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DeDe geologie van het sociaal-darwinisme 

(TE)) BESCHAAFDE NATIES 

Toenn Darwin in de winter van 1869 op 1870 moeizaam de cruciale 
hoofdstukkenn van zijn Descent of man afrondde (over de natuurlijke 
evolutiee van de mentale vermogens van de mens en zijn morele be-
wustzijn),, bestond het sociaal-darwinisme al. Bagehot, Greg, Spencer, 
Galton,, Wallace, Maine en Lubbock hadden de theorie uit Origin in-
middelss toegepast in de antropologie, de economische en politieke 
theoriee en in de sociologie. Maar de term 'sociaal-darwinisme' was nog 
niett in gebruik en de ontdekking dat het als een stroming kon worden 
opgevatt was nog niet gedaan. Niettemin, Darwin was zich, als gretig 
lezerr en bewonderaar van genoemd zevental, terdege bewust van de sa-
menhangg tussen hun betogen. Hij was de eerste - of op zijn minst een 
vann de eersten - die inzag dat er in wezen sprake was van één betoog, 
namelijkk over de betekenis van de natuurlijke selectie in een culturele 
omgeving.. In hoofdstuk V van Descent liet hij die samenhang zien, het 
duidelijkstt in de paragraaf die de titel droeg Natural selection as affec-
tingting civilised nations en in de meteen daarop volgende paragraaf Evi-
dencedence that civilised nations were once barbarous. 

Hett is verbazingwekkend dat het begrip sociaal-darwinisme in de 
hedendaagsee literatuur zo los staat van de sociale toepassing die Dar-
winn zelf in zijn Descent aan zijn eigen evolutietheorie gaf. De verwar-
ringg over de definiëring van het sociaal-darwinisme wordt mede ver-
oorzaaktt doordat de verbinding met Darwins eigen sociale denkbeel-
denn meestal niet of niet duidelijk wordt gelegd. Dit wringt des te meer 
omdatt het sociaal-darwinisme zich niet zelf inhoudelijk heeft gedefi-
nieerdd (zoals publiekelijk geproclameerde politieke stromingen wél 
doen).. Het is achteraf uit vele verspreide brokstukken, door sociale 
criticii  en historici gereconstrueerd. Dat verklaart de lengte van de dis-
cussiee over de ware inhoud van het sociaal-darwinisme.' In deze situ-



II  86 DE D W A A L T O C H T VA N H ET SOCI A A L - D A R W I N I S M E 

atiee zijn er twee wegen begaanbaar om tot de helderheid te komen die 
nodigg is om het historisch onderzoek zijn huidige beperkingen te laten 
overwinnen.. In de eerste plaats kan worden getracht om een historisch 
correctcorrect begrip 'sociaal-darwinisme' te introduceren, dat wil zeggen 
eenn begrip dat direct verbonden is met het denken van Darwin zelf, 
waardoorr de huidige kloof tussen darwinisme en sociaal-darwinisme 
weerr wordt gedicht en het sociaal-darwinisme voortaan een integraal 
onderdeell  van het darwinisme is. De tweede weg bestaat uit het intro-
ducerenn van een nieuw begrip, als plaatsvervanger van het concept 'so-
ciaal-darwinisme',, dat voldoende neutraal en objectief is om boven de 
polemiekk uit te komen en dat een dragend concept voor verder histo-
rischh onderzoek kan zijn. Deze tweede mogelijkheid komt pas in beeld 
wanneerr de eerste weg onbegaanbaar blijkt . Ik kom hierop aan het slot 
vann dit hoofdstuk terug. 

Allereerstt dan: is het mogelijk om het begrip sociaal-darwinisme te de-
finiërenn rechtstreeks op basis van Darwins werk, zodat er een histo-
rischh correcte definitie ontstaat? Een dergelijke definitie kan vanzelf-
sprekendd niet alle aspecten van het sociaal-darwinisme omvatten, die 
zichh pas in de loop van de tijd (deels na Darwin) hebben gemanifes-
teerd,, maar zou zijn kern beschrijven. Een kern die teruggaat op Dar-
winn zelf en waar omheen latere sociaal-darwinistische theorieën en 
lossee gedachten zich, laag na laag, hebben geformeerd, als korsten van 
sedimentt die een belangrijk fossiel, de geologische sleutel, bedekken 
enn aan het oog onttrekken. 

Inn Descent nam Darwin, zoals gezegd, een paragraaf op getiteld Na-
tura!tura! selection as affecting civilised nations. Wat meteen opvalt is dat 
dezee titel een van de kernthema's van wat wij onder 'sociaal-darwi-
nisme'' zijn gaan verstaan perfect omschrijft. Dit is voldoende aanlei-
dingg om deze paragraaf in zijn geheel 'op te graven' om na te gaan of 
ditt inderdaad het 'fossiel' is dat een sleutelrol bij de verklaring van het 
sociaal-darwinismee kan spelen. Ik parafraseer Darwins paragraaf in 
vijftienn punten: 

i.. Anders dan bij de "wilden", waar "de zwakken van lichaam en geest 
spoedigg worden geëlimineerd", doet de beschaafde mens zijn "uiterste 
bestt om het proces van eliminatie te beteugelen" door gestichten te bou-
wenn voor de imbecielen, door de zieken de best mogelijke medische 
hulpp te bieden en door armenwetten aan te nemen. Het gevolg is echter 
datt in een beschaafde maatschappij de zwakkeren zich kunnen verme-
nigvuldigen.. "Niemand die zich heeft beziggehouden met het fokken 
vann huisdieren zal betwijfelen dat dit hoogst schadelijk voor het mense-
lij kk ras moet zijn. .. .behalve de mens zelf is bijna niemand zo onwetend 
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datt hij toestaat dat zijn slechtste dieren zich voortplanten." Degeneratie 
iss het gevolg. 

2.. Dat de beschaafde mens zich genoodzaakt voelt om de hulpelozen bij te 
staan,, komt voort uit het sympathie-instinct, dat in de loop van de evo-
lutiee werd verkregen als één van de "sociale instincten". We kunnen dit 
instinctt niet uitschakelen zonder "het nobelste deel van onze natuur" 
aann te tasten. We zullen dus "de ongetwijfeld negatieve effecten" van 
hett overleven en voortplanten van de zwakken moeten zien te dragen. 

3.. Het enige wat deze degeneratie kan stoppen is te zorgen dat "de zwakke 
enn inferieure leden van de maatschappij" minder gemakkelijk - of hele-
maall  niet - kunnen trouwen. (Darwin tekende hierbij aan dat hij wel op 
zo'nn ontwikkeling hoopte, maar niet verwachtte dat deze ook werkelijk-
heidd zou worden). 

4.. Overal nemen "de beschaafde rassen" de plaats in van "de lagere ras-
sen",, gebruikmakend van hun macht die is bevorderd doordat in gecivi-
liseerdee landen kapitaal en andere bezittingen worden geaccumuleerd 
enn nagelaten aan de kinderen. Mits voldoende matig toegepast gaat deze 
accumulatie-praktijkk niet ten koste van het selectieproces: de door een 
nalatenschapp bevoordeelde kinderen kiezen meestal voor een loopbaan 
inn de handel of een ander beroep waarin er voldoende struggle is, 
"zodatt de capabelen van lichaam en geest het beste slagen". 

5.. Het eerstgeborene-recht is op zich een kwaad omdat het (tegen het se-
lectieprincipee in) de oudste, ongeacht of deze zwak of sterk is, bevoor-
deeltt ten nadele van de jongere kinderen. Maar dit kwaad wordt ver-
zachtt door het principe van de seksuele selectie: de door hun erfenis 
verrijktee eerstgeborenen zijn in de beste positie om, generatie na gene-
ratie,, de mooiste, gezondste en intelligentste vrouwen te selecteren. 

6.. In velerlei opzichten hindert de beschaving de werking van de natuur-
lijk ee selectie, doch aan de andere kant is ze bevorderlijk voor een goede 
lichamelijkee ontwikkeling en gezondheid, omdat onder beschaafde om-
standighedenn de kwaliteit van het voedsel verbetert en men minder te 
lijdenn heeft van ontberingen. Beschaafde mensen blijken daardoor fy-
siekk sterker dan "wilden". 

7.. Net zoals ten aanzien van de lichamelijke kenmerken de natuurlijke se-
lectiee de iets beter toegeruste individuen behoudt en de iets zwakkere 
elimineert,, zo gebeurt dit ook met de intellectuele eigenschappen: bin-
nenn elke maatschappelijke rang slagen de iets meer getalenteerden beter 
inn het leven dan de iets minder getalenteerden. 

8.. Een vorm van selectie vindt ook plaats doordat de in moreel opzicht 
laagstee wezens worden geëlimineerd: zware misdadigers worden 
geëxecuteerdd of voor lange tijd opgesloten, waardoor ze hun slechte ei-
genschappenn niet of minder kunnen doorgeven aan het nageslacht. Lie-
derlijkk gedrag straft zichzelf doordat men gemiddeld aanzienlijk korter 
leeft. . 
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9.. De soms, zonder aanwijsbare oorzaak, opkomende neiging tot het 
kwaadd is "wellicht" te verklaren als een terugval naar een eerdere, 
wilde,, toestand. 

10.. Een zeer belangrijk obstakel voor de getalsmatige toename van "man-
nenn van superieure klasse" in beschaafde landen vormt het feit dat "de 
zeerr armen en onbezonnenen, die vaak ontaard zijn door onzedelijk-
heid,, bijna zonder uitzondering vroeg huwen, terwijl de voorzichtigen 
enn spaarzamen, die in het algemeen ook anderszins zedelijk zijn, later in 
hett leven huwen", zodat ze zichzelf en hun gezin redelijk goed kunnen 
onderhouden.. Hierdoor vermenigvuldigen de ontaarden en onzedelijk 
kenn zich in een hoger tempo dan het verantwoordelijk en fatsoenlijk le-
vendee bevolkingsdeel. 

11.. Hetzelfde gaat op voor hele volken: de zorgeloze, vieze en oneerzuch-
tigee Ieren vermenigvuldigen zich "als konijnen", terwijl de spaarzame, 
vooruitziendee en ambitieuze Schotten lang celibatair blijven. (Darwin 
citeerdee hier instemmend Greg). 

12.. Wanneer de onder punt 10 genoemde tendens niet voldoende wordt be-
teugeld,, zal een natie achteruitgang ondervinden. "We moeten eraan 
denkenn dat vooruitgang geen onveranderlijke regel is." Hoewel we niet 
preciess weten waarom de ene natie vooruitgang kent en de andere min-
derr of juist neergang vertoont, is duidelijk dat het lot van een natie af-
hangtt van zijn bevolkingsgroei, van het aantal (in intellectueel en mo-
reell  opzicht) hoogwaardige individuen en van de mate waarin zij excel-
leren.. De Spaanse Inquisitie, die de meest vrijheidslievende en dappere 
mannenn naar de brandstapel of de gevangenis bracht, is een voorbeeld 
hoee door de negatieve invloed van selectie het algemene intelligentie-
peill  in Europa kon dalen. 

13.. Er schuilt veel waarheid in de opvatting dat de schitterende vooruitgang 
diee in de Verenigde Staten is geboekt, en het karakter van zijn bevol-
king,, het resultaat zijn van natuurlijke selectie: de meest energieke en 
dapperee mensen uit alle delen van Europa zijn naar de Nieuwe Wereld 
getrokkenn en zijn er het beste geslaagd. 

14.. Hoewel de oorzaak van culturele vooruitgang niet precies bekend is, is 
inn elk geval duidelijk dat een natie die over een lange periode het groot-
stee aantal hoog intelligente, energieke, dappere, patriottistische en wel-
willendee mannen heeft voortgebracht, in het algemeen de overhand zal 
hebbenn op less favoured nations. 

15.. De mens heeft niet het recht om te verwachten dat hij volledig gespaard 
zall  blijven voor het kwaad dat voorvloeit uit de strijd om het bestaan. 
"Zouu hij niet onderworpen zijn geweest aan de natuurlijke selectie, dan 
zouu hij zeker nooit het niveau van het mensdom hebben bereikt." Het 
valtt te betwijfelen of, zelfs onder de meest gunstige omstandigheden, 
dee "vooruitgang door natuurlijke selectie" zou zijn gerealiseerd indien 
dee bevolkingsgroei niet zo hoog was geweest en indien de strijd om het 
bestaann niet extreem zwaar was geweest, daardoor de mens dwingend 
omm zich op te werken naar het hoogst mogelijke niveau.2 



55  DE G E O L O G IE VA N H ET S OC I A A L - D A R W I N I S M E I 89 

Dezee vijftien punten zijn de best denkbare definitie van de kern van het 
sociaal-darwinismee omdat ze Darwins eigen sociaal-evolutionaire den-
kenn vertegenwoordigen. Ze laten zien dat de term sociaal-darwinisme 
inderdaad,, zoals James Moore beweerde, strikt genomen overbodig is 
omdatt het darwinisme zelf behalve een biologische óók een sociale 
theoriee is. Darwins sociale theorie leunde vooral sterk op Galtons eu-
genetica,, zoals vooral de punten i, 3 en 10 verraden. De reden daar-
voorr is dat Darwin, net als zovele sociaal-darwinisten na hem, over-
tuigdd was van de contraselectieve werking van de moderne beschaving 
(puntt 1 en 6) en van de noodzaak daartegen op te treden. Hij zag klaar-
blijkelij kk geen enkel bezwaar tegen het transponeren van de wet van de 
natuurlijkee selectie naar collectieve entiteiten, ongeacht of deze pri-
mairr biologisch (menselijke rassen) of primair sociaal-politiek en cul-
tureell  bepaald waren (naties). Deze vrijelijke toepassing van het begrip 
natuurlijkee selectie - of kortweg: selectie - is in wezen het meest op-
vallendee aspect van de hele paragraaf. 

Darwinn was duidelijk niet van mening dat de wet van de natuurlijke 
selectiee alleen op soorten en individuele leden van soorten van toepas-
singg was. Integendeel, natuurlijke selectie kon in zijn ogen evenzeer het 
success of falen van een natie verklaren (punt 12 en 13) en ook sociale 
competitiee is een vorm van selectie, zoals punt 4 duidelijk impliceert. 
Dee groei van het menselijk intellect in de loop van de evolutie is door 
natuurlijkee selectie bepaald, terwijl ook het succes van de getalenteer-
denn als een vorm van selectie kan worden beschouwd (punt 7). Mense-
lij kk ingrijpen kan een vorm van selectie zijn, zoals Darwin met het voor-
beeldd van de Spaanse Inquisitie illustreerde; in wezen sprak hij hier -
hoewell  hij de term niet gebruikte - over een vorm van sociale selectie 
(puntt 12). Selectie is een prikkel tot goed presteren en daarmee een oor-
zaakk van sociale vooruitgang (punt 15). Via de eugenetische zorgen die 
Darwinn van zijn neef Francis Galton overnam, kreeg natuurlijke selectie 
eenn sterk moralistische lading: het zijn de armen, de onbezonnenen, de 
ontaarden,, de onzedelijken die de vijand van de ware natuurlijke selec-
tiee zijn doordat zij haar succes frustreren; omgekeerd vormen de spaar-
zamen,, de getalenteerden en de welgestelden het succesverhaal van de 
natuurlijkee selectie (punt 10, 11 en 12). Ten slotte: uit punt 2 volgt dat 
altruïsmealtruïsme en coöperatie - de sociale instincten - onmisbare bestandde-
lenn van de evolutie zijn en niet uitgeschakeld kunnen en mogen worden. 
Hierr komt bij Darwin de paradox van de culturele evolutie naar voren: 
socialee samenwerking is een evolutionair voordeel, maar slaat om in 
eenn (contraselectief) nadeel wanneer altruïstisch gedrag tot een aan-
zienlijkee bescherming van de zwakkeren leidt. 
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Darwinn baseerde de opvattingen die in de genoemde vijftien punten 
naarr voren komen op Galton, Wallace, Lubbock, Bagehot en Greg, 
zoalss hij uitdrukkelijk aangaf. Maar dezen baseerden hün opvattingen 
weerr goeddeels op Darwin (Origin of species), die er overigens geen 
twijfell  over liet bestaan tegen deze sociale uitbreiding van zijn boek 
geenn bezwaar te hebben. De kern van het sociaal-darwinisme, die deze 
puntenn vertegenwoordigen, kan dan ook worden gezien als het collec-
tievee product van deze mannen. Van Greg gebruikte Darwin niet alleen 
hett artikel On the failure of 'natural selection' in the case of man uit 
septemberr 1868, maar hij ploos ook de diverse reacties na die het uit-
loktee bij andere publicisten. Wat Galton betreft baseerde Darwin zich 
opp diens artikel Hereditary talent and character uit augustus 1865 en 
dienss bekende boek Hereditary Genius (1870). Van Wallace gebruikte 
Darwinn hier met name The origin of human races deduced from the 
theorytheory of natural selection uit mei 1864.3 Van Walter Bagehot citeerde 
Darwinn - zoals we eerder zagen - herhaaldelijk uit de artikelenreeks 
PhysicsPhysics and politics, die tussen november 1867 en juli 1869 verscheen 
inn de 'Fortnightly Review' en van Lubbock gebruikte hij On the origin 
ofof civilisation uit 1867 en Prehistorie times, de tweede editie uit 1869. 

