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WetenschapWetenschap als remedie 

MENSENN METEN EN VERBETEREN: 
GALTONSS NATIONALE EUGENETICA 

Duizendenn mensen lieten in 1884 in South Kensington hun gezichts-
vermogenn meten. Zou het daarbij gebleven zijn, wie zou zich erover 
hebbenn opgewonden? Maar het bleef niet bij de ogen. Ook het gehoor, 
dee reikwijdte, lengte en gewicht, de reactiesnelheid en de slagkracht 
werdenn gemeten. Voor wetenschappelijke doeleinden wel te verstaan, 
inn een 'antropometrisch laboratorium' dat Francis Galton liet opbou-
wenn als onderdeel van de International Health Exhibition, die dat jaar 
inn Londen werd gehouden. Tegen betaling van drie pennies konden de 
bezoekerss het laboratorium - eigenlijk een lange rij betrekkelijk een-
voudigee meetinstrumenten - binnenlopen om hun maten te laten vast-
leggen.. Galton had zich veel moeite getroost om deze attractie tot een 
success te maken en had, bemiddeld als hij was, zelf de kosten van het 
laboratoriumm gedragen. Het was iets nieuws, ook al had de Fransman 
BertillonBertillon reeds twee jaar eerder in Parijs een enigszins vergelijkbaar 
antropometrischh laboratorium geopend, maar dat was in het kader van 
criminologischh onderzoek.1 

Inn de decennia na i860 werd de mens zelf het object van uitgebreid 
natuurwetenschappelijkk onderzoek. In de nieuwe vormen van antropo-
logiee die hierdoor ontstonden werden vergelijkbare onderzoeksmetho-
denn toegepast als in de biologie. Meten en verbeteren waren de twee 
centralee polen van deze nieuwe, met exacte methoden werkende, 
menswetenschap.. De metingen waren de basis voor vaak zorgelijke 
diagnoses:: niet zelden werden de resultaten alarmerend geacht voor de 
toekomstt van de sociale elite, voor het germaanse ras of voor de blan-
kenn in het algemeen. Na de meting en de diagnose volgden dan ook 
vaakk concrete voorstellen om de biologische kwaliteit van de mens te 
versterken.. Bij beide polen (het meten en het verbeteren) speelde Dar-
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winss kernconcept van de natuurlijke selectie een hoofdrol. De veron-
dersteldee uitschakeling of omkering van het natuurlijke selectieproces 
wass een van de standaardverklaringen voor meetresultaten die op dege-
neratiee leken te wijzen. Herstel van het natuurlijk proces van selectie 
enn eliminatie was vaak een leidend idee bij het formuleren van de the-
rapiee om het gevreesde verval een halt toe te roepen. Deze antropologi-
schee therapieën ontwikkelden zich tot sociaal-politieke programma's 
enn werden door velen als een wetenschappelijk gefundeerd alternatief 
gezienn voor de - in de beste spenceriaanse traditie - gewantrouwde po-
litiek.. De (natuur)wetenschap diende niet langer 'slechts' ter verkla-
ring,, maar ook als remedie. Dat is de thematiek van dit hoofdstuk. Veel 
uitingenn van sociaal-darwinisme moeten worden geplaatst tegen de 
achtergrondd van deze nieuwe vormen van antropologisch onderzoek. 
Datt geldt voor de 'sociale antropologie' van Otto Ammon, de 'politieke 
antropologie'' van Ludwig Woltmann, het organicisme van Albert 
Schaffle,, de sociale pathologie van biologisch georiënteerde sociolo-
genn als Paul von Lilienfeld en George Chatterton-Hill en, vooral, de 
eugeneticaa van Francis Galton. 

Toenn de International Health Exhibition in 1885 sloot, kreeg Galton 
toestemmingg om een permanent antropometrisch laboratorium in te 
richtenn in het museum van South Kensington, vlakbij zijn woning in 
Rutlandd Gate. Met een vaste medewerker was het laboratorium daar 
nogg tot 1894 in functie en bleef het de aandacht op de antropometrie 
vestigen.. Een van de geïnteresseerden was Spencer die, op zijn eigen 
verzoek,, door Galton werd rondgeleid. De beroemdste bezoeker voor 
wiee Galton een rondleiding verzorgde, was waarschijnlijk Gladstone, 
diee zich vooral geïnteresseerd toonde in de omvang van zijn hoofd, als 
zovelenn in die tijd veronderstellend dat grote geestelijke vermogens 
correspondeerdenn met een grote schedel. Na de meting moest Galton 
zijnn hooggeplaatste gast echter mededelen dat diens schedel heel ge-
middeldd van omvang was.2 

Bijnaa twintig jaar voordat hij zijn antropometrisch laboratorium op-
zette,, had Galton in een artikel in Macmillan's Magazine zijn theorie 
ontvouwdd dat niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke eigen-
schappenn erfelijk zijn en dat dus het talent waarover iemand beschikt 
vann de (voor)ouders is geërfd.3 Om die stelling te onderbouwen, 
wijddee hij daarna een groot deel van zijn leven aan het verzamelen van 
antropologischee data. Het laboratorium in South Kensington was 
slechtss één van de vele ondernemingen die hij hiertoe opzette. Meer 
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dann eens organiseerde hij een uitgebreide enquête, bijvoorbeeld om 
achterr de antecedenten van zijn wetenschappelijke collega's te komen. 
Zijnn grote, maar nooit gerealiseerde, ideaal was een nationale inventa-
risatiee van de geestelijke en lichamelijke kenmerken van het gehele 
Britsee volk, dat hij in zekere zin beschouwde als een biologische soort, 
waarvann hij de fysieke en mentale kracht in kaart wilde brengen. Niet 
alss doel op zich, maar om vast te stellen in hoeverre maatregelen ge-
richtt op rasverbetering noodzakelijk waren. Galton werd voortgedre-
venn door het spookbeeld van een op handen zijnde nationale degenera-
tie. . 

Tegelijkk was hij zich ervan bewust dat concrete rasverbeterende 
maatregelenn diep zouden ingrijpen in de privésfeer en ook ethische en 
religieuzee bezwaren zouden oproepen. Daarom vond hij het van essen-
tieeltieel belang om, met behulp van antropometrisch onderzoek, grote 
hoeveelhedenn gegevens te verzamelen en daaruit het statistisch bewijs 
aff  te leiden voor de erfelijkheid én voor het degeneratiegevaar. Hij wist 
datt hij, net als Darwin, een heleboel empirisch materiaal nodig had om 
tee kunnen overtuigen. En, zoals Gladstone zijn schedelomvang in ver-
bandd bracht met zijn intelligentie, zo ook meende Galton dat hij meet-
baree lichaamskenmerken in verband kon brengen met mentale eigen-
schappen.. Hij bestudeerde bijvoorbeeld aan de hand van portretfoto's 
dee fysionomie van een groot aantal gevangenen, veronderstellend dat 
eenn criminele inborst zou corresponderen met bepaalde gelaatstrekken 
off  schedelkenmerken. Velen, waaronder Spencer, dachten trouwens in 
dezelfdee richting. Ook nam Galton van talrijke mensen uit allerlei mi-
lieuss de vingerafdrukken (hij was een van de uitvinders van deze tech-
niek)) om na te gaan of de patronen daarvan een relatie vertoonden met 
intelligentiee of sociale afkomst. En zijn steeds weer beleden overtui-
gingg dat de vrouw naar haar geestelijke vermogens gemeten de min-
deree was van de man, onderbouwde hij onder meer door op de gerin-
geree spierkracht van de vrouw te wijzen. Galton had overigens dit 'be-
wijs'' niet nodig om lid te worden van de vereniging die zich verzette 
tegenn het vrouwenkiesrecht. Hij vond het de belangrijkste taak van 
vrouwenn - zeker van intelligente vrouwen - om hoogwaardige kinde-
renn te krijgen, niet om te kiezen, laat staan om gekozen te worden.4 

Hierbijj  moet in het voordeel van Galton worden opgemerkt dat hij, 
wanneerr hij een gezochte correlatie niet vond - zoals bij de gevange-
nenn en de vingerafdrukken -, dit doorgaans zonder veel omwegen 
meldde. . 
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Zijnn belangstelling voor het vraagstuk van de erfelijkheid ontstond en-
kelee jaren na de publicatie van Darwins Origin, dat Galton verslond. 
Hijj  beschouwde zijn kennismaking met de evolutietheorie als een mijl-
paall  in zijn intellectuele ontwikkeling. Bijna vijfti g jaar later meldde 
hijj  in zijn memoires, dat Darwins boek leidde tot "het met één klap 
slechtenn van talrijke dogmatische barrières en tot de opwekking van 
eenn opstandige houding tegen alle oude autoriteiten wier stellige en on-
bewezenn beweringen door de moderne wetenschap werden weerspro-
ken.""  Het lijk t duidelijk dat hij hier vooral het oog had op de autoritei-
tenn van kerk en universiteit. 

