudende oorlogen. Maar waarom had de 
constantee prikkel van deze harde bestaansstrijd hen dan niet tot een 
hogerr geestelijk ontwikkelingsniveau gebracht? Het antwoord kwam 
vann Wallace - en Lubbock nam het van hem over: vanaf het moment 
datt de mens zich ging kleden, wapenen en bewerktuigen, ontnam hij de 
natuurr geleidelijk haar macht om hem, door middel van natuurlijke se-
lectie,, naar uiterlijke fysieke verschijning verder te veranderen. Daar-
doorr werden voortaan alleen nog intellectuele en morele variaties gese-
lecteerdd (voor zover zij een voordeel boden in de strijd om het be-
staan).. Pas vanaf dat moment droeg natuurlijke selectie sterk bij aan 
hett aanscherpen van de geestelijke vermogens en het morele besef. 
Dezee theorie leek zowel te kunnen verklaren waarom de moderne mens 
inn lichamelijk opzicht niet bijzonder sterk afweek van de wilde mens, 
alsookk waarom het verschil in geestelijk opzicht wél bijzonder groot 
was.. Zolang de 'moderne wilde' nog niet voldoende gekleed, bewa-
pendd en bewerktuigd was - zich dus nog niet voldoende bescherming 
verworvenn had tegen de selecterende werking van de harde uitwendige 
omstandighedenn -, kon hij zich nog niet concentreren op de verdere 
ontplooiingg van zijn geestelijke vermogens.24 

Wallacee bracht hierbij overigens nog een specifiek onderscheid aan. 
Hijj  was van mening dat de mens vooral in intellectueel opzicht voor-
uitgangg had geboekt, maar beduidend minder in moreel opzicht. Ster-
kerr nog, hij meende dat een groot deel van de bevolking helemaal niet 
vooruitt was gegaan ten opzichte van de morele codes die primitieven 
hanteerden,, of zelfs onder dat niveau was gezonken. Lubbock kon dit 
standpuntt niet delen omdat hij de 'moderne wilden' in moreel opzicht 
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bijzonderr laag inschatte. Toegegeven, de stelling van Wallace dat Eu-
ropaa in moreel opzicht was blijven steken in het tijdperk van het barba-
rismerisme klonk extreem en nam veel afstand van het heersende vooruit-
gangsdenken.. Maar ook bij Tylor en Galton, en zelfs bij Lubbock, vindt 
menn de opvatting terug dat de eigen tijd werd gekenmerkt door een 
zekerr moreel anachronisme. Opgeslagen in de menselijke geest lagen 
ideeën,, als mentale fossielen, die de moderne mens had geërfd van zijn 
vroegee voorvaderen, "sporen van barbarisme" noemde Lubbock ze.25 

Tylorr sprak van survivals: hij was van mening dat veel moderne ver-
schijnselenn alleen verklaard konden worden als "relict van een primi-
tieverr mentale toestand". In de folklore die men overal nog aan kon 
treffen,, maar ook bijvoorbeeld in de gewoonte om sieraden te dragen, 
weerspiegeldenn zich de gebruiken van het verleden. Deze survivals 
warenwaren een manier om het heden tastbaar te verbinden met een ver ver-
leden.. Voor de darwinisten Lubbock en Galton waren survivals vooral 
ookk een teken van de onvolledige aangepastheid van de moderne mens 
aann zijn omstandigheden. Galton benadrukte dat de beschaving nog 
slechtss een teer plantje was, kwetsbaar omdat de natuurlijke selectie 
haarr civiliserende werk nog niet had kunnen vervolmaken. Het civili -
satieprocess had er weliswaar voor gezorgd dat bij ontwikkelde Europe-
anenn het "instinct" tot het leveren van een continue arbeidsinspanning 
biologischh verankerd was geraakt en dat "de wilde, ontembare ruste-
loosheid",, die bij de primitieve nomaden aangeboren was, "wegge-
teeld""  was. Maar het morele karakter van de mens droeg nog steeds de 
smettenn van de zonden van de oermens. 

Dezee overwegingen van Lubbock en Galton zijn kenmerkend voor 
eenn nieuw patroon van redeneren dat de sociale, politieke en mentale 
identiteitt van de mens koppelde aan zijn biologische wordingsgeschie-
denis.. Een vroeg voorbeeld hiervan is Henry Maine's Ancient Law 
(1861),, dat grote invloed had op Bagehot en andere politieke denkers. 
Voorr Maine stond vast dat de politieke filosofie, met haar abstract-ra-
tionelee principes en universele waarheden, moest worden vervangen 
doorr een moderne wetenschappelijke bestudering van sociale, poli-
tiekee en juridische denkbeelden. Aan de evolutionaire inzichten van de 
wetenschapp kon men ontlenen dat de menselijke natuur geen constante 
was,, zoals men op basis van het natuurrecht zou denken, en evenmin 
gefixeerdd was. Integendeel, elk menselijk individu was een samenraap-
sell  van in de loop van de geschiedenis geselecteerde kenmerken, zoals 
dee samenleving op haar beurt een mengeling was van natuurlijk geë-
volueerdee gebruiken; er was geen vaststaande einduitkomst van deze 
individuelee en sociale evolutie. Het feitelijk proces van sociale veran-
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dering,, zoals dit in de evolutie gestalte kreeg, trok zich niets aan van 
mooiee universele politieke principes.26 Maine verzette zich hierbij na-
drukkelijkk tegen de opvatting van Rousseau dat er een volmaakte so-
cialee orde kon worden gecreëerd door aan te sluiten bij de natuurlijke 
orde,, ongeacht de feitelijk gegroeide toestand waarin een samenleving 
zichh bevond. De menselijke natuur liet zich niet begrijpen als een per-
fectee en voor iedereen gelijke oertoestand waarnaar men uit vrije wil 
terugg kon keren; het was een in een groot tijdsverloop ontwikkeld en 
heell  geleidelijk verbeterd geheel van kenmerken, gebruiken en wetten 
datt bovendien van de ene tot de andere etnische groep grote verschillen 
vertoonde.. De ware aard van de mens was gelegen in de evolutionair 
geërfdegeërfde eigenschappen van het ras. Kleine veranderingen in fysieke en 
mentalee eigenschappen werden binnen het ras van generatie op genera-
tiee doorgegeven. Om de moderne samenleving te kunnen begrijpen 
wass volgens Maine nauwgezet onderzoek nodig naar de primitieve so-
cialee toestand en haar verdere ontwikkeling. Hetzelfde gold voor het 
recht,, dat zich had ontwikkeld van eenvoudige primitieve vormen naar 
dee complexe van de moderne tijd. Deze 'natuurgeschiedenis van het 
recht'' liet zien dat die ontwikkeling niet door de menselijke rede was 
gecontroleerd.27 7 

Inn deze evolutionaire visie op de wording van rechtssystemen en po-
litiekee instituties was de invloed van Darwins Origin duidelijk te her-
kennen,, vooral in de rol die werd toegeschreven aan natuurlijke selec-
tiee met haar - in relatie tot menselijke strevingen - toevallige uitkom-
sten.. Belangrijker was echter dat Maine (net als overigens Galton en 
Bagehot)) aan zijn darwinisme een forse scheut lamarckisme toe-
voegde:: essentieel voor de ontwikkelingen die hij schetste was de aan-
namee dat het mogelijk was dat de talloze voorgaande generaties hun 
geaccumuleerdee ervaringen op de een of andere wijze langs biologi-
schee weg doorgaven aan hun nageslacht. Hoe deze genetische door-
giftee van culturele verworvenheden precies plaatsvond, werd door-
gaanss niet expliciet aangegeven, terwijl ook uitdrukkelijke verwijzin-
genn naar Lamarck vrijwel altijd achterwege bleven. Het was eenvoudig 
eenn aanname die in brede kring - ook door Darwin zelf - werd gehan-
teerd,, vermoedelijk omdat zij onmisbaar werd geacht. Zonder deze 
aannamee kon immers niet worden vastgehouden aan de evolutionaire 
kernideee dat in de primitieve mens en zijn samenleving de kiemen ge-
legenn waren van de moderne sociaal-culturele omstandigheden. 

Aann die kerngedachte werd door Galton en Lubbock overigens een 
allesbehalvee neutrale invulling gegeven. Diverse vormen van sociaal 
onaangepastt gedrag, die zij vooral in de onderste lagen van de samen-
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levingg waarnamen, interpreteerden zij als overblijfselen van het 
'wilde'' gedrag van vóór de beschaving. Vooral de lagere klassen, 
meendee Galton, stonden nog dicht bij de "barbaren" en Lubbock 
plaatstee de criminele gevangenisbevolking op één lijn met 'wilden' en 
omschreeff  hun bestrafte daden als "pogingen om zich als wilden te ge-
dragen".. Dat juist de laagste klasse, dit meest wilde - minst getemde -
deell  van de westerse mensheid, voor de meeste nakomelingen zorgde, 
deedd Galton vrezen voor een terugval van de moderne beschaving, een 
wegglijdenn in een nieuw barbarisme.28 De beschaving, zelf het product 
vann natuurlijke selectie, dreigde aan haar eigen succes - het verbeteren 
vann de levensomstandigheden - ten onder te gaan doordat ze de laagste 
enn zwakste groepen in staat stelde zich aan de selecterende werking te 
onttrekkenn en voor een overvloedig nageslacht te zorgen. 

Inn het werk van Lubbock, Tylor en McLennan komt men niet op grote 
schaall  sporen van biologisch of sociaal-darwinisme tegen. Darwins se-
lectietheoriee was, het duidelijkst bij Lubbock, een bron van inspiratie, 
maarr werd door deze antropologen niet consequent toegepast als syste-
matischee verklaring voorde socio-culturele ontwikkeling.29 Daar staat 
tegenoverr dat anderen, die in het eerste post-Origin decennium funda-
menteell  bijdroegen aan het ontstaan van de antropologische theorie-
vormingg (Huxley, Galton, Bagehot, Wallace, Maine), uitgesproken 
darwinistenn waren. Maar belangrijker is dat de door de antropologie, 
onderr invloed van het darwinisme, teweeggebrachte 'verwildering' 
vann de mens (de onvermijdelijke erkenning van de evolutionaire band 
tussenn de geciviliseerde en de wilde mens) een wezenlijk bestanddeel 
vann het sociaal-darwinisme werd. Deze 'verwildering' was een bron 
vann de zich later in de eeuw manifesterende degeneratievrees: de rede-
neringg dat de lagere klassen - die zich het snelst voortplantten - op één 
lij nn moesten worden geplaatst met de 'moderne wilden' en de redene-
ringg dat de steeds weer opduikende vormen van bestiaal gedrag over-
blijfselenn waren die de mens had geërfd van zijn primitieve voorou-
ders,, droegen bij aan de omslag van optimisme naar pessimisme. 
Hierinn kon een rechtvaardiging worden gevonden voor testprogram-
ma'ss en andere eugenetische maatregelen die nodig werden geacht om, 
doorr kunstmatige selectie, het tempo te versnellen waarmee de nog 
aanwezigee 'wildheid' kon worden geëlimineerd. Onbedoeld leek het 
darwinisme,, doordat het de continuïteit en verwantschap tussen mens-
aap,, primitieve mens en moderne mens onomstotelijk aantoonde, te 
leidenn tot een verwildering en 'verlaging' van de mens. Dat gaf de aan-
zett voor een reactie: het ontstaan van ideeën over het creëren van een 
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beteree mens langs eugenetische weg. Galton was hiervoor de wegbe-
reider.30 0 

Dee mens is zelf een antiquiteit geworden, merkte Walter Bagehot 
eenss op. Diepgaander dan wie ook onderzocht Bagehot, mede op basis 
vann Maine's voorwerk, de aard en consequenties van de mentale erfe-
niss die de moderne mens verbond met zijn primitieve voorouders. Aan 
hemm is de volgende paragraaf gewijd. Het hoofdstuk wordt afgerond 
mett W.R. Greg, die zich, als voormalig fabriekseigenaar gewend om 
mett arbeiders om te gaan, bijzonder veel zorgen maakte over de te 
snellee voortplanting van dit deel van de bevolking, dat vaak geacht 
werdd nauwelijks uit te stijgen boven het niveau van de 'moderne 
wilde'.. Met Greg komen we uit bij een uitgesproken pessimistische 
stemming,, die haar oorsprong vond in de constatering dat de natuur-
lijk ee selectie op de negentiende eeuwse mens geen uitwerking meer 
had.. Beide mannen beïnvloedden Darwin toen deze zijn Descent of 
manman schreef.31 Ook dat verbindt hen. 

BAGEHOTSS ANALOGI E 

Zess dochters had de eerbiedwaardige James Wilson, Financial Secre-
tarytary to the Treasury in de liberale kabinetten van Gladstone en Pal-
merstonn en eigenaar van het invloedrijke weekblad The Economist. 
Eindd 1856 was Wilson op zoek naar een aankomend redacteur voor zijn 
bladd en, wellicht om die reden, was hij niet ongenegen een jonge ban-
kierr te ontvangen met de - door zijn dochters onuitspreekbaar geachte 
-- naam Walter Bagehot. 

Toenn deze in december 1856 zijn opwachting maakte op Claverton 
Manor,, Wilsons landhuis in de buurt van Bath, was zijn reputatie snel 
gevestigd.. Zeker bij Wilson zelf, die de intelligente Bagehot spoedig 
dee gelegenheid bood een aantal brieven over bankzaken in The Econo-
mistmist te publiceren. Maar niet minder bij de zes dochters, die, als we de 
overleveringg mogen geloven, danig onder de indruk waren van de don-
kerharige,, bebaarde jongeman met zijn rijzige gestalte en zijn vuurspu-
wendee ogen. De oudste dochter, Eliza, zou vanaf 1858 als Mrs. Bage-
hott door het leven gaan. 

All  vóór zijn huwelijk met Eliza werd Walter Bagehot liefdevol in de 
Wilson-familiee opgenomen. Dat gaf hem toegang tot Wilsons indruk-
wekkendee kennissenkring, die hij eens omschreef als a very fine col-
lectionlection of public animals*2 Daartoe behoorden Matthew Arnold, Thac-
keray,, het Franse dier Tocqueville, Robert Lowe, Lord Grey en niet te 
vergetenn Gladstone. Met hem zou Bagehot een zeer bijzondere ver-
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standhoudingg opbouwen. Dit maakte Bagehot gedurende enkele jaren 
tott een van de invloedrijkste adviseurs van de regering in financieel-
economischee en politieke aangelegenheden.33 

Eenn solide basis voor Bagehots nationale bekendheid werd gelegd 
toenn hij in i860, nadat zijn schoonvader gedurende een officiële missie 
inn India was overleden, hoofdredacteur van The Economist werd. We-
kelijkss zou Bagehot daarin voortaan zijn commentaren publiceren over 
vrijwell  alle belangrijke politieke en economische gebeurtenissen die 
zichh nationaal en internationaal voordeden. Onder zijn leiding ontwik-
keldee The Economist zich tot een periodiek dat, zowel in de Londense 
Cityy als in Whitehall, toonaangevend was voor de daar heersende opi-
nies.. Ondanks de tijdrovende werkzaamheden voor The Economist zag 
Bagehott kans diverse boeken te publiceren, waarvan The English Con-
stitutionstitution en Lombard Street het invloedrijkst waren. Maar ook Physics 
andand politics (1872)-in 1867 en 1868 al gepubliceerd als vijf opeenvol-
gendee artikelen in de Fortnightly Review - trok de aandacht en had, 
zekerr in kleinere intellectuele kring, invloed als een van de eerste uit-
drukkelijkee pogingen om Darwins principe van de natuurlijke selectie, 
samenn met de erfelijkheidsleer, toe te passen op de ontwikkeling van 
dee menselijke samenleving in het algemeen en op de politiek in het bij-
zonder. . 

Walterr Bagehot werd op 3 februari 1826 in Langport, Somerset, gebo-
ren,, in de woonruimte boven de bank waarvan zijn vader manager was. 
Hoewell  een plattelandsgemeente met niet meer dan 1200 inwoners, 
ontleendee Langport aan zijn functie als haven en handelscentrum een 
zekeree kleinstedelijke allure. Het stadje werd gedomineerd door twee 
families:: de Stuckeys en de Bagehots. Vincent Stuckey was de eigenaar 
vann de bank van Langport, destijds de belangrijkste financiële instel-
lingg in het westen van Engeland. De Bagehots waren sinds enkele ge-
neratiess een gevestigde familie van vooraanstaande kooplieden. Toen 
Thomass Bagehot, de vader van Walter, in 1824 trouwde met Edith 
Stuckey,, werd de zakelijke relatie die reeds lang tussen de beide ge-
slachtenn bestond, uitgebreid tot een familierelatie. 

