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6 6 

SpencersSpencers val 

TUSSENN TWEE WERELDEN 

Centrall  Park, New York, oktober 1882. In de herfst van zijn leven 
maaktt Herbert Spencer kennis met het nog jonge, maar dan al be-
roemdee park. New York verrast hem in positieve zin. In de oudere 
delenn van de stad, waar de huizen groene luiken hebben, is de sfeer 
aangenaamm Frans-continentaal. En in de nieuwere delen maakt de 
grootss opgezette moderne architectuur indruk. In zijn dagboek noteert 
hij:: "Ben verrast door de grandeur van New York." Wij in Engeland, re-
aliseertt hij zich, hebben niets dat de vergelijking met Fifth Avenue kan 
doorstaan. . 

Dochh veel ontwikkelde Amerikanen meenden in die tijd dat Enge-
landd in elk geval de grootste levende filosoof bezat, in de persoon van 
diezelfdee Herbert Spencer. De New Yorkers en de Bostonians en al die 
anderenn die hem wilden ontmoeten, leken absoluut overtuigd van zijn 
grandeur.. Hij werd gezien als de belichaming van de wetenschappe-
lijk ee geest van de moderne tijd, de meest matelozen noemden hem de 
nieuwee Newton, of de Victoriaanse Aristoteles. Was het vreemd dat 
Spencer,, voormalig spoorweg-ingenieur en zoon van een onderwijzer 
uitt het provinciale industriestadje Derby, zich tijdens zijn Amerika-reis 
lichtelijkk ongemakkelijk voelde? 

Weliswaarr werd zijn niet geringe ijdelheid gestreeld door zoveel 
aandachtt en was hij gewend om in de watten te worden gelegd, aange-
zienn hij, als verstokte vrijgezel, een talent had ontwikkeld om te berei-
kenn dat anderen voor hem zorgden. Maar het ongeremde eerbetoon van 
dee Amerikanen was gewoon te veel voor de man die, sinds hij had be-
slotenn zijn leven geheel te wijden aan het systematiseren van alle rele-
vantee kennis met behulp van zijn universele evolutietheorie, in eigen 
landd alleen waardering had gevonden in een kleine kring van getrou-
wenn en intellectuele vrienden uit Londen. Zo was hij geworden wat hij 
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was:: hypochondrisch, overgevoelig voor kritiek, bang voor grote ge-
zelschappen,, verschanst in de bastions van zijn theoretische construc-
ties.. Verbouwereerd trachtte hij de opdringerige aandacht van de Ame-
rikaansee kranten te ontlopen, trouw geholpen door zijn levenslange En-
gelsee vriend Edward Lott, die hem vergezelde. Door zich in hotels ano-
niemm te laten inschrijven als 'Mr. Edward Lott and friend' moest hij 
zichh het journaille van het lij f houden. Uiteindelijk stelde hij samen 
mett gastheer professor Youmans, zijn nijvere Amerikaanse vriend die 
hemm had uitgenodigd om de overtocht naar de nieuwe wereld te maken, 
eenn pseudo-interview op dat naar diverse kranten in New York en Chi-
cagoo werd gestuurd om hen tevreden te stellen en op afstand te houden. 

Hett was echter onmogelijk om alle sociale contacten uit de weg te 
gaan.. In Pittsburg wachtte een gretige Andrew Carnegie hem op, om 
hemm trots zijn staalfabrieken te kunnen tonen. John Fiske, de 'kosmisch 
filosoof'' van Harvard, moest worden bezocht als dankbetoon omdat hij 
zoveell  had gedaan voor de verspreiding van Spencers 'Synthetische 
Filosofie'.. En ook Darwins trouwe bondgenoot in Amerika, de eerbied-
waardigee Asa Gray, mocht niet worden vergeten. Ronduit opgelucht 
wass Spencer dat, toen hij het Witte Huis bezocht, de president afwezig 
bleek,, maar duidelijk was in elk geval dat zijn gastheren een ontmoe-
tingg tussen hun politiek leider en deze paragon van de Britse weten-
schapp meer dan gepast vonden.1 

Dee apotheose van Spencers Amerika-reis vond opnieuw in New York 
plaats,, waar Youmans in Delmonico's - het gedistingeerde restaurant 
datt gewend was beroemdheden te ontvangen als president Ulysses 
Grant,, Ferdinand de Lesseps en Charles Dickens -, een indrukwekkend 
erebankett had georganiseerd. Daar verzamelden zich, op 9 november, 
talrijkee kopstukken uit wetenschap, politiek en zakenwereld om de tere 
mann te ontmoeten aan wie de mensheid de inmiddels gevleugelde uit-
drukkingg the survival of the fittest te danken had. Spencer voelde zich 
all  enige tijd niet goed, overtuigd dat hij, toen hij enkele dagen eerder 
hadd moeten hollen om de trein te halen, door die inspanning voor altijd 
zijnn gezondheid had geruïneerd. Maar bovenal voelde hij zich opnieuw 
ongemakkelijkk onder de tomeloze loftuitingen die over hem werden 
uitgestort,, vooral door de even joviale als corpulente Fiske. 

Profetenn worden zelden in eigen land geëerd. Spencer had meer in-
vloedd in Amerika dan in zijn geboorteland. Als profeet van het ortho-
doxee liberalisme en van een stevig anti-etatisme was hij gaandeweg te 
radicaall  gebleken voor de Engelse liberalen, die zich niet konden los-
makenn van Benthams geloof in de utiliteit van wetgeving. De Engelse 
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wetenschappelijkee wereld op haar beurt vond hem te radicaal in zijn 
ongeremd-speculatievee benadering. Spencer miste enerzijds de aan-
sluitingg bij de oudere natuurtheologische traditie van de amateuristi-
schee gentleman- en dominee-onderzoekers, en anderzijds bij de mo-
dernee geseculariseerde, streng empirische wetenschap van Thomas 
Huxleyy en de zijnen. Het was vooral Huxley die, hoewel nauw be-
vriendd met Spencer, de kritiek op diens speculatieve geest met scherpe 
tongg verwoordde. Met een knipoog naar Faust omschreef hij Spencer 
eenss als Ein Kerl der speculirt. Iets malicieuzer was zijn vaak geci-
teerdee uitspraak dat voor Spencer een tragedie bestond uit de moord op 
eenn deductie, begaan door een feit. 

Vann de man die hem zo vaak had geholpen met het aandragen van de 
biologischee feiten waarmee hij zijn theorieën kon staven, kon Spencer 
dezee grap wel verdragen, en zonder rancune maakte hij er zelf melding 
vann in zijn autobiografie.2 Maar Huxley's sarcasme gaf, zoals zo vaak, 
dee werkelijkheid messcherp weer. Overal in zijn geboorteland werd 
Spencerr achtervolgd door zijn reputatie een theoreticus en generalisa-
torr te zijn, bijzonder knap ongetwijfeld, maar niettemin een theoreti-
cus,, die door de echte experts niet serieus genomen werd, iemand 
wienss beweringen niet door 'hard' onderzoek werden geschraagd. 
Zoalss een andere vriend, Francis Galton - Darwins geniale neef met 
wiee Spencer 's middags in de rooksalon van de Athenaeum Club graag 
discussieerdee -, het uitdrukte: "Hij hield ervan te dogmatiseren, ver-
trekkendd vanuit a priori  axioma's.. ."3 Naar de maatstaven van de nog 
maarr kort gevestigde professionele natuurwetenschap móest iemand 
alss Spencer, die het gehele terrein van de menselijke kennis dacht te 
kunnenn bestrijken, wel oppervlakkig zijn: "Prik even door bij Spencer 
enn je stuit op onwetendheid", liet een anonieme kennis weten.4 Joseph 
Hooker,, die als vertrouweling van Darwin deze zeer nabij stond, liet 
Spencerr in 1858 nog weten: "Ik ben diep onder de indruk geraakt door 
.... de wijsheid waarmee u de feiten en ideeën, die ten grondslag liggen 
aann zowel de natuurlijke als de fysische wetenschappen, analyseert en 
generaliseert.""  Maar toen hij twee jaar later Darwin in een brief verslag 
uitbrachtt van het beroemde evolutiedebat tussen Huxley en bisschop 
Wilberforce,, liet hij zich heel wat minder vleiend over Spencer uit. Hij 
begonn te vertellen hoe, op die gedenkwaardige zaterdag in Oxford, 
eerstt een "Yankee-ezel genaamd Draper" (John William Draper, hoog-
leraarr aan de universiteit van New York) een langdradige lezing had 
gehoudenn over de beschaving in het licht van Darwins hypothese en 
hoee hij, Hooker, zich aan deze opgeblazen onzin voor zelfvoldane leeg-
hoofdenn had geërgerd, in één adem toevoegend: "het was allemaal één 
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pott nat met Herb' Spenser [sic] & Buckle", maar dan zonder hun rede-
neertalent.5 5 

Darwinn zelf toonde zich een meester in het maken van zoet-zure op-
merkingenn over Spencer. In zijn brieven aan Spencer en in zijn publi-
catiess maakte hij geen geheim van zijn bewondering voor diens intel-
lect,, waarbij hij zelfs zo ver ging dat hij Spencer, geheel in Ameri-
kaansee stijl, aanduidde als de wellicht grootste levende filosoof- hoe-
well  'filosofie' bij Darwin altijd klonk alsof het een buitenaardse bezig-
heidd betrof waar hij niets van begreep. In zijn autobiografie maakte 
Darwinn bovendien duidelijk dat hij deze gigant onder de wijsgeren niet 
zoo sympathiek vond vanwege diens egoïsme, waarna hij de dodelijke 
opmerkingg liet volgen dat Spencers werken weliswaar inspirerend 
waren,, maar dat de generalisaties die men erin aantrof hem, Darwin, 
vann "geen enkel zuiver-wetenschappelijk nuf' leken: "De deductieve 
manierr waarop hij elk onderwerp behandelt is geheel tegengesteld aan 
mijnn manier van denken".6 Darwin hechtte eraan zijn eigen denktrant 
tee kenschetsen als zuiver inductief, naar de beste traditie van Francis 
Baconn gericht op het verzamelen en bestuderen van talloze kleine en 
minderr kleine feiten, om vanuit de aldus moeizaam verworven empiri-
schee kennis na lang wikken en wegen tot een generale verklaring van 
diee feiten te komen. Niet ontkend kan worden dat Spencer precies an-
dersomm werkte: het bedenken van een algemene wetmatigheid, ge-
volgdd door het zoeken van feiten die de geldigheid ervan konden on-
dersteunen.. Nodeloos te zeggen dat Spencers wetmatigheden een leven 
langg meegingen, aangezien hij zijn wetten liever koesterde dan ze door 
eenn zware confrontatie met onwelgevallige feiten in gevaar te brengen. 
Ikk denk overigens dat Darwins bewondering voor de "buitengewone 
talenten""  van Spencer oprecht was. Waarom anders zou hij de moeite 
hebbenn genomen verschillende van diens boeken te lezen? In een brief 
diee hij in 1866 aan Hooker schreef, toonde hij zonder reserves zijn be-
wonderingg voor Spencers Principles of biology: "Het is fantastisch 
knap.... Als hij [Spencer] zich meer had geoefend in observeren, des-
noodss ten koste van een deel van zijn denkkracht, zou hij een geweldig 
mann zijn geweest."7 Maar naar buiten toe werd de voorzichtige Darwin 
lieverr niet al te zeer in verband gebracht met de waaghals Spencer. 
Darwinn begreep dat hij, om de enorme religieuze gevoeligheden rond 
hett ontstaan der soorten en de oorsprong van de mens te ontzien, zijn 
heill  niet zoeken moest in speculaties, maar in het laten spreken van zijn 
inn vele jaren verzamelde feitenmateriaal. 
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Spencerr wist dus waarover hij sprak toen hij zich beklaagde over de af-
keerr van deductieve redeneringen die hij in het bijzonder bij de geolo-
genn en biologen in Engeland tegenkwam. Vooral Huxley, voorvechter 
vann een nieuwe wetenschappelijkheid, beschouwde hij als een expo-
nentt van die afkeer.8 Spencer conformeerde zich niet aan Huxley's pa-
radigmaa van de moderne gestrengheid in de wetenschap en dit, ge-
voegdd bij zijn antireligieuze evolutionisme, maakte hem tot een buiten-
staander.. Nooit bekleedde hij enige academische positie in Engeland 
enn ook al was het niet zijn ambitie een leerstoel te bezetten, hij zou een 
aanbodd zeer hebben gewaardeerd - alvorens voor de eer te bedanken, 
zoalss zijn gewoonte was bij alle onderscheidingen die hem, vooral in 
anderee landen, werden aangeboden. Toen hem in 1864 dan toch de eer 
tee beurt viel om te worden verkozen tot lid van de met enige studenti-
kozee geheimzinnigheid omgeven 'X-Club', keek Spencer naar de ove-
rigee acht leden van dit exclusieve eet- en discussiegenootschap (onder 
wiee Huxley, Tyndall, Hooker en Lubbock) en constateerde een beetje 
pathetisch:: "... ik was de enige die geen fellow van een wetenschappe-
lijk ee instelling was en die nergens voorzitter van was geweest."9 Hij 
wass toen inmiddels vierenveertig jaar. Het zou nog tien jaar duren 
voordatt hem het fellowship van de Royal Society werd aangeboden. De 
Britsee topuniversiteiten wachtten met het toekennen van eredoctoraten 
totdatt Spencer hoogbejaard was. De universiteit van Londen ging hier-
toee pas over in zijn stervensjaar, 1903; Cambridge en Edinburgh ver-
schaftenn hem die eer enkele jaren vroeger, in 1897, toen Spencer ze-
venenzeventigg was. In datzelfde jaar werden er stappen gezet voor het 
schilderenn van een staatsieportret, maar Spencer toonde niet veel be-
reidheidd om mee te werken, want, zoals hij verongelijkt schreef: "Eer-
betoonn dat te lang op zich laat wachten verliest de glans van eer." En hij 
toondee zijn bitterheid door te stellen: "Mij n gevoelens jegens mijn 
landgenotenn (vooral in vergelijking tot de Amerikanen) zijn gedurende 
velee jaren niet bijzonder vriendschappelijk geweest ..."IO 

Dezee opmerking verwees ook terug naar zijn jongere jaren, toen hij 
hevigg naar erkenning streefde, maar zich steeds weer miskend voelde. 
Tochh kan men niet zeggen dat Engeland hardvochtig was voor deze ge-
talenteerdee zoon. Spencers teleurstelling kwam in belangrijke mate 
voortt uit een overmatige ambitie. Hij wilde steeds méér dan hem ten 
deell  viel. Maar had hij, gezien zijn achtergrond, echt reden tot klagen? 
Hijj  was, als zoon van een onderwijzer, bepaald niet afkomstig uit de 
gepriviligeerdee klasse, hij had geen universitaire opleiding en asso-
cieerdee zich in de jaren veertig bovendien met radicale politieke stro-
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mingen.. Opgeleid tot spoorwegingenieur, werd hij op achttienjarige 
leeftijdd toegevoegd aan de staf van de Birmingham and Gloucester 
RailwayRailway in Worcester. Een deel van het traject van deze spoorweg 
moestt worden aangelegd over de kalksteen-ondergrond die plaatselijk 
alss lias bekend staat en die rijk aan fossielen is. In het kantoor in Wor-
cesterr waar Spencer werkte, was een collectie van tijdens de railbouw 
opgegravenn ammonieten te zien. Dit wekte zijn interesse in de geologie 
enn bracht hem ertoe Lyells Principles of geology te kopen, waarin hij 
onderr meer de evolutietheorie aantrof die Lamarck in 1809 had ont-
vouwd.. De basis voor Spencers levenslange evolutionisme was gelegd. 
Maarr ook de basis voor zijn isolement, want zijn enthousiasme voor 
Lamarckk werd niet gedeeld door Lyell, noch door de kern van het 
nieuwee natuurwetenschappelijk establishment dat zich op de door 
Lyelll  gelegde fundamenten wist op te richten, terwijl het lamarckisme 
voorr de creationisten een volstrekt anathema was. Mijn geloof in La-
marckss theorie, schreef Spencer in zijn autobiografie, "heeft nadien 
nooitt gewankeld, hoezeer ik, in latere jaren, ook belachelijk werd ge-
maaktt omdat ik het bleef aanhangen."1' 

Aanvankelijkk leek het alsof Spencer, de autodidact, erin zou slagen 
Engelandd - of althans een belangrijk deel ervan - aan zijn voeten te 
krijgen.. Nadat hij een zekere naamsbekendheid had opgebouwd door 
enkelee vroege tijdschriftartikelen waarin hij zich een tegenstander van 
overheidsingrijpenn en een voorstander van schedelonderzoek had ge-
toond,, wist hij in 1851 met zijn boek Social staties de aandacht op zich 
tee vestigen. Maar het succes van dit eerste boek zou zich voorlopig, on-
dankss talrijke publicaties, niet meer herhalen.12 Het gaf hem evenmin 
uitzichtt op een respectabele maatschappelijke carrière. Het redacteur-
schapp bij The Economist dat hij in deze periode vervulde, stelde hem 
niett tevreden en serieus overwoog hij te emigreren naar Nieuw-Zee-
landd omdat hij in Engeland te weinig perspectief zag. Een van zijn 
vriendenn vertrok inderdaad naar dit verre nieuwe land, waar hij kort na 
aankomstt verdronk. Slechts met moeite wist Spencer, mede door finan-
ciëlee steun van zijn familie, in Engeland het hoofd boven water te hou-
den.. Zonder solide functie en niet gezegend met een groot geërfd for-
tuin,, zoals Darwin, moest hij goeddeels van zijn publicaties leven. 
Doorr zijn journalistieke activiteiten lukte dat enigermate. Maar nog in 
zijnn negenendertigste levensjaar voelde hij zich als "de drenkeling die 
naarr een strohalm grijpt". Die strohalm was de kans op een overheids-
functie.. Eerst hoopte hij, tevergeefs, inspecteur van het gevangeniswe-
zenn te worden. Daarna solliciteerde hij naar de functie van stamp-dis-
tributortributor in zijn geboorteplaats Derby. Navrant was niet alleen dat hij 
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dezee weinig uitdagende functie evenmin kreeg, maar ook dat uitgere-
kendd hij, die de overheid zover mogelijk wilde terugdringen, zich door 
financiëlee nood gedwongen zag om aan te kloppen aan de poorten van 
dee o verheidsbureaucratie. Zelfs een functie in het buitenland, op een 
consulaat,, sloot hij niet uit.13 Dit was in 1859, slechts enkele maanden 
voorr de publicatie van Darwins Origin of species. Engeland had, zelfs 
opp de drempel van de doorbraak van de evolutietheorie, weinig te bie-
denn aan de man die al ver vóór Darwin in aanzetten zijn eigen evolutie-
theoriee had gepubliceerd. 

Leiddee Darwins succes ook tot succes voor Spencer? Nee, althans 
niett op korte termijn. Spencer moest ook na 1859 nog jarenlang voor 
erkenningg vechten. Toen hij in het begin van i860 het ambitieuze pro-
grammaa voor zijn alomvattende 'Synthethische Filosofie' opstelde -
eenn project dat hem de komende zevenendertig jaar zou bezighouden 
enn dat in tien boeken uitmondde -, moest hij noodgedwongen om de fi-
nanciëlee steun vragen van zijn wetenschappelijke collega's. Daartoe 
bedachtt hij het plan dat geïnteresseerden vooraf konden intekenen op 
dee reeks boeken die hij zou gaan schrijven. Een groot deel van de 'Dar-
win-clan'' bleek bereid de gevraagde steun te verlenen en dit leidde 
ertoee dat Darwin zelf, zijn broer Erasmus, Tyndall, Lyell, Hooker, Fal-
coner,, Kingsley en Huxley (die zich volgens Spencer bijzonder hulp-
vaardigg toonde) in de gedrukte versie van het programma als sponsor 
werdenn genoemd. Het programma maakte zodoende de indruk van een 
proclamatiee en een breed gedragen steunbetuiging aan Spencers onder-
neming.. Maar de schone schijn bedroog. Niet alleen bleef het totaal 
aantall  voorintekenaars in Engeland beperkt tot 440, bovendien bleken 
velenn van hen uiteindelijk niet bereid Spencers boeken ook daadwerke-
lij kk te kopen. Dit maakte de onderneming tot een financiële strop. Toen 
hett eerste boek uit de reeks - First principles - in de zomer van 1862 
verscheen,, kreeg het weinig aandacht in de boekbesprekingen van de 
belangrijkee literaire tijdschriften. En waar het wel werd besproken, zo 
klaagdee Spencer, ging de aandacht uit naar zijn agnosticisme, maar niet 
naarr de "evolutie-doctrine", die hij als de kern van het boek be-
schouwde.. Zó ontevreden was Spencer over de receptie van zijn boe-
kenn in de Engelse pers, dat hij in 1865, bij het verschijnen van het 
tweedee deel van zijn Principles of biology, besloot voortaan geen re-
censie-exemplarenn meer aan de pers aan te bieden. 

Hijj  verloor duizenden guldens op zijn boeken. Van de complete ver-
siee van de Principles of biology werden in één jaar slechts honderd 
exemplarenn verkocht. In 1866 dacht Spencer er serieus over om het 
helee project te stoppen. Gelukkig ontbrak het hem niet aan vrienden die 
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hemm wilden steunen. John Stuart Mil l bood aan financieel garant te 
staann voor Spencers volgende boek en samen met onder meer Huxley, 
Tyndalll  en Lubbock stelde hij voor om 150 exemplaren van Spencers 
gestrandee biologie-boek op te kopen en privé te verspreiden. Youmans, 
gealarmeerdd door de negatieve berichten die hem vanuit Engeland be-
reikten,, bracht bij een van zijn bezoeken aan Spencer 7000 dollar voor 
hemm mee, die hij onder diens Amerikaanse bewonderaars had ingeza-
meld.. Spencers trots liet hem meestal niet toe dit soort materiële blij -
kenn van vriendschap te aanvaarden. Het was de erfenis, die hem door 
dee dood van zijn vader toeviel, die hem financieel redde.14 

Pass in de jaren na het dieptepunt van 1866 bleek er enige Britse erken-
ningg voor Spencer te ontstaan. In 1867 werd hij gekozen tot lid van de 
prestigieuzee Athenaeum Club. Een jaar later was de verkoop van zijn 
boekenn in Engeland gestegen naar het niveau dat ze in Amerika al eer-
derr hadden bereikt. Vooral zijn The study of sociology bleek een ver-
koopsucces.. Maar hoewel tussen 1866 en 1870 de verkoop van zijn 
boekenn verdubbelde, waren ze in 1869, tien jaar na de doorbraak van 
Darwinss evolutietheorie, nog steeds niet te krijgen in de bibliotheek 
vann de als liberaal bekend staande universiteit van Londen. In Oxford 
werdenn toen inmiddels zijn First principles en Principles of biology als 
leerboekk gebruikt, doch opmerkelijker dan dit feit is dat Spencer zich 
hieroverr zo blij verrast toonde, terwijl het, gezien zijn status van inter-
nationaall  gerenommeerd denker, de normaalste zaak van de wereld 
voorr hem had moeten zijn. '5 

Wass Herbert Spencer wellicht te veel een man van het verleden om in-
drukk op zijn landgenoten te maken? Het is niet moeilijk om zijn denk-
beeldenn te verbinden met de oude idealen van de Verlichting. Getuigde 
hijj  niet steeds opnieuw van een rotsvast vooruitgangsoptimisme zoals 
dee markies van Condorcet en William Godwin in de achttiende eeuw? 
Betoogdee hij niet telkens weer dat de wereld geregeerd werd door en-
kelee natuurwetten die gericht waren op voortdurend evenwichtsherstel, 
preciess zoals dominee Paley eens de natuurlijke harmonie had gepre-
dikt?? Was zijn wereldbeeld tegelijk niet even naïef-mechanistisch als 
datt van de atheïst Holbach? Leek hij niet, zo nu en dan, in de wereld te 
staann als Voltaires Dr. Pangloss, blijmoedig denkend dat cok de groot-
stee gruwelijkheden voor 's mensen bestwil zijn? Maar als dit het beeld 
vann de ware Spencer was, wat maakte hem dan zo geliefd bij staalmag-
naatt Carnegie en andere Amerikaanse captains of industry in de tweede 
helftt van de negentiende eeuw? Zouden de Amerikanen hem 250 dollar 
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perr lezing hebben geboden (lezingen die hij overigens nooit hield) als 
hijj  die man van het verleden was geweest? 