Voorr Galton waren de nieuwe inzichten in Origin vooral een aanspo-
ringg om onderzoek te gaan doen "dat zich bewoog rond de centrale 
vraagstukkenn van de Erfelijkheid en de mogelijke verbetering van het 
Menselijkee Ras."5 Volgens zijn biograaf, D.W. Forrest, heeft hierbij 
ookk een rol gespeeld dat in het begin van de jaren zestig duidelijk werd 
datt het huwelijk van Galton met Louisa Butler kinderloos zou blijven. 
Geenn van Francis' broers en geen van Louisa's zusters hadden kinde-
ren.. Galton was zich ervan bewust dat dit kon wijzen op erfelijk be-
paaldee kinderloosheid. Dat zette hem kennelijk aan het denken. Toch 
werdd al snel duidelijk dat Galtons belangstelling het meest uitging naar 
dee erfelijkheid van geestelijke capaciteiten. Hij koos daarmee niet zijn 
zwakkee punt (zijn kinderloosheid), maar zijn sterke punt (zijn veelge-
roemdee genialiteit) als vertrekpunt voor zijn studies. Bijzonder trots 
wass hij op zijn afstamming van de illustere Erasmus Darwin van wie, 
alss onderzoeker, uitvinder en vooral als arts, een sterke erfelijke in-
vloedd was uitgegaan, zo wilde Galton maar al te graag geloven.6 

Charless Darwin en Francis Galton hadden dus dezelfde grootvader. 
Neeff  Charles was dertien jaar ouder dan Francis, die op 16 februari 
18222 werd geboren in Sparkbrook bij Birmingham. Zijn vader was een 
rijkee wapenfabrikant en bankier. Hoewel zijn afkomst dus gelijkenis 
vertoontt met die van die andere bankierszoon en darwinist, Walter Ba-
gehot,, lijk t het erop dat Galton, anders dan Bagehot, persoonlijk geen 
belangstellingg voor bankzaken had. Het kostte de nodige tijd voor hij -
eenn eersteklas wonderkind dat zich al zeer jong in Milton, Scott en de 
Odysseaa verdiepte - door had wat hem werkelijk interesseerde. Er was 
enigee druk van zijn ouders om in de voetsporen van grootvader Eras-
muss medicijnen te gaan studeren en als zestienjarige werd hij leerling 
inn het algemene ziekenhuis van Birmingham. Nadat hij aansluitend 
medicijnenn was gaan studeren in Londen, bekroop hem de twijfel of hij 
niett beter voor wiskunde kon kiezen. Hij won het advies in van Charles 
Darwinn die, teruggekeerd van de Beagle-reis en reeds overladen met 
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nationalee roem, in deze periode in de Londense wijk Bloomsbury 
woonde,, waar Galton hem, in Upper Gowerstreet, regelmatig bezocht. 
Nett zoals Darwin eerder had gedaan, besloot ook Galton zijn opleiding 
tott arts af te breken. Het werd wiskunde in Cambridge, al keerde hij 
laterr toch weer terug naar medicijnen. 

Darwinss avontuurlijke verhalen over zijn wereldreis moeten diepe in-
drukk op de jonge Galton hebben gemaakt: de hunkering naar het onbe-
kendee van verre landen kreeg hem in zijn greep. Toen zijn vader in 
18444 overleed en hem een omvangrijke erfenis naliet, brak Galton zijn 
studiee af - daarmee in feite voor de tweede keer tot de conclusie ko-
mendd dat hij geen arts wilde worden - en vertrok naar Egypte, waar hij 
samenn met vrienden de Nijl afzakte. Vijfjaar later, in 1850, terwijl Dar-
winn in Down als een kluizenaar minutieus de talloze soorten eende-
mosselss ontleedde, ondernam Galton een tamelijk gevaarlijke tocht 
doorr Zuid-west Afrika, samen met de Zweedse natuuronderzoeker 
Charless Andersson. Galton probeerde via Damaraland in het huidige 
Namibië,, het Ngami-meer te bereiken in het huidige Botswana. Hoe-
well  hij zover niet kwam, leverde de expeditie hem een gouden me-
daillee op van de Royal Geographical Society voor de exploratie van tot 
dann toe onbekend gebied. Belangrijker was dat nu de deuren, die toe-
gangg gaven tot de wetenschappelijk elite, voor hem openzwaaiden. Van 
eenn gemankeerd arts met wiskundige interesses was Galton een gere-
puteerdd ontdekkingsreiziger en geograaf geworden. Sinds deze reis be-
schouwdee hij zich als een autoriteit in de omgang met inboorlingen en 
inn het reizen en overleven in onherbergzaam gebied. Na het uitbreken 
vann de Krimoorlog probeerde hij zijn overlevingstechnieken zelfs in 
eenn aantal lezingen door te geven aan Britse officieren, voordat zij naar 
hett strijdtoneel vertrokken.7 

Galtonn had een sterke voorliefde voor positieve, exacte, wetenschap. 
Statistiekk had voor hem de schoonheid van een bijzondere kunstvorm. 
Zijnn sterke, soms bijna maniakale, neiging tot meten en kwantificeren 
wordtt als een dominante karaktereigenschap beschouwd. Soms leidde 
ditt tot triviale ondernemingen, zoals toen zijn portret werd geschilderd 
enn hij de tijd doodde met het tellen van het aantal penseelstreken dat de 
schilderr nodig had. Maar het leidde ook tot zeer nuttige uitvindingen 
waarvann wij vandaag nog steeds gebruik maken; zo was Galton de uit-
vinderr van het begrip correlatie, leverde hij ook andere waardevolle 
bijdragenn aan de ontwikkeling van de statistiek en was hij een pionier 
inn het opstellen van weerkaarten. Het is interessant dat juist darwinis-
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tenn (naast Galton ook diens leerling Karl Pearson en Ronald A. Fisher) 
zo'nn belangrijke rol hebben gespeeld in het ontwikkelen van de statis-
tiek.. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het darwinisme zich 
sterkk richtte op de bestudering van populaties. 

Watt Galton echter nog het meest tot een fascinerende persoonlijk-
heidd maakt, is dat zijn positivistische benadering van de wereld op een 
onverwachtee manier samenging met een houding die alleen als roman-
tischh kan worden getypeerd. Zijn liefde voor reizen, voor de tocht naar 
hett onbekende, is hiervan een voorbeeld. Daarbij was hij verslingerd 
aann de bergen, bij uitstek het landschap van de Romantiek. Samen met 
mannetjesputterr en toekomstig mededarwinist Leslie Stephen beklom 
hijj  in 1857 de Zwitserse Col du Géant. Als actief lid van de Alpine Club 
wass hij regelmatig te vinden in de Franse Alpen en de Pyreneeën. Zijn 
masculinismee en zijn gedreven interesse in het verschijnsel genialiteit 
horenn thuis in dezelfde romantische categorie. Ik geloof dat het correct 
iss Galton te omschrijven als een romantisch statisticus. Dit kan het 
meestt treffend worden geillustreerd met zijn poging om van verschil-
lendee Britse steden zogenaamde beauty maps aan te leggen: daarbij 
probeerdee hij, door eigen waarneming op straat, de frequentie van 
vrouwelijkk schoon vast te leggen om te zien of schoonheid als mense-
lijk ee eigenschap gelijkmatig over het land was verdeeld, of niet. Deze 
nevenactiviteitt is, in haar benadering, zeer verwant aan een van zijn 
hoofdactiviteiten:: het in kaart brengen van de Britse raciale elite. Ook 
hierr probeerde hij met statistische middelen kwalitatieve verschijnse-
lenn meetbaar en voorspelbaar te maken. 