All  deze publicaties verschenen in een compact tijdsbestek van acht 
jaar,, tussen 1864 en 1871. Dit kan worden beschouwd als de ontstaans-
periodee van het sociaal-darwinisme, d.w.z. van de kernopvattingen die 
laterr in ontelbare publicaties, in vele landen, verder zijn uitgewerkt, 
bewerktt en opnieuw geïnterpreteerd. Darwin was niet de architect van 
ditt sociaal-darwinisme (in mijn visie waren er vier architecten: Bage-
hot,, Greg, Wallace en Galton); hij was wel de aanstichter (zijn Origin 
wass de aanleiding voor de beschouwingen van de vier architecten) én 
hijj  vatte aan het einde van genoemde periode van acht jaar in zijn Des-
centcent de resultaten in de genoemde vijftien punten samen, ze daarmee 
tott een legitiem onderdeel van het 'darwinisme' makend.4 

Dezee ontstaansgeschiedenis van het sociaal-darwinisme leidt tot drie 
observaties.. Ten eerste kan worden geconstateerd dat het ontstaan van 
hett sociaal-darwinisme nauw verbonden was met de intellectuele ver-
werkingg van Darwins Origin, in het bijzonder ten aanzien van de prik-
kelendee vraag wat dit boek betekende voor de evolutie van de mens. 
Mainee (1861), Lyell (1863), Huxley (1863), Wallace (1864), Tylor 
(1865),, Lubbock (1865) en Haeckel (1868) publiceerden allen in deze 
zelfdee periode over die kwestie. Hoe de mens vanuit zijn lowly origin 
omhoogg geklauterd was en aan zijn god-like intellect5 was gekomen, 
leekk welhaast iedereen te fascineren en werd vaak in één adem bespro-
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kenn met de angstige vraag hoe een degeneratieve terugval naar de pri-
mitievee oorsprong voorkómen kon worden. Dit leidt tot de tweede ob-
servatie:: de oorspronkelijke kern van het sociaal-darwinisme valt vol-
ledigg samen met het ontstaan van de eugenetica. Het meest duidelijk is 
ditt bij Galton en Greg. Het kan ook worden geïllustreerd door Darwin 
zelff  aan te halen, daar waar hij aan het slot van Descent zijn belangrijk-
stee conclusies nog eens samenvat: 

Dee bevordering van de voorspoed der mensheid is een uiterst ingewik-
keldd probleem: al degenen die niet in staat zijn hun kinderen vernede-
rendee armoede te besparen, zouden niet moeten huwen; want armoede 
iss niet alleen een groot kwaad, maar neigt ertoe zich te vergroten door 
roekeloosheidd bij het aangaan van een huwelijk in de hand te werken. 
Anderzijds,, zoals mr. Galton heeft opgemerkt, indien de verstandigen 
nalatenn te huwen terwijl de onbekommerden huwen, zullen de inferi-
euree leden van de maatschappij de betere leden dreigen te verdringen. 
Dee mens is ongetwijfeld, zoals elk ander dier, opgeklommen naar zijn 
huidigee hoge stand door middel van een strijd om het bestaan voortko-
mendd uit zijn snelle vermenigvuldiging; en indien hij nog verdere voor-
uitgangg wenst te maken, moet hij onderworpen blijven aan een harde 
strijd.. Zo niet, dan zou hij weldra wegzinken in lethargie en de hoger 
begaafdenn zouden niet méér succes hebben in het gevecht van het leven 
dann de minder begaafden. Vandaar dat de natuurlijke omvang van onze 
bevolkingsgroei,, ook al leidt deze tot vele en klaarblijkelijke kwaden, 
opp geen enkele wijze aanmerkelijk mag worden verminderd. Er behoort 
eenn open competitie voor allen te zijn; en de meest bekwamen zouden, 
nochh door wetten noch door gebruiken, mogen worden gehinderd om 
hett beste te slagen in het leven en het grootste aantal nakomelingen 
voortt te brengen.6 

Dee derde observatie betreft de afwezigheid van Spencer in het rijtj e 
vann de vier oorspronkelijke architecten van het sociaal-darwinisme. 
Spencerr werd weliswaar diverse keren door Darwin aangehaald, maar 
steedss als bioloog, psycholoog of evolutionistisch filosoof. Darwin 
wass klaarblijkelijk niet bijzonder geïnteresseerd in Spencers sociale en 
politiekee opvattingen.7 Spencer maakte zeker deel uit van dezelfde cul-
turelee kring als Darwin, Galton, Greg, Bagehot en Wallace (die van 
allenn nog het sterkst in Spencer geïnteresseerd leek, al zou men dat 
juistt van hem als socialist niet verwachten). Maar belangrijker in dit 
verbandd is dat Spencer ten opzichte van de genoemde kernpunten van 
hett sociaal-darwinisme een afwijkend standpunt innam: hoewel hij 
Darwinss natuurlijke selectie aanvaardde, was hij geneigd om er ten 
aanzienn van de moderne mens slechts een marginale rol aan toe te 
schrijven.. Bovendien had hij een bijzonder groot vertrouwen in het 
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zelfregulerendd vermogen van samenlevingen, "dat natuurlijke proces 
vann eliminatie waardoor een samenleving zichzelf voortdurend rei-
nigt.""  Daardoor was hij iets minder bevattelijk voor de eugenetische 
zorgenn van Galton, Greg, Wallace en Darwin zelf. Zijn felle afkeer van 
staatsinmengingg liet hem trouwens weinig ruimte om mogelijke euge-
netischee beleidsmaatregelen te ondersteunen. Dit alles neemt niet weg 
datt men ook bij Spencer de redenering tegenkomt dat de voortplanting 
vann "de superieuren" moet worden bevorderd (door hen de opbreng-
stenn van hun arbeid volledig zelf te laten behouden) en dat zoveel mo-
gelijkk moet worden tegengegaan dat "de inferieuren" nakomelingen 
krijgenn (door te voorkomen dat publieke voorzieningen hun ongun-
stigee lot verzachten).8 

TheThe descent of man maakte de darwinistische evolutietheorie mede tot 
eenn theorie van de sociale evolutie. De aangehaalde vijftien punten zijn 
-- zeker in hun onderlinge samenhang - te beschouwen als een sociaal-
wetenschappelijkk verklaringsschema. Dit sociologisch darwinisme is 
duss een integraal onderdeel van Darwins theorie, die mede de poging 
omvatt om de sociale evolutie te verklaren door middel van natuurlijke 
selectie.. In wezen kón Darwin niet anders, omdat zijn evolutie-concept 
eenn universeel karakter droeg en dus een kwestie van 'alles of niets' 
was:: óf Darwin hield vol dat zijn theorie de hele evolutie, inclusief de 
evolutiee van de sociale mens, kon verklaren, óf hij zou moeten toege-
venn dat de evolutie van het hoogste aardse wezen niet door zijn theorie 
konn worden verklaard, hetgeen zou betekenen dat natuurlijke selectie 
niett langer als een natuurwet kon worden aangemerkt en, bovenal, dat 
hett humane deel van de natuur als domein weer zou moeten worden af-
gestaann aan de kerk en haar theologen. Dit wilde hij beslist voorkómen. 
Toenn Wallace in 1869 een recensie voorbereidde van de tiende editie 
vann Lyells Principles of geology, maakte Darwin zich op voorhand al 
ongerustt dat de mede-ontdekker van de wet van de natuurlijke selectie 
dee geestelijke evolutie van de mens buiten de werking van die wet zou 
plaatsen.. "Ik hoop dat u uw eigen en mijn kind niet al te compleet hebt 
vermoord",, schreef hij Wallace met onkarakteristieke directheid. Zijn 
vreess bleek te worden bewaarheid: Wallace maakte in zijn artikel de 
evolutiee van het bewustzijn los van het natuurlijk selectieproces in pas-
sagess die een driftige Darwin in de kantlijn van uitroeptekens en de 
aantekeningg "nee, nee, nee" voorzag.9 Wallace's spiritualisme was on-
verteerbaarr voor Darwin omdat het een bedreiging was voor de univer-
saliteitt van de selectietheorie. 
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Hett voorgaande wil niet zeggen dat Darwin verantwoordelijk kan 
wordenn gehouden voor alle vormen van meer politiek getint darwi-
nismee die losstaan van de vijftien punten uit Descent. Het vaak nogal 
lossee politieke gebruik van het darwinisme kan met recht als mytholo-
giserendd (in Bannisters revisionistische zin) worden gekenschetst. Op 
grondd van politieke motieven werd het darwinisme veelvuldig als on-
dersteunenddersteunend symbool ingezet: als symbool van een wetenschappelijke, 
niet-kerkelijkk bepaalde, maatschappijvisie, als symbool van een mate-
rialistischee levensovertuiging, als meritocratisch symbool, als symbool 
voorr fundamentele gelijkheid en democratie, of juist als symbool voor 
erfelijk-raciaall  bepaalde ongelijkheid. Het revisionisme heeft zich ech-
terr te veel op het retorisch geweld van dit politieke darwinisme-ge-
bruikk blindgestaard en het substantiëlere sociaal wetenschappelijk ge-
tintee darwinisme goeddeels miskend. 

Natuurlijkk moet worden toegegeven dat beide vormen van sociaal -
darwinismee (het sociaal-wetenschappelijke en het politieke) soms door 
elkaarr liepen. Ook bij Darwin zelf is dit het geval: zijn eerder (bij de 
vijftienn punten) aangehaalde opvattingen over het voortplantingsge-
dragg van Ieren en Schotten bijvoorbeeld en zijn positief gekleurde op-
vattingg over de kracht van Amerika, zijn voorbeelden van politiek ge-
tintee uitspraken in een darwinistische context. Dat geldt ook voor de 
pass in 1993 door Richard Weikart ontdekte brief van Darwin aan de 
Zwitsersee jurist en hoogleraar Heinrich Fick. In een lezing uit maart 
18722 (een jaar na publicatie van Descent) had Fick het darwinisme ge-
bruiktt om zich onder meer tegen vergroting van de sociaal-economi-
schee gelijkheid te verzetten, aangezien dit de zwakken zou bevoorde-
lenn en zodoende tot degeneratie zou leiden. Fick besloot om zijn lezing 
naarr Darwin te sturen, die vervolgens duidelijk liet blijken het met 
dienss zienswijze eens te zijn. Darwin hield Fick, ter ondersteuning van 
dienss betoog, het voorbeeld voor van de Engelse vakbonden, die zich 
opp het standpunt stelden "dat alle werklieden - de goeden en de slech-
ten,, de sterken en de zwakken - allemaal evenlang zouden moeten wer-
kenn en hetzelfde loon zouden moeten ontvangen." En hij vervolgde: 
"Dee bonden zijn ook gekant tegen stukwerk - kortom tegen elke vorm 
vann competitie. Ik vrees dat Coöperatieve Organisaties, die velen be-
schouwenn als de belangrijkste hoop voor de toekomst, evenzeer com-
petitiee uitsluiten. Dit lijk t mij een groot kwaad voor de toekomstige 
vooruitgangg van de mensheid. - Niettemin, onder elk systeem zullen 
gematigdee en spaarzame werklieden een voordeel hebben en meer na-
komelingenn nalaten dan de dronkaards en zorgelozen."10 
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Dezee uitspraak van Darwin, pas in 1995 voor het eerst gepubliceerd, 
iss een zware klap voor de revisionisten. Hij laat er geen enkele twijfel 
overr bestaan dat Darwin coöperatie (althans in de moderne samenle-
ving)) als contraselectief beschouwde, een bedreiging voor de vooruit-
gangg omdat coöperatie selectie uitsloot. Bovendien, wanneer de groot-
meesterr zelf in samenhang met zijn evolutietheorie dit soort sociaal-
politiekee uitspraken deed, kan moeilijk worden volgehouden dat het 
werkk van de sociaal-darwinisten in zijn geheel als een misbruik van die 
theoriee moet worden aangemerkt. Ook tegen het einde van zijn leven 
liett Darwin zich, volgens Wallace, "zeer somber" uit over "de toekomst 
vann de mensheid", aangezien hij ervan overtuigd was geraakt dat "in 
onzee moderne beschaving de natuurlijke selectie geen rol meer 
speelde",, waardoor het niet langer de geschiktsten waren die overleef-
den.111 Uit de vijftien punten uit Descent, de uitspraak in de brief aan 
Fickk en de privé-uitlating tegenover Wallace blijkt een consistente lijn 
inn Darwins denken, namelijk: bezorgdheid dat de moderne cultuur de 
socialee effectiviteit van de natuurlijke selectie uitschakelde, gekoppeld 
aann de opvatting dat het voor de toekomst van de mensheid veel beter 
zouu zijn wanneer het natuurlijk selectieproces ook in de samenleving 
ongehinderdd zijn werk kon doen. 

Ditt is dezelfde denklijn die men tegenkomt bij de Fransen die de ne-
derlaagg van hun land in de Frans-Duitse oorlog (1870) verklaarden uit 
eenn gebrek aan (natuurlijke) selectie; en die andere Fransen ertoe 
brachtt met meer of minder kritiek te schrijven over het opkomend 'so-
ciologischh darwinisme'. 

DEE OORLOG VAN I 8 7O 

Dee oude maarschalk, Duitslands held van Metz en Sedan, had privé een 
hekell  aan oorlog. Vanuit een verslagen Versailles schrijvend aan zijn 
broerr Adolph, deed graaf Helmuth von Moltke geen moeite zijn gevoe-
lenss te verbergen. Deze oorlog wordt steeds verbitterder en vijandiger, 
klaagdee hij in november 1870 over de Frans-Duitse oorlog en hij 
voegdee toe: "niemand kan met meer hartstocht naar de vrede verlangen 
dann ik." Hij verafschuwde het fanatisme van het Franse volksleger, dat 
naarr zijn mening tot onnodig veel slachtoffers en verwoestingen 
leidde.. In maart van het volgend jaar, als bezetter nog steeds in Frank-
rijkk aanwezig, was hij verheugd dat de plaatselijke bevolking in het 
mooiee lenteweer alvast met de wederopbouw was begonnen, zodat "de 
calamiteitenn van deze oorlog over een paar jaar weer uitgewist zullen 
zijn...""  Hij haatte de littekens die de strijd in het landschap en de ste-
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denn achterliet. In een vorige oorlog, tegen Oostenrijk in 1866, was hij 
onderr de indruk geraakt van de verschrikkingen van het militaire ge-
vechtt toen hij, na afloop, op zijn zwarte merrie terugreed over het slag-
veldd van Königgratz: "Op veel plaatsen was het veld letterlijk bedekt 
mett lijken van mensen en paarden. Geweren, ransels, mantels etc. 
lagenn overal. Er waren verschrikkelijke verwondingen, niemand kon 
helpen.. Een officier smeekte ons om hem dood te schieten. De zieken-
broederss werkten zonder onderbreking door, maar de aantallen ver-
minktenn waren te groot." Hij vergat nooit God te danken wanneer fami-
lieledenn of bekenden gespaard waren gebleven in de strijd en hij liet 
niett na te vermelden dat de vele overwinningen die hij voor Pruisen 
hadd behaald, slechts met Gods hulp tot stand waren gekomen.12 

Inn deze brieven aan zijn broer Adolph, geschreven temidden van het 
krijgsgeweldd van de Frans-Duitse oorlog, is er weinig tot niets dat aan-
leidingg zou kunnen zijn om Moltke af te schilderen als een door het 
darwinismee geïnspireerde strijdmens. Natuurlijk, hij was een militair 
inn hart en nieren die, in het tijdsbestek van slechts enkele jaren, de 
Pruisischee legers in drie opeenvolgende oorlogen met strakke hand had 
aangevoerdd en daarbij een voorliefde had getoond voor de bliksem-
snellee militaire totaaltriomf. Maar maakte dit hem tot een sociaal-dar-
winist?? Dat deed het zeker in de ogen van Jacques Novicow, die in 
19100 in Parijs zijn bijna vierhonderd pagina's lange Critique du darwi-
nismenisme social publiceerde. Novicows boek is niet alleen opmerkelijk 
doorr zijn omvang - de kritische beschouwingen over het sociaal-dar-
winismee die in de voorgaande drie decennia waren verschenen hadden 
veelall  de vorm en omvang van een kort artikel -, maar vooral ook 
doordatt het van de eerste tot de laatste bladzij een bewust gecompo-
neerdee aanval was op het in zijn ogen militaristische karakter van het 
sociaal-darwinisme.. Hij begon ermee dit verschijnsel scherp te definië-
renn als "de doctrine die de collectieve mensenmoord beschouwt als 
oorzaakk van de vooruitgang van de menselijke soort." Het hele boek 
wass een systematische poging om de juistheid van die definitie te be-
wijzen.. Welbeschouwd was het een aanklacht verkleed als definitie, de 
offensievee openingszet in een boek dat meer leek op een strijdschrift 
dann op een wetenschappelijke studie. Wie de achtergronden van Jac-
quess Novicow kende, hoefde zich daarover niet te verbazen. Geboren 
inn Rusland als Jakov Novikov, nam hij aanvankelijk in Odessa de 
touwfabriekk van zijn welvarende vader over. Maar als liberaal tegen-
standerr van het tsaristische bewind ontvluchtte hij zijn vaderland op 
nogg jonge leeftijd. Frankrijk werd zijn nieuwe vaderland. Hij studeerde 
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err sociologie en ontpopte zich gaandeweg als pacifistisch publicist en 
activistt die de vredesbiologie van Kropotkin openlijk bewonderde.13 

Vanwegee zijn pacifisme raakte hij gealarmeerd door de groeiende in-
vloedd in de sociologie van de conflicttheorieën van Ratzenhofer, 
Schallmayer,, Renan en anderen. Bovendien zag hij het als zijn taak het 
Duitsee militarisme aan te klagen. Moltke en Bismarck werden onder 
zijnn handen sociaal-darwinisten, die zich door Darwins theorie gelegi-
timeerdd voelden hun militaristische politiek ten uitvoer te brengen. Als 
bewijss citeerde hij Moltke's afwijzing, in een brief uit 1880 aan de 
hoogleraarr Bluntschli, van de op Kant teruggaande idee van 'de eeu-
wigee vrede'. Moltke had daarin geschreven dat de eeuwige vrede een 
droomm was - en niet eens een mooie droom; dat de oorlog een vast on-
derdeell  was van de goddelijke wereldorde; dat in de oorlog de nobelste 
deugdenn van de mensen naar voren traden, zoals moed, zelfverlooche-
ning,, plichtsbesef en opofferingsgezindheid, met inzet van het eigen 
leven;; en dat zonder oorlogen de wereld zou wegzinken in materia-
lisme.14 4 

Ditt kan moeilijk een schoolvoorbeeld worden genoemd van een dar-
winistischee visie op oorlogen. Moltke repte hier immers niet over de 
betekeniss van de oorlog als sociaal-biologisch selectiemechanisme en 
evenminn bracht hij oorlogen in verband met de uit de evolutiewetten 
voortvloeiendee noodzakelijke strijd om het bestaan. In wezen hielden 
zijnn woorden niet méér in dan de bewering dat oorlogen nodig zijn om 
moreell  verval tegen te gaan, omdat ze moreel disciplinerend werken, 
waarmeee hij op klassiek-christelijke wijze probeerde oorlogen te ver-
klarenn als onderdeel van het alomvattende goddelijk plan. Hij maakte 
zichh zeker ook niet schuldig aan naïeve oorlogsverheerlijking. "Waren 
dee regeringen maar overal sterk genoeg om de tot oorlog aanzettende 
emotiess van de volkeren te beheersen", verzuchtte hij, want elke oor-
log,, ook de succesvolle, was een ramp voor het eigen volk. Niettemin: 
hett aangaan van de gewapende strijd was volkomen gerechtvaardigd, 
meendee hij, maar alleen als laatste middel om het voortbestaan, de on-
afhankelijkheidd en de eer van een staat te handhaven. Daarbij sprak hij 
dee hoop uit dat, met het voortschrijden van de cultuur, dit laatste mid-
dell  steeds sporadischer zou worden gebruikt.15 

Aann Novicow waren deze nuanceringen niet besteed. Voor hem als 
vredesactivistt en voorstander van een Europees federalisme was het 
militantee Duitse nationalisme, dat in de oorlog van 1870-71 zijn 
tweedee vaderland had vernederd en gedecimeerd door de annexatie van 
Elzas-Lotharingen,, de te bestrijden vijand. Door Moltke en ook Bis-
marckk te brandmerken als sociaal-darwinisten, meende hij een bijdrage 
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aann die bestrijding te leveren. Maar hij wist niet één citaat te presente-
renn waaruit bleek dat Bismarck de beginselen van Darwins theorie was 
toegedaan.. Hij bleef slechts herhalen dat de ijzeren kanselier de opvat-
tingg huldigde dat macht boven recht ging. Zoals hij ten aanzien van 
Moltkee niet verder kwam dan het meer dan eens refereren aan diens -
uitt zijn context gehaalde - uitspraak dat oorlogen deel uitmaken van de 
goddelijkee orde der dingen. Novicows boek leverde niettemin een be-
langrijkee bijdrage aan de beeldvorming over de invloed van het soci-
aal-darwinismee in de hoogste politieke en militaire kringen van Duits-
land.. Oppervlakkige overeenkomsten waren voldoende voor hem om 
daaroverr verregaande uitspraken te doen.16 