Nee,, ik denk dat ze hem zo graag wilden horen spreken omdat hij, 
voorr hen, de moderne wetenschap vertegenwoordigde en zij hem bij 
uitstekk in staat achtten om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te 
verbindenn met de actuele sociale en politieke vraagstukken. Spencers 
populariteitt in Amerika viel samen met een groeiende belangstelling 
daarr voor populair-wetenschappelijke onderwerpen, zoals bleek uit de 
oprichtingg in die periode van de tijdschriften Appleton 's Journal en The 
PopularPopular Science Monthly. Daar profiteerden trouwens ook andere 
Britsee evolutionisten van, zoals Bagehot, Tylor, Alexander Bain, John 
Tyndall,, Huxley en Darwin zelf. De Amerikaanse belangstelling voor 
hunn publicaties liet zien hoezeer het prestige van de natuurwetenschap-
penn was gestegen. Maar juist Spencer leek hier op een bijzondere ma-
nierr van te profiteren. Zijn brede, niet-specialistische aanpak, gelar-
deerdd met stoutmoedige generalisaties waarover de Oude Wereld de 
wenkbrauwenn fronste, sprak de Nieuwe Wereld aan. William James 
noemdee hem "de filosoof die zij, die geen andere filosoof kennen, kun-
nenn waarderen."'6 Een samenleving leek haar filosoof te hebben ge-
vonden,, een filosoof die in de beste traditie van Thomas Jefferson de 
vooruitgangg verzekerd zag door individuele inspanning en die zo het 
gelooff  van de Founding Fathers met natuurwetenschappelijk bewijs 
leekk te kunnen staven. Spencers denkbeelden over de fundamentele te-
genstellingg tussen het individu en de staat, en de noodzaak om de staat 
kleinn te houden teneinde de vrijheid van het individu te bewaren, vie-
lenn hier in vruchtbare aarde. Een zekere afkeer van overheidsingrijpen 
iss ook nu nog diepgeworteld in menige Amerikaanse ziel. In de context 
vann de negentiende eeuw, zo kort nog na de liberale revoluties van 
1848,, was dit veeleer een moderne dan een "ultra-conservatieve" filo-
sofie,, zoals Richard Hofstadter haar kenschetste.17 

Ookk de eerste generatie Amerikaanse sociologen - Ward, Giddings, 
Sumner,, Small, Cooley - zag in Spencer een modern denker, op wiens 
inzichtenn zij hun nieuwe maatschappijwetenschap meenden te kunnen 
baseren.. Zijn filosofie was er een van de voortdurende verandering, 
vann toenemende complexiteit, van het continu ontstaan van nieuwe 
evenwichten,, een filosofie die pastte bij een moderne industriële maat-
schappijj  die zich had bevrijd van het juk van de aristocratie en haar 
staatsterreur.. Spencer hield de Amerikanen niet de relieken voor van 
eenn dode, antieke, wetenschap, maar de verlokkingen van een levende 
enn nieuwe wetenschap, die de onderzoeksresultaten van de wetenschap 
vann het biologisch leven en die van het maatschappelijk leven hecht 
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mett elkaar verbond. Het was een formule die hem in staat stelde om tij-
denss zijn leven ongeveer 369.000 exemplaren van zijn boeken in Ame-
rikaa te verkopen.'8 

TEE LICHT VOOR WESTMINSTER ABBEY 

Zijnn vrienden besloten Herbert Spencer na de crematie alsnog te begra-
venn op Highgate in Londen. Zijn simpele graf ligt daar tegenover de in-
drukwekkendee tombe van Karl Marx. Zo leek jarenlang, zelfs op het 
kerkhof,, de vader van de sociale evolutie en voorman van het laissez 
/a/Ve-individualismee definitief schuil te gaan achter de vader der so-
cialee revolutie, voorman van collectivisme en staatssocialisme. Maar 
terwijl,, na de val van de Berlijnse Muur, de filosofie van de een op ster-
venn na dood lijkt , heeft de filosofie van de ander de laatste jaren een 
opmerkelijkee opleving doorgemaakt. Alleen: de wereld wil er niet aan 
herinnerdd worden dat het hedendaagse nieuwe liberalisme in zekere zin 
eenn terugkeer naar Spencer en zijn filosofie betekent. Een intellectuele 
herwaarderingg van Spencer is niet snel te verwachten, omdat de ge-
schiedeniss een karikatuur heeft gemaakt van de man en zijn denkbeel-
den. . 

Hett is bijna traditie geworden om vooral Spencers laatste levensjaren 
uitgebreidd te beschrijven, omdat ze zijn neergang zo goed illustreren. 
Opp zijn tachtigste was Spencer de twintigste eeuw binnengestapt, 
waarinn hij klaarblijkelijk niet thuishoorde. Hij zou er maar drie jaar 
doorbrengen,, zich eenzaam voelend: de meeste van zijn vrienden 
warenn in de vorige eeuw achtergebleven. De nieuwe eeuw leek een 
tijdperkk te gaan worden van vooruitgang (zeer spenceriaans), door re-
guleringg en staatsplanning (zeer on-spenceriaans) in een wereld van 
gemilitariseerde,, sterke natiestaten, die het liefst koloniale imperia 
wildenn zijn (eveneens zeer on-spenceriaans). Alles wees erop dat de 
ontwikkelingenn rond de eeuwwisseling Spencer, met zijn optimistische 
enn pacifistische liberalisme, op bijna alle fronten ongelijk gaven en er 
iss dan ook wel gesproken van "de wraak van de geschiedenis", die erop 
uitt leek hem te kleineren.'9 Spencer zelf was zwaar teleurgesteld ge-
raaktt over de beperkte weerklank die zijn omvangrijke oeuvre had ge-
vondenn en door daaraan regelmatig uiting te geven heeft hij er zelf toe 
bijgedragenn dat hij al bij zijn dood in 1903 overwegend werd gezien als 
eenn gedoofde ster, een verbleekte filosoof met achterhaalde opvattin-
gen.. Beatrice Webb - die hij als de dochter van zijn jeugdvriend Ri-
chardd Potter had zien opgroeien en lange tijd als een intellectueel erf-
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genamee had beschouwd, tot ze de voor Spencer onbegrijpelijke stap 
zettee om met de socialist Sydney Webb te trouwen -, schreef over de 
"mentalee misère" waarin Spencer in zijn laatste levensjaren verkeerde, 
"dolendd in totale duisternis, zich bezerend en dan hardop jammerend in 
zijnn eenzame verdriet, zich vastgrijpend aan zijn dogma's, maar zonder 
vastt vertrouwen .. ."20 

Ondankss de niet meer te verhelpen intellectuele vervreemding tussen 
hen,, was het Spencers wens dat Beatrice Webb op zijn laatste ziekbed 
bijj  hem zou zijn. Ze kwam op 4 december en op 8 december 1903 over-
leedd hij. Aan hun laatste ontmoeting werd gerefereerd in de grafrede, 
uitgesprokenn door een invaller voor het liberale parlementslid John 
Morley.. Morley was eerder door Spencer voor deze taak gevraagd, 
maarr bevond zich ten tijde van het overlijden op zee. De reserve-rede-
naarr (Leonard Courtney, de latere Lord Courtney of Penwith) merkte 
opp dat Spencer "in zijn latere jaren bedroefd kennis nam van bewegin-
genn die klaarblijkelijk in tegenspraak waren met de leidende principes 
vann zijn doctrines", vervolgend: "en hier moge ik herinneren aan een 
gesprekk nog geen week voor zijn dood tussen hem en een vriendin die 
eenss volledig achter hem had gestaan, maar recentelijk de voorkeur gaf 
aann Collectivistische actie."21 Dit kon slechts slaan op Beatrice Webb, 
haarr bezoek aan de stervende Spencer en haar overstap naar het socia-
lismee ("Collectivistische actie"). Al deze feiten aangaande Spencers 
verscheiden,, lijken om de een of andere reden zwanger van symboliek: 
dee verhindering van de reizende Morley symboliseert in zekere zin de 
verwijderingg tussen Spencer en de liberalen (hoewel juist Morley zich 
opp Spencers ideeën bleef beroepen, in tegenstelling echter tot veel van 
zijnn partijgenoten). Het afscheid dat hij had moeten nemen van 
Beatricee Webb symboliseert het verlies aan invloed van het individu-
alismee a la Spencer aan het collectivisme, niet alleen dat van de groei-
endee socialistische bewegingen, maar ook dat van andere groepen die 
eenn actievere maatschappijvormende of -hervormende rol van de staat 
verlangden.. Dit was een trend die Spencer met toenemende wrevel 
aanzagg en die hem in oktober 1883 deed uitroepen: "We bevinden ons 
opp de snelste weg naar het Communisme".22 De begrafenis zelf ten 
slottee symboliseert het verbleken van zijn roem, niet alleen in Court-
ney'ss grafrede, maar ook door de nasleep. Na Spencers dood richtte 
eenn delegatie van notabelen uit de wetenschap (onder wie de oude ge-
trouwenn Lubbock, Hooker en Galton, de econoom Alfred Marshall, de 
kanselierkanselier van de universiteit van Cambridge en - opvallend in dit ge-
zelschapp - twee van Darwins zonen, George en Francis) zich met een 
verzoekschriftt tot de Dean of Westminster. Hun verzoek luidde om in 
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Westminsterr Abbey een gedenkteken voor Spencer te plaatsen. Dit was 
zekerr geen onrealistische wens, aangezien men Darwin destijds met 
vollee eer in deze kerk begraven had. Maar de Dean liet er geen enkele 
twijfell  over bestaan dat hij Spencer van te licht allooi vond. Ik consta-
teer,, merkte hij droog op, dat de schrijvers van het verzoekschrift: 

zichh er niet op beroepen dat Mr. Spencer een hoogstaande plaats als fi-
losofischh denker heeft of zal krijgen. Wanneer ik vraag met welke be-
langrijkee prestatie in de filosofie of in de natuurwetenschap, of met 
welkee blijvende bijdrage aan het denken zijn naam voorzeker zal wor-
denn verbonden, ontvang ik geen bevredigend antwoord. Zijn filosofisch 
systeemm heeft de zwaarst mogelijke kritiek opgeroepen en zijn opvat-
tingenn in verscheidene takken van wetenschap ... zijn ernstig bestreden 
doorr deskundigen. .. .ik heb geen bewijs gevonden dat de resultaten die 
Mr.. Spencer heeft bereikt van dien aard zijn dat zij zonder twijfel er-
kenningg zullen afdwingen in de toekomst.23 

Hett is moeilijk voor te stellen dat dit negatieve oordeel dezelfde man 
betroff  die nog maar enkele decennia daarvóór was bezongen als een 
nieuwee Aristoteles. Maar in de ogen van de Dean of Westminster, een 
meningg verwoordend die inmiddels door veel anderen werd gedeeld, 
wass Spencer uiteindelijk toch niet veel meer geweest dan een man die 
zichh hooguit verdienstelijk had gemaakt door brede bekendheid te 
gevenn aan evolutie als algemene conceptie, zonder echter te hebben be-
hoordd tot de voorhoede van het evolutie-onderzoek. Impliciet werd zo 
uitgesprokenn dat de echte ontdekking van de evolutie niet Spencers 
prestatiee was geweest, maar die van Darwin. Deze had daarmee, hoe-
well  hij net als Spencer het traditionele geloof zware klappen had toege-
bracht,, zijn plaatsje in de kerk verdiend. 

Dee publicatie van Darwins theorie in 1859 was geen gelukkig moment 
voorr Spencer. Weliswaar was dit de definitieve doorbraak van het evo-
lutionismee dat hij al vanaf het begin van de jaren veertig had beleden, 
maarr hij verloor zijn originaliteit. Hij was nog volop doende om aan 
zijnn eigen evolutietheorie te bouwen op het moment dat Darwin alle eer 
opeiste,, met een theorie bovendien waarin één gedachte centraal stond 
-- natuurlijke selectie -, die zich op het eerste gezicht slecht verdroeg 
mett zijn eigen lamarckistische uitgangspunten, maar die zo krachtig 
wass dat Spencer haar niet kón negeren. Hij deed daarom zijn best om 
haarr in zijn eigen systeem te integreren. Niettemin heeft de zegetocht 
vann het darwinisme, na een relatief korte periode waarin het ertoe bij-
droegg dat Spencer de wind in de rug kreeg, uiteindelijk zijn val bevor-
derd.. Ik zal proberen aan te tonen dat het darwinisme in zijn sociale uit-
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werkingg juist dié krachten heeft gestimuleerd die Spencer, onder de 
noemerr "collectivisme", steeds heeft bestreden. Maar de doorbraak 
vann Darwins theorie en de richting waarin de sociale invloed van het 
darwinismee zich vervolgens ontwikkelde, zijn niet de enige factoren 
diee de val van Spencer verklaren. Ook de kritiek die velen, vanaf om-
streekss 1880, uitten op het extreem individualistische sociaal-darwi-
nismee waarmee Spencer werd geassocieerd, de ondergang van het la-
marckismee door de verlate ontdekking van Mendels erfelijkheidswet-
ten,, en de "verstatelijking" van het liberalisme, waardoor Spencer van 
dee liberalen vervreemde, hebben tot zijn val bijgedragen. Zoals ik hoop 
tee verduidelijken, laten deze ontwikkelingen zien dat Darwins sociale 
invloedd zich niet laat relativeren door te stellen dat het hierbij feitelijk 
omm Spencers invloed gaat. 

DARWIN,, CONCURRENT EN BONDGENOOT 

Inn de zomer van 1858 besloot Spencer het turbulente Londen tijdelijk 
tee verruilen voor de provinciale rust van zijn geboortestadje Derby. Hij 
verliett de hoofdstad in juni en keerde er pas in oktober weer terug. Ge-
durendee deze maanden miste hij de aansluiting op het intellectuele 
levenn in de metropool. Zo kon het gebeuren dat hij pas in de herfst, na 
terugkeer,, vernam dat op 1 juli een tweetal essays over evolutie, een 
vann Darwin en een van Wallace, gemeenschappelijk was voorgelegd 
aann de Linnean Society. Darwins geschrift, aangeduid als een fragment 
vann een nog ongepubliceerd werk over soorten, handelde over de varia-
tiee van organische wezens in de natuur en over "de natuurlijke midde-
lenn tot selectie". We weten niet precies hoe Spencer op dit nieuws re-
ageerdee en of hij net zo geschokt was als Darwin toen deze in de lente 
vernamm dat Wallace onafhankelijk tot een soortgelijke theorie was ge-
komenn als hijzelf. In elk geval besloot Spencer in november om een 
exemplaarr van zijn gebundelde Essays, met daarin zijn beschouwingen 
overr The development hypothesis, naar Darwin te sturen. We kunnen 
daaruitt afleiden dat hij er zeker van wilde zijn dat Darwin van zijn op-
vattingenn op de hoogte was en niet zou vergeten wie er het eerst had ge-
schrevenn over 'evolutie', de term die Spencer in 1857 had geïntrodu-
ceerd.. 'Evolutie' was een controversiële idee, maar kennelijk ook een 
ideee die velen graag als eerste op hun naam wilden schrijven. En Spen-
cerr vond dat hij de eerste was. Darwin, op dat moment volop in de weer 
mett het schrijven van Origin, reageerde prompt met een brief van 25 
novemberr 1858, waaruit bleek dat hij Spencers werk, of in elk geval 
crucialee onderdelen daarvan, had gelezen: 
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Uww opmerkingen over het algemene thema van de zogenoemde Ont-
wikkelingstheoriee lijken mij bewonderenswaardig. Ik bereid momen-
teell  een samenvatting voor van een omvangrijker werk over de veran-
deringenn van soorten; doch ik behandel het onderwerp eenvoudigweg 
alss natuuronderzoeker en niet vanuit een algemeen gezichtspunt; anders 
zouu uw redenering, naar mijn mening, niet te verbeteren zijn en door 
mijj  kunnen worden aangehaald met veel profijt.24 

Maarr Darwin zou, zoals de zorgvuldige bewoordingen van zijn brief al 
verraden,, in de eerste editie van zijn boek niet naar Spencer verwijzen. 
Dienss benadering van het evolutievraagstuk was te breed en filosofisch 
voorr Darwins doeleinden. Pas in de 'historische schets' die Darwin 
beginn i860 voor latere drukken aan zijn boek toevoegde, werd Spen-
cer,, naast vele anderen die vóór 1859 over evolutie en vooral over de 
veranderlijkheidd van soorten hadden geschreven, genoemd. Spencer 
hadd onderkend, zo gaf Darwin in die schets toe, dat soorten geleidelijk 
zijnn geëvolueerd, hetgeen hij had onderbouwd door te wijzen op de 
veranderingenn die optreden bij het fokken van huisdieren en in de ont-
wikkelingg die embryo's ondergaan; hij had deze biologische evolutie 
inn verband gebracht met veranderingen in de omgeving en ook de ge-
volgenn voor de psychologische ontwikkeling verkend. Aldus had Spen-
cer,, volgens Darwin, "met opmerkelijke vaardigheid en kracht" de 
scheppingstheoriee en de ontwikkelingstheorie tegenover elkaar ge-
plaatst.255 In latere edities van Origin voegde Darwin twee korte verwij-
zingenn naar Spencer toe, waarbij het meest opmerkelijk was dat hij -
naa aandringen van Wallace - in het begin van hoofdstuk 3 en in de titel 
vann hoofdstuk 4 Spencers term the survival of the fittest ("een uitmun-
tendee uitdrukking") overnam als een alternatief voor zijn eigen term 
'natuurlijkee selectie'.26 

Ditt kon Spencers drang naar erkenning echter niet bevredigen. Nog 
jarenlangg zou hij met zekere regelmaat de originaliteit van zijn eigen 
evolutietheoriee blijven verdedigen en protesteerde hij wanneer iemand 
hemm een darwinist noemde. Niet uit verzet tegen Darwins theorie, maar 
omdatt hij geen volgeling wilde zijn, temeer daar hij kon aantonen dat 
zijnn eigen, eerdere, denkbeelden die theorie dicht hadden benaderd. In 
februarii  i860 deed hij opnieuw een poging Darwin daarvan te overtui-
genn door hem een exemplaar toe te zenden van zijn Theory of popula-
tion.tion.2121 In dit essay uit 1852 had Spencer, net als Darwin, Malthus' be-
volkingstheoriee dienstbaar gemaakt aan het evolutiedenken door de 
strijdd om het bestaan, die in deze theorie besloten lag, op de voorgrond 
tee plaatsen. Ook Huxley kende dit essay van Spencer dat deze hem, 
kortt na hun kennismaking in 1852, had toegezonden. 
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Spencerr refereerde aan zijn plan om Darwin genoemd essay toe te 
sturenn in een brief van 10 februari i860 aan zijn vriend Lott. "Ik ben 
juistt bezig Darwins boek te lezen", meldde hij Lott, "en ik wil hem 
[mijn]]  Population sturen om te laten zien hoe volmaakt zijn redenering 
harmonieertt met die welke ik heb gebruikt aan het slot van dat essay." 
Waaromm Spencer nu pas, tweeëneenhalve maand na verschijnen, The 
originorigin of species las is enigszins raadselachtig. Darwin bezwoer hem 
datt hij hem meteen na publicatie (24 november 1859) door zijn uitge-
verr een presentexemplaar had laten zenden, doch dat bereikte Spencer 
pas,, na veel omzwervingen, in februari. Maar waarom had Spencer het 
boek,, met wiens auteur hij juist in deze periode correspondeerde, het 
boekk bovendien dat meteen overal de aandacht trok, waarvan op 
Tweedee Kerstdag een uitgebreide lovende recensie - anoniem geschre-
venn door zijn vriend Huxley - in de Times had gestaan, en waarvan in 
januarii  al een tweede druk was verschenen, niet zelf aangeschaft of, 
wanneerr geldgebrek dat onmogelijk maakte, geleend? Bevond Spencer 
zichh in een fase waarin hij zich bewust wilde afschermen van Darwins 
invloed?? Of wilde hij doen uitkomen dat hij zonder Darwin tot zijn 
eigenn alomvattende conceptie van de evolutie was gekomen? Feit is dat 
Spencer,, overeenkomstig zijn eigen weergave, in dezelfde weken 
waarinn hij Origin las, bezig was met het afronden van de opzet voor 
zijnn meerdelige 'Systeem der synthetische filosofie'. In de zojuist aan-
gehaaldee brief aan Lott, waarin hij meldde dat hij doende was Darwins 
boekk te lezen, kondigde hij aan dat hij Lott "binnenkort" iets zou toe-
sturenn dat hem zou verrassen, namelijk het programma voor zijn alom-
vattendee filosofisch systeem, zijn 'synthetische filosofie'. Onderaan 
eenn kopie van deze brief schreef Spencer later: "Dit maakt duidelijk dat 
ikk het programma voor het System of philosophy, in zijn uiteindelijke 
vorm,, had opgesteld voordat ik The origin of species las."28 Maar hier 
wass dee wens de vader van de gedachte, want de brief aan Lott maakt nu 
juistt duidelijk dat Spencer het grote plan voor de systematisering van 
zijnn evolutionaire filosofie aan het vervolmaken was gelijktijdig met 
zijnn kennismaking met Darwins theorie. Zijn aantekening op de brief 
aann Lott laat zien dat hij er veel belang aan hechtte dat anderen niet 
zoudenn denken dat hij zich door Darwin had laten inspireren. Kenne-
lij kk was Spencer zozeer onder de indruk van Darwins werk dat hij het 
zelff  voor mogelijk hield dat anderen op de gedachte konden komen dat 
daarr zijn inspiratiebron lag. 

Eenn allereerste "ruwe schets" van zijn plan had hij overigens al twee 
jaarr eerder, in januari 1858, opgesteld, maar onvoltooid laten liggen. 
Ditt maakt het des te opmerkelijker dat hij korte tijd na het verschijnen 
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vann Origin, vanaf januari i860, de draad weer oppakte en het plan aan-
zienlijkk bijstelde, onder meer door het onderdeel over de biologische 
evolutietheoriee (The principles of biology) uit te breiden van een naar 
tweee te schrijven delen. Zeker als men overweegt dat het bijna ondenk-
baarr is dat Spencer, toen hij - verlaat - in Origin begon te lezen, de 
strekkingg daarvan nog niet eerder was tegengekomen, kan worden ge-
constateerdd dat de chronologie der gebeurtenissen sterk suggereert dat 
Spencerr door het boek van concurrent Darwin werd aangespoord zijn 
eigenn evolutietheorie, die tot op dat moment slechts bestond uit ver-
spreidee losse beschouwingen, te systematiseren en verder uit te wer-
ken. . 

Dee concurrent op zijn beurt bleef Spencer met complimenten overla-
den:: "U stelt de kwestie van de selectie op een bijzonder treffende en 
helderee wijze in uw pamflet over Population aan de orde", schreef Dar-
winn terug op 23 februari nadat hij Spencers essay had ontvangen.29 

Dezee woorden van Darwin geven de indruk dat hij Spencer als een 
geestverwantt beschouwde, als iemand die de leer van de natuurlijke se-
lectiee aanvaardde. Dat strookt niet met de vaak beleden opvatting dat 
Spencerr zo'n overtuigde volgeling van Lamarck was dat hij niet als 
darwinistt kan worden beschouwd. Ik denk echter dat Darwins inschat-
tingg in belangrijke mate juist was. Spencer was zeer onder de indruk 
vann Darwins theorie en was bereid deze, ten koste van zijn oorspronke-
lijk ee lamarckisme, te aanvaarden. Maar hij zag geen absolute tegen-
stellingg tussen natuurlijke selectie (Darwin) en de erfelijkheid van ver-
worvenn eigenschappen (Lamarck). En, wat minstens even belangrijk 
is,, hij meende dat ook Darwin vond dat, naast selectie, verworven ei-
genschappenn evenzeer een factor in de evolutie waren. Later pas, na 
WeismannsWeismanns ultra-selectionisme, moest Spencer met lede ogen consta-
terenn dat het darwinisme dat hij had omarmd zich ontwikkelde in biolo-
gisch-deterministischee richting. 