Hett is kenmerkend voor Galton dat hij de raciale elite liet samenvallen 
mett de intellectuele elite. Zijn Hereditary Genius (1869) maakte dat in 
dee titel al duidelijk. Hoewel de beeldspraak niet zo goed past bij de ta-
melijkk onkerkelijke Galton, kan dit boek nog het beste worden geka-
rakteriseerdd als een bijbel van de ongelijkheid. Er was weliswaar vol-
genss Galton een "continuüm van natuurlijke begaafdheid", maar dit 
strektee zich naar zijn mening uit van ongekende hoogten tot ongekende 
diepten.. Tussen genie en imbeciel lag een breed spectrum, waarop alle 
mensenn overeenkomstig hun natuurlijke talenten konden worden ge-
rangschikt.. Het adjectief 'natuurlijke' is essentieel: de ongelijkheid in 
begaafdheidd was, in Galtons ogen, aangeboren. Men kon haar dus niet 
opheffenn door sociale hervormingen of beter onderwijs. Galton keerde 
zichh daarmee zonder reserves tegen het mensbeeld van de Verlichting: 
dee menselijke ziel was geenszins een tabula rasa en Rousseau's op-
voedingsideaall  leek achterhaald. "Ik maak op de meest onvoorwaarde-
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lijk ee wijze bezwaar tegen beweringen inzake natuurlijke gelijkheid", 
liett Galton in het begin van zijn boek strijdlustig weten. Primair zocht 
hijj  het bewijs voor de juistheid van zijn opvattingen in het bestaan-op-
zichh van nationale elites, waartoe hij zelf behoorde: 

Ikk ben er zeker van dat niemand die het privilege heeft gehad te verke-
renn in het gezelschap van de meer bekwame mannen in een vooraan-
staandee hoofdstad, of die bekend is met de biografieën van de helden uit 
dee geschiedenis, kan twijfelen aan het bestaan van verheven mensdie-
ren,, van bij uitstek edele naturen, van individuen die zijn geboren om 
dee koningen van de mensen te zijn.8 

Datt begaafdheid erfelijk bepaald was, leidde naar de mening van Gal-
tonn eerder tot een dynamische dan een statische samenleving. Uiter-
aardd was inherent aan zijn opvattingen dat er op het niveau van het in-
dividuu sprake was van gedetermineerdheid van de gaven. Maar op het 
niveauu van volk of ras kon de collectieve begaafdheid worden beïn-
vloedd door selectieve voortplanting: "...net zo goed als het niet moei-
lij kk is ... om door zorgvuldige selectie een duurzaam ras van honden of 
paardenn te verkrijgen dat is begiftigd met uitzonderlijke vermogens 
iss het zeer wel doenlijk om een hoogbegiftigd mensenras voort te bren-
genn door verstandig gekozen huwelijken gedurende diverse opeenvol-
gendee generaties."9 

Terwijll  Darwin via de analogie met de door plantentelers en dieren-
fokkerss toegepaste teeltselectie tot zijn concept van de natuurlijke se-
lectiee kwam, pastte Galton de praktijk van de teeltselectie rechtstreeks 
toee op de mens. Dat bracht hem in conflict met de evolutietheorie, maar 
merkwaardigg genoeg leek hij zich dat niet te realiseren. Toch is het evi-
dentt dat een selectieproces in handen van mensen, hun eigen doelstel-
lingenn nastrevend, tot een wezenlijk ander resultaat leidt dan een selec-
tiee door natuurlijke processen. 

Galtonss punt was echter dat er ten aanzien van de mens niet langer 
sprakee was van natuurlijke selectie. Sociale invloeden hadden de juiste 
werkingg van de evolutiewetten reeds verstoord en het doel van de euge-
neticaa was om die verstoring weer ongedaan te maken, niet door terug 
tee keren naar de natuur, maar door corrigerende menselijke ingrepen. 
Niett déze redenering was inconsistent, maar wel de bewering dat de-
zelfdee wetten die de evolutie van de gehele organische wereld hadden 
bepaald,, ook de overerving van menselijke gaven bepaalden. Darwins 
analogiee werkte maar naar één kant: men kon beweren, zoals Darwin 
deed,, dat er sprake was van natuurlijke selectie die op vergelijkbare 
wijzee werkte als artificiële selectie; men kon echter niet beweren dat 
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men,, door artificiële selectie toe te passen, hetzelfde resultaat bereikte 
alss zou zijn voortgekomen uit natuurlijke selectie. Het resultaat van ar-
tificiëlee selectie is nooit 'evolutie1. Bovendien was Galtons op rasver-
beteringg gerichte, gestuurde, evolutie zuiver teleologisch van aard. 

Naastt 'natuurlijke begaafdheid' vormde 'reputatie' een tweede centraal 
begripp in Hereditary Genius. Een belangrijk deel van het boek bestond 
uitt genealogisch onderzoek gericht op eminente rechters vanaf de Re-
formatie,, op staatslieden, militaire bevelhebbers, schrijvers en dich-
ters,, onderzoekers, musici, schilders, geestelijken, classici, roeiers en 
worstelaars.. Wat Galton bijvoorbeeld interesseerde was in hoeverre de 
eminentee dichters een vader, broer of zoon hadden die ook een illuster 
dichterr was. Bleek dat het geval, dan concludeerde Galton dat kenne-
lij kk bepaalde eigenschappen die nodig waren om een dichter van naam 
enn faam te worden, langs de weg van de erfelijkheid waren doorgege-
ven. . 
-».. Zijn algehele conclusie was, dat de kerneigenschappen die een ver-
eistee vormen om tot een eminent persoon uit te groeien - bekwaam-
heid,, ijver en werkkracht -, aangeboren zijn. In die zin leek zijn gene-
alogischh onderzoek te bevestigen wat hij vooraf al dacht. Men kan zich 
natuurlijkk de vraag stellen of de naar voren gekomen genealogische 
verbandenn nu echt de erfelijkheid van geestelijke eigenschappen aanto-
nen,, of dat ze er juist op wijzen dat geboren worden in een bevoorrecht 
milieuu een verhoogde kans oplevert op een professie die aanzien ver-
schaft.. Galton had er - bewust of onbewust - voor gezorgd dat hij nooit 
opp die conclusie kon uitkomen: hij had 'natuurlijke begaafdheid' gede-
finieerdd als "die kwaliteiten van intellect en instelling die een man aan-
sporenn tot en geschikt maken voor het verrichten van daden die tot een 
reputatiee leiden."10 Deze definitie leidde ertoe dat de constatering dat 
iemandd befaamd was, altijd samenging met de constatering dat hij over 
'natuurlijkee begaafdheid' beschikte. Een grote reputatie opbouwen 
zonderr van nature begaafd te zijn, was zo per definitie een onmogelijk-
heidd geworden. Daarmee schakelde Galton de alternatieve interpreta-
tiemogelijkheid,, namelijk dat de omstandigheden een bepalende rol 
speelden,, vrijwel bij voorbaat uit. Wanneer reputatie als dé indicator 
voorr 'natuurlijke begaafdheid' wordt aangemerkt, is het uitgesloten dat 
zijj  het gevolg kan zijn van gunstige omstandigheden, zoals een bevoor-
rechtee positie. Anderzijds bereikte Galton door de koppeling van beide 
begrippenn dat 'natuurlijke begaafdheid' niet werd geassocieerd met de 
natuurlijkee gelijkheid van het natuurrecht-denken, maar met ongelijk-
heidd in gaven. 
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Hett lijk t er dus sterk op dat Galton min of meer naar de status quo toe 
redeneerde.. De uitkomst van zijn onderzoek schijnt al bijna even gede-
termineerdd te zijn geweest als, in zijn ogen, de geestelijke gaven waar-
overr een mens de beschikking had: de zittende elite was in raciaal op-
zichtt het meest waardevolle deel van het volk en diende te worden be-
schermd,, temeer daar haar mannen de gewoonte hadden pas laat te 
huwenn met, bij voorkeur, rijke vrouwen die relatief vaak afkomstig 
warenn uit weinig vruchtbare families. Zo pleitte Galton ervoor om de 
afstammelingenn van een verdienstelijk geslacht te bevoordelen bij sol-
licitaties.. De erfelijk begaafden zouden bovendien a sentiment of caste 
moetenn ontwikkelen en hun politieke invloed zou moeten worden ver-
groot.11 1 

Nietteminn was het gedeeltelijk een nieuwe elite waar Galton op 
doelde:: degenen met erfelijk bepaalde, natuurlijke, begaafdheid vond 
menn in principe in alle sociale klassen en zeker niet alleen bij de adel, 
benadruktee hij. In wezen was het elitisme van Galton daarmee raciaal-
meritocratischh van aard. Zijn genealogische benadering had echter tot 
gevolgg dat de bestaande afstand tussen de sociale klassen werd verab-
soluteerd:: omdat hij de erfelijk begaafden traceerde door af te gaan op 
reputatie,, was zijn raciale elite grotendeels identiek aan de sociale 
elite,, al liet hij verbaal ruimte voor de mogelijkheid dat ook iemand uit 
dee lagere sociale klassen over grote natuurlijke begaafdheid kon be-
schikken.. Bovendien kende de klasse-indeling naar begaafdheid die hij 
hanteerdee zodanige verschillen, dat de minderbedeelden door een 
enormee biologische barrière van de begenadigden waren gescheiden. 
Dee sociale hiërarchie kreeg zodoende een materiële basis in de vorm 
vann overgeërfde ongelijkheid in talenten. Dat iemand een zekere so-
cialee klasse toebehoorde, werd zo het gevolg van zijn of haar erfelijk 
materiaal,, dat de natuurlijke begaafdheid bepaalde.12 

Galtonss eigen sociale stratificatie zoals hij die in Hereditary Genius 
ontvouwde,, kende in totaal zestien klassen van begaafdheid: hij onder-
scheiddee acht klassen in de groep met bovengemiddelde gaven, die hij 
aanduiddee met de hoofdletters A tot en met G, met een aparte klasse X 
voorr de hyperbegaafden. Daar tegenover plaatste hij acht klassen van 
degenenn met minder talenten dan gemiddeld, aangeduid met de kleine 
letterss a tot en met g, met een aparte klasse x voor de erfelijk minstbe-
deelden.. Beide reeksen vormden als het ware twee werelden, geschei-
denn door een grote kloof. Degenen in de klassen F, G en X waren de 
'eminenten'' en Galton bepaalde dat van elk miljoen mensen er 248 tot 
dezee drie hoogste klassen behoorden. De afstand van de imbeciel (x) 
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tott de gemiddelde klassen (b, a, A, B) was volgens Galton even groot 
alss die van het genie (X) tot dat gemiddelde. 

