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7 7 

DeDe biologische utopie van Alfred Wallace 

HERINNERINGG AAN OWEN 

Hett leek op een Dickens-scène, vol ernst en sobere schoonheid: de tim-
mermansleerlingg John Wallace, in dienst bij de kleine Londense aanne-
merr Mr. Webster, moest zich in de winter van 1837 plotseling ontfer-
menn over zijn jongere broer Alfred. Amper veertien jaar was Alfred, 
maarr vroegwijs en belezen (hij was ten slotte de zoon van een biblio-
thecaris).. En noodgedwongen vroegvolwassen, nu zijn ouders hem, 
vanwegee de verhuizing naar een kleinere woning, het huis uit hadden 
latenn gaan. Tegen een geringe vergoeding mocht hij John's kamer bij 
Mr.. Webster delen, ze sliepen in hetzelfde bed. Het was een tijdelijk ar-
rangement;; het jonge leeswonder (dat Cervantes, Milton, Pope, Byron 
enn Dante al verslonden had, evenals delen van Dickens' Pickwick) was 
voorbestemdd om landmeter te worden, net als zijn andere broer, Wil-
liam.' ' 

Ditt verblijf in Londen duurde slechts enkele maanden, maar niette-
minn was het een periode die in de uiterst ontvankelijke geest van de 
kleinee Alfred Wallace diepe sporen achterliet. Hij maakte van nabij 
kenniss met het arbeidersbestaan, levend tussen de tien timmerlieden en 
schrijnwerkerss die Mr. Webster in zijn werkplaats aan Hampstead 
Roadd in dienst had. De werkdag begon 's morgens vroeg, om zes uur, 
maarr duurde, na aftrek van de middagpauze, toch niet langer dan tien 
uur.. Ook overigens waren de arbeidsomstandigheden, zoals Wallace 
zichh later meende te herinneren, goed: elke dag was er vers vlees te 
eten,, werklieden met een gezin hadden twee of drie kamers tot hun be-
schikking,, er werd in de werkplaats weinig gevloekt en gescholden en 
alleenn in tijden van grote slapte vielen er ontslagen.2 Dit waren geen 
dickensiaansee 'barre tijden'. 

Dee avonden, vanaf een uur of zeven, waren zij vrij . Dan trokken John 
enn Alfred door de stad. Vaak gingen ze naar de Hall of Science in John 
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Street,, een club voor leergierige werklieden, vergelijkbaar met de be-
kendee mechanics' institutes waar ook W.R. Greg zijn lezingen hield. 
Veell  van de vaste bezoekers waren aanhangers van Robert Owen en 
somss werden er lezingen gewijd aan zijn socialistische denkbeelden en 
inn het bijzonder aan zijn sociaal-utopische experiment in New Lanark, 
Schotland,, waar hij rond de fabriek die hij daar bezat zijn vermaarde 
socialistischee leefgemeenschap opbouwde. Eén keer in deze periode 
wass Wallace er getuige van dat de rijzige Owen zelf een korte toe-
spraakk in de Hall of Science hield. In het jonge brein van Alfred Wal-
lacee plantten Owen en zijn volgelingen, de Owenites, de twijfel aan een 
alomtegenwoordigee goedgunstige God doordat zij de alomtegenwoor-
digheidd van het sociale onrecht lieten zien. Maar zij gaven hem ook de 
optimistischee overtuiging mee dat dit onrecht kon worden rechtgezet, 
omdatt de mens in wezen goed was. Zo werd in zijn bewustzijn Provi-
dentiadentia verdrongen door Utopia* Owen en de Owenites maakten een 
ongelovigee en een utopist van Wallace, een jonge man met een vast en 
zeerr aards geloof in de mogelijkheid van een veel betere wereld. 

Maarr maakten ze ook een socialist van hem? In zijn autobiografie (My 
life),life), die hij in 1905 op 82-jarige leeftijd publiceerde, besteedde Wal-
lacee opvallend veel aandacht aan de bijzondere betekenis die Owen in 
zijnn leven had gehad. Hij noemde Owen een van de beste en grootste 
mannenn van de negentiende eeuw en zei dat hij hem "altijd" had be-
schouwdd als zijn "eerste leraar in de filosofie van de menselijke na-
tuur""  en als zijn "eerste gids door het labyrint van de sociale weten-
schap".. Hoewel niet behoeft te worden getwijfeld aan zijn oprechte be-
wonderingg voor Owen en diens sociaal baanbrekende werk, zijn er aan-
wijzingenn dat Wallace Owens invloed achteraf een maatje te groot te-
kende.. Om dit te begrijpen moet men zich realiseren dat Wallace zich 
inn de laatste fase van zijn leven bewust ten doel had gesteld om het so-
cialismee uit te dragen waar hij maar kon. Hij greep zijn autobiografie 
aann als een gelegenheid om opnieuw de aandacht op Owens ideeën te 
vestigen.. Tegelijk moest hij echter toegeven dat hij vroeger slechts een 
"zeerr beperkte kennis" van Owens geschriften had bezeten en hij liet 
doorschemerenn pas onlangs diens belangrijkste werken en diens bio-
grafiee te hebben gelezen. Belangrijker nog is dat Wallace, min of meer 
verontschuldigend,, aangaf dat hij na zijn jonge en oppervlakkige ken-
nismakingg met Owen "de individualistische standpunten van Herbert 
Spencerr en de politieke economen" had overgenomen.4 

Medee door toedoen van Wallace zelf is het beeld ontstaan dat hij, als 
socialistt onder de darwinisten, een bijzondere, nogal excentrische po-
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sitiee innam. Bovendien heeft zich de indruk gevestigd, stevig aange-
wakkerdd door zijn bevlieging voor het spiritisme, dat de denkbeelden 
vann Wallace onsamenhangend en onevenwichtig waren. Is het immers 
niett merkwaardig dat de socialist Wallace zich bij de ontdekking van 
zijnn evolutietheorie liet inspireren door Malthus, de schrik van de arme 
volkmassa's?? Hoe viel het strikte selectionisme van zijn biologie te 
combinerenn met de solidaristische idealen die men bij een socialist ver-
wacht?? En hoe kon hij tegelijk beïnvloed zijn door het socialistisch 
utopismee van Robert Owen en de individualistische filosofie van Her-
bertt Spencer? 

Err is, naar ik hoop aan te tonen, meer samenhang in de biologische 
enn sociale denkbeelden van Wallace dan wel is verondersteld. Die sa-
menhangg dient echter niet primair te worden gezocht in zijn socia-
lisme.. Zoals Wallace zelf aangaf, kwam zijn overstap naar het socia-
lismee op een opvallend laat moment in zijn leven, in 1889, op 66-jarige 
leeftijd,, na lezing van Edward Bellamy's "Utopia van het collecti-
visme""  Looking Backward (1888).5 

Hoee intens en langdurig was de door Wallace opgebiechte invloed van 
Spencer?? Volgens Amabel Williams-Ellis, in haar Wallace-biografie, 
wass slechts sprake van een kortstondig spenceriaans intermezzo en was 
Wallace,, afgezien van die korte tussenperiode, zijn leven lang een 
Owenite.Owenite.66 Voor de beoordeling van de sociale context van Wallace's 
eigenn evolutietheorie is het van groot belang om zo precies mogelijk 
vastt te stellen of hij nu vooral geïnspireerd was door Owen, of door 
Spencer,, die een eigen evolutietheorie te bieden had. Zonder af te din-
genn op de betekenis die Owens utopische idealen voor Wallace hadden, 
will  ik benadrukken dat Wallace, afgezien van de laatste vijfentwintig 
jaarr van zijn lange leven, een uitgesproken spenceriaan was (vooral in 
sociaal-filosofischh opzicht, minder in biologische zin). 

Ditt spoort niet met het gangbare beeld van Wallace. Toch heeft hij-
zelff  absoluut geen geheim gemaakt van zijn bewondering voor Spen-
cer.. Er zijn zeker acht verschillende plaatsen in My life waar Wallace 
expliciett aangaf dat hij de invloed van Spencer, die hij soms in één 
ademm noemde met John Stuart Mill , had ondergaan.7 Hij gaf zijn oudste 
zoonn de naam 'Herbert Spencer Wallace' en in vrijwel dezelfde periode 
(1866)) adviseerde hij Darwin om de term 'natuurlijke selectie' (die 
leekk te impliceren dat de evolutie werd gestuurd door een intelligente 
'kiezer')) te vervangen door Spencers term the survival of the fittest. 
Minstenss even belangrijk is dat de invloed van Spencer op Wallace 
zeerr langdurig was, zich uitstrekkend tot een periode van ongeveer 35 
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jaar.. Het begin van deze spenceriaanse periode lag in het jaar 1853, 
toenn Wallace, kort na terugkeer van zijn reis naar het Amazone-gebied, 
Spencerss Social statics las en er de gedachte aan ontleende dat het 
rechtt om de aarde te gebruiken aan eenieder gelijkelijk toekwam, zodat 
particulierr grondbezit uit den boze was. Het was de opmaat voor zijn 
lateree kruistocht voor de nationalisatie van het grondbezit. 