Hett grote raadsel rond Novicow is de verbazingwekkende tegenstrij-
digheidd tussen zijn opvattingen uit 1910 en die uit een eerder boek van 
zijnn hand, Les luttes entre sociétés humaines uit 1893 (tweede druk 
1896).. Zoals deze titel al doet vermoeden, ondernam Novicow daarin 
zelff  een poging tot een sociale en politieke interpretatie van het darwi-
nisme,, vooral op het vlak van de internationale verhoudingen. Vertrek-
kendd vanuit het stoere positivistisch adagium dat "alles wat niet geba-
seerdd is op de natuurwetenschappen, op drijfzand is gebouwd", pro-
beerdee hij eerst duidelijk te maken dat de strijd om het bestaan een ei-
genschapp is van de materie zelf en daardoor als een waarlijk kosmisch 
verschijnsell  moet worden gezien. In wezen ging het om twee samen-
hangendee universele principes: strijd en associatie. Elke strijd resul-
teerdee in een nieuwe associatie, een nieuwe 'ver-eniging' van de over-
winnendee en de overwonnen eenheden. Zo leidde de strijd tussen de 
atomenn tot het ontstaan van moleculen, die tussen moleculen tot cellen, 
diee tussen cellen uiteindelijk tot weefsel, waarna er een steeds hoger 
niveauu van aggregatie werd bereikt: organismen, individuele dieren, 
kuddess en, bij de mens, hordes, stammen, steden, staten (of beter: na-
ties)) en federaties. Novicow schrok zelfs niet terug voor de ultieme in-
ternaliseringg van de strijd om het bestaan: "Uiteindelijk zijn ook de 
hersenenn zelf een centrum van onophoudelijke strijd. Het verschijnsel 
bewustzijnn is het resultaat van deze gevechten." Terwijl wij een ander 
persoonn van onze inzichten proberen te overtuigen, leveren onze her-
sencellen,, ook onderling, een gevecht, net zoals wanneer in ons hoofd 
dee ene gedachte om de voorrang strijdt met een andere. De krachtigste 
cellenn groeien en verstikken de zwakkere, die vervolgens door het or-
ganismee worden geëlimineerd.'7 Wanneer zelfs de hersenmaterie door 
dee be staan s strijd wordt geregeerd, is het onvermijdelijk dat zich overal 
inn de economische, politieke en intellectuele verhoudingen diezelfde 
strijdd manifesteert. Het inwendige en het uitwendige universum zijn 
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hierinn één: "Het universum is een arena van eeuwige gevechten en al-
lianties.. .. De strijd om het bestaan is een universeel verschijnsel. Hij is 
beurtelingss chemisch, astronomisch, biologisch en sociaal."18 In dit 
boekk was Novicow, willens en wetens, zélf de darwinist en voerde hij 
Bismarckk en Von Moltke, in flagrante tegenspraak met het sociaal-dar-
winistischee beeld dat hij later van hen zou schetsen, op als achtergeble-
venn antidarwinisten. "Gothische geesten", noemde hij hen, die de aan-
sluitingg bij de moderne wetenschap, zoals deze zich op grond van het 
darwinismee recent had ontplooid, hadden gemist. Hij verweet hen dat 
zee niet hadden begrepen dat in de evolutie inmiddels de fase was aan-
gebrokenn waarin de intellectuele strijd in de plaats trad van de politiek-
militairee strijd; en dat de intellectuele evolutie was gebaat bij een gelei-
delijke,, stapsgewijze, ontwikkeling (zoals in Darwins biologische evo-
lutie),, niet met de abrupte discontinuïteiten van het politieke conflict. 
Waarnaa hij - zijn stokpaardje! - voor de zoveelste keer de Duitse inlij -
vingg van Elzas-Lotharingen aan de kaak stelde, die daar in onderwijs 
enn cultuur tot een noodlottige breuk met het verleden leidde.19 

Naa de Frans-Duitse oorlog en het smadelijk verlies van Elzas-Lotha-
ringenn was het voor Fransen moeilijk vol te houden dat oorlog een po-
sitievee vorm van selectie vormde, zoals het sociaal-darwinisme voor-
schreef.. Novicow concludeerde in 1893 dat oorlogen eerder tot een 
'averechtsee selectie' (selection a rebours) leidden. Tegelijk was hij er 
volledigg van overtuigd dat Darwins wetenschappelijk bewezen wet van 
dee natuurlijke selectie een universele waarheid inhield. Als deze wet 
niett zou kloppen voor sociale verschijnselen (zoals oorlogen), zou hij 
ookk niet kunnen kloppen als biologische wet. Maar, constateerde hij, 
niemandd bestrijdt de juistheid van Darwins wet voor de biologie. Dus 
moetmoet deze ook in de sociologie opgaan. 

Dee wet van Darwin is volstrekt waar. Zij is universeel van toepassing 
zowell  in de biologie als in de sociologie. De overwinning wordt altijd 
behaaldd door de meest geschikten, alleen moet men begrijpen dat de 
meestmeest geschikten niet puur en simpel de fysiek krachtigen zijn. (...) In 
algemenee zin kan men zeggen ... dat de overwinning in de strijd om het 
bestaann toekomt aan degene met de meest ontwikkelde organisatie, dus 
aann de beste. Welnu, de beste is de intelligentste.20 

Dee tegenstelling tussen biologische en sociale wetmatigheden was 
hiermeee echter nog niet opgeheven. Juist het opbouwen van een hoog-
ontwikkeldee sociale organisatie, van een geavanceerde cultuur, ging 
doorgaanss samen met een toenemende bescherming van de rechten van 
dee zwakken en het afzien door de sterken van hun vermogen om te on-
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derdrukken.. Net zoals aan de ene zijde oorlog tot averechtse selectie 
leidtt (doordat het vooral de sterken zijn die in de voorste linies strijden 
enn sneuvelen), leiden aan de andere zijde regeringsmaatregelen die het 
welzijnn van de minderwaardigen bevorderen eveneens tot averechtse 
selectiee (doordat de zwakken in leven worden gehouden en in staat 
wordenn gesteld zich te vermenigvuldigen): "... elk regime dat de slech-
tenn niet elimineert, elimineert noodzakelijkerwijs de goeden", conclu-
deerdee Novicow, daarbij met instemming verwijzend naar de Ameri-
kaansee socioloog William Graham Sumner en "de Engelse sociologi-
schee school" die zich eveneens verzette tegen de funeste invloeden van 
"hett staatssocialisme, dat een nieuwe vorm van slavernij is." Hier laat 
zichh de invloed van Spencer vermoeden, hoewel Novicow nergens in 
zijnn boek expliciet naar hem verwees. Zijn eerdere La politique inter-
nationalenationale uit 1886 was wel duidelijk herkenbaar een spenceriaans 
boek:: het behandelde 'de evolutie van het sociale organisme', en 'de 
strijdd om het bestaan tussen menselijke samenlevingen' en het was bo-
venall  doortrokken van de positivistische kerngedachte dat de sociolo-
giee zich zou moeten baseren op de biologie als meest verwante weten-
schap.. Ookk alle hoofdkenmerken van Spencers pacifistisch-liberalisme 
warenn bij Novicow aanwezig.21 

Maarr in zijn latere Critique du darwinisme social (1910) figureerde 
Spencer,, zijn eigen inspiratiebron, als een van de grote boosdoeners, 
wienss werk herhaaldelijk werd aangehaald als bewijs dat het sociaal-
darwinismee inderdaad de agressieve doctrine was "die de collectieve 
mensenmoordd beschouwt als oorzaak van de vooruitgang van de men-
selijkee soort".22 Ook dit laat zien dat Novicow in deze periode in di-
versee opzichten het tegendeel beweerde van wat hij in de jaren tachtig 
enn negentig van de vorige eeuw had beweerd. Hij had zich getransfor-
meerdd van een overtuigd sociaal-darwinist tot een bevlogen bestrijder 
vann het sociaal-darwinisme. Op het hoe en waarom van die transforma-
tiee ga ik hier niet dieper in. Waarschijnlijk is dat Novicows toenemende 
betrokkenheidd bij de pacifistische beweging het hem te moeilijk 
maaktee zijn vroegere, door het darwinisme geïnspireerde, opvattingen 
tee handhaven. 

Novicoww toonde zich er in 1910 van overtuigd dat vooral de oorlog van 
18700 had bijgedragen tot het ontstaan van de 'mode' van het (sociaal) 
darwinisme.. Niet alleen bij de Duitsers (die uit hun overwinning kon-
denn afleiden dat zij de sterkeren waren die op natuurwetenschappelijk 
terechtee gronden hadden gezegevierd), maar opmerkelijk genoeg ook 
bijj  de verslagen Fransen. De nederlaag verhoogde volgens Novicow de 



2 000 DE D W A A L T O C H T VA N H ET S O C I A A L - D A R W I N I S M E 

populariteitt van het darwinisme in Frankrijk: velen meenden dat, op de 
wetenschappelijkee basis van het darwinisme, uit het oorlogsverloop 
moestt worden afgeleid dat een revanche alleen kans op succes bood 
wanneerr men erin zou slagen Pruisens militaire machtsstructuur en 
cultuurr te imiteren. Frankrijk moest sterker worden om een nieuwe bla-
magee te voorkómen en moest daarom in bepaalde opzichten meer op 
zijnn aartsvijand gaan lijken. Modern onderzoek heeft de indruk van 
Novicoww bevestigd dat in de jaren zeventig het debat in Frankrijk over 
dee betekenis van Darwins biologische theorie én van haar sociale im-
plicatiess aanzienlijk werd geïntensiveerd. Er verscheen in deze periode 
eenn nieuwe Franse vertaling van Origin, evenals vertalingen van Des-
centcent en van acht andere boeken van Darwin. Tussen 1871 en 1880 kwa-
menn er ook maar liefst acht boeken van Spencer in een Franse versie 
uit.. Haeckel kwam in het Frans beschikbaar en Émile Ferrière publi-
ceerdee in 1872 en 1878 zijn tweedelige popularisatie Le darwinisme.23 

Herhaaldelijkk werd er een verbinding gelegd tussen deze wetenschap-
pelijkee oriëntatie op in Engeland en Duitsland al langer bestaande soci-
aal-biologischee inzichten en de nationale regeneratie van Frankrijk. In 
dee pessimistische stemming die na de nederlaag heerste, door de histo-
ricuss Gabriel Hanotaux treffend omschreven als la plainte des vaincus, 
meendenn velen dat het trotse Frankrijk van weleer in de wurgende 
greepp was geraakt van een slopende decadentie. Vele oorzaken werden 
daarvoorr aangevoerd. Het lage geboortencijfer was een populaire ver-
klaring,, maar ook het veronderstelde individualisme van de Fransen 
datt hen op beslissende momenten, zoals ten tijde van de Franse Revo-
lutiee en in 1871 nog met de Commune, diepe verdeeldheid bracht op 
momentenn dat nationale eensgezindheid dringend geboden was. Som-
migen,, zoals de invloedrijke socioloog Frederic Le Play, prezen (met 
Pruisenn als voorbeeld) een meer organische, corporatieve maatschap-
pijvormm aan als probaat middel om de cohesie en discipline in de sa-
menlevingg terug te brengen. Maar bovenal werd een nieuwe weten-
schappelijkheidd door talrijke intellectuelen als hét nationale medicijn 
voorgeschreven.. Flaubert had, nadat hij in maart 1871 enigszins pathe-
tischh had geconstateerd dat de Franse nederlaag het einde van "de la-
tijnsee wereld" betekende, voorgesteld dat, ter nationale regeneratie, de 
Academiee van Wetenschappen de spirituele autoriteit van de paus zou 
overnemen.. Het succes van Pruisen werd door velen in verband ge-
brachtt met zijn goede onderwijssysteem en zijn superieur geachte we-
tenschap,, die nadrukkelijk mede ten dienste werd gesteld van de natio-
nalee opmars. Renan, Michelet, Flaubert, Renouvier, Zola: het waren 
niett de minsten die meenden dat Frankrijk ten onder was gegaan omdat 
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hett geen gelijke tred had weten te houden met Pruisens excellente pres-
tatiess in het onderwijzen en onderzoeken. Hierin zag men het geheim 
vann de Duitse superioriteit. Gambetta concludeerde daarom dat de Re-
publiekk wetenschappelijk zou moeten zijn, of zij zou niet zijn. Zola op 
zijnn beurt specificeerde dit: "De Republiek zal natuurwetenschappelijk 
zijnn of zij zal niet zijn." In educatief en wetenschappelijk opzicht was 
Frankrijkk volgens Gambetta blijven steken in de zeventiende eeuw. 
Zouu het niet zo kunnen zijn, vroeg hij zich af, dat in de strijd om het be-
staann tussen naties de zwakste en meest onwetende natie altijd ge-
doemdd is het onderspit te delven tegenover de kracht van de meest ge-
leerde,leerde, meest wijze natie?24 Vooral de republikeinen waren geneigd in 
dee wetenschap een onmisbaar onderdeel van de nationale machtsop-
bouww te zien. Het comteaanse positivisme leek te bloeien als nooit te-
voren. . 

Eenn van de meest vooraanstaande intellectuelen, de filosoof en gods-
diensthistoricuss Ernest Renan, had al onmiddellijk na de nederlaag in 
18711 gepleit voor een intellectuele en morele hervorming, teneinde het 
Fransee volk beter toe te rusten opdat het zich in de internationale be-
staansstrijdd zou kunnen handhaven. Aangeslagen door het nationale 
debacle,, had hij zich in mei 1871 teruggetrokken in Versailles om er in 
diee ene maand in koortsachtig tempo zijn filosofie opnieuw onder 
woordenn te brengen in zijn Dialogues philosophiques. Hij deelde zijn 
dialogenn in drie groepen in (Zekerheden, Waarschijnlijkheden en Dro-
men)) en liet ze voeren door denkbeeldige filosofen met indrukwek-
kendee namen: Euthyphron, Eudoxe, Philalèthe, Théophraste en Théoc-
tiste.. Deze laatste trad pas op in de Dromen en waarschuwde zijn con-
fraterss aan het begin van zijn betoog dat hij verder zou gaan dan zij, 
niett schromend om een imaginaire toekomstige werkelijkheid te schet-
senn die de grenzen van het menselijke zou overschrijden, met voor 
ogenn "een doel dat boven de mensheid uitgaat." Zo vroeg Théoctiste 
zichh af, overwegend dat de natuur nauwelijks enige grenzen heeft ge-
steldd aan de kennis en macht van de mens, wat er bereikt zou kunnen 
wordenn op basis van het selectieprincipe: 

Eenn brede toepassing van de ontdekkingen van de fysiologie en van het 
selectieprincipee zou kunnen leiden tot het creëren van een superieur 
ras,, dat zijn recht om te regeren niet alleen zou baseren op zijn weten-
schap,, maar ook op de superioriteit van zijn bloed en hersenen en op 
zijnn sterke zenuwen. Dit zouden een soort van goden zijn..., wezens 
vann tienvoudige waarde in vergelijking tot ons, die onder kunstmatige 
omstandighedenn te realiseren zouden kunnen zijn. De natuur maakt 
nietss dat, onder normale omstandigheden, niet levensvatbaar is; maar 
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dee wetenschap zou de grenzen van wat realiseerbaar is kunnen oprek-
ken.. (...) Het is aan de wetenschap om het werk op te pakken op het 
puntt waar de natuur het heeft achtergelaten.25 

Zeker,, het was niet Renan zelf die dit zei, maar hij was wel degene die 
hett bedacht en die de context creëerde: in het vernederde en uitgebluste 
Frankrijkk werd hier aan de wetenschap opgedragen om voor een raciale 
regeneratiee te zorgen door Darwins selectieprincipe kunstmatig toe te 
passen. . 

Dezee post &e//wm-ontwikkelingen betekenden dat Frankrijk zich enigs-
zinss begon los te maken van zijn eigen, uitzonderlijk rijke, biologische 
traditiee - Descartes, Buffon, Cuvier, Holbach, De Candolle, Lamarck -
enn geleidelijk naar het darwinisme opschoof. Maar ze hielden geen 
massalee keuze voor het sociaal-darwinisme in. Daarvoor was de ambi-
valentiee van de Franse gevoelens te groot. Heimelijk bewonderde men 
dee Pruisen en de manier waarop zij, zo dacht men, de darwinistische 
tijdgeestt en de legitimerende werking van de moderne biologie in hun 
voordeell  wisten te benutten. Maar deze bewondering werd meestal 
weggedruktt door de haat en het wantrouwen en de onmogelijkheid om 
inn het publiek al te nadrukkelijk de opponent ten voorbeeld te stellen. 
Pruisenn was tegelijk het geheime voorbeeld én de gezworen vijand. Zo 
ontstondd een dubbele moraal: bovenal beschuldigde men Duitsland 
ervann dat het het darwinisme had gesimplificeerd tot de leuze dat 
machtt boven recht gaat en tot de gedachte dat de oorlog van 1870 de 
biologischee superioriteit van het Duitse ras en de positief-selecterende 
werkingg van oorlogsvoering had aangetoond.26 Daar stond tegenover 
datt Fransen ook zelf geobsedeerd raakten door de sociale en politieke 
consequentiess van het darwinisme. De term 'sociaal-darwinisme' ech-
terr werd vrijwel altijd gereserveerd voor de tegenstander. Het werk van 
Jacquess Novicow laat deze dubbele moraal uitstekend zien. 

Novicowss kritiek uit 191 o op de manier waarop de Duitsers het dar-
winismee omsmeedden tot een militaristische ideologie stond niet op 
zichzelf.. Ook in Engeland, waar de rivaliteit met Duitsland evenzeer 
werdd gevoeld als in Frankrijk - zij het wellicht iets afstandelijker en 
flegmatiekerr -, waren er verstoorde reacties op Duitse pogingen de in-
ternationalee verhoudingen te darwiniseren. De bioloog Peter Chalmers 
Mitchelll  (1864-1945) maakte een ontwikkeling door welke enigszins 
aann die van Novicow doet denken. Al vroeg wetenschappelijk over-
tuigdd van de juistheid van het darwinisme als biologische theorie, pre-
senteerdee hij in een artikel uit 1896 de verschillende naties als expan-
derendee 'soorten' die elkaar naar het leven stonden.27 Engeland en 
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Duitslandd golden daarbij voor hem als biologische rivalen, met Frank-
rijkk in de rol van de natuurlijke bondgenoot van Engeland. Doch later, 
onderr de invloed gekomen van Tolstojs pacifisme, herzag hij zijn eer-
deree mening dat natuurlijke selectie onvermijdelijk gepaard ging met 
oorlogen.. Hij raakte, als zovelen, gealarmeerd door het darwinistisch 
militarismee van de Duitse generaal Von Bernhardi {Deutschland und 
derder nachste Krieg, 1912), die zich als cavalerie-officier in de oorlog 
vann 1870 had onderscheiden en die in maart 1871 trots als eerste Duit-
serr het belegerde Parijs was binnengereden. Chalmers Mitchell stelde 
zichh nu op het standpunt dat alles gedaan moest worden om een nieuwe 
Europesee oorlog te voorkómen en dat dit ook mogelijk was, omdat de 
menss niet geregeerd werd door dezelfde biologische wetten als waar-
aann de lagere diersoorten waren onderworpen. Net als Novicow zag hij 
zichh gedwongen om, uit afkeer van de explosieve verbinding tussen 
evolutionairee wetenschap en militant nationalisme in Duitsland, af-
standd te nemen van zijn eigen sociaal-darwinistische opvattingen van 
weleer. . 

Duitslandss rol bij het uitbreken en verloop van de Eerste Wereldoor-
logg heeft de neiging om het sociaal-darwinisme in verband te brengen 
mett de ambitieuze Weltpolitik nog aanzienlijk versterkt. Illustratief 
hiervoorr in het Engelse taalgebied is het werk van George Nasmyth, 
Jamess Crichton-Browne, Robert Munro, Graham Wallas, Vernon Kel-
logg,, William Whetham en Raymond Pearl. Tussen 1914 en 1918 ana-
lyseerdenn zij het Duitse toegepaste darwinisme kritisch en niet zelden 
mett een alarmerende ondertoon. De bekendheid van het fenomeen so-
ciaal-darwinismee werd er door vergroot, maar bovenal kreeg het er een 
verdachtee reputatie door, waarvan het zich nooit meer zou herstellen. 
Zoalss Paul Crook opmerkte: "... de 'onbeschrijflijke slechtheid' van de 
Pruisischee vijand droeg er in sterke mate toe bij dat het militaristische 
Sociaal-darwinismee in diskrediet geraakte."28 

Inn historisch perspectief zijn het niet zozeer de Duitse machthebbers 
diee hinder hebben gehad van deze kritiek, alswel de vertegenwoordi-
gerss van een nog jonge en kwetsbare wetenschap, de sociologie, die 
haarr toevluchtt had gezocht tot Darwins evolutietheorie als model, maar 
diee met lede ogen moest toezien hoe de sociaal-wetenschappelijke toe-
passingg van het darwinisme in een kwaad daglicht kwam te staan. 

"LE SS SOCIOLOGUES DARWINIENS" 

Inn het vijfde arrondissement van Parijs, waar de straten de eerbied-
waardigee namen dragen van Cuvier, Buffon en Linnaeus, werd in 1879 
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eenn "bescheiden kring voor sociale studies" opgericht. Onder de leden 
bevondenn zich studenten, kunstenaars en schrijvers (hoe zou het ook 
anderss kunnen in het Quartier Latin?), maar ook employés en, "in 
meerderheid",, handarbeiders. In contrast tot zijn bescheiden omvang, 
besloott men deze studiekring Pantheon te noemen, naar de nabijgele-
genn nationale tempel van begraven grootheden. Men stelde een pro-
gramm van indrukwekkende beginselen op, die op het volgende neer-
kwamen: : 

i.. Als uitgangspunt nemen het principe dat de sociale, politieke en morele 
verschijnselen,, net als alle andere, zijn onderworpen aan natuurwetten 
diee men door onderzoek kan ontdekken. 