Maarr in i860 zag hij geen reden om Darwin niet te volgen. Het eer-
stee boek dat Spencer na publicatie van Origin schreef, First principles 
(1862),, werd door recensenten zelfs beschouwd als een nadere uitwer-
kingg van Darwins leer van de natuurlijke selectie (hetgeen overigens 
weerr voedsel gaf aan Spencers angst door Darwin te worden overscha-
duwd).300 Spencer erkende in zijn autobiografie dat hij, tot het moment 
waaropp hij kennis nam van de voor de Linnean Society voorgelezen es-
sayss van Darwin en Wallace (dus tot oktober of november 1858), in na-
volgingg van Lamarck geloofde dat de enige oorzaak van de organische 
evolutiee "de erfelijkheid van functioneel-voortgebrachte veranderin-
gen""  (of kortweg: "functionele adaptatie") was. Met die termen be-
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doeldee Spencer hetzelfde als wat meestal de erfelijkheid van verwor-
venn eigenschappen wordt genoemd. Openhartig gaf hij toe: "De Origin 
ofof species maakte mij duidelijk dat ik me had vergist"; Lamarcks oor-
zaakk kon, zo zag hij nu in, "het grootste deel der feiten" niet verklaren, 
maarr kon "op zijn best slechts een partiële oorzaak" zijn. Hij kon zich 
niett herinneren of hij zich gekweld had gevoeld door de gedachte dat 
hijj  "in 1852 had nagelaten om de toen geuite gedachte dat onder men-
selijkee wezens de overleving van hen die de geselecteerden van hun ge-
neratiee zijn een oorzaak van evolutie is, verder te ontwikkelen." In The 
filiationfiliation of ideas, waarin hij het ontstaan van zijn eigen ideeën analy-
seerde,, gaf hij toe dat er in zijn Social staties slechts sprake was ge-
weestt van "een voorbijgaande onderkenning" van het fenomeen van de 
survivalsurvival of the fittest, dat "proces waardoor, onder dieren en mensen, 
dee inferieuren verdwijnen en het aan de superieuren overlaten om het 
rass voort te zetten". Maar in dat boek was er "geen onderkenning van 
dee gevolgen die Mr. Darwin zag." Aan zijn Principles of psychology 
voegdee hij bij de tweede druk een voetnoot toe waarin hij aangaf dat hij 
sommigee passages, zouden ze zijn ontstaan na Darwins Origin, anders 
zouu hebben geschreven om de betekenis van de natuurlijke en kunst-
matigee selectie erin tot uitdrukking te brengen.31 Spencer was zich er 
duss volledig van bewust dat hij de cruciale verbinding tussen selectie 
enn biologische evolutie had gemist, hoewel hij er dichtbij was geweest. 
Maarr de vreugde over de erkenning die Darwin de evolutietheorie had 
gebrachtt overheerste bij Spencer, zo liet hij weten: 

Dee gegrondheid bewezen te zien van de theorie der organische evolu-
tie,tie, betekende natuurlijk meer steun voor de theorie van de evolutie in 
ruimerruimer verband, waarmee ... al mijn concepties verbonden waren. 
Omdatt ik bovendien geloofde dat goede begeleiding, individueel en so-
ciaal,, afhangt van aanvaarding van evolutionaire inzichten aangaande 
dee geest en de maatschappij, was ik vol hoop dat hun invloed op korte 
termijnn zichtbaar zou worden in de onderwijsmethoden, de politieke 
opiniess en de denkbeelden van mensen over het menselijk leven.32 

Hett onderscheid in deze passage tussen de theorie van de organische 
evolutiee en de evolutietheorie in ruimer verband, werd voortdurend 
doorr Spencer gehanteerd. Het werd zijn manier om Darwins biologi-
schee theorie en zijn eigen, algemenere, evolutietheorie van elkaar te 
onderscheiden.. Dat hijzelf vaak met Darwin werd vereenzelvigd, 
stoordee hem vooral omdat zo de ware betekenis van de evolutieleer-in-
volle-breedtee werd miskend: "...negenennegentig van de honderd 
mensenn weten niet wat de Doctrine der Evolutie, in haar bredere zin, is, 
maarr veronderstellen dat het eenvoudigweg een andere naam is voor de 
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doctrinee van de oorsprong der soorten door middel van natuurlijke se-
lectie..."333 Van deze echte 'Doctrine der Evolutie' (met hoofdletters!) 
meendee Spencer de enige vertegenwoordiger te zijn. Het aanvaarden 
vann Darwins theorie kwam voor Spencer dan ook neer op het trans-
planterenn van het concept natuurlijke selectie naar zijn eigen univer-
selee evolutieleer. Dat was geen eenvoudig proces. Pas begin juni 1864 
hadd Spencer het gevoel dat de transplantatie geslaagd was. Niet alleen 
moestt hij functionele adaptatie en natuurlijke selectie met elkaar ver-
binden,, bovendien moest hij ze beide herformuleren in fysische ter-
men.. Zijn universele evolutietheorie was namelijk opgebouwd uit wet-
matighedenn en begrippen die hij had ontleend aan de fysica. Natuur-
lijk ee selectie was voor hem de resultante van een altijd en overal voort-
gaandee herverdeling van materie en beweging. Ook de survival of the 
finestfinest moest daarom worden gezien als uitvloeisel van zuiver fysische 
processen.. De veranderingen die samen het evolutieproces vormden, 
neigdenn altijd naar een evenwichtstoestand. Elk levend organisme was 
opp zichzelf ook weer een dynamisch evenwicht, dat op weg was naar 
eenn absoluut evenwicht (een situatie van volledige rust). Als dyna-
mischh of bewegend evenwicht bestond elk organisme uit een samen-
hangendd geheel van leven-vormende functies, van onderling afhanke-
lijk ee delen, die elk afzonderlijk acties ondernamen die het behoud van 
hett organisme-als-geheel bevorderden. Verstoring van dit dynamisch 
evenwichtt van levensfuncties leidde tot de dood. "Sommige individuen 
inn een soort zijn zo geconstitueerd dat hun bewegende evenwichten 
minderr gemakkelijk verstoord kunnen worden dan die van andere indi-
viduen;; en dit zijn de fittest die overleven, of, in Mr. Darwins spraakge-
bruik:: zij zijn de geselecteerden die de natuur behoudt."34 

Voorr Spencer was het grote belang van Darwins theorie dus niet zo-
zeerr gelegen in de verklaring van het ontstaan der soorten en zelfs niet 
inn de gevolgen die de theorie had voor de fysieke oorsprong van de 
mens;; voor hem telde vooral de mogelijkheid om Darwins partiële 
theoriee uit te breiden naar, en in te passen in, het grotere geheel van de 
evolutionairee synthese waarnaar hij al meer dan een decennium op 
zoekk was. Dit betekende enerzijds het onderbrengen van Darwins bio-
logischee wetmatigheden onder algemenere fysische wetten en ander-
zijdss het doortrekken van de lichamelijke naar de mentale (en daarmee 
dee sociale) evolutie. Omdat Spencer de evolutie zag als een door fysi-
schee noodzaak bepaald proces van vooruitgang, was hij vooral geïnte-
resseerdd in de mentale evolutie. De vraag die Darwin probeerde te be-
antwoordenn in zijn Descent, namelijk hoe uit de biologische evolutie 
alss materieel proces het ontstaan van de geestelijke vermogens van de 
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menss kon worden verklaard, was voor Spencer vrijwel vanaf het begin 
dee hoofdvraag geweest. Hij was bereid te aanvaarden dat de lagere in-
stinctenn grotendeels door middel van natuurlijke selectie waren ont-
staan,, maar bleef ervan overtuigd dat de hogere stadia van de geeste-
lijk ee evolutie slechts konden worden verklaard vanuit de aanname dat 
verworvenn eigenschappen biologisch overdraagbaar waren van de ene 
opp de andere generatie.35 

Spencerr was er zeker van dat Darwin deze mening deelde en zag dit 
bevestigdd met de publicatie van Descent. Dit keer las hij Darwins werk 
ruimschootss voordat de recensies verschenen. Al op 3 maart 1871 
schreeff  hij een enthousiaste brief aan Darwin, waarin hij zich blij ver-
rastt toonde over "de immense accumulatie van bewijsmateriaal" in het 
boekk en waarin hij op kenmerkende wijze de hoop uitsprak dat de "spe-
cifiekee kwestie" die Darwin behandelde (de afstamming van de mens 
vann lagere vormen en seksuele selectie) ertoe bij zou dragen dat de "al-
gemenee kwestie" (hier door Spencer aangeduid als evolution at large) 
opnieuww volop in de aandacht zou geraken. Zijn enthousiasme was be-
grijpelijk.. Darwin had nu zelf zijn theorie uitgebreid naar het heikele 
themaa van de mentale evolutie. Ondertussen liet hij niet na Darwin er 
nogg eens aan te herinneren dat ook hijzelf, in zijn Principles of psycho-
logy,logy, een evolutionaire verklaring voor het ontstaan van instincten had 
gegeven.36 6 

Nett als Origin had ook Darwins Descent een duidelijk waarneem-
baarr aansporend effect op Spencer. Op dezelfde dag waarop hij de zo-
juistt aangehaalde brief aan Darwin schreef, meldde hij aan zijn Ameri-
kaansee belangenbehartiger Edward Youmans dat hij zijn vaste werk-
schemaa tijdelijk zou verlaten om bestaande misverstanden over zijn 
denkbeeldenn aangaande het ontstaan van morele opvattingen, te corri-
geren.. Vervolgens publiceerde hij begin juni een artikel over Mental 
evolution,evolution, waarmee hij - ter verdediging van Darwin, zoals hij hem op 
22 mei liet weten -, wilde aantonen dat ook in zijn eigen Principles of 
psychologypsychology al het nodige bewijsmateriaal was gegeven voor het ont-
brekenn van een scheiding tussen de menselijke rede en lagere vormen 
vann intelligentie. De echte reden voor het schrijven van dit artikel was 
minderr nobel, zoals hij in een brief aan Youmans opbiechtte: 

Sindss de publicatie van Darwins Descent of man is er veel beroering ge-
weestt over de theorie van de ontwikkeling van het intellect - essays in 
tijdschriftenn over "Darwinisme en religie", "Darwinisme en ethiek", 
"Filosofiee en darwinisme": allemaal handelen ze over het vraagstuk 
vann de Mentale Evolutie en allemaal gaan ze van de veronderstelling uit 
datt dit Darwins hypothese is. Omdat niemand dit rectificeert en omdat 
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Darwinn zelf niet heeft gewezen op het feit dat Principles of psychology 
werdd gepubliceerd vijfjaar vóór The origin of species, ben ik verplicht 
hierr zelf voorzichtig op te wijzen.37 

Opnieuww ervoer hij Darwin als een bondgenoot én een concurrent. 
Maarr Spencer wist dat gevoelens over intellectuele eigendomsverhou-
dingenn ondergeschikt moesten worden gemaakt aan de grote zaak, de 
verbreidingg van de juiste evolutieleer. Hij was er zeker van dat hij en 
Darwinn aan dezelfde kant stonden.38 Na Darwins dood wierp Spencer 
zichh bij herhaling op als verdediger van de juiste interpretatie van diens 
theorie.. Dat bleek bijvoorbeeld toen hij in 1885 een begin maakte met 
hett schrijven van The factors of organic evolution, een publicatie die 
hijj  privé omschreef als "de Darwin artikelen". Die omschrijving is op-
vallendd omdat het zijn bedoeling was daarin kritiek te uiten op de ver-
waarlozingg van de opvattingen (van Charles Darwins grootvader Eras-
muss en van Lamarck) aangaande de overerving van organische veran-
deringenn die het gevolg zijn van het gebruiken of niet-gebruiken van 
bepaaldee eigenschappen. Wie deze factoren negeerde had, zo stelde hij, 
eenn verkeerd begrip van Darwins theorie. Na de voltooiing twijfelde 
hijj  of hij het concept zou laten lezen door Huxley en Hooker, "want zij 
zijnn enigszins mijn tegenstrevers in deze zaak, aangezien ze altijd op-
ponentenn zijn geweest van de overtuiging dat er zoiets bestaat als erfe-
lijkheidd van functioneel-voortgebrachte modificaties..."39 Niettemin 
legdee hij zijn concepten toch aan Huxley voor. Deze antwoordde: 

Lett wel, ik heb geen a priori  bezwaar tegen de transmissie van functio-
nelee modificaties, geenszins. In feite ... zou ik graag willen dat het 
waarr was. Maar ik argumenteerde tegen de aanname (tegenover Darwin 
nett als ik tegenover u doe) dat er een factor werkzaam is... waarvoor 
onvoldoendee betrouwbaar bewijs is, nu nog minder dan ooit.40 

Dezee reactie van Huxley, en vooral zijn verwijzing hierin naar een 
soortgelijkee discussie met Darwin, bevestigt Spencers interpretatie dat 
hij ,, in zijn opvatting dat het lamarckisme nodig was als een bijko-
mendee factor naast natuurlijke selectie, een bondgenoot had in Darwin. 
Maar,, zoals de laatste zinsnede van Huxley's reactie onderstreept, de 
ontwikkelingenn in de biologie leken de andere kant op te gaan. Het zui-
veree selectionisme van Weismann had, naast natuurlijke selectie, geen 
anderee factor nodig. Spencer protesteerde luid tegen deze opvatting, 
zichh nadrukkelijk beroepend op Darwin: "Het is toch duidelijk dat de-
genenn die de erfelijkheid van verworven eigenschappen ontkennen al-
lereerstt zullen moeten aantonen dat het bewijsmateriaal dat Mr. Dar-
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winn heeft geleverd ... geheel en al waardeloos is", zo schreef hij op 6 
maartt 1890 in Nature.*1 

Hett zou onjuist zijn om op grond van het voorgaande te concluderen 
datt er op dit punt een controverse tussen Spencer en Huxley bestond. 
Vann alle 'darwinianen' was Huxley degene die het meeste blijk gaf van 
waarderingg voor Spencers bijzondere rol. Ze kenden elkaar al sinds 
1852.. In december 1856 kwam Spencer, die als vrijgezel regelmatig 
vann het ene naar het andere Londense kameradres verhuisde, vlakbij 
Huxleyy te wonen. Elke zondagmiddag maakten ze, vanuit St. John's 
Wood,, een wandeling, vaak naar Hampstead. Spencer was zozeer ge-
steldd op zijn gesprekken met Huxley, dat hij deze regelmatig aan het 
eindee van de middag opwachtte in Jermyn Street, wanneer Huxley de 
SchoolSchool of Mines, waar hij vanaf 1854 doceerde, verliet, waarna ze, 
vaakk geanimeerd discussiërend over evolutiekwesties, samen naar huis 
liepen.. Hun rolverdeling daarbij was meestal dezelfde: Spencer die 
evolutionairee vergezichten schilderde, Huxley die ze, als een scherp-
zinnigg "advocaat van de duivel", ter plekke aan een kritische test on-
derwierpp door er zijn fenomenale (vooral morfologische) feitenkennis 
opp los te laten. Het leken daardoor wandelingen van een vurig gelovige 
mett een eeuwige scepticus, met Spencer in de rol van de gelovige.42 

Niett vergeten mag worden dat op dat moment Spencer zich in verschil-
lendee publicaties openlijk als een evolutionist had doen kennen, terwijl 
Huxleyy evolutie nog slechts als een onbewezen these beschouwde. In 
hett jaar waarin hun regelmatige straatconversatie begon, 1857, publi-
ceerdee Spencer het artikel The ultimate laws of physiology, waarin hij 
dee term 'evolutie' introduceerde als een alternatief voor het te antropo-
centrischee begrip vooruitgang.43 

Dee scepticus liet zich uiteindelijk overtuigen, maar meer door Dar-
winss argumenten dan door Spencer. Niettemin, Spencer heeft onge-
twijfeldd een belangrijk aandeel gehad in de voor het succes van het dar-
winismee zo cruciale bekering van de twijfelende Huxley. Dit roept de 
vraagg op of Spencers rol in het ontstaan en de doorbraak van de evolu-
tietheoriee niet wordt onderschat. Zijn eigen evolutietheorie kende wel-
iswaarr afwijkende accenten, miste vóór Darwins Origin een samen-
hangendee uitwerking en was slechts kenbaar in fragmenten, verspreid 
overr verschillende essays en boeken. Maar niettemin onderkenden 
Darwinn en zijn meest nabije volgelingen dat Spencer, en Spencer al-
leen,, geschikt was om hun filosoof te zijn. Zoals Wallace zei: "Onze 
gedachtenn waren vol van het grote onopgeloste probleem van de oor-
sprongg van het leven, een probleem dat Darwins Origin of species 
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evenzeerr in het duister liet als tevoren - en we keken naar Spencer als 
diee éne man die ons enigermate de richting kon wijzen."44 Huxley on-
derkendee dat de snelle accumulatie van kennis in de evolutiebiologie 
hett noodzakelijk maakte dat iemand alle nieuwe feiten systematisch in 
eenn groter verband samenbracht. Hij beschouwde zichzelf als een pro-
ducentt van hennepdraden waar Spencer vervolgens touwen van vlocht: 
"Werkk maar stevig door, excellente touwslager, en maak ons touwen 
diee ons houvast bieden tegen de duivel en de dominees."45 Darwin zelf 
noemdee in zijn Descent Spencer "onze grote filosoof146, hij nam zijn 
begrippenn 'evolutie' en survival of the fittest over en hij leende in 1860, 
samenn met onder meer Hooker, Tyndall en Huxley, zijn naam aan 
Spencerss grote onderneming, het schrijven van de 'Synthetische filo-
sofie'.. Wallace en Huxley toonden zich vervolgens enthousiast over 
hett eerste deel, First principles. Huxley prees de toon ervan als "kalm 
enn waardig" en merkte op: "Het lijk t alsof alle gedachten die liggen be-
slotenn in wat u heeft geschreven van mijzelf zijn..." Ook Hooker en 
Lubbock,, Darwins buurman die vanaf 1862 Spencer diverse keren als 
zijnn gast ontving, erkenden Spencer als degene die in staat was om, in 
Huxley'ss woorden, "de losse noties die min of meer afzonderlijk rond-
zwevenn in de beste geesten" te bundelen in "een samenhangend sys-
teem".477 Het beste voorbeeld van de symbiose tussen Spencer en de be-
langrijkstee darwinistische biologen is echter diens regeling met Huxley 
enn Hooker: in ruil voor gratis exemplaren van alle delen van zijn 'Syn-
thetischee filosofie' voorzagen zij hem van technische adviezen en stel-
denn hem zo in staat zijn algemene beschouwingen met adequate zoölo-
gischee en botanische voorbeelden te verduidelijken.48 

Hett darwinisme had Spencer nodig, zoals Spencer het darwinisme 
nodigg had. Hij was zich ervan bewust dat hij zijn succes in belangrijke 
matee aan het darwinisme te danken had. Zo constateerde hij zelf dat 
zijnn eigen evolutionisme, zoals tentoon gespreid in The principles of 
psychologypsychology (1855), toen alleen maar antipathie opwekte en dat dit pas 
naa Darwins Origin omsloeg in sympathie.49 Doch uiteindelijk werkte 
dee symbiose niet in Spencers voordeel. Het succes van het darwinisme 
leiddee ertoe dat zijn bredere evolutiebegrip uit de aandacht werd weg-
gedruktt ten gunste van de organische evolutie zoals Darwin haar had 
beschreven.. Spencer ervoer dit als een vorm van reductionisme. En hij 
vondd bovendien dat Darwin, na diens dood, te eenzijdig werd geïnter-
preteerdd doordat men het darwinisme terugbracht tot de natuurlijke se-
lectiee en het lamarckisme in Darwin wegliet. 



66  S P E N C E RS VA L 26l l 

InIn laatste instantie kan men niet anders dan vaststellen dat Spencer, 
ondankss zijn nauwe contacten met de leidende darwinisten en ondanks 
dee positie die hij zich verwierf als hun filosoof, een vreemde eend was 
inn Darwins vijver. Hij verhief zich te ver boven het biologische hand-
werk.. Zoals Hooker aan Huxley schreef: 

.... zijn egoïsme is zo verpletterend dat ik liever uit de buurt blijf -

...wanneerr ik kijk naar de persoonlijke geschiedenis en de omgeving 
vann die arme duivel, het gevlei dat hem in Amerika en elders ten deel is 
gevallen,, en de troon waarop hij meent te zetelen, hoog boven welke 
wijsgeerr dan ook die ooit geleefd heeft, dan voel ik eerder een diep me-
delijdenn (maar verre van sympathie) dan minachting.50 

Spencerr op zijn beurt ergerde zich aan de, in zijn ogen, extreme afkeer 
diee hij bij biologen en geologen tegenkwam tegen a priori  redenerin-
gen;; zij meenden dat zij hun denkvermogen alleen mochten aanwenden 
voorr het a posteriori opstellen van verklaringen voor de, zonder de 
hulpp van hypotheses, laat staan een theorie, verzamelde feiten. Een 
praktijkk die zelfs Huxley tot de verzuchting bracht dat het "bijgelovig 
ontzag""  van de negentiende eeuw voor de inductieve methode van 
Baconn (of wat men daarvoor hield) wel wat ver ging. Onder dit metho-
dologischh gesternte kon Spencer niet wel varen. Hij bleef zich dan ook 
inn eigen land miskend en onbegrepen voelen. De waardering die hem 
tenn deel viel kwam, zoals Hooker schreef, uit "Amerika en elders". 
Maarr niet uit Groot-Brittannië.51 Dat de biologen Spencer als een 
vreemdee eend zagen, een leek op hun terrein, hoeft geen verbazing te 
wekken.. Maar zelfs de Britse sociologen keerden zich geleidelijk van 
hemm af. "De moderne Britse sociologie werd", constateerde Philip 
Abrams,, ".. .opgebouwd als verweer tegen Spencer."52 

AANSPORINGG OF SELECTIE? 

Menn zou, uit het feit dat hij door Darwin en diens volgelingen van het 
eerstee uur werd aanvaard als filosoof van het evolutionisme, kunnen 
afleidenn dat Spencer de theorie van natuurlijke selectie accepteerde. En 
inderdaad,, zoals we gezien hebben heeft Spencer diverse keren open-
lij kk beleden dat hij deze kern van Darwins leer overnam, zij het dat hij 
altijdd heeft volgehouden dat natuurlijke selectie, hoe belangrijk ook, 
slechtss één van de factoren was die het evolutieproces bepaalden, en 
gecompleteerdd moest worden door de factor 'functionele adaptatie' (of 
erfelijkheidd van verworven eigenschappen). Maar bedoelde Spencer, 
wanneerr hij over selectie sprak, wel hetzelfde als Darwin? Heeft hij, 
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mett andere woorden, de selectietheorie wel écht aanvaard, of bewees 
hijj  er slechts lippendienst aan? 

Degenenn die Spencer simpelweg beschouwen als een, of zelfs dé, 
vertegenwoordigerr van het sociaal-darwinisme, laten meestal na deze 
belangrijkee vraag onder ogen te zien en stellen zich tevreden met de 
constateringg dat Spencers concept van the survival of the fittest prak-
tischh een synoniem is van Darwins natuurlijke selectie. Doch dit is een 
tee eenvoudige voorstelling van zaken. Er zijn hiernaast twee redenerin-
genn in omloop, respectievelijk van Peter Bowler en J.D.Y. Peel, die als 
basiss hebben dat Spencer niet gekoppeld kan worden aan een darwinis-
tischh selectiebegrip.53 De redenering van Bowler komt, in geconden-
seerdee vorm, neer op de volgende stellingen: 

a.. Spencer zag de strijd om het bestaan vooral als een noodzakelijke aan-
sporingsporing tot aanpassing en niet zozeer - zoals Darwin - als een oorzaak 
vanvan selectie. 

b.. Spencer is de echte krachtbron van het zogenaamde sociaal-darwi-
nisme. . 

c.. Dus heeft dit sociaal-darwinisme weinig te maken met Darwin en zijn 
theoriee van de natuurlijke selectie, en zou het beter spencerisme kunnen 
wordenn genoemd. 

Dee redenering van Peel omvat de volgende stellingen: 

a.. Spencer zag de strijd om het bestaan vooral als een noodzakelijke aan-
sporingg tot aanpassing en daarin toont hij zich een lamarckist. 

b.. Als lamarckist kon Spencer Darwins natuurlijke selectie niet aanvaar-
den. . 

c.. Dus is het onjuist om Spencers sociale theorieën tot het sociaal-darwi-
nismee te rekenen. 

Beidee redeneringen gaan er, in hun eerste stelling, van uit dat Spencer 
niett zozeer een 'selectie-denker', alswel een iincentive-denker, was: 
dee harde strijd om het bestaan fungeert als de prikkeling die wezens 
ertoee brengt zich aan de omstandigheden aan te passen en daaruit resul-
teertt de dynamiek van het evolutieproces. Die prikkeling moet dus in 
standd blijven en daarom mogen de levensomstandigheden niet op on-
natuurlijkee wijze worden verzacht. Dankzij de prikkeling is er aanpas-
singg aan veranderende omstandigheden en het is door deze aanpassing 
(alss positieve, singuliere, daad) dat wezens evolueren, niet door het on-
opzettelijke,, cumulatieve, effect van de natuurlijke selectie. Ondanks 
hunn verwante eerste stelling, hebben beide redeneringen, wat de positie 
vann Spencer betreft, een tegengestelde uitkomst. De eerste redenering 
iss erop gericht de band tussen Darwin en sociaal-darwinisme door te 
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knippen,, terwijl de tweede juist Spencer van het beladen verschijnsel 
sociaal-darwinismee losmaakt. Beide redeneringen dienen naar mijn 
meningg te worden verworpen: ze hebben beide het nadeel dat ze, ten 
onrechte,, een tamelijk fundamentele tegenstelling tussen Darwin en 
Spencerr oproepen, terwijl - ondanks verschillen - juist hun verwant-
schapp zo opvallend is. Bovendien leiden deze redeneringen er in com-
binatiee toe dat het sociaal-darwinisme verweesd raakt: als noch Dar-
win,, noch Spencer, als de intellectuele vader daarvan kan worden be-
schouwd,, komt het sociaal-darwinisme als het ware in een luchtledig 
terecht,, hetgeen het zeker niet eenvoudiger maakt het te begrijpen. 