Ookk kort na zijn tweede tropische reis, dit keer naar de Maleise Ar-
chipel,, zocht hij intellectuele steun bij Spencer. Samen met Henry 
Batess besloot hij, in 1862 of 1863, de bewonderde Spencer thuis op te 
zoeken.. "Onze gedachten waren vol van het grote onopgeloste pro-
bleembleem van de oorsprong van het leven - een probleem dat Darwins 
'Originn of Species' evenzeer in duisternis gehuld liet als ooit tevoren -
enn we keken naar Spencer als de enige levende man die ons op het 
spoorr kon brengen."8 Bates voerde meer het woord dan de schuchtere 
Wallacee en bracht hun gezamenlijke "immense bewondering" voor het 
werkk van Spencer tot uitdrukking. Echter, tot hun enigszins naïeve te-
leurstellingg deelde de aanbeden evolutiefilosoof hen mee dat hij de 
oorsprongg van het leven als een té fundamenteel en wetenschappelijk 
voorlopigg onoplosbaar probleem beschouwde, al meende hij wel zeker 
tee weten dat het leven zich uit de materie had ontwikkeld. In de jaren 
daarnaa onderhielden Wallace en Spencer regelmatig contact, met als 
meestt opmerkelijke resultaat dat de nogal eigengereide Spencer in 
18744 de eerste zes hoofdstukken van het manuscript voor zijn Princip-
lesles of sociology voor kritisch commentaar aan Wallace voorlegde, het-
geenn zeker een bijzonder teken van vertrouwen in diens sociaal-weten-
schappelijkk oordeelsvermogen mag heten.9 Het is onwaarschijnlijk dat 
Spencerr Wallace op deze wijze zou hebben geconsulteerd indien hij 
hemm op dat moment als een fervent socialist had beschouwd. 

Dee uiteindelijke verwijdering die er tussen hen optrad, was niet zo-
zeerr het gevolg van een groeiende afkeer bij Wallace van Spencers in-
dividualistischee sociale filosofie, zoals wel is gesuggereerd.10 Veeleer 
wass het onenigheid over de nationalisatie van het grondbezit die hun 
relatiee bekoelde. Dit geschilpunt kwam aan het licht in 1889, hetzelfde 
jaarr waarin Wallace zich tot het socialisme bekende. Tot dat moment 
hadd hij Spencer beschouwd als een bondgenoot in zijn strijd voor ge-
meenschappelijkk grondbezit en zelfs als zijn leermeester op dit gebied. 
Datt was niet veranderd toen hij in 1881 onder de invloed was geraakt 
vann de radicale grondpolitiek van de Amerikaan Henry George, die 
zich,, hoewel zelf geen socialist, in zijn Progress and poverty een uitge-
sprokenn voorstander van nationalisatie van het grondbezit had ge-
toond.. In datzelfde jaar had Spencer nog aan Wallace geschreven dat 
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hijj  "volledig sympathiseerde" met de algemene doelstellingen van de 
LandLand Nationalisation Society (waaraan Wallace zich als voorzitter ver-
bondenn had), hoewel hij niet zo ver wilde gaan het programma van dit 
genootschapp te onderschrijven. Hij was van mening dat de publieke 
opiniee nog niet voldoende doordrongen was van de urgentie van het 
vraagstuk,, zodat er nog geen politiek succes te behalen was. Hij bracht 
ookk nog een tweede, weinig heldhaftig klinkend, argument naar voren: 
hijj  vreesde dat zijn persoonlijke invloed eronder zou lijden wanneer hij 
Wallace'ss omstreden cause célèbre zou steunen en hij wenste zijn te-
genstanderss geen extra wapens in handen te geven die tegen hem ge-
bruiktt konden worden. Hiermee maakte Spencer vooral duidelijk hoe 
kwetsbaarr hij zijn eigen positie vond.11 Tegen 1889, toen de Fabians, 
medee onder invloed van George, de nationalisatie van de grond tot hun 
politiekee zaak maakten, bleek Spencer met zijn weifelmoedigheid in-
middelss meer aan de kant van de tegen- dan van de voorstanders te 
staan.. Wallace toonde zich bijzonder bitter hierover toen hij schreef dat 
Spencer,, 'the great philosopher', zich een 'helpless guide' had ge-
toond.12 2 

Maarr tot een volledige breuk leidde dit niet, zoals bleek in 1894, toen 
Spencerr bij herhaling probeerde Wallace te bewegen om zich in een ar-
tikell  of ingezonden brief te keren tegen Lord Salisbury's "onzinnige" 
weergavee van de theorie van de natuurlijke selectie. Spencer liet duide-
lij kk en respectvol doorklinken dat hij, na Darwins dood, Wallace be-
schouwdee als de meest prominente verdediger van die theorie.13 Wal-
lacee op zijn beurt toonde zich niet rancuneus: hij kenschetste Spencer 
inn 1906 als een 'reasoning genius' en omschreef zijn meningsverschil-
lenn met hem als "slechts vlekken op de zon van zijn grote intellectuele 
krachten."14 4 

Hett is niet moeilijk te verklaren waarom Spencers filosofie Wallace 
enthousiastt maakte. Wallace was bijzonder geïnteresseerd in de sociale 
evolutiee en hij trachtte, net als Spencer, aan zijn vooruitgangsgeloof 
eenn biologische basis te geven. Beide mannen deelden vooral ook de 
opvattingg dat de intellectuele ontwikkeling van de mens niet volledig 
uitt de natuurlijke selectie kon worden verklaard. "Meesterlijk" noemde 
Wallacee Spencers uiteenzetting van diens algemene evolutieleer.'5 Ze 
deeldenn bovendien het ideaal van een antimilitaristische samenleving, 
diee zoveel mogelijk vrij was van overheidsdwang.16 Er was verder een 
opvallendee verwantschap in sociale positie: ze waren beiden van een-
voudigee afkomst, moesten het beiden stellen zonder professionele op-
leidingg - waardoor ze academische buitenstaanders waren - en ze 
warenn beiden door hun precaire financiële omstandigheden, veroor-
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zaaktt door de onmogelijkheid om een betaalde functie te verwerven, 
noodgedwongenn broodschrijvers. 

Maarr hoe belangrijk al deze overeenkomsten ook waren, de band 
tussenn Wallace en Spencer vindt zijn verklaring vooral in het feit dat ze 
langee tijd deel uitmaakten van dezelfde sociale en intellectuele bewe-
ging,, die van het radicalisme. Dit was een bijzonder brede beweging, 
diee de anti-autoritaire, op de laissez faire-idee gefundeerde, political 
economyeconomy van Ricardo en Mil l omvatte, maar ook het sociaal activisme 
vann de Chartisten. Wallace en Spencer waren beiden radicalen, sociale 
hervormerss vanuit een links-liberale inspiratie. Wat hield dit radica-
lismee in? Allereerst een felle afkeer van de aristrocratie en haar wereld-
lijk ee en kerkelijke macht. In dit radicalisme kwam het verzet van de 
ambitieuzee middenklasse tegen het gesloten systeem van klasse-privi-
legess tot uitdrukking. De aristocratie beschouwde men als een sociaal 
nuttelozee en spilzieke klasse, die parasiteerde op de economische suc-
cessenn van de industriële burgerij en de mooiste baantjes voor zichzelf 
reserveerdee (Jobbery).11 Deze adelhaat ging logisch over in een afwij-
zingg van de (conservatieve) staat, die men zag als de behartiger van de 
privébelangenn van degenen die hun positie te danken hadden aan erfe-
lijk ee privileges. Daar tegenover pleitten de radicalen voor een open sa-
menleving,, waarin topfuncties bereikbaar waren voor de talentvolste 
individuen.. Zij waren uitgesproken voorstanders van de open selectie 
vann de geschiktsten. Erfelijke privileges en meritocratische selectie 
stondenn lijnrecht tegenover elkaar. Maar ook standsverschil en gelijk-
heid.. De idee van de sociale gelijkheid - vooral opgevat als gelijke 
startconditiess - was een belangrijke inspiratiebron die het radicalisme 
deeldee met het socialisme. In zekere zin was het selectieprincipe met 
ditt gelijkheidsideaal verbonden: alleen een gelijke start kon leiden tot 
eenn eerlijke selectie van de besten. En een gelijke start vereiste: vrij -
handel,, het opheffen van handelsbelemmeringen. Daarbij was het radi-
calismee uitgesproken individualistisch van aard en incorporeerde het 
dee sociale idealen van het economisch liberalisme, zoals de malthusi-
aansee idee dat vrijwillig e geboortenbeperking een sleutelrol zou kun-
nenn en moeten spelen om de sociale problematiek van de arbeiders-
klassee op te lossen. 