2.. Bevrijd zijn van theologische denkbeelden, dus niets voor waar aanne-
menn dat niet wetenschappelijk bewijsbaar is. 

3.. Trouw zijn aan het ware republikeinse principe, d.w.z. de Republiek 
verbindenn met het socialisme, hetgeen neerkomt op afschaffing van 
machtsmisbruik,, werkloosheid en parasitisme. 

4.. Erkennen dat de materiële en intellectuele rijkdom een sociaal goed is 
enn dat dus iedereen een onvervreemdbaar recht heeft om aan materiële 
welvaartt en onderwijs deel te nemen. 

5.. Als doel van alle inspanningen te kiezen een maatschappij waarin er 
slechtss plaats is voor nuttige wezens.29 

Dee cursus sociale filosofie van de studiekring werd wekelijks gegeven 
doorr de 26-jarige anarchist Émile Gautier. Hij besloot, nog datzelfde 
jaar,, de inhoud van zijn lessen uit te geven in de vorm van een bro-
chure.. Daaraan gaf hij de titel Le darwinisme social. Dit was, voor 
zoverr bekend, de eerste keer dat de term sociaal-darwinisme in een pu-
blicatiee werd gebruikt. In de twee decennia die volgden alvorens de ne-
gentiendee eeuw ten einde liep, publiceerden ook de Italiaanse socio-
loogg G. Vadala-Papale (1882), de Franse criminoloog-socioloog Ga-
briell  Tarde (1884), de Belgische econoom en hervormer Émile de La-
veleyee (1885), de Italiaanse econoom Achille Loria (1896) en de 
Fransee socioloog Gabriel Ambon (1899) bespiegelingen over het soci-
aal-darwinisme.. Al de betreffende publicaties, behalve die van Vadala-
Papale,, verschenen in het Frans. 

Wiee waren deze ontdekkers van het sociaal-darwinisme, wat bewoog 
henn en - bovenal - wat was precies het verschijnsel dat zij meenden 
waarr te nemen? Is hun oorspronkelijke interpretatie van het sociaal-
darwinismee verwant met hedendaagse interpretaties, of hadden zij een 
heell  ander fenomeen voor ogen? Gautier is de eerste die onze aandacht 
verdient. . 
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Émilee Gautier (1853-1937), afkomstig uit een middenklasse-gezin in 
Rennes,, had rechten gestudeerd in Parijs en was betrokken geraakt bij 
hett militante anarchisme. Samen met 65 andere anarchisten, onder wie 
Kropotkin,, stond hij in 1883 te recht in een groot proces in Lyon. Net 
alss Kropotkin werd hij er tot vijfjaar gevangenisstraf veroordeeld. In 
augustuss 1885 liet men hem echter vervroegd vrij . Hoewel er dat jaar 
nogg een brochure van hem verscheen in de serie Propos anarchistes, 
begonn hij zich van het anarchisme te distantiëren, hetgeen hem in die 
kringg de naam opleverde een verrader te zijn. Hij concentreerde zich nu 
opp het publiceren over wetenschappelijke onderwerpen in respectabele 
wetenschapstijdschriftenn en in Le Figaro. Toch blijf t Gautiers beteke-
niss er vooral in gelegen dat hij in zijn jonge wilde jaren de basis legde 
voorr een nog geruime tijd voortdurende opmerkelijke populariteit van 
hett darwinisme in Franse anarchistische kringen. Toen de anarchisti-
schee arbeider Auguste Vaillant in december 1893 een bom gooide in de 
Kamerr van Afgevaardigden, verklaarde hij onmiddellijk na het inci-
dentt dat zijn daad was ingegeven door de denkbeelden van Darwin, 
Büchnerr en Spencer. Vanwege Darwins volstrekt wetenschappelijke 
verklaringverklaring van de oorsprong en ontwikkeling van het leven, zagen veel 
anarchistenn hem als bondgenoot tegen de autoriteit van kerk en staat, 
terwijll  ook het materialisme van Büchner en het radicale individu-
alismee en anti-etatisme van Spencer hen aansprak. Kropotkin gaf tus-
senn 1890 en 1896 in een artikelenreeks zijn eigen, coöperatistisch-al-
truïstischee visie op de darwinistische evolutiebiologie en haar sociale 
consequenties,, maar dat deed hij in het Engels, in het periodiek The 
nineteenthnineteenth century.^0 

Inn zijn Le darwinisme social ging Gautier nauwelijks in op Darwins 
biologischee theorie als zodanig, maar sprak hij wel voortdurend over 
"dee wet van Darwin", waaronder hij verstond "de wet van de selectie". 
Hijj  legde zijn lezers uit dat 'selectie' was afgeleid van het Latijnse seli-
gere,gere, dat 'kiezen' betekent. Om vervolgens te betogen dat natuurlijke 
selectiee dus inhield dat de natuur een selecterende natuur, een kiezende 
natuurr was: "...de natuur sorteert, maakt een keuze uit de levende we-
zens,, aangezien ze alleen de sterksten bewaart en de anderen, de 'mon-
sterss zonder waarde' van de soort, veroordeelt tot een onvermijdelijke 
dood.""  Wat veefokkers en kwekers op een berekenende wijze deden 
omm de nuttige eigenschappen van dieren en planten te versterken, deed 
dee selecterende natuur door een spontane concurrence vitale. Gefasci-
neerdd als hij was door de verbinding van de idee van de natuurlijke se-
lectiee met Malthus' onopgesmukte economische wetmatigheid dat er 
eenvoudigwegg te weinig voedsel was om iedereen in leven te houden, 
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sprakk Gautier zelfs over een natuur die de minst geschikte individuen 
"zonderr mededogen ter dood veroordeelt en executeert". Daarmee nam 
hij,, nog afgezien van het opvallend dramatische woordgebruik, het be-
gripp natuurlijke selectie veel letterlijker dan Darwin het bedoeld had.31 

Maarr Gautiers betoog was strategisch opgebouwd. Hij schetste eerst 
eenn inktzwart beeld van de natuurlijke selectie - Darwins hypothese 
diee hij zei te aanvaarden en die naar zijn mening alleen nog door obscu-
rantistenn en blinde gelovigen werd ontkend - om vervolgens uitgebreid 
tee beargumenteren dat nu juist de mens het unieke vermogen had om 
natuurwetten,, dus ook de wet van de natuurlijke selectie, te modifice-
ren.. Water bevriest bij nul graden, maar niet als men er zout in gooit. 
Waaromm dan, vroeg hij zich hardop af, zou uitgerekend de selectiewet 
inn een sociale omgeving absoluut en onaantastbaar zijn? Hij erkende 
volmondigg dat de primitieve mens volledig onderhevig was geweest 
aann natuurlijke selectie en dat daaraan diens geleidelijke vooruitgang 
tott een intelligent, bewust levend en raciaal-gezond wezen te danken 
was.. Maar, "hoe meer de mensheid vooruitgaat, hoe meer zij zich be-
vrijdtt van de natuurlijke fataliteiten". De moderne, intelligente, nijvere 
enn beschaafde mens is in staat om met behulp van zijn vrije wil een te-
genwichtt te bieden tegen natuurkrachten die voor zijn primitieve voor-
ouderss nog het noodlot vertegenwoordigden.32 Dankbaar citeerde hij 
Wallace,, die voorspelde dat de dag zal komen waarop de natuurlijke se-
lectiee zal zijn vervangen door een 'menselijke selectie' en natuurlijke 
ongelijkhedenn zullen worden gladgestreken door beschermende insti-
tuties.. Voor Gautier, als voor Wallace, was de samenleving niet het ver-
lengstukk van de natuur, maar juist een correctie op de "onrechtvaardig-
hedenn van de natuur". De menselijke samenleving, zo redeneerde Gau-
tier,, is er nu juist om de zwakkeren te beschermen door de ongelijke 
verdelingg van de middelen, waardoor de natuurtoestand wordt geken-
merkt,, te rectificeren. Het zijn van een tegenwicht tegen de natuurlijke 
selectiee is de ontstaansgrond van de maatschappij, zij is "een poging 
tott een reactie tegen Darwins wet". In de plaats van 'de strijd om het 
bestaan'' moet 'de hulp om te bestaan' komen.33 

Gautierr ging er allerminst van uit dat dit op korte termijn als vanzelf 
doorr de sociale evolutie zou worden gerealiseerd. Het sociaal-darwi-
nismee was voor hem een actiemiddel, een middel om leergierige arbei-
derss te activeren door hen het bewustzijn mee te geven dat de moderne 
biologiee hun zaak ondersteunde. Relatief de meeste ruimte gebruikte 
Gautierr dan ook om te betogen dat het darwinisme door conservatieve 
krachtenn werd misbruikt, terwijl het in werkelijkheid "een nieuw argu-
ment""  vóór het socialisme was. Hij was zeer bezorgd dat de voorvech-
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terss van de sociale ongelijkheid zich van Darwins theorie meester zou-
denn maken. Het was immers zo gemakkelijk om te betogen, zoals 
Haeckell  had gedaan, dat de voorrechten van de machtigen en de kapi-
taalkrachtigenn slechts de uitdrukking waren van de werking van de na-
tuurlijkee selectie (die dan neerkwam op een "selectie der uitverkore-
nen")) en dat het darwinisme in wezen dus een aristocratische strekking 
had.. Hiermee, en door aan te voeren dat elke intelligente politicus het 
darwinismee zou moeten aanbevelen als het beste wapen tegen de egali-
tairee ideeën van de socialisten, maakte Haeckel zich tot de belangenbe-
hartigerr van Bismarck en diens klasse, meende Gautier.34 De discipe-
lenn van Malthus en de verkondigers van de ongelijkheid, zoals Bis-
marck,, doen nu, wetend dat "de Goden verdwijnen", een beroep op de 
wetenschapp om hun overheersing en hun voorrechten te legitimeren. 
"Darwinss boek zal de bijbel van de nieuwe uitbuiters worden: door en 
inn naam van de wetenschap zal de offering van de zwakken zich vol-
trekken."355 Wat deze fascinerende zin laat zien, is dat er in Gautiers 
tekst,, zoals ook bij veel anderen, een strijd werd gevoerd om het gezag 
vann de wetenschap. 'Links' en 'rechts' probeerden elkaar de loef af te 
stekenn bij het zich toeëigenen van Darwins autoriteit. Wie verloor 
moestt ermee rekenen dat zijn politieke wensen als 'onwetenschappe-
lijk '' zouden worden afgeschreven. 

Tweee jaar voordat Gautier zijn brochure schreef, was die politieke 
strijdd om het bezit van Darwins gezag in Duitsland ontbrand, met het 
beroemdee dispuut tussen Haeckel en Virchow. Gautier verwees er zo 
frequentt naar, dat verondersteld mag worden dat hier een van zijn in-
spiratiebronnenn lag. Virchow had in het dispuut voorspeld dat er voor 
dee verdedigers van de status quo extreem gevaar zou gaan dreigen 
zodraa de revolutionaire socialisten zich van het darwinisme meester 
zoudenn maken. Gautier vatte dit op als een aanmoediging. Hoe merk-
waardigg dat tegenwoordig ook moge lijken, hij zag het debat Virchow-
Haeckell  als een strijd om de intellectuele eigendom van het felbe-
geerdee sociaal-darwinisme en zijn eigen beschouwingen sloot hij af 
mett de triomfantelijke conclusie: "Zó moet het sociaal-darwinisme 
wordenn begrepen en toegepast!"36 Gautier beschouwde zichzelf dus als 
eenn sociaal-darwinist en was daar trots op. Dat is minder vreemd dan 
hett lijk t wanneer men bedenkt dat hij het sociaal-darwinisme, mits op 
dee correcte wijze geïnterpreteerd, als een krachtige ondersteuning van 
hett socialisme zag. Om dit aan te tonen voerde hij steeds weer aan dat 
menn uit het darwinisme kon afleiden dat de sociale verschillen tussen 
armenn en rijken, tussen machtelozen en machtigen, kunstmatig waren, 
hett gevolg van een artificiële selectie die niets te maken had met de na-
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tuurlijkee selectie. Bovendien plaatste hij niet alleen sociaal-darwi-
nismee en socialisme op één lijn, maar ook socialisme en sociologie. 
Voorr hem vormden socialisme, sociaal-darwinisme en sociologie als 
hett ware een drieêenheid, een bundeling van nieuwe politiek en mo-
dernee wetenschap om "de fataliteiten van de natuur te corrigeren". Zo 
bezienn kwam het sociaal-darwinisme voor hem neer op: een darwi-
nismee met sociale correctie, een darwinisme dat het - uit de evolutie 
voortgekomenn - intelligente vermogen van de mens om zich van na-
tuurlijkee onrechtvaardigheden te bevrijden volledig erkende. Een dar-
winismee dus met een menselijk, sociaal, gezicht dat liet zien hoe onna-
tuurlijkk de in die tijd zo enorme verschillen waren tussen de excessieve 
rijkdomm van de weinigen en de excessieve armoede van de velen.37 Als 
Darwinss selectiewet waar was (en dat was hij volgens Gautier en vele 
anderenn die sociale hervorming nastreefden), dan kon en mocht dat 
niett betekenen dat de schrille contrasten van het kapitalisme op basis 
vann die wet wetenschappelijk konden worden gelegitimeerd. Dit ver-
klaartt waarom de sociale toepassing van de wet van de natuurlijke se-
lectiee een strijdpunt werd tussen links en rechts, dat op zijn beurt niet 
konn toestaan dat het socialisme zijn hang naar wetenschappelijkheid 
konn botvieren door het darwinisme in te palmen. 

Hett was juist deze tendens om het darwinisme ver "buiten zijn oevers 
tee laten treden" en het op 'n'importe quoï toe te passen die Gabriel 
Tardee (i 843-1904), criminoloog, socioloog en filosoof, er in 1884 toe 
brachtt zijn artikel Darwinisme naturel et darwinisme social te publice-
ren.. Die neiging was volgens Tarde wijdverbreid; zij bleek uit talrijke, 
inn vele landen verschijnende geschriften, zoals uit het gelijknamige 
boekk van de Italiaanse darwinist en socioloog Vadala-Papale, waarin 
opp een met Gautier vergelijkbare wijze werd gepoogd een hervor-
mingsgezindee inhoud aan het (sociaal) darwinisme te geven. Wat Tarde 
bovendienn dwarszat was de neiging om de sociale toepassing van het 
darwinismee voor te stellen als de enige echte positieve sociale weten-
schap.. Hier was volgens hem sprake van "een bepaalde school die zich 
hett monopolie van het positivisme toeeigent." Een school van sociolo-
gen,, om precies te zijn. De "selectie van de meest geschikte", zo con-
stateerdee Tarde, bleek "een van die magische formules" te zijn die in 
staatt zijn de geest te "obsederen". Het was een "betovering" die men 
maarr beter kon wantrouwen, voegde hij toe.38 

Tarde'ss artikel was onmiskenbaar een kritiek op het sociaal-darwi-
nisme,, niet zozeer als maatschappelijk verschijnsel, maar vooral als 
krachtigee stroming in de sociologie. Hij gebruikte de termen "sociaal-
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darwinisme""  en "sociologisch darwinisme" door elkaar, zonder ze van 
elkaarr te onderscheiden en sprak over les darwiniens sociologistes 
alsoff  het een bekende, goed te onderscheiden groep betrof. Novicow 
deedd iets vergelijkbaars door de aanduiding les sociologues darwiniens 
alss synoniem te gebruiken voor 'sociaal-darwinisten'. De kern van dit 
sociologischh darwinisme was volgens Tarde de uitbreiding van 'het se-
lectionisme'' a la Darwin naar samenlevingen. 'Selectionisme' of 'soci-
aall  selectionisme' stond voor Tarde gelijk aan sociaal-darwinisme. De 
oorsprongg van deze theorie van het sociaal selectionisme zocht hij ech-
terr niet bij Darwin, maar in het industriële vooruitgangsdenken zoals 
ditt in het werk van Adam Smith en Jeremy Bentham gestalte had gekre-
genn en waarin het overleven van de geschiktsten in de concurrentie-
strijdd op grond van kleine, geleidelijk geaccumuleerde, concurrentie-
voordelenn centraal stond. Darwin kwalificeerde hij dan ook als "een 
Smithh of een Bentham in de gedaante van een natuuronderzoeker" en 
hett darwinisme bestempelde hij tot "biologisch utilitarisme". Darwin 
"beoefendee de sociologie zonder het te weten". Het is dus duidelijk dat 
Darwinss theorie van de natuurlijke selectie volgens Tarde een afgeleide 
wass van een al langer bestaande sociale selectietheorie, voortgekomen 
uitt het industrialisme.39 

Geheell  in afwijking van Gautier, die zoals we zagen de scherpe te-
genstellingenn benadrukte tussen de weinige zeer rijken (die zich soms 
dee evolutionair-uitverkorenen waanden) en de talloze zeer armen, 
meendee Tarde dat in de contemporaine samenleving de sociologische 
basiss voor het sociale selectionisme ontbrak. De gedachte dat het leven 
eenn strijd om het bestaan is, was volgens hem terug te voeren op het al 
veell  langer bestaande romantische ideaal van een heroïsch leven. De 
werkelijkheidd echter, zo benadrukte hij, was geheel anders: het indi-
viduu bevindt zich in de regel allerminst in een uiterst vijandige omge-
ving,, maar vindt zorgzame ouders en vrienden om zich heen, kan bij 
ziektee rekenen op de zorg van artsen en verpleegsters, krijgt militaire 
beschermingg van de staat, maar ook mogelijkheden om onderwijs te 
volgenn en zich te ontwikkelen. Hij ontkende niet het bestaan van rivali-
teitt en oorlog, maar sprak wel tegen dat dit de normale, natuurlijke, 
toestandd was zoals sociaal-darwinisten vaak beweerden. Rivaliteit 
gingg altijd samen met coöperatie. Het was waar dat bedrijven met el-
kaarr concurreerden, maar ze kónden slechts eikaars concurrenten zijn 
omdatt er binnen elk bedrijf (en ook tussen sommige bedrijven) werd 
samengewerkt,, want juist aan die samenwerking ontleende een bedrijf 
zijnn concurrentiekracht. Hij meende dat juist samenwerking een sleu-



2 1 00 D E D W A A L T O C H T V A N H E T S O C I A A L - D A R W I N I S M E 

telfunctiee in de evolutie had vervuld en sprak van evolution par asso-
ciation.ciation.40 40 

Tardee was noch een darwinist, noch een antidarwinist. Hij omschreef 
zichzelff  als een overtuigd transformiste, waarmee hij wilde aangeven 
datt hij in de evolutie geloofde. Maar Darwins theorie van natuurlijke 
selectiee beschouwde hij niet als de definitieve en volledige evolutie-
theorie.. Hij noemde haar een 'secundaire' theorie, die zeer wel in staat 
wass de eliminatie van wezens en afzonderlijke organen te verklaren, 
maarr niet hun creatie. Hij was er dus niet van overtuigd dat de strijd om 
tee overleven en de daaruit resulterende natuurlijke selectie, konden 
verklarenn hoe variaties en soorten waren ontstaan.41 

Tarde'ss intellectuele carrière was één lange zoektocht naar "de sociale 
logica",, zoals hij een van zijn boeken noemde. Dit kon voor hem 
slechtss een logica van personen zijn, niet van sociale collectiviteiten. 
Dee sociologie zou de verklaring voor sociale verschijnselen dan ook 
niett moeten zoeken in collectieve entiteiten of in een collectief bewust-
zijn,, maar in het handelen van individuele personen waaruit zich het 
gemeenschappelijkee constitueerde. Sociologie was daarom voor hem 
inn wezen psychologie. In zijn eigen sociale theorie plaatste hij het be-
gripp imitatie centraal: de meeste mensen imiteren het gedrag van ande-
renn en daardoor ontstaat er een aanzienlijke gelijkvormigheid en sa-
menhangg in het sociaal handelen in plaats van een eindeloos versplin-
terdd individualisme. De sociologie heeft tot taak "de wetten van de imi-
tatie""  te ontdekken. Met het 'personalisme' van zijn sociale theorie 
hingg samen zijn belangstelling voor de sociale psychologie en de cri-
minologie.. Hij was zijn loopbaan begonnen als 'rechter van instructie1 

inn zijn geboortestad Sarlat in de Dordogne, een functie die hij bijna 
twintigg jaar, tot 1894, vervulde. Daarna, als hoofd van de afdeling cri-
minelee statistiek van het ministerie van Justitie, werd hij een van de 
grondleggerss van de criminologie in Frankrijk. In de loop van de jaren 
negentigg ontwikkelde hij zich tot een toonaangevend socioloog, waar-
bijj  hij, met zijn individualisme, werd gezien als een tegenspeler van de 
jongeree Durkheim, die nu juist beweerde dat collectieve sociale ver-
schijnselenn (zoals sociale normen) het bestaan van de eenling bepaal-
den,, in plaats van andersom. Durkheim, wiens collectivistische bena-
deringg meer in lij n was met de veranderende geest van de tijd, kon ge-
zienn worden als een intellectuele erfgenaam van Comte, wiens positi-
vismee hij omarmde. Tarde daarentegen deed zich kennen als criticus 
vann het positivisme. Vooral de versmelting van positivisme en darwi-
nismee in de sociologie baarde hem zorgen. In Comte's ordening van de 



55  D E G E O L O G I E V A N H E T S O CI A A L - D A R W I N I S M E 2 11 

wetenschappenn was de sociologie van hoger orde dan de biologie, aan-
gezienn de sociale werkelijkheid door hem complexer werd geacht dan 
dee biologische. De sociologen werden geacht hun kathedralen te bou-
wenn op de grondvesten die de biologen hadden gelegd. Daarom, zo be-
nadruktee Tarde, werd het sociaal-darwinisme door zijn aanhangers ge-
zienn als de voltooiing van het natuurlijke darwinisme. Hij aarzelde niet 
omm sociaal-darwinisten en positivisten op één lijn te plaatsen. 