Zoalss ik hiervoor reeds probeerde te verduidelijken, moeten Spencer 
enn Darwin niet als tegenvoeters worden gezien, maar veeleer als ver-
wantee zielen. Wat hen allereerst verbindt is dat ze, in de jaren veertig, 
beidenn op zoek waren naar een zuiver wetenschappelijke verklaring 
voorr centrale levensvragen, een verklaring die geen toevlucht nam tot 
bovennatuurlijkee oorzaken, maar die zich baseerde op nog steeds 
werkzamee en waarneembare natuurlijke oorzaken. Waar Darwin zich 
hierbijj  richtte op geologische en biologische problemen, was Spencer 
primairr geïnteresseerd in het vinden van "een ware theorie van de 
maatschappij".. Dit verschil in dimensie mag niet afleiden van de es-
sentie:: dat ze, ieder op hun terrein, op zoek waren naar, wat Spencer in 
eenn andere context noemde, "de methode van de natuur."54 Indien het 
doell  van de wetenschap is het vinden van "de methode van de natuur", 
zijnn alle wetenschappelijke onderzoekingen, of ze zich nu richten op 
hett ontstaan van soorten of het ontstaan van samenlevingen, zo sterk 
verwantt dat ze in wezen één geheel vormen. Dit bewustzijn ligt ten 
grondslagg aan Spencers 'synthese' én aan Darwins pas later uitgespro-
kenn opvatting dat de theorie die hij in Origin had ontvouwd ter verkla-
ringg van het ontstaan der soorten, in grote lijnen óók kon worden ge-
bruiktt (zoals hij deed in Descent) ter verklaring van de culturele evolu-
tiee van de mens. 

Behalvee deze eerste verwantschap, het zoeken naar natuurlijke oor-
zaken,, of naar de methode van de natuur, was er nog een tweede: voor 
beidenn was de grote uitdaging het vinden van een 'natuurlijke' verkla-
ringg voor een veronderstelde inherente natuurlijke dynamiek. Hun we-
tenschappelijkk streven was niet primair gericht op descriptie of classi-
ficatie,, maar op het ontdekken van de natuurwetten van de dynamiek -
dee bewegingswetten of ontwikkelingswetten zo men wil -, van de na-
tuur,, respectievelijk de maatschappij. Daarbij werden Darwin en Spen-
cerr met hetzelfde fundamentele probleem geconfronteerd: er was - in 
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dee jaren veertig - geen volgroeide biologie, noch een volwassen socio-
logie,, die de dynamiek kon verklaren. Er waren weliswaar biologische 
enn sociologische feitenverzamelingen en inzichten, maar geen speci-
fiekee biologische en sociologische bewegings- of ontwikkelingswetten 
diee greep gaven op de onderliggende mechanismen. Van de enigszins 
verwantee wetenschappen konden alleen de politieke economie (sinds 
dee fysiocraten en Adam Smith), de fysica (sinds Newton), de geologie 
(sindss Hutton en Lyell) en de embryologie (sinds Von Baer) op enige 
kenniss van natuurlijke wetmatigheden bogen. Malthus had daar nog 
zijnn populatiewet aan toegevoegd. Dit was globaal het wetenschappe-
lij kk spectrum waarbinnen Darwin en Spencer moesten opereren en 
waaraann zij nieuwe inzichten trachtten te ontlenen ter verklaring van 
dee biologische en sociologische dynamiek. Omdat ze nog niet konden 
beschikkenn over een specifiek biologisch en een specifiek sociologisch 
verklaringsmodel,, probeerden ze beiden om het economisch en het fy-
sisch/geologischee model naar hun eigen terrein over te planten. Dit 
leiddee er bijvoorbeeld toe dat Spencer en Darwin gezamenlijk geboeid 
raaktenn door Henri Mi Ine-Edwards' concept van de 'fysiologische ar-
beidsdeling'' en dat Lyells uniformistische geologie voor hen beiden 
hett schoolvoorbeeld werd van een verklaring op basis van zuivere na-
turaltural causation. Bovendien onderkenden ze gemeenschappelijk de cru-
cialee betekenis van Malthus' hypothese - als een fysische wetmatig-
heidd verkleed - dat de bevolking groeit overeenkomstig een geometri-
schee reeks en de voedselvoorraad slechts overeenkomstig een reken-
kundigee reeks. Dit betekent dat ze, evenals Wallace, inzagen dat Mal-
thuss als een van de eersten een wetmatigheid had geformuleerd die 
menn met recht 'biologisch' kon noemen. Maar voor het overige was er, 
vóórr Darwins natuurlijke selectie en Mendels erfelijkheidswetten, van 
eenn specifiek biologische verklaring van de biologische dynamiek 
geenn sprake.55 De sociologie op haar beurt had zich eveneens gecon-
centreerdd op de economie en de fysiologie als model. Net als Comte 
vattee Spencer de sociologie op als 'sociale fysica'. 

Inn het evolutionisme raakten sociologie en biologie hecht verbon-
den.. Voor Spencer stond vast dat er sprake was van een bio-sociaal 
continuüm:: de anorganische materie, de primitiefste organismen, de 
planten,, de dieren en uiteindelijk de mens en zijn maatschappij waren 
doorr één, zeer langdurige, ontwikkelingsgang met elkaar verbonden. 
Eenn ontwikkeling die was gegaan van homogeniteit naar heterogeni-
teit,, van ongedifferentieerde naar steeds sterker gedifferentieerde orga-
nismen.. Darwin deelde deze adembenemende visie met Spencer, maar 
hijj  verkoos het niet (althans niet publiekelijk) te speculeren. Niettemin, 
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juistt het beroemde slotakkoord van The origin of species is in verschil-
lendee opzichten opvallend spenceriaans. Darwin trachtte hier zijn theo-
riee van de natuurlijke selectie te plaatsen in het ruimere verband van 
eenn evolutionaire totaalvisie op het leven en probeerde de "grandeur" 
vann die visie op de lezer over te brengen. Daartoe schetste hij het be-
kendd geworden beeld van een dichtbegroeide oever met zijn grote va-
riëteitt aan levensvormen - de vogels in de struiken, de insecten en de 
bloemen,, de wormen in de vochtige aarde - die allen van elkaar afhan-
kelijkk en met elkaar verbonden zijn in een dynamisch evenwicht, die 
onderlingg zo verschillend zijn maar toch allen zijn "geproduceerd door 
wettenn die om ons heen werkzaam zijn". Daarna duidde hij deze uni-
verselee wetten aan: groei door voortplanting; erfelijkheid; variabiliteit 
voortkomendd uit "de indirecte en directe werking van de uitwendige le-
vensomstandigheden""  en uit "gebruik en onbruik" van een orgaan; een 
zoo hoge bevolkingsgroei dat er een strijd om het bestaan ontstaat, als 
gevolgg waarvan er natuurlijke selectie optreedt, welke weer leidt tot di-
vergentiee naar aard en het uitsterven van "de minst-verbeterde vor-
men".. Waarna hij vervolgde: "Aldus volgt direct uit de oorlog in de na-
tuur,, uit hongersnood en dood, de meest verheven zaak die wij ons kun-
nenn indenken, namelijk de productie van de hogere dieren." All e le-
vensvormenn zijn "de afstammelingen in rechte lijn" van de vormen die 
langg vóór de Silurische periode bestonden en de opeenvolging van le-
vendee wezens is sindsdien nooit verbroken. "Daarom mogen wij met 
enigg vertrouwen uitzien naar een veilige toekomst van gelijke onpeil-
baree lengte. En aangezien natuurlijke selectie uitsluitend werkt door en 
voorr het goed van elk wezen, zullen alle lichamelijke en mentale gaven 
tenderenn om vooruit te gaan in de richting van perfectie". 5Ó Deze pas-
sagess laten zien dat het niet juist is om Darwin te typeren als iemand 
die,, in tegenstelling tot Spencer, elke vorm van teleologie, elke vorm 
vann lamarckisme en elke vorm van vooruitgangsdenken uit zijn evolu-
tietheoriee heeft verbannen. Het tegendeel is waar. Het laatste woord 
vann het boek is "evolueren", Spencers teleologische woord. 

Hieruitt volgt dat men in het begrippenpaar 'selectie' en 'aansporing' 
niett te snel een tegenstelling (niet-teleologisch versus teleologisch) 
moett zien. Veeleer blijken deze begrippen, bij Spencer én bij Darwin, 
elkaarr aan te vullen. Ik wil dan ook benadrukken dat in Spencers ge-
schriften,, zowel die van vóór als na Origin, aansporing en selectie 
naastt elkaar voorkomen. Darwin zelf had, zoals reeds eerder aange-
haald,, in februari i860 aan Spencer geschreven dat deze in diens A 
theorytheory of population uit 1852 "de kwestie van de selectie op een bij-
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zonderr treffende en heldere wijze" aan de orde had gesteld. Natuurlijk 
hadd Spencer toen niet Darwins volledige selectietheorie al voorzien en 
naa kennisneming van Origin was zijn reactie dan ook deels er een van 
zelfverwijt:: net als Huxley vroeg hij zich met enige vertwijfeling af 
waaromm hij zelf niet op het idee van de natuurlijke selectie gekomen 
was.. Maar juist deze reactie laat zien hoe belangrijk de selectie-idee 
voorr Spencer was. Indien hij uitsluitend of zeer overwegend een incen-
fzve-denkerr was geweest, dan zou hij het-niet-zelf-ontdekken van na-
tuurlijkee selectie niet als een misser hebben beschouwd. Bovendien liet 
hijj  er na 1859 geen twijfel over bestaan dat hij groot belang aan de se-
lectietheoriee hechtte. In The factors of evolution (1887) bijvoorbeeld 
sprakk hij zelfs herhaaldelijk uit dat "het grootste deel" van de feiten in 
dee evolutie niet door Lamarcks theorie kon worden verklaard en 
schaardee hij zich zonder wezenlijke reserves achter Darwins selectie-
theorie.. Hij plaatste hierbij slechts één kanttekening, namelijk dat ook 
natuurlijkee selectie niet kon worden aangemerkt als de enige factor, die 
allee aspecten van de evolutie kon verklaren, maar deze nuancering had 
Darwinn zelf ook al aangebracht. Op dit punt moest Spencer echter con-
staterenn dat de meeste natuuronderzoekers deze nuancering van de 
meesterr zelf inmiddels waren vergeten en, door hun verabsolutering 
vann natuurlijke selectie, "darwinistischer zijn dan Mr. Darwin zelf'.57 

Dee aanvaarding van natuurlijke selectie als belangrijkste factor in de 
evolutiee betekende voor Spencer geen breuk met zijn eigen pre-darwi-
nistischee denkbeelden. Hij ervoer het zelf als een bijstelling van zijn 
vroegeree lamarckisme, maar niet als een wezenlijke discontinuïteit in 
dee ontplooiing van zijn filosofie. Zijn relatief soepele overgang naar 
hett darwinisme wijst er bepaald niet op dat zijn pre-darwinistische filo-
sofiee een aan het darwinisme tegengestelde grondslag (in de vorm van 
dee incentive-idee) had. In tegendeel, het valt juist op dat Spencer, kort 
naa het verschijnen van Origin, de uitwerking van zijn filosofie met 
extraa kracht en ambitie ter hand nam en dat hij de belangrijkste uit-
gangspuntenn van zijn eerdere werk daarbij bijzonder trouw bleef. Aan-
vaardingg van natuurlijke selectie betekende geenszins dat hij afscheid 
moestt nemen van de sociale filosofie die hij in 1851 in zijn Social sta-
tiesties had ontwikkeld. Ik denk dat de continuïteit in Spencers sociale 
evolutionisme,, voor en na Darwin, alleen valt te verklaren uit het feit 
dat,, ondanks zijn lamarckisme, de natuurlijke selectie al in zijn pre-
darwinistischee werk besloten lag. Spencers sociale theorie was, vanaf 
hett begin, incentive- en selectietheorie tegelijk. Social staties laat dit 
zien. . 
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Wiee dit boek - zijn eerste grotere werk - wenst te beschouwen als 
eenn voorbeeld bij uitstek van incentive-denk&n, wordt geconfronteerd 
mett de moeilijkheid dat het één lange aanval is op Benthams utilita-
risme,, de incentive-f'üosoüt bij uitstek. Spencer karakteriseerde het 
utilitarismee als de filosofie van de (politieke) opportuniteit die zich le-
gitimeertt met een verwijzing naar een denkbeeldig algemeen nut: het 
grootstee geluk van het grootste aantal. Een filosofie die meende dit 
gelukk bereikbaar te kunnen maken door middel van wetgeving, wetge-
vingg die goed gedrag beloont en slecht gedrag bestraft en zodoende 
doorr juridische prikkels de samenleving stuurt. Spencers tegenfilosofie 
iss in de kern simpel: ze neemt niet de fictie van een algemeen nut als 
vertrekpunt,, maar de aspiraties van het vrije individu. Elk sociaal col-
lectieff  is een aggregatie van individuen, alle sociale fenomenen vinden 
hunn oorsprong in enigerlei eigenschap van het individu, in de natuur 
vann het individu. In de natuur van het individu manifesteert zich "de 
methodee van de natuur". Anders dan de utilitarist denkt, eten we niet, 
verduidelijktee Spencer, omdat we dat nuttig vinden en er voordeel van 
verwachten,, maar omdat er een natuurlijke impuls of instinct tot eten 
is,, een natuurlijk verlangen naar voedsel dat we graag willen bevredi-
gen.. Op vergelijkbare wijze brengen de impulsen van instinctieve na-
tuurlijkee verlangens (naar bezit, naar veiligheid en geborgenheid bij-
voorbeeld)) ons tot sociaal en ethisch verantwoord gedrag. Zolang men 
hett individu maar zijn vrijheid laat, een vrijheid die een natuurrecht is 
datt alleen beperkt mag worden door de regel dat ze de vrijheid van een 
anderr niet mag schaden. Spencer verweet Benthams utilitarisme dat het 
zijnn heil zocht bij de macht van de wetgever, waardoor het zich afhan-
kelijkk maakte van het eeuwig voortbestaan van de gouvernementele re-
guleringsmacht;; terwijl regeringen eigenlijk moesten worden gezien 
alss een noodzakelijk kwaad van tijdelijke aard. Wettelijke regels zijn 
kunstmatigee prikkels, incentives in de ware zin van het woord. Spencer 
daarentegenn ging uit van natuurlijke instincten, van de aangeboren 
aandrangg die niet afhankelijk is van externe prikkels. Ook hierin was 
zijnn positie niet wezenlijk anders dan die van Darwin, voor wie instinc-
tenn eveneens een onmisbare rol in de evolutie vervulden. 

Spencerss stellingname laat zich als volgt samenvatten: men moet na-
latenn om, door staatsingrijpen, de werking van de instinctmatige aan-
passingg aan de omstandigheden te beïnvloeden, omdat men dan het na-
tuurlijkk aanpassingsproces, dat zich ontrolt volgens "de methode van 
dee natuur", frustreert. Het was dus Spencers anti-etatisme dat hem in 
conflictt met Bentham bracht. Hij was ervan overtuigd dat het voort-
schrijdenn van de beschaving noodzakelijkerwijs gepaard zou gaan met 
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hett verval van regeringen. De voortgaande beschaving zal uiteindelijk 
leidenn tot het bereiken van de perfecte "sociale toestand", een statisch 
evenwichtt van perfectie dat bereikt zal worden wanneer elke vorm van 
onaangepastheidd aan het sociale leven zal zijn opgeheven. Zolang re-
geringenn voortbestaan, is dit een teken dat het "barbarisme" van de pri-
mitieve,, pre-sociale, levenswijze nog niet is overwonnen. De staats-
machtt is er voor de slechten, voor de goeden is zij overbodig. "Wat een 
kooii  is voor een wild beest, is de wet voor de zelfzuchtige mens", dat 
will  zeggen: de mens die de perfecte sociale toestand nog niet heeft be-
reikt.. In plaats van het kwaad te bestrijden, leidt wetgeving te vaak tot 
nieuww kwaad doordat de wettenmakers een maatschappij willen bestu-
renn waarvan zij de complexe werking niet doorgronden. Staat en maat-
schappijj  vormden voor Spencer, geschoold als hij was in het anti-eta-
tismee van The Economist en de Anti Corn Law League, een niet te over-
bruggenn tegenstelling. Vooruitgang wilde bij hem dan ook zeggen: 
minderr staat, doordat functies van de staat worden overgenomen door 
zichzelff  regulerende maatschappelijke associaties. Men diende dit 
maatschappelijkk krachtenspel ongehinderd zijn werk te laten doen, 
omdatt alleen zo voldoende ruimte kon worden geboden voor de wer-
kingg van de natuurlijke "wet van de aanpassing". De mate van - fy-
siekee en mentale - aanpassing aan de omstandigheden (i.e. de sociale 
toestand),, was bepalend voor het beschavingsniveau dat een samenle-
vingg had bereikt en 'het kwaad' definieerde Spencer dienovereenkom-
stigg als 'niet-aanpassing'. Maar dit kwaad had als geruststellende ei-
genschapp dat het vanzelf weer verdween: 

Dankzijj  een essentieel principe van het leven, wordt het niet-aangepast-
zijnn van een organisme aan zijn omstandigheden steeds weer gerectifi-
ceerd;; en de modificatie ... gaat door totdat de aanpassing volledig is. 
Alless wat vitaliteit bezit, van de elementaire cel tot aan de mens zelf, 
gehoorzaamtt deze wet. 

Hett kan moeilijk worden betwijfeld dat Spencer hier een proces van se-
lectiee ('rectificatie') beschreef, een selectieproces bovendien dat tot 
veranderingenn leidde die de geschiktheid {fitness) van een organisme 
voorr de omstandigheden in zijn leefomgeving vergrootten.58 Omdat 
voortschrijdendee aanpassing onvermijdelijk was (onveranderlijkheid -
socialee statica - is pas mogelijk in een situatie van perfecte aanpassing 
aann de leefomstandigheden) en omdat ontoereikend aangepaste orga-
nismenn werden geëlimineerd, was er noodzakelijkerwijs sprake van 
vooruitgang.. De universele wet van de aanpassing maakte vooruitgang 
onvermijdelijk. . 
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Dezee schets van Spencers filosofie uit Social staties laat in de eerste 
plaatss zien hoe hij aansporing en selectie als mechanismen van de 'wet 
vann de aanpassing' met elkaar verbond. Hij noemde het 'de methode 
vann de natuur' dat zij levende wezens had toegerust met instincten, met 
natuurlijkee impulsen die een voortdurende aansporing waren tot aan-
passingg en daardoor tot de vrije ontplooiing van het individu tot, uitein-
delijk,, een volmaakt gesocialiseerd wezen. En daar waar het kwaad de 
aanpassingg hinderde, rectificeerde de natuur door de onaangepaste te 
elimineren,, leidend tot de selectie van de wél aangepaste. In de tweede 
plaatss laat deze filosofie zien hoezeer Spencers toekomstbeeld ver-
schiltt van de vechtmaatschappij waarmee we het sociaal-darwinisme 
doorgaanss associëren. Vooruitgang is bij Spencer een socialisatiepro-
ces,, dat ertoe leidt dat de mens zich steeds volmaakter aanpast aan een 
altruïstischh leven onder sociale omstandigheden, waarmee hij zich on-
vermijdelijkk steeds verder verwijdert van het 'barbarisme' van een 
vroegerr rovend bestaan, waarin hij nog gewend was het welzijn van de 
anderr op te offeren aan het eigen welzijn. Het bereiken van een hoger 
beschavingsniveauu associeerde Spencer niet, zoals veel sociaal-darwi-
nisten,, met een onnatuurlijke, artificiële, toestand waarin de natuur-
lijk ee mechanismen van aansporing en selectie werden uitgeschakeld. 
Hijj  redeneerde juist omgekeerd: hoe hoger de beschavingsgraad, hoe 
hogerr de aanpassingsgraad, en hoe dichter het einddoel van de natuur-
wett van de aanpassing was bereikt. Tegelijk moest hij erkennen dat de 
negentiendee eeuwse mens nog onvoldoende was aangepast aan de 
eisenn van een maatschappelijk leven en nog steeds de primitieve teke-
nenn vertoonde van de tijd toen hij als een rovend dier over de aarde 
trok.59 9 

Dezee relativering neemt niet weg dat voor Spencer vaststond dat zijn 
tijdgenoten,, door het beschavingspeil van de moderne negentiende 
eeuwsee samenleving, de hoogste aanpassingsgraad tot dan toe hadden 
bereikt.. Uit zijn theorie volgde dat, hoe hoger de aanpassingsgraad, 
hoee minder het 'essentiële levensprincipe' dat non-adaptatie van orga-
nismenn 'rectificeerde', in werking behoefde te treden. In aanleg was 
hierr Spencers latere synthese van lamarekisme en darwinisme al gege-
ven.. Want op vergelijkbare wijze bleef hij zich ook na Darwin steeds 
opp het standpunt stellen dat natuurlijke selectie een grote rol had ge-
speeldd - en nog speelde - ten aanzien van de lagere organismen, maar 
minderr en minder belangrijk werd naarmate men, via de hogere levens-
vormen,, uiteindelijk terecht kwam bij het hoogste organisme, de mens. 
Zijnn verklaring daarvoor - uit 1852 - was zuiver malthusiaans: de 
vruchtbaarheidsgraadd is omgekeerd evenredig aan de ontwikkelings-
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graad.600 Hoger geëvolueerde vormen vermenigvuldigden zich aanzien-
lij kk minder dan lagere vormen. Gezien de beperkte hoeveelheid voed-
sell  moest een hoge reproductie samengaan met een hoge sterfte om het 
evenwichtt te handhaven. Hoewel Spencer hier het woord selectie niet 
gebruikte,, is duidelijk dat hij voluit onderkende dat een hoge bevol-
kingsaanwass gepaard ging met een hoge selectiedruk. Een selectiedruk 
diee de zich traag - en, althans in de betere kringen, mondjesmaat -
voortplantendee mens veel minder ervoer dan bijvoorbeeld de made. 
Daarr stond tegenover dat het aanpassingsvermogen van de made veel 
geringerr was dan dat van de mens. Aanpassing aan de omstandigheden, 
reagerendd op prikkels uit de omgeving, werd belangrijker in de hogere 
stadiaa van de evolutie en daarmee steeg daar ook de biologische in-
vloedd van het meer of minder gebruiken van bepaalde organen (use and 
disuse).disuse). De evolutie begon zodoende darwinistisch en eindigde la-
marckistisch.. Dit is de kern van Spencers synthese van Darwin en La-
marck.. Ook hier weer blijkt dat Spencers evolutietheorie in haar essen-
tiee een theorie van de mentale evolutie is. De groei, in de loop van de 
evolutie,, van het leervermogen staat bij hem centraal. Alleen zo kon hij 
aannemelijkk maken dat evolutie een proces van vooruitgang was dat 
eindigdee met de lerende mens die, door zijn aanpassingscapaciteit, de 
perfectiee als het ware onder handbereik had. Ik wil hiermee overigens 
niett de onjuiste indruk wekken dat volgens Spencer het zuiver malthu-
siaansee selectieproces niet tot vooruitgang leidde, in tegendeel: de 
vooruitgangsthesee kon niet anders inhouden dan dat vooruitgang een 
immanentee eigenschap van de evolutie is. Zoals Spencer in A theory of 
populationpopulation (1852) stelde: 

Aangezienn degenen die voortijdig sneuvelen, gemiddeld genomen, wel 
degenenn móeten zijn in wie de kracht tot zelfbehoud het kleinst is. volgt 
onvermijdelijkk dat zij die overblijven om de soort voort te zetten dege-
nenn zijn in wie de kracht tot zelfbehoud het grootste is -de geselecteer-
denn van hun generatie.61 

Peell  merkte bij deze passage op dat zij uitgaat van een lamarckistisch 
aanpassingsmechanismee (wezens worden geconfronteerd met uitda-
gendee omstandigheden en moeten zich daaraan aanpassen, waarna de 
succesvollenn deze organische aanpassing doorgeven aan hun nakome-
lingen).. Spencer erkende later overigens zelf dat hij hier niet was door-
gestotenn tot de idee van de natuurlijke selectie, omdat hij er op dat mo-
mentt nog van overtuigd was dat de erfelijkheid van functionele aanpas-
singenn een toereikende verklaring was voor alle veranderingen. Niette-
minn meende hij Darwins selectie vooral hier dicht te zijn genaderd. Op-
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merkelijkk is dat de geciteerde passage en de daarin, naar Spencers 
eigenn opvatting, besloten rudimentaire selectie-idee, uitsluitend be-
trekkingg had op de mens. 