Hett hoeft, gezien deze achtergrond, geen verbazing te wekken dat 
Walterr Bagehot werd gevormd in de beste tradities van de Engelse libe-
ralee burgerij. Zijn vader was een overtuigd aanhanger van de vrijhan-
delsprincipes.. Nauwelijks achttien jaar oud bezocht Walter in Londen, 
samenn met zijn vriend Richard Hutton, enkele van de tumultueuze bij-
eenkomstenn van de Anti-Corn Law League?* James Wilson, zijn latere 
schoonvader,, stond bekend als een van Cobdens bondgenoten en Ie-
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verde,, voornamelijk achter de schermen, een belangrijke bijdrage aan 
dee vorming van de denkbeelden van het verbond.35 Een fervent voor-
vechterr van de vrijhandelsbeweging en van het politieke liberalisme is 
Bagehott echter nooit geweest. Zijn kenmerkende scepsis en zijn grote 
behoeftee aan onafhankelijkheid in zijn denken, maakten dat hij zich ge-
nuanceerdd en gematigd opstelde. Laissez-faire was naar zijn mening 
eenn gezond principe om duidelijk te maken dat de regering zich er 
verree van diende te houden om de zakenman voor te schrijven hoe hij 
zijnn bedrijf moest leiden en geld verdienen. Maar tegelijk zag hij in, dat 
hett ook een principe was dat gemakkelijk aanleiding gaf tot schadelijke 
overdrijving,, bijvoorbeeld door degenen die beweerden dat elke vorm 
vann nationale wetgeving ter bescherming van gezondheid en welzijn 
vann fabrieksarbeiders uit den boze was, of die meenden dat men moest 
nalatenn de hongerende Ierse boeren te helpen, omdat daarmee geen 
enkell  zakelijk belang was gediend.36 

All  vanaf jonge leeftijd was Bagehot zich er sterk van bewust dat de sa-
menlevingg niet bestond bij de gratie van groepsegoïsme, maar dat er 
sprakee was van een fragiel sociaal netwerk, dat men intact dient te hou-
denn en dat het daartoe noodzakelijk was dat de politieke leiders over 
moreell  gezag beschikten. Vooral één, aan den lijve ondervonden, histo-
rischee gebeurtenis sterkte Bagehot in zijn politieke opvattingen. In de 
herfstt van 1851 was hij naar Parijs vertrokken in een poging om daar de 
teleurstellingenn te boven te komen over zijn werk in Londen als advo-
caat,, dat zijn onderzoekende geest maar weinig bevrediging schonk. 
Hijj  verbleef nog steeds in de Franse hoofdstad toen, gedurende de eer-
stee dagen van december, president Lodewijk Napoleon, geconfron-
teerdd met de constitutionele onmogelijkheid van een nieuwe ambtster-
mijn,, een staatsgreep pleegde en alle macht aan zich trok. Binnen korte 
tijdd was het Tweede Keizerrijk een feit, ondanks het verzet van de repu-
blikeinen.. Dat verzet manifesteerde zich op woensdag 3 december 
doorr het opwerpen van barricades, onder andere op de boulevard St. 
Martin,, direct onder de verbaasde ogen van Bagehot. Ter plekke bleek 
hemm tot zijn niet mindere verrassing dat het gewone volk ertoe neigde 
dee zijde van Lodewijk Napoleon te kiezen en dat het er in elk geval 
weinigg voor voelde de zaak van de opponerende bourgeoisie te steu-
nen.. Die bourgeoisie, onderling verdeeld, was in de kwade geur komen 
tee staan van jarenlang kortzichtig en ineffectief bestuur, vooral geleid 
doorr eigenbelang en niet vrij van corruptie. In de hele periode sinds 
17899 had het aan politieke stabiliteit ontbroken. Geleidelijk begon bij 
hett gewone volk de behoefte aan rust en orde naar voren te komen. 
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Dezee verrassende wending in de opstelling van de tot voor kort zo radi-
calee Parij se bevolking, zette Bagehot aan het denken over de vraag wat 
eenn volk brengt tot loyaliteit aan een bepaald regime en wat die loyali-
teitt verbreekt. Deze vraagstelling loopt als een rode draad door de 
zevenn brieven over de staatsgreep die hij naar Engeland zond en die in 
januarii  en februari 1852 in The Inquirer werden gepubliceerd. In de 
tweedee brief constateerde hij dat er vooral dankzij het dagelijkse werk, 
vaakk hard en monotoon, van vroegere generaties "op de een of andere 
manierr een soort sociaal netwerk" is ontstaan en dat het de primaire 
taakk van de maatschappij is dit netwerk te behouden.37 De eerste eis die 
hett volk daarom aan een regering stelt, is dat zij ervoor zorgt dat men 
mett werken zijn brood kan verdienen. Hieraan moet voorrang worden 
gegevenn boven het nastreven van hogere idealen. Deze simpele les was 
menn in Frankrijk vergeten; te veel energie werd er gestoken in de ver-
vaardigingg van grondwetten met abstracte, theoretische beginselen en 
vann talrijke declaraties over vrijheid en gelijkheid, die in de praktijk 
krachtelooss bleken te zijn. "Zelfs ik kan niet geloven in een regering 
vann advocaten en krantenredacteuren", schreef Bagehot op 7 december 
18511 aan zijn moeder. De revoluties van 1848 hadden wat hem betreft 
hett falen van newspaper statesmen duidelijk aangetoond. De grote po-
litiekee invloed van de pers en de intellectuele voorhoede had naar zijn 
meningg de Franse samenleving onstabiel gemaakt, doordat bestaande 
zekerhedenn voortdurend ter discussie werden gesteld. Daarentegen had 
Lodewijkk Napoleon zijn fundamentele taken als bestuurder - het be-
schermenn van industrie en werkgelegenheid en het bevorderen van de 
welvaartt - goed vervuld; hiermee was het vertrouwen van het produce-
rendee en handeldrijvende deel van de natie hersteld en de economie 
bloeidee weer op. Hij had zich, kortom, een goed beschermer van huis 
enn haard getoond, hetgeen ook door het gewone volk werd gewaar-
deerd. . 

Inn Engeland leidde Bagehots relatief positieve oordeel over het auto-
cratischh bewind van Lodewijk Napoleon en zijn begrip voor diens anti-
parlementairee staatsgreep tot verontwaardiging, vooral in liberale 
kring.. Dat de meerderheid een ondubbelzinnige veroordeling van Na-
poleonss eigenmachtige optreden verlangde, bleek wel toen Palmerston 
werdd gedwongen tot aftreden als minister van buitenlandse zaken, 
omdatt hij overhaast het nieuwe Franse bewind had erkend. Maar Bage-
hot,, ver van het politiek gekrakeel in Londen, kon ongestoord komen 
tott een eigenzinnige, rationaliserende, analyse van de situatie in Frank-
rijk ;; een analyse die op het eerste gezicht een utilitaristische visie op de 
politiekk lijk t te verraden, doch die bij nader inzien vooral door pragma-
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tismee wordt gekenmerkt. Met dit pragmatisch oordeel maakte Bagehot 
zich,, net als Maine in 1861 zou doen, los van het politiek idealisme dat 
sindss de dagen van de Franse Revolutie zo'n belangrijke rol had ge-
speeldd en dat de desem was in Benthams utilitarisme. In die zin zijn de 
brievenn over de staatsgreep een afscheid van het utilitarisme en van de 
ideëlee benadering van politieke vraagstukken die vanaf de Verlichting 
dee boventoon had gevoerd. Daarmee verruilde Bagehot de bevlogen-
heidd van universele idealen voor een historiserende benadering, die elk 
regimee in zijn eigen context beoordeelde. Utilitaristisch was zijn bena-
deringg nog slechts in de meer platvloerse zin van het begrip, zoals in de 
passagee waarin hij het berekenende in het optreden van Lodewijk Na-
poleonn prees, toevoegend dat berekening "essentieel (is) voor een 
koopmann en uitzonderlijk nuttig voor een staatsman."38 Bagehot was 
tott de slotsom gekomen dat men "de grote complexe sociale machine" 
slechtss kon begrijpen vanuit een praktische en historische benadering 
enn niet vanuit een benadering die theoretische beschouwingen over de 
universelee rechten van de mens als vertrekpunt koos. Daarmee toonde 
hijj  zijn desillusie over 1848: hadden de ervaringen uit dat jaar niet be-
wezenn dat transnationale politieke waarden en remedies niet werkten 
enn dat ongeduldige revolutionaire voorhoedes spoedig in een isolement 
geraakten?? Politiek handelen moest aansluiten bij de nationale poli-
tiekee traditie en hervormingen moesten voorzichtig, stapsgewijs, wor-
denn doorgevoerd, zodat het grote publiek ze kon begrijpen en accepte-
ren.39 9 

Dezee noties zouden niet meer uit Bagehots politieke denken verdwij-
nen.. Daarbij had hij, vermoedelijk gevoed door zijn Parijse ervaringen, 
eenn scherp oog voor het irrationele in de politiek. In The English Con-
stitutionstitution (1867) beargumenteerde hij uitvoerig dat de mystiek van het 
-- met religieuze sancties omgeven - koningschap, leidend tot een irra-
tionelee eerbied van de laagste klassen voor het koningshuis, de monar-
chiee tot een nuttige institutie maakte: de pracht en praal van het ko-
ningschapp leidden de aandacht af van de gewone politici die, profite-
rendd van de loyaliteit die de massa tegenover de koning voelde, zich 
betrekkelijkk ongestoord konden concentreren op het dagelijkse poli-
tiekee zakendoen, daarmee de werkelijke macht uitoefenend. Zo bracht 
Bagehott de bij uitstek pragmatische conceptie van de politiek als effi-
ciëntt bedrijf - een bedrijf dat werd geleid door de gegoede midden-
klassee - in verbinding met de nationale traditie van de Britse monar-
chie.. Hij zag het als een nationaal kenmerk van Engeland dat het gezag 
err voortkwam uit het ontzag voor de monarch en de adel en dat dit 
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gezagg door min of meer professionele politici werd benut om, door-
gaanss zonder al te veel tegenwerking door het volk, te kunnen regeren. 
Enn hij achtte het in overeenstemming met dit op ontzag voor waardig-
heidd gebaseerde systeem dat de nieuwe aristocratie, bestaande uit za-
kenliedenn en intellectuelen, toegang zou krijgen tot het House of 
Lords.40 0 

Inn 1848 hadden, vrijwel gelijktijdig, in diverse Europese landen 
vooruitstrevendee groeperingen een doorbraak proberen te forceren, 
waarbijj  zij zich lieten leiden door grotendeels dezelfde politieke opvat-
tingen,, door universele idealen. En toch bleek de uitkomst in elk land 
verschillend.. Bagehot trok daaruit de conclusie dat het nationale karak-
terr de belangrijkste factor is in de politiek en dat het absurd is te menen 
datt dezelfde instituties, gestoeld - zoals het utilitarisme wilde - op uni-
verselee ethische principes, op verschillende landen, verschillende vol-
keren,, kunnen worden overgeplant. 

Hett was deze conclusie die Bagehot ertoe bracht om in zijn filosofe-
renn over de politiek aansluiting te zoeken bij de etnologie, de antropo-
logiee en van daaruit bij de biologie. Elke nationale cultuur had een eeu-
wenlangg ontwikkelingsproces doorgemaakt, waarin diepgewortelde 
nationalee tradities en eigenschappen ontstonden. Daarmee moest men 
bijj  het analyseren van de politieke problemen van een land en het aan-
dragenn van politieke oplossingen terdege rekening houden. Dat Bage-
hott deze denkrichting insloeg, kan waarschijnlijk mede worden terug-
gevoerdd op de invloed van zijn oom, James Prichard, een van de pio-
nierss van de antropologie, met wie Bagehot van jongsaf regelmatig 
contactt had. In de jaren onmiddellijk voorafgaand aan het schrijven 
vann Physics and politics kwam daar de invloed bij van Henry Maine 
(wienss Ancient law Bagehot zeer bewonderde), van Lubbock, McLen-
nan,, Tylor en Huxley.4' 

Watt bij Bagehots Physics and politics meteen opvalt is de ondertitel: 
"Gedachtenn over de toepassing van de principes 'natuurlijke selectie' 
enn 'erfelijkheid' op de politieke samenleving." Natuurlijk was het Ba-
gehott er niet om te doen de toekomstige historici van het sociaal-dar-
winismee een niet te missen vingerwijzing te geven over de oorsprong 
vann zijn denkbeelden. Wat hij kennelijk wilde, was om bij zijn lezers 
opp directe wijze de boodschap over te brengen dat Darwins theorie ook 
voorr een beter begrip van de politiek waardevol was. En hij maakte er 
geenn geheim van dat hij rechtstreeks naar analogie van de natuurlijke-
selectie-theoriee redeneerde: 

...nett zoals elke grote wetenschappelijke conceptie de neiging heeft om 
haarr grenzen te verleggen en bruikbaar te zijn voor het oplossen van 
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problemenn waaraan men niet dacht toen ze werd gevormd, zo kan ook 
inn dit geval wat louter ten behoeve van de geschiedenis van de dieren 
naarr voren werd gebracht [nl. de theorie van de natuurlijke selectie -
CH]]  met een aanpassing in de vorm, maar met dezelfde essentie, wor-
denn toegepast op de menselijke geschiedenis.42 

Bagehott was er zich zeer sterk van bewust dat in zijn eeuw op geen 
enkell  terrein waarop het menselijk vernuft zich manifesteerde, zo'n 
grotee vooruitgang was geboekt als in de fysische wetenschappen. En 
datt vervulde hem, als beschouwer van economie en politiek, met een 
zekeree jaloezie. Zou het niet mogelijk zijn om ook op die twee terrei-
nenn van menselijk handelen, net zoals de geologen de aardkorst ont-
leedden,, in de diepere lagen van de menselijke historie en prehistorie 
dee neerslag te vinden van de oorzaken - de nog altijd werkende, uni-
forme,, oorzaken - die het doen en laten van de mens kunnen verklaren? 
Dann zouden dus de wetmatigheden die het handelen van de moderne 
menss bepalen, gezocht moeten worden in de primitieve samenlevin-
gen.. Dit is wat de antropologen geloofden en Bagehot met hen. Maar 
hijj  ging verder, door het bestaan te veronderstellen van bepaalde fy-
siekee oorzaken die, via de erfelijkheid, generatie met generatie verbon-
denn en tot vooruitgang leidden.43 Hij had Darwin nodig om zijn redene-
ringg sluitend te maken. 