Hett radicale verzet tegen alle geërfde en onverdiend verworven pri-
vilegess mondde uit in verschillende plannen voor parlementaire her-
vorming,, gericht op verdere democratisering. John Bright, de parle-
mentairee leider der radicalen, en John Stuart Mil l waren hierbij belang-
rijkee gangmakers. Mil l en Wallace waren in politiek opzicht geestver-
wanten.. Ook Mil l zag Robert Owen als een inspirerend voorbeeld en ij -
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verdee voor een fundamentele hervorming van het grondbezit. Wallace 
hadd aan het slot van zijn Malay Archipelago (1869) kritiek gespuid op 
hett particuliere grondbezit in Europa als een uiting van resterend "bar-
barisme""  in de moderne beschaving. Dit trok Mill s aandacht, die Wal-
lacee vervolgens overhaalde om lid te worden van zijn Land Tenure Re-
formform Association.1*  Maar belangrijker is dat de vergelijking met Mil l 
laatt zien dat de politieke evolutie die Wallace doormaakte niet op zich-
zelff  stond en allerminst exotisch was. Mil l onderging in grote lijnen de-
zelfdee evolutie: van liberaal radicalisme tot socialisme. Wallace volgde 
hett politieke voorbeeld van Mill , zij het met vertraging. Ook Spencer 
begonn bij het radicalisme, maar hij kon en wilde de overstap naar het 
staatss vriendelijke socialisme niet maken. Toen Wallace nog steeds 
onderr invloed van het spenceriaans waardenpatroon stond, begon Mil l 
zichh - vanaf 1868, twee jaar na zijn intrede in het parlement -, tegen 
hett laissez-faire-princïpe te keren en te pleiten voor overheidsmaatre-
gelenn gericht op sociale verbeteringen.19 Coöperatie en altruïsme 
achttee hij in ethisch opzicht superieur aan het heersende competitieve 
individualismee en hij verbond de coöperatieve gedachte met het klas-
siekee socialisme van Owen, Saint-Simon en Fourier.20 Wallace nam dit 
waardenpatroonn uiteindelijk over, maar hij had tijd nodig om van 
Spencerr los te komen. Het begin van dit langdurige proces gaat terug 
opp een artikel uit 1869 waarin hij zich de vraag stelde (die ook Spencer 
zelff  bezighield) of de theorie van de natuurlijke selectie de intellectu-
ele,, morele en culturele evolutie van de mens wel afdoende kon verkla-
ren.. De omwenteling in zijn denken, die zich hier begon af te tekenen, 
iss soms verklaard uit zijn opkomende belangstelling voor het spiri-
tisme,, maar ook uit de striktheid van zijn selectionisme.21 Zonder deze 
verklaringenn volledig te weerspreken, hoop ik aan te tonen dat er een 
algemeneree reden is: Wallace begon over de beperkingen van de selec-
tietheoriee ten aanzien van de menselijke evolutie na te denken zodra hij 
gingg betwijfelen of deze wel paste bij zijn sociale utopie, die uiteinde-
lij kk uitmondde in zijn eigen vorm van socialisme, waarin de oude ban-
denn met de radicale traditie nog waren te zien. 

Velee draden in het denken van Wallace zijn met het radicalisme ver-
bonden.. Het consequente utilitarisme in zijn evolutietheorie, zijn plei-
dooienn voor democratische hervormingen, voor sociale gelijkheid in 
termenn van kansgelijkheid, zijn sterke gehechtheid aan Spencers be-
gripp sociale rechtvaardigheid (social justice) en aan 'waarachtig indi-
vidualisme'' ("concurrentie onder strikt gelijke condities", leidend tot 
eenn open selectie van de besten), zijn inzet voor hervorming van het 
grondbezitt en, bovenal, zijn steeds weer blijkende morele verontwaar-
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digingg over de erfelijke privileges van de aristocratie, het zijn allemaal 
uitingenn en keuzes die passen in de radicale traditie die Bentham, 
Spencerr en Mil l verbindt.22 Maar dit radicalisme had één groot nadeel: 
hett was in essentie een anti-beweging, een anti-aristocratische mentali-
teitt die tekortschoot op het moment dat er behoefte ontstond aan het 
formulerenn van een positieve, niet-kerkelijke en niet-aristocratische, 
visiee op de toekomst. Het socialisme kon in deze behoefte voorzien. 
Velenn in Groot-Brittannië maakten dan ook, in de decennia na de dar-
winistischee revolutie, de overstap van radicalisme naar socialisme. 
Wallacee was één van hen. Zijn overstap naar het socialisme in 1889 
viell  samen met de socialist revival van de jaren tachtig.23 De implica-
tiess van Darwins theorie hadden Wallace duidelijk gemaakt dat hij een 
socialee theorie nodig had. 

Dee overgang van Victoriaans radicalisme naar socialisme betekende 
niett dat het individualisme definitief werd verruild voor collectivisti-
schee opvattingen. De liberale en libertaire waarden en houdingen van 
hett radicalisme kregen, als uiting van verzet tegen de onrechtvaardige 
verdelingg van welvaart in de kerkelijk-aristocratische samenleving met 
haarr versteende hiërarchische levensbeschouwing, een vaste plaats in 
hett socialisme. Vooral in het Fabian-socialisme van Sidney Webb, Ge-
orgee Bernard Shaw en Annie Besant is dit waarneembaar. Niettemin, 
eenn accentverschuiving in de richting van collectivistische denkbeel-
denn trad onmiskenbaar op. Dit bracht Spencer, die zich hiertegen fel 
verzette,, zoals we eerder zagen in een isolement. Wallace koos op deze 
kruisingg van wegen voor het socialisme, maar bewaarde enige afstand 
tott het collectivisme: hij bleef benadrukken dat in het socialisme dat 
hemm voor ogen zweefde vrijwillige  coöperatie voorop stond. Het radi-
caal-liberalee wantrouwen tegen regeringen en hun maatregelen, dat hij 
vann Spencer erfde, liet hem nooit helemaal los. In die zin was hij niet 
voorr honderd procent een Owenite. Owens sociale idealisme nam de 
gemeenschapp als vertrekpunt.24 In zijn organisch-altruïstische maat-
schappijvisiee werd ruimte voor het individuele belang al gauw geasso-
cieerdd met zelfzucht. Wallace daarentegen bleef, ook na zijn overgang 
naarr het socialisme, een "waarachtig individualisme" en eerlijke com-
petitiee bepleiten als de beste weg naar ontplooiing. Wat hem waar-
schijnlijkk het meest in Owen aantrok was diens sociale moralisme. De 
vestigingg van een 'natuurlijk' systeem van rechtvaardige eigendoms-
verhoudingenn op basis van altruïsme en coöperatie, moest in de utopie 
vann Owen tot een morele regeneratie leiden, met de realisatie van een 
NewNew Moral World als eindresultaat. Dat sprak de moralist Wallace aan, 
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diee zelf een "sociale regeneratie" nastreefde van de "verrotte bescha-
ving""  die hij om zich heen waarnam.25 

DEE HYPER-SELECTIONIST 

RivaalRivaal - dat was het woord dat onwillekeurig bij Darwin opkwam op 
hett moment dat hij zijn relatie tot Alfred Russel Wallace moest be-
schrijven.. Leraar - dat was het woord waarmee Wallace op zijn beurt 
Darwinn kwalificeerde. De verhouding tussen deze twee aanduidingen -
rivaall  en leraar - is kenmerkend voor de verhouding tussen de beide 
heren.. Wallace probeerde het bewonderde voorbeeld van Darwin na te 
volgenn en hij deed dit op zodanige wijze dat zijn leermeester hem in ze-
keree zin als een rivaal zag.26 Darwin voorvoelde scherp hoe het nage-
slachtt over zijn moeilijke relatie met Wallace zou oordelen. Tegen-
woordigg wordt Wallace gezien als een bijzonder zuivere darwinist, 
wienss vurige selectionisme hem welhaast 'darwinistischer' dan Dar-
winn zelf maakte. Zo zag Wallace zichzelf ook.27 Tegelijk staat deze 
'beteree darwinist dan Darwin' te boek als de arme underdog, de mede-
ontdekkerr van de natuurlijke selectie die, in vergelijking tot de rijke 
Darwin,, minder roem en erkenning kreeg dan hem toekwam. 

Enigee relativering is hier op zijn plaats. Wallace verbleef vanaf 1854 
inn de ontoegankelijke binnenlanden van Indonesië en was duss niet in de 
positiee om deel te nemen aan het wetenschappelijk debat in zijn ge-
boortelandd en een eigen wetenschappelijke reputatie op te bouwen.28 

Toenn hij in 1862 in Engeland terugkeerde was de eerste belangrijke dis-
cussiegolff  over Origin al voorbij. Tijdens zijn verblijf in Indonesië was 
hijj  er één keer in geslaagd een belangwekkend artikel gepubliceerd te 
krijgenn in Engeland. Dit artikel, in februari 1855 geschreven op Borneo 
enn handelend over de vraag wat de geografische verspreiding van plan-
tenn en dieren kon vertellen over het ontstaan van nieuwe soorten, kreeg 
niett de waardering die het verdiende.29 In deze omstandigheden was de 
bekendee voorlezing in juli 1858 voor de Linnean Society van het geza-
menlijkee Darwin-Wallace paper, waardoor in historisch opzicht de 
namenn van Darwin én Wallace onverbrekelijk aan de evolutietheorie 
werdenn verbonden, voor Wallace waarschijnlijk het best haalbare. Zo 
heeftt hij het zelf kennelijk ook ervaren. Nooit zag hij aanleiding om 
zichh te beklagen over een oneerlijke behandeling door Darwin en diens 
medestanderss Lyell en Hooker. Bovendien, het essay dat Wallace in 
18588 op het eiland Gilolo had geconstrueerd terwijl hij was geveld 
doorr een koortsaanval en daarna had uitgeschreven op Ternate, bestond 
slechtss uit een achttal pagina's. Het korte betoog kwam erop neer dat er 
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inn de wilde natuur, anders dan bij gedomesticeerde dieren, op grote 
schaalschaal levensvatbare variëteiten ontstaan, die zich geleidelijk steeds 
verderr verwijderen van de oorspronkelijke soort, met daarbij de sug-
gestiee dat dit verschil kan worden verklaard door de 'struggle for exis-
tencetence ', die in de wilde natuur wel heerst en onder gedomesticeerde die-
renn niet.30 De gezamenlijke presentatie van dit essay met twee niet eer-
derr geopenbaarde geschriften van Darwin, wist het publiek van de Lin-
neannean Society in Londen nauwelijks te boeien. Een uitvoerig beargu-
menteerdd en met talrijke voorbeelden geïllustreerd boek als On the ori-
gingin of species was nodig om de wetenschappelijke wereld en het grote 
publiekk van de enorme betekenis van de selectietheorie te overtuigen. 
Dee bescheidenheid die Wallace kenmerkte en die grensde aan verle-
genheid,, was ongetwijfeld medebepalend voor zijn volgzame opstel-
ling.. Maar, zoals ik al benadrukte was het in de gegeven omstandighe-
denn ook een realistische opstelling. Jagend op exotische soorten in Ma-
leisiè'' en op Java, Borneo, Sumatra, Celebes, Nieuw-Guinea en de Mo-
lukken,, was Wallace niet in de gelegenheid om in deze periode zelf een 
doorslaggevendd evolutieboek te schrijven om daarmee op eigen kracht 
dee selectietheorie te vestigen. De persoonlijke geschiedenis van Dar-
winn laat zien welke tour de force hiervoor nodig was. Het ontbrak Wal-
lacee simpelweg aan de tijd, de reputatie en de middelen. Geldgebrek 
dwongg hem zich te concentreren op het verzamelen en verkopen van 
grotee aantallen zeldzame planten en dieren die hij op zijn tropische 
tochtenn ontdekte. Hij was, althans in deze fase van zijn leven, vooral de 
ontdekkingsreizigerr en verzamelaar die was gegrepen door het onbe-
kende,, maar die de systematische theoretische interesse en volhardend-
heidd van Darwin mistte. 