InIn dezelfde lij n als Peels interpretatie ligt die van Bowler. Volgens hem 
plaatstt Spencer evolutie en vooruitgang volledig in het licht van het 
initiatieff  van het individu om zich aan te passen en ziet hij de aanspo-
ringg die van de strijd om het bestaan uitgaat op het individuele hande-
lenn als de enige echte oorzaak van evolutionaire vooruitgang.62 Deze 
interpretatiee doet Spencers opvattingen voorkomen als een tamelijk 
naïevee theorie, die er in wezen op neerkomt dat er evolutie is omdat in-
dividuelee wezens willen evolueren. Maar het is niet moeilijk aan te 
tonenn dat de denkbeelden van Spencer zich niet beperken tot een derge-
lij kk naïef evolutionair individualisme. In The proper sphere of govern-
mentment (1842) bijvoorbeeld merkte Spencer op: 

Elkk levend schepsel staat in een specifieke relatie tot de externe wereld 
waarinn het leeft. (...) Omgeef het met omstandigheden die de noodzaak 
voorr een van zijn organen wegnemen, en dat orgaan zal geleidelijk ver-
zwaktt raken. De natuur verschaft niets voor niets. Instincten en organen 
wordenn alleen behouden zo lang als zij nodig zijn. Plaats een kudde die-
renn in een situatie waar een van hun kenmerken onnodig is... en u zult 
geleidelijkk aan zijn kracht vernietigen. Opeenvolgende generaties zul-
lenn dat kenmerk, of instinct, ...geleidelijk zwakker zien worden en een 
uiteindelijkee aftakeling van het ras zal onvermijdelijk volgen. Dit alles 
geldtt evenzeer voor de mens.63 

Dezee passage gaat in essentie over de biologische modificaties die het 
gevolgg zijn van het niet-gebruiken van bepaalde organen, een ver-
schijnsell  dat ook door Darwin als belangrijk werd onderkend. Ze 
maaktt duidelijk dat Spencer dergelijke modificaties niet zag als een 
puurr individuele aanpassing, maar als een geleidelijk aanpassingspro-
cess dat verschillende generaties omspande. En hij noemde niet het in-
dividuelee streven als bron van de verandering, maar de natuur zelf ("de 
natuurr verschaft niets voor niets"), die disfunctioneel geworden orga-
nenn elimineert. Dit is vrijwel identiek aan het algemene principe dat 
Darwinn formuleerde "dat natuurlijke selectie onophoudelijk tracht te 
bezuinigenn [economise] in ieder deel van de organisatie. Indien onder 
veranderdee levensomstandigheden een voorheen nuttige structuur min-
derr nuttig wordt, zal iedere vermindering in zijn ontwikkeling, hoe ge-
ringg ook, door natuurlijke selectie worden aangegrepen, want het zal 
tenn voordele van het individu zijn om geen voedingsstof te verkwisten 
voorr de opbouw van een nutteloze structuur." En net zoals Darwin in 
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zijnn metafoor 'natuurlijke selectie' de onpersoonlijke natuur als het 
waree personaliseerde tot een strenge keuzeheer, zo gebruikte Spencer 
inn Social staties de metafoor van de "wiedende" natuur, die de laagst-
ontwikkeldee wezens verwijderde en de overblijvers hardde door ze te 
onderwerpenn aan de beproevingen van de werkelijkheid, een natuur die 
daardoorr het ontstaan van een ras veilig stelde dat in staat was adequaat 
tee handelen naar gelang de levensomstandigheden.64 Maar hij maakte 
duidelijkk dat dit geenszins betekende dat een constante, gelijkmatige, 
verbeteringg verzekerd was: op het niveau van de menselijke bescha-
vingg werden stappen in de richting van het altruïsme, dat kenmerkend 
iss voor de sociale toestand, afgewisseld met "barbariserende" tenden-
senn die bijvoorbeeld weer naar boven kwamen wanneer mensen en na-
tiess werden gedwongen tot zelfverdediging met geweld. Maar ook het 
toevall  speelde een rol: 

.... de beschaving blijkt niet langer te kunnen worden beschouwd als 
eenn gelijkmatig ontvouwen overeenkomstig een bepaald plan; maar 
lijk tt eerder een ontwikkeling van de latente vermogens van de mens 
onderr de invloed van gunstige omstandigheden... De complexe invloe-
denn die aan de hogere ordes van natuurlijke verschijnselen ten grond-
slagg liggen, maar meer in het bijzonder nog die welke ten grondslag lig-
genn aan de organische wereld, zijn onderworpen aan de wet van de 
waarschijnlijkheid.. Een plant bijvoorbeeld produceert duizenden 
zaden.. Het grootste deel daarvan wordt vernietigd door schepsels die 
ervann leven, of valt op plaatsen waar ze niet kunnen ontkiemen. Van de 
jongee planten die opkomen uit de zaden die wel ontkiemen, worden er 
veell  verdrukt door hun buren; andere worden aangetast door insecten, 
off  opgegeten door dieren; en gemiddeld genomen brengt slechts één 
zaadjee een volmaakt exemplaar van zijn soort voort, dat, ontsnappend 
aann alle gevaren, genoeg zaden tot rijpheid brengt om het ras voort te 
planten.65 5 

Zoo gaat het ook met elk ander soort wezen, waaronder de mens, voegde 
hijj  nog toe. Opnieuw blijkt uit deze passage dat Spencer evolutie niet 
zagg als de optelsom van individueel-gewilde aanpassingen, maar als 
hett resultaat van algemene, het individu overheersende, wetmatighe-
den,, waaronder - opvallend genoeg - de wetten van het toeval. Toen 
Spencerr later een passage uit zijn eigen werk zocht om aan te tonen dat 
hijj  Darwin vóór was, had hij bovenstaand fragment zeker kunnen ge-
bruiken,, wat hij overigens naliet. Dat behoeft op zich niet te bevreem-
den.. Want, hoewel in zijn woorden duidelijk een selectieprincipe naar 
vorenn komt, ontbrak in zijn pre-darwinistische werk consequent de 
verbindingg tussen die selectie door natuurlijke krachten en het ontstaan 
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vann soorten. Daarin is het grootste verschil tussen Spencer en Darwin 
gelegenn en niet zozeer in een incentive- tegenover een selectieperspec-
tief. . 

Steedss veronderstelde Spencer dat er in de natuur een "zelfregule-
rendd principe" werkzaam was en het is niet onlogisch aan te nemen dat 
hijj  daarbij, als oud-medewerker van The Economist, de invloed onder-
gingg van de economische evenwichtstheorieën die zich baseerden op 
Adamm Smiths 'onzichtbare hand'.66 Een dergelijk zelfregulerend prin-
cipee kon bestaan uit inherente prikkels tot aanpassing, maar kon even-
zeerr de vorm hebben van een mechanisme zoals natuurlijke selectie. 
Dee invloed die de politieke economie vermoedelijk op Spencer uitoe-
fendee wijst dus ook al niet eenzijdig in de richting van een incentive-
benaderingg of een selectie-benadering. De onzichtbare hand kan voor 
beidee benaderingen staan. Welbeschouwd liggen natuurlijke selectie 
enn de aansporing tot aanpassing in eikaars verlengde. Natuurlijke se-
lectiee heeft elementen van variatie tussen individuele leden van een 
soortt nodig als aangrijpingspunt. Darwin besprak in zijn Origin het 
fenomeenn natuurlijke selectie en de wetten van de variatie dan ook on-
middellijkk na elkaar, respectievelijk in hoofdstuk vier en vijf . Het 
beginn van hoofdstuk vijf , over de oorzaak van variatie, is misschien 
well  het meest zoekende deel van zijn over het geheel zo uitgebalan-
ceerdee boek. Zijn conclusie was allereerst dat het natuuronderzoek zich 
geconfronteerdd zag met een diepgaande ontwetendheid over de wetten 
vann de variatie. Maar vervolgens wees hij als mogelijke oorzaken van 
variatiee onder andere naar de invloed van externe levensomstandighe-
denn (klimaat, soort voedsel e.d.), leefgewoontes die tot constitutionele 
verschillenn leidden, en het gebruiken of niet-gebruiken van bepaalde 
organenn waardoor deze versterkt, respectievelijk verzwakt, werden.67 

Dezelfdee factoren kortom die Spencer had aangewezen. Darwin wist 
datt er tijdens het leven aanpassing aan de omstandigheden optrad, hij 
wistt dat de nakomelingen niet identiek waren aan de ouders en hij wist 
datt natuurlijke selectie gunstige variaties behield. Maar hij wist niet of 
enn hoe variaties aan de nakomelingen werden doorgegeven, omdat hij 
niett kon beschikken over een adequate erfelijkheidstheorie. Hij sloot 
echterr zeker niet uit dat - via aanpassing verworven - variaties door de 
ouderss werden doorgegeven aan hun kinderen. Hij overwoog serieus 
dee mogelijkheid, zowel in Origin als in zijn pangenese-stelling ("mijn 
zoo verachte geesteskind")68, dat veranderende levensomstandigheden 
rechtstreekss doorwerkten in veranderingen in het voortplantingssys-
teem,, om zo te worden doorgegeven aan het nageslacht. 
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Err was meer Lamarck (en meer Spencer) in Darwin dan latere darwi-
nistenn lief was. Wie zich beperkt tot Darwins selectietheorie ziet die in-
vloedd nauwelijks, maar wie zich concentreert op zijn variatietheorie 
kann er niet omheen. Spencers bijdrage aan de evolutietheorie ligt, be-
halvee in zijn filosofische synthese en zijn inzichten in de mentale evo-
lutie,, vooral op het vlak van deze variatietheorie. Zoals Spencer in de 
evolutiee een toenemende heterogeniteit zag, zo zag Darwin een toene-
mendee functionele specialisatie in de verschillende onderdelen van een 
wezen.699 Bovendien ging Darwin er, net als Spencer, van uit dat veran-
deringenn in de levensomstandigheden een aansporing vormden tot aan-
passingg (wat Spencer 'functionele adaptatie' noemde) en dat schepse-
lenn die het beste op deze aansporing reageren de beste kans maken om 
tee overleven en zich voort te planten. Dit is wat survival of the fittest in 
dee kern betekende. De geschiktste is de best aangepaste. En de best 
aangepastenn zijn de favoured races waar Darwin in de ondertitel van 
zijnn boek op duidde en die door de natuurlijke selectie worden behou-
den.. Alleen wanneer men de tussen Spencer en Darwin geconstrueerde 
tegenstellingg op deze wijze oplost, wordt begrijpelijk dat Darwin in la-
teree edities van Origin de titel van hoofdstuk vier (die tot dan toe sim-
pell  "Natuurlijke selectie" had geluid) veranderde in: "Natuurlijke se-
lectie;; of het voortbestaan van de geschiktsten." Daarmee werd niet al-
leenn een spenceriaanse term omgevormd tot een darwinistische, maar 
werdd vooral ook kernachtig tot uitdrukking gebracht dat de theorie van 
dee natuurlijke selectie mede een theorie van de functionele adaptatie 
omvatte.. Selectie is immers in wezen niet anders dan het verschil tus-
senn adaptatie en non-adaptatie. 

Watt Spencer echter over het hoofd zag, is dat natuurlijke selectie op 
zichzelfzichzelf óók een oorzaak van aanpassing is. In zijn autobiografie gaf hij 
toee dat hij vóór Darwin alle biologische modificaties had toegeschre-
venn aan de directe aanpassing aan veranderende omstandigheden en 
zichh niet bewust was geweest van de indirecte aanpassing die wordt 
bewerkstelligdd door natuurlijke selectie, waardoor hij toen "het groot-
stee deel van de feiten" niet kon verklaren. Het hier bedoelde verschil 
tussenn directe en indirecte aanpassing brengt ons tot de kern van het 
verschill  tussen Darwins en Spencers selectiebegrip. Bij Spencers func-
tionelee adaptatie is er éérst een aanpassing aan de omgeving, welke 
leidtt tot een gunstige variatie die ertoe bijdraagt dat het betreffende 
wezenn wordt behouden - waarvoor Spencer, net als Darwin na hem, de 
termm preservation gebruikte. Preservation impliceerde selectie. De 
aanpassingg aan de omgeving was hier de oorzaak van selectie. In 
wezenn kon Spencer zich geen selectie zonder voorafgaande aanpassing 
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voorstellen.. Bij Darwin daarentegen is aanpassing ook (en vooral) het 
gevolggevolg van selectie: de plant of het dier dat ten opzichte van soortgeno-
tenn over een bepaald voordeel beschikt, heeft, ongeacht of dit voordeel 
aangeboren,, verworven of zelfs puur toevallig is, een grotere kans op 
overlevenn en geeft dat voordeel zodoende door aan zijn nazaten, waar-
doorr er na vele generaties sprake is van een blijvende aanpassing.70 

Nett als zovele evolutionisten twijfelde Spencer tussen een radicaal mo-
nismee en een (ethisch) aanvaardbaarder dualisme. Zijn evolutietheorie 
wass in wezen monistisch voor zover zij ervan uitging dat voor alle le-
vendee wezens één en hetzelfde levensprincipe gold (evolutie), dat al-
tijdd en overal tot dezelfde fysische wetten herleid kon worden. De ont-
wikkelingg van anorganische, via lage organische naar hoge organische 
wezenss tot aan de maatschappij (uitmondend in de volmaakte sociale 
toestand),, had voor Spencer het karakter van een continuüm. Maar hij 
moestt een manier vinden om deze natuurwetenschappelijke visie van 
universelee eenheid te verbinden met zijn sociale filosofie, waarin een 
all  even radicaal individualisme centraal stond. De onderworpenheid 
vann de mens aan wetten van de natuur en aan de materie mocht zijn in-
dividuelee vrijheid van denken en handelen niet in de weg staan. Spen-
cerss continuüm was dan ook tweeledig, of beter: tweepolig, met aan de 
enee zijde de volmaakte homogeniteit van het allerprimitiefste begin 
(datt een dynamisch evenwicht vormde omdat homogeniteit fundamen-
teell  instabiel was, aangezien ze onder invloed van externe omstandig-
hedenn onvermijdelijk overging in een continu voortschrijdende hete-
rogeniteit)) en aan de andere zijde de volmaakte heterogeniteit (het sta-
tischh evenwicht van het perfect gelede, perfect aangepaste, organisme). 
Inn de loop van de evolutie van homogeen naar heterogeen nam het aan-
passingsvermogenn toe; bij de mens was dit vermogen het grootst. Daar-
meee schiep Spencer, binnen het bio-sociaal continuüm dat zijn theorie 
postuleerde,, de ruimte voor zelfbeschikking door de mens. Met de toe-
namee van het aanpassingsvermogen groeide vanzelf ook het vermogen 
tee reageren op prikkels uit de omgeving en verminderde tegelijk de af-
hankelijkheidd van de natuurlijke selectie. Met andere woorden: tegen 
dee tijd dat de evolutie was aangekomen bij de beschaafde mens, was er 
voorr de natuurlijke selectie geen hoofdrol meer weggelegd aangezien 
dee intelligente mens in toenemende mate over zijn eigen lot beschikte, 
zichh aanpaste. Deze toename in aanpassingsvermogen en aangepast-
heidd was voor Spencer de kern van vooruitgang. 

Spencerss onwrikbaar vooruitgangsgeloof geldt als een van de meest 
opvallendee kenmerken van zijn evolutionisme. "Herbert Spencer heeft 
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geenn rivalen als het aankomt op het leggen van openlijke, overduide-
lijk ee verbindingen tussen sociale vooruitgang en evolutionaire voort-
uitgang",, merkt Michael Ruse op. Het is geen punt van discussie dat 
Spencerss evolutiefilosofie een geprononceerd progressionisme verte-
genwoordigt.. Maar onderscheidde hij zich hiermee van zijn tijdgeno-
ten?? Niet fundamenteel: de vooruitgangsidee was een vast bestanddeel 
vann het Victoriaanse wereldbeeld. Spencers werk weerspiegelde dit, 
maarr was er zeker niet de bron van, aangezien het vooruitgangsdenken 
all  tot ontplooiing was gekomen vóórdat Spencer enige invloed kreeg 
(inn Chambers' Vestiges uit 1844 bijvoorbeeld). Niettemin, doordat hij 
radicalerr en ambitieuzer was dan de meeste anderen in de uitwerking 
vann zijn alomvattende progressie-idee, kan zijn werk worden be-
schouwdd als paradigma van het Victoriaanse progressionisme.7' Maar 
hett is onjuist om op grond hiervan een tegenstelling te construeren tus-
senn Spencer enerzijds en Darwin (of zelfs Huxley) anderzijds. Er zijn 
bijj  Spencer beslist passages te vinden waaruit hij naar voren komt als 
dee tamelijk naïeve gelover in een evolutionaire vooruitgangsteleologie 
waarvoorr hij vaak gehouden wordt. Maar in grote lijnen was zijn stre-
venn er op gericht de teleologie te overwinnen. Teleologie, als imma-
nentee doelgerichtheid, verwijst immers naar een bovennatuurlijke oor-
zaakk en Spencers levensdoel was nu juist om een universeel geldige 
verklaringg op basis van zuiver natuurlijke oorzaken te vinden. Zijn 
theoriee was er dan ook op gericht vooruitgang niet als bovenliggend 
doel,, maar als fysische noodzaak te verklaren. Vooruitgang trad op, niet 
omdatt iets of iemand dat wilde, maar door de werking van het univer-
selee principe dat elke actieve kracht meer dan één verandering teweeg 
bracht,, waardoor er een voortdurende transformatie plaatsvond van het 
homogenee in het heterogene. Het heterogene was meer aangepast aan 
zijnn omgeving dan het homogene. Vooruitgang stond voor Spencer zo-
doendee gelijk aan de ontwikkeling naar een hogere graad van aange-
pastheid.. Maar - en hier komen we bij een volgende nuancering - hij 
zagg dit niet als een zuiver lineaire vooruitgang. Net als Darwin ge-
bruiktee hij de vertakking van de boom als model voor evolutie en voor-
uitgang.722 Het beeld van de vertakking, dat het tegenbeeld werd van de 
achttiendee eeuwse, lineaire, scala naturae paste uitstekend bij het prin-
cipee van de toenemende differentiatie (of divergentie) dat Darwin en 
Spencerr beiden hanteerden. Bovendien, in tegenstelling tot de gang-
baree opvatting gebruikte Spencer ook het lamarckisme om tegen een 
naïeve,, lineaire vooruitgangsidee te waarschuwen. In Progress: its law 
andand cause wees hij erop dat de aanpassing die geleidelijk in de loop 
vann vele generaties plaatsvond niet alleen bestond uit een aanpassing 
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aann de (veranderde) omstandigheden, zoals het beschikbare voedsel, 
maarr ook uit een daarmee verbonden aanpassing in gedrag en gewoon-
tes. . 

Overr het geheel bezien zullen [de] afwijkende variëteiten, die zijn ver-
oorzaaktt door nieuwe fysieke omstandigheden en leefgewoontes, ver-
anderingenn vertonen die naar aard en omvang tamelijk onbepaald zijn; 
enn veranderingen die niet noodzakelijkerwijs een vooruitgang vormen. 
Waarschijnlijkk zal het gemodificeerde type niet meer en niet minder he-
terogeenn zijn dan het originele. In sommige gevallen waarin de leefge-
woontess die worden aangenomen primitiever zijn dan daarvóór, zal een 
minderr heterogene structuur het resultaat zijn: er zal dan een teruggang 
optreden.. Maar het moet noodzakelijkerwijs zo nu en dan vóórkomen 
datt een bepaalde afsplitsing van een soort, die terechtkomt in omstan-
dighedenn welke haar blootstellen aan complexere ervaringen en enigs-
zinss ingewikkelder handelingen van haar verlangen, bepaalde van haar 
organenn in verhoudingsgewijs kleine stappen verder gedifferentieerd 
ziett worden - dus een beetje heterogener ziet worden.73 

Watt deze tamelijk technische passage het citeren waard maakt, is dat ze 
laatt zien dat - geheel in tegenstelling tot de gebruikelijke opvattingen 
overr Spencer - vooruitgang voor hem zeker geen automatisme was, 
zelfss kon worden afgewisseld met een teruggang, en dus (net als Dar-
winss selectie) afhankelijk was van toevallige gunstige omstandighe-
den.. Spencer sprak in dezelfde alinea waaruit het citaat afkomstig is 
dann ook van "de incidentele voortbrenging van een enigszins hoger or-
ganisme".. Maar, hoe incidenteel ook, dat er vooruitgang optrad was 
voorr hem een natuurlijke wetmatigheid; evolutie en vooruitgang ble-
venn voor hem altijd identiek, zonder vooruitgang zou er geen evolutie 
zijn.. In 1902 meende hij zich te herinneren dat hij het woord 'evolutie' 
hadd geïntroduceerd (in 1857) als een alternatief voor het woord 'voor-
uitgang',, dat hij vanwege zijn antropocentrische klank zoveel mogelijk 
wildee vermijden.74 

Darwinn blijkt een groot deel van zijn leven geworsteld te hebben met 
dee verhouding tussen evolutie en haar mechanisme, natuurlijke selec-
tie,, en de vooruitgangsidee. Als Victoriaan was hij, ook op sociale 
gronden,, overtuigd dat de samenleving waarin hijzelf leefde het hoog-
stee niveau vertegenwoordigde dat ooit was bereikt. En als evolutionist 
konn hij niet heen om de fundamentele eenheid van het bio-sociaal con-
tinuüm:: de moderne mens, met al zijn bijzondere capaciteiten, had zich 
langss zuiver natuurlijke weg, zonder bovennatuurlijke interventie, ont-
wikkeldd uit het dierenrijk, dus was de vooruitgangsthese onvermijde-
lijk .. Maar Darwin kon, anders dan Spencer, vooruitgang niet postule-
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ren.ren. Zijn taak als geologisch geschoold bioloog was het om de vooruit-
gangg te reconstrueren, en daarbij werd hij geconfronteerd met het zeer 
fragmentarischee karakter van de fossiele vondsten, die nauwelijks toe-
lietenn om aaneensluitende evolutionaire lijnen te reconstrueren, laat 
staann vooruitgang aan te tonen. Darwins positie was zodoende verge-
lijkbaarr met die van de historicus die overtuigd is van een bepaalde 
ontwikkeling,, maar het niettemin uiterst moeilijk heeft om deze door 
archiefonderzoekk te bewijzen. Spencer kon volstaan met een filoso-
fischh bewijs, Darwin daarentegen moest concreet materieel bewijs op 
tafell  leggen en daarbij was elke anomalie, elke afwijkende mossel of 
kever,, een hindernis op zijn pad. Dit verklaart zijn langdurige twijfel, 
niett zozeer aan de vooruitgang als zodanig, maar aan haar bewijsbaar-
heid.. Dat hij zoveel tijd en energie aan die bewijsvoering besteedde, is 
hett beste bewijs dat hij een vooruitgangsdenker was, niet meer en niet 
minderr dan Spencer, maar met een andere opdracht. In Descent, "diep 
ondergedompeldd in de progressionistische aannames van zijn tijd", 
kwamm dit het meest uitgebreid tot uitdrukking.75 Maar ook Origin paste 
watt dit betreft goed bij de geest van de tijd. Er is geteld dat Darwin 
hierinn 77 keer het woord 'perfect' gebruikte, 27 keer 'perfectie' en 19 
keerr 'geperfectioneerd'.76 Hoewel hij duidelijk maakte dat natuurlijke 
selectiee niet noodzakelijkerwijs tot absolute perfectie leidde, legde hij 
eenn duidelijk verband tussen competitie, selectie en vooruitgang, zoals 
inn de passage waarin hij het instinct van het koekoeksjong om de jon-
genn van zijn pleegouders uit het nest te duwen, en het instinct van mie-
renn om de jongen van een andere mierensoort te 'kidnappen' en op te 
voedenn tot slaven, aanduidde als uitvloeisels van "één algemene wet 
diee leidt tot de vooruitgang van alle organische wezens" en die wordt 
gevormdd door de combinatie van: voortplanting, het ontstaan van bio-
logischee variatie, en het overleven van de sterksten en sterven van de 
zwaksten.. Zo is in de loop van de geschiedenis van het leven een steeds 
hogerr niveau bereikt: "De bewoners van iedere opeenvolgende periode 
inn de geschiedenis van de wereld hebben hun voorgangers verslagen in 
dee competitie voor het leven en staan, in zoverre, hoger op de ladder 
derr natuur..." Oude levensvormen worden vervangen door "nieuwe en 
verbeterdee levensvormen" en Darwin achtte, aanhakend bij de recapi-
tulatietheorie,, zelfs bewijsbaar dat dergelijke oude levensvormen - pri-
mitieveree diersoorten - gelijkenis vertoonden met de embryo's van 
nieuwere,, meer ontwikkelde, diersoorten (implicerend dat deze in hun 
biologischee groei primitievere ontwikkelingsstadia herhalen, om deze 
vervolgenss in hun verderreikende ontwikkeling achter zich te laten). In 
dergelijkee passages lijk t Darwin welhaast op alle fronten te zondigen 
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tegenn het opgeschoonde ideaalbeeld dat de moderne darwinistische 
biologiee van zijn theorie heeft geconstrueerd. Lamarckisme, vooruit-
gangsdenken,, recapitulatiedenken, rangorde-denken; allemaal zo 
spenceriaanss geacht, maar ook zo gemakkelijk bij Darwin zelf terug te 
vinden.777 Zoals David Wiltshire terecht heeft opgemerkt, werd door 
Spencerr en Darwin uit dezelfde bronnen geput (zoals Malthus, Milne 
Edwardss en Comte) en richtten ze zich op de oplossing van hetzelfde 
probleem,, namelijk het vinden van een hechte verbinding tussen de 
strijdd om het bestaan en de vooruitgangsidee. Al in de vroege bespiege-
lingenn in zijn beroemde notitieboekjes associeerde Darwin, net als 
Spencer,, toenemende (biologische) complexiteit met vooruitgang. En 
nett als Spencer verwerkte hij de invloed van Von Baer (een andere ge-
meenschappelijkee bron) en nam hij diens associatie over van homoge-
niteitt met een lage ontwikkelingsgraad en van heterogeniteit (differen-
tiatie,, specialisatie) met een hoge ontwikkelingsgraad.78 Darwins 
progressionismee bleek, toen hij zijn theorie eenmaal volledig had ont-
vouwdd in zijn Origin, zo onweerstaanbaar dat zelfs de notoire anti-
progressionistt Huxley daarna niet langer ontkende dat de evolutie 
neerkwamm op een geleidelijke transformatie naar hogere vormen.79 

Dee verschillen tussen Spencer en Darwin lijken vaak groter dan ze 
zijnn omdat Spencer aan de sociale kant van het bio-sociale continuüm 
begon,, en Darwin aan de biologische kant. Spencers evolutietheorie is 
primairr (maar zeker niet uitsluitend) een theorie van de sociale evolu-
tie,, kenmerkend bovendien voor de industriële omwenteling. De over-
gangg naar een industriële samenleving - ofwel naar, zoals Spencer het 
zag,, een nonagressieve, producerende, handeldrijvende, vrije samenle-
ving,, georganiseerd op basis van het principe van de arbeidsdeling -
wass een stap naar grotere heterogeniteit en een kwestie van vooruit-
gang.. Behalve zijn behoefte om zijn evolutietheorie uit te bouwen tot 
éénn alomvattende, fysiologische, theorie, was het vooral zijn over-
heersendee belangstelling voor de sociale evolutie die aan Spencers 
evolutionismee een andere dimensie gaf dan Darwins theorie, hoewel 
Darwinn met de publicatie van zijn Descent zich ook op het terrein van 
dee sociale evolutie begaf, voor zijn doen zelfs met opvallend veel 
verve.. Maar daar waar zijn beschouwingen het ontstaan van de mens, 
dienss morele en sociale eigenschappen betroffen, bleef zijn vertrek-
puntt de biologische organisatie van het leven. Voor Spencer daarente-
genn was de maatschappij zelf een organisme dat evolueerde. In de laat-
stee maanden van 1859, toen Darwin zijn beroemdste boek publiceerde, 
werktee Spencer aan zijn artikel The social organism, waarin hij, blad-
zijdee na bladzijde, tot in de details de parallellen schetste tussen de or-
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ganisatiee van biologische lichamen en die van sociale lichamen. Dit 
warenwaren geen metaforen. Hij was ervan overtuigd dat in beide gevallen 
dezelfdee principes, dezelfde natuurwetten, golden.80 

Hett is tijd om terug te keren naar de twee redeneringen waarmee we 
dezee paragraaf zijn begonnen, om te constateren dat de voorgaande 
analysee heeft duidelijk gemaakt dat beide redeneringen moeten worden 
vervangenn door een derde met de volgende inhoud: 

a.. Spencer zag de strijd om het bestaan als een aansporing tot aan-
passingpassing en de verschillen in aanpassingsvermogen als een oor-
zaakzaak van selectie. 

b.. Hij accepteerde hierbij Darwins natuurlijke selectie en slaagde 
erinn om, in de termen van zijn eigen filosofie, Lamarcks erfelijk-
heidd van verworven eigenschappen met de theorie van de natuur-
lijk ee selectie te verbinden, overtuigd dat hij met deze combinatie 
vann beide hoofdfactoren van de evolutie op dezelfde golflengte 
zatt als Darwin. 

c.. Omdat hij de evolutie opvatte als een bio-sociaal continuüm (van 
lage,, homogene, asociale wezens naar hoge, heterogene, sociale 
wezenss met als climax de mens), een continuüm waarin onbe-
wustee aanpassing door natuurlijke selectie geleidelijk werd ver-
vangenn door bewuste aanpassing door prikkeling van instinct en 
intellect,, nam Spencer oorspronkelijk een wezenlijk andere posi-
tiee in dan het sociaal-darwinisme, dat stelt dat de natuurlijke se-
lectiee ook werkzaam is in de moderne maatschappij, of weer 
werkzaamm moet worden gemaakt. 