Bagehott betwijfelde niet dat in de vroege geschiedenis van de mens 
natuurlijkee selectie een belangrijke rol had gespeeld: "De sterksten 
moorddenn de zwaksten uit waar ze maar konden." Daarbij bleek spoe-
digg dat degenen die zich organiseerden in een soort stam- of staatsver-
band,, hoe primitief ook, superieur waren in de strijd. Het was dus van 
levensbelangg om mensen ertoe te brengen zich aan bepaalde gemeen-
schappelijkee regels (een soort wet, een primitief rechtsstelsel) te hou-
denn en zich zo te onderwerpen aan het algemeen belang. Maar hoe kon-
den,, vanuit een oersituatie waarin iedereen tegen iedereen vocht, men-
senn ertoe worden gebracht zich aan bepaalde regels te onderwerpen? 
Daarvoorr was volgens Bagehot om te beginnen nodig dat één van de 
individuenn autoriteit uitstraalde, indruk maakte, zich gezag verwierf en 
ditt gezag door uiterlijke tekenen van waardigheid ten toon spreidde. 
Ditt was het principe van deference and dignity dat Bagehot zowel aan 
hett werk zag in de vroege geschiedenis van de arische stammen met 
hunn machtige koningen, alsook in de Victoriaanse monarchie van zijn 
eigenn tijd. Maar terwijl in de moderne samenleving de sociale instinc-
tenn die samenbinden erfelijk gegeven waren, moesten in de primitieve 
samenlevingg die instincten nog gevormd worden. Dat gebeurde door-



1522 DE D W A A L T O C H T VA N H ET SOCI A A L - D A R W 1 N I S M E 

datt de individuen die het meeste respect afdwongen - de leider en de 
elitee waarmee hij zich omgaf - regels stelden en de gehoorzaming 
daaraann afdwongen. Zodoende vormde zich een beschermende 'korst 
vann gewoonterecht' en werd er een hereditary drill  tot stand gebracht, 
diee steeds de basis is geweest van de verschillende beschavingen. De 
menss heeft zodoende, zoals Bagehot het uitdrukte, zijn eigen domesti-
catiee tot stand gebracht, waarbij de stammen die het best 'getemd' 
warenwaren de sterksten bleken te zijn in de strijd om te overleven, omdat zij 
dee meeste coherentie vertoonden, hetgeen hen een voordeel gaf ten op-
zichtee van minder samenhangende stammen.44 De sociale instincten 
kwamenn voort uit ongelijkheid (het ontzag voor een sterke leider en 
zijnn elite) en uit strijd: "De beschaving ontstaat omdat een begin van 
beschavingg een militair voordeel is." Het was de gereglementeerde sa-
menlevingg die overleefde door anderen te verslaan en te onderwerpen. 
Ditt is het darwinistische aspect van Bagehots theorie, een analogie van 
dee strijd om het bestaan tussen de soorten.45 

Maarr Bagehot vermengde de darwinistische elementen in zijn redene-
ringenn met de lamarckistische veronderstelling dat verworven eigen-
schappenn langs erfelijke weg konden worden doorgegeven. Het wezen 
vann de maatschappelijke organisatie, namelijk de sociale instincten die 
samenbinden,, heeft de mens volgens hem langs de weg van de biologi-
schee erfelijkheid van zijn voorouders meegekregen. De maatschappij 
zitt als het ware in ons zenuwstelsel. Bagehot wist niet precies hoe deze 
erfelijkheidd werkte. Hij veronderstelde dat er een transmissie plaats-
vondd via het zenuwstelsel, waardoor de gecultiveerdheid van de ouders 
inn belangrijke mate overging op de kinderen. Hij geloofde dus dat de 
geestt rechtstreeks invloed had op het zenuwstelsel, dat in zekere mate 
plooibaar,, kneedbaar, was zodat er via het zenuwstelsel culturele ver-
worvenhedenn konden worden doorgegeven aan het nageslacht. Het 
mentalee kreeg een fysieke vorm (aangepast zenuwstelsel) om daarna 
opnieuww mentaal te worden.46 

Ondankss het proces van zelf-domesticatie door de zichzelf tem-
mendee mens en de selectieve voordelen die dit bood, bleven er, ook in 
dee geestelijke gesteldheid van de moderne mens, primitieve restanten 
aanwezigg die als een schaduw over zijn ziel vielen. Het was de erfenis 
vann het wilde en zelfs dierlijke verleden. Binnenin het ontwikkelde 
breinn huisde een "bruut brein", zoals de crimineel-antropoloog Henry 
Maudsleyy het uitdrukte.47 Het was de zetel van het onbedachtzame, 
nerveus-overhaastee gedrag van de opgejaagde diermens, die alleen 
doorr de pure snelheid van zijn handelen kon overleven. En tegelijk was 
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hett de oorzaak van de vaak nog ergerlijke traagheid van de menselijke 
geest,, die zich slechts met kruipende geleidelijkheid ontwikkelde van 
bestiaall  instinct tot humaan intellect. Doordat moderne samenlevingen 
dee menselijke aard hadden geërfd die superieur was gebleken in bar-
baarsee tijden, waren ze opgezadeld met een mensdom dat lang niet in 
allee opzichten voldoende geëvolueerd was voor het moderne gecivili-
seerdee leven. 

Hoewell  alle mensen de sporen van hun vroege voorgeschiedenis met 
zichh meedroegen, moest men niet over het hoofd zien, benadrukte Ba-
gehot,, dat elke groep (volk of ras) zijn eigen specifieke evolutionaire 
historiee had en dus ook een eigen, uniek, ensemble van geërfde eigen-
schappenn vertegenwoordigde. Daardoor varieerden volken en bevol-
kingsgroepenn zozeer in hun moreel besef dat het zinloos was om uit te 
gaann van universele politieke en ethische principes, die voor alle vol-
kenn golden. Elk politiek systeem moest als een maatkostuum aanslui-
tenn op het unieke nationale karakter van een volk of ras, op de speci-
fiekee kenmerken van de groep. Evenals een deel van zijn tijdgenoten 
wass Bagehot van mening dat het vooral de lagere klassen, net als de 
primitievee bewoners van achtergebleven gebieden, aan voldoende mo-
reell  besef ontbrak. "We hebben in een omvangrijke samenleving als 
Engelandd massa's mensen die nauwelijks beschaafder zijn dan de 
meerderheidd van tweeduizend jaar geleden", stelde hij en raadde de 
lezerr die dit niet geloofde aan om maar eens goed naar zijn keukenper-
soneell  te kijken!48 

Ookk de oorsprong van de nationale aard, bijvoorbeeld van de Engel-
senn of de Fransen, lag volgens Bagehot in de vroegste samenlevingen. 
Bepaaldee eigenschappen van een dominant individu of een dominante 
groepp werden maatgevend voor de andere leden van de gemeenschap. 
Dee noodzaak om zich aan te passen aan de omstandigheden betekende 
inn dit geval de noodzaak om de eigenschappen van het dominante indi-
viduu of de dominante groep te imiteren. Zo ontstond er een model van 
gewoonten,, van normen en waarden, dat, bij navolging, tot succes 
leidde.. Wat succes had werd steeds weer geïmiteerd en, omgekeerd, 
wiee succes wilde hebben moest zich conformeren aan de heersende 
mores.. Bagehot redeneerde ook hier weer naar analogie van de evolu-
tietheoriee en maakte daar allerminst een geheim van. Wie zich niet con-
formeerdee raakte in onmin of vergetelheid, dat wil zeggen: had geen 
success of, sterker nog, overleefde niet. Hier was, stelde Bagehot na-
drukkelijk,, het biologische principe van de eliminatie van het zwakke 
enn onaangepaste aan het werk, evenals de biologische regel dat wat 
veelvuldigg in gebruik is sterker wordt en wat weinig of niet wordt ge-
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bruikk afzwakt en uiteindelijk gedoemd is te verdwijnen. Zo komt het 
datt in een samenleving een bepaalde stijl overheerst en dat concurre-
rendee stijlen, die niet zijn aangepast aan de overheersende mores, af-
sterven.499 Welke stijl, welke karaktereigenschappen en gebruiken gaan 
overheersenn is afhankelijk van het toeval, namelijk van de uitkomst 
vann de strijd tussen individuen gericht op het verwerven van een domi-
nantee positie. De overwinnaars van die strijd spreiden daarna als het 
waree hun aard en hun stijl uit over de hele gemeenschap en bepalen de 
normm waaraan anderen zich hebben te conformeren. De rol die Bagehot 
hierr toebedeelde aan het toeval is vergelijkbaar met de functie van het 
toevall  bij Darwin. En de nadruk die Bagehot erop legde dat de natio-
nalee aard van een volk en de stijl van een bepaalde periode slechts 
langzaamm en heel geleidelijk verandering ondergingen, doet denken 
aann Darwins overtuiging dat de evolutie met kleine stapjes, gradueel, 
verloopt. . 

Hett imitatieprincipe dat Bagehot gebruikte bij zijn verklaring van de 
nationalee aard en van de culturele stijl en dat hij aan Huxley ontleende, 
legdee een groot gewicht op de voorbeeldfunctie van dominante figu-
ren.. Hij kwam hiermee in de buurt van het heroïsme of de 'grote-man-
nen-geschiedenis'' van de door hem bewonderde Carlyle. Bagehots so-
ciaal-darwinismee was niet van de collectivistisch-raciale soort, maar 
individualistisch-heroïschh van aard. Bij hem draaide de natuurlijke se-
lectiee in politicis om Het Grote Voorbeeld van het dominante individu 
-- eventueel omgeven door een elite van medestanders -, de baas die 
anderenn door zijn succes ertoe bracht zich aan zijn waarden te confor-
meren,, geestverwanten patronerend en tegenstanders vervolgend. Col-
lectiviteitenn als natie, volk en ras speelden bij Bagehot wel een rol, 
maarr dan als afgeleiden van sterke individuen, niet als op zichzelf 
staandee grootheden.50 

Datt er bij Bagehot geen sprake was van racisme blijkt vooral uit zijn 
stellingg dat de vermenging van rassen in de geschiedenis vaak een 
voordeell  is gebleken. Het pessimisme van Gobineau die, als heraut van 
eenn ondergaande aristocratie, in de zich steeds herhalende raciale ver-
mengingg van de overwinnaars met de overwonnenen het mechanisme 
vann een onophoudelijke degeneratie zag, werd niet door Bagehot, de 
vertegenwoordigerr van een zelfbewuste burgerij, gedeeld. Hij meende, 
zichh baserend op De Quatrefages, dat de vermenging van twee rassen 
somss tot een verbetering van raciale en karakterologische kenmerken 
konn leiden; en wanneer een kruising tot een slechter ras leidde, zou dit 
vanwegee de natuurlijke selectie betrekkelijk snel weer verdwijnen. 
Ookk meende Bagehot dat een land met een mengeling van rassen Ie-
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vendigerr was, dus we mogen concluderen dat hij het ideaal van natio-
nalee raszuiverheid niet deelde.5' 

Niettemin,, geheel vrij van raciale vooroordelen was Bagehot be-
paaldd niet. Het stond voor hem vast dat de verschillende rassen onge-
lij kk van kwaliteit waren en dat de Ariërs een bevoordeeld ras waren, 
zoalss bleek uit hun superieure, op vrije gedachtenwisseling berustende, 
regeringsvorm.. En hij was, als zovele van zijn tijdgenoten, behept met 
eenn mede op raciale gronden berustend Engels superioriteitsbesef. Dat 
dee Britse overheersing van India daar niet tot grote vooruitgang had ge-
leid,, kwam volgens hem doordat er in dit geval sprake was van een te 
groott verschil tussen een hoogbeschaafd ras (de Engelsen) en een laag-
beschaafdd ras (de Indiërs). De Engelsen waren te ver boven de Indiërs 
verhevenn om nog als navolgbaar voorbeeld te kunnen dienen. En aan 
dee superioriteit van de Engelse kolonisten in Australië kon evenmin 
twijfell  bestaan: "De Engelsen bezitten niet alleen betere machines..., 
maarr zijn ook zelf betere machines." Wanneer het verschil tussen twee 
rassenn te groot was, kon er bij vermenging geen morele assimilatie 
plaatsvinden.. De halfbloed die werd geboren uit de gemeenschap van 
eenn Engelsman met een Hindoe-vrouw, leefde volgens Bagehot niet al-
leenn raciaal tussen twee werelden, zonder bij een van beiden te beho-
ren,, maar was ook in moreel opzicht thuisloos; hij miste de bij beide 
culturenculturen behorende aangeboren opvattingen over discipline en orde.52 

Ookk wanneer Bagehot zijn gedachten liet gaan over de reden dat de ene 
natiee vooruitgang kende, terwijl de andere slechts eeuwenlange stagna-
tiee vertoonde, kwam hij tot denigrerende uitspraken over niet-westerse 
volken.. Hij verkondigde de onder antropologen in zijn tijd tamelijk 
gangbaree opvatting dat 'wilden' niet in staat waren vooruitgang te boe-
ken;; de eigentijdse 'wilden' waren in Bagehots ogen inferieure men-
sen,, die zich uitsluitend hadden weten te handhaven in afgelegen stre-
ken,, omdat ze daar geen mededingers hadden. Zelfs de oermens achtte 
hijj  nog superieur aan de 'moderne wilde'.53 

"Slechtss enkele naties, en wel die van Europese oorsprong, kennen 
vooruitgang...",, constateerde Bagehot. Stagnatie was de regel, voor-
uitgangg de uitzondering. Het zich voordoen van deze uitzonderlijke 
vooruitgangg meende hij te kunnen verklaren uit een drietal "wetmatig-
heden,, of bijna-wetmatigheden", waarbij opnieuw natuurlijke selectie 
eenn belangrijke rol speelde. Allereerst: in elke fase van de wereldge-
schiedeniss kwam het er gewoonlijk op neer dat de sterkste naties de 
overhandd kregen op de andere en doorgaans waren de sterkste naties 
ookk de beste. In de tweede plaats kregen in elke afzonderlijke natie 
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meestall  die karakter-types de overhand die onder de gegeven omstan-
dighedenn het meest aantrekkelijk waren en dat waren als regel de beste, 
meestt succesvolle, types. Beide processen betekenden dat er werd ge-
wedijverd.. Daarbij was het slechts bij uitzondering zo - en dat is de 
derdee (semi)-wetmatigheid - dat er van buitenaf krachten optraden die 
beidee processen intensiveerden; alleen in het invloedrijkste deel van de 
wereld,, voegde hij toe, namelijk het westen, was dit laatste het geval. 
Bagehott meende hier stellingen bij de hand te hebben, en sprak dat ook 
uit,, die in hun wetmatige uitwerking vergelijkbaar waren met het fysi-
schee verschijnsel van de natuurlijke selectie. 

Dee nog levende primitieve volken bleven steken op het allerlaagste 
niveau,, waarbij ze, op volstrekt passieve, initiatiefloze wijze volston-
denn met het imiteren van de al generaties lang bestaande, door de leider 
gesanctioneerdee gebruiken. De stamleden gedroegen zich dan ook alle-
maall  eender, zonder individuele eigenschappen: "Wanneer men één 
Vuurlanderr heeft gezien, heeft men alle Vuurlanders gezien..."54 Ove-
rigens,, Bagehot is nooit op Vuurland geweest, Darwin wel. 

Ookk de Oosterse culturen (China, Japan, India) moesten volgens Ba-
gehot,, hoewel ze een hoger niveau hadden bereikt dan de primitieven, 
wordenn beschouwd als arrested civilisations, die krampachtig vasthiel-
denn aan eeuwenoude culturele verworvenheden. Alleen de landen die 
vrijee concurrentie kenden, die open discussie toelieten en die daardoor 
hett optreden van variaties mogelijk maakten, mochten zich in vooruit-
gangg verheugen. De grote fout van statische culturen was dat ze hun 
burgerss dwongen zich te conformeren aan de culturele traditie, waar-
doorr ze het ontstaan van variëteiten in gedrag onmogelijk maakten en 
duss zondigden tegen de evolutie, die juist het optreden van kleine va-
riatiess nodig had. De vooruitgang, in het relatief geringe aantal landen 
waarr deze zich wél voordeed, ontplooide zich heel geleidelijk, met 
kleinee stapjes, zoals ook bij de biologische evolutie het geval was. Een 
onherroepelijkk gevolg van deze concentratie van de vooruitgang bij en-
kelee landen was dat ook de militaire gevechtskracht, die als gevolg van 
dee vooruitgang constant was gegroeid, geconcentreerd was geraakt bij 
eenn gering aantal beschaafde landen. "De oorzaak van deze militaire 
groeii  is bijzonder duidelijk. De sterkste natie heeft steeds weer de 
zwakkeree overwonnen." De oorlogen tegen de Boeren, die Bagehot 
doorr zijn vroegtijdige dood - in 1877 op eenenvijftigjarige leeftijd -
niett meer meemaakte, zorgden voor een akelige scheur in dit harnas 
vann Brits zelfvertrouwen. Maar voorlopig kon Bagehot nog onbezorgd 
beweren:: "De barbaren zijn niet meer zozeer verslagen concurrenten; 
zee zijn helemaal geen concurrenten meer."55 
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Zoalss uit dit standpunt al duidelijk wordt, deelde Bagehot niet de op-
vattingg van andere (latere) sociaal-darwinisten dat de moderne cultuur, 
doorr het neutraliseren van de natuurlijke selectie, de mens verzwakt 
had.. Net zoals we in onze eeuwenlange strijd om te overleven immuun 
zijnn geworden voor diverse ziekten, zijn we ook immuun geworden 
voorr de weekmakende invloed van de culturele (en sociale) verwor-
venheden.. We hebben ons aan dergelijke invloeden aangepast en ze 
daarmeee weten te neutraliseren. Als voorbeeld voerde Bagehot aan dat, 
ondankss het mondaine stadsleven, de grote steden in diverse landen 
massa'ss jonge mannen konden leveren waar men, met wat oefening, 
goedee en dappere soldaten van kon maken.56 Een omineuze uitspraak: 
19144 zou het bewijs leveren. 