Toenn hij in 1862 in Engeland terugkeerde, koos hij er zonder reserve 
voorr om zich bij de darwinisten aan te sluiten. Ook toen hij in de jaren 
daarnaa steeds meer blijk gaf van eigen interpretaties, bleef hij de strate-
giee volgen om zich telkens weer op te stellen als een trouw darwinist. 
Diee realistische strategie bracht hem middenin de kring van mensen die 
hijj  het vurigst bewonderde: Huxley, Spencer en Darwin zelf. Wallace 
liett geen gelegenheid voorbijgaan om zich met de darwinisten van het 
eerstee uur te associëren: zijn reisverslag {Malay Archipelago) droeg hij 
aann Darwin op, als een hommage aan de persoon en zijn werk; de eerste 
lezingg die hij in 1886 in Amerika hield noemde hij 'De darwiniaanse 
theorie';; zijn verzameling opstellen over natuurlijke selectie uit 1889 
gaff  hij als titel mee Darwinism; hij wierp zich bij gelegenheid op als 
verdedigerr van Darwin, bijvoorbeeld tegenover Samuel Butler toen 
dezee nota bene het standpunt had ingenomen dat Darwin vele voorgan-
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gerss had die met hem op één lijn moesten worden geplaatst. Dat laatste 
ontkendee Wallace, die vond dat Darwin op eenzame hoogte stond en 
zelfss vergeleken kon worden met Sir Isaac Newton.3' Deze gewoonte 
om,, in plaats van op te eisen dat hij de enige echte ontdekker van de na-
tuurlijkee selectie was, zich achter Darwin te scharen, bracht Wallace 
erkenningg en een glansrijke carrière. Hij publiceerde intensief in vele 
landen,, ontving in 1889 een eredoctoraat van Oxford, werd - net als 
Spencerr vóór hem - uitgenodigd voor een lezingentournee in Amerika 
enn werd in de pers (na de dood van Darwin) nu eens the first darwinian, 
dann weer the last of the Great Victorians genoemd, hetgeen niet slecht 
iss voor een underdog^2 Darwin liet niet na om in zijn brieven aan Wal-
lacee te schrijven vanuit het perspectief van "onze" theorie. Hij plaatste 
bijvoorbeeldd zichzelf en Wallace in hetzelfde kamp toen hij zich in 
18599 afvroeg of Huxley zich had "bekeerd tot ons" en ook toen hij 
zichzelff  samen met Wallace positioneerde tegenover de natuuronder-
zoekerr Richard Owen, die zich volgens Darwin te veel liet leiden door 
dee opvattingen van "de aristocratische wereld".33 

Ikk heb de hechte band tussen Wallace en het darwinisme in het voor-
gaandee onderstreept om de eigen, soms van Darwin afwijkende, inter-
pretatiess van Wallace in het juiste kader te kunnen plaatsen. Het is be-
langrijkk te beseffen dat, door zo nu en dan zijn eigen inzichten te vol-
gen,, Wallace zich, noch in zijn eigen bewustzijn noch in dat van zijn 
tijdgenoten,, buiten de hoofdstroom van het darwinisme plaatste. Hoe-
well  zijn standpunten bij Darwin soms tot enige droefenis of zelfs ver-
bijsteringg leidden, was van een echte verwijdering tussen hen nooit 
sprake. . 

Hett duurde enige tijd voordat de afwijkende interpretaties van Wal-
lacee duidelijk naar voren kwamen. Aanvankelijk, in 1864, had hij zich 
inn de ogen van Darwin nog zeer verdienstelijk gemaakt met het artikel 
TheThe origin of human races deduced from the theory of natural selec-
tion.^tion.  ̂ Wallace, onverschrokkener dan Darwin, pakte hier meteen het 
meestt precaire thema, dat van de evolutie van de mens en de mense-
lijk ee intelligentie, bij de horens. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat 
dee mens, lichamelijk en geestelijk, net als de dieren het product was 
vann de evolutie door middel van natuurlijke selectie. Maar hij gaf ook 
aann dat de mensheid doende was zich geleidelijk uit de greep van de 
natuurlijkee selectie los te maken. Dit was in grote lijnen de positie van 
Spencer.. Doordat de mens zich steeds beter wist te beschermen tegen 
fysiekee ontberingen en ongunstige veranderingen in zijn omgeving, 
verplaatstee het selectieproces zich volgens Wallace van de lichamelijke 
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naarr de intellectuele en morele evolutie. Stammen en volken die zich 
quaa intelligentie of moraliteit gunstig onderscheidden, hadden door die 
geestelijkee en sociale eigenschappen een voordeel in de strijd om het 
bestaan.. Zo konden die eigenschappen zich in de loop van de evolutie 
steedss verder ontplooien. Dit kon verklaren waarom de moderne mens 
enerzijdss fysiek nog sterk geleek op de primitieve mens, maar ander-
zijdss in intellectueel, sociaal en moreel opzicht zoveel vooruitgang had 
geboekt.. Het waren gedachten die Darwin aanspraken en die hij later in 
zijnn Descent zou verwerken. Toch kon in dit artikel al worden gezien 
datt Wallace verder wilde gaan. Aan het einde ervan schetste hij kort 
eenn utopisch vergezicht van een wereld van geestelijk volmaakt ont-
wikkelde,, volledig vrije en gelijke mensen die zich geheel van het me-
chanismee van de natuurlijke selectie hadden geëmancipeerd. Ook de 
laagstee rassen hadden inmiddels zoveel mentale voortgang geboekt dat 
zijj  het hoogste geestelijke peil van de Germaanse volken hadden be-
reikt.355 De utopist in Wallace kreeg hier al enigszins de overhand op de 
bioloog.. Naast bewondering uitte Darwin ook bezorgdheid: werd de 
natuurlijkee selectie uiteindelijk niet toch afgerangeerd naar een zij-
spoor?36 6 

Darwinss voorgevoel werd vijfjaar later bewaarheid. In The limits of 
naturalnatural selection as applied to man betoogde Wallace dat het mecha-
nismee van de natuurlijke selectie de mentale evolutie van de mens niet 
volledigg kon verklaren. Hij was zich er terdege van bewust dat dit, bin-
nenn de context van de darwinistische theorie, een waagstuk was. Werd 
hijj  ertoe gebracht door de invloed van het spiritisme, dat hem in de 
greepp begon te krijgen? Een elegantere en sterkere verklaring is dat het 
juistt het hyper-selectionisme van Wallace was dat hem noodzaakte ex-
pliciett aan te geven waar de grens lag van de werking van de natuur-
lijk ee selectie.37 Wallace trachtte elke evolutionaire aanpassing toe te 
schrijvenn aan de uitsluitende werking van de natuurlijke selectie. Al-
leenn natuurlijke selectie kon verklaren dat uitsluitend de variaties die 
eenn perfectere aanpassing aan de omstandigheden opleverden en die 
hett organisme zodoende versterkten, werden geselecteerd en behouden 
voorr het nageslacht. De implicatie hiervan was dat alle bestaande ken-
merkenn van nu levende organismen (d.w.z. alle instincten of gewoon-
tes,, alle kleuren of iedere tekening van huid of vacht, alle bijzondere 
organenn of bijzondere vormen) nuttig zijn - of ooit waren geweest -
voorr het individu of ras dat ze bezit. Immers, alleen kenmerken die nut-
tigg zijn in de strijd om het bestaan - in de zin dat ze een voordeel ople-
verenn - worden geselecteerd. "Utilitei t is het basisprincipe van natuur-
lijk ee selectie", vatte Wallace samen.38 
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Dochh de mentale evolutie van de mens kon naar zijn mening niet vol-
genss dit strikt utilitaristische criterium worden verklaard. Hij staafde 
dezee bewering allereerst door erop te wijzen dat, voor zover bekend, de 
hersenenn van de prehistorische mens en de hedendaagse 'wilden' naar 
omvangg en complexiteit nauwelijks onderdeden voor die van de mo-
dernee mens. Hij leidde dit onder meer af uit zijn eigen ervaring dat de 
wildee mens qua intelligentie over aanzienlijke ongebruikte capacitei-
tenn beschikte, die in intellectueel meer stimulerende omstandigheden 
dann waarin ze normaal leefden naar voren kwamen. Natuurlijke selec-
tiee kon alleen kenmerken voortbrengen die van onmiddellijk nut 
waren,, kon dus niet de aanwezigheid van deze latente hersencapaciteit 
verklaren,, zo redeneerde Wallace. Dit bracht hem tot de, voor Darwin 
onthutsende,, verklaring dat de hersenen, gezien hun overcapaciteit, 
kennelijkk anticiperend waren ontworpen voor een later, hoogwaardiger 
gebruikk dan waarvoor de primitieve of wilde mens ze nodig had. Een 
nieuww providentieel argument from design leek zich op te dringen en 
hett is dan ook begrijpelijk dat Wallace deze verklaring, na kennisne-
mingg van Darwins kritiek, verontschuldigend aanduidde als "mijn bij-
zonderee ketterij". Wallace trok de enige conclusie die hij uit de beper-
kingenn van het utilitaristisch selectionisme meende te kunnen trekken: 
eenn Hogere Intelligentie had de ontwikkeling van de mens begeleid in 
eenn bepaalde richting en met een bijzonder doel.39 Dit was een forse te-
genvallerr voor Darwin die, in de aanloop naar zijn Descent, hoopte de 
selectietheoriee consistent te kunnen doortrekken naar de menselijke 
evolutiee en die daarbij bepaald niet zat te wachten op een metafysische 
enn teleologische interpretatie als die van Wallace. "Ik hoop dat u uw 
eigenn en mijn geesteskind niet al te compleet hebt vermoord" schreef 
hijj  quasi grappig, maar met een bijtende ondertoon, aan Wallace toen 
hijj  diens artikel nog niet had gelezen, maar er wel van had gehoord. Na 
lezingg liet hij weten dat hij zich bijna niet kon voorstellen dat dit artikel 
hett werk van Wallace was en voegde hem nog toe: "Zoals u al ver-
wachttee ben ik het hartgrondig met u oneens en dat spijt me zeer."40 