Hett is duidelijk dat Galton fier aan de kant stond van degenen die 
meendenn dat de natuurlijke aanleg allesbepalend was: het primaat lag 
bijj  nature, niet bij nurture. Niettemin toonde hij zich, mede onder in-
vloedd van kritiek, bereid de invloed van opvoeding en omstandigheden 
tee onderzoeken.13 Daartoe ging hij over tot het bestuderen van iden-
tiekee tweelingen, een groep die het mogelijk maakte de invloed van so-
cialee omstandigheden te onderscheiden. Zijn conclusie luidde echter 
onveranderlijkk dat die invloed beperkt was en dat de natuurlijke aanleg 
zwaarr overheersend was. Hij slaagde erin Darwin hiervan te overtui-
gen,, die zelfs, in zijn autobiografie terugkijkend op zijn leven en op het 
grotee verschil in karakter tussen hemzelf, zijn broer Erasmus en zijn 
zusters,, naar Galton verwees: 

Ikk ben geneigd in te stemmen met Francis Galtons opvatting dat opvoe-
dingg en omgeving slechts een gering effect hebben op iemands geest en 
datt de meeste van onze eigenschappen aangeboren zijn.14 

Galtonn mocht graag verwijzen naar het in sociaal opzicht nog zo open 
Amerika,, dat de strikte sociale inkadering van het Victoriaanse Enge-
landd miste, maar dat, ondanks de gunstige omstandigheden die er heer-
stenn voor een egalitaire samenleving, niet méér eminente lieden kende 
dann Engeland. Galtons opvatting was dat ongunstige sociale omstan-
dighedenn in het algemeen niet konden verhinderen dat begiftigde men-
senn hun talenten ontplooiden, terwijl, omgekeerd, gunstige omstandig-
hedenn niet konden bewerkstelligen dat personen zonder aangeboren 
natuurlijkee begaafdheid zich als eminenties ontpopten. 

Indienn de kinderen van twee hoogbegaafde ouders langs de weg van de 
erfelijkheidd die ouderlijke begaafdheid met hun geboorte meekrijgen, 
waaromm worden de begaafden dan niet steeds begaafder, in een gelei-
delijkk stijgende lijn? Dat dit niet het geval was, was Galton wel geble-
kenn in zijn genealogisch onderzoek. Bovendien was hij er, op puur spe-
culatievee gronden, van overtuigd dat de klassieke Grieken wat hun be-
gaafdheidd betreft ten minste twee klassen hoger stonden dan de mo-
dernee negentiende-eeuwse Brit (die op zijn beurt uitstak boven zijn 
tijdgenotenn uit andere landen!). De neergang van de Grieken meende 
Galtonn te kunnen verklaren uit de aantasting van de zuiverheid van hun 
bloed.. Maar hoe was, binnen de termen van de erfelijkheid, te verkla-
renn dat de slimmen niet steeds slimmer werden? 
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Galtonn kwam tot de conclusie dat er bij het overerven van eigen-
schappenn sprake moest zijn van een neutraliserende tendens in de vorm 
vann een "regressie naar het raciale gemiddelde": gemiddeld genomen 
lagg het begaafdheidsniveau van het kind dichter bij het raciale gemid-
deldee dan dat van de ouders. Deze wetmatigheid leidde er toe dat de 
kinderenn van laagbegaafde ouders doorgaans iets boven hun ouders 
uitstegen,, terwijl de kinderen van hoogbegaafde ouders doorgaans iets 
dichterr bij de middelmatigheid stonden dan hun ouders (waarmee ze 
zichh niettemin altijd nog voldoende onderscheidden om te kunnen stel-
lenn dat hoge begaafdheid erfelijk was).15 Elk ras had volgens Galton 
zijnn eigen begaafdheidsgemiddelde en individuele variaties weken 
daarvann naar boven of naar beneden af. De regressiewet maakte het 
echterr onmogelijk dat er door natuurlijke selectie van variaties een 
evolutiee kon plaatsvinden van de natuurlijke begaafdheid van een ras. 
Omm dezelfde reden zou ook artificiële (eugenetische) selectie van gun-
stigee variaties nutteloos zijn: door de regressie naar het raciale gemid-
deldee zou de nagestreefde rasverbetering immers al na enkele genera-
tiess een illusie blijken te zijn. 

Dee oplossing die Galton voor dit dilemma aandroeg, doet denken aan 
dee latere mutatietheorie van Hugo de Vries: hij veronderstelde dat er, 
naastt variaties, bij de overerving zo nu en dan ook 'sprongen' plaats-
vonden,, waardoor een bepaald individu in één stap een kwalitatief 
hogerr niveau bereikte dan zijn ouders en zijn rasgenoten. Dit nieuwe 
niveauu kon, veronderstelde Galton, weer aan de nakomelingen worden 
doorgegeven,, waardoor het ras dus een plotselinge kwaliteitsimpuls 
kreeg.. De evolutie van erfelijk overgedragen begaafdheid verliep zo-
doendee dus niet gradualistisch, zoals men volgens zuiver darwinisti-
schee principes zou moeten aannemen, maar schoksgewijs. Galton nam 
daarmeee afstand van het door Darwin gehuldigde principe natura non 
facitfacit saltum en wendde zich, evenals trouwens andere darwinisten, 
onderr wie Huxley en Bateson, tot het saltationisme.'6 In zekere zin was 
hett saltationisme de redding voor de eugenetica. 

Inn Darwins theorie van de natuurlijke selectie speelde ook seksuele se-
lectiee een belangrijke rol: bij hun partnerkeuze geven de vrouwelijke 
dierenn als regel de voorkeur aan het meest indrukwekkende mannetje 
inn de omgeving. Dit kon volgens Darwin verklaren waarom zich langs 
evolutionairee weg fysieke eigenschappen hadden ontwikkeld, zoals 
felgekleurdee veren, die geen voordeel boden in de strijd om het be-
staan,, maar wel in de strijd om de gunst van de vrouwelijke dieren. De 
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imposantstee mannetjes (vaak ook de sterksten) waren gemiddeld geno-
menn het meest succesvol in hun voortplanting. 

Galtonn ging ervan uit dat dit voor de onder culturele invloed staande 
menss niet meer gold. Hij week hiermee af van Wallace en Bellamy, die 
eenn regeneratief effect verwachtten van een eugenetisch verantwoorde 
partnerkeuzee door de geëmancipeerde vrouw. Hoewel Galton in zijn 
eugenetischh programma niet zover ging de vrije partnerkeuze ter dis-
cussiee te stellen, achtte hij enige regulering bij de voortplanting nood-
zakelijkk om degeneratie te voorkomen. De voortplanting zou zodanig 
moetenn worden gestuurd dat degenen met een relatief hoge begaafd-
heidd voor voldoende nakomelingen zouden zorgen, bijvoorbeeld door 
jongerr te huwen dan men vaak geneigd was; de laagbegaafden daaren-
tegenn zouden in hun voortplanting moeten worden afgeremd of daar-
vann zelfs geheel moeten worden afgehouden. Zodoende zou het niveau 
vann het ras geleidelijk omhoog gaan. 

Galtonn achtte de menselijke cultuur niet per definitie ongunstig voor de 
rasontwikkeling.. Wanneer de klasse die in een land het meest vrucht-
baarr bleek te zijn zich in lichamelijk, intellectueel en moreel opzicht 
bleekk te bevinden onder het nationale gemiddelde (i.e. wat hiervóór het 
racialee gemiddelde werd genoemd), dan zou er een geleidelijke ontaar-
dingg van het ras optreden. In dat geval was het zaak de culturele om-
standighedenn zodanig te wijzigen dat deze de voortplanting van de bo-
vengemiddeldee klassen sterker zouden bevorderen, zodat een regene-
ratiee van het ras kon optreden.17 Hieruit volgt dat Galton de omstandig-
hedenn weliswaar nauwelijks van invloed achtte op de begaafdheid van 
hett individu, maar wel op die van het volk of ras als de optelsom van 
individuen. . 