Juistt de primitieve volken waren het volgens Bagehot die kwetsbaar 
blekenn voor zowel moderne ziektes, als de verlokkingen van de mo-
dernee cultuur. Overigens sloot hij zeker niet uit dat ook in westerse 
landenn de cultuur kon leiden tot het verlies van "een flinke portie harde 
mannelijkheid""  door haar "verwijvende" invloed. Maar over de hele 
liniee meende hij dat de moderne mens naar alle waarschijnlijkheid ster-
kerr was dan de mens uit de Oudheid. Dat kwam omdat de moderne 
mens,, als deel van zijn innerlijke erfgoed, nog steeds "de wilde inwen-
digee krachten die op oorlog uit zijn" bij zich droeg, terwijl hij door het 
langdurigee aanpassingsproces dat zijn voorouders hadden doorlopen 
erfelijkk nog eens extra was gesterkt.57 

Dee menselijke neiging tot overhaaste agressie was volgens Bagehot 
hett gevolg van het feit dat in de loop van de evolutie steeds degenen die 
hett snelst handelden hun vijanden wisten te doden en dus de overwin-
naarss waren die voor de meeste nakomelingen zorgden. Er was op die 
manierr geleidelijk een "erfelijke barbaarse impuls" tot onbedachtzaam 
agressieff  handelen in ons innerlijk gecumuleerd. Dat was in de mo-
dernee oorlog, waar het aankwam op berekening, eerder een nadeel dan 
eenn voordeel, redeneerde Bagehot en hij voegde eraan toe dat men in 
dee moderne tijd militairen nodig had zoals Von Moltke, die, op sluwe 
afstandd en met een koel hoofd, het dodelijke schaakspel met zijn tegen-
standerr speelde. 

Hoewell  de aangeboren neiging tot militant gedrag nog te vaak in de 
wegg stond aan een hogere, beschouwelijke levenswijze, waren de 
meestee krijgshaftige eigenschappen die een oorlog in de mens naar 
vorenn bracht in principe goed, meende Bagehot. Dat steeds de meest 
begunstigdee strijders wonnen, was dé manier waarop de goede eigen-
schappen,, die een succesvolle beschaving nodig had, voortgeplant 
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werdenn en behouden bleven in het nageslacht. Een volk dat dergelijke 
'martialee deugden' in voldoende mate bezat, beschikte daarmee vol-
genss hem over een militair voordeel in 'de wedloop van de naties'. En 
wanneerr dergelijke deugden een natie de overwinning brachten, was 
datt de premie die de natuur gaf aan die nationale karaktereigenschap-
penn die het verdienden om te overwinnen.58 

Hett was Bagehots bedoeling om Physics and politics nog uit te brei-
denn met een onderdeel waarin hij het model dat hij voor de politieke 
evolutiee had gebruikt, ook zou toepassen op de economie. Maar dat 
kwamm er niet van, zeker niet toen zijn gezondheid hem in de steek 
begonn te laten. Vanaf zijn studententijd was hij geïnteresseerd geweest 
inn de politieke economie in de lijn van Smith, Ricardo en Mill . Hij , de 
bankier,, wilde van de economie een praktische wetenschap maken, een 
leidraadd voor maatschappelijk nuttig economisch handelen. Om dat te 
kunnenn doen, wilde hij de economische ordening, net als de politieke 
ordening,, verklaren op grond en naar analogie van de fysische werke-
lijkheid.599 Welke benadering hem daarbij vermoedelijk voor ogen 
stond,, kan worden afgeleid uit Lombard Street (1873), zÜn analyse van 
dee Londense geldmarkt, waarin de volgende passage voorkomt: 

Dee rauwe en vulgaire structuur van de Engelse handel is het geheim van 
zijnn levenskracht: want daarin schuilt 'de neiging tot variatie' die, in het 
socialee zowel als in het dierlijke koninkrijk, de grondslag van de voor-
uitgangg is.6ü 

Bagehott bedoelde dat de Engelse handel sterk gedemocratiseerd was 
enn dat dit volkse karakter de economie dynamisch maakte: rijke en ge-
vestigdee handelsfamilies kregen niet de gelegenheid om op hun lauwe-
renn te rusten, zij dreigden voortdurend verdrongen te worden door the 
dirtydirty crowd of little men die hun eigen plaats onder de zon opeisten. De 
implicatiee was dat deze voortdurende bestaansstrijd, net als in de na-
tuur,, door selectie tot variatie en daarmee tot toenemende kracht 
leidde. . 

Omdatt Bagehot de politiek en de economie, naar het voorbeeld van 
dee biologie, op natuurwetenschappelijke wijze wilde bestuderen, kan 
menn hem, in de ruime zin van het woord, een positivist noemen. Maar 
hijj  was geen volgeling van Comte en hij verweet de comtisten, die ook 
inn Engeland sektarische neigingen hadden, dat ze zeloten waren, erop 
gebrandd om iedereen aan hun leerstellige opvattingen te conformeren. 
Ditt steriele comtisme hield voor Bagehot hetzelfde gevaar van cultu-
relee stagnatie in als bijvoorbeeld het confucianisme in het Oosten: het 
maakte,, door zijn doctrinaire karakter, discussie onmogelijk en voor 



44  E EN B E L A S T E N D E M E N T A L E E R F E N IS 159 9 

Bagehott stonden discussie en variatie (in evolutionaire zin) op één 
lijn.6' ' 

Invloedd is vaak een mysterieuze zaak, maar niet altijd. Soms is het hel-
derr wie door wie beïnvloed werd. Zelfs een niet bijzonder diepgra-
vendee analyse van de gedachtengang in Physics and politics maakt al 
duidelijkk dat Darwins theorie daarvoor op diverse plaatsen model heeft 
gestaan.. Het is aannemelijk dat het boek, zonder Darwin, nooit ge-
schrevenn zou zijn. De enorme indruk die Darwin op zijn tijdgenoten 
maakte,, dwong sommigen er bijna toe om zich rekenschap te geven 
vann de betekenis die zijn theorie voor hun eigen vakgebied kon hebben. 
Bagehott was een van de eersten die dit magnetisme van Darwins theo-
riee niet alleen onderging, maar erdoor geïnspireerd werd tot een ana-
logee theorie in de sociale sfeer. Hij was zeker niet de enige die in deze 
richtingg gedreven werd. Velen in de culturele kring waartoe hij be-
hoordee hadden vergelijkbare gedachten: Leslie Stephen, Henry Maine, 
Franciss Galton, Herbert Spencer, Frederick Harrison, John Seeley, 
Williamm Greg, Charles Pearson, George Lewes. Bagehot kende ze alle-
maall  en was met de meesten bevriend; Greg was zijn zwager. Bagehot 
hadd bovendien toegang tot enkele hoofdrolspelers in het evolutiedebat: 
hijj  kende Huxley en - zoals gezegd - Spencer en was bevriend met Jo-
sephh Hooker en John Lubbock.62 

Opmerkelijkk is dat Bagehots geschriften zo'n grote reputatie hadden 
bijj  diverse politieke kopstukken: bij Arthur Balfour, bij James Bryce 
diee Physics and politics een ontdekkingsreis noemde, bij Woodrow 
Wilsonn die een bewonderend artikel over hem schreef.63 Gladstone be-
schouwdee hem als een vertrouweling en raadgever, vooral op monetair 
gebied.. Als gematigd liberaal met een nogal conservatieve signatuur, 
wass Bagehot voor al deze politici iemand die goed bij hun opvattingen 
aansloot,, maar die tegelijk, door zijn antropologische, biologische en 
bovenall  evolutionistische benadering van politieke vraagstukken, 
nieuwee perspectieven voor hen opende. Iemand die, als hoofdredacteur 
vann The Economist en schrijver van de hoofdartikelen daarin, een opi-
nieleiderr was die jarenlang de politieke en economische vraagstukken 
vann de dag becommentarieerde en die aan de evolutiebiologie een poli-
tiekee dimensie toevoegde.64 

PhysicsPhysics and politics werd in boekvorm pas gepubliceerd in 1872, het 
jaarr na Darwins Descent of man. Maar Darwin had, voordat hij zijn 
DescentDescent schreef, de vijf artikelen gelezen waaruit Bagehots boek was 
samengesteldd en die hij vanaf november 1867 had gepubliceerd in The 
FortnightlyFortnightly Review. Darwin noemde deze artikelen 'opmerkelijk' en 
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namm Bagehots denkbeelden over het ontstaan van sociale coherentie in 
primitievee stammen en over het voordeel dat het hebben van enigerlei 
vormm van regering opleverde in de strijd om het bestaan, over. En on-
dankss zijn uiterst felle afkeer van de slavernij, aanvaardde hij expliciet 
Bagehotss stelling dat dit instituut in vroeger tijden een nuttige functie 
hadd vervuld. Maar Darwin beschouwde Bagehot dan ook als een auto-
riteit,, die hij diverse keren citeerde.65 Die autoriteit had echter aange-
toondd dat de theorie van natuurlijke selectie, als het om de sociale evo-
lutiee ging, slechts een gedeeltelijke verklaring opleverde. Het lamarc-
kismee was nodig om met namee de morele en intellectuele evolutie van 
dee mens te verklaren. Darwin zelf koos in grote lijnen voor dezelfde 
wegg toen hij in Descent sprak over de "transmissie" via een nog onbe-
kendd erfelijkheidsmechanisme van gewoontes, moed, intelligentie, 
maarr ook van geestesziekte en verslechterde mentale vermogens.66 

DEE ANTITHESEN VAN WILLIA M RATHBONE GREG 

Halss over kop moest de jonge student William Greg zijn geliefde Edin-
burgh,, het trotse Athene van het noorden, verlaten. Het was 1829, einde 
maart.. Nauwelijks twintig jaar jong, diende hij in het Engelse Bury de 
leidingg over te nemen van een van de fabrieken van zijn vader, een cot-
tonton king uit Manchester. De overgang van het relatief beschutte studen-
tenlevenn naar de rauwe industriële werkelijkheid moet groot zijn ge-
weest.. Met een mengeling van verbijstering en elitaire ironie consta-
teerdee Greg zo'n zeven weken later: "Ik heb hier de leiding over een 
immensee industriële onderneming, die werk biedt aan ongeveer 600 
mensen,, vermoedelijk de grootste barbaren die er buiten Afrika & Aus-
traliëë te vinden zijn - zodat ik een breed onderzoeksveld vóór me heb 
voorr filosofische experimenten in de vervolmaakbaarheid van de men-
selijkee Natuur." Bury leek hem een plek die van elk ethisch besef, van 
elkee vorm van deugdzaamheid, verstoken was. "Ik kwam hier vol van 
filantropischee visioenen & plannen, om het verstand te verlichten & 
hett karakter te zuiveren van de mensen die onder mijn hoede waren ge-
plaatst,, maar dit alles ging in rook op door de ontluisterende werking 
vann een veertiendaags verblijf in hun midden."67 

Niettemin,, hij was een echt kind van de Verlichting en zijn idealen 
verwaterdenn minder snel dan hij zelf dacht. Aan het einde van het jaar 
liett hij een vriend weten dat hij actief betrokken was geraakt bij de op-
richtingg van een Mechanics' Institution in Bury. Wekelijks gaf hij daar, 
voorr honderden toehoorders "uit alle klassen", gratis lezingen over ge-
ografie,, zich verheugend over de "glinsterende ogen & lachende ge-
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zichten""  die zijn betogen geboeid volgden. Het was "een hoopvol ex-
periment",, al moest hij erkennen dat de meeste van dergelijke institu-
tenn die elders waren gesticht, op dood spoor waren geraakt.68 Zo balan-
ceerdee hij tussen jeugdig optimisme en een vroeg-oud pessimisme. 
Zijnn latere ontgoocheling liet zich, tussen de regels van zijn hectisch 
bestaan,, al vermoeden. 

Kwamm het doordat hij zijn studie vroegtijdig moest afbreken? Feit is 
datt Greg nooit is uitgegroeid tot een wetenschappelijk onderzoeker van 
formaat.. In dit opzicht bleef hij ver achter bij zijn jaargenoot Charles 
Darwin,, die in Edinburgh blijk gaf van een redelijk consistente belang-
stellingg voor natuurhistorische onderwerpen en een al even consistente 
afschuww van bloed, wat hem ertoe bracht zijn studie medicijnen vaar-
well  te zeggen. Greg daarentegen fladderde zijn hele leven van het ene 
naarr het andere onderwerp, van de ene naar de andere discipline. In zijn 
studententijdd raakte hij bijzonder geïnteresseerd in de frenologie, des-
tijdss een veelbesproken onderwerp, vooral in radicale kringen in Edin-
burgh,, waar een plaatselijke advocaat, George Combe, zich manifes-
teerdee als belangrijkste representant van deze materialistische opvat-
tingg die de schedelvorm bepalend achtte voor iemands mentale capaci-
teiten.699 Gregs bevlieging voor de frenologie duurde echter niet lang en 
kortee tijd later stortte hij zich op de geschiedfilosofie, gelijktijdig -
zoalss gezegd - lezingen over geografische onderwerpen houdend en 
trachtendd zijn werk als fabrikant te combineren met extensieve intel-
lectuelee ondernemingen. Zijn publicaties omspanden, behalve de ge-
noemdee terreinen, de economie, de godsdienstfilosofie, de natuurfilo-
sofiee en talrijke sociaal-politieke onderwerpen. In een brief schreef hij 
eenss kenmerkend dat hij op het punt stond zich te gaan bezighouden 
mett fysiologie en anatomie "zoals ik meestal doe in de zomer", en dat 
hijj  zich vervolgens in de herfst weer op de geschiedenis zou storten.70 

Anatomiee in de zomer, geschiedenis in de herfst. Deze deels amateu-
ristische,, deels journalistieke, benadering van de wetenschap, die niet 
ongewoonn was in die tijd, treft men bijvoorbeeld ook aan bij de vroege 
evolutionistt Robert Chambers. Greg was een bekwaam en vlot schrij-
verr en hij had een scherpe neus voor interessante thema's. Dat bleek al 
inn zijn studententijd. Nadat hij in november 1826 was toegelaten tot de 
PlinianPlinian Society (een kleine studentensociëteit die, in een kelderruimte 
vann de universiteit, lezingen en discussies over natuurhistorische on-
derwerpenn organiseerde)71, ontpopte Greg zich daarbinnen spoedig als 
eenn van de meest actieve leden. Hij hield er ten minste zes lezingen; 
vann drie ervan staat vast dat Darwin, die op dezelfde dag lid was ge-
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worden,, ze bijwoonde. Het belangrijkste thema dat ze behandelden, de 
instinctenn en mentale vermogens van dieren, zou Charles bijna levens-
langg bezighouden. Of het horen van Gregs betogen hem inspiratie gaf, 
wetenn we niet. Volgens de notulen van de derde lezing, probeerde Greg 
daarinn aan te tonen "dat de lagere dieren over elke geestelijke functie & 
neigingg van de menselijke geest beschikken."72 Het lijk t dus verant-
woordd te concluderen dat Greg al vroeg, net als Darwin, nadacht over 
dee evolutionaire continuïteit tussen mens en dier. 

Maarr ook aan dit onderwerp hield hij niet vast. Nooit schroomde hij 
omm specialistische terreinen te betreden waarop hij geen expert was. 
Eenn voorbeeld is zijn Creed of Christendom (1851) dat, geïnspireerd 
doorr de historische bijbelkritiek van de Duitse theoloog David Fried-
richh Strauss, grote vraagtekens plaatste bij de 'orthodoxe' opvatting dat 
hett Evangelie de letterlijke weergave van de woorden van Jezus was. 
Hett was een van Gregs meest succesvolle boeken; George Eliot schreef 
err een lovende recensie over, waarin ze het aanbeval voor lezers die 
naarr een nieuwe vrijheid zochten in hun religieuze denken, maar 
waarinn ze ook duidelijk maakte dat Greg als geleerde niet op één lijn 
konn staan met zijn Duitse voorbeelden.73 Hij ontpopte zich primair als 
eenn popularisator van de wetenschappelijke resultaten van anderen, 
waarmeee hij voortging op de weg die hij als jong ondernemer was inge-
slagenn met zijn lezingen voor het Mechanics' Institution in Bury. Het 
lijk tt het lot van popularisatoren te zijn dat zij, dankzij hun publicaties, 
bijj  leven een grote bekendheid hebben, maar later in vergetelheid 
raken.. Dit is precies wat er met Greg gebeurde, zijn naamsbekendheid 
inn de Victoriaanse tijd was veel groter dan men op grond van zijn hui-
digee reputatie zou vermoeden. 