Hett hyper-selectionisme van Wallace is verbonden met zijn radica-
lisme.. Hij plaatste, sterker en consequenter dan Darwin, de theorie van 
dee natuurlijke selectie in het licht van het utilitarisme, dat centraal 
stondd in het denken van de filosofische radicalen in Groot-Brittannië. 
Opp dezelfde utilitaristische gronden verzette hij zich tegen het lamarc-
kisme,, daarmee in biologisch opzicht een andere positie kiezend dan 
Spencer.. De opvattingen van Lamarck en zijn volgelingen over de erfe-
lijkheidd van verworven eigenschappen bestempelde Wallace als pure 
speculatie.. De feiten lieten volgens hem zien dat, wat aan het mecha-
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nismee van de erfelijkheid van verworven eigenschappen werd toege-
schreven,, in werkelijkheid vrijwel altijd kon worden herleid tot natuur-
lijk ee selectie. Zijn opvatting kan als volgt worden samengevat: giraffes 
hebbenn geen lange nek omdat ze de bladeren aan hoge bomen willen 
eten,, daardoor veel gebruik makend van hun neklengte en die ver-
sterktee eigenschap doorgevend aan hun nageslacht (zoals Lamarck 
dacht),, maar omdat, gegeven de omgevingsfactor dat de meeste of 
bestee bladeren te vinden zijn aan de hoogste takken, het hebben van 
eenn iets langere nek dan andere exemplaren een nuttige eigenschap is 
diee zodoende door de natuurlijke selectie wordt geselecteerd. Met an-
deree woorden: use and disuse van eigenschappen correspondeert met 
eenn grote of geringe nuttigheid van die eigenschappen, en daarmee met 
positievee of negatieve selectie.4' 

Doorr de geestelijke en culturele dimensie van de mens buiten de na-
tuurlijkee selectie te plaatsen en onder de regie van een 'hogere intelli-
gentie'' te brengen, plaatste Wallace dit deel van de menselijke evolutie 
buitenn de discussie tussen (neo)lamarckisme en (neo)darwinisme. 
Daarmeee schiep hij voor zichzelf de ruimte om zich, in het laatste deel 
vann zijn leven, voor het niet-mentale en niet-culturele deel van de evo-
lutiee te afficheren als een uitgesproken aanhanger van Weismanns neo-
darwinisme.. Die positiebepaling strookte met zijn reputatie als hyper-
selectionistt en anti-lamarckist. Weismann stond immers bekend als fel 
bestrijderr van de erfelijkheid van verworven eigenschappen en een 
warmm aanhanger van de stelling dat de theorie van de natuurlijke selec-
tiee een volledig toereikende verklaring voor het evolutieproces le-
verde.. Zodoende leek ook Weismann darwinistischer dan Darwin, die 
zichh immers genoodzaakt had gezien om het hoofdmechanisme van de 
natuurlijkee selectie aan te vullen met twee hulpmechanismen: seksuele 
selectiee en pangenese, met als onderdeel daarvan de opvatting dat 
rechtstreeksee invloeden van de omgeving op een organisme en van use 
andand disuse van bepaalde eigenschappen erfelijk waren. Darwin liet op 
dezee wijze dus enige ruimte voor de erfelijkheid van verworven eigen-
schappenn en leek zo, anders dan Wallace, enkele lamarckistische dra-
denn mee te weven in zijn evolutietheorie. Op dit punt is echter van een 
echtt scherpe tegenstelling tussen Wallace en Darwin geen sprake. Dat 
Wallacee onder invloed van Weismann kwam is niet aan twijfel onder-
hevig,, doch dit deed zich pas voor tegen 1882, toen Wallace via een ar-
tikell  in Nature met de theorie van Weismann vertrouwd raakte.42 

Daarvóórr echter stond Wallace veel dichter bij Darwin. In februari 
18688 had hij Darwins Animals and plants under domestication gele-
zen,, met daarin het hoofdstuk over pangenese. Wallace was aanvanke-
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lij kk zeer enthousiast over deze nieuwe pangenese-theorie van Darwin. 
Hijj  meende dat Darwin hier in generaliserende kracht zelfs Spencer 
hadd overtroffen en vond het een prachtige hypothese, "subliem" van-
wegee haar "eenvoud en in de prachtige wijze waarop ze de meest mys-
terieuzeterieuze verschijnselen van het leven verklaart".43 Deze laatste, ver-
wachtingsvolle,, formulering lijk t erop te wijzen dat Wallace, net als 
Darwin,, in de pangenese-theorie aanvankelijk een welkome kans zag 
omm de theorie van de natuurlijke selectie aan te vullen met een mecha-
nismee dat de erfelijkheid van verworven eigenschappen leek mogelijk 
tee maken. Pas na het nodige tegenbewijs, eerst van Galton en later van 
Weismann,, moest Wallace met enige tegenzin constateren dat deze 
nieuwee theorie van Darwin niet te handhaven was.44 

Ookk ten aanzien van Darwins tweede hulpconstructie, seksuele se-
lectie,, was de tegenstelling minder groot dan wel is gesuggereerd. Wal-
lacee maakte slechts bezwaar tegen een deel van deze theorie, namelijk 
hett deel dat beweerde dat de vrouwtjes bij de voortplanting kiezen voor 
dee mooist uitgedoste of meest imposante mannetjes, daarmee die uiter-
lijk ee bijzonderheden doorgevend aan het nageslacht. Wallace meende 
datt keuze bij dieren geen rol speelde en dat strak vastgehouden diende 
tee worden aan Darwins eigen adagium dat natuurlijke selectie een dier 
nooitt verder kan verbeteren of verfraaien dan voor dat dier nodig of 
nuttigg is. Vervolgens beredeneerde hij dat vrouwtjes doorgaans meer 
gevaarr lopen dan mannetjes en dus, anders dan de mannetjes, baat heb-
benn bij een weinig opvallend of zelfs camouflerend uiterlijk.45 Op-
nieuww kwam Wallace zodoende uit bij nuttigheid als maatgevend crite-
rium.. Keuze bij dieren impliceerde dat hun wil doorslaggevend kon 
zijnn in de evolutie en juist dit aspect in het lamarckisme sprak hem niet 
aan.. Voor Wallace was natuurlijke selectie een welhaast mechanisch 
stabiliserendee kracht: 'soorten' zijn "stabiele vormen", voortgekomen 
uitt onstabiele spontane variaties nadat alle onnuttige elementen daaruit 
geëlimineerdd zijn.46 Dit proces van stabiliseren door elimineren kon in 
dee ogen van Wallace veel verklaren, maar niet hoe ooit het surplus aan 
geestelijkee vermogens, dat kenmerkend was voor de mens, was ont-
staan. . 