Tardee stelde zich vierkant tegenover het positivistische dogma op: 
samenlevingenn zijn gevormd uit mensen, dus kennen wij, via onze 
zelfkennis,, de samenstellende delen van de samenleving van binnenuit. 
Dee cellen van organismen daarentegen bevatten ondoordringbare ge-
heimenn voor ons. Dit maakt ze, voor het menselijk begrip, juist com-
plexerr dan onze eigen samenleving. Hierbij zette hij Spencer op zijn 
kop:: er is, anders dan Spencer meende, geen continue universele ont-
wikkelingg van het homogene naar het heterogene (complexe). In tegen-
deel,, het homogene (stabiele) komt voort uit het heterogene (insta-
biele).. Het sociale leven laat, met het voortschrijden van de bescha-
ving,, uniformering en vereenvoudiging zien. De "wetten van de imita-
tie""  zijn hiervoor de verklaring. De veelvormigheid van dialecten, reli-
gies,, meet- en geldstelsels, staten en staatjes, maakt zo geleidelijk 
plaatss voor de eenvormigheid van grotere eenheden.42 

Bovendien,, redeneerde Tarde, impliceert onze onkunde aangaande 
dee diepste geheimen van het organische dat de analogie tussen het or-
ganischee en het sociale, waarop de sociaal-darwinisten zich baseerden, 
niett kan worden geverifieerd. Dit analogie-denken was volgens hem 
terugg te voeren op het 'onhegeliaanse' vooruitgangsgeloof van de dar-
winisten,, die de evolutie als één continue ontwikkeling zagen en daar-
doorr in de veronderstelling leefden dat kennis van de fysische en biolo-
gischee elementen de noodzakelijke basis was voor kennis van de sa-
menleving.. Van daaruit kwamen de darwiniens sociologistes tot de 
voorr hen kenmerkende opvatting dat fysiologie, fysica, chemie, biolo-
giee en sociologie allen met elkaar moesten worden verbonden. Dit was 
Comte'ss opvatting dat de sociologie slechts 'sociale fysica' kon zijn. 
Tardee kwam tot de tegengestelde conclusie: het is onmogelijk om door 
middell  van de biologie (of de fyscia) tot een juist begrip te komen van 
dee sociale werkelijkheid, omdat men dan probeert om hetgeen al ver-
lichtt is (het sociale leven dat we van binnenuit kennen) te verklaren 
mett behulp van wat nog in duister is gehuld (het leven in de biologi-
schee cel). Het is daarom niet alleen zinloos om het darwinisme toe te 
passenn in de sociale wetenschap, het is ook gevaarlijk omdat het tot re-
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sultatenn zal voeren die ons zullen afleiden van de intieme kennis van de 
socialee feiten die we reeds bezitten omdat we onszelf kennen.43 

Ookk de Belgische econoom en socioloog Émile de Laveleye (1822-
1892)) stond kritisch tegenover het toepassen van "de darwinistische 
biologischee wet" op de maatschappelijke verhoudingen. In zijn korte 
L'EtatL'Etat et l 'individu ou darwinisme social et christianisme, oorspronke-
lij kk gepubliceerd in 1885 in Florence, keerde hij zich tegen Spencer en 
dee sociologie évolutionniste.44 De Laveleye's faam reikte tot ver buiten 
zijnn geboorteland, waar hij vanaf 1864 in Luik hoogleraar economie 
was.. Zijn bekendheid had hij echter vooral te danken aan de talrijke pu-
blicatiess waarin hij zich een overtuigd christen-socialist had getoond. 
Zoo ook in deze publicatie, geheel gewijd aan de vier artikelen van 
Spencerr die deze later bundelde tot zijn roemruchte The man versus the 
state.state. De Laveleye zag geen enkele aanleiding om zijn lezers uit te leg-
genn wat hij onder sociaal-darwinisme verstond. Er kon echter geen 
misverstandd over bestaan dat hij die term gebruikte als karakterisering 
vann Spencers individualistische sociologie - het enige onderwerp van 
zijnn essay -, waar hij zijn eigen christelijk-sociale overtuiging tegen-
overr plaatste. Het niet-definiëren van 'sociaal-darwinisme' suggereert 
datt De Laveleye veronderstelde dat de gemiddelde lezer inmiddels vol-
doendee bekend was met dit fenomeen. 

Zijnn behandeling van Spencer was overigens opvallend hoffelijk. Hij 
noemdee hem een meester en bestempelde diens vier artikelen als 'ma-
gistraal',, waarna hij veelbetekenend toevoegde dat de deducties van de 
Engelsmann tegengesteld waren aan het algemeen belang van de mens-
heid!!  Dat er niettemin in zijn alinea's enig ontzag voor Spencer door-
klonk,, hing er waarschijnlijk mee samen dat De Laveleye een groot 
vertrouwenn had in "de sociologische wetenschap" waarvan Spencer 
éénn van de grondleggers was: alleen aan de sociologie kon men vol-
genss De Laveleye toevertrouwen om met het nodige gezag de juiste 
verhoudingg tussen individu en staat te bepalen, niet aan de wil van het 
volk,, zoals Rousseau had gemeend. En mét Spencer vond hij (in tegen-
stellingg tot Rousseau) dat aan de macht van de staat beperkingen moes-
tenn worden gesteld teneinde het individu te beschermen.45 

Hett radicale anti-etatisme van Spencer nam hij echter niet over: hij 
meendee dat Spencers systeem was gebouwd op de fundamenteel on-
juistee veronderstelling dat, wanneer men de taken van de staat zou te-
rugdringenn tot het niveau dat de orthodoxe economen hadden aangege-
ven,, de darwinistische wet zich als het ware vanzelf zou manifesteren 
enn zijn heilzame selecterende werk zou doen. Als sociaal-democraat 
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verzettee De Laveleye zich tegen dit quiëtisme, dat volgens hem voort-
kwamm uit de opvatting van "de stoïcijn en de 'evolutionistische' socio-
loog""  dat men de bestaande orde moet respecteren omdat zij het resul-
taatt is van noodzakelijke wetmatigheden. Hij achtte deze benadering 
typerendd voor conservatieve evolutionisten - waartoe hij behalve 
Spencerr ook Haeckel rekende - die hun sociologie baseerden op de 
stellingg dat men de sociale misère niet alleen moet accepteren als een 
gevolgg van natuurwetten, maar ook oog moet hebben voor haar heil-
zamee werking omdat ze de sterken een voorsprong in de voortplanting 
geeft,, waarmee de vooruitgang is gediend. Als econoom bracht De La-
veleyee hier tegenin dat er in beschaafde samenlevingen een voortdu-
rendee accumulatie van bezit plaatsvindt, bezit dat via het erfrecht (en 
duss niet via een tot natuurlijke selectie leidende bestaansstrijd) over-
gaatt op de opvolger in rechten - die niet noodzakelijkerwijs de sterkste 
off  de beste behoeft te zijn. En als christen voerde hij aan dat het evan-
geliee van een tegenovergesteld principe uitging: "de eersten zullen de 
laatstenn zijn". Zijn conclusie luidde dan ook ondubbelzinnig dat de 
darwinistischee wetten, "algemeen erkend op het vlak van de natuur-
lijk ee historie", nooit in menselijke samenlevingen zullen worden toe-
gepastt zolang het rechtvaardigheidsgevoel en de liefdadigheid, die het 
christendomm in de harten van de mensen heeft gegrift, niet volledig uit-
gebannenn zullen zijn.46 

Spencerr voelde zich genoodzaakt op De Laveleye's essay te reageren. 
Hijj  gaf zich veel moeite om het beeld van een nogal hardvochtige so-
cialee filosofie dat de Belg van zijn gedachtenstelsel had geschetst, te 
nuanceren.. Maar hij protesteerde niet tegen het predikaat 'sociaal-dar-
winisme'' als zodanig. Bezwaar maakte hij slechts tegen de gewoonte 
vann De Laveleye en vele anderen om zijn sociologie te omschrijven als 
dee toepassing van "de darwinistische wet" (het overleven van de meest 
geschikten)) op de maatschappij. Geborneerd wees Spencer erop dat dit 
niett Darwins wet was, maar dat hij - Spencer - die wet al in 1851 in 
zijnn Social staties had geformuleerd. Hoewel hij de implicatie in De 
Laveleye'ss essay dat er sprake was van zoiets als een sociaal-darwinis-
tischee stroming niet expliciet weersprak, bracht hij een belangrijke nu-
anceringg aan. De Laveleye had geschreven dat Spencers systeem in-
middelss algemeen geaccepteerd werd, implicerend dat het zeer in-
vloedrijkk was. De meester zelf dacht daar anders over: "Voor de vrees 
datt mijn argumenten zullen triomferen, die volgens mij mijnheer De 
Laveleyee ertoe heeft aangezet ze te bestrijden, is duidelijk weinig 
grond.""  Ter illustratie voerde hij een recente uitspraak aan van de posi-
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tivistt Frederick Harrison, die liet weten dat Spencers hoop om met The 
manman versus the state iemand te overtuigen een ijdele was en dat de titel 
vann dat boek daarom maar beter had kunnen luiden: Spencer versus 
heelheel Groot-Brittannië. De Laveleye riposteerde dat Spencers anti-
staatsinterventie-doctrinee hem inderdaad niet veel bekeerlingen had 
opgeleverd,, maar dat zijn uitgebreide pleidooien om de darwinistische 
wettenn op de mensenmaatschappij toe te passen wél veel aanhang had-
den.4? ? 

Nett als Tarde en De Laveleye stelde ook de Italiaan Achill e Loria 
(1857-1943),, hoogleraar economie aan de universiteit van Padua, zich 
voorall  ten doel om te waarschuwen tegen "verderflijke en fundamen-
teell  foutieve" toepassingen van het darwinisme in de sociologie. Hij 
begonn zijn Darwinisme social uit 1896 met de constatering dat er al 
zo'nn twintig tot vijfentwintig jaar (dus vanaf ongeveer 1870) een ten-
denss was om de resultaten die door en dankzij Darwin in de natuurwe-
tenschappenn waren geboekt ook toe te passen in de sociale en economi-
schee wetenschappen en dat "men" deze tendens "sociaal-darwinisme" 
noemde.. Hij maakte meteen duidelijk dat het zijns inziens om een ont-
wikkelingg ging die een aanzienlijke vlucht genomen had.48 De centrale 
roll  hierbij kende hij toe aan "de sociologen" die de "onbeteugelde con-
currentie",, waardoor de maatschappelijke verhoudingen werden ge-
kenmerkt,, vergeleken met de natuurlijke selectie in de biologische 
strijdd om te overleven. Zij redeneerden dat men, zoals men de concur-
rentiee de vrije loop moest laten, ook de selectie haar werk moest laten 
doenn en dat men dus moest nalaten om, door wetgeving of andere over-
heidsmaatregelen,, de bestaansstrijd te verzachten, de zwakken te be-
schermenn en de sociale ongelijkheid te verminderen. 

Loriaa bracht hier tegenin dat de analogie tussen de economische 
strijdd en de bestaansstrijd tussen dieren niet opging. Dieren strijden 
slechtss om het voedsel dat ze zelf nodig hebben om te kunnen overle-
ven.. In de economische strijd daarentegen probeert een bezittende 
klassee zich te verrijken via de arbeid van een andere klasse. Dit had, 
steldee hij, niets te maken met darwinisme, maar alles met parasitisme. 
Eenn parasiet doodt zijn prooi niet, maar buit hem uit als permanente be-
staansbron.. Het was een verhouding die niets te maken had met voor-
uitgangg of de vervolmaking van een soort: 

...dee strijd om het leven tussen mensen is, anders dan de strijd tussen 
onafhankelijkee dieren, geen factor van selectie en vooruitgang, maar is, 
integendeel,, net als het parasitisme tussen dieren, een krachtige oor-
zaakk van achteruitgangen verval van de soort.49 
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Overall  om zich heen zag Loria voorbeelden van contraselectie. Econo-
mischee uitbuiting leidde tot degeneratie van arbeiders en daarmee, 
omdatt zij zich meer vermenigvuldigden dan andere klassen, tot het te-
genovergesteldee van "de darwinistische selectie". Tegelijk was er aan 
dee andere kant sprake van een cumulatie van rijkdom en privileges bij 
dee decadente, biologisch verzwakte, adel, terwijl de ongelijke verde-
lingg van economische welvaart ook de seksuele selectie verstoorde: rij -
kenn trouwden meestal met rijken en armen met armen, zodat er sprake 
wass van een partnerkeuze op basis van welvaartsniveau en dus van 
"eenn tegennatuurlijke selectie". Het militairendom ten slotte zorgde er-
voorr dat de sterksten der armen onder de wapenen werden geroepen, 
waardoorr ze gemiddeld genomen minder vaak of later huwden en dus 
voorr minder nakomelingen zorgden.50 Wat Loria op deze wijze pro-
beerdee aan te tonen was, dat de benadering van de "darwinisten met 
hunn sociologie", die als de Romeinse volksmassa's van weleer met hun 
kretenn de gladiatoren in het Circus probeerden aan te moedigen tot een 
nogg fellere strijd, zinloos en zelfs contraproductief was. De bestaans-
strijdd zal juist moeten worden verzacht en beperkt door een rechtvaar-
digee en barmhartige staat die armenhulp, broederschap en sociale coö-
peratiee bevordert, zo luidde zijn boodschap. Op vergelijkbare wijze als 
Gautierr probeerde hij vervolgens Darwin tot een bondgenoot van het 
socialismee te maken. In tegenstelling tot de zich Darwins discipelen 
wanendee sociologen - Loria identifeerde hen als de "getrouwen" van 
Spencerr -, had Darwin zelf aangetoond dat de mens vooruitgang kon 
boekenn zonder zijn toevlucht te hoeven zoeken tot een voortdurende 
"broederstrijd",, aangezien de strijd om voedsel tussen de dieren 
(waarinn de geschiktsten als overwinnaars uit de bus komen) niet verge-
lijkbaarr was met de sociale strijd (waarin maar al te vaak de onwaardi-
genn victorie kraaien). In "de strijd tegen het sociaal-darwinisme" kon 
menn zich dus beroepen op de onverdachte autoriteit van de grote mees-
terr zelf, Darwin. Doch aan het slot van zijn pleidooi riep Loria triom-
fantelijkk uit: "Laat men dus ophouden onze doctrines nog langer tegen-
overr de grote naam van Darwin te plaatsen, want hij is mét ons... Meer 
enn meer en meer wordt de darwinistische theorie ... een machtig instru-
mentt vóór de sociale hervorming."5' Waar Gautier zijn eigen socialisti-
schee variant van het darwinisme nog had aangeduid als 'sociaal-darwi-
nisme',, leek het bij Loria in het geheel niet op te komen dat hij met zijn 
laatstee uitspraak ook zelf deel uitmaakte van de sociaal-darwinistische 
tendenss in de sociale wetenschappen die hij wenste te bestrijden. Wat 
hemm in wezen voor ogen stond, was een menselijke regeneratie, te be-
reikenn door in de maatschappij de ware darwinistische selectie (die hij 
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alss een bron van vooruitgang en verbetering zag) te herstellen. Daar-
voorr was het nodig om het parasiteren op de arbeidersklasse te stoppen 
enn gelijke startcondities tussen arm en rijk te creëren, zodat de echte 
sterken,, ongehinderd door hun afkomst, als winnaars naar voren kon-
denn komen uit de, met het voortschrijden van de beschaving steeds 
minderr bloedig wordende, strijd om het bestaan. Niet die strijd als zo-
danigg was onmenselijk en onsociaal, maar het aangaan van die strijd 
metmet ongelijke middelen, waardoor altijd dezelfden verloren. 

Vann alle 'ontdekkers' van het sociaal-darwinisme is de Fransman Ga-
briell  Ambon de meest raadselachtige. In het korte artikel dat hij in 
18999 plaatste in het 'Journal des économistes' (Darwinisme social), 
deedd hij geen enkele moeite om uit te leggen wat er onder zijn onder-
werpp moest worden verstaan. Evenmin kon men uit zijn betoog aflezen 
hoee rijk of arm aan invloed dit sociaal-darwinisme was, noch wie er 
zichh toe hadden bekeerd. Eén naam slechts dook er steeds weer in zijn 
artikell  op, die van de conservatief-katholieke socioloog Edmond De-
molins,, en de lezer kon moeilijk om de impliciete conclusie heen dat 
hijj  de verpersoonlijking van het sociaal-darwinisme moest zijn. Inder-
daadd stond Demolins bekend om zijn grote bewondering voor het com-
petitievee individualisme dat de Engelsen en Amerikanen, in vergelij-
kingg tot de solidaristische traditie van de Franse republikeinen, zo su-
perieurr maakte in de struggle for life. Maar wat Ambon stoorde was dat 
Demolinss probeerde om "fysiologische toonladders" geschikt te 
makenn voor "het klavier van de sociale wetenschap". Demolins' basis-
gedachtee hierbij was dat de fysiologische kenmerken van de leefomge-
vingg (zoals de geografie) bepalend waren voor de evolutie van fysiolo-
gischee eigenschappen van mensen (zoals raskenmerken) en dat op ver-
gelijkbaree wijze de leefomgeving het ontstaan van verschillende maat-
schappijtypenn kon verklaren. Volgens deze theorie zouden Nederland 
enn Venetië een vergelijkbare sociale inrichting moeten hebben omdat 
zee beiden staten waren met een maritieme geografie. Maar waarom, 
vroegg Ambon zich af, was Nederland dan een monarchie en Venetië 
eenn republiek? Toonde dit niet aan dat politieke, sociale en religieuze 
ideeënn juist onafhankelijk waren van de plaats waar ze waren ontstaan? 
Ambonn verzette zich tegen het materialistische karakter van Demolins' 
benadering,, zoals hij ook het darwinisme (dat hij een hypothese 
noemdee die geen grotere verklaringskracht had dan het scheppingsver-
haal)) afkeurend een "materialistische doctrine" noemde.52 

Nietteminn betoogde hij omstandig dat het (darwinistische!) begrip 
'selectie'' het meest geschikte instrument voor de sociale wetenschap 
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wass om de formatie van sociale typen te verklaren. Er was sprake van 
eenn "dubbele selectie": de blinde selecterende werking van de natuur 
énn het, min of meer bewuste, selecterende gedrag van de kiezende 
menselijkee wil. De mens kiest de omgeving waar hij wil leven en daar-
meee berusten de belangrijke historische processen van migratie en ver-
overingg op de vrije wil. Vervolgens hebben deze geleid tot een selecte-
rendee confrontatie tussen verschillende rassen, waarin, "net zoals in de 
zoölogie,, de zwaksten opgeslokt zijn door de sterksten." De verschil-
lendee raciale en sociale typen die een land als Frankrijk kende, waren 
hiervann het resultaat; aan de etnische samenstelling van een land en de 
daarmeee verbonden verschillende sociale tradities, lag dus een mense-
lijk ee selectie ten grondslag. De bossen en bergen, rivieren en zeeën 
hebbenn op de formatie van die typen betrekkelijk weinig invloed 
gehad.53 3 

Dee voorgaande vergelijkende analyse van de publicaties van degenen 
diee als eersten het sociaal-darwinisme hebben onderkend als een apart 
enn samenhangend verschijnsel, heeft de verschillen in ideologische 
voorkeurr van deze 'ontdekkers van het sociaal-darwinisme' laten zien. 
Tochh laten deze zo verschillend getinte geschriften enkele algemene 
conclusiess toe die ons, dwars door de vele lagen van latere interpreta-
tiess heen, dichter bij de kern van het sociaal-darwinisme brengen. 