Pass het verschijnen van The descent of man zorgde voor een her-
nieuwdee kennismaking tussen Darwin en Greg. In dit boek had Darwin 
nadrukkelijkk verwezen naar een artikel dat Greg in september 1868 had 
gepubliceerd:: On the failure of 'natural selection' in the case of man. 
Hijj  noemde Greg in één adem met Wallace en Galton als degenen op 
wiee hij zijn visie op de rol van natuurlijke selectie in beschaafde naties 
baseerde.744 Op 14 maart 1871, nog volop bezig met het zorgvuldig en 
mett "diepe belangstelling" doorlezen van Descent, schreef Greg een 
brieff  aan Darwin, waarbij hij hem ter informatie een aantal van zijn ge-
schriftenn aanbod, onder andere over aanwijzingen voor het bestaan van 
moreell  besef bij dieren, het thema dat hem ook in Edinburgh al had be-
ziggehouden.. Verder maakte hij Darwin, om de een of andere reden die 
wijj  niet kennen, deelgenoot van zijn opvatting dat uit bestudering van 
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eenn groot aantal Ierse schedels, afkomstig van twee oude begraafplaat-
senn bij Killarney, kon worden vastgesteld dat "de Ieren altijd kinderen 
zijnn gebleven, of meer dan wij gelijken op de lagere dieren".75 Uit be-
paaldee formuleringen die Greg hierbij gebruikte, kan worden afgeleid 
datt hij Darwin kort daarvoor reeds over beide onderwerpen had ge-
sproken.. In een andere brief refereerde Greg opnieuw aan een ontmoe-
tingg die hij had met Darwin en waarin deze met hem sprak over de de-
generatiee van de Franse militair, gezien diens afnemende lengte (een 
bekendd thema zo kort na de Franse nederlaag tegen Pruisen). Beide 
voorbeeldenn geven ons een globaal idee over de strekking van hun ge-
dachtenwisseling. . 

Vervolgenss las Darwin in 1873 Gregs boek Enigmas of life (1872) en 
liett hij Galton weten dat hij het uit wetenschappelijk oogpunt nogal te-
leurstellendd vond: het boek bood grand poetry, maar was té utopis-
tisch.766 De briefwisseling tussen Darwin en Greg zou nog tot eind 1878 
voortduren,, maar duidelijk is dat de werkelijke interesse van Darwin in 
Gregg beperkt bleef tot dat ene artikel, On the failure of 'natural selec-
tion'tion' in the case of man. Wat was het, afgezien van de thematiek als zo-
danig,, dat Darwin daarin zo boeide? 

Gregg begon zijn artikel met de voor Darwin vleiende constatering dat 
dee darwinistische theorie inmiddels (in 1868) door bijna iedereen - al-
thanss iedereen die voldoende gekwalificeerd was om er zich een oor-
deell  over te vormen - werd geaccepteerd. Het moet vrij snel duidelijk 
zijnn geweest voor Darwin dat hier een geestverwant aan het woord 
was.. Greg hanteerde een herkenbare darwinistische terminologie, Dar-
winss termen 'natuurlijke selectie' en favoured races met elkaar verbin-
dend.. Bovendien knoopte hij expliciet aan bij een door Darwin bewon-
derdd artikel van Wallace, The origin of human races deduced from the 
theorytheory of natural selection (1864).77 Maar Greg was radicaler dan Wal-
lacee in het tegenover elkaar plaatsen van selectie in een natuurlijke om-
gevingg en selectie onder culturele omstandigheden. Dit was precies het 
themaa waarmee Darwin zich in zijn eigen onderzoek geconfronteerd 
zag.. Hij streefde er immers naar om de intellectuele en morele evolutie 
vann de mens te reconstrueren als een continu proces, dat de mens in 
zijnn meest primitieve situatie en de moderne geciviliseerde mens met 
elkaarr verbond. Wallace had er in zijn artikel op gewezen dat de mens, 
doorr zijn grote geestelijke vermogens, nog maar weinig onderhevig 
wass aan lichamelijke veranderingen voortkomend uit de werking van 
dee natuurlijke selectie. Die vermogens stelden de mens in staat om zich 
aann veranderende externe omstandigheden aan te passen door zijn ge-



1644 DE D W A A L T O C H T VA N H ET SOCIA A L - D A R W I N I S M E 

dragg te wijzigen, door nieuwe wapens en werktuigen te ontwerpen, 
doorr zich al naar gelang het klimaat te kleden en huisvesten, enzo-
voorts.. Zo, en door samen te werken en te anticiperen op veranderin-
gen,, kon hij, anders dan de 'lagere dieren', onder sterk afwijkende om-
standighedenn overleven met behoud van dezelfde lichamelijke ken-
merken.. Het gevolg hiervan was volgens Wallace dat bij de mens al-
leenn het brein nog aan natuurlijke selectie onderworpen was. 

Maarr terwijl in de ogen van Wallace de beschaving niet veel meer te-
weegbrachtt dan een modificatie van de natuurlijke selectie, was er vol-
genss Greg veeleer sprake van een omkering: culturele invloeden deden 
dee werking van de natuurlijke selectie teniet en lieten haar vaak in haar 
tegendeell  verkeren.78 Dit is in essentie de idee van de contraselectie, 
diee in latere sociaal-darwinistische geschriften zo'n grote rol heeft ge-
speeld.. Greg liet er geen twijfel over bestaan dat hij dit als een uiterst 
zorgelijkee ontwikkeling beschouwde. Voor hem was natuurlijke selec-
tiee een "wijs, rechtvaardig en heilzaam principe", een "rechtvaardige 
enn weldadige wet" van God, die ervoor zorgde dat alleen "de besten" 
enn "meest waardevollen" overleefden. Hij geloofde - net als Paley en 
dee andere natuurtheologen - dat de natuur, overeenkomstig de intenties 
vann haar schepper, van binnenuit heilzaam, nuttig en goed was in mo-
relerele zin.19 De menselijke beschaving diende bij de natuurlijke verhou-
dingenn aan te sluiten. Waar zij dit niet deed en door kunstmatige ingre-
penn Gods wet van de natuurlijke selectie, bewust of onbewust, tegen-
werkte,, bracht zij zichzelf in gevaar. Gregs antithese van natuur en cul-
tuur,, en het sociaal-darwinisme dat hij daarop baseerde, vonden dus 
hunn oorsprong in de natuurtheologische traditie waarin hij was opge-
groeid.. Als evolutionist onderkende hij dat de menselijke beschaving 
uitt de werking van de natuurlijke selectie was voortgekomen, hetgeen 
hett des te alarmerender maakte dat diezelfde beschaving zich nu tegen 
dee natuurlijke selectie keerde. Als natuurtheoloog en unitariër had hij 
dee neiging het goddelijk-natuurlijke met het goede te associëren en het 
menselijk-culturelee met het slechte. Elke verdere culturele verfijning 
leekk de strijdigheid met de selectiewet alleen maar groter te maken. 

Watt was er dan zo fundamenteel verkeerd in de Victoriaanse maat-
schappij?? Greg signaleerde dat het niet langer "natuurlijke voordelen" 
warenn die de doorslag gaven in het selectieproces, maar kunstmatige, 
opp conventies berustende voordelen. Het gevolg was dat voortaan de 
fortuinlijkenn - in beide betekenissen van het woord - de bevoorrechten 
inn de strijd om het bestaan waren. "Beslist, de 'selectie' is niet langer 
'natuurlijk'",, vatte Greg samen. De beschaving leidde ertoe dat macht 
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enn rijkdom niet langer terechtkwamen bij de "natuurlijke 'koningen 
derr mensen"' die "de elite van het ras" vormden, maar bij hen die hun 
welvaartt en stand hadden geërfd of die het zich door handigheid of 
gelukk hadden weten te verwerven. Echter, degenen die met een gouden 
lepell  in de mond werden geboren, waren doorgaans niet degenen die 
voorr het meest krachtige en intelligente nageslacht zorgden. Hun over-
heersendee positie was dus een bedreiging voor de kwaliteit van het 
ras.8° ° 

GregGreg liet zodoende merken bepaald geen vriend van de aristocratie te 
zijn.. Maar opvallender dan zijn anti-aristocratische degeneratievrees 
wass dat hij met zijn standpunt ook duidelijk afstand nam van het laissez 
/ai're-liberalismee met zijn nieuwe rijken. Behalve de oprukkende de-
mocratiee (die hij wantrouwde omdat ze de minst onderlegde klassen de 
zeggenschapp over de sociale regelingen en verhoudingen gaf) en de 
heersendee coulante houding tegenover de armen en incapabelen, 
noemdee hij nota bene de groeiende nadruk op de vrije wil van het zelf-
beschikkendee individu als een van de tendensen die tegen de wet van 
dee natuurlijke selectie ingingen.81 Voorwaar een stellingname die men 
niett zou verwachten bij iemand die, zoals Greg, hecht verbonden was 
mett het economisch liberalisme. Om te begrijpen wat hem tot deze op-
merkelijkee opvatting had gebracht, is het nodig nader stil te staan bij 
zijnn persoonlijke geschiedenis. 

Williamm Greg was ter wereld gekomen in hett hart van Engelands indus-
triëlee regio, in Manchester (1809). Zijn vader, Samuel Greg, van 
Schotsee oorsprong, was een van de pioniers van het industrialisme. Hij 
bezatt een katoenfabriek in Wilmslow, Cheshire, en daar ook bouwde 
hijj  zijn huis, Quarry Banks. Als jongste van dertien kinderen groeide 
Williamm Greg hier op, in de nabijheid van de fabriek van zijn vader. 
Ondankss diens aanzienlijke rijkdom, schijnt in het dagelijks leven een-
voudd de norm te zijn geweest. Quarry Banks stond bekend als een 
"openn huis", waar men onaangekondigd kon binnenvallen en waar dus 
bijnaa altijd gasten waren, aangetrokken door de informele intellectu-
alistischee sfeer die er heerste.82 De Gregs waren unitariërs en William 
kreegg zijn opleiding dan ook aan dominee Lant Carpenters Unitarian 
SchoolSchool in Bristol. Hier werd hij al jong ingevoerd in een wetenschappe-
lijk-deterministischee visie op de natuur. De unitariërs geloofden dat 
eenn goedgunstige God feitelijk alomtegenwoordig was in de actuele 
werkelijkheidd en dat hij door zijn natuurwetten, door oorzaak en ge-
volg,, het gehele universum actief bestuurde. Kennis van de natuurwet-
tenn stond dus gelijk aan kennismaken met God. Voor de unitariërs 
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moestt het christendom niet de religie van het bovennatuurlijke zijn, 
maarr van het natuurlijke. Dit naturalisme verbonden zij met een op de 
Verlichtingg teruggaand rationalisme en vooruitgangsgeloof en met een 
inzett voor sociale verbeteringen, waaronder vooral goed onderwijs.83 

Samuell  Greg deed dus wat zijn geloof min of meer van hem ver-
langde,, toen hij bij zijn katoenfabriek een Apprentice House stichtte, 
eenn soort interne ambachtsschool waar ongeveer honderd jongens en 
meisjess tussen de tien en eenentwintig jaar, afkomstig uit de werkin-
richtingenn voor de armen, werden opgeleid tot bruikbare werknemers. 
Dezee activiteiten gaven de Gregs, volgens het liberale parlementslid 
Johnn Morley, de reputatie dat zij, binnen de patriarchale verhoudingen 
vann die tijd, bijdroegen aan de sociale verheffing van de laagste klas-
sen.. Met zijn reeds gememoreerde inzet voor het Mechanics' Institu-
tiontion in Bury, trad William Greg in de voetsporen van zijn vader. Toen 
hijj  in 1833 in Bury een eigen bedrijf opzette, trok hij die lij n door in 
zijnn streven naar goede werk- en leefomstandigheden voor zijn arbei-
ders.844 Zijn oudere broer Samuel, eigenaar van een textielfabriek in 
Bollington,, richtte voor zijn arbeiders een zondagsschool op en subsi-
dieerdee badhuizen en bibliotheken om lichaam én geest te onderhou-
den. . 

Datt de sociale verhoudingen niettemin gespannen waren, kon de 
Gregss niet ontgaan. In zijn bezorgde reactie hierop toonde William 
Gregg zich een uitgesproken vertegenwoordiger van de bezittende 
klasse.. In 1830 schreef hij onheilspellend: 

Alless wijst op het naderbij komen van enigerlei soort van strijd tussen 
dee hogere en lagere klassen, en de schuld daarvoor, als hij uitbreekt, zal 
liggenn bij degenen die, door hun ophitsende toespraken ... en door hun 
onophoudelijkee en monotone klachten, een universele geest van opstan-
digheidd bij de mensen hebben opgeroepen en een afkeer van alles en ie-
dereenn die door de Natuur zijn geroepen om over hen te heersen. Alle-
maall  wachten we, in een sfeer van enige gealarmeerdheid en veel ver-
ontwaardiging,, af wat het resultaat zal zijn ... 

Inn deze precaire situatie besloot Greg een pamflet te richten aan "de ho-
geree klassen" om hen ertoe te bewegen de publieke gevoelens te mati-
genn en bij te sturen, terwijl hij zich tegelijk, geheel in lij n met zijn pa-
ternalisme,, voornam om de lagere klassen er op te wijzen dat zij het be-
drijvenn van politiek beter konden overlaten aan "knappere koppen" en 
datt zij zich het beste konden concentreren op het leren, maar niet moes-
tenn proberen zelf leiding te geven of te onderwijzen.85 Toen hij twee 
jaarr later, in december 1832, terugkeerde van een lange buitenlandse 
vakantie,, trof hij een Engeland aan dat in rep en roer was als gevolg 
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vann de verkiezingen, die nodig waren nadat door de uiterst moeizame 
aanvaardingg van de Reform BUI het kiesrecht was uitgebreid. Als spre-
kerr op een verkiezingsbijeenkomst zag hij zich geconfronteerd met 
"eenn verschrikkelijke massa van 10.000 woestelingen", die hem oor-
verdovendd uitjouwden en dreigend met hun vuisten naar hem zwaai-
den.. Schielijk moest hij een veilig heenkomen zoeken. De volgende 
dagg teruggekeerd in de fabriek van zijn vader, werd hij weggeroepen in 
verbandd met een opstand die was uitgebroken en die hij, ondanks per-
soonlijkee bedreigingen, zelf mee hielp bedwingen, 's Avonds thuisge-
komen,, ging hij slapen met zijn "donderbus en zwaard" naast zich, om 
zichh zonodig tegen gewelddadige binnendringers te kunnen verdedi-
gen.. Ondanks deze angstige ervaringen, besloot hij vijfjaar later zich 
verkiesbaarr te stellen als parlementslid voor Lancaster. Hij werd echter 
mett grote meerderheid verslagen.86 Dat Greg zich vooral in zijn latere 
geschriftenn een geharnast tegenstander van het democratiseringsproces 
toonde,, moet tegen deze achtergrond worden geplaatst. Hij geloofde in 
dee noodzaak van een oligarchisch bestuur door de hoog opgeleide elite 
vann de gegoede middenklasse, de intellectuele 'aristocratie' van de in-
dustriëlee en commerciële bourgeoisie. 