Spencerr ontwikkelde zich, vanaf i860, tot een overtuigd darwinist - in 
dee zin dat hij de theorie van de natuurlijke selectie aanvaardde en Dar-
winn als een bondgenoot beschouwde -, en hij herformuleerde zijn al 
eerderr gevormde sociale theorie in darwinistische termen. Als hij 
trouww was gebleven aan zijn oorspronkelijke sociale theorie, zou men 
hemm nauwelijks hebben kunnen beschuldigen van sociaal-darwinisme. 
Uitt die theorie volgde immers dat in de moderne mensenmaatschappij 
natuurlijkee selectie nauwelijks nog een rol speelde. Dit hing ermee 
samenn dat voor Spencer evolutie in wezen mentale evolutie was, het 
geleidelijkk ontstaan van de - vrijheid en individualiteit schenkende -
geestelijkee vermogens van de mens uit de steeds heterogener wordende 
materiëlee organisatie van het leven. De evolutie leidt ertoe dat de mens 
uiteindelijk,, in de volmaakte 'sociale toestand', zichzelf volledig zal 
hebbenn bevrijd van de natuur waaruit hij is voortgekomen. Hij zal dan 
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volledigee individuele vrijheid van handelen kennen omdat hij het 
egoïsmee en de agressie van de strijd om het bestaan, die kenmerkend 
zijnn voor de 'natuurtoestand', zal hebben overwonnen en dus geen 
dwingendee staatsmacht meer nodig zal hebben om die oerkrachten in 
bedwangg te houden. 

Spencerr was er altijd van overtuigd geweest dat de gewenste sociale 
toestandd het snelst zou worden bereikt door de natuurwetten van de 
evolutiee ongehinderd hun werk te laten doen. Zijn oorspronkelijke 
pleidooienn voor sociale noninterventie, die uit deze opvatting voort-
kwamen,, vertoonden een, in wezen niet meer dan oppervlakkige, gelij-
keniss met de denkbeelden van het sociaal-darwinisme. Op een dieper 
niveauu was er echter sprake van een fundamentele tegenstelling tussen 
hett zuiver individualistische spencerisme en het naar collectivisme 
neigendee sociaal-darwinisme. Maar doordat Spencer vanaf i860 zijn 
socialee opvattingen door het darwinisme liet kleuren, ging hij de ge-
schiedeniss in als exponent van het sociaal-darwinisme. Weliswaar was 
zowell  vóór als na Darwin de kern van zijn sociaal-politieke boodschap 
onveranderdd gebleven, namelijk dat regeringen zo min mogelijk die-
nenn in te grijpen in het maatschappelijk krachtenspel, maar na Darwin 
herformuleerdeherformuleerde hij deze boodschap regelmatig in termen van de darwi-
nistischee biologie. In zijn Man versus the State (1884) kwam dit duide-
lij kk tot uiting, bijvoorbeeld in zijn verzet tegen hulp van de staat aan de 
armen: : 

Eenn samenleving van mensen, die tegenover andere samenlevingen 
staatt in een relatie gekenmerkt door antagonisme of competitie, kan 
wordenn beschouwd als een biologische soort, of, letterlijker, als een va-
riantt van een biologische soort; en voor deze samenleving moet gelden 
watt ook voor andere biologische soorten of varianten geldt, namelijk 
datt zij zich niet kan handhaven in de strijd met andere samenlevingen 
alss zij haar superieure eenheden benadeelt teneinde haar inferieure een-
hedenn te bevoordelen.8' 

EXITT LAMARCK : DARWINISME EN COLLECTIVISME 

Inn april 1882 had Down House in Kent zijn ziel verloren. Met het over-
lijdenn van Charles Darwin kwam, behalve zijn huis, ook zijn geeste-
lijk ee erfenis ter beschikking van de nabestaanden. Spencer maakte zich 
zorgenn om beide. Toen jaren later, in 1896, het plan opkwam om Down 
Housee te kopen teneinde er een proefstation voor erfelijkheidsonder-
zoekk te vestigen, kwam Spencer in het geweer. In brieven aan Francis 
Galtonn en Darwins zoon George protesteerde hij tegen wat hij be-
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schouwdee als een heilloze onderneming. Aan George Darwin liet hij 
wetenn niet te geloven dat er een capabel bestuur voor zo'n proefstation 
konn worden gevonden dat ervoor zou zorgen dat het erfelijkheidson-
derzoekk en de rapporten erover "volstrekt onpartijdig" zouden zijn. 

Bijnaa alle mannen die beschikbaar zijn, zijn door hun biologische ken-
niss partijdig, en als er al een evenwichtige vertegenwoordiging zou zijn 
vann de beide zijden, dan is het zeer waarschijnlijk dat het bestuur in een 
impassee zou geraken.82 

Watt Spencer verontrustte was niet zozeer de diepe verdeeldheid onder 
biologenn over het erfelijkheidsvraagstuk ("de beide zijden") waarop 
dezee passage duidt. Hij vreesde veeleer dat de beoogde experimenten 
mett genetische erfelijkheid het lamarckistisch geloof in de erfelijkheid 
vann verworven eigenschappen - dat hij, naast natuurlijke selectie, was 
blijvenn verdedigen - verder in diskrediet zouden brengen. En Darwins 
huiss gebruiken om de erfelijkheidsdenkers a la Weismann aan nieuwe 
successenn te helpen, was dat geen ontheiliging? Voor Spencer, die zich 
opwierpp als geharnast tegenstander van Weismann, was het dat zeker. 

Vanuitt het gezichtspunt van Spencer was het een onverdraaglijke 
ironiee van de geschiedenis dat juist de school van Weismann als 'neo-
darwinisme'' werd aangeduid. Hij was ervan overtuigd dat Weismanns 
striktee selectionisme, dat deze koppelde aan een erfelijkheidsidee die 
wass gebaseerd op een rigide genetisch determinisme, een miskenning 
vann Darwins intellectuele nalatenschap was. Wie de erfelijkheid van 
verworvenn eigenschappen wenste te ontkennen, moest eerst maar eens 
aantonenn dat Darwins "bewijsmateriaal" waardeloos was, stelde Spen-
cer.833 Hij bleef, ook in deze laatste fase van zijn leven, Lamarck en 
Darwinn met elkaar verbinden, maar werd zich in toenemende mate be-
wustt dat hij daarmee nog slechts een achterhoedegevecht leverde. Toen 
inn 1900 Mendels wetten werden herontdekt en de 'mendeliaanse revo-
lutie'' zich begon te ontrollen, leek het doek voor het lamarckisme de-
finitieff  gevallen. 

Spencerss dispuut met Weismann, dat vooral werd uitgevochten op de 
bladzijdenn van de Contemporary Review en culmineerde in het jaar 
1893,, heeft bijgedragen aan het ontstaan van de karikatuur van Spencer 
alss een verstokte lamarckist, terwijl hij zelf meende op één lijn te staan 
mett Darwin. Weismanns geprononceerde stellingname dwong Spencer 
namelijkk om zijn oude geloof in Lamarcks erfelijkheid van verworven 
eigenschappenn met meer vuur te verdedigen dan voorheen, waardoor 
ditt geloof weer sterker op de voorgrond kwam en hij - oppervlakkig 
gezienn - bijna een tegenstander van Darwins natuurlijke selectie leek 
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tee zijn. Het dispuut werkte polariserend. Terwijl Spencer een anti-
Weismannn artikel de titel "De ontoereikendheid van Natuurlijke Selec-
tie""  meegaf, reageerde Weismann met een artikel genaamd "De volle-
digee toereikendheid van Natuurlijke Selectie". Maar de schijn van de 
polemiekk bedroog. Zelfs in deze periode waarin hij door Weismanns 
radicalee selectionisme in de lamarckistische hoek werd gedreven, liet 
Spencer,, zij het in de beslotenheid van een brief aan een medestander, 
wetenn dat hij in zijn "pre-darwinistische dagen" de verschijnselen van 
dee evolutie "veel te exclusief, zoals ik nu toegeef', had toegeschreven 
aann de erfelijkheid van verworven eigenschappen. Maar ook in de 
openbaarheidd van zijn polemiek met Weismann ging hij niet zover dat 
hijj  de theorie van de natuurlijke selectie fundamenteel in twijfel trok. 
Hijj  bleef Darwin aanhalen als steun voor zijn eigen standpunt en pre-
senteerde,, zoals hij daarvóór al tientallen jaren had gedaan, natuurlijke 
selectiee nog steeds als partiële verklaring van de evolutie. Spencer 
kooss niet voor het standpunt van Samuel Butler, die meende het la-
marckismee het beste te kunnen verdedigen door een frontale aanval op 
hett darwinisme, zoals in zijn The deadlock in Darwinism (1890).84 

Dee bezwaren die Spencer tegen Weismann in bracht gingen verder 
dann een verdediging van de erfelijkheid van verworven eigenschappen, 
waaropp vaak eenzijdig de nadruk wordt gelegd. Het meest fundamen-
telee geschilpunt was Weismanns opvatting dat alle organismen slechts 
doorr een ononderbroken selectie op het hoogtepunt van hun ontwikke-
lingg kunnen blijven. Elke verzachting of onderbreking van de selectie 
moestt in zijn ogen tot degeneratie leiden. Het is niet moeilijk te zien 
datt deze gedachtengang lijnrecht inging tegen Spencers evolutietheo-
rie,, waarin de rol van natuurlijke selectie in de hogere stadia van de 
evolutiee (ten aanzien van de mens en zijn samenleving) juist afnam, 
hetgeenn voor Spencer een teken van vooruitgang was, en beslist niet 
vann degeneratie. Op basis van zijn zojuist aangegeven redenering in-
zakee de noodzaak van een niet aflatende selectie, ontwikkelde Weis-
mannn zijn panmixia-doctY'mt, Panmixia stond gelijk aan een toestand 
waarinn de selectie was uitgeschakeld, leidend tot een algehele vermen-
gingg van sterke en zwakke eigenschappen bij de voortplanting, waar-
doorr er onvermijdelijk verval moest optreden. Terwijl door Spencer en 
dee lamarckisten (trouwens ook door Darwin) de geleidelijke degenera-
tiee van een bepaald orgaan, zoals de sterk verkleinde achterpoten van 
dee walvis, werd verklaard uit het in onbruik raken van dat orgaan, was 
ditt voor Weismann een teken van erfelijke degeneratie als gevolg van 
panmixiapanmixia of non-selectie. Zo had <\Q panmixia-doctrine het effect dat ze 
het,, in oorsprong lamarckistische, leerstuk van de invloed van use and 
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disusedisuse op de ontwikkeling van organen, overbodig maakte. Geleide-
lijk ee aanpassingen in het gedrag konden bij Weismann geen blijvende 
invloedd meer hebben, omdat de ontwikkeling van elk organisme vol-
genss hem volledig erfelijk bepaald was door het onveranderlijke kiem-
plasmaa (ofwel erfelijk materiaal), dat immuun was voor welke aanpas-
singg in de omstandigheden dan ook. 

Eenn groot deel van de polemiek tussen de beide mannen had betrek-
kingg op deze thematiek, aan de hand van concrete voorbeelden zoals de 
evolutionairee krimp van de menselijke kleine teen en het verloren gaan 
bijj  de amazonemier van het instinct tot zelf voedsel zoeken. Volgens 
Spencerr was de ontwikkeling van de menselijke voet, inclusief het ge-
leidelijkk krimpen van de kleine teen, geheel te verklaren uit het andere 
gebruikk van de voet doordat de mens, in vergelijking tot de aap, zijn 
voetenn niet gebruikte om in bomen te klimmen, maar om rechtop te 
lopen,, zoveel mogelijk in een rechte lijn, waardoor de binnenzijde van 
dee voet, met inbegrip van de grote teen, geprononceerder werd ten 
kostee van de buitenzijde. Weismann daarentegen stelde dat de kleine 
teen,, in zijn ondermaatse en gebogen vorm, het resultaat was van een 
process van erfelijke degeneratie. Omdat deze teen geen wezenlijke 
functiee meer vervulde bij het lopen, was hij buiten de disciplinerende 
werkingg van de natuurlijke selectie komen te vallen: personen bij wie 
dezee teen, als toevallige variatie, nog kleiner was dan gewoonlijk, wer-
denn niet door natuurlijke selectie uitgeschakeld en konden deze - niet 
verworvenn maar aangeboren - eigenschap doorgeven aan hun nage-
slacht,, zodat er een non-selectieve vermenging van eigenschappen 
{panmixia){panmixia) optrad. Dit stond volgens Weismann gelijk aan degeneratie, 
wantt alleen door niet-aflatende selectie kon de hoogste ontwikkelings-
graadd van een orgaan worden behouden. Dat de amazonemieren volle-
digg nalieten om zelf voedsel te zoeken was volgens Spencer verklaar-
baarr uit hun gebruik om andere mieren tot hun slaaf te maken, waarna 
dezenn tot taak kregen hun meesters voedsel aan te reiken, waardoor op 
termijnn het eigen instinct tot zelfstandig voedsel zoeken verloren ging 
aangezienn de verworven eigenschap (het houden van slaven en het niet 
zelff  zoeken van voedsel) erfelijk werd doorgegeven aan het nageslacht. 
Weismannn daarentegen redeneerde: door de aanwezigheid van de sla-
venn is het vermogen van de amazonemier om voedsel te zoeken buiten 
dee werking van de natuurlijke selectie geplaatst, waardoor dit vermo-
genn geleidelijk is gedegenereerd en uiteindelijk zelfs helemaal is ver-
dwenen.85 5 

Hoewell  Spencer - en daarin stond hij zeker niet alleen - Weismanns 
ideeënn beschouwde als pure speculatie, zag hij er tegelijk een gevaar-
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lijk ee bedreiging in voor het optimisme van zijn eigen evolutieleer. 
Weismannss visie bevorderde het sociaal pessimisme: indien het kiem-
plasma,, als erfelijkheid bepalende factor, niet kon worden veranderd 
doorr verbetering van de leefomstandigheden, dan waren sociale her-
vormingenn zinloos. Geen moeite leek Weismann te veel om het lamarc-
kismee te torpederen: hij sneed de staarten af van zo'n 1.600 muizen 
teneindee aan te tonen dat, ook na 22 generaties, staartloosheid als ver-
worvenn eigenschap niet erfelijk was geworden. Van muizenstaarten 
naarr interraciale verhoudingen was voor sommigen maar een kleine 
stap.. Indien verworven eigenschappen niet erfelijk waren, redeneerden 
zij,, dan had het geen zin om, door onderwijs of anderszins, te proberen 
dee positie van de Amerikaanse negers te verbeteren. Na Weismann leek 
hett alsof er maar één manier was om door sociale maatregelen effect te 
bereiken,, namelijk door zelf rechtstreeks invloed uit te oefenen op het 
selectieprocess teneinde dit optimaal te houden. Deze gedachtengang 
speeldee de eugenetische beweging in de kaart bij het zetten van de 
noodlottigee stap van selectie naar eliminatie: uitschakeling van de on-
geschiktt geachten door hun voortplanting onmogelijk te maken.86 

Weismannss verabsolutering en 'genetisering' van de natuurlijke selec-
tiee betekende, althans in theorie, een veel sterkere stimulans tot soci-
aal-biologischh selectionisme dan Spencers optimistisch getoonzette 
mengvormm van Darwin en Lamarck. Hoewel het neo-darwinisme een 
neo-lamarckistischee reactie opriep, betekende het het definitieve af-
scheidd van een hele generatie van min of meer radicale en in sociale 
verbeteringg gelovende Victorianen, de generatie waartoe behalve Ro-
bertt Owen, Samuel Smiles en George Eliot 00k Herbert Spencer be-
hoorde.. De fundamentele eenheid van sociaal-culturele vooruitgang en 
biologischee evolutie, die Spencer in zijn geschriften steeds had gepos-
tuleerd,, werd door Weismann verbroken. Sociaal-culturele verbeterin-
genn waren niet langer identiek aan evolutionaire vooruitgang; in tegen-
deel,, ze leidden overeenkomstig Weismanns filosofie vaak tot biologi-
schee degeneratie, telkens wanneer ze de disciplinerende werking van 
dee natuurlijke selectie verzachtten of tegenwerkten. Degeneratie was 
hett sleutelwoord bij Weismann. Een sleutelwoord dat paste bij de pes-
simistischee ondertoon van het laatste decennium van de negentiende 
eeuww en dat in het Duitse taalgebied welhaast naadloos overging in het 
verwantee begrip Entartung, dat nog een hele geschiedenis voor zich 
had.8? ? 

Voorr Spencer had het lamarckisme een bijzondere betekenis: het was 
dee schraag onder zijn individualisme. Alleen binnen een lamarckistisch 
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evolutiemodell  konden individuele verworvenheden worden doorgege-
venn aan de volgende generatie en kon zodoende de inspanning van het 
individuu een positieve bijdrage leveren aan de evolutionaire vooruit-
gang.. Maar hij bleef altijd bestrijden dat de mensheid als collectief in 
staatt was de evolutie onder controle te krijgen. Hij geloofde niet in het 
vermogenn van staten om de sociale evolutie goed te begrijpen, laat 
staann om haar te sturen. Hierin week hij af van de onder veel lamarckis-
tenn gangbare opvattingen, waaruit vaak een groot geloof in de maak-
baarheidd van de sociale evolutie sprak.88 In sociaal opzicht kon hij in 
dee lamarckisten dan ook geen bondgenoten vinden. Zijn radicale indi-
vidualismee en zijn anti-etatisme plaatsten hem, naarmate de eeuw op 
zijnn einde liep, steeds meer in een isolement. Hij kreeg het gevoel dat 
dee geest van de tijd zich tegen hem keerde en desperaat bestempelde hij 
dee tweede helft van de negentiende eeuw als een periode van 'herbar-
barisatie',, dat wil zeggen een tijdperk van sociale regressie, een tijde-
lijk ee terugval in de sociale evolutie van een individualistische naar een 
collectivistischee tendens. Hierbij moet in herinnering worden geroepen 
datt Spencer collectivisme niet alleen associeerde met staatsinterventie, 
maarr vooral ook met militarisme. De agressieve Britse imperialistische 
politiekk na 1880, door Spencer op één lij n geplaatst met 'toryisme1, 
goldd voor hem als bewijs van een tijdelijke terugval van een liberaal-
industriëlee naar een collectivistisch-militaire samenleving. Ook de 
staatsrechtgeleerdee Albert Dicey zag het laatste deel van de negen-
tiendee eeuw als een "tijdperk van Collectivisme", volgend op de pe-
riodee van het individualisme die Dicey dateerde van 1825 tot 1870.89 

Hett collectivistische tijdperk werd gekenmerkt door het in diskrediet 
rakenn van het oude vooruitgangsoptimisme en het politieke liberalisme 
enn viel goeddeels samen met de economische neergang van de Grote 
Depressiee (1873-1896), een crisis van internationale dimensies, die 
zekerr in Engeland en Duitsland duidelijk werd gevoeld en die met pro-
tectionistischee maatregelen gepaard ging.90 

Onderr invloed van deze ontwikkelingen (een economisch en biolo-
gischh pessimisme, nationalistische hybris én paranoia, economische en 
militairee herbewapening, en de internationale spanningen die eruit 
voortkwamen)) kreeg het evolutiedebat een andere wending. Verlaten 
werdd het individualisme dat Spencer en Darwin hadden gedeeld en dat 
zee in hun evolutietheorieën hadden vereeuwigd. Niet alleen Spencer, 
ookk Darwin was een evolutionaire individualist: "...Darwin zag selec-
tiee altijd als iets dat eerder in het voordeel werkte van het individu dan 
vann de groep", merkte Michael Ruse op.91 Ik zie geen aanleiding deze 
zienswijzee te bestrijden, maar zou eraan willen toevoegen dat er in hun 
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beiderr denkbeelden evenzeer aangrijpingspunten waren voor de latere 
collectivistischee herinterpretatie van hun evolutionisme. Het zou niet 
juistt zijn de suggestie te wekken dat het collectivisme als een deus ex 
machina,machina, bij een volledig heldere hemel, op hun intellectuele erfgoed 
neerdaalde.. Hun evolutie was onvermijdelijk óók een evolutie van col-
lectiviteiten.. Natuurlijk zou Darwin vreemd hebben opgekeken als hij 
hadd geweten dat hij, postuum, de socialist Keir Hardie van argumenten 
hadd voorzien door in zijn Descent te spreken over natuurlijke-selectie-
ten-dienste-van-de-gemeenschap.. Onder strikt sociaal levende dieren, 
merktee Darwin daar op, behoudt natuurlijke selectie soms variaties die 
alleenn nuttig zijn voor de gemeenschap en niet voor het individu, en 
mentalee eigenschappen zijn zelfs hoofdzakelijk, of uitsluitend, verwor-
venn omdat ze nuttig voor de gemeenschap zijn. Een gemeenschap met 
sterkee collectivistische sentimenten achtte hij zelfs superieur in de 
strijdd om het bestaan: 

Err kan geen twijfel over bestaan dat een mensenstam die veel leden 
omvatt die, doordat ze in hoge mate een geest van patriottisme, trouw, 
gehoorzaamheid,, moed, en sympathie bezitten, altijd klaarstonden om 
elkaarr hulp te bieden en zich op te offeren voor het algemeen belang, 
zouu zegevieren over de meeste andere stammen - en dit zou neerkomen 
opp natuurlijke selectie.92 

Ditt is slechts één aspect van de verbinding tussen darwinisme en col-
lectivisme.. Een ander aspect, besloten in Darwins theorie, kwam sterk 
naarr voren met de opkomst van de biometrie. De biometristen (Galton, 
Pearson,, Weldon) maakten evolutie tot iets dat slechts in grote popula-
tiess waarneembaar, meetbaar, was. Evolutie werd zo een verschijnsel 
vann het grote getal, van gemiddelden, en raakte verder verwijderd van 
hett individu dan ooit. Al met al leek het darwinisme in zijn ontwikke-
lingg in drie opzichten steeds meer afstand te nemen van het individu: de 
evolutiee bevorderde kennelijk de coöperatie tussen individuen en daar-
meee de vorming van sterke collectiviteiten, de effecten van de evolutie 
manifesteerdenn zich slechts op waarneembare wijze in populaties en de 
inspanningenn van het individu hadden, overeenkomstig de leer van de 
natuurlijkee selectie (zeker na de synthese met de erfelijkheidsidee), 
geenn effect meer op de loop van de evolutie. 