Opp dit punt dient zich nogmaals de vraag aan of het enthousiasme voor 
hett spiritisme dat Wallace ten toon spreidde een belangrijke rol heeft 
gespeeldd bij het ontstaan van zijn opvatting {my special heresy) dat na-
tuurlijkee selectie wel het ontstaan van het lichaam van de mens kon 
verklaren,, maar niet zijn grotere intellectuele en morele vermogens. Er 
wass hier volgens hem een meer dan gradueel verschil tussen mens en 
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dier,, een wezenlijk verschil; de mentale vermogens van de mens be-
hoordenn tot een geheel andere categorie dan de rudimentaire mentale 
eigenschappenn van dieren. Er moest volgens Wallace, naast natuurlijke 
selectie,, een andere kracht zijn die zowel verantwoordelijk was voor 
hett allereerste ontstaan van het organisch leven en van het bewustzijn, 
alss voor de evolutie van de bijzondere mentale vermogens van de 
mens.. Wallace's publieke belijdenis van zijn belangstelling voor het 
spiritismee viel in de tijd vrijwel samen met de publicatie, in 1869, van 
zijnn special heresy in het artikel The limits of natural selection as ap-
pliedplied to man. In dat jaar liet hij in een brief aan Darwin weten dat zijn 
opvattingenn over de evolutie van de mens waren veranderd onder in-
vloedd van "een serie opmerkelijke verschijnselen", door hemzelf waar-
genomenn en getoetst tijdens séances, die het bestaan aantoonden van 
"krachtenn en invloeden die nog niet worden onderkend door de weten-
schap."477 Maar in al zijn publicaties tussen 1869 en 1889 (het jaar 
waarinn hij zijn Darwinism publiceerde) die op de oorsprong van de 
menss ingingen, wekte Wallace steeds de indruk dat zijn afwijkende 
visiee daarop uitsluitend voortkwam uit zijn opvatting dat de natuurlijke 
selectie,, zuiver utilitaristisch opgevat, het ontstaan van de bijzondere 
mentalee vermogens van de mens niet kon verklaren en legde hij geen 
rechtstreekss verband met het spiritisme.48 De spiritistische verschijn-
selenn waarvan Wallace en veel van zijn tijdgenoten zo onder de indruk 
warenwaren - dansende tafels, klopsignalen, door geesten beschreven leien 
off  velletjes papier, verschijningen van overledenen -, hadden op zich 
niett veel met de biologische evolutieleer te maken. Maar ze brachten 
Wallacee tot de opvatting dat het geestelijke een aparte werkelijkheid 
vormde,, naast de fysieke realiteit. Die opvatting maakte een wezenlijk 
bestanddeell  uit van zijn evolutionair utopisme en was, via de frenolo-
gie,, verbonden met de traditie van het radicalisme. Wallace gaf zelf aan 
datt Spencers Social staties hem had gestimuleerd tot zijn opvattingen 
overr de evolutie van de mens.49 De grote hersenen van de primitieve 
menss interpreteerde hij als een voorzorgsmaatregel voor de toekom-
stigee 'staat' van de moderne mens. Dit was de kern van zijn evolutio-
nairee utopisme: de opvatting dat de mentale gaven van de mens een an-
ticipatiee waren van een beter, humaner (intelligenter en zedelijker) be-
staan.. De mens beschikte volgens Wallace al over het bewustzijn van 
goedd en kwaad voorafgaand aan enigerlei ervaring van nuttigheid. Al 
inn zijn artikel uit 1864, toen hij nog geloofde dat natuurlijke selectie de 
evolutiee van de mens volledig kon verklaren, had Wallace betoogd dat 
dee mens over een "mentale constitutie" beschikte die het hem mogelijk 
maaktee om zich geestelijk te blijven verbeteren totdat de hele wereld 
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bevolktt zou zijn met de meest nobele personen, in volledige vrijheid 
samenlevend,, zonder beperkende wetten en zonder de dwang van een 
regering.. Dit klonk als Spencers utopie. De mens hoefde alleen maar de 
capaciteitenn te ontwikkelen die inherent waren aan zijn hogere natuur 
omm de aarde te transformeren tot "een paradijs zo schitterend als ooit in 
dee dromen verscheen van ziener of poèet."5° Toen Wallace korte tijd 
laterr tot de conclusie kwam dat de geestelijke ontwikkeling van de 
menss niet volledig door natuurlijke selectie te verklaren was, hand-
haafdee hij zijn utopie. Met of zonder natuurlijke selectie, het utopisch 
vergezichtt bleef in essentie hetzelfde. De menselijke wilskracht was 
(anderss dan de dierlijke) in staat om natuurkrachten te temmen, dat was 
essentieell  voor Wallace. En de evolutie was erop gericht om de geeste-
lijk ee kracht van de mens over de materie te laten zegevieren.5' 

SOCIALISMEE EN SELECTIE 

ProvidentiaProvidentia en Utopia smolten bij Wallace dus samen. Voorzien was -
doorr een 'hogere intelligentie' - dat de mens zou evolueren tot een 
wezenn dat, dankzij zijn bijzondere geestelijke vermogens, kon heersen 
overr de materie en daardoor zijn eigen verdere evolutie zelf in handen 
konn nemen. Dit gaf de mens enorme mogelijkheden om vorm te geven 
aann zijn eigen toekomst door een sociaal-biologische utopie te vesti-
gen.. Wallace sprak in dit verband van "menselijke selectie" {human se-
lection)lection) en beschouwde het als de kern van zijn eigen invulling van het 
socialistischh ideaal. 

Meestall  geraakte Wallace betrekkelijk eenvoudig onder de invloed van 
anderen.. Hij had inspirerende voorbeelden nodig om zijn gedachten te 
richten.. Behalve Spencer, Owen en Mil l had hij ook de invloed van 
Benjaminn Kidd, Henry George en Edward Bellamy nodig om uiteinde-
lij kk tot zijn eigen vorm van socialisme te komen. De laatste twee vra-
genn hier nadere aandacht. De Amerikaanse econoom en sociaal hervor-
merr Henry George (i 839-1897) had zijn faam te danken aan zijn 
ProgressProgress and poverty uit 1879, waarin hij de nationalisatie van het 
grondbezitt bepleitte. Dat raakte een gevoelige snaar bij Wallace, die al 
inn 1853 bij het lezen van Spencers Social staties gegrepen was geraakt 
doorr diens idee dat de grond in gemeenschapsbanden diende te zijn.52 

Wallacee was echt enthousiast over George's boek, dat hij het meest ori-
ginelee van de laatste twintig jaar - dus eigenlijk sinds het verschijnen 
vann The origin of species - vond. Hij deed zijn best om Darwin, Huxley 
enn Spencer te interesseren voor de opvattingen van George, die in zijn 
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boekk uitgebreide pogingen deed om Malthus te weerleggen. Darwin 
wildee het boek best bestellen, schreef hij, Spencer volstond met er kort 
inn te bladeren om vliegensvlug te constateren dat dit voor hem onver-
teerbaarr was en Huxley verklaarde pontificaal dat hij het allemaal fa-
liekantee "onzin" vond.53 Toch stond Wallace bepaald niet alleen met 
zijnn enthousiasme. Toen Henry George in 1881 naar Engeland kwam 
omm er lezingen te houden maakte hij, dankzij zijn retorische gaven, 
veell  indruk, bijvoorbeeld op George Bernard Shaw die op dat moment 
overtuigdd raakte van de economische basis van de sociale verhoudin-
gen.. Ook bij de jonge H.G. Wells begon het te gisten nadat hij zich een 
goedkopee paperback-uitgave van George's bestseller had aangeschaft 
enn de ideeën daaruit vormden een blijvende invloed op de Fabian-be-
weging.. George had veel in huis om zich tot een held van de arbeiders-
klassee te ontwikkelen. Terwijl hij, als autodidact, zijn Progress and po-
vertyverty schreef, inspecteerde hij gasmeters in Californië. Acht jaar later, 
toenn Wallace hem tijdens zijn eigen lezingen-tournee in Amerika ont-
moettee en ze gezamenlijk per koets Central Park doorkruisten, was 
Georgee kandidaat voor het burgemeesterschap van New York. Hij be-
schouwdee zich niet als socialist, evenmin als Wallace zelf in deze 
tijd.344 Men behoefde kennelijk geen socialist te zijn om nationalisatie 
vann de grond na te streven. 

Tijdenss zijn verblijf in Amerika raakte Wallace onder de invloed van 
Edwardd Bellamy (1850-1898), die in zijn utopische roman Looking 
backwardbackward (1888) een beeld probeerde te schetsen van het leven in het 
jaarr 2000. De toekomstfantasie van Bellamy hield in dat er tegen die 
tijdd een geheel nieuwe samenleving zou zijn ontstaan, onder meer 
doordatt de inmiddels volledig geëmancipeerde vrouwen het principe 
vann de seksuele selectie toepasten: door bij de partnerkeuze steeds de 
voorkeurr te geven aan de mannen met de beste eigenschappen en de in-
ferieuree types links te laten liggen, hadden zij ervoor gezorgd dat er een 
beterr menstype was ontstaan. Ook getalenteerde jonge mannen van be-
scheidenn komaf kregen zo een eerlijke kans om, door een huwelijk met 
eenn gezonde vrouw, hun goede eigenschappen voort te planten. Ook 
hierr vond Wallace een spenceriaans ideaal terug in een nieuwe ge-
daante:: dat van de sociale rechtvaardigheid door middel van gelijkheid 
vann kansen.55 Maar tegelijkertijd was de kennismaking met Bellamy 
eenn afscheid van Spencer. In de droomwereld die Bellamy schetste was 
hett private kapitalisme met zijn nadruk op individueel gewin vervan-
genn door een soort coöperatieve economie ten dienste van de staat. 
Wallacee meende dat hij - net als veel van zijn landgenoten - met name 
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doorr Bellamy's werk overtuigd was geraakt van "de uitvoerbaarheid, 
dee eenvoud en de schoonheid van het Socialisme."56 De sociale uto-
pieënn die Bellamy schetste, ook in zijn minder bekende werk Equality, 
riepenn herinneringen op aan Robert Owens experiment in New Lanark. 
Wallacee werd er sterk door aangetrokken. Bellamy's kritiek op de mo-
dernee maatschappij was hem uit het hart gegrepen. De Amerikaan be-
toogdee dat het bestaande kapitalistische systeem van concurrentie en 
individueell  winststreven de directe oorzaak was van armoede, honger 
enn misdaad, van te lange werktijden, een verspillende productiewijze 
enn een onrechtvaardige verdeling van goederen; hij stelde dat dit sys-
teemm het gros van de bevolking tot een soort slaven maakte en elke 
echtee vooruitgang van het ras onmogelijk maakte doordat het - in de 
woordenn van Wallace - een "wrede strijd om het bestaan" veroorzaakte 
diee de levens van mensen onnodig bekortte en tot een enorm verlies 
vann talent leidde. Als alternatief bepleitte Bellamy een "rationeel so-
cialisme".. Daartoe zouden, als eerste stap, de activiteiten van de lande-
lijk ee en gemeentelijke overheden sterk moeten worden uitgebreid. 
Spoorwegenn en tramvervoer, mijnen, telegraaf en telefoon, water, gas 
enn electra moesten in handen van de overheid worden gebracht. Hier-
doorr zouden enkele miljoenen mensen in overheidsdienst komen. Voor 
henn dienden er regeringswinkels te worden geopend, waar ze alle le-
vensbehoeftenn tegen kostprijs konden kopen. Vervolgens zouden de 
anderee socialisten hetzelfde voorrecht krijgen om in de regeringswin-
kelss te kopen. Daarna zou de overheid haar economische activiteiten 
uitbreidenn tot de fabricage van duurzame producten en woningbouw, 
zodatt uiteindelijk alle socialisten alle goederen die ze nodig hadden in 
dee regeringswinkels konden kopen. De niet-socialisten zouden aange-
wezenn blijven op de veel duurdere producten van het private kapita-
lisme.. De verwachting van Bellamy was dat de werknemers van de ka-
pitalistischee ondernemers op grote schaal zouden overlopen naar het 
socialistischee kamp. De op concurrentie gebaseerde productiewijze 
zouu zo uitsterven of zich naar andere landen verplaatsen. Wallace 
voeldee zich tot dit toekomstbeeld, met zijn communistische kenmer-
ken,, aangetrokken.57 Onzeker was hij over de juiste weg om een derge-
lijk ee samenleving in Engeland tot stand te brengen. Hoewel hij het vrij-
willigewillige karakter van het socialisme dat hem voor ogen zweefde bleef 
benadrukkenn en hoewel hij regelmatig bleef refereren aan Spencer en 
dienss terminologie - bijvoorbeeld door zijn eigen socialisme aan te 
prijzenn met de term true individualism -, evolueerden zijn gedachten 
naarr een toekomst waarin het individu ondergeschikt werd gemaakt 
aann het belang van de gemeenschap. Dit vloeide voort uit zijn diepe 
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overtuigingg dat de verbetering van het ras verreweg het meest urgente 
probleemm was.58 