Dee sleutel om tot die conclusies door te dringen is gelegen in de sim-
pelee constatering dat, op één uitzondering na, de vroegste commenta-
renn op het sociaal-darwinisme allen in Frankrijk of in de Franse taal 
zijnn verschenen. Ik geloof niet dat dit op toeval berust. De Frans-Duitse 
oorlog,, of eigenlijk de Franse nederlaag tegen Pruisen in die oorlog, is 
eenn belangrijke katalysator geweest. Die nederlaag plaatste de Fran-
sen,, in een tijd waarin velen onder invloed van het darwinisme geloof-
denn in de natuurwet dat het de sterksten en de besten waren die als 
overwinnaarss uit de strijd kwamen - de natuurlijk geselecteerden -, in 
eenn bijzonder ongemakkelijke en pijnlijke situatie. Het toch al ge-
schondenn nationale zelfvertrouwen kreeg als het ware nog een trap na 
vann de inmiddels ook in Frankrijk, ondanks een sluimerend lamarc-
kisme,, vrij algemeen geaccepteerde biologische evolutietheorie a la 
Darwin.. Een zekere Franse argwaan tegen recht-toe-recht-aan sociale 
toepassingenn van het darwinisme was dus te verwachten, zeker wan-
neerr die toepassingen uit Duitsland afkomstig waren. En de Franse ziel 
werdd door Duitse intellectuelen bepaald niet ontzien. Zo vond de Duit-
serr Alexander Ecker het kennelijk niet ongepast om in 1872, binnen 
eenn jaar na de oorlog, nota bene in een Frans tijdschrift zonder enige 
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gênee te betogen dat de Pruisen op grond van de darwinistische natuur-
wettenn wel hadden móeten winnen, dat het inmiddels verenigde Duits-
landd ook in toekomstige, meer vreedzame, confrontaties ongetwijfeld 
hett sterkste zou blijken en dat het op grond van deze natuurlijke superi-
oriteitt simpelweg het recht had om de toekomst van Europa te bepa-
len!-̂  ^ 

Maarr waren de pijn die de nederlaag en het naar Darwin lonkende 
pangermanismee veroorzaakten zó groot dat de Franse cultuur ont-
snaptee aan de verlokkingen van het sociaal-darwinisme, zoals de histo-
ricaa Yvette Conry heeft betoogd? Allereerst valt op dat deze mening in 
tegenspraakk is met de eerder vermelde constatering van Jacques Novi-
cow,, uit 1910, dat de oorlog van 1870 de populariteit van het darwi-
nismee en zijn sociale toepassingen in Frankrijk juist verhoogde omdat 
mett name de revanchisten niet zelden van mening waren dat het ge-
schondenn vaderland zijn verloren gegane positie slechts kon herstellen 
doorr net zo sociaal-darwinistisch te worden als de Duitsers veronder-
steldd werden te zijn. Maar bovendien: er ontwikkelde zich in Frankrijk, 
medee onder invloed van de nederlaag tegen Pruisen, een 'heterodox 
darwinisme'.555 Dit nam afstand van het vooruitgangsgeloof van het or-
thodoxee darwinisme. De heterodoxen verbonden hun darwinisme met 
eenn diepgevoeld pessimisme. In het zwaarmoedige klimaat dat na de 
oorlogg in Frankrijk overheerste, was er maar weinig ruimte voor Spen-
cerss optimistische vooruitgangssociologie. Spencer werd wel gelezen 
enn er werd veel van hem geleend, maar de hoofdrichting van zijn den-
kenn werd slechts door weinigen overgenomen. Het heterodoxe darwi-
nisme,, dat vooral in het werk van Vacher de Lapouge tot ontplooiing 
kwam,, zag in Frankrijk de degeneratie en decadentie om zich heengrij-
penn (in plaats van de verzekerde vooruitgang waarin Spencer heilig ge-
loofde),, nam allerlei vormen van contraselectie in de maatschappij 
waarr (in plaats van een positieve sociale selectie) en neigde naar een 
(aann Spencers linearisme tegengestelde) cyclische visie, waarin het 
vervall  en afsterven van beschavingen onvermijdelijk volgde op hun 
opkomstt en bloei. 

Paull  von Lilienfeld bijvoorbeeld, net als Novicow vanuit Rusland 
naarr Frankrijk gekomen, probeerde de 'sociale pathologie' tot ontwik-
kelingg te brengen als een "belangrijke tak van de sociologie", waarbij 
hijj  de organische analogie tot het uiterste doordreef, systematisch zoe-
kendd naar de ziekteverschijnselen van de moderne samenleving.56 De 
artss Gustave Le Bon stelde soortgelijke diagnoses: de neergang van het 
Fransee volk, van alle latijnse volken trouwens, hing volgens hem 
samenn met hun neiging naar een democratisch collectivisme en hun af-
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keerr van het Angelsaksische individualisme: de natuurlijke selectie 
leekk de Engelsen en de Amerikanen te belonen en de latijnse volken af 
tee straffen. 

Vacherr de Lapouge, Lilienfeld en Le Bon zochten naar een darwinis-
tischee verklaring voor de Franse ondergang. De voedingsbodem voor 
eenn dergelijke verklaringswij ze was onder Franse sociologen volop 
aanwezig,, opgegroeid als ze waren met Comte's principe dat de socio-
logiee behoorde te worden gebouwd op de fundamenten van de biolo-
gie.. Dit predisponeerde de Franse sociologie tot het zoeken en toepas-
senn van organische analogieën; voor zover ze de invloed van Spencer 
onderging,, was het diens uitwerking van het organicisme die ze over-
nam,, niet diens radicale individualisme of anti-etatisme, en ook niet 
dienss vooruitgangsoptimisme. De organische analogie leek temeer een 
bruikbaarr hulpmiddel ter verklaring van de Franse ziekte daar zij in de 
vertee hoop op herstel bood: een ziek organisme kan, met de juiste the-
rapie,, beter worden.57 Over de aard van de therapie liepen, uiteraard, 
dee meningen sterk uiteen. 

Inn dit sociologisch pessimisme nam het begrip selectie een centrale 
plaatss in. De Amerikaan Carlos Closson, in 1896 schrijvend over de 
doorr hem zo bewonderde Vacher de Lapouge, sprak zelfs over "de se-
lectionistischee school in de sociologie". Closson meende waar te 
nemenn dat er in grote delen van continentaal Europa, onder sociologen 
enn anderen, ernstige bezorgdheid was ontstaan over de afnemende bio-
logischee kwaliteit van de bevolking. Hij nam Lapouge's oordeel over 
datt contraproductieve sociale selectiemechanismen hiervan de oorzaak 
warenn en dat alleen een "systematische selectie" (in eugenetische zin) 
nogg verbetering kon brengen. "Vele sociologen" waren er volgens 
Clossonn aldus van overtuigd geraakt dat selectie de sleutel was tot de 
actuelee sociale problemen.58 Het was de sleutel tot hun verklaring én 
tott hun oplossing. De verklaring, hiervóór in essentie al aangegeven, 
luiddeluidde dat er in de maatschappij sociale selectiemechanismen werk-
zaamm waren die de juiste werking van de natuurlijke selectie frustreer-
den:: de militaire selectie van oorlogen had een (te) groot deel van de 
elitee geëlimineerd, de urbane selectie had de raciaal-superieure Homo 
EuropaeusEuropaeus (die sterker dan de inferieure Homo Alpinus geneigd was 
omm zich te vestigen in de steden met hun, ten opzichte van het platte-
land,, slechte leefomstandigheden) geen goed gedaan, terwijl de econo-
mischee selectie vooral de financieel gehaaiden had geholpen en de 
oudee aristocratische elite had verarmd. De oplossing was volgens Clos-
son,, die niet veel meer deed dan Vacher de Lapouge napraten, gelegen 
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inn een systematische raciale selectie, om een nieuwe "natuurlijke aris-
tocratie""  te vormen. "Systematische selectie" kwam neer op: 

i.. het elimineren van de gedegenereerde, verderfelijke en onbekwame ele-
menten, , 

2.. het doen toenemen en perfectioneren van de superieure elementen.59 

Tott dit sociologisch selectionisme, dat Closson in staat achtte om "een 
revolutiee te ontketenen in de heersende concepties van de sociale we-
tenschapp en een nieuwe basis te vormen voor de sociale inrichting", re-
kendee hij, behalve Vacher de Lapouge, onder anderen ook de Duitsers 
Ottoo Ammon en Alexander Tille, de Fransen Paul Broca en René Col-
lignonn en de Amerikaan William Ripley. Het nieuwe van hun benade-
ringg was dat zij probeerden "het sociologische slot te openen met be-
hulpp van antropologische gegevens".60 Behalve Closson was ook 
Claudee Fagès, in zijn L'Évolution du Darwinisme sociologique (1899), 
vann oordeel dat het hier om een herkenbare stroming ging, die hij af-
wisselendd aanduidde met de termen 'sociologisch pessimisme' en 'he-
terodoxee darwinisten'. Meer specifiek noemde hij hen de "radicale 
theoreticii  van het selectionisme", die waren ontwaakt uit de mooie 
droomm die de "optimisten van het eerste uur" nog zo dierbaar was ge-
weest,, de droom die inhield dat er uit de strijd om het bestaan, zonder 
datt nader ingrijpen nodig was, een biologische aristocratie werd gebo-
ren.. Het pessimisme dat op dit ontwaken volgde, zag zich geconfron-
teerdd met het spookbeeld van de contraselectieve, degeneratieve, wer-
kingg van de meeste sociale arrangementen. En dus restte er in de ogen 
vann deze sociologische pessimisten niets anders dan het selectieproces 
systematischh bij te sturen, teneinde de geslonken kracht van het volk 
weerr op peil te brengen. Het artikel van Fagès laat overigens goed zien 
hoee dubbelzinnig deze benadering was. Men ging enerzijds uit van de 
biologischee onvermijdelijkheid dat ieder individu en ieder volk de con-
currencecurrence vitale had aan te gaan, terwijl anderzijds juist vertegenwoor-
digerss van dit 'sociologisch pessimisme' opvallend negatief stonden 
tegenoverr economische concurrentie. Deze werd afgeschilderd als 
meedogenloos,, eugenetisch destructief, leidend tot het parasitisme van 
eenn kleine klasse rijk geworden parvenu's, het despotisme van een plu-
tocratiee voor wie het geldelijk fortuin de allesoverheersende factor 
was.611 Opvallend is hoezeer dit pessimistisch anti-kapitalisme afwijkt 
vann het standaardbeeld van het sociaal-darwinisme als de sociaal-bio-
logischee ideologie van de laissez-faire liberalen. 
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Hett is tijd om terug te keren naar de eerdergestelde vraag: hoe valt te 
verklarenn dat, in de laatste twintig jaar van de negentiende eeuw, juist 
inn Frankrijk en het Franse taalgebied er vroegtijdig kritiek op het soci-
aal-darwinismee werd geuit? Eén antwoord is in het voorgaande al ge-
geven:: omdat de Fransen pijnlij k werden geconfronteerd met de toen in 
Duitslandd bestaande neiging om sociaal-darwinistische uitspraken te 
verbindenn met een anti-Frans triomfalisme (zoals ten aanzien van 
Elzas-Lotharingen)) en met onheilspellende pangermanistische idealen. 
Inn het bijzonder voor Jacques Novicow was dit een belangrijke drijf-
veer.. Toch kan, bij nader inzien, hierin niet de volledige verklaring 
voorr de Franse kritiek op het sociaal-darwinisme gelegen zijn, simpel-
wegg omdat, na de nederlaag waarschijnlijk nog sterker dan daarvóór, 
veell  Franse intellectuelen vol bewondering waren voor de Duitse we-
tenschap.. Dat uitte zich bijvoorbeeld in de niet geringe Franse popula-
riteitt van Ernst Haeckel62 en in de opvallende stap om in 1893 de Duit-
serr Albert Schaffle te kiezen als eerste president van het in Parijs gesi-
tueerdee Institut Internationale de Sociologie. 

Moett de verklaring wellicht worden gezocht in de begrijpelijke aan-
hankelijkheidd van de Fransen aan het lamarckisme? Ik wil niet de juist-
heidd bestrijden van de vaak gehoorde stelling dat veel Fransen het dar-
winismee zagen als een reïncarnatie van het lamarckisme of, met weinig 
gevoell  voor de finesses van Darwins theorie, darwinisme en lamarc-
kismee lieten vervloeien tot een tamelijk amorf transformisme. ̂ Maar, 
zoalss ik hiervoor heb trachten aan te tonen, het laat zich moeilijk ont-
kennenn dat het specifiek darwinistische begrip natuurlijke selectie (of 
'socialee selectie' of kortweg 'selectie') ook in Frankrijk veelvuldig de 
aandachtt trok en uitgebreid werd getest op zijn sociale gebruiksmoge-
lijkheden.. Dit hing naar mijn mening ten nauwste samen met de inten-
sievee pogingen die, vooral in de periode 1870-1900 en met name in 
Frankrijk,, werden ondernomen om de sociologie, die moderne Franse 
wetenschapp bij uitstek - het erfgoed van Auguste Comte -, tot bloei te 
brengenn en een toonaangevende rol te laten spelen in het tussen dege-
neratievreess en stoer revanchisme zwenkende nationale debat. Sterker 
enn eerder dan in Engeland, Duitsland en Amerika had het debat over de 
socialee betekenis van het darwinisme in Frankrijk de vorm aangeno-
menn van een debat over het karakter en de richting van de sociologie 
alss wetenschap. De verhouding tussen sociologie en biologie werd be-
sprokenn in wetenschapstheoretische zin en verschillende scholen in de 
Fransee sociologie profileerden zich ten opzichte van elkaar door de 
wijzee waarop zij zich vóór of tegen een "sociologisch darwinisme" 
verklaarden.. De groep rond Durkheim, die binnen de academische we-
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reldd de meeste invloed wist te verwerven en die vooral publiceerde in 
hett tijdschrift L'Année sociologique, keerde zich tegen een 'biologisti-
sche'' sociologie. Durkheim zelf had zich in zijn proefschrift De la divi-
sionsion du travail social (1893) uitgesproken tegen de darwinistische in-
vloedd op de sociologie. Célestin Bougie, Durkheims rechterhand, liet 
inn 1900 en 1901 twee artikelen verschijnen tegen wat hij noemde la so-
ciologieciologie biologique en beklaagde zich over de naturalistische obsessie 
vann de sociologie.64 Bij Durkheim en Bougie manifesteerde zich een 
soortgelijkee bezorgdheid over de richting waarin de sociologie zich 
ontwikkeldee als bij Tarde, Loria en De Laveleye: zij allen vreesden dat 
dee sociologie zich al te zeer zou uitleveren aan de darwinistische biolo-
gie. . 

Err was volop grond voor die vrees. Maar liefst drie scholen in de 
Fransee sociologie oriënteerden zich in verregaande mate op de darwi-
nistischee biologie. Allereerst was er de groep rondom René Worms 
(1869-1926).. Worms, hoewel de zoon van een hoogleraar in Rennes, 
stondd buiten de academische wereld, maar ontwikkelde zich niettemin 
tott een krachtig promotor van de sociologie. Hij zag zich als de uit-
voerderr van Comte's wetenschappelijke programma: na de recente 
doorbraakk van nieuwe ideeën in de biologie, was nu, in de laatste jaren 
vann de negentiende eeuw, de tijd aangebroken om de meest complexe 
vann alle wetenschappen definitief gestalte te geven: de sociologie.65 In 
18933 richtte hij daartoe de Revue Internationale de Sociologie op, 
waarvann hij hoofdredacteur werd, en in datzelfde jaar vormde hij het al 
eerderr genoemde Instituï Internationale de Sociologie, met hemzelf als 
secretaris-generaal.. Bovendien was hij de stuwende kracht achter een 
sociologischee publicatiereeks, de Bibliothèque Sociologique Interna-
tionale.tionale. Worms werd zodoende een centrale figuur die sociologen, bin-
nenn en buiten Frankrijk, om zich heen groepeerde. Hij bewonderde de 
organicistischee benadering in de sociologie van Spencer en Schaffle en 
probeerdee daaraan in 1896 een eigen bijdrage te leveren met zijn Orga-
nismenisme et société. Hierin voerde hij, net als zijn intellectuele bondge-
noott Paul von Lilienfeld, de biologisch-sociologische analogie opval-
lendd ver door, sprekend over de 'anatomie' en de 'fysiologie' van sa-
menlevingen,, over 'de sociale cel' en de 'ziektes' van de maatschappij, 
overr 'remedies' en 'therapieën' voor die sociale ziektes, over 'sociale 
hygiëne'.666 Zijn organische visie probeerde hij in overeenstemming te 
brengenn met het solidarisme, de sociale filosofie van de Republikei-
nen.. Dit impliceerde dat hij, anders dan Spencer, van mening was dat 
overheidsingrijpenn gewenst was om de sociale harmonie tussen indivi-
duenn en tussen klassen te bevorderen. Hoezeer Spencer ook zijn weten-
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schappelijkee voorbeeld was, diens strikt individualistische concurren-
tie-maatschappijj  kon Worms niet bekoren. Dit betekent echter niet dat 
zijnn organicistische sociologie los van het darwinisme stond. De so-
cialee ontwikkeling werd volgens Worms, behalve door de erfelijk-
heidswet,, bepaald door twee andere biologische wetten: de wet van de 
selectiee (duidelijk Darwins wet) en de wet van de aanpassing aan de 
omgeving,, door Worms beschouwd als de wet van Lamarck, die hij het 
belangrijkstt vond.67 

Dann was er, in de tweede plaats, de school van Edmond Demolins. 
Terwijll  Worms wel Spencers organicisme overnam, maar niet diens in-
dividualistischee ideeën, was Demolins juist in het Angelsaksische indi-
vidualismee geïnteresseerd. Hij contrasteerde dit graag met het collecti-
vismee dat in zijn ogen de Franse geestesgesteldheid beheerste. Zijn A 
quoiquoi tient la supériorité des Anglo-Saxons (1897) was een groot ver-
koopsuccess met vijfentwintig herdrukken in tien jaar. Het boek kreeg 
voorall  in conservatieve kring veel bijval. Een spenceriaans individu-
alismee zou volgens Demolins de juiste remedie zijn voor de Franse le-
thargiee omdat het de mensen veel beter voorbereidde op de strijd om 
hett bestaan dan het solidariteitsdenken van de Franse Republikeinen. 
Zijnn geestverwant Paul de Rousiers had vijf jaar eerder op vergelijk-
baree wijze de Amerikaanse leefwijze, die op een harde bestaansstrijd 
enn selectie was gebaseerd, aan zijn vaderland ten voorbeeld gesteld. 
Vanuitt de groep van Demolins en De Rousiers, die zich schaarde rond 
hett tijdschrift La Science Sociale, werd actief gepleit voor een hervor-
mingg van het onderwijs in Frankrijk naar het model van de Engelse 
kostschooll  en vakopleidingen voor handel en industrie.68 