Hett voorgaande betekent dat in de visie van Galton de evolutie van 
hett menselijk ras stuurbaar was door de seksuele selectie op basis van 
vrijee partnerkeuze uit te schakelen. Dit is een wezenlijk andere benade-
ringg dan besloten ligt in de evolutietheorie. Om dit verschil tussen Gal-
tonn (en andere eugenetici die zijn benadering deelden) en Darwin te il-
lustreren,, kan de volgende hypothetische situatie dienen. Stel dat men 
inn een bepaald natuurlijk leefgebied, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, 
allee dieren zou vangen en hun voortplanting voortaan onder controle 
zouu plaatsen van professionele fokkers om zo hun ontwikkeling bij te 
sturen.. Zou het resultaat dat dan uiteindelijk zou worden bereikt, nog 
ietss te maken hebben met de evolutie zoals Darwin die beschreef? Dit 
voorbeeldd maakt duidelijk dat natuurlijke en artificiële selectie, alsook 
seksuelee selectie en gecontroleerde voortplanting, wezenlijk van el-
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kaarr verschillen, ook al maken ze gebruik van dezelfde mechanismen 
vann de erfelijkheid. 

Overigenss wilde Galton de vrije partner- en voortplantingskeuze 
slechtss gedeeltelijk uitschakelen. Zijn plannen tot ingrijpen richtten 
zichh vooral op de lagere klassen, terwijl hij er ten aanzien van de betere 
klassenn vanuit ging dat deze, anders dan degenen die tot de onderkant 
vann de samenleving behoorden, zich doorgaans verantwoord gedroe-
gen:: "Bekwame mannen scheppen genoegen in het gezelschap van in-
telligentee vrouwen en indien zij zo'n vrouw, die ook in andere opzich-
tenn geschikt zou zijn, kunnen vinden, zullen zij daarmee liever trouwen 
dann met een middelmatige vrouw."18 In overeenstemming met deze 
visiee zette Galton zich aftegen Malthus' pleidooi voor moral restraint 
bijj  de voortplanting. Galton geloofde dat de uitwerking hiervan zeer 
ongelijkk en ongunstig moest zijn, aangezien de betere klassen zich, 
conformm het advies van Malthus, wél verantwoordelijk zouden gedra-
genn - dat wil zeggen het aantal nakomelingen beperken om overbevol-
kingg tegen te gaan -, terwijl de lagere klassen dit niet zouden doen. Zo 
dreigdee Malthus' advies in de ogen van Galton de raciale degeneratie te 
bevorderen.19 9 

Hierr raken we aan een wezenlijk element uit het denken gedurende de 
laatstee decennia van de negentiende eeuw - en ook daarna nog -, dat er 
opp neerkomt dat men een snel groeiende klasse van Untermenschen 
meendee te zien ontstaan die, lichamelijk en geestelijk, een bedreiging 
vormdee voor de nationale kracht en gezondheid. De nieuw verworven 
kenniss over de werking van de erfelijkheidswetten leidde aldus tot een 
biologischee paniekreactie op grond van de waarneming dat het vooral 
dee 'lageren' waren die zich voortplantten en die zo de biologische kwa-
liteitt van de toekomstige generaties bepaalden. Darwin deelde die 
vrees.. In zijn Descent stelde hij: "als de voorzichtigen het huwelijk 
mijden,, terwijl de roekelozen wel trouwen, dan zullen de inferieure 
ledenn van de samenleving de betere leden dreigen te verdringen."20 

Dee pangenese-stelling was het zorgenkindje uit Darwins intellectuele 
productie.. Darwin worstelde met de vraag hoe de overerving van ei-
genschappenn zich verhield tot variaties die ontstaan onder invloed van 
veranderdee leefomstandigheden. Hoe, met andere woorden, variaties 
kunnenn worden doorgegeven aan de volgende generatie. Hij formu-
leerdee hiertoe de pangenese-stelling als een 'voorlopige' theorie. Deze 
hieldd in dat lichaamscellen minuscule 'korreltjes' of kiemen afscheid-
den,, die door het lichaam circuleerden en die zich door deling verme-
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nigvuldigden,, daarmee nieuwe cellen vormend, gelijksoortig aan dege-
nenn waar ze uit waren voortgekomen. Wanneer een plant of dier een va-
riatiee (een nieuw orgaan of nieuw weefsel) ontwikkelde, scheidden de 
lichaamscellenn die dat orgaan of weefsel vormden ook specifieke kie-
menn af. Een deel van deze kiemen kwam in het voortplantingsstelsel 
terechtt en werd zo doorgegeven aan het nageslacht. Op die manier zou-
den,, in lamarckistische zin, verworven eigenschappen kunnen worden 
doorgegeven. . 

^^ Galton, zeer geïnteresseerd in erfelijkheid, nam het op zich om Dar-
winss voorlopige hypothese te toetsen. Hij ging er daarbij vanuit dat het 
bloedd de substantie was die de kiemen bevatte en door het lichaam 
transporteerde.. De pangenese-stelling droeg er toe bij dat voor Galton 
hett bloed een welhaast mythische functie kreeg als drager van rasei-
genschappen.. Het bloed leek nu te voldoen aan het romantische idee 
vann een krachtig levenssap.21 Darwin lijk t tegen deze visie van het 
bloedd als drager van raseigenschappen geen bezwaar te hebben ge-
maakt.. Hij werkte zelfs met Galton samen: nadat Darwin de pange-
nese-theoriee in 1868 had gepubliceerd in The variation of animals and 
plantsplants under domestication, werd hij het jaar daarna door Galton bena-
derdd met het voorstel een gezamenlijk experiment te doen met konij-
nen.. Dit was hetzelfde jaar waarin Galton zijn Hereditary Genius pu-
bliceerdee en daarin de pangenese-theorie omarmde. Galtons plan was 
omm bij konijnen van één bepaald ras via transfusie bloed in te brengen 
vann een ander ras, om te zien of dit tot veranderingen in de konijnen 
zouu leiden, hetgeen volgens hem de juistheid van de pangenese-theorie 
zouu aantonen. Darwin aanvaardde Galtons voorstel en de experimenten 
werdenn deels bij Darwin in Down en deels bij Galton thuis, in Rutland 
Gate,, uitgevoerd. Steeds weer bleek, tot grote teleurstelling van beide 
mannen,, dat de bloedtransfusie geen effect had op de raciale kenmer-
kenn van de volgende generatie konijnen. Darwin zag zich genoodzaakt 
afscheidd te nemen van zijn voorlopige theorie. En Galton gaf in de 
nieuwee inleiding bij de tweede druk van Hereditary Genius te kennen 
datt hij de delen van zijn boek, die op de pangenese-theorie waren geba-
seerd,, nu anders zou schrijven. Onder verwijzing naar Weismann 
steldee hij nu, de kans dat verworven eigenschappen erfelijk zijn ex-
treemm klein te achten. 

Dee negatieve ervaringen met het konijnen-experiment betekenden 
geenszinss het einde van de coöperatie tussen Darwin en Galton. Zo 
deedd Darwin, samen met Hooker, Galton de suggestie aan de hand om 
voorr zijn erfelijkheidsonderzoek te experimenteren met erwten. Men-
dell  had de resultaten van zijn soortgelijke experimenten toen inmiddels 
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gepubliceerd,, maar deze publicaties werden, zoals bekend, pas na de 
eeuwwisselingg ontdekt. Galton kreeg bij het verbouwen van de erwten 
hulpp van diverse vrienden, onder wie ook Darwin. Op zijn beurt hielp 
Galtonn Darwin bij de statistische verwerking van diens onderzoeksge-
gevenss over de bevruchting van planten. 

"Jee hebt me van een tegenstander tot een bekeerling gemaakt", schreef 
Darwinn in december 1869 aan Galton, nadat hij pas de eerste vijfti g 
bladzijdenn van Hereditary Genius had gelezen. Hiermee liet hij weten 
overtuigdd te zijn geraakt door Galtons stelling dat geestelijke eigen-
schappenn merendeels zijn aangeboren. Ook Wallace toonde zich, in een 
recensiee die hij er in Nature over schreef, onder de indruk van Galtons 
boek.222 Hetgeen opvallend is, aangezien voor Wallace de menselijke 
gelijkheidd en de bepalende invloed van de omstandigheden belangrijke 
vertrekpuntenn waren. 