Inn zijn socialisme vervulde selectie daarom een hoofdrol. Het eerste 
belangrijkee artikel dat Wallace publiceerde na zijn bekering tot het so-
cialismee droeg de titel Human selection (1890). Hij beschouwde dit ar-
tikell  als een "wetenschappelijke toepassing" van zijn nieuwe socialis-
tischee overtuiging en noemde het achteraf "de belangrijkste bijdrage 
diee ik heb geleverd aan de wetenschap der sociologie en aan de zaak 
vann de menselijke vooruitgang". Hij schaarde zich, anders dan de titel 
deedd verwachten, niet achter de eugenetische plannen van bijvoorbeeld 
Franciss Galton en Grant Allen, die gericht waren op een rechtstreekse 
verbeteringg van het menselijk ras door kunstmatige selectie.59 Het is 
echterr een misvatting te denken dat Wallace zich hier principieel uit-
sprakk tegen de eugenetica. Waar hij tegen opponeerde was het volledig 
vertrouwenn op eugenetische maatregelen in plaats van sociale hervor-
mingen.. Zijn bezwaar tegen Galtons plan om door staatstoelagen dege-
nenn met hoge intellectuele, fysieke en morele verdiensten te stimuleren 
omm vroeg te huwen was dat het niet effectief was en bovendien het pro-
bleemm vanaf de verkeerde kant aanpakte: "Wat we nodig hebben is niet 
eenn hogere graad van perfectie bij de weinigen, maar een hoger gemid-
deldee en dat kan het beste worden verkregen door de eliminatie van de 
allerlaagstenn en een vrije vermenging van de rest." Allen's plan om tij -
delijkee huwelijken op contractbasis toe te staan, zodat de gezondste 
mannenn bij meer vrouwen kinderen konden verwekken, riekte Wallace 
tee veel naar "puur sensualisme" en strookte niet met de familiewaarden 
diee hij hoog hield.60 

Wallacee zocht naar een synthese tussen de socialisatie van het parti-
culierr bezit en de socialisatie van het voortplantingsproces zonder de 
individuelee vrijheid en waardigheid al te sterk aan te tasten. Een "ratio-
neleree organisatie van de maatschappij" zou tegelijk het urgente pro-
bleemm van de dreigende degeneratie oplossen, veroorzaakt doordat van 
generatiee op generatie de bevolking voor een groter deel werd ver-
nieuwdd vanuit de lagere klassen. Weer waren het de ideeën van Bel-
lamyy die hem de weg wezen. Hij pleitte, in navolging van Bellamy, 
voorr een driejarige 'industriële diensttijd', waarin jonge mannen en 
vrouwenn (aansluitend op hun schoolopleiding die tot hun eenentwin-
tigstee zou lopen) verplicht zouden zijn om lagere functies in 'het indus-
triëlee leger' te vervullen. Daarna zouden ze zelf kunnen kiezen voor 
eenn bepaalde tak van publieke dienstverlening. All e beloningsniveaus 
zoudenn gelijk zijn, een systeem met waarderingscijfers voor goed ge-
drag,, doorzettingsvermogen en intelligentie zou ervoor zorgen dat de 
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bestenn zich konden onderscheiden. De cijfers zouden openbaar zijn en 
gepaardd gaan met het verstrekken van insignes en privileges voor de 
bestt presterenden binnen "een geheel van voor het overige gelijke bur-
gers".. Bij iedereen zou worden ingeprent dat een zorgvuldige en doel-
bewustee partnerkeuze "de hoogste sociale plicht" was, terwijl "de 
jongee vrouwen erin worden getraind dat ze met minachting en afkeer 
neerzienn op alle mannen die op enigerlei wijze opzettelijk tekortschie-
tenn in hun plicht tegenover de maatschappij - d.w.z. op nietsnutten en 
lijntrekkers,, op dronkaards en leugenaars, op de zelfzuchtigen, de 
wreedaardss of de boosaardigen."61 Zo zou er "een vorm van selectie" 
ontstaann doordat de vrouwen verantwoordelijk zouden worden ge-
maaktt voor een gedegen partnerkeuze. Wallace verwachtte hiervan een 
krachtigg positief effect op de raciale kwaliteit. "De leeglopers en zelf-
zuchtigenn zouden bijna overal worden afgewezen. De zieken of de 
zwakbegaafdenn zouden doorgaans ook ongehuwd blijven; terwijl de-
genenn die een neiging vertoonden tot zwakzinnigheid of tot een erfe-
lijk ee aandoening, of die een aangeboren afwijking hadden, bijna nooit 
eenn partner zouden vinden omdat het als een vergrijp tegenover de sa-
menlevingg zou worden opgevat om het instrument te zijn waardoor 
zulkee aandoeningen of onvolkomenheden konden voortbestaan." Door 
dee verlengde scholingsperiode, de daarop volgende driejarige 'indus-
triëlee diensttijd' en de vereiste zorgvuldigheid bij de partnerkeuze zou 
bovendienn het aantal te vroege huwelijken en te vroege ouderschappen 
wordenn teruggedrongen, hetgeen de malthusiaanse dreiging van een 
bevolkingsexplosiee hielp weg te nemen.62 

Wallacee was zich niet bewust van de zwakte van zijn plan, dat op een 
ondeugdelijkee redenering berustte: om de een of andere onduidelijke 
redenn veronderstelde hij dat er alleen slechte mannen waren - die van 
dee voortplanting moesten worden uitgesloten -, maar geen slechte 
(luie,, zelfzuchtige, drinkende enz.) vrouwen. Wat als de 'slechte' man-
nenn en de 'slechte' vrouwen elkaar bleven opzoeken en beminnen? Op-
vallendd is verder dat Wallace ook mannen van de voortplanting wilde 
uitsluitenn die negatieve eigenschappen vertoonden die niet erfelijk 
waren.. Dit is des te opmerkelijker omdat hij zich uitdrukkelijk ba-
seerdee op het selectionisme van Weismann en in lijn daarmee uitge-
breidd betoogde dat opvoeding en aangeleerde eigenschappen - dus ook 
dee negatieve - niet erfelijk waren, zodat alleen vormen van selectie tot 
rasverbeteringg konden leiden.63 Wallace was zich er overigens wel van 
bewustt dat wat hij voorstelde in essentie geen creatieve selectie was, 
maarr een op eliminatie gericht systeem. Aan het slot van zijn artikel 
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brachtt hij dit expliciet naar voren als een voordeel van zijn plan boven 
datt van Galton: 

Dezee methode van verbetering [van het ras] door eliminatie van de 
slechtstenn heeft veel voordelen boven die van het bevorderen van 
vroegee huwelijken van de besten. In de eerste plaats is het de directe 
wegg in plaats van de indirecte, want het is belangrijker en heilzamer 
voorr de maatschappij om de gemiddelde kwaliteit van zijn leden te ver-
beterenn door zich te ontdoen van de laagste types dan om de hoogste 
eenn beetje meer te verheffen. (...) Dit systeem van wieden is steeds de 
methodee van de natuurlijke selectie geweest waardoor de dierlijke en 
plantaardigee wereld verbeterd en ontwikkeld werden. De survival of the 
fittestfittest is in werkelijkheid het uitsterven van de unfit.6* 