Wiee op grond van het voorgaande zou verwachten dat Greg, in de soci-
aal-darwinistischee theorie die hij ontvouwde in On the failure of 'na-
turaltural selection' in the case of man, daarin de strijd tussen de klassen 
centraall  stelde, komt bedrogen uit. In zijn optiek werkte de wet van de 
natuurlijkee selectie niet meer adequaat in de verhouding tussen de klas-
sen,, juist omdat de democratisering de biologisch zwakke lagere klas-
senn bevoordeelde ten nadele van de biologisch sterke middenklasse. 
Dee uitbreiding van het kiesrecht was dus een contraselectieve ontwik-
keling,, die de natuurlijke verhoudingen verstoorde. Als unitariër kon 
Gregg natuurlijke selectie niet anders zien dan als een 'heilzame wet', 
eenn natuurwet van het goedgunstige 'Goddelijk Bewind'. Elke strijd 
omm het bestaan die met onzuivere middelen, binnen kunstmatig verte-
kendee verhoudingen, werd gestreden, kon niet tot een natuurlijke se-
lectiee in eigenlijke zin leiden. Dat het selectiebegrip hiermee een nor-
matievee lading kreeg, moge duidelijk zijn.8"7 

Nett zoals de natuurlijke verhouding tussen de klassen door cultureel 
bepaaldee factoren was verstoord, was ook de verhouding tussen indivi-
duenduen in zijn ogen onnatuurlijk geworden. Bij rijke en bevoorrechte in-
dividuenn had de luxe waarin ze leefden een "ontmannende" werking. 
Hunn verwende kroost zou zich, "in een natuurlijke toestand van de 
maatschappij",, nooit staande hebben kunnen houden en zou "opzij zijn 
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geduwdd in de strijd en in de wedren en langs de weg zijn achtergelaten 
omm te sterven". Maar de civilisatie maakte van biologisch zwakke rij -
keluiskinderenn proteges en stelde hen in staat om hun "verschaalde" 
bekwaamhedenn aan hun nageslacht door te geven en ook hén weer in 
eenn tegelijk beschermende en ondermijnende weelde te laten op-
groeien.. Bij arme en verpauperde individuen daarentegen ondermijnde 
hethet gebrek waarin ze leefden hun biologische gezondheid, maar niette-
minn waren juist zij degenen die zich het meest overvloedig vermenig-
vuldigdenn en de natie leken te overspoelen met hun ongezonde ge-
broed.. Zij lieten zich niets gelegen liggen aan Malthus' waarschuwing 
dat,, wie niet over de middelen beschikte om voor kinderen te zorgen, 
zichh seksueel zou moeten beheersen.88 Alleen de biologisch waarde-
vollee middenklasse leek Malthus' oproep ter harte te nemen, meende 
Greg: : 

Hett zijn de middenklassen, zij die het energieke, betrouwbare en voor-
uitgaandee element van de bevolking vormen, zij die wensen op te klim-
menn en niet willen wegzinken, kortom zij die de ware kracht en wel-
vaartt en waardigheid van de naties zijn - het zijn zij die afzien van een 
huwelijkk of het uitstellen.89 

Tegelijkk zat de middenklasse volgens hem klem tussen de dominantie 
vann de bevoorrechte aristocratie en de getalsmatig aanzwellende last 
vann een inferieure onderklasse. Deze klaagzang komt ons nu enigszins 
onwerkelijkk of zelfs ietwat hypocriet voor. Gregs middenklasse be-
vondd zich immers midden in een proces van forse economische expan-
siee en werd door velen gezien als de klasse van de nieuwe, kapitalisti-
sche,, machthebbers. Niettemin is er geen reden om te twijfelen aan de 
oprechtheidd van zijn zorg, die hij zo vaak en consequent heeft geuit. 

Hett meest relevant hierbij is, dat Greg zo weinig vertrouwen toonde 
inn de goede uitkomst van het vrije, spontane spel van sociale krach-
ten.900 Zijn sociaal-darwinisme is dan ook bepaald geen voorbeeld van 
eenn klassiek laissez/a/re-sociaal-darwinisme. Terwijl zijn achtergrond 
alss industrieel en zijn culturele kring dat juist wel deden verwachten. 
Mett talrijke lijnen was hij verbonden met het gedachtengoed van het 
economischh en cultureel liberalisme. In 1842 bijvoorbeeld ontving hij 
uitt handen van de Anti-Corn Law League een prijs voor het beste essay 
{Agriculture{Agriculture and the Corn Laws). Zijn broer Robert, voorzitter van de 
Kamerr van Koophandel in Manchester en liberaal parlementslid, zette 
zichh actief in voor de intrekking van de Corn Laws. William zelf was 
nauww verbonden met de intellectuele elite van The Economist, het tijd-
schriftt van de League: Walter Bagehot (de hoofdredacteur) was zijn 
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bestee vriend en later, vanaf 1874, zijn zwager; James Wilson (de eige-
naarr van The Economist en een van de voorlieden van de League), was 
vanaff  dat jaar Gregs schoonvader, maar Greg kwam al vanaf 1851 (en 
wellichtt eerder) bij Wilson thuis. En ook Herbert Spencer (gedurende 
vijfjaarr redacteur van datzelfde blad) behoorde tot zijn intieme kennis-
senkring.. Greg en Spencer deelden een warme belangstelling voor de 
frenologie,, een fascinatie met de bevolkingstheorie van Malthus en 
(alss unitariërs of dissenters) een gemeenschappelijke religieuze achter-
grond.. In de lente van 1851 had hij Spencer complimenten gemaakt 
voorr diens Social staties en hem vervolgens gevraagd artikelen te 
schrijvenn voor de Westminster Review. Later werden beide mannen in 
hetzelfdee jaar (1868) toegelaten tot de Athenaeum Club.91 Zijn mede-
werkingg aan de in 1865 opgerichte Pall Mall Gazette bracht Greg in 
contactt met het liberale parlementslid John Morley, de biograaf van 
Cobdenn en Gladstone, maar ook met George Lewes, Leslie Stephen en, 
opnieuw,, Spencer.92 Via een ander tijdschrift, de Edinburgh Review, 
stondd Greg in verbinding met de door hem zeer bewonderde liberale 
politicuss Sir George Cornewall Lewis, die tussen 1855 en 1858 het re-
dacteurschapp van dat tijdschrift combineerde met het ministerschap 
vann financiën.93 Interessant is ook Gregs intellectuele vriendschap met 
Harriett Martineau, die net als hij een unitarische geloofsachtergrond 
hadd en met wie hij een vurige belangstelling voor het mesmerisme 
deelde.. Maar sinds haar Illustrations of political economy (1832-34) 
goldd Martineau bovenal als een vooraanstaand vertegenwoordigster 
vann het liberale sociaal-economische hervormingsdenken volgens de 
lijnenn van Bentham en Mill. 94 Zij en Greg pasten goed in de kring van 
literairee vrijdenkers die de uitgever John Chapman om zich heen verza-
melde.. Chapman, die diverse van Gregs boeken uitgaf, maakte van zijn 
huiss in Londen, aan het Strand nr. 142 tegenover de burelen van The 
Economist,Economist, een ontmoetingsplaats van auteurs als George Eliot, Ge-
orgee Lewes, John Stuart Mill , Robert Chambers, Huxley en Spencer. 
Dezee intellectuele elite "vormde de natuur óm tot een competitieve 
markt",, toegewijd als ze was aan "vooruitgang, technologie en de natu-
raliseringg van de ethiek en de mens", en maakte zodoende "de wereld 
tott een veilige plaats voor Darwin."95 

Maarr niettemin, hoezeer zijn opvoeding, zijn broodwinning en zijn 
culturelee kring ook het tegendeel doen vermoeden, Greg verbond zijn 
sociaal-darwinismee niet met de individualistische laissez faire-üloso-
fiee van het economisch liberalisme. Hij was van mening dat de verhou-
dingg tussen individuen onder de moderne cultuur niet meer werd gere-
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geerdd door de wet van de natuurlijke selectie. Zoals eerder opgemerkt, 
zagg hij natuurlijke selectie als een goddelijke wet, die voorzag in een 
heilzamee en rechtvaardige strijd. Maar de daadwerkelijke economische 
strijdd was een onrechtvaardige en oneerlijke concurrentie, een onge-
lijk ee strijd waarin de rijksten en fortuinlijksten een onnatuurlijk voor-
deell  genoten, een strijd die niets van doen had met het morele principe 
datt de besten dienden te overwinnen. 

Hett is aanlokkelijk om op dit punt een verband te leggen met Gregs 
persoonlijkee lot. Nadat hij zich in 1842 vanwege de slechte gezondheid 
vann zijn eerste vrouw, Lucy Henry, had gevestigd in het Lake District, 
inn Wansfell bij Ambleside (waar Harriet Martineau en de dichter 
Wordsworthh zijn buurtgenoten waren), ging het bergafwaarts met zijn 
bedrijf.. Door de grotere afstand was hij te veel afwezig en verwaar-
loosdee het bedrijf, waaraan ook bijdroeg zijn sterke behoefte om te 
lezenn en te schrijven. Na een lange strijd tegen de ondergang, gingen in 
18500 zijn eigen fabriek en die van zijn broer Samuel over de kop. Greg 
verloorr hierdoor bijna 40.000 pond en moest, op zijn 41ste, zijn leven 
geheell  opnieuw opbouwen.96 Dat deed hij aanvankelijk door zich ver-
derr te ontplooien als publicist; als een bezetene begon hij te schrijven. 
Inn 1851 publiceerde hij zijn Creed of Christendom, dat hem nationale 
naamsbekendheidd gaf, het jaar daarop verschenen er, in diverse tijd-
schriften,, maar liefst twaalf artikelen van zijn hand. Dankzij zijn poli-
tiekee vriend Cornewall Lewis, wist hij uiteindelijk in 1856 een bezol-
digdee regeringsfunctie te verwerven, als commissaris van de Board of 
Customs. Customs. 

Vann vrije ondernemer was hij staatsdienaar geworden. Het is goed 
voorstelbaarr dat deze gebeurtenissen, met name zijn bankroet, zijn ge-
looff  in de optimistische economische theorieën van zijn liberale vrien-
denn ernstig hebben ondermijnd. 

Tochh denk ik dat deze persoonlijke ervaringen niet het belangrijkste as-
pectt zijn om Gregs opstelling te begrijpen. Deze heeft een meer alge-
menee achtergrond, die men ook bij zijn vriend Wal ter Bagehot aantreft. 
Dee laissez faire-filosofie kende haar beperkingen, in zoverre zij buiten 
hett economisch domein minder goed toepasbaar was. In de politieke 
arena,, vooral tegenover de oprukkende democratisering, was een lais-
sezsez faire-houdïng al veel minder vanzelfsprekend. En aan het biologi-
schee front stond voor velen, ook voor liberalen, laissezfaire vrijwel ge-
lij kk aan het willoos accepteren van fysieke en mentale degeneratie. Zo 
gingg een vooruitstrevend-liberale houding op economisch gebied, re-
gelmatigg samen met politiek conservatisme (anti-democratisch) en 
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biologischh activisme (eugenetica), waar nodig met volle inzet van de 
voorr het overige zo gewantrouwde staatsmacht. Het liberalisme ging 
naa 1850 gebukt onder de angst voor het dubbele spookbeeld van Malt-
huss en Galton. Malthus deed vrezen voor een overmatige bevolkings-
groeii  in combinatie met een achterblijvende voedselproductie; Galton 
voegdee daar de nog pregnanter vrees aan toe dat de onevenwichtig-
overvloedigee voortplanting van het 'inferieure' volksdeel, afgezet 
tegenn de minimale voortplanting van de meest getalenteerden, de dege-
neratiee van het nationale ras onvermijdelijk maakte, tenzij in de indivi-
duelee vrijheid zou worden ingegrepen. Het loont de moeite om wat uit-
gebreiderr stil te staan bij Gregs confrontatie met dominee Malthus. 

Vanaff  jonge leeftijd was Greg gegrepen door diens onheilsbood-
schap,, wereldkundig gemaakt in 1798. Het is echter een misvatting dat 
hijj  een "aarts-malthusiaan" zou zijn geweest.97 Al in 1830 was hij 
samenn met zijn broer Samuel in de weer met berekeningen over de be-
volkingsontwikkeling.. Aan zijn zus schreef hij hierover dat ze samen 
eenn "zeer opmerkelijke, mooie en belangrijke conclusie" hadden be-
reikt,, die tot nu toe door alle schrijvers over het hoofd was gezien "en 
diee een aanzienlijk deel van Malthus' theorie onderuit dreigt te halen." 
Watt die conclusie precies behelsde hield hij voor zich. Hij volstond 
mett op te merken dat ze betrekking had op de toe- of afname van de 
vruchtbaarheid.988 Toen Greg meer dan veertig jaar later zijn Enigmas 
ofof life publiceerde, nam hij daarin een hoofdstuk op (Malthus notwith-
standing),standing), dat ons alsnog een idee geeft van de reden voor de opwin-
dingg die de malthusiaanse theorie vroeger bij hem en Samuel teweeg 
hadd gebracht. "Jaren geleden hoopte ik te kunnen aantonen", schreef 
hijj  in dat hoofdstuk, "dat, hoe onweerlegbaar Malthus' logica ook was, 
zijnn veronderstellingen gebreken vertoonden en dat, bijgevolg, zijn 
conclusiess ongeldig waren." Inmiddels was hem duidelijk geworden 
datt een dergelijke fundamentele weerlegging te hoog gegrepen was. 
Niettemin,, hoewel hij zich niet in staat achtte om met zekerheid aan te 
tonenn dat Malthus' theorie niet correct was, meende hij nog steeds te 
kunnenn bewijzen dat de onjuistheid van die theorie "uiterst waarschijn-
lijk ""  was. 

Hijj  voerde aan dat het zeer waarschijnlijk was dat er in de toekomst 
"fysiologischee invloeden of wetten" zouden worden ontdekt, die Mal-
thuss nog niet kende en die zijn sombere conclusies zouden neutralise-
ren.999 Vervolgens presenteerde Greg enkele "overtuigende aanwijzin-
gen""  voor het bestaan van dergelijke door Malthus niet onderkende 
fysiologischee wetten. In de eerste plaats wees hij erop dat de daadwer-
kelijkekelijke vruchtbaarheid van de mensheid altijd sterk achterbleef bij de 
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theoretisch-mogelijketheoretisch-mogelijke vruchtbaarheid. Dit zou de "zeer opmerkelijke, 
mooiemooie en belangrijke conclusie" kunnen zijn die hij zoveel eerder met 
zijnn broer had bereikt. Hij lichtte haar toe door het op dat moment gel-
dendee gemiddelde aantal kinderen per gezin in Engeland en Wales 
(4.15)) te plaatsen tegenover het aantal kinderen dat een echtpaar ter 
wereldd kón brengen (15 a 20, extremen daargelaten). Hij vroeg zich 
verderr af of Malthus wel voldoende gewicht had toegekend aan het feit 
datt elke man in de praktijk goed in staat blijkt om door zijn eigen ar-
beidd meer dan genoeg voedsel te verbouwen voor zichzelf en degenen 
diee van hem afhankelijk zijn, mede dankzij het feit dat het voedsel 
(zoalss de aardappel) zich zeer veel sneller vermenigvuldigt dan de 
menss zelf. Hij omarmde hierbij de stelling van de econoom Nassau Se-
niorr dat, voor de wereld als geheel, de feitelijke groei van de voedsel-
productiee tot nu toe steeds groter was geweest dan de bevolkingsgroei. 
Toondee de gestegen welvaart niet aan dat de hoeveelheid bestaansmid-
delenn in vergelijking tot de bevolkingsomvang duidelijk sterker was 
toegenomen?? Kwam hongersnood niet veel meer voor onder primi-
tieve,, kleine, volken, terwijl beschaafde naties met hun vele miljoenen 
inwonerss relatief weinig gebrek kenden?100 Hij sprak het vermoeden 
uitt dat er "enigerlei oorzaak" werkzaam was die fungeerde als een rem 
opp de menselijke vruchtbaarheid. Wat die oorzaak precies inhield was 
nogg niet bekend, maar Greg maakte duidelijk dat gedacht moest wor-
denn aan het soort verklaring dat Galton had gegeven voor de achterblij-
vendee vruchtbaarheid van succesvolle mannen: zij huwen vaak bij 
voorkeurr met de (enige) erfgename van een adellijk of anderszins rijk 
mann en dergelijke vrouwen zijn (door erfelijke en culturele factoren) 
doorgaanss nauwelijks vruchtbaar. Het veelvuldig uitsterven van uit-
heemsee rassen, zonder dat er hongersnood in het spel was, leek even-
eenss te wijzen in de richting van zo'n onbekende oorzaak. Maar ook in 
dee beschaafde wereld leek de mens zich soms niet te willen voortplan-
ten,, zoals in het voorbeeld dat Tocqueville hem aan de hand deed van 
2000 families in een Frans district die, althans in de directe lijn, in het 
tijdsbestekk van een eeuw waren uitgestorven.101 

Gregss worsteling met Malthus is vooral relevant omdat ze zo duidelijk 
laatt zien waar hij stond, namelijk aan de kant van degenen die, zoals 
Godwin,, aan het einde van de achttiende eeuw - en daarna - uiting 
haddenn gegeven aan het geloof in een voortdurende vooruitgang. Mal-
thuss had zijn schokkende boodschap geschreven als een reactie op 
Godwin.. Die boodschap "klonk als de veroordeling tot een lot van vol-
slagenn duisternis en vertwijfeling", zo schreef Greg met enig drama. 
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Zoo "afstotend" was Malthus' boodschap dat alleen al daarin een grond 
konn liggen om aan de waarheid ervan te twijfelen. Greg kon aanvaar-
denn dat de Voorzienigheid de aardse wereld had bedoeld als een plek 
vann beproeving, maar hij kon niet geloven dat de wereld was ontwor-
penn als "een staat van ellende". Evenmin geloofde hij dat de natuur de 
"oprechtee geneugten van de liefde" afstrafte en van de mens verlangde 
datt deze zijn natuurlijke aandrang tot vermenigvuldiging onder-
drukte.1022 Hij probeerde de malthusiaanse doctrine te demonteren door 
haarr aanspraak op noodzakelijke geldigheid aan te vechten. Daartoe 
voerdee hij aan dat er niet noodzakelijkerwijs een tekort aan voedsel zou 
ontstaann zolang het hele aardoppervlak nog niet optimaal werd ge-
bruikt:: het Europese continent kon nog wel drie of vier keer het be-
staandee aantal mensen onderhouden.103 