Darwinn echter werd niet door een vergelijkbare ideologische span-
ningg gehinderd. In zijn Descent verwees hij niet alleen regelmatig vol 
bewonderingg naar Galton, maar nam hij diens opvattingen voor een be-
langrijkk deel over. De reden daarvoor hoeven we niet ver te zoeken. 
Darwinn wilde in Descent aantonen dat de evolutie door middel van na-
tuurlijkee selectie ook op de mens als denkend en intelligent-bewust le-
vendd en handelend wezen van toepassing was. Hij kwam daarmee on-
herroepelijkk op het nog nauwelijks verkende terrein van de culturele en 
mentalee evolutie. Galtons stelling van de erfelijkheid van mentale ei-
genschappenn bood Darwin een welkom houvast. Maar hij beperkte 
zichh niet tot het herhalen en aannemelijk maken van die stelling van 
zijnn neef. Op enkele plaatsen heeft Descent, met alle behoedzaamheid 
diee Darwin eigen was, een eugenetische ondertoon. Zo ging hij in op de 
gewoontee bij de Spartanen en, later, bij de Pruisische grenadiers, om 
doorr bewuste selectie bij de voortplanting (methodical selection) de 
krachtt van het nageslacht op een hoog peil te houden. En hij citeerde 
eenn aantal regels uit een klaagzang van Theognis, waarin deze een ze-
keree Kyrnos wees op de tegenstrijdigheid dat mensen bij het fokken 
vann dieren zorgvuldig de gezondste exemplaren selecteren, terwijl zij 
zichh zelf in hun keuze van een huwelijkspartner vaak door financiële 
motievenn lieten leiden, met als gevolg dat het mensengeslacht zich ont-
wikkeldee tot een "ontaard" mengsel.23 Pikant is dat Theognis een ver-
tegenwoordigerr van de oude aristocratie was, die zich in zijn elegie af-
zettee tegen de opkomende democratie. 

Darwinn gebruikte het woord eugenetica niet, dat pas in 1883, het jaar 
naa zijn dood, door Galton werd geïntroduceerd. Maar zijn boodschap 
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wass niettemin duidelijk. Hij herhaalde de waarschuwing van zowel 
GregGreg als Galton dat de allerlaagste bevolkingsgroepen ("de zeer armen 
enn zorgelozen, die vaak ontaard zijn door ondeugden") bijna altijd 
vroegg trouwden en - veel - kinderen kregen, terwijl het betere deel van 
dee bevolking ("de behoedzamen en spaarzamen, die in het algemeen 
ookk anderszins deugdzaam zijn") pas laat huwden en dus minder kin-
derenn kregen. En hij sloot zich aan bij hun mening dat hierin een zeer 
belangrijkk obstakel was gelegen voor de gewenste toename van "het 
aantall  mannen van superieure klasse". Hij herhaalde zelfs zonder com-
mentaarr Gregs beruchte uitspraak dat "de zorgeloos levende, vuile, on-
eerzuchtigee Ier zich vermenigvuldigt als de konijnen", waarbij de 
spaarzame,, verstandige en gelovige Schot als terughoudende voort-
planterr ver achterbleef.24 Aan het slot van zijn boek toonde Darwin 
zichh zonder omwegen een voorstander van een eugenetische praktijk: 

[Dee mens] zou door selectie niet alleen iets kunnen doen aan de licha-
melijkee gesteldheid en bouw van zijn nakomelingen, maar ook aan hun 
intellectuelee en morele kwaliteiten. Beide seksen zouden moeten afzien 
vann het huwelijk wanneer ze in enige betekenende mate inferieur zijn 
naarr lichaam of geest.25 

Bovendienn zouden ook al degenen die niet in staat waren te voorkomen 
datt hun kinderen zouden opgroeien in vernederende armoede, van het 
huwelijkk en de huwelijksdaad moeten afzien. Darwin plaatste hierbij 
dee kanttekening dat een dergelijk huwen-met-beleid gedoemd was een 
utopiee te blijven zolang er niet meer bekend zou zijn over de erfelijk-
heidswetten.. Inderdaad bleek de eugenetische beweging pas na de 
eeuwwisseling,, mede door de (her)ontdekking van de erfelijkheidswet-
ten,, de wind in de zeilen te krijgen. 

Dee door Vogt, Maudsley, Galton en anderen benadrukte grote af-
standd in intelligentie tussen verschillende mensen, was voor Darwin 
eenn extra aanwijzing dat de mens afstamde van, en was geëvolueerd 
uit,, een lagere soort, waarnaar hij soms, door "reversie", terugviel. Ook 
namm Darwin Galtons opvatting over dat er niet alleen tussen de rassen, 
maarr ook tussen de beide geslachten grote verschillen in begaafdheid 
waren.. Hij postuleerde daarmee het bestaan van een geslachtelijk be-
paaldd gemiddelde aan mentale kracht, dat bij mannen hoger lag dan bij 
vrouwen.. Ter verklaring voerde hij aan dat de primitieve mannen van 
generatiee op generatie hadden moeten strijden voor het "in bezit" krij-
genn van vrouwen en voor het levensonderhoud van vrouw(en) en kin-
deren.. De man had in die strijd niet genoeg aan zijn fysieke kracht, 
maarr moest ook zijn waarnemingsvermogen, zijn rede en inventiviteit 
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voortdurendd scherpen. De mentaal sterkste mannen werden hierbij in 
dee strijd om te overleven en zich voort te planten steeds langs natuur-
lijk ee weg geselecteerd. Dit heeft de man, ten opzichte van de vrouw, 
eenn diep in zijn biologische structuur gewortelde mentale superioriteit 
gebracht.. Daarom zouden vrouwen volgens Darwin, alvorens zij de 
mentalee kracht van de man zouden kunnen evenaren, eerst generaties 
langg een fysiek regeneratieproces moeten ondergaan. Hiertoe zouden 
dee vrouwen die nog het meeste van de "robuuste deugden" vertoonden 
-- zoals energie, volharding en verbeeldingskracht -, moeten worden 
geselecteerdd voor het voortbrengen van grote aantallen nakomelin-
gen.26 6 

Hett kan dus, samengevat, niet worden betwijfeld dat Darwin zich in 
DescentDescent op belangrijke punten liet leiden door Galtons leerstuk van de 
erfelijkheidd van mentale eigenschappen. Zijn denkbeelden aangaande 
dee werking van de natuurlijke selectie in moderne, beschaafde, landen 
baseerdebaseerde Darwin goeddeels op de geschriften van Wallace, Greg, Ba-
gehott en Galton. En het artikel dat Galton in 1871 publiceerde over het 
evolutionairee voordeel van het sterke kudde-instinct van de Zuid-afri-
kaansee os, was voor Darwin, naast bijvoorbeeld Bagehots Physics and 
politics,politics, een welkom aanvullend bewijs dat sociale eigenschappen 
doorr evolutie waren ontstaan.27 

Inn een aantal opzichten maakte Francis Galton deel uit van de bin-
nenstee kring van darwinisten. Hij was bevriend met Hooker, Spencer, 
Lesliee Stephen, Romanes, Tyndall en Huxley. En hij was erbij toen, in 
junii  1860, in Oxford tijdens een vergadering van de British Association 
dee beroemde confrontatie plaatsvond tussen Huxley en bischop Wil-
berforce.. Maar, hoewel hij regelmatig contact met Darwin had, zijn er 
geenn aanwijzingen dat Galton vóór de publicatie van Origin, in die 
vruchtbaree en spannende jaren waarin de evolutietheorie gestalte 
kreeg,, door zijn neefin vertrouwen werd genomen en werd ingewijd in 
dienss toen nog geheime intellectuele bouwwerk. Natuurlijk kan men 
niett uitsluiten dat ze in die periode toch van gedachten hebben gewis-
seldd over de evolutie; maar, als dit inderdaad het geval zou zijn ge-
weest,, zou Galton er in zijn memoires dan geen melding van hebben 
gemaakt?? Het lijk t erop dat Darwin pas na het verschijnen van Here-
ditaryditary Genius (1869) Galton ging zien als een onderzoeker waarmee 
hijj  rekening moest houden, en een bondgenoot! Galton was geen bio-
loog;; zijn interesse in het probleem van de erfelijkheid, die pas na 1860 
ontstond,, was meer antropologisch en statistisch gericht dan biolo-
gisch.. Hij zou waarschijnlijk niet veel hebben kunnen bijdragen aan de 
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oplossingg van de biologische en geologische kernproblemen waarmee 
Darwinn zich bij het uitbouwen van zijn theorie zag geconfronteerd. 
Toenn echter in latere jaren de aandacht van Darwin verschoof naar de 
betekeniss van de evolutietheorie voor de mens en zijn sociale verban-
den,, en naar het erfelijkheidsvraagstuk, werden Galtons inzichten van 
hett grootste belang voor hem. In dat licht hoeft het dan ook geen verba-
zingg te wekken dat de niet-bioloog Galton, naast zijn vele andere we-
tenschappelijkee onderscheidingen, werd geëerd met de hoogste darwi-
nistischee decoraties: de Darwin-medaille, de Huxley-medaille en de 
Darwin-Wallace-medaille.. Alleen al door zijn hoofdrol in het - tegen 
zijnn zin - weerleggen van de pangenese-theorie, heeft Galton die on-
derscheidingenn volop verdiend. 