Spencerr op zijn beurt moet vooral in het jaar 1895 het gevoel hebben 
gekregenn dat hij door het collectivistische kamp werd ingekapseld. De 
Duitsee Keizer, aan het hoofd van de nog jonge maar al sterke Duitse 
eenheidsstaatt die volop doende was zich militair te ontplooien, bood 
hemm toen de orde Pour Ie Mérite aan. Spencer weigerde. Datzelfde jaar 
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stroomdenn uit een geheel andere, al even onverwachte, hoek bewonde-
rendee woorden naar hem toe. De Italiaanse socialist Enrico Ferri, lid 
vann de Tweede Internationale, stak niet onder stoelen of banken dat hij 
Spencerr de grootste levende filosoof vond. Tot zijn eigen verbazing 
kwamm Ferri tot de conclusie dat Spencer (de man die in 1883 gekreund 
hadd dat de wereld snelstens op weg was naar het communisme) een 
steunpilaarr voor het socialisme was, omdat Spencer, beter dan wie ook, 
"dee positieve theorie van de universele evolutie" had ontwikkeld. Het 
marxismee was volgens Ferri de natuurlijke uitkomst van de werking 
vann die theorie. Hij plaatste de strijd tussen de klassen en de strijd tus-
senn de biologische soorten op één lijn en kon het dan ook niet eens zijn 
mett de aan Huxley toegeschreven opvatting dat de strijd om te overle-
venn niet van toepassing was op de maatschappij. Men moest, aldus 
Ferri,, zich niet laten leiden door Spencers persoonlijke opvattingen 
(zijnn individualisme en zijn liberaal-kapitalisme, die Ferri beide ver-
werpelijkk vond), maar door de bredere betekenis van zijn theorie. Hij 
gebruikte,, nota bene, Darwin om de onjuistheid van Spencers indivi-
dualistischee interpretatie van de evolutie aan te tonen en stelde: "de 
soortt - dat wil zeggen het sociale geheel - is de grote, de levende en 
eeuwigee werkelijkheid van het leven." Zo werd de soort tegenover en 
bovenn het individu geplaatst en werd Darwins evolutie voorgesteld als 
eenn evolutie van collectiviteiten. Spencer deed nog een poging om pro-
testt aan te tekenen tegen zijn inlijving in het socialistische kamp door 
eenn ingezonden brief te sturen naar een Italiaans blad, maar dit kon 
Ferrii  niet afremmen.93 Duitsland, waar de socialistenleider Bebel al in 
18766 in de Rijksdag het darwinisme als biologische steun in de rug had 
aangeroepen,, had natuurlijk zijn eigen debat over de verhouding tussen 
darwinismee en socialisme. Maar ook buiten de kring der socialisten 
namm de sociaal-collectivistische interpretatie van het darwinisme een 
prominentee plaats in, zoals bij Kidd en Kropotkin. Kidds Social evolu-
tiontion (verschenen in 1894, het jaar na de Spencer-Weismann contro-
verse)) was duidelijk door Weismann beïnvloed en behandelde de evo-
lutiee van maatschappij systemen. Het werd een 'bestseller', die in vier 
jaarr negentien drukken beleefde en een grotere publieke weerklank had 
dann enige publicatie van Spencer ooit had bereikt. Kropotkin betoogde 
inn essentie (in zijn Mutual aid uit 1902) dat wederzijds hulpbetoon, dus 
hett onderdrukken van de individuele competitie, een groep sterker 
maaktee in de competitie met andere groepen. Groepssolidariteit kwam 
hierr naar voren als de sleutel tot evolutionair succes.94 

Voorr wie het wilde, bleek het niet moeilijk Spencers werk te herin-
terpreterenn als een wetenschappelijk bewijs voor de juistheid van een 
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collectivistischee visie, of het nu om de collectiviteit 'klasse' ging 
(zoalss bij Ferri), of om 'natie' of 'ras'. Hoezeer Spencer belang en bete-
keniss van het vrije individu ook voorop had geplaatst, zijn conceptie 
vann de sociale evolutie maakte de maatschappij tot een organisme. En 
inn deze organische visie op de menselijke samenleving was het indi-
viduu onvermijdelijk een onderdeel van het grotere, organische geheel. 
Dee onderwerping van het individu aan de natuurwetten die de (sociale 
enn natuurlijke) evolutie regeren, leek ook al niet bij te dragen aan echte 
individuelee handelingsvrijheid. Deze sociaal-organische visie be-
zorgdee Spencer uiteindelijk meer applaus van sociale theoretici (vooral 
ookk uit hoeken waaruit hij liever niet toegeklapt wilde worden) dan 
zijnn anti-etatisme en individualisme.95 

Maarr hoe men Spencer ook interpreteerde en herinterpreteerde, niet 
betwijfeldd kon worden dat de imperialistische idee die, naarmate de 
eeuww zijn einde naderde, het laissez-faire liberalisme naar de achter-
grondd verdrong, haaks stond op alles waarin hij geloofde. De imperia-
listenn wensten een sterke staat, die de strijd met concurrerende impe-
rialee mogendheden overal op aarde aankon. Een sterke staat met een 
sterkk en universeel inzetbaar leger. Voor Spencer stond het imperia-
lismee gelijk aan een terugkeer naar een primitiever, militant, maat-
schappijtype.. Doch juist in de ideologische ondersteuning van dit im-
perialismee heeft het sociaal-darwinisme een belangrijke - en misschien 
well  zijn allerbelangrijkste - functie vervuld, zoals aan het begin van de 
eeuww al werd onderkend door J.A. Hobson.96 Het imperialisme maakte 
dee strijd om het bestaan tot een strijd tussen collectiviteiten, een strijd 
tussenn naties of imperia; maar tegelijk fungeerde het als instrument om 
eenn nieuwe solidariteit tussen de verschillende sociale groepen binnen 
dee natie te bewerkstelligen. De idee van de belaagde natie, omgeven 
doorr externe vijanden, was vaak een effectief middel om interne so-
cialee spanningen te neutraliseren. Dit was niet de vreedzame coëxis-
tentietentie van handeldrijvende landen die Spencer als voorwaarde had ge-
zienn voor het laissez /«//r-industrialisme waarin hij zo geloofde. Het 
nationalee debat in Engeland, Amerika, Frankrijk en Duitsland werd 
steedss minder beheerst door de klassieke thema's van het liberalisme 
naarmatee de globale schaal de economische, de politiek-militaire en 
zelfss de culturele ambities ging beheersen. De hoop op 'nationale effi-
ciëntie'' en de vrees voor nationale degeneratie werden de nieuwe do-
minantee thema's.97 Het geloof in de natuurwetten van de biologie en de 
economiee was niet minder geworden, maar was van optimisme omge-
slagenn in pessimisme: na de Grote Depressie deelden nog weinigen 
Spencerss overtuiging dat deze natuurwetten de mens zo goedgezind 
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warenn dat ze hem als vanzelf voorspoed zouden brengen. Sinds de 
hardee lessen van de Amerikaanse Burgeroorlog en haar nasleep, van de 
Frans-Duitsee oorlog, de depressie, de Boerenoorlog, de Spaans-Ameri-
kaansee oorlog en andere imperialistische conflicten, hield het nieuwe 
gelooff  in dat het in deze vijandige wereld alleen goed ging met degene 
diee de moed had om zich het goede - waar ook ter wereld - zélf te gaan 
halenn en dat een volk biologisch slechts sterk kon blijven wanneer het 
dee wil had om zwakke en ziekelijke elementen uit te schakelen, daar-
meee het eigen biologische lot zelf in de hand nemend.98 In plaats van 
laissezlaissez faire, van sturen door de teugels maximaal te laten vieren, ge-
loofdenn velen nu alleen nog in 'het heft stevig in handen houden', in 
socialsocial engineering. 

Naastt 'klasse' en 'natie' was 'ras' de belangrijkste collectiviteit waar-
meee het darwinisme verbonden werd. Vooral Karl Pearson (1857-1936), 
Galtonss leerling die zichzelf als een socialist beschouwde, heeft het dar-
winismee verbonden met de idee van een internationale rassenstrijd. 
Pearsonn was een academisch-gevestigde wetenschappelijk onderzoe-
ker,, hetgeen zijn uitlatingen een gezag meegaf waarop minder gekwali-
ficeerdee auteurs zich konden beroepen wanneer ze probeerden aan te 
tonenn dat de verbinding met de rassenstrijd een legitieme toepassing 
vann het darwinisme was. Als hoogleraar toegepaste wiskunde en me-
chanicaa was Pearson een vertegenwoordiger van de 'harde' wetenschap. 
Zijnn specialisme was de statistische en mathematische onderbouwing 
vann Darwins evolutietheorie en de erfelijkheidsleer. Hij benadrukte het 
belangg van groepsselectie, vertrekkend vanuit de stelling dat "de kudde, 
dee stam, of de natie" in de evolutie van de mens de fundamentele eenhe-
denn waren geweest. Het is daarbij kenmerkend voor Pearson dat hij niet 
dee sociale coöperatie binnen deze collectiviteiten - als evolutionair 
voordeell  - voorop plaatste, maar dat hij interne samenwerking in een 
groepp primair zag als bron van externe kracht, als voorwaarde voor suc-
cesvoll  agressief optreden tegen andere groepen." De centrale vraag of 
natuurlijkee selectie nog werkzaam is in de menselijke samenleving 
werdd door Pearson bevestigend beantwoord. Zijn werk laat zien dat 
groepsselectiee als concept bedoeld was als antwoord op juist dié vraag. 
Groepsselectiee kan dan ook worden opgevat als: natuurlijke selectie in 
eenn sociale omgeving (kudde, stam, natie). 

Geprikkeldd door de Britse afgang in de Boerenoorlog, riep Pearson 
opp om de verworven wetenschappelijke inzichten te gebruiken om de 
nationalee kracht weer op te vijzelen. Er was volgens hem een interna-
tionalee strijd om het bestaan gaande tussen beschaafde en onbe-
schaafdee volken; de beschaving zoals de Britten die kenden stond dus 
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opp het spel. Engeland moest zorgen dat het krachtig genoeg was om dit 
process van groepsselectie als overlevende af te sluiten en Pearson, de 
eerstee hoogleraar in de eugenetica, was ervan overtuigd dat de beno-
digdee kracht alleen in voldoende snel tempo kon worden opgebouwd 
doorr kunstmatige (eugenetische) selectie toe te passen. De natuurlijke 
selectiee was zodoende bij Pearson een proces geworden dat zich tussen 
groepenn (met name rassen en naties) afspeelde, terwijl het menselijk 
individuu voorwerp was geworden van kunstmatige selectie. Eén van de 
gedachtenn hierachter, namelijk dat in de loop van de evolutie - bij so-
cialee wezens - de selecterende bestaansstrijd binnen de groep geleide-
lij kk minder belangrijk was geworden, lijk t op het eerste gezicht enige 
verwantschapp met Spencers gedachtengoed te bezitten. Maar deze 
schijnn bedriegt. Pearson dacht slechts in termen van sociale pacificatie 
alss een voorwaarde voor een succesvolle strijd tegen de externe vijand. 
Beperkingg van de competitie binnen de groep was nodig om vanuit één 
front,, nationaal-efficiënt, te kunnen opereren. Deze benadering kon 
eenn schoolvoorbeeld heten van wat Spencer bedoelde met zijn klacht 
overr de (tijdelijke) terugval naar een militante samenleving. Oorlog 
wass voor Pearson een biologische noodzaak: het slagveld was nodig 
omm de overproductie aan nageslacht van de inferieuren te corrigeren. 
Dee niet-aflatende werking van de erfelijkheidswetten betekende im-
merss dat ook ongunstige eigenschappen genetisch bepaald waren en 
doorr overbevolking steeds meer werden voortgeplant, tenzij men de 
natuurlijkee selectie ten volle haar werk liet doen. In dit en in andere op-
zichtenn was Pearson de welhaast volmaakte anti-spenceriaan. Zijn 
pleidooii  voor beperking van de competitie binnen de groep bracht hem 
vanzelff  in conflict met het principe van de vrije markt. Hij zag vrijhan-
dell  als bron van individuele verrijking ten koste van de lagere klassen, 
terwijll  hij uit een oogpunt van nationale efficiëntie juist een verklei-
ningg van de klassenverschillen noodzakelijk achtte. Hij plaatste nature 
uitdrukkelijkk boven nurture en vormde survival of the fittest om tot 
survivalsurvival of the fittest race. Alleen door staatsplanning konden de hoog-
nodigee opleving en bundeling van nationale krachten worden bereikt. 
Reedss als student in Duitsland was Pearson onder de indruk gekomen 
vann de Duitse staatsfilosofie en daar lag dan ook voor een deel de bron 
vann zijn latere staatssocialisme.100 Dit was het door Spencer gevreesde 
collectivismee in optima forma, verpersoonlijkt door een man die door 
velenn werd gezien als de vertegenwoordiger van een zuiver-weten-
schappelijkk darwinisme. 
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Inn zijn radicale individualisme en anti-staat-denken was Spencer ver-
derr gegaan dan zijn tijdgenoten rond het einde van de eeuw, de tekenen 
vann die tijd interpreterend, konden accepteren. Zelfs zijn oude vriend 
Huxleyy zag zich al in 1871 genoodzaakt publiekelijk afstand te nemen 
vann Spencers "fanatieke individualisme". In plaats van diens "bestuur-
lij kk nihilisme" pleitte Huxley voor een overheid die optrad als een ho-
venier,, zorgvuldig cultiverend en zo de natuurlijke groei geleidend. Hij 
zochtt met deze formule naar een middenweg tussen individualisme en 
collectivisme,, erop wijzend dat enerzijds het individu de ruimte diende 
tee krijgen om zich te ontplooien, terwijl anderzijds aan de individuele 
vrijheidd beperkingen moesten worden opgelegd om te voorkomen dat 
dee sociale samenhang, evenzeer van belang in de evolutie, verloren 
ging.. De natuur verlustigde zich niet in laissez faire; de samenlevingen 
vann bijen en mieren kwamen volgens hem zelfs neer op een vorm van 
"socialismee in excelsis". Maar hij was niet bereid hieruit de conclusie 
tee trekken dat het socialisme volgens evolutionaire normen dus de ge-
schiktstee maatschappijvorm was. Uiteindelijk concludeerde Huxley 
datt het niet mogelijk was geldige ethische en politieke normen aan de 
natuurwettenn te ontlenen, aangezien deze wetten ethisch en politiek 
ambivalentt waren.101 

Spencerss vergelijking van de maatschappij met een organisme werd 
doorr velen niet begrepen zoals zij bedoeld was. Hij wilde ermee uit-
drukkenn dat men het sociale organisme in vrijheid moest laten groeien 
enn het niet in zijn ontwikkeling moest storen door het soort kunstma-
tigee ingrepen dat regeringen doorgaans in de zin hadden. Doch hij re-
aliseerdee zich onvoldoende dat de organische maatschappijvisie een 
eigenn geschiedenis had die liet zien hoe ambigu de 'organische analo-
gie'' was. Burke had haar gebruikt als argument tegen de verstorende 
werkingg van de Franse Revolutie. Saint Simon en Comte daarentegen 
gebruiktenn haar om de noodzaak van actieve centrale sturing van de 
maatschappijj  aan te tonen (ongeveer zoals de hersenen het hele li-
chaamm in al zijn onderdelen besturen). Nationalisme en imperialisme 
opp hun beurt gaven weer hun eigen interpretaties aan de organische 
analogie.. Zelfs voor totalitaire regimes was zij uiterst bruikbaar. Wat 
Spencerr echter bovenal over het hoofd zag was dat de organische ana-
logiee een krachtig argument tégen de laissez-faire filosofie opleverde. 
Criticii  van die filosofie wezen erop dat de praktijk van het laissez-faire 
liberalismee en kapitalisme had geleid tot een intens verdeelde samenle-
ving,, waarin het egoïsme van de individuele macht en rijkdom de so-
cialee verbanden verbrokkelde. Daar tegenover stelden zij het ideaal-
beeldd van de maatschappij als eenheid, als een organisme waarvan de 
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verschillendee onderdelen hecht met elkaar verbonden waren en nauw 
samenwerkten,, zonder uitbuiting en zonder verlammende klassente-
genstellingen.102 2 

Hett is Spencers tragedie dat hij aan de ene kant (en zeker niet alleen 
doorr Huxley) werd beschuldigd van een "fanatiek individualisme", ter-
wij ll  aan de andere kant het deel van zijn filosofie waarin hij zich méér 
toondee dan een individualist (zijn organische interpretatie van de maat-
schappijj  die zich,, mits vrede en vrijheid werden gegarandeerd, geleide-
lij kk vanuit haar eigen dynamiek zou ontwikkelen tot een steeds sterker 
wordendwordend netwerk van wederzijdse afhankelijkheden totdat een vol-
maaktee "sociale toestand" zou zijn bereikt) werd aangegrepen om het 
soortt collectivistische maatregelen te bepleiten dat om een sterke staat 
vroeg.. Wat Spencer werkelijk voor ogen stond was geen verabsolu-
teerdd individualisme, maar een vrijwillig e coöperatie tussen vrije indi-
viduenn die de autoriteit van de staat grotendeels overbodig zou maken. 
Daarmeee bleef hij, als een van de weinigen, het oorspronkelijke ge-
dachtengoedd van de Anti Corn Law League en The Economist (waar-
meee ook Bagehot en Greg verbonden waren) trouw. Maar naarmate de 
negentiendee eeuw vorderde en het Victoriaanse optimisme overging in 
hett pessimisme van depressie- en degeneratiedenken en in de militante 
RealpolitikRealpolitik van imperialisme en nationalisme, werd dit gedachtengoed 
eenn anachronisme in de meest letterlijke zin van het woord. Een sterke 
staatt werd, gegeven de gegroeide sociale en internationale spanningen, 
steedss meer als een nationale overlevingsnoodzaak gezien, ook bij 
Spencerss natuurlijke bondgenoten, de liberalen. 

ISOLEMENT T 

"Eenn nieuw type Tories", zo kon men "de meesten van hen die nu door-
gaann voor Liberalen" maar het beste bestempelen, schimpte Spencer in 
1884.. Het beleid van het tweede - liberale - kabinet Gladstone, dat in 
aprill  1880 het roer had overgenomen van Disraeli, kon Spencer klaar-
blijkelij kk allerminst bekoren. Het gevoel had hem bekropen dat de Li-
beralee Partij en de liberaal-gezinden onder de intellectuelen, door geen 
afstandd te nemen van het imperialisme uit Disraeli's periode en door in 
toenemendee mate te kiezen voor overheidsregulering van de sociale 
verhoudingen,, zoals ten aanzien van het grondbezit en het onderwijs, 
hett principiële liberalisme waarvan hij de vertegenwoordiger bij uit-
stekk was, hadden verraden.103 De liberalen, zo meende hij, maakten 
eenn knieval voor de collectivistische waan van de dag, daarmee de 
meestt waardevolle onderdelen van het liberale erfgoed verkwanselend. 
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Inn zekere zin was deze kritiek van Spencer op de Liberale Partij een 
voorbeeldd van zijn megalomanie. Hij meende dat zijn opvattingen de 
toetssteenn voor zuiver liberalisme waren, maar er waren nauwelijks 
nogg liberalen te vinden die dat ook vonden. "Waarheen Spencer zich 
begaf.... kon vrijwel géén Liberaal hem volgen"104 Zijn Man versus the 
StateState werd veelal te radicaal gevonden in zijn principiële afkeer van 
bijnaa iedere vorm van staatsoptreden. Wat Spencer had bedoeld als 
vrijheidszinn en evolutionair realisme, werd steeds meer ervaren als "ni-
hilisme""  en "fanatiek individualisme". Vaker dan ooit werden deze 
tweee kwalificaties nu tegen hem in stelling gebracht. Het was, nota 
bene,, zijn vriend Huxley die ze hem het eerst, in het artikel Administra-
tivetive nihilism (1871), had toegevoegd. Tientallen jaren daarna werden 
diee termen nog steeds gebruikt om de filosofie van Spencer en zijn 
krimpendd aantal medestanders aan de kaak te stellen. Zelfs het boeg-
beeldd van de klassiek-liberale 'Politieke Economen', John Stuart Mill , 
diee Spencer in 1866 nog had bestempeld als "de opkomende filosofi-
schee naam van deze tijd"105, koos nu openlijk voor een "positief libera-
lisme",, een liberalisme dat positief-handelend staatsoptreden aan-
vaardde.. Vooral Spencers tirade tegen de werklozen werd hem kwalijk 
genomen.. Hij noemde hen "nietsnutten", "zwervers en dronkelappen", 
"criminelen",, en dat allemaal in één adem. Om vervolgens verstrikt te 
rakenn in de verschillende draden van zijn eigen argumentatie: 

Hett verbreken van de band tussen pijn lijden en wangedrag komt neer 
opp verzet tegen de fundamentele wetten der dingen en zal worden ge-
volgdd door méér pijn. Het beschermen van mensen tegen de natuurlijke 
straffenstraffen voor een losbandig leven zal uiteindelijk het toedienen van 
kunstmatigekunstmatige straffen in isoleercellen, in tredmolens en met de zweep 
noodzakelijkk maken.106 

Alss de sociale misère een 'natuurlijke' strafwas voor verkeerd gedrag, 
dann was ze kennelijk noodzakelijk om de vooruitgang te bevorderen. 
Maarr tegelijk betoogde Spencer dat de samenleving die sociale misère 
zélf,, door onterechte bescherming van de zwakken, veroorzaakt had. 
Zoo leek de 'sociale kwestie' gelijktijdig een natuurlijk én een kunstma-
tigg verschijnsel te zijn. Dit laat zien dat Spencer er niet in slaagde de 
samenlevingg consequent als een natuurlijk organisme te beschouwen; 
dee delen die hem niet aanstonden omschreef hij als kunstmatig. 

Zijnn harde woorden aan het adres van de werklozen zouden hem, een 
off  meer decennia eerder, niet zijn kwalijk genomen of zelfs met ap-
plauss zijn begroet. Maar de tijden waren veranderd. Disraeli's Tories 
hadden,, met duidelijk electoraal succes, voor maatregelen van sociale 
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beschermingg gekozen en daardoor hun politieke aantrekkingskracht 
uitgebreidd tot buiten de traditionele conservatieve gebieden, het libe-
ralee electoraat penetrerend. Aldus koos Disraeli voor eenzelfde strate-
giee als Bismarck, namelijk de stemgerechtigde volksmassa's een reden 
gevenn om zich met de nationale staat verbonden te voelen. Het voort-
zettenn van een principiële laissez faire-pohtiek, zoals Spencer wilde, 
zouu onder deze omstandigheden voor de liberalen zijn neergekomen op 
politiekee zelfmoord. 