Inn zijn poging om, tegen het malthusianisme in, zijn vooruitgangsge-
looff  te redden, vond hij steun bij Spencer. Hij poneerde dat de alge-
menee tendens was dat de vruchtbaarheid van de mens afneemt naar-
matee de hersenontwikkeling verder voortschrijdt en constateerde ver-
volgenss dat ook Spencer, in zijn Principles of biology, die conclusie 
hadd bereikt. In zijn kenmerkende apodictische stijl had Spencer daar 
opgemerkt:: "Het surplus van de vruchtbaarheid heeft het beschavings-
process onvermijdelijk gemaakt; en het beschavingsproces zal onver-
mijdelijkk de vruchtbaarheid doen verminderen, en uiteindelijk zijn sur-
pluss doen verdwijnen."104 De bevolkingsdruk dwong de mens om zich 
tee verspreiden, de landbouw te ontwikkelen, het land te ontginnen, so-
cialee verhoudingen aan te gaan en productieprocessen te verbeteren, 
redeneerdee Spencer. Schaarste van de nodige bestaansmiddelen (en de 
daaruitt voortkomende strijd om het bestaan) legde bovendien een druk 
opp de mens om zijn cerebrale vermogens tot ontwikkeling te brengen 
teneindee die schaarste op te heffen. Heeft de mens zich eenmaal zover 
ontwikkeldd dat hij die schaarste heeft opgeheven en tegelijk zijn ver-
standelijkee vermogens geperfectioneerd, dan leiden volgens Spencer 
dee gegroeide denkkracht en de behoefte aan intellectuele activiteiten 
tott vermindering van de voortplantingsdrift. Naarmate de vervolma-
kingg van de mens zijn realisatie nadert, zal zodoende de bevolkings-
drukk met haar nadelen verdwijnen en een nieuw evenwicht worden be-
reikt.. Greg sloot graag bij deze optimistische denkwijze aan. Min of 
meerr opgelucht concludeerde hij dat het enige wat onontkoombaar uit 
Malthus'' wetmatigheid voortvloeide was, dat de mens zich noodzake-
lijkerwij ss diende in te spannen, vooral ook geestelijk, om de bevol-
kingsdrukk te kunnen weerstaan. Aan die geestelijke inspanning ont-
leendee de mens echter ook plezier. En dus kon Greg tot slot in ver-
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trouwdee natuurtheologische stijl concluderen dat er tóch sprake was 
vann een rechtvaardige, wijze en heilzame inrichting der dingen, die bij-
droegg aan de perfectionering van de mens.105 

Zij nn opluchting was echter van korte duur, aangezien zich onmiddellijk 
eenn nieuw obstakel op de weg naar die perfectionering aandiende, na-
melijkk "de tendens in beschaafde samenlevingen om het ras te verme-
nigvuldigenn vanuit zijn inferieure exemplaren." Dit (galtoniaanse) 
spookbeeld,, waarmee Greg zich bezighield in zijn On the failure of 
'natural'natural selection' in the case of man, liet zich minder gemakkelijk 
verdrijvenn dan de oude geest van Malthus.lo6 Er tikte, door toedoen van 
dee mens zelf, een biologische tijdbom. 

Wee hebben diegenen in leven gehouden die, in een meer natuurlijke en 
minderr ontwikkelde toestand, zouden zijn gestorven - en die we, met 
hett oog uitsluitend op de lichamelijke perfectie van het ras, maar beter 
haddenn kunnen laten sterven. (...) In wilde toestand, onder de wet van 
dee natuurlijke selectie, was het alleen, of voornamelijk, de gezondere 
enn sterkere exemplaren toegestaan om hun soort voort te zetten; bij ons 
wordtt geduld dat duizenden met een aangetast gestel, met lichamen die 
zijnn verzwakt door ziekte of verwaarlozing, met hersenen die onna-
speurlijkk erfelijk onheil in hun spelonken meedragen, hun afschuwe-
lijk ee erfenis van het kwaad aan andere generaties kunnen doorgeven en 
onderr een hele gemeenschap kunnen verspreiden.107 

Gregg voelde, al in 1868, de beklemming van "de vreselijk strakke wet-
tenn van de erfelijke overdracht". En in 1872, toen hij zijn Enigmas pu-
bliceerde,, wist hij dat de grote Darwin zijn zorgen volop deelde. In dit 
boekk nam Greg zijn On the failure of 'natural selection' in the case of 
manman opnieuw op, nu onder de dubbele titel Civilisation antagonistic to 
thethe law of 'natural selection' en Non-survival of the fittest, hetgeen te-
gelijkk darwinistisch en zeer onheilspellend klonk. Hij voegde er een 
achttientall  bladzijden aan toe, waarin hij er trots op wees dat Darwin 
hemm in zijn Descent had geciteerd. Om vervolgens zelf weer aan te 
halenn hoe Darwin er in dat boek op had gewezen dat de beschaafde 
menss zijn uiterste best deed om "het eliminatieproces", dat er bij primi-
tievee stammen nog volop voor zorgde dat de zwakken van lichaam en 
geestt werden uitgeschakeld, af te stoppen; en dat de mens zich, ten aan-
zienn van zijn eigen voortplanting, gedroeg als een onkundige veefok-
kerr die zijn slechtste beesten voor de nakomelingen liet zorgen. Wan-
neerr dit zo door zou gaan, concludeerde Greg, zou het leiden tot de fy-
sieke,, morele en intellectuele aftakeling van het menselijk ras.108 
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Dee enige oplossing die hij in deze situatie zag, was globaal dezelfde 
alss die welke was aangedragen door Galton, al ontkende hij door Gal-
tonss eugenetica beïnvloed te zijn. Greg voerde een denkbeeldige "filo -
sofischh staatsman" ten tonele en vroeg zich af wie hij geselecteerd zou 
hebbenn om het ras te mogen voortzetten; het zouden precies diegenen 
zijn,, die zich in de praktijk het minst vermenigvuldigden. In een ideale 
situatie,, die Greg voor zich zag, zou er "een weldadig maar onverbid-
delijkk vaderlijk despotisme" van de staat heersen. "Een republiek is 
denkbaardenkbaar waarin het paupers zou zijn verboden zich voort te planten; 
waarinn alle kandidaten voor het voorname en plechtige privilege om 
eenn onbesmet en zich vervolmakend ras voort te zetten, zouden zijn on-
derworpenn aan een toelatings- of vergelijkend examen." Zo zou het ou-
derschapp "exclusief het recht en de functie van de elite van de natie" 
worden,, waardoor de mensheid de vooruitgang zou kunnen realiseren 
diee binnen haar bereik lag. Het menselijk ras zou zich zo ontwikkelen 
tott "een glorieuze congregatie van heiligen, wijzen en atleten."109 Het 
eindstationn van zijn redenering bereikte Greg in zijn Enigmas: 

Ikk kan geen reden ontdekken - afgezien van onze eigen tekortschie-
tendee wijsheid, ons gebrekkige rechtsbesef, de merkwaardige onwe-
tendheidd van sommige klassen en de nog merkwaardiger onverschillig-
heidd van anderen ... - waarom enkele generaties niet al diegenen die 
zichh helemaal niet zouden moeten voortplanten, praktisch zouden laten 
eliminerenn uit de samenleving..."0 

Zoo bracht de diep invretende angst voor degeneratie de liberaal Greg -
alss voormalig voorvechter van de Anti-Corn Law League een erkend 
bestrijderr van staatsbemoeienis - ertoe de hulp van de staat in te roepen 
omm de voortplanting, dat meest intieme contact van twee individuen, te 
reguleren.. De voortplanting kon niet aan het vrije krachtenspel worden 
overgelatenn omdat, zo werd gevreesd, de biologisch productieve pau-
perss dan enorm in aantal zouden groeien en een zó omvangrijke onder-
klassee zouden vormen, dat de economisch productieve middenklasse 
erdoorr in de afgrond getrokken zou worden. 

Gregss ongeruste overpeinzingen laten zien dat zijn sociaal-darwinisme 
naarr het collectivisme neigde. Niet alleen doordat hij uitkwam op een 
eugenetischee visie waarin de staat optrad als een tuinman, die het snel 
woekerendee onkruid met robuuste hand uittrok om de rozen meer 
ruimtee te geven. Maar ook doordat in zijn ogen in de moderne samenle-
vingg de natuurlijke selectie niet meer werkzaam was op het niveau van 
hett individu, maar nog wel - en uitsluitend - op het niveau van rassen 
enn naties. "Hier zijn de bekwaamsten, de sterkeren, de hoger ontwik-
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keiden,, kortweg de voortreffelijker), nog steeds de bevoorrechten die 
success hebben in de wedren; die de inferieure stammen uitroeien, rege-
ren,, opzij zetten, bevechten, verorberen of naar de rand van het bestaan 
verdringen.. Dat proces vindt even zeker plaats, en bijna net zo snel, of 
wee nu rechtvaardig of onrechtvaardig zijn; of we voorzichtig of wreed 
tee werk gaan. Overal sterven de wilde stammen van de mensheid uit als 
gevolgg van het contact met de beschaafden."1'' Enig opportunisme kon 
dezee redenering overigens niet worden ontzegd; de mondiale macht 
vann Groot-Brittannië maakte het voor een Engelsman aantrekkelijk te 
denkenn dat die macht terecht (natuurwetenschappelijk correct) verwor-
venn was. 

Maarr ook dit laatste bolwerk van voortreffelijkheid - de macht van 
hett Britse Rijk - dreigde te rotten van binnenuit, waarschuwde Greg, 
nuu door het democratiseringsproces de lagere klassen het steeds meer 
voorr het zeggen kregen. Zelfs de eugenetische republiek, die hij als 
laatstee redmiddel voor zich zag, zou haar doel voorbij schieten wanneer 
hett maatschappelijk "residu" daarin de lakens zou uitdelen. Zoals 
hiervóórr reeds duidelijk werd, was Greg een uitgesproken tegenstander 
vann de democratisering. De verdere uitbreiding en hervorming van het 
kiesrechtt in 1867 en 1872 zag hij met lede ogen aan. 

Eerderr al had hij steun voor zijn standpunt gezocht bij die andere 
somberee theoreticus van de democratie, Alexis de Tocqueville. Nassau 
Seniorr had Tocqueville begin 1852 attent gemaakt op twee artikelen 
vann Greg in de Edinburgh Review, waarna de Fransman aan Senior had 
gevraagdd hem schriftelijk bij Greg te introduceren. Zo werd Greg op-
genomenn in de Engelse kennissenkring van Tocqueville, waartoe - be-
halvee Senior, met wie Tocqueville veelvuldig correspondeerde - ook 
Mill ,, Cornwall Lewis en James Stephen behoorden. Greg bezocht Toc-
quevillee herhaaldelijk op diens landgoed in Normandië, nabij Cher-
bourg,, en er werden brieven gewisseld.1'2 In 1853 stuurde Greg een 
exemplaarr op van zijn tweedelige Essays on political and social 
science,science, die hij dat jaar had gepubliceerd, en een lijst met vragen over 
hett Franse kiesstelsel. Tocqueville nam de moeite om, in een lange 
brief,, de werking daarvan uit te leggen, waarbij overigens bleek dat hij 
Gregss afkeer van het geheime karakter van verkiezingen niet deelde. In 
eenn latere conversatie met Senior gaf hij zijn mening over Greg: een 
vaardigg schrijver, maar, voegde hij kritisch toe, zijn oordeel was niet 
altijdd trefzeker, vooral omdat zijn kennis van de constitutionele wetge-
vingg en praktijk tekort schoot. Hoe dit ook zij, Tocqueville bleef de pu-
blicatiess van Greg geïnteresseerd volgen en ze beschouwden elkaar als 
geestverwanten.. Ze deelden de analyse dat op dat moment twee poli-
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tiekee principes tegenover elkaar stonden, het aristocratische principe 
(waarbijj  de regering in handen lag van de weinigen, de sociale elite -
dee "wijzen en goedopgeleiden" in de woorden van Greg) en het demo-
cratischee principe (waarbij de regeringsmacht in handen lag van de 
meerderheidd van het volk) en ze waren het eens dat het eerste principe 
terechtt de macht gaf aan degenen die de wijsheid hadden om er goed 
meee om te gaan.113 

Hett krachtigste signaal van zijn ongerustheid over de nationale toe-
komstt gaf Greg in zijn Rocks ahead, or, the warnings of Cassandra 
(1874).. Niet zonder reden koos hij ervoor zich in dit boek te tooien met 
hett pseudoniem Cassandra, de begeerlijke dochter van de koning van 
Troje,, die haar volk waarschuwde voor het houten paard dat zij arge-
looss binnenhaalden. Tevergeefs, want, hoewel de goddelijke Apollo 
haarr profetische gaven had geschonken, had hij er vervolgens, als mok-
kendee afgewezen minnaar, voor gezorgd dat niemand haar ooit geloven 
zou.. Dit was de rol die Greg voor zichzelf zag: de scherpziende, maar 
miskendee profeet. Niet één, maar drie Trojaanse paarden ontwaarde 
hij.. Hij noemde ze "nationale gevaren" en "klippen", waarop het schip 
vann de Britse natie dreigde stuk te lopen. Allereerst was er een politieke 
klip:: de politieke overheersing door de lagere klassen. Vervolgens 
doemdee er een economische klip op: de naderende industriële neergang 
vann Engeland. En ten slotte een religieuze klip: de nationale religie, 
doorr toedoen van de kerkelijk leiders verworden tot een levenloos ge-
heell  van dogma's en scholastieke leerstukken - en daardoor bijzonder 
kwetsbaarr geworden voor de moderne bijbelkritiek -, die dreigde te 
wordenn weggevaagd. Ik laat deze derde klip verder buiten beschou-
wingg en concentreer me op de eerste twee. 

Dee oorsprong van Gregs zwartgalligheid lag in het jaar 1867, toen de 
tweedee Reform BUI het kiesrecht uitbreidde tot gezinshoofden, huur-
ders,, pachters en kleine grondbezitters. Als gevolg hiervan kon, voor 
hett eerst in november 1868, een groot deel van de arbeidersklasse zijn 
stemm uitbrengen. In 1872 bepaalde de Ballot Act dat stemmingen ge-
heimm dienden te zijn. Hoewel de genoemde verkiezingen van 1868 de 
liberalenn een eclatante overwinning bezorgden en Gladstone aan de 
machtt brachten, waarschuwde 'Cassandra' Greg dat de politieke elite 
mett de Reform BUI een Trojaans paard binnen de poorten van het parle-
mentt had gehaald. Welbeschouwd had er volgens hem in 1867 een "re-
volutie""  plaatsgevonden, omdat het nieuwe kiesrecht de electorale 
machtt had verplaatst van de bezittende naar de loontrekkende klasse, 
vann "eigendom" naar "proletarisme", "van kapitaal naar arbeid". Te-
genoverr de circa 2 miljoen kiezers uit de bezittende klassen (de hogere 
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enn de middenklasse), stonden voortaan 5 miljoen kiesgerechtigden uit 
dee lagere klassen. De werking van het districtenstelsel zou hen zelfs de 
politiekee suprematie kunnen brengen.114 In zijn boek stalde Greg alle 
mogelijkee ongewenste gevolgen van deze "transformatie" van het poli-
tiekee bestel uit, die hij maar bedenken kon. 