Hett socialisme van Alfred Wallace kan op verschillende manieren wor-
denn getypeerd, maar de idee van de human selection (in wezen seksu-
elee selectie door de vrouw, leidend tot de eliminatie van de unfit) neemt 
err de centrale plaats in. Daarom kan zijn socialisme worden beschouwd 
alss een soort regeneratie-socialisme. Zijn overheersende doel was het 
tegengaann van de zedelijke en fysieke ontaarding, die hij om zich heen 
zagg grijpen. De verderflijke maatschappij-orde van het industriële ka-
pitalisme,, gericht op de zelfzuchtige exploitatie van de ene door de an-
deree mens, was in Wallace's sociale analyse de oorzaak van de ontaar-
ding.. Hij stond bepaald niet alleen in deze denkwijze: in het Britse so-
cialismee van de jaren 1880 nam morele en sociale regeneratie een be-
langrijkee plaats in, als doel en als middel, voordat aan het begin van de 
twintigstee het sociale reformisme de boventoon ging voeren.65 De so-
cialistenn in zijn eigen land waarmee Wallace zich verwant voelde, 
zoalss Grant Allen, Karl Pearson en Sidney Webb, waren eveneens 
overtuigdd van de noodzaak van een sociale en biologische regeneratie. 
Allenn was, net als Wallace, tot het socialisme gekomen via de evolutio-
nairee filosofie van Herbert Spencer. Hij combineerde dit socialisme 
mett visioenen over eugenetisch verbeterde mensen. Pearson was een 
overtuigdd selectionist die, gevoed door anti-aristocratische sentimen-
tenn die ook bij Wallace voorkomen, het eugenetisch werk van Galton 
voortzette.. En ook voor Sidney Webb was een sociaal-biologische re-
generatiee door eugenetische maatregelen een wezenlijke voorwaarde 
voorr het bereiken van het socialistisch ideaal. Webb, met wie Wallace 
correspondeerde,, zag de maatschappij als een organisme dat, om te 
kunnenn overleven, efficiënt diende te functioneren, wat vereiste dat het 
individuu zich aan de organische eenheid ondergeschikt maakte.66 

Hett regeneratie-ideaal was, naast de nationalisatie van het grondbe-
zit,, wat Wallace verbond met de Fabians. Shaw bijvoorbeeld schreef: 
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"Hett enige fundamentele en enig mogelijke Socialisme is de socialisa-
tiee van de selectieve voortplanting van de Mens: met andere woorden, 
[dee socialisatie] van de menselijke evolutie. We moeten de Yahoo eli-
mineren,, anders zal zijn stem de staatsgemeenschap ruïneren."67 Deze 
'socialisatiee van de menselijke evolutie' is verwant aan wat Wallace 
mett zijn human selection bedoelde. Dat Shaw hier zijn toevlucht zocht 
tott het selectionisme is op zichzelf reeds opmerkelijk, aangezien hij af-
wijzendd stond tegenover de grote rol die het toeval in het darwinisme 
speelde.. Ook Graham Wallas, een van de grondleggers van de Fabian 
Society,Society, was geïnteresseerd in de verbetering van de biologische kwali-
teitt van de Engelse bevolking door eugenetische maatregelen, die de 
functiee konden overnemen van de natuurlijke selectie. Dit sloot voor 
hemm geenszins uit dat er tegelijk maatregelen werden getroffen om de 
leefomstandighedenleefomstandigheden te verbeteren. David Ritchie, die tussen 1889 en 
18933 lid van de Fabian Society was, toonde zich in zijn Darwinism and 
politics,politics, vooral in de tweede editie uit 1891, een overtuigd sociaal-dar-
winist.. Anders dan Wallace was hij zeker dat natuurlijke selectie ook in 
dee hoogstontwikkelde menselijke samenlevingen nog volop werkzaam 
was.. Wel trad er een verschuiving op in het object van selectie: de be-
staansstrijdd tussen individuen evolueerde tot die tussen rassen en naties 
enn daarna tussen denkbeelden. Ritchie's synthese tussen socialisme en 
sociaal-darwinismee legde overigens meer accent op het gewicht van 
sociologischee en mentale factoren dan op zuiver biologische.68 Ook 
H.G.. Wells, Beatrice Webb en Havelock Ellis kunnen nog worden toe-
gevoegdd aan de lijst van socialisten die plannen voor een bio-sociale 
verbeteringg van de bevolking ontwikkelden of steunden. De verwant-
schapp met Wallace's voorstellen voor de nationalisatie van het grond-
bezitt en voor human selection werd in Fabian-kring onderkend. 
Beatricee Webb noemde Wallace in één adem met de Fabians en met 
Mill ,, Marx en Henry George.69 

Welkee plaats neemt, het voorgaande overziende, Wallace in de geschie-
deniss van het sociaal-darwinisme in? Gelet op zijn voorkeur, tot uiting 
gekomenn in het laatste deel van zijn leven, voor socialistische hervor-
mingenn zou men in hem bij uitstek een kandidaat kunnen zien om, 
overeenkomstigg Bannisters term, te worden aangeduid als reform Dar-
winist.winist.1010 Vanwege zijn verzet tegen een op harde concurrentie geba-
seerdd laissez /aw-kapitalisme kan Wallace in elk geval niet worden 
gerangschiktt onder het type sociaal-darwinisme dat door Richard Hof-
stadterr bekend is gemaakt. Het was ook verre van hem om steun te 
gevenn aan het racistische of militaristische type. Maar het zou een 



3 288 DE D W A A L T O C H T VA N H ET SOC I A A L - D A R W I N I S M E 

overhaastee conclusie zijn om hem daarom tot de tegenstanders van het 
sociaal-darwinismee te rekenen of om hem in een soort neutrale positie 
tee plaatsen. Ik heb in dit hoofdstuk geprobeerd aan te tonen dat een aan-
tall  argumenten, die eventueel gebruikt zouden kunnen worden om Wal-
lacee los te weken van het sociaal-darwinisme, niet valide zijn. Zijn 
werkenn en denken als bioloog was, hoewel hij zelfstandig een deel van 
dee theorie van de natuurlijke selectie ontdekte, onverbrekelijk verbon-
denn met het darwinisme: Wallace presenteerde zich als darwinist en 
meendee dat hij, ook in zijn afwijkende interpretaties, steeds trouw 
bleeff  aan de kern van de darwinistische theorie. Hij was een uitgespro-
kenn selectionist, die weinig moest hebben van lamarckistische avontu-
ren.. Dit selectionisme was veel sterker beïnvloed door het evolutio-
nairee individualisme en het libertaire radicalisme van Spencer dan men 
zouu verwachten wanneer men alleen kijkt naar de socialistische over-
tuigingg die hij later aanhing. In de traditie van Spencer zag hij de maat-
schappijj  als een groot sociaal organisme en hij was bepaald geen tegen-
standerr van de toepassing van de inzichten van de evolutiebiologie op 
sociaall  en politiek terrein.71 

Naa de publicatie van zijn Darwinism in 1889 was hij nog maar wei-
nigg met biologische vragen bezig en des te meer met de vorming van 
zijnn eigen sociale theorie. Dat zijn uiteraard onvoldoende redenen om 
hemm een sociaal-darwinist te noemen. Het feit dat Wallace van mening 
wass dat de intelligentie en het morele en artistieke bewustzijn van de 
menss niet verklaard konden worden uit de werking van de natuurlijke 
selectie,, lijk t hem zelfs een tamelijk onwaarschijnlijke kandidaat voor 
datt predikaat te maken. Sneed Wallace zodoende de mens en de maat-
schappijj  niet los van Darwins theorie? Nee, verre van dat. De evolutie 
vann de mens was voor Wallace, met zijn antropologische belangstel-
ling,, altijd het kernvraagstuk geweest. Maar hij kon niet accepteren dat 
hett beste van de mens - zijn geestelijke vermogens - het product was 
vann het toeval, van het blinde proces van natuurlijke selectie. Zijn con-
ceptt human selection - selectie van en door de mens, in een sociale 
contextt - was bedoeld om het gat te vullen dat hij zelf in Darwins theo-
riee had aangebracht. Het was een puur sociaal concept: human selec-
tiontion was in wezen niets anders dan Wallace's versie van sociale selectie 
off  eugenetische selectie. Het hart van human selection werd gevormd 
doorr Darwins theorie van de seksuele selectie, het enige deel van diens 
bouwwerkk waarin keuzevrijheid een rol speelde. Wallace ontkende dat 
bijj  de lagere wezens seksuele selectie in de zin van een bewuste part-
nerkeuzee een rol speelde en bleef op dat niveau strikt vasthouden aan 
natuurlijkee selectie van nuttige eigenschappen als het enige evolutie-



77  DE B I O L O G I S C HE U T O P IE VA N A L F R ED W A L L A C E 3 29 

mechanisme.. Maar voor de evolutie van de mens omarmde hij seksuele 
selectiee en bouwde deze uit tot een sociaal-wetenschappelijk concept: 
hett werd hét middel voor de eliminatie van de unfit door een selectieve 
partnerkeuzee door de vrouw, die zo de verantwoordelijkheid voor de 
gezondheidd van het menselijk ras op haar schouders kreeg. Dit werd de 
kernn van Wallace's regeneratieve socialisme, een socialisme met een 
biologischee basis waarin het streven naar eerlijk individualisme, opge-
vatt als open selectie op basis van gelijke kansen, minstens even be-
langrijkk was als coöperatief collectivisme. Een socialisme ten slotte dat 
dee degeneratievrees, die zovelen in de ban hield, als belangrijke drijf-
veerr had en dat de nieuw verworven kennis over de werking van de 
evolutiee ten dienste wilde stellen van de sociaal-biologische utopie van 
eenn genetisch verbeterde mens. Door de omvorming van Darwins sek-
suelee selectie-theorie tot zo'n utopie heeft Wallace zijn plaats in de ge-
schiedeniss van het sociaal-darwinisme ten volle verdiend. 