Dee derde school of stroming in de Franse sociologie die sterk leunde 
opp de darwinistische biologie had haar voorlieden in Vacher de La-
pougee en Paul Broca. Broca had al in 1872 de term 'sociale selectie' 
geïntroduceerd,, nota bene in zijn recensie van Darwins Descent.^ 
Lapougee had deze term overgenomen en uitgebouwd. Hij noemde zijn 
versiee van de sociale wetenschap afwisselend 'antropo-sociologie' en 
'selectionisme'.. Ook hier was er een tijdschrift waarin men de eigen 
ideeënn het licht kon laten zien, de Revue d 'Anthropologic die onder lei-
dingg stond van Paul Topinard. Lapouge was een overtuigd darwinist, 
maarr zijn darwinisme had zeer specifieke kenmerken: hij reduceerde 
Darwinss theorie tot een leer van de selectie en gaf er een uitgesproken 
pessimistischee ondertoon aan, met racistische boventonen. Een door 
hett darwinisme geïnspireerd selectionisme vloeide bij hem samen met 
eenn even naïef als fanatiek geloof in de frenologie en met een galtoni-
aans-elitairee eugenetica, tot een stroom van ongebreidelde ariër-my-
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thologie.. Naarmate zijn verheerlijking van de Ariërs meer naar de 
voorgrondd kwam en extremer werd, liep zijn antropo-sociologie uit op 
eenn Franse zelfkastijding die het voor de meeste Fransen onmogelijk 
maaktee hem nog te volgen.70 Hier kreeg de verbittering over de neder-
laagg tegen Pruisen de vorm van regelrechte nationale zelfhaat: de Fran-
senn werden onder Lapouge's in zwarte gal gedoopte pen tot raciaal-in-
ferieuree 'breedhoofden', die zo snel mogelijk vervangen moesten wor-
denn door blonde 'langhoofdige' Ariërs. Zijn invloed verplaatste zich 
voorall  naar Duitsland, waar de Gobineau-vereerder Ludwig Schemann 
enn de antropoloog Ludwig Woltmann tot zijn trouwste aanhangers be-
hoorden.. Opmerkelijker was dat zijn ideeën ook bij sommigen in Ame-
rikaa aansloegen, in het bijzonder bij Madison Grant en de al genoemde 
Carloss Closson. Het zou echter onjuist zijn om door de 'arianisering' 
vann Lapouge's werk over het hoofd te zien dat zijn conceptie van de an-
tropo-sociologiee en het selectionisme uit zijn Les selections sociales 
(1896)) wel degelijk een belangrijke rol hebben gespeeld in het ont-
staansprocess van de Franse sociologie. 

Wee kunnen concluderen dat er in Frankrijk gedurende de laatste twee 
decenniaa van de negentiende eeuw een tamelijk fundamenteel debat 
plaatsvondd over de groeiende rol van de biologische evolutieleer in de 
socialee wetenschap. Uit dit debat is de term sociaal-darwinisme voort-
gekomen,, als aanduiding van die richting in de sociologie die zich op 
dee darwinistische biologie, of wat men daarvoor hield, oriënteerde. 
Welbeschouwdd was dit debat, in essentie, de voorloper van het heden-
daagsee dispuut over de sociobiologie. 'Sociaal-darwinisme' was de ne-
gentiendee eeuwse Franse aanduiding voor wat wij nu sociobiologie 
noemen.. De sociobiologie begon als darwinisme sociologique.11 

Dee term 'sociaal-darwinisme' was een Franse vinding, net als de 
termm 'sociale selectie'. Maar de conceptie hadden de Franse sociolo-
guesgues darwiniens goeddeels ontleend aan Engelse, Duitse en Oosten-
rijksee voorbeelden: Spencer, Darwin (diens Descent), Galton, 
Bagehot,, Haeckel, Schaffle, Otto Ammon, Alexander Tille, Oscar 
Schmidt,, Gustav Ratzenhofer, Ludwig Gumplowicz. Het sociaal-cul-
tureell  pessimisme en het revanchisme na de oorlog van 1870 bleken 
voorall  in Frankrijk een geschikte voedingsbodem te hebben geschapen 
voorr het opgroeien van het, elders ontwikkelde, sociologisch equiva-
lentt van de biologische selectie-idee. In de verschillende landen waar 
err een sociale interpretatie van het darwinisme ontstond, leidde deze 
vrijwell  vanaf het begin tot de kernstelling dat sociale instituties en con-
ventiess uitliepen op een verstoring van de werking in de samenleving 
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vann de natuurlijke selectieprocessen en daarmee tot contraselectieve 
invloeden,, die de biologische kwaliteit van de bevolking aantastten. 
Dezee idee van de contraselectie sloeg in het verslagen en vernederde 
Frankrijkk bijzonder aan. Het leek een tijdlang de perfecte wetenschap-
pelijkee verklaring voor de geleden nederlaag en het perfecte middel om 
dee Franse samenleving, met haar zo ongunstige geboortencijfer, te 
alarmerenn en aan te sporen tot grote inspanningen om de kennelijk op-
gelopenn achterstand in de internationale concurrentiestrijd in te halen. 
Bovendien,, sinds Auguste Comte was Frankrijk min of meer in af-
wachtingg van een soort sociobiologie. Het positivisme hield immers de 
voorspellingg in dat, na het tot volle wasdom komen van de biologie, op 
basiss daarvan de sociologie ontwikkeld zou worden als de hoogste en 
meestt complexe wetenschap. Clémence Royer leidde in 1862 haar 
Fransee vertaling van Darwins Origin of species in met de voorspelling 
datt diens theorie belangrijker zou blijken te zijn voor de sociologie dan 
voorr de biologie.72 Natuurlijk had ze ongelijk, maar vanuit een comti-
aanss verwachtingspatroon was het een volkomen logische voorspel-
ling. . 

SOCIAAL-DARWINISTISCHEE THEMA'S 

Opp de sociaal-darwinistische grondlaag, gelegd door Greg, Bagehot, 
Galton,, Huxley, Lubbock, Wallace en Darwin zelf, werden in de de-
cenniaa na 1870 diverse nieuwe lagen aangebracht in de vorm van the-
ma'ss die de verschillende gezichten (in Himmelfarbs terminologie de 
verschillendee "variëteiten") van het sociaal-darwinisme vertegenwoor-
digen.. Ik onderscheid acht thema's, elk met zijn eigen verbinding met 
hett eugenetische vraagstuk. 

1.. De evolutionaire betekenis van oorlogen en van collectieve con-
flictenflicten in het algemeen 
Dee gedachte dat een oorlog een vorm van natuurlijke selectie 
voorr de mens is (zowel op het niveau van de individuele strijders 
alss dat van de strijdende naties), kon gemakkelijk opkomen. De 
meningenn liepen echter uiteen aangaande de vraag of een oorlog 
inn eugenetisch opzicht een positieve (aansporende en wiedende) 
werkingg had, of een negatieve (doordat in legers de biologisch 
sterkenn zijn oververtegenwoordigd en juist onder hen de meeste 
slachtofferss vallen, zodat er een dysgenetisch of contraselectief 
effectt optreedt). Met dit thema hielden zich o.a. bezig Friedrich 
vonn Bernhardi, Claus Wagner, Sebald Steinmetz, Ernst Haeckel, 
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Peterr Chalmers Mitchell, Wilfred Trotter, Maximilian Harden en 
Andreww Carnegie.73 In de geschiedschrijving van het sociaal-
darwinismee is er een met dit thema corresponderende interpreta-
tiee ontstaan (met Novicow als bekendste representant), die het 
sociaal-darwinismee primair als een militaristische ideologie be-
schouwt.. Deze visie op het sociaal-darwinisme is gevoed vanuit 
dee pacifistische beweging. 

2.. Natuur en staat, of de nationale staat en natuurlijke selectie 
Dee Duitse industrieel Krupp loofde in 1900 een prijs uit voor de 
bestee verhandeling over de vraag wat Darwins 'afstammingsleer' 
betekendee voor de binnenlandse politiek en de wetgeving, een 
uitnodigingg als het ware tot het schrijven van sociaal-darwinisti-
schee bijdragen. Diverse winnende of als interessant beoordeelde 
inzendingenn werden gepubliceerd onder de titel 'natuur en staat'; 
alleenn al hierdoor werd dit een veelbesproken thema. Maar ook 
buitenn de Krupp-prijs vraag om kreeg het de nodige aandacht. Het 
gingg bij dit thema om de biologische basis van de nationale staat 
(bijvoorbeeldd als Lebensraum van een almaar groeiende bevol-
king),, en om een visie op nationale staten als biologische soorten 
waartussenn een strijd om het bestaan woedt. In het tijdperk van 
hett imperialisme had deze benadering ontegenzeglijk een zekere 
actualiteit.. Ook hier was er een verbinding met de eugenetica: de 
kwaliteitt van het nationale ras werd vaak gezien als een belang-
rijkee factor voor succes of falen van naties in de internationale 
competitie.. De eugenetische programma's die werden ontwik-
keld,, leidden bovendien vanzelf tot fundamentele vragen over de 
roll  van de staat bij de bevordering van de 'raciale hygiëne' en de 
matee waarin het individu hierbij ondergeschikt kon worden ge-
maaktt aan het collectieve, raciale, belang. In Engeland was Wal-
terr Bagehot al vóór 1870 op zoek gegaan naar de fysische basis 
vann de staat. In verschillende gedaanten werd dit thema verder 
nogg behandeld door Friedrich Ratzel, Charles Harvey, Charles 
Pearson,, David Ritchie, Wilhelm Schallmayer, Emil Schalk, 
Heinrichh Ziegler, Friedrich Lütgenau en Constantin Frantz.74 

3.. Het evolutionaire gelijk van een op concurrentie gebaseerde 
maatschappijvorm maatschappijvorm 
Darwinn zelf was ervan overtuigd dat een op competitie gerichte 
samenleving,, waarin de besten de vrijheid krijgen om successen 
tee behalen en voor de meeste nakomelingen te zorgen, in over-
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eenstemmingg was met zijn evolutietheorie. De vergelijking van 
hett biologisch principe van the survival of the fittest met het soci-
aall  en economisch concurrentiebegrip die velen maakten, was 
duss geijkt door de meester zelf. Darwins punten 4, 7 en 15 uit de 
eerstee paragraaf van dit hoofdstuk laten dit eveneens zien. Ook 
bijj  dit thema is er sprake van een duidelijke verbinding met de 
eugenetica:: degenen die in sociaal en economisch opzicht als 
sterkstenn uit de concurrentiestrijd naar voren komen, behoren 
ookk biologisch de succesvolsten te zijn (meeste nakomelingen). 
Eenn verzachting van de concurrentie en zijn gevolgen werd in eu-
genetischh opzicht veelal desastreus gevonden: het zou biologisch 
niett gezond zijn om degenen die te zwak blijken om zich in de 
maatschappijj  staande te houden, door steunmaatregelen in staat 
tee stellen zich voort te planten. Andrew Carnegie, Alfred Mar-
shall,, John Crozier en Charles Letourneau hebben zich met het 
economischh aspect van dit thema beziggehouden. Spencer blijf t 
hett beste voorbeeld van iemand die fel protesteerde tegen over-
heidsmaatregelenn ter bescherming van the unfit.15 

4.. De evolutionaire betekenis van sociale hervormingen en van het 
socialisme socialisme 
Ditt thema is de keerzijde van het vorige. Voor- en tegenstanders 
vann hervormingen en van het socialisme hebben elkaar vaak met 
gebruikk van op het darwinisme geënte argumenten bestreden. De 
voorstanderss konden aanvoeren dat, door de levensomstandighe-
denn van de laagste klassen te verbeteren en hen naar een hoger 
niveauu te brengen, ook het probleem van een omvangrijk verpau-
perdd nageslacht beheersbaar kon worden gemaakt (deze redene-
ringg vergde een uitstapje naar het lamarckisme). Beargumenteerd 
konn worden dat de industrieel-kapitalistische samenleving zelf 
dee oorzaak van haar genetische problemen was. Tegenstanders 
vann hervormingen vreesden dat een positieverbetering van de 
laagstee klassen juist zou werken als een aansporing tot het krij -
genn van nog meer kinderen, terwijl het erfelijk bepaalde pro-
bleemm van het pauperisme niet door sociale hervormingen kón 
wordenn weggenomen. Ook ten aanzien van democratische her-
vormingenn werden biologische argumenten in stelling gebracht. 
Voorall  over de verhouding tussen socialisme en darwinisme 
werdd veel gepubliceerd, o.a. door Eduard Bernstein, Karl 
Kautsky,, August Bebel, Enrico Ferri, Bernard Bosanquet, Sidney 
Webb,, Frederick Headley, Anton Pannekoek, Karl Pearson, 
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Alfredd Ploetz, Albert Schaffle, Oscar Schmidt, Heinrich Ziegler 
enn Ludwig Woltmann.76 

5.. De verhouding tussen de rassen 
Zorgg om de kwaliteit van het ras stond centraal in de eugenetica. 
Dee raciale kwaliteit werd mede afgemeten aan de verhouding van 
hett eigen tot andere rassen. De zorg voor de kracht en zuiverheid 
vann het ras werd gezien als zaak van het allerhoogste nationale 
belang.. Termen als Rassenhygiene en Rassentüchtigkeit in Duits-
land,, race culture, race regeneration en het omfloerstere social 
hygienehygiene in Engeland, werden in bepaalde kring gemeengoed. De 
helee geschiedenis liet zich, met enige fantasie, beschrijven als 
eenn strijd tussen verschillende rassen, een strijd waarvan de uit-
komstt bepaald werd door de mate waarin een ras zich voor dege-
neratiee wist te behoeden. Maddison Grants The passing of the 
greatgreat race (1916) is hiervan een goed voorbeeld. Hoewel deze 
racialee visie op verleden, heden en toekomst ook zonder het dar-
winismee kon bestaan, is de ontwikkeling van een 'natuurweten-
schappelijkk racisme' door het darwinisme gestimuleerd. Ook de 
namenn van Gumplowicz, Ploetz, John Berry Haycraft, William 
Ripley,, R.R. Rentoul en C.W. Saleeby zijn met dit thema verbon-
den."" " 

6.. De betekenis van het darwinisme voor de sociologie 
Inn het Franse taalgebied was 'het darwinisme in de sociologie' 
eenn regelmatig besproken thema. Maar ook in Engeland en 
Duitslandd kwam het, vooral na 1875, volop aan de orde. De op-
gavee die het positivisme had gesteld om op het fundament van de 
biologiee een positieve sociale wetenschap te bouwen, leek door 
hett darwinisme meer dan ooit realiseerbaar.78 Het darwinisme 
toondee immers dat de ontwikkeling van de mens hecht verbon-
denn was met de algemene fysiologische en biologische evolutie. 
Galton,, de grondlegger van de eugenetica, had bovendien de ver-
houdingg tussen nature and nurture tot een actueel gesprekson-
derwerpp gemaakt: wat is aangeboren, wat is aangeleerd? Om 
dezee vraag kon geen eugeneticus én geen socioloog heen. De 
striktt selectionistische darwinisme-interpretatie van Weismann 
enn de ontdekking van de erfelijkheidstheorie versterkten de nei-
gingg om te denken dat het antwoord op talrijke culturele, sociale, 
psychologischee en ethische vragen genetisch bepaald was. Dien-
overeenkomstigg werden er eugenetische oplossingen voor so-
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cialee problemen gezocht. Onder meer in het beeld van de crimi-
neell  en de criminaliteit kwam dit tot uiting.79 

7.. De biologische basis van de sociale elite 
Ookk het zevende thema is verbonden met Francis Galton. In zijn 
HereditaryHereditary Genius (1869) probeerde hij aan te tonen dat begaafd-
heidd aangeboren was en dat de intellectuele elite dus tevens de 
racialee elite was. Maar zij was niet identiek aan de heersende 
aristocratie;; aangeboren - 'natuurlijke' - begaafdheid kwam in 
allee sociale klassen voor, niet alleen bij de adel. Ik zal uitgebrei-
derr op Galtons raciaal-meritocratische elitisme ingaan in hoofd-
stukk 8. In de latere uitwerking van eugenetische programma's, 
doorr Galton zelf en talrijke anderen, werd nog sterker benadrukt 
datt de biologische aristocratie (de genetische elite) van doorslag-
gevendd belang was voor de kracht van de natie. Daarbij vertoon-
denn eugenetici niet zelden een zekere afkeer van de zittende aris-
tocratie,, waarvan werd gedacht dat het haar door het vaak ge-
ringee aantal nakomelingen en langdurige inteelt ten enenmale 
aann de nodige biologische kwaliteiten ontbrak. Aan de andere 
kantt ging eugenetica meestal ook niet goed samen met een voor-
keurr voor democratie, die werd geassocieerd met nivellering en 
degeneratie.. Een oligarchie van the fittest stemde het meeste met 
hett eugenetisch ideaal overeen.80 

8.8. Evolutie en ethiek 
Ditt thema, dat zeker niet alleen door sociaal-darwinisten werd 
besproken,, is vooral bekend geworden door de Romanes-lezing 
diee Huxley er in 1893 aan wijdde (Evolution and ethics). Het was 
well  aan Huxley toevertrouwd om de ethische vragen, waartoe 
Darwinss selectietheorie leidde, scherp in beeld te brengen. Ver-
derr moeten Leslie Stephen en Henry Drummond - naast vele an-
derenn - genoemd worden als degenen die zich indringend met dit 
themaa hebben beziggehouden.81 Primair ging het om de vraag 
hoee het ontstaan van ethisch gedrag (en van het moreel bewust-
zijnn van de mens) uit het evolutieproces kon worden verklaard. 
Hieruitt vloeide een naturalisering van normen en waarden voort 
diee vanzelf tot een confrontatie leidde met de transcendentale en 
religieuzee ethische traditie. Indien het menselijk morele bewust-
zijnn geleidelijk was geëvolueerd, werd de conclusie onvermijde-
lij kk dat er ook bij de hogere dieren al een begin van moraliteit 
was.. Meer specifiek doemde de vraag op hoe de darwinistische 
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conceptenn selectie, strijd om het bestaan en het overleven van the 
fittestfittest ethisch moesten worden geduid. Voor velen was al snel 
duidelijkk dat een selectionistische ethiek op gespannen voet 
stondd met de christelijke en humanistische ethiek, waarin gelijk-
heidd en bescherming van het zwakke centrale noties waren. Was 
hett uit een oogpunt van menselijkheid niet noodzakelijk om aan 
dee bestaansstrijd ethische beperkingen op te leggen? Of werd 
daarmeee juist contrair aan de principes van de evolutie gehan-
deld?? De door sommigen voorgestelde eugenetische ingrepen in 
dee voortplanting leidden vanzelfsprekend tot hun eigen ethische 
bezwaren.. Soms werd de hele evolutie geduid als een proces dat 
opp morele vooruitgang was gericht. 