Niettemin,, men kan de ogen niet sluiten voor de bedenkelijke invloed 
diee is uitgegaan van het wetenschappelijk racisme van de gelauwerde. 
Inn zekere zin was Galton een wolf in schaapskleren. Hoewel hij er in 
zijnn publicaties geen twijfel over liet bestaan dat hij rasverbetering in 
Groot-Brittanniê""  noodzakelijk achtte, leken de concrete maatregelen 
diee hij daartoe voorstelde, in vergelijking tot de ambitie van zijn doel-
stellingen,, meestal relatief gematigd of soms zelfs onrealistisch en 
daardoorr ongevaarlijk. Daarbij had hij de gewoonte zich tamelijk on-
derkoeld,, of in elk geval zonder stemverheffing, uit te drukken. Maar 
ditt maakte zijn ideeën niet minder vérstrekkend. 

Hett centrale punt schijnt mij hier te zijn dat Galton in zijn hart een li-
beraall  was, met een zekere aversie tegen het afdwingen van eugeneti-
schee maatregelen via staatsingrijpen. Hij bepleitte dan ook vooral vrij-
willigewillige gedragsaanpassingen. Zijn leerling Karl Pearson, die, als socia-
list,, de Duitse staatsfilosofie omarmde, zag een veel actievere rol voor 
dee staat.28 Het is geen toeval dat zich vooral in de kring van de Fa-
bians,bians, met hun ideaal van "nationale efficiëntie" en hun bewondering 
voorr Duitsland, voorvechters van de eugenetische beweging bevonden, 
zoalss R.B. Haldane, Wells, Shaw en Graham Wallas. 

Datt Galton steeds weer benadrukte dat de eugenetica zich zou moe-
tenn ontwikkelen tot een nieuwe religie, hing nauw samen met zijn af-
keerr van staatsdirigisme. Aan de andere kant was hij ervan overtuigd 
datt de bedreigingen voor de kwaliteit van het toekomstige Britse ras zo 
groott waren, dat iedere vrijblijvendheid uitgesloten was. Om de nood-
zakelijkk geachte rasverbetering niet bij voorbaat tot een illusie te 
maken,, was er een gezaghebbende instantie nodig (anders dan de 
staat),, die daartoe aanzette. Door eugenetisch handelen tot een religie 
tee verheffen, kon een moreel dwingend gezag in het leven worden ge-
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roepenn en kon de eugenetica worden geïnternaliseerd in het geweten. 
Hierinn school het grote gevaar van Galtons benadering. Zijn keuze 
voorr vrijwillighei d boven staatsingrijpen dwong ertoe om racistische 
normenn in brede lagen van de bevolking in te prenten. Het is dan ook 
niett toevallig dat Galton over zijn darwinistische eugenetica sprak als 
overr een nieuwe nationale religie. 

__ Een religie overigens die hij als rationalistisch opvatte, gefundeerd 
alss ze zou moeten zijn op de eugenetica als natuurwetenschap. De ver-
bindingg die Galton zo probeerde te leggen tussen dogma en positieve 
wetenschapp herinnert aan Comte's positivistische eredienst. Maar te-
gelijkk klonk Galton hier bijna haeckeliaans, wanneer hij stelde dat het 
bevorderenn van de evolutie - door het treffen van eugenetische maatre-
gelenn - in overeenstemming was met het doel van het kosmische pro-
ces.. Het eugenetisch streven zou erop gericht moeten zijn dat iederr in-
dividu,, zowel door verbetering van zijn natuurlijke eigenschappen als 
vann zijn opvoeding, een 'efficiënt' wezen zou worden. Het is duidelijk 
datt efficiëntie een rationele norm is. Maar tegelijk was het voor Galton 
eenn norm die de evolutie zélf, als kosmisch proces, aanreikte. Hij was 
hett niet eens met Kidd, voor wie de religie een bron van altruïstische 
waardenn was, die de blinde hardheid van de natuurlijke selectie ver-
zachtten.. Galtons nieuwe eugenetische religie was juist bedoeld als 
rechtvaardiging,, ja zelfs als stimulans, voor selectie.29 

Datt deze nieuwe religie darwinistisch van aard zou moeten zijn, be-
hoeftt geen verder betoog. Niet zonder betekenis in dit verband is, dat 
Galtonn zich persoonlijk inspande om te bereiken dat Darwin werd ge-
heiligdd door hem te begraven in Westminster Abbey. Gezien de religi-
euzee skepsis van Galton en van Darwin zelf, was dit een opmerkelijke 
stap.. De canonisatie van het darwinisme was voor Galton ook persoon-
lij kk van belang, omdat het de sociale acceptatie van zijn eigen weten-
schappelijkee program kon bevorderen.30 

Omm het Britse volk te brengen tot vrijwillig e aanpassingen in hun hu-
welijks-- en voortplantingsgedrag, diende de pride of race te worden 
bevorderd.. Een aanzienlijke vergroting van het rassebewustzijn, zo re-
aliseerdee Galton zich, was alleen mogelijk door van de eugenetica een 
soortt volksbeweging te maken. Zodoende sloop er, ondanks zijn keuze 
voorr vrijwillig e maatregelen, toch een zeker fanatisme in zijn opvattin-
gen.. Bijvoorbeeld toen hij pleitte voor een "jihad", een heilige oorlog 
"tegenn gebruiken en vooroordelen die de fysieke en morele kwaliteiten 
vann ons ras aantasten."31 Het zou dan ook een vergissing zijn te denken 
datt Galton slechts vriendelijke ingrepen op het oog had. Om te voorko-
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menn dat de zwakken van lichaam en geest zich konden voortplanten, 
sprakk hij regelmatig over een vrijwilli g celibaat, maar ook over op-
namee van deze categorieën in kloosters om een celibataire levenswijze 
tee kunnen afdwingen. Zolang zij celibatair bleven, was er niets op 
tegenn de erfelijk zwakken goed te behandelen; maar zodra zij 'inferi-
eure'' nakomelingen voort bleven brengen, verspeelden zij hun aan-
spraakk op goede behandeling: dan kon men "zich gemakkelijk voor-
stellenn dat er een tijd aanbreekt waarin zulke personen zouden worden 
beschouwdd als vijanden van de Staat, die elke aanspraak op vriende-
lijk ee behandeling hebben verspeeld." Galton pleitte verder voor invoe-
ringg van een "stelsel van giften" om eugenetisch geselecteerde jonge 
mensenn te ondersteunen, een op zich weinig bedreigend voorstel. Maar 
tegelijkk wilde hij de sociale bescherming voor de zwakkeren terugdrin-
genn onder het motto dat liefdadigheid zich zou moeten richten op ge-
zondee in plaats van op ongezonde personen en families. De erfelijk be-
giftigdenn zouden het groepsbewustzijn van een "kaste" moeten ont-
wikkelenn en door de wet moeten worden bevoordeeld, onder andere 
doorr ze meer rechten te geven bij het verdelen van erfenissen en door 
zee onder gunstiger sanitaire omstandigheden te laten leven dan de erfe-
lij kk minderbedeelden. Kortom: de samenleving zou zo moeten worden 
ingerichtt dat de erfelijk sterken zo vroeg mogelijk trouwden en zoveel 
mogelijkk kinderen kregen, terwijl de erfelijk zwakken in elk geval zo 
langg mogelijk van een huwelijk zouden moeten worden afgehouden en 
liefstt celibatair zouden moeten leven. Alleen zo zou het proces van ra-
cialee degeneratie, dat onder meer het gevolg was van de verstedelij-
king,, kunnen worden gestopt.32 

InIn de inleiding van zijn Inquiries into human faculty and its develop-
mentment (1883) vatte Galton zijn streven naar rasverbetering als volgt 
samen: : 

Mij nn algemene doel is geweest om goede nota te nemen van de geva-
rieerdee erfelijke gaven van verschillende mensen, en van de grote ver-
schillenn tussen diverse families en rassen, om er achter te komen in hoe-
verree de geschiedenis de uitvoerbaarheid heeft aangetoond van het ver-
vangenn van inefficiënt menselijk nageslacht door betere nakomelingen, 
enn om na te gaan of het niet onze plicht is dit te doen door middel van 
inspanningenn die redelijk zijn, aldus ons inspannend om de doeleinden 
vann de evolutie sneller naderbij te brengen en met minder ellende dan 
wanneerr de gebeurtenissen op hun beloop zouden worden gelaten.33 