Eenn nieuwe generatie liberalen had de tekenen des tijds verstaan. 
Thomass Hill Green (1836-1882), vanwege een zwak hart te jong ge-
storven,, was hun intellectuele baken. Als hoogleraar moraalfilosofie in 
Oxfordd was hij invloedrijk, onder meer door Hegels idealisme aan een 
zekeree populariteit onder jonge liberale academici te helpen. De Pruisi-
schee staatsfilosofie van Hegel zorgde, begrijpelijkerwijs, in deze kring 
voorr een cultuurschok. Geïnspireerd door het Duitse idealisme formu-
leerdenn de 'nieuwe liberalen' hun herwaardering van de staat, behoed-
zaam,, maar met een onmiskenbaar positieve benadering van over-
heidsoptreden,, ingebed in een organische staatstheorie. Hoewel Spen-
cerr deze generatie had geleerd dat de maatschappij als een sociaal or-
ganismee moest worden gezien, was hun organische staatsopvatting het 
tegendeell  van wat hij had bedoeld. Nog na de eeuwwisseling klaagde 
hijj  over de grote invloed van het Duitse idealisme: "Oxford en Cam-
bridgee zijn in de ban geraakt van deze onzin uit de oude wereld."107 En 
inderdaad:: Greens 'vertaling' van het idealisme was de inspiratiebron 
gewordenn van diverse vooraanstaande liberale intellectuelen: David 
Ritchie,, Bernard Bosanquet, John Hobson, Leonard Hobhouse, om de 
belangrijkstenn te noemen. Opmerkelijk is bovendien dat zij allen, 
evenalss Green zelf, darwinisten en sociaal-evolutionisten waren. Bo-
sanquett bijvoorbeeld publiceerde over de verhouding tussen natuur-
lijk ee selectie en socialisme, Hobhouse strooide het begrip evolutie re-
gelmatigg door de titels van zijn geschriften en een van Ritchie's be-
langrijkstee boeken droeg de kenmerkende titel Hegel and Darwin. De 
tegenstellingg tot Spencers prioriteiten kan eenvoudig worden geïllus-
treerdd door het noemen van de titels van hun publicaties: Liberal legis-
lationlation (Green), The philosophical theory of the state (Bosanquet), Lec-
turestures on the principle of political obligation (Bosanquet en Green), The 
LabourLabour Movement, The metaphysical theory of the state (Hobhouse), 
ProblemsProblems of poverty, The social problem, John Ruskin - social refor-
mermer (Hobson), The principles of state interference (Ritchie), Life and 
finitefinite individuality (Bosanquet, Hobhouse e.a.). De positieve staatsop-
vattingg die in deze kring duidelijk leefde, leidde onvermijdelijk tot 
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openlijkee kritiek op Spencer, zoals bij Green zelf en bij Ritchie en Bo-
sanquet.. Vooral het individualisme lokte hun tegenspraak uit, onver-
enigbaarr als het was met een organische staatsidee (in Engeland onder 
dee aandacht gebracht door het sociaal-darwinisme van Walter Bage-
hot),, waarin het individu zich hecht verbonden hoorde te weten met het 
groteree geheel, in plaats van een autonome eenling te zijn die de staat 
niett als garant, maar als bedreiger van zijn vrijheid zag. Mil l schreef 
overr de noodzaak om de grootst mogelijke individuele vrijheid van 
handelenn te verenigen met "gemeenschappelijke eigendom van de 
grondstoffenn van de globe en het gelijkelijk delen van allen in de re-
venuenn van de arbeid."108 Mill s leerling Joseph Chamberlain, een veel 
aardserr liberaal dan de idealisten die het van schroevenfabrikant uit 
Birminghamm bracht tot minister van Koloniën, zondigde tegen bijna 
alless wat Spencer lief was: zijn variant van het 'nieuwe liberalisme' 
wass in z'n sociale hervormingsdrang bijna socialistisch; niet veel later 
ontpoptee hij zich tot een vooraanstaand imperialist en protectionist. 
Hett Radical Programme, dat de met Chamberlain verwante radicale li-
beralenn in 1885 publiceerden, vermeldde: 

Dee Staat heeft zichzelf te lang de kampioen gemaakt van de rechten van 
hett individu: hij moet nu opkomen voor de rechten van de velen - van 
allen.. Het is duidelijk dat in een open competitie de, fittest méér krijgen 
dann ze verdienen, en de minder/// dichtbij de hongerdood komen. In-
dienn het niet gelukt om competitie te vervangen door coöperatie, moe-
tenn de ergste gevolgen van deze strijd om het bestaan onmiddellijk wor-
denn verzacht.109 

Hett bewustzijn was gegroeid dat bezit en kansen ongelijk verdeeld 
warenn en dat de voortgaande accumulatie van de rijkdom en macht van 
dee weinigen niets van doen had met een biologisch-gezond makende 
strijdd waarin de sterksten, de besten, naar boven konden komen. Verg-
dee een eerlijke 'strijd om het bestaan' niet juist gelijke kansen? En 
toondee de sterke opkomst van het verenigde Duitsland niet aan dat een 
strakk door de staat geleide economie op zijn minst net zo vitaal en com-
petitieff  was als de Britse? Het Duitse succes was ook de overwinning 
vann het georganiseerde industrialisme op het ongebreidelde industria-
lismee uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Spencer, gevormd in 
diee eeuwhelft, onderschatte, net als Marx, het vermogen van het indus-
trialismee om de organisatie van de maatschappij naar zijn hand te zet-
ten.. Hij was, in de hoogtijdagen van de Anti-Corn Law League, intel-
lectueell  opgegroeid met de idee dat de ondernemer zijn eigen hande-
lingsruimtee moest bevechten op een staat die het machtsmiddel van de 
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aristocratiee was. Zijn anti-staat-filosofie was in haar diepste wezen een 
vormm van anti-aristocratisme. De aristocratische staat, met zijn stati-
schee selectiemechanisme - het geboorterecht - had hem niets te bie-
den,, behalve sociale barrières. Alleen een open samenleving kon evo-
lueren,, kende dynamische selectiemechanismen en bood daardoor stij-
gingskansen.. Spencer is er nooit in geslaagd zijn eigen beeld van de 
staatt als het gesloten en in wezen onderdrukkende machtssysteem van 
dee aristocratie te transcenderen. Ook de positief-liberale staatsvisie 
vann de Britse comtisten kon hem niet bekoren. Systematisch ontkende 
hijj  het vermogen van de mens om, zelfs met behulp van de wetenschap, 
dee maatschappij-ontwikkeling via de staat te sturen. 

Spencerss reputatie als "de aarts-sociaal-darwinist" is algemeen be-
kend.1100 Maar verdient hij die nogal negatief geladen reputatie? De 
kwalificatiee 'aarts' kan, om te beginnen, maar beter worden weggela-
ten.. Er is geen reden te bedenken waarom Spencer meer sociaal-darwi-
nistt zou zijn geweest dan anderen die met enige reden als zodanig zijn 
aangeduid.. Het antwoord op de gestelde vraag hangt natuurlijk af van 
dee definitie van sociaal-darwinisme die men hanteert. Het formuleren 
vann dit antwoord blijf t naar mijn mening relevant, niet in de laatste 
plaatss omdat, naar ik heb proberen aan te tonen, twee populair gewor-
denn redeneringen om de vraag te omzeilen moeten worden verworpen. 
Hett betreft enerzijds de redenering dat sociaal-darwinisme bekend 
staatt onder de verkeerde naam en beter spencerisme kan worden ge-
noemd;; en anderzijds de redenering dat Spencer, omdat hij geen darwi-
nistt maar een lamarckist was, beter maar een sociaal-lamarckist kan 
wordenn genoemd. 

Err is ook wel geprobeerd een uitweg te vinden met behulp van de 
stellingg dat Spencers werk van een andere orde is omdat hij, anders dan 
dee doorsnee sociaal-darwinist, zijn sociale theorieën niet opbouwde uit 
opp de biologie gebaseerde analogieën. En inderdaad, Spencer leidde 
zijnn sociale denkbeelden in oorsprong niet af van eigen of andermans 
biologie.. Hij ontwierp, in aanzetten al vóór Darwin, een alomvattende 
evolutietheoriee die naar haar aard kosmisch was - en dus onvermijde-
lij kk biologie en sociologie gezamenlijk omvatte. Als onze definitie van 
eenn sociaal-darwinist zou luiden: eenieder die in zijn sociale opvattin-
genn aanwijsbaar is beïnvloed door Darwins biologische theorie, is 
Spencerr dan een sociaal-darwinist? Deze benadering leidt niet zonder 
meerr tot een duidelijk antwoord. Spencer veranderde zijn sociale op-
vattingenn niet of nauwelijks onder Darwins invloed, vrijwel al zijn be-
langrijkee sociale denkbeelden had hij vóór en los van Darwin en diens 
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theoriee ontwikkeld. Maar evident is dat hij vanaf 1860 het darwinisme 
gebruiktee om er zijn (reeds bestaande) sociale opvattingen weten-
schappelijkk verder mee te onderbouwen. Het sociaal evolutionisme van 
Spencerr is vanaf i860 duidelijk darwinistisch gekleurd. Niettemin 
bleeff  hij een twijfelaar aangaande de cruciale vraag of natuurlijke se-
lectiee van toepassing was in de moderne maatschappij. Al in Social sta-
tiesties had hij de sociale evolutie beschreven als een socialisatieproces, 
alss een proces van sociale vooruitgang, implicerend dat de malthusi-
aansee selecterende werking, in vergelijking tot het primitieve leven, 
steedss minder belangrijk werd om uiteindelijk, bij het bereiken van de 
ultiemee 'sociale toestand', geheel achter de horizon te verdwijnen. 
Tochh kan Spencer niet los worden gezien van de sociaal-darwinistische 
stroming.. De richting van zijn invloed daarbinnen is echter ambiva-
lent.. Wie dat zou willen, kan, aan de hand van citaten, een beeld schet-
senn van Spencer als duif, die vóór coöperatie en altruïsme en tegen im-
perialismee en militarisme ageerde. Maar wie het tegenovergestelde 
wil ,, kan met niet minder gemak talrijke citaten vinden die, naar de 
waardenn van nu, Spencer als een sociale havik laten zien die voor een 
ongeremd,, egoïstisch, individualisme en tegen sociaal-beschermende 
maatregelenn pleitte. 

Omdatt hij, net als verschillende van zijn tijdgenoten, meedeed in het 
experimentt om de sociale toepassingsmogelijkheden van het darwi-
nismee te verkennen, kan Spencer legitiem worden geplaatst in de soci-
aal-darwinistischee stroming, maar dat wil geenszins zeggen dat zijn in-
vloedd de hoofdverklaring kan zijn voor de verspreiding van het sociaal-
darwinismee in Europa. Daarvoor was, anders dan in Amerika, in landen 
alss Engeland, Duitsland en Frankrijk zijn invloed te begrensd. In Enge-
landd had hij slechts gedurende een relatief korte periode een goede re-
putatie,, grofweg tussen 1866 (toen Mil l hem als een belangrijke filo-
sooff  in opkomst bestempelde) en 1871 (toen Huxley zijn zwaarwe-
gendee kritiek op Spencer publiceerde in de liberale Fortnightly 
Review).Review). Met die kritiek begon Spencers strikt individualistische va-
riantt van het sociaal-darwinisme suspect te worden en vergleed zijn in-
vloed.. Het isolement waarin hij in de daarop volgende jaren, vooral 
ookk binnen het liberale kamp (laat staan daarbuiten), terecht kwam -
'Spencerss val' - betekent dat de bloei van het sociaal-darwinisme, die 
juistt in die periode plaatsvond, niet op Spencer kan worden terugge-
voerd.. De vertegenwoordigers van de tegengestelde, collectivistische, 
variantt hadden het roer in Engeland overgenomen. 
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Enn Amerika? Spencers faam daar staat buiten kijf , al ontstond deze 
nadatt Darwins theorie er was doorgebroken. Ook Huxley en Wallace 
mochtenn zich in dezelfde periode in een aanzienlijke bewondering van-
uitt de Verenigde Staten verheugen, zodat de Amerikaanse Spencer-
hypee minder uniek is dan men op het eerste gezicht zou kunnen denken 
enn samenhing met de algemene sterke interesse voor het darwinisme. 
Off  moet de voorliefde van de Amerikanen voor Spencers versie van de 
evolutieleerr toch worden verklaard uit diens lamarckisme?111 Het la-
marckismee zoals het zich in de Verenigde Staten ontwikkelde, baseerde 
zichh niet op Spencer. In het natuurwetenschappelijke domein ging het 
terugg op de opvattingen die de oorspronkelijk uit Zwitserland afkom-
stigee zoöloog Louis Agassiz al vóór Darwins Origin uitdroeg. En in het 
domeinn van de sociale wetenschappen gaf het voedsel aan opvattingen 
diee on-spenceriaans genoemd kunnen worden. Lamarckisten bleken 
ookk in Amerika vaak van mening dat actief staatsoptreden, door het 
doorvoerenn van sociale hervormingen, de evolutie van de mens kon 
sturen;; wanneer dergelijke hervormingen namelijk de geestelijke en li-
chamelijkee gezondheid zouden verbeteren, zou vervolgens die verbe-
terdee gezondheid worden doorgegeven aan de volgende generaties, 
aangezienn verworven eigenschappen voor erfelijk werden gehou-
den.1122 Deze gedachte van een collectief geleide sociale evolutie ging 
dwarss in tegen alles wat Spencer geloofde. 

Tenn tijde van het hoogtepunt van de Amerikaanse 'Spencer-vogue', 
grofwegg tussen 1870 en 1890, was het begrip 'sociaal-darwinisme', 
mett zijn negatieve connotatie, in Amerika nog niet of nauwelijks be-
kend.. De ontdekking na 1880 van het sociaal-darwinisme als een sa-
menhangende,, gevaarlijk geachte, ideologie viel weliswaar middenin 
dee periode van Spencers roem, maar het waren Franstalige Europeanen 
diee deze ontdekking het eerst deden en hun kritische geluiden drongen 
nogg nauwelijks in Amerika door."3 Zelfs in 1906 was het begrip soci-
aal-darwinismee niet algemeen bekend onder Amerikaanse sociologen. 
Lesterr Frank Ward vertelde zijn collega's dat hij in juli dat jaar, in Lon-
den,, was gevraagd te reageren op een artikel van de Franse vredesacti-
vistt Jacques Novicow dat de titel "Sociaal-darwinisme" droeg. Ward 
maaktee duidelijk - zoals we eerder zagen - dat over dit verschijnsel in 
Europa,, vooral op het continent, veel werd gediscussieerd, ook al was 
err bepaald geen overeenstemming over wat men er precies onder moest 
verstaan.. Hij stelde dat het in Europa vooral biologen waren die het so-
ciaal-darwinismee verdedigden, terwijl de sociologen er vaak kritiek op 
hadden.. Deze Europese sociaal-darwinisten vielen volgens Ward in 
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tweee groepen uiteen: zij die vooral spraken over de economische strijd 
omm het bestaan, maar dit achtte hij welbeschouwd niets anders dan het 
klassiekee malthusianisme; en zij die schreven en discussieerden over 
dee rassenstrijd en zijn betekenis voor de menselijke vooruitgang (maar 
zijj  gebruikten nooit zelfde term 'sociaal-darwinisten' om zich mee aan 
tee duiden - dat deden alleen hun tegenstanders, socialistisch en pacifis-
tischh georiënteerde sociologen, aldus Ward.) Deze door Ward gegeven 
karakteristiek,, maar vooral het feit dat hij zijn collega's moest uitleg-
genn wat het sociaal-darwinisme precies inhield, laat zien dat hij het niet 
associeerdee met Spencer.114 Elke Amerikaanse socioloog was immers 
vertrouwdd met het werk van Spencer en had over diens sociale evolu-
tietheoriee geen uitleg nodig. 

Ookk een andere inleider op diezelfde bijeenkomst van Amerikaanse 
sociologenn in 1906, professor David Collin Wells, koppelde Spencer 
loss van het sociaal-darwinisme. Wells toonde zich een overtuigd aan-
hangerr van de "sociale biologie" (een term die hij, anders dan 'sociaal-
darwinisme',, algemeen bekend veronderstelde bij zijn gehoor), en hij 
noemdee daarbij de Engelsen Galton en Pearson, de Nederlander Stein-
metzz en de Duitsers Schallmayer en Ploetz als zijn grote voorbeelden. 
Hett studieterrein van deze sociale biologie was de concreet aanwijs-
baree invloed van sociale instituties en verschijnselen op de biologische 
gezondheidd van de mens. Daarbij moest worden gedacht aan elk men-
selijkk handelen dat de kwaliteit van het nageslacht verminderde, ofwel 
rechtstreekss door bijvoorbeeld het overmatig gebruik van alcohol en 
tabak,, of indirect door het ondersteunen van zwakken, waardoor werd 
voorkomenn dat de gebruikelijke selectiemechanismen hen elimineer-
denn en hun voortplanting verhinderden. Met Spencers filosofisch ge-
tintee sociale evolutietheorie had dit alles volgens Wells weinig te 
maken.. Spencer had zich steeds gericht op het naar analogie van de na-
tuurlijkee evolutie verklaren van de sociale ontwikkeling, waarbij hij 
socialee instituties zelf als evoluerende organismen beschouwde. In 
Wells'' sociale biologie daarentegen ging het om heel concrete, statis-
tischh meetbare invloeden op het erfelijk materiaal van de mens. Hij 
noemdee zijn benadering, niet die van Spencer, "sociaal-darwinisme" en 
voegdee toe dat hij deze term had geleend van Europese schrijvers, 
daarmeee net als Ward de niet-Amerikaanse oorsprong ervan onderstre-
pend.115 5 

Maarr de visie van Ward en Wells werd niet algemeen geaccepteerd en 
voorr velen werd Spencer toch het schoolvoorbeeld van het sociaal-dar-
winisme.. Als "isme" werd het sociaal-darwinisme vooral door zijn cri-
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ticii  gedefinieerd en beschreven. Dat droeg vanaf het begin bij aan zijn 
negatievee reputatie en de verbinding met eugenetica en racisme deed 
dee rest. Kortom: Social Darwinism, as almost everyone knows, is a Bad 
Thing,Thing, zoals Robert Bannister in 1979 treffend constateerde. Spencers 
radicalee individualisme raakte door de slechte reputatie van het lais-
sez-fairesez-faire sociaal-darwinisme in diskrediet. Kort na elkaar, in 1941, ver-
schenenn er in Amerika en Engeland diverse studies waarin het sociaal-
darwinismee een vaste plaats kreeg in de ideologische voorgeschiedenis 
vann het nazisme. Omdat de naam van Spencer zozeer met het concept 
sociaal-darwinismee verbonden was geraakt en zijn sociale filosofie te-
gelijkk te boek stond als dé succesfilosofie van de Amerikaanse Gilded 
Age,Age, wierp de ideologische ontleding van het nazisme onbedoeld een 
lelijkee schaduw over de hoogtijdagen van het negentiende eeuwse 
Amerikaansee kapitalisme. De struggle-ïilosoüt van de Amerikaanse 
robberrobber barons leek nu op hetzelfde neer te komen als de eliminatiefilo-
sofiee van de alles vertrappende Hitlerscharen. Rohan Butler stelde in 
zijnn The roots of national-socialism (1941) dat Darwins Origin in de 
jarenn voorafgaand aan de Duitse Eenwording van 1871 het belangrijk-
stee nieuwe element was dat in de Duitse maatschappijvisie werd geïn-
troduceerd.. En, zonder hem met name te noemen, verbond hij in één 
ademm ook Spencer met de intellectuele voorgeschiedenis van het natio-
naal-socialisme:: "De doctrine van the survival of the fittest sloot bij-
zonderr goed aan bij de Duitse zienswijze met zijn nadruk op de kracht 
vann het 'Volk' in de machtspolitieke strijd ..." In dezelfde lij n betoogde 
Williamm McGovern {From Luther to Hitler, 1941) dat Spencers opvat-
tingg over de maatschappij als organisme onbedoeld bevorderlijk was 
geweestt voor de irrationalistische en totalitaire visie op staat en samen-
levingg van de nazi's.116 

Inn hetzelfde jaar 1941 publiceerde Carlton Hayes, van de universiteit 
vann Columbia, A generation of materialism. Hayes zag zich daarin ge-
noodzaaktt zijn beeld van de periode 1871 tot 1900 aanzienlijk bij te 
stellen.. Had hij deze eerst gezien als een glorieuze periode in de wes-
tersee beschaving, een tijd van toenemende vrijheid, democratie en van 
socialee en wetenschappelijke verworvenheden, nu meende hij dat toen 
ookk het zaad was gestrooid waaruit de destructieve dictaturen waren 
voortgekomenn die tot de Tweede Wereldoorlog hadden geleid. Evenals 
Butlerr en McGovern, ging hij op zoek naar de oorzaken van de totali-
tairee ontsporing. Hayes liet er geen twijfel over bestaan dat veel van 
watt er was misgegaan kon worden teruggevoerd op de "erfenis van het 
darwinisme".. Darwins theorie had de elite onder de bekoring gebracht 
vann een nieuwe evolutionaire conceptie die universeel toepasbaar leek. 
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Hett darwinisme, met zijn accent op de strijd om het bestaan, had het 
materialismee van de industriële revolutie, dat gericht was op bezitsver-
meerderingg door scherpe competitie, bevorderd, evenals het agressieve 
nationalismee van pangermanisme en panslavisme dat, gesterkt door de 
nieuwee natuurwetenschappelijke inzichten, de confrontatie zocht. In 
Hayes'' analyse vloeide het evolutionaire materialisme samen met het 
industriëlee en militaire materialisme, met als gemeenschappelijke 
kerngedachtee dat, wie het conflict aangaat en winnend afsluit, aan de 
goedee kant van de evolutie stond. Hayes meende in de betrokken pe-
riodee een "immense mode" van "het sociologisch en filosofisch darwi-
nisme""  te kunnen waarnemen; Spencer maakte daarvan deel uit en 
speeldee in Hayes' ogen zelfs de hoofdrol in de omvorming van het dar-
winismee van een natuurwetenschappelijke theorie in een algemene 
evolutionairee filosofie, die fysieke kracht ten onrechte gelijk stelde 
mett morele rechtvaardigheid."7 

Onvredee met de totalitaire erfenis van de tweede helft van de negen-
tiendee eeuw bewoog ook Jacques Barzun. Zijn Darwin, Marx, Wagner 
(eveneenss uit 1941) is goedbeschouwd een cultuurkritiek van die pe-
riode.. Een 'mechanistisch materialisme' kreeg hierin naar zijn mening 
dee overhand. Darwin droeg daaraan in zeer belangrijke mate bij omdat 
hijj  de evolutie omvormde tot "een volledig mechanisch en materieel 
systeem"" door de natuurlijke selectie van toevallige variaties aan te 
wijzenn als het mechanisme van de evolutie. Dit betekende volgens Bar-
zun:: ontkennen dat het universum een doel heeft. Marx op zijn beurt 
zorgdee ervoor dat ook op het sociale vlak het doelgericht handelende 
individuu volledig ondergeschikt werd aan - op materiële belangente-
genstellingenn van groepen terug te voeren - wetmatigheden. Het irra-
tionalismee van de fascistische bewegingen zag Barzun als een felle re-
actiee op deze marginalisering van de menselijke wil. In zijn kritiek op 
hett evolutionaire materialisme bewandelde Barzun dezelfde weg als 
Hayess en ook gaf hij Spencer daarin bijna dezelfde rol als Hayes deed, 
all  was Barzun uitgesprokener. Voor hem was Spencer, die voort-
bouwdee op Malthus en Comte, de centrale figuur in de ontwikkeling en 
verspreidingg van de materialistisch-evolutionaire filosofie; Spencer 
bepaaldee het gezicht van de periode en maakte deze tot "een tijdperk 
vann sociaal-darwinisme". Barzun gebruikte deze term, hoewel hij er 
geenn twijfel over liet bestaan dat hij Darwin vooral als een compilator 
enn analist van biologische data beschouwde, die voor de samenbin-
dendee ideeën achter zijn theorie afhankelijk was van genoemd drietal 
(Malthus,, Comte en Spencer). Hun materialistisch-evolutionaire filo-
sofie,, en niet Darwins beroemde boek, achtte Barzun verantwoordelijk 
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voorr de vernietiging van het geloof en de zedelijke beginselen, die de 
periodee 1870-1914 deed verworden tot "één lange roep om bloedver-
gieten".. Diverse oorlogszuchtige partijen, imperialisten, racisten, en 
socialistenn op zoek naar een machtsovername, riepen Spencer en Dar-
winn aan en degenen die zich op hen baseerden, zoals Tyndall, Huxley, 
Bagehot.. De idee van de natuurlijke selectie die alles leek te kunnen 
verklaren,, van het een-cellig leven tot het menselijk denken en hande-
len,, hield een hele generatie denkers in de ban, een generatie die als 
grootstee wens had "om zich te ontdoen van het vitalisme, van de wil , de 
doelgerichtheidd of het goddelijk ontwerp als verklaringen van het 
levenn en om deze te vervangen door een automatische materiële oor-
zaak":: natuurlijke selectie. Zo ontstond wat Barzun "de genetische 
dwaling""  noemde: het reduceren van alle ervaringen tot hun geneti-
sche,, materiële, oorsprong."8 

Eenn nieuw patroon voor de historische plaatsbepaling van het soci-
aal-darwinisme,, namelijk als één van de ideologische wortels van het 
nazisme,, was gevormd. Spencer was daarbij naar voren gekomen als de 
denkerr achter Darwin, als de hardvochtige filosoof van het darwinisme 
énn van zijn sociale toepassingen. Op 11 april 1945, om half vier 's mid-
dags,, reden Amerikaanse soldaten Buchenwald binnen. Het was het 
eerstee concentratiekamp dat werd bevrijd. De aanblik van de uitgemer-
geldee gevangenen, 21.000 in totaal, verbijsterde de bevrijders en de 
meegereisdee oorlogscorrespondenten. Over de hele wereld drong door 
watt een concentratiekamp was. En veelgebruikte begrippen als selec-
tie,, eliminatie, struggle for existence, eugenetica en survival of the fit-
testtest kregen een heel andere, afschuwelijke, dimensie. Het radicale libe-
ralismee van Spencer was, via het concept sociaal-darwinisme dat als 
eenn van de oorzaken van de nazistische ontsporing werd gezien, ver-
knooptt geraakt met de ideologie van totalitaire regimes. De loop van de 
wereldgeschiedeniss had aldus niet alleen een deuk geslagen in Spen-
cerss reputatie, maar had bovenal ook de sociaal-biologische verkla-
ringswijzee in de sociologie voor de komende decennia ernstig in dis-
krediett gebracht. 