Tee vrezen viel dat de loontrekkende klassen een coalitie zouden vor-
menn en gezamelijk een kruistocht tegen het "kapitaal" zouden begin-
nen,, want: "het meest in het oog springende sociale kenmerk van van-
daagg is de strijd tussen Arbeid en Kapitaal." Deze antikapitalistische co-
alitiee zou door de stemverhoudingen politiek onoverwinnelijk zijn. De 
kiesgerechtigdee lagere klassen zouden alleen die politici steunen die 
henn hogere lonen, kortere werktijden en meer invloed op de arbeidsom-
standighedenn gaven of beloofden, bij voorkeur afgedwongen door so-
cialee wetgeving. Gevolg; hogere productiekosten, stijgende prijzen, 
aantastingg van Engelands concurrentiepositie.115 Een uitbreiding van 
hett aantal kiesgerechtigden betekende een daling van hun gemiddelde 
opleidingsniveau.. Zo dreigde er een "onwetende democratie" te ont-
staann van incompetente kiezers die sterk geneigd waren hun individuele 
off  groepsbelang te laten prevaleren boven het algemene belang en die 
zichh meer lieten leiden door passie dan door koele intelligentie.1'6 Deze 
kiezendee massa, dit ongeschoolde electoraat, zou gemakkelijk kunnen 
wordenn verleid door politieke intriganten en cliques die hen zouden 
misbruikenn voor het realiseren van hun eigen doelen. Democratieën 
haddenn zo de algemene eigenschap dat ze zich steeds dreigden te ont-
wikkelenn tot oligarchieën van de slechtste soort. De belastingen zouden 
exclusieff  op de bezittende klassen worden gericht en sterk worden ver-
hoogd.. De Armenwetten, die "hypotheek op alle bezittingen van de rij-
ken",, zouden genereus worden toegepast.1 '7 

Kortom,, Greg schetste een inktzwart scenario, bestaande uit een 
"voortschrijdendee decadentie in alle hogere elementen van het natio-
nalee leven", een algehele vulgarisatie van de politiek, een politieke de-
generatie.. Scholing van de arbeiders kon dit probleem volgens hem 
niett oplossen. Weliswaar meende Greg dat, in vergelijking tot andere 
landen,, de Britse arbeiders in staat moesten worden geacht zich te ont-
wikkelenn tot "het beste Proletariaat van de wereld", maar ondanks alle 
scholingg zouden ze toch altijd, relatief ten opzichte van de ontwikkelde 
klasse,, het meest onwetende volksdeel blijven omdat ze, afhankelijk 
vann de arbeid van hun handen, nu eenmaal de minste vrije tijd hadden. 
En,, voegde hij veelbetekenend toe, Engeland als industriële natie kon 
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hett zich niet veroorloven om (arbeiders)kinderen tot hun veertiende 
jaarr op school te houden.'l 8 

Eén,, min of meer verrassende, oplossingsrichting zag hij: het bevor-
derenn van de bezitsvorming, zodat "de plattelandsbewoners Grondei-
genarenn worden en de stadsbewoners Kapitalisten." Dit was echter een 
minderr revolutionair voorstel dan het leek. Greg wilde niet verder gaan 
dann het afstaan (door landheren en grote boeren) van kleine grondstuk-
jess aan arme boeren en landarbeiders, terwijl de handarbeiders naar 
zijnn mening nu al genoeg verdienden om, door een soberder leefstijl, 
voldoendee te sparen zodat ze zich "in minder dan een half mensenle-
ven""  konden omvormen tot "onafhankelijke kapitalisten." De enige 
redenn die hij voor deze bezitsvorming aanvoerde was, dat bezit de 
"conservatievee instincten" zou aanwakkeren. "Kapitalisten en Landei-
genarenn mogen dan niet altijd schrandere of edelmoedige politici zijn, 
maarr ze zijn wel doorgaans Conservatief, en nooit revolutionair."119 

Dee tweede, economische, klip die het schip van de Britse natie be-
dreigde,, werd gevormd door het dreigende verlies van Groot-Brittan-
nië'ss drie belangrijkste concurrentievoordelen: de grote hoeveelheden 
beschikbaree steenkool als goedkope brandstof voor de industrie, de 
ijverr en het vakmanschap van de Britse arbeider en de grote omvang 
vann het beschikbare binnenlandse kapitaal voor investeringen. De ko-
lenvoorradenn raakten echter uitgeput, meende Greg, met prijsstijgin-
genn als gevolg. De arbeiders werkten minder uren en staakten vaker. En 
steedss vaker kwam het kapitaal uit het buitenland. Hoewel Engeland 
nogg steeds ver voor lag op zijn rivalen, was het volgens Greg uitgeslo-
tenn dat het the workshop of the world zou blijven. Hier toonde hij zich 
dee bezorgde fabrikant, die zich niet kon voorstellen dat de industrie 
zonderr steenkool kon draaien, die niet kon inzien dat er voldoende pro-
ductiee geleverd kon worden met kortere werktijden en die bij economi-
schee tegenslag dacht aan importbeperkingen om de Britse industrie te 
beschermen.120 0 

Gregss sombere voorspellingen lokten veel kritiek uit. Maar met het 
uitbrekenn van de Grote Depressie van 1878, vier jaar na de publicatie 
vann Rocks ahead, leek Cassandra's naargeestige voorspelling alsnog 
uitt te komen. Greg liet niet na om dit, in zijn Miscellaneous essays 
(1882),, in te peperen. Zijn verbitterde teleurstelling over de arbeiders-
klassee was op dit moment compleet. Hij sprak van "de bijna ongeloof-
lijk ee blunders en perversiteit van de werkende klassen", waarmee hij 
doeldee op hun koppige weigering om, in het licht van de crisis en het 
wegvloeienn van opdrachten naar het buitenland, met loonsverlagingen 
inn te stemmen, onderwijl doorgaand met talrijke zinloze stakingen.121 
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Inn een andere publicatie omschreef hij de werklieden - in het algemeen 
-- als "gemakkelijk te misleiden", "onverstandig in het nastreven van 
hunn eigen belang", "blinde volgelingen van kwaadwillende agitato-
ren",, "grof en "onmatig", allemaal in één zin.122 

Dee kwaadwillende agitatoren die hij bedoelde waren de socialisti-
schee leiders. Zijn afkeer van het socialisme ging ver terug. Reeds de 
gebeurtenissenn in het revolutiejaar 1848 hadden hem beducht gemaakt 
voorr een ontwikkeling in socialistische en communistische richting. In 
zijnn kritiek op het socialisme richtte hij zich in het bijzonder op het 
christen-socialismee van Charles Kingsley en Frederick D. Maurice. Hij 
meendee dat dit relatief gematigde, door eerbiedwaardige heren gepre-
dikte,, socialisme gevaarlijker was - want aanvaardbaarder voor een 
groott publiek - dan de veel radicalere ideeën van de Chartisten. Hij be-
stempeldee de christen-socialisten tot "anti-economische filantropen", 
diee zich ten onrechte verzetten tegen het concurrentieprincipe en zijn 
gevolgenn en die - tevergeefs naar zijn mening - hun heil zochten in de 
coöperatievee idee. Tegenover dit socialisme plaatste hij destijds (in 
1850)) de liberale political economy, waarin hij toen alle gezonde prin-
cipess van verantwoord economisch en politiek handelen verenigd zag. 
Dee sociale ellende die Engeland doormaakte, was het directe gevolg 
vann het niet naleven van die principes.123 In 1849 had hij in dit verband 
ookk de Poor Laws aan de kaak gesteld, omdat ze de mening hadden 
doenn postvatten dat werklozen, die in behoeftige omstandigheden leef-
den,, een recht konden doen gelden op een deel van het (vaak zuurver-
diende)) inkomen van de werkenden. Erkenning en toekenning van een 
dergelijkk recht kwam volgens Greg neer op de invoering van het socia-
lismee en op "een communistische decimering van de spaarcenten van 
dee werkzamen voor het onderhouden van de nuttelozen." Hij stelde "de 
ongezonde,, overdreven en enigszins sentimentele teerhartigheid" aan 
dee kaak waarmee "de crimineel en de pauper" tegemoet werden getre-
den.. De Poor Laws waren in strijd met de natuurwetten omdat ze het 
verbandd tussen bepaald gedrag en zijn gevolgen doorbraken. "De wet-
tenn van de Natuur - die ordonnantiën van de Voorzieningheid zijn en 
daaromm de belichaming van een onfeilbare wijsheid - hebben bepaald 
datt nietsdoen en zorgeloosheid tot armoede behoren te leiden ..." Veel 
armenn hadden hun deplorabele toestand aan zichzelf te wijten, liet hij 
weten,, omdat ze de wetten van de natuur overtraden, bijvoorbeeld door 
kinderenn te krijgen zonder over de middelen te beschikken om er voor 
tee zorgen. De beste, en enige, remedie die Greg hier zag was: zorgen 
datt de natuur deze overtreding kon corrigeren door staatsingrijpen te 
vermijden.. De staat kon hier, door als weldoener te interveniëren, ei-
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genlijkk alleen maar kwaad doen en zeker geen goed. En dus verdiende 
hett aanbeveling dat de staat handelde volgens principes die net zo 
strengg en rechtlijnig waren als die van de natuur zelf.124 Dit pleidooi 
voorr een laissez-fa/re-houding tegenover de armenzorg stamt, nota 
bene,, uit 1849, dus ruim vóórdat Greg de invloed van het darwinisme 
onderging.. Vóór Darwin had Greg klaarblijkelijk genoeg aan natuur-
theologischee argumenten als onderbouwing van zijn laissez-faire filo-
sofie,, waaruit blijkt dat natuurtheologie en political economy destijds 
uitstekendd samengingen. Het was het darwinisme dat hem vervolgens 
(zoalss uit Enigmas blijkt) bewust maakte van de grenzen van het lais-
sezsez faire, laissez aller omdat Darwins theorie hem dwong om de so-
cialee verhoudingen in een biologische (eugenetische) context te zien. 

Gregss opvattingen over zowel het bevolkings- en voortplantingsvraag-
stuk,, als die over het democratiseringsproces, werden gekleurd door 
zijnn haat-liefde verhouding tot de arbeidersklasse. Aan de ene kant be-
schouwdee hij de arbeiders als politiek incompetent en biologisch infe-
rieurr en, zich zeer bewust van het risico van een revolutie, als een so-
cialee bedreiging, in het bijzonder voor de welvarende klasse waar hij-
zelff  toe behoorde. Aan de andere kant toonde hij waardering voor hun 
werkkrachtt en vakmanschap, erkende hij hun vaak miserabele leefom-
standigheden,, stopte hij geld en energie in hun scholing en pleitte hij 
voorr een soort volkskapitalisme door bezitsvorming onder de arbeiders 
tee stimuleren (al was het maar om ze tot politiek conservatisme te bren-
gen).. Was hij dus inconsistent? Nee, hij was consistent binnen de gren-
zenn van zijn meritocratisch paternalisme. Hij was vóór de sociale ver-
heffingg van de beteren onder de arbeiders en wilde het kiesrecht dan 
ookk beperken tot deze arbeiderselite. Maar hij gruwde van de verpau-
perdee volksmassa's, die voor hem letterlijk het "residu" van de mens-
heidd vormden, het bezinksel van de maatschappij.125 Verheffing had 
hierr geen zin en dus werd eliminatie (door uitsluiting van de voortplan-
ting)) de remedie. Zijn politieke en biologische remedies liepen paral-
lel:: uitsluiting (van het kiesrecht, resp. van de voortplanting) van de al-
lerlaagsten,, de inferieur-geachten, sociale verheffing van het betere 
deell  van de arbeidersklasse vanuit de berekening dat hierdoor hun poli-
tiekk conservatisme zou worden gestimuleerd en hun biologische 
vruchtbaarheidd af zou nemen. 

Williamm Rathbone Greg neemt, dankzij dat ene essay uit 1868 - On the 
failurefailure of 'natural selection' in the case of man - een belangrijke plaats 
inn de geschiedenis van het sociaal-darwinisme in, vooral omdat dit 
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essayy Darwin en anderen beïnvloedde. Maar in zijn talrijke andere pu-
blicatiess komt men de vertrouwde sociaal-darwinistische terminologie 
nauwelijkss tegen. Het sociaal-darwinisme had in het denken van Greg 
niett de betekenis van een alles overheersende ideologie; evenmin 
bouwdee hij het uit tot een omvattende sociale filosofie. Veeleer was het 
eeneen element (maar wel een belangrijk element) in zijn nogal pessimisti-
schee interpretatie van de gespannen sociale en politieke verhoudingen 
inn zijn tijd. Er was naar zijn overtuiging een "oorlog" gaande tussen de 
meestersmeesters en hun werklieden over de manier waarop de welvaart, die re-
sulteerdee uit hun gezamenlijke inspanningen, moest worden ver-
deeld.1266 In die strijd stonden kapitaal en arbeid tegenover elkaar. Het 
wass deze bekende antithese van de industriële werkvloer, die het den-
kenn van de ondernemer Greg steeds bleef domineren. De kiesrecht-her-
vormingenn gaven aan de sociale tegenstelling op de werkvloer een po-
litiekee lading en verplaatsten die tegenstelling naar de arena van de na-
tionalee politiek. Aan de sociale antithese werd zo een politieke toege-
voegd:: die van de kiezende massa (met de macht van het getal aan haar 
zijde)) tegenover de intellectuele en economische elite (in toenemende 
matee bezorgd om haar materiële en geestelijke bezittingen en verwor-
venheden). . 

Dee theorie van Malthus, die Greg en zovele andere Victorianen in de 
bann bleef houden, had duidelijk gemaakt dat deze tegenstellingen 
steedss tegen de achtergrond moesten worden gezien van de econo-
misch-biologischee antithese van bevolkingsgroei en voedselproductie. 
Gregg deed zijn uiterste best om aan te tonen dat Malthus' doemscena-
rio,, althans op afzienbare termijn, geen werkelijkheid behoefde te wor-
den.. Maar hij werd uiteindelijk overweldigd door de onheilspellende 
gedachte,, die ook Galton zo bezighield, dat de biologisch inferieure 
klassenn zich aanzienlijk sneller en overvloediger vermenigvuldigden 
dann de prudente en weinig vruchtbare hogere klassen. Deze ontwikke-
ling,, verscherpt nog door de overdracht van de politieke macht van 
elitee naar massa, leidde tot een ernstige biologische en politieke onba-
lans,, met de degeneratie van het nationale ras en de afbladdering van 
dee nationale machtspositie als schier onafwendbaar lijkende gevolgen. 
Zoo bracht het darwinisme in Gregs sombere geest een biologisering 
vann de sociaal-politieke verhoudingen teweeg. De natuur (d.w.z. de 
natuurlijkee verhoudingen, hetgeen voor de unitariër Greg betekende: 
dee door de goddelijke Voorzienigheid in het leven geroepen verhoudin-
gen)) dreigde steeds verder verdrongen te worden door de cultuur, door 
kunstmatigee verhoudingen die het onnatuurlijk resultaat waren van on-
verstandigg menselijk ingrijpen. Natuurlijke selectie verkeerde zo in 



44  E EN B E L A S T E N DE M E N T A L E E R F E N IS 183 

zijnn tegendeel en de (op zich natuurlijke) antithese van the fit en the 
unfitunfit dreigde zo uit te lopen op een onnatuurlijke non-survival of the 
fittest. fittest. 

Hett was te veel gevraagd om, zoals de laissez /a/re-filosofie van de 
politicalpolitical economy vereiste, het krachtenspel van al deze tegenstellin-
genn vrijelij k zijn gang te laten gaan. Het voorzienbare resultaat was im-
merss niet langer vooruitgang, maar zijn tegendeel: achteruitgang, de-
generatie.. De Grote Depressie, die zich vanaf 1878 internationaal ma-
nifesteerde,, leek hiervoor het bewijs te leveren. Maar al veel eerder 
wass Greg tot de conclusie gekomen dat de samenleving ziek was. In die 
situatiee kon men, zo meende hij, niet passief blijven: ".. .ik ben van me-
ningg dat de benodigde morele discipline dient te worden gezocht en ge-
vondenn door ziekte te genezen, door ellende uit te roeien, door armoede 
tegentegen te gaan, door lijden te voorkómen; niet door deze kwaden te laten 
voortbestaan... ."I27 Dit betekende dat de liberale elite de staat, die oude 
vijand,, nodig had als geneesheer en dat de vertrouwde antithese van in-
dividudividu en staat moest worden getranscendeerd. De keuze voor de euge-
netischee staat als ultieme remedie was het eindstation van de biologise-
ringg der sociale verhoudingen. Spencer, zelf in sterke mate verant-
woordelijkk voor de biologische interpretatie van de sociale werkelijk-
heid,, zag met lede ogen hoe het liberalisme zich aan de staatsmacht 
leekk uit te leveren. Hij wist dat hij steeds meer alleen kwam te staan. 
Ookk zijn oude kompaan William Greg stond niet langer aan zijn zijde. 