Hett is interessant om nog wat nader bij de ethische dilemma's van het 
darwinismee stil te staan, ook omdat de manier waarop Huxley ermee 
omgingg illustratief is voor zijn verhouding tot het sociaal-darwinisme. 
Zijnn behandeling van die ethische dilemma's heeft hem de reputatie 
opgeleverdd een tegenstander van het sociaal-darwinisme te zijn. De 
laatstee jaren wordt daar echter genuanceerder over gedacht.82 Huxley 
plaatstee in zijn Romanes-lezing het kosmisch proces (the state of na-
tureture met centraal daarin het proces van natuurlijke selectie) en het 
ethischh proces (the state of art oftewel het ontstaan van sociale verban-
denn met daarbinnen een min of meer altruïstische samenwerking) te-
genoverr elkaar. De meeste aandacht is uitgegaan naar zijn kernachtige 
uitspraakk dat de morele vooruitgang van de samenleving niet afhing 
vann het imiteren van het kosmisch proces, maar van de strijd mét het 
kosmischh proces. Omdat Huxley in zijn lezing ook nog opponeerde 
tegen,, wat hij noemde, the gladiatorial theory of existence en tegen 
"hett fanatieke individualisme van onze tijd", die beiden wél trachtten 
omm het kosmisch proces naar analogie toe te passen in de samenleving, 
leekk het duidelijk dat hij zich tegen het sociaal-darwinisme keerde.83 

Enn inderdaad, Huxley moest, zoals hij ook bij andere gelegenheden 
niett onder stoelen of banken stak, niets hebben van het orthodoxe libe-
ralismee van zijn vriend Spencer. 

Maarr voor het overige worstelde hij evenzeer met de sociaal-darwi-
nistischee probleemstelling als andere tijdgenoten. Dat kwam vooral tot 
uitingg in de Prolegomena die hij aan de gepubliceerde versie van zijn 
Romanes-lezingg vooraf liet gaan. Daarin gebruikte hij het kolonisatie-
process als voorbeeld om de werking van het ethisch proces te verduide-
lijken.. Een intelligent en krachtig kolonisator die zijn kolonie tot bloei 
will  brengen, overwoog Huxley, zal zich net zo gedragen als de tuinier 
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diee een prachtige tuin wil opbouwen: hij zal de inwoners bescherming 
biedenn tegen de ergste kou en warmte, zal ziektes bestrijden en onwel-
gevalligee rivalen uitschakelen. De state of nature zal zodoende in de 
koloniee steeds meer vervangen worden door de state of art, net als in 
eenn tuin. En net als de tuinman zal de kolonisator een systeem van "se-
lectiee gericht op een ideaal" toepassen, door de toename te bevorderen 
vann individuen met gunstige eigenschappen en de afname van indivi-
duenn met ongunstige eigenschappen. Maar, voorspelde Huxley, door 
dee kunstmatig verbeterde levensomstandigheden in de kolonie zou er 
overbevolkingg ontstaan ('de slang in deze Hof van Eden'), met als ge-
volgg dat de strijd om het bestaan weer in alle hevigheid zou herleven. 
Indienn de kolonisator vervolgens te werk zou gaan volgens zuiver we-
tenschappelijkee principes, overwoog Huxley, dan zou hij deze toestand 
vann overbevolking en druk op de voedselvoorziening bestrijden door 
dee systematische eliminatie van de overbodige bewoners, waarbij hij 
voorall  de zwakken en misvormden zou 'verwijderen' zoals de tuinman 
dee minder goede planten uittrekt. Alleen de sterken en gezonden zou 
hijj  toestaan zich te vermenigvuldigen. Tot op dit punt volgde Huxley 
hett redeneerpatroon van diverse sociaal-darwinisten. Maar hij liet er 
eenn belangrijk kritiekpunt op volgen: vele van de "talrijke pogingen 
omm de uitgangspunten van de kosmische evolutie ... toe te passen op 
socialee en politieke problemen, die in recente jaren zijn verschenen", 
gingenn volgens hem uit van de irreële veronderstelling dat de samenle-
vingg in staat zou zijn om uit haar eigen gelederen een geschikte koloni-
satorr of tuinman voort te brengen aan wie zij kon toevertrouwen om het 
zoo ingrijpende "principe van verbetering door selectie" toe te passen.84 

Datt vereiste immers iemand met een enorm moreel gezag en met groot 
biologischh en sociaal inzicht (iemand, zou men kunnen toevoegen, met 
dee machtige positie van een Moreau). Huxley geloofde niet dat ook 
maarr iemand over voldoende mensenkennis beschikte om als 'selector' 
tee bepalen welke jongens en meisjes zich tot de beste leden van de sa-
menlevingg zouden ontwikkelen. Veel eigenschappen manifesteerden 
zichh immers pas op volwassen leeftijd. Zonder zo'n algemeen geaccep-
teerde,, tamelijk utopische, selectie-autoriteit zou het proces van selec-
tiee al gauw de kwetsbare sociale samenhang ondermijnen. Opmerkelijk 
iss dat Huxley zich op dit punt door praktische bezwaren liet leiden en 
niett door ethische. Bovendien maakte hij kenbaar dat hij het jammer 
vondd dat deze vorm van kunstmatige of sociale selectie vermoedelijk 
niett praktisch uitvoerbaar was, zoals blijkt uit de samenvatting die hij 
vann zijn betoog gaf: 
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.... ik zag me, hoezeer ook met spijt, verplicht om toe te geven dat [de] 
rigoureuzee wetenschappelijke methode van het toepassen van de princi-
pess der evolutie op de menselijke maatschappij nauwelijks binnen de 
termenn van de praktische politiek valt; niet vanwege het ontbreken bij 
veell  mensen van de wil daartoe, maar omdat ... het hoopvol vooruit-
zichtt ontbreekt dat gewone menselijke wezens ooit over voldoende in-
telligentiee zullen beschikken om the fittest te selecteren.85 

Watt Huxley hiermee praktisch onuitvoerbaar verklaarde was met name 
hett rechtstreekse selecterende ingrijpen in de voortplanting van men-
senn (wat hij direct selection noemde, zoals bij het kweken van planten 
off  het fokken van dieren). Maar dit betekende niet dat hij elke vorm 
vann sociale selectie onmogelijk achtte. Net zoals in de state of nature 
natuurlijkee selectie door de strijd om het bestaan een progressive modi-
ficationfication van soorten en individuen kon bewerkstelligen, was het moge-
lij kk om ook in een sociale omgeving een progressive modification te 
bewerkstelligenn en wel door een vorm van selectie in dienst van een 
ideaal,ideaal, zoals nuttigheid.86 Huxley werkte dit niet verder uit, maar het is 
duidelijkk dat hij op een vorm van sociale selectie doelde. 

Dezee uitspraken zijn niet de enige aanwijzing dat Huxley zich aansloot 
bijj  het sociaal-darwinisme-debat. In 1888 had hij het artikel The strug-
glegle for existence: a programme gepubliceerd. Daarin bepleitte hij een 
programmaa van publieke educatie als een belangrijk middel om de so-
cialee stabiliteit te bevorderen en de nationale concurrentiekracht in de 
internationalee economische bestaansstrijd te verbeteren. Een te heffen 
belastingg voor dat extra onderwijs kon volgens hem worden be-
schouwdd als een war tax, nodig om Engeland in de internationale eco-
nomischee oorlog voldoende krachtig te maken.87 Huxley benadrukte 
datt de sociale evolutie in vergelijking tot de natuurlijke evolutie van 
soortenn weliswaar een eigen karakter had, maar dat niettemin het so-
cialee leven (alsook "het ethisch proces" waardoor het sociale leven 
voortschreedd "in de richting van volmaaktheid") volledig deel uit 
maaktee van het algemene evolutieproces.88 Hij vond het dan ook ge-
rechtvaardigdd om zelf jarenlang aandacht te besteden aan de betekenis 
vann de moderne natuurwetenschap voor morele en politieke kwesties. 
Mett enige zelfkritiek gaf hij toe daarbij de term the struggle for exis-
tencetence in society ook zelf "te losjes" te hebben gebruikt.89 Hieraan kan 
wordenn toegevoegd dat Huxley, zodra het om de sociale evolutie ging, 
opvallendd gemakkelijk sprak in termen van een lineaire ontwikkeling 
diee op vooruitgang was gericht. Zijn houding leek hier inderdaad losser 
dann wanneer het om vakinhoudelijke biologische kwesties ging. Ook 
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vertoondee hij op het sociale vlak een ambivalentie die hij zich als bio-
loogg niet kon veroorloven. Aan de ene kant nam hij bijna uitdagend af-
standd van the survival of the fittest, bijvoorbeeld waar hij opmerkte: 
"Socialee vooruitgang betekent het beteugelen van het kosmisch proces 
.... en zijn vervanging door wat men het ethisch proces kan noemen; het 
einddoell  daarvan is niet het overleven van degenen die toevallig the fit-
testtest zijn, ... maar van degenen die ethisch de besten zijn." Maar aan de 
anderee kant schreef hij weer: "Wat zou er terechtkomen van de tuin 
wanneerr de tuinman alle onkruid en slakken ... net zo zou behandelen 
alss hijzelf in hun plaats behandeld zou willen worden?"90 Hierbij was 
'dee tuin' het symbool voor de geciviliseerde maatschappij. Met deze 
passagee probeerde Huxley duidelijk te maken dat toepassing van de 
hoofdregell  van ethisch gedrag (behandel de ander zoals jezelf behan-
deldd wilt worden) juist in the state of art niet zonder risico was. Omdat 
dee kunstmatig verbeterde levensomstandigheden al tot een uitschake-
lingg van de positief selecterende strijd om het bestaan leidden, zou een 
daardaar bovenop door ethische motieven ingegeven bescherming van het 
zwakkee (het onkruid) zelfs tot het tegendeel van natuurlijke selectie 
voeren.. Dit was in grote lijnen dezelfde stellingname als men in veel 
sociaal-darwinistischee beschouwingen aantreft. Ook met zijn opvat-
tingg dat door het ethisch proces de strijd om het bestaan binnen een sa-
menlevingg werd gestopt, terwijl deze tussen verschillende samenlevin-
genn tegelijk heviger werd, nam hij dezelfde positie in als veel sociaal-
darwinisten.91 1 

Hett overgrote deel van alle sociaal-darwinistische publicaties is met 
eenn of meer van de genoemde acht thema's verbonden. Vooral in Duits-
landd kwam daar het meer filosofisch getinte thema van het monisme 
nogg bij, waaraan ik in hoofdstuk 9 aandacht zal besteden. Uiteraard 
werdd ook het verbindende kernthema, de eugenetica, verder uitge-
werkt.922 Zowel in Engeland als Duitsland ontwikkelde de eugenetica 
zichh tot een genetisch-biologisch oplossingsmodel voor de sociale 
kwestie. . 

Nett als deze kern, de eugenetica, was het sociaal-darwinisme in 
wezenn een programma, een plan om de sociale implicaties van Dar-
winss ontzagwekkende evolutietheorie te verwerken, niet alleen intel-
lectueel,, maar ook in de praktische politiek. In die zin maakt het soci-
aal-darwinismee deel uit van de algemene darwinisme-receptie, die 
enkelee decennia in beslag heeft genomen. Het programmatisch karak-
terr van het sociaal-darwinisme verklaart waarom het, in handen van 
verschillendee politieke stromingen, tot zulke verschillende conclusies 
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leidde.. Elke politieke groepering was, door de enorme impact van 
Darwinss theorie, genoodzaakt zichzelf de vraag te stellen: "Wat staat 
ons,, gegeven de geldigheid van de evolutietheorie en haar toepasse-
lijkheidd op de mens, te doen?" Het zou een wonder zijn geweest wan-
neerr liberalen, socialisten en confessionelen hierop hetzelfde ant-
woordd zouden hebben gegeven. Het zou evenzeer een wonder zijn ge-
weestt wanneer elk decennium hierop hetzelfde antwoord zou hebben 
gegeven.. Met andere woorden: de genoemde vraag werd in een aantal 
historischee constellaties opnieuw gesteld en leidde dan ten dele tot an-
deree antwoorden. Zo verraden Darwins vijftien punten, waarin even-
eenss een programmatisch element schuilt, een overheersende be-
zorgdheidd over de verspreiding van het pauperisme en zijn gevolgen 
voorr de biologische kracht van het Britse volk. In het decennium voor 
hett uitbreken van de Eerste Wereldoorlog daarentegen stonden de eu-
genetischee gevolgen van oorlogen en de mogelijk militaristische in-
vloedd van het darwinisme meer centraal (het genoemde eerste thema). 
Dee aandacht voor het tweede thema (de staat) lijk t het grootst te zijn 
geweestt in de periode 1890-1905, gestimuleerd wellicht door de her-
oriëntatiee van de liberalen ten aanzien van de rol van de staat en het 
groeiendee nationale zelfbewustzijn in Duitsland als nog relatief jonge 
eenheidsstaat.. Het derde thema (evolutie en concurrentie) is daarente-
genn van iets eerdere datum: na 1890 lijk t het minder prominent in de 
aandachtt te hebben gestaan. Het vierde thema (darwinisme en socia-
lisme)) strekte zich over verschillende decennia uit, maar lijk t zijn 
bloeii  gehad te hebben in de jaren negentig. Dat laatste geldt ook voor 
hett zevende thema (de elite). Het vijfde, zesde en achtste thema zijn 
minderr duidelijk te dateren. Wel valt op dat - zoals we zagen - over de 
verhoudingg tussen darwinisme en sociologie al vanaf het begin van de 
jarenn negentig werd gepubliceerd in het Franse taalgebied, dat dit 
themaa iets later, kort voorde eeuwwisseling, tot een aantal Duitstalige 
publicatiess leidde en daarna, vooral tussen 1906 en 1909, in Engeland 
dee aandacht trok. 

Err was, niet alleen door de boeken van Darwin maar vooral ook door de 
bredee maatschappelijke discussie die ze uitlokten, een breed sociaal 
toepasbaarr darwinistisch interpretatiekader ontstaan. De kernpunten 
vann het sociaal-darwinisme die ik aan het begin van dit hoofdstuk heb 
onderscheiden,, waren de eerste manifestatie van de toepassing van dit 
kader.. In zekere zin werden ze er zelf een deel van. Vervolgens werd dit 
interpretatiekaderr toegepast op de vraagstukken die in een bepaalde 
tijdd actueel waren, zoals de groeiende invloed van het socialisme, een 
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militairee nederlaag die verklaard moest worden, de noodzaak van een 
sterkeree sturende rol van de staat na een economische depressie, impe-
rialistischee conflicten, het groeiend aantal paupers in de steden, enzo-
voorts.. Dit is min of meer wat James Moore het 'sociaal-darwiniseren' 
noemde.933 Steeds weer werd hierbij de vraag gesteld hoe in het licht 
vann de theorie van natuurlijke selectie het beste gehandeld kon worden, 
teneindee de kracht die nodig was in de strijd om het bestaan (intern tus-
senn individuen en groepen en extern tussen staten en rassen), op peil te 
brengenn of te houden. Dit gaf het sociaal-darwinisme zijn programma-
tischee karakter. Het darwinistisch interpretatiekader was daarom méér 
dann een vocabulaire, het leidde tot het voorstellen van concrete actie-
punten. . 

Dee verschillen in de latere historische interpretaties van het sociaal-
darwinismee zijn in belangrijke mate ontstaan doordat afzonderlijke 
historicii  zich hebben gericht op een of twee van de genoemde acht the-
ma'ss en vervolgens dit deel voor het geheel hebben gehouden. Zo heeft 
dee interpretatie die het sociaal-darwinisme primair als een biologische 
steunpilaarr van het militarisme zag (aangehangen door bijvoorbeeld 
Jacquess Novicow) zich vooral op het eerste thema gericht. Een concen-
tratiee op het tweede thema kon leiden tot de conclusie dat het sociaal-
darwinismee vooral een ideologie van het imperialisme was geweest. 
Degenenn die, zoals Hofstadter, het belang van de laissez faire-filosofie 
benadrukten,, richtten zich vooral op het derde thema, terwijl het vierde 
aantrekkelijkk is voor degenen die, zoals Bannister, de betekenis van het 
reformreform Darwinism voorop plaatsen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog 
groeidee de neiging om het sociaal-darwinisme als voorloper van ra-
cismee en nazisme te zien; vanwege de rol die het vijfde en zevende 
themaa in het sociaal-darwinisme hebben gespeeld, was het niet moei-
lij kk hiervoor bewijsmateriaal te vinden. Wie zich, ten slotte, concen-
treertt op het zesde thema, zal wellicht het sociaal-darwinisme hoofdza-
kelijkk interpreteren als voorloper van de sociobiologie. 

Dee conclusie lijk t gerechtvaardigd dat de nogal verschillende inter-
pretatiess waartoe historici zijn gekomen, zijn veroorzaakt doordat het 
darwinismee tot nogal verschillende sociale toepassingen heeft geleid. 
Dee onderscheiden kernpunten van het oorspronkelijke sociaal-darwi-
nismee dragen de verschillende uitwerkingsmogelijkheden reeds in 
zich,, en deze zijn vervolgens allemaal ook daadwerkelijk gereali-
seerd.. Gedurende enige tijd leek het alsof het darwinisme een dwin-
gendee sociale logica inhield, namelijk dat de moderne sociale verhou-
dingenn contraselectief werkten en dat er dus eugenetische correcties 
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nodigg waren om een overmatige voortplanting van de zwakken ten 
kostee van de sterken, en daarmee ten koste van de raciale kwaliteit en 
nationalee kracht, tegen te gaan. Maar deze sociale logica bleek al vrij 
snell  minder dwingend dan eerst werd gedacht: er was geen volledige 
overeenstemmingg over bijvoorbeeld de vraag of moderne oorlogen 
contraselecterendd of juist selecterend werkten en of de moderne 
concurrentiemaatschappijj  de genetisch besten bevoordeelde of juist 
benadeeldee (doordat vooral gewiekste en gewetenloze lieden garen 
sponnenn bij een open economische concurrentiestrijd). Er waren dus 
tamelijkk fundamentele meningsverschillen mogelijk binnen het soci-
aal-darwinisme,, een reden temeer waarom het niet als een echte ideo-
logiee kan worden beschouwd. Daarom behielden de bestaande poli-
tiekee ideologieën, vooral het liberalisme en het socialisme, elk hun 
eigenn sociale logica die bepaalde welke sociaal-darwinistische inter-
pretatiee men koos. 

Hett voorgaande samenvattend kan de kern van het sociaal-darwinisme 
wordenn omschreven als: de toepassing, door darwinisten en Darwin 
zelf,, van de theorie van natuurlijke selectie op de moderne menselijke 
beschaving,, in het bijzonder door die theorie te vertalen in een eugene-
tischh programma van samenhangende sociale en politieke actiepunten, 
gerichtt op een relatief snelle verbetering van de kwaliteit van het 
blankee ras. 

Hoewell  deze definitie de beladenheid van de term sociaal-darwi-
nismee niet zal wegnemen, laat hij wel zien dat het onjuist is het sociaal-
darwinismee als een marginaal verschijnsel van pseudo-wetenschap te 
kenschetsen.. Het is, in tegendeel, een belangrijk bestanddeel van Dar-
winss eigen theorie. Zouden we opnieuw kunnen beginnen, het labyrint 
vann al het vroegere onderzoek radicaal achter ons latend, dan zou het 
waarschijnlijkk beter zijn om voor dit bestanddeel geen aparte term te 
kiezen.. Het was duidelijk Darwins bedoeling om het selectieprincipe te 
presenterenn als een natuurwet van universele geldigheid, die op natuur 
énn cultuur van toepassing was. Het gebruik in de negentiende eeuw om 
tee spreken over 'selectie', 'selectieprincipe', of 'selectionisme' (zon-
derr het adjectief 'natuurlijke'), sluit goed aan bij wat Darwin voor ogen 
stond. . 

Maar,, hoe erfelijk belast de term sociaal-darwinisme ook is, het zou 
eenn illusie zijn te denken dat dit wijdverbreide begrip eenvoudig door 
eenn ander kan worden vervangen. Uitgerekend het door het revisio-
nismee weer aangewakkerde historische debat over het sociaal-darwi-
nismee heeft het begrip opnieuw vleugels gegevens. Herdefiniëring van 
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ditt begrip, waardoor het van een polemisch in een historisch concept 
wordtt omgevormd, is daarom een realistischer strategie dan het streven 
naarr zijn complete vervanging door een nieuw concept. Of zou het toch 
zuiverderr zijn om over 'spencerisme' te spreken? 