Voorall  het "vervangen van inefficiënt menselijk nageslacht" in deze 
passagee heeft een onheilspellende klank. Met enige welwillendheid 
zouu men nog kunnen redeneren dat Galton hier doelde op de geleide-
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lijk ee rasverbetering die optreedt wanneer gedurende een aantal opeen-
volgendee generaties op vrijwillig e basis een eugenetisch voortplan-
tingsgedragg is volgehouden. Maar was dat werkelijk het enige dat hij 
hierr op het oog had? Of bedoelde hij 'vervangen' in een meer letterlijke 
zin?? Op hoge leeftijd, in 191 o, zette Galton zich aan het schrijven van 
eenn roman, Kant say where, waarin hij een eugenetische utopie ont-
vouwde.. Deze kwam erop neer dat, in het denkbeeldige land dat hij be-
schreef,, werd gewerkt aan het systematisch fokken van een kaste van 
meesters,, terwijl de unfit die zich illegaal vermenigvuldigden werden 
gestrafdd met internering in werkkampen.34 

Galtonss vrees voor raciale degeneratie had veel te maken met zijn op-
vattingenn over de Britse superioriteit. De besten uit het Britse ras 
warenn volgens hem uitstekend geschikt als leiders van de lagere rassen. 
Maarr dan moest het sluipende proces van nationale degeneratie wel 
wordenn gestopt. Het vestigen van een eugenetische praktijk werd voor 
hemm zodoende een nationaal belang en een voorwaarde voor het be-
houdd of de verdere versterking van Groot-Brittanniê's positie als impe-
rialistischerialistische mogendheid. "Voor geen enkele natie is een hoogwaardig 
mensenrass noodzakelijker dan voor de onze, want wij zetten de leden 
vann onze stam uit over heel de wereld en leggen de grondslag voor de 
aardd en aanleg van miljoenen toekomstige leden van het menselijke 
ras."355 Galton noemde de nieuwe wetenschap die hem voor ogen stond 
niett voor niets "nationale eugenetica". De biologische kwaliteiten van 
hett Britse volk moesten worden vergroot zodat het zijn roeping als im-
perialistischee mogendheid kon volgen. Galton voegde zo twee elemen-
tenn toe aan de gemeenplaatsen over de Britse suprematie in de wereld: 
datt die suprematie voortkwam uit een erfelijk bepaalde, natuurlijke, 
aanlegg en dat een eugenetische nationale praktijk nodig was om dit na-
tuurlijkee voordeel ten opzichte van andere rassen te behouden en ver-
derr uit te bouwen. 

Dee ervaringen die hij opdeed tijdens zijn reizen door Afrika leidden 
bijj  Galton tot een zeer lage dunk van de zwarte mens. Terugkijkend op 
zijnn indrukken schreef hij: "De fouten die de negers maakten op hun 
eigenn gebied waren zo kinderlijk, dom en onnozele-hals-achtig, dat ik 
mee regelmatig beschaamd voelde als mens voor mijn eigen soort." 
Zoalss dit citaat nog eens duidelijk maakt, was voor Galton intelligentie 
dee belangrijkste factor die de kwaliteit van een ras bepaalde. Bij een 
hoogontwikkeldd wezen als de mens, werd de 'veldslag van het leven' 
beslistt in het voordeel van het meest sociale ras, dat wil zeggen het ras 
mett de meest intelligente sociale organisatie.36 Dat negers, door de ko-
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lonisatiee van Afrika of door hun gedwongen overtocht naar Amerika, in 
aanrakingg kwamen met de hogere westerse beschaving, bracht hen niet 
naarr een hoger niveau. Hun beperkingen waren immers aangeboren. 
Well  bleken zij zich in Amerika, door de gunstiger levensomstandighe-
den,, sneller te vermenigvuldigen, waardoor ze daar een bedreiging 
vormdenn voor "inheemse Amerikaanse rassen". Maar uiteindelijk zou-
denn de negers, zo verwachtte Galton, door betere rassen worden ver-
drongenn omdat zij van nature de mogelijkheid misten om te voldoen 
aann de vereisten van een hogere beschaving.37 

Hoewell  Galton er dus geen twijfel over liet bestaan dat hij negers als 
inferieurr beschouwde, bracht hij een opvallende nuancering aan: een 
deell  van hen was wel degelijk in staat een, naar westerse maatstaven, 
acceptabell  niveau te bereiken, bijvoorbeeld door zich te ontwikkelen 
tott succesvolle kooplieden. Teruggrijpend op zijn kwalificatiesysteem 
meendee Galton met exactheid te kunnen aangeven dat sommige negers 
klassee C, of zelfs D, konden bereiken, zich daardoor, zoals hij niet na-
liett aan te geven, verheffend boven het gemiddelde niveau van de blan-
ken.. Maar niettemin: over de hele linie bleven negers twee klassen ach-
terr bij de Westeuropese blanke, waarmee diens superioriteit was beves-
tigd.38 8 

Dee denkwereld van Galton vertoont alle kenmerken van het weten-
schappelijkk racisme: een vast geloof in het bestaan van lage en hoge 
rassen,, een sterke vrees voor degeneratie door de vermenging van die 
twee,, de overtuiging dat het mogelijk en wenselijk is een superieur ras 
tee kweken, en een enigszins mystiek gebruik van begrippen als raszui-
verheidd en 'bloed'. De zuiverheid van een ras was echter voor Galton 
geenn dogma. De superioriteit van het Britse volk was dat wél. Deze op-
vattingg dwong hem als het ware te erkennen dat een vermenging van 
volken,, zoals de samensmelting met Scandinavische en Gallische vol-
kenn waaruit het Britse volk was voortgekomen, kon leiden tot een sterk 
ras.. Het was volgens hem aan die "uitzonderlijk succesvolle vermen-
ging""  te danken dat de Britten zich hadden ontwikkeld tot "het heer-
sendee en leidende ras van Europa". De toevoeging van nieuw bloed en 
nieuwee eigenschappen kon echter alleen heilzaam werken wanneer het 
rass waarmee de menging plaatsvond van hoge kwaliteit was. Bij de 
zeerr hoogstaande oude Grieken, waar dit niet het geval was, hadden 
voortdurendee immigratie en emigratie geleid tot aantasting van de ras-
zuiverheidd en algeheel raciaal verval.39 Ook het Britse volk, al was het 
nogg zo hoogstaand, dreigde aan degeneratie ten prooi te vallen, doordat 
dee minder begaafden en minder gezonden voor meer nakomelingen 
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zorgdenn dan de begaafden en sterken. Wat de Grieken was overkomen, 
dreigdee zich in Galtons angstdromen met het Britse volk te herhalen. 

Galtonn zag zijn eugenetica als een vorm van gestuurde evolutie. Het 
wass voor hem zowel een nationale als religieuze plicht om, door het 
toepassenn van negatieve en positieve selectie, het uiterst trage evolutie-
process de helpende hand te bieden. Hij sprak hierbij, zoals we eerder 
zagen,, van het "bevorderen van de doeleinden van de evolutie".40 Op-
merkelijkk is dat hij meende de doeleinden van de evolutie - waarvan 
hett trouwens maar de vraag is of die er zijn - te kennen en in staat te 
zijnn de richting van de evolutie te voorspellen. Natuurlijk kon hij dat 
niet.. Maar hij zag dit niet als probleem, omdat hij als axioma hanteerde 
datt het doel van de evolutie simpelweg neerkwam op: steeds sterker, 
steedss begaafder. Het doel van de evolutie en het doel van de eugene-
ticaa waren zodoende - per definitie - identiek. Echter, voor Galtons 
persoonlijkee doelstelling (het zo spoedig mogelijk keren van het proces 
vann raciale degeneratie), verliep de natuurlijke selectie - die uiteinde-
lij kk ook tot een oplossing voor deze degeneratie zou leiden, als men 
maarr talloze generaties wilde wachten - te langzaam. 

Wass deze gedachtengang van een eugenetische bijsturing en versnel-
lingg van de evolutie niet strijdig met Darwins evolutieleer? Galton 
dachtt van niet en ook andere eugenetici, waaronder Darwins zoon Leo-
nard,, waren zich van geen strijdigheid bewust. Zij konden zich in ze-
keree zin zelfs op Darwin beroepen omdat hij, bij het ontwikkelen en 
uiteenzettenn van zijn theorie, gebruik had gemaakt van de analogie tus-
senn de natuurlijke selectie en de kunstmatige selectie bij het fokken van 
dieren.. Goedbeschouwd is het deze analogie geweest die de eugenetica 
voorr velen acceptabel heeft gemaakt binnen de termen van de darwi-
nistischee theorie. In een poging de aanvaardbaarheid van de eugenetica 
tee vergroten, verdedigde Galton eugenetisch ingrijpen onder meer met 
dee stelling dat dit humaner was dan het laten plaatsvinden van de echte 
strijdd om het bestaan, die als kenmerk heeft, zo voegde hij toe, dat zij 
blindelingss verloopt. Daarmee gaf hij, zonder het zelf te onderkennen, 
toee dat het eindresultaat van doelgericht eugenetisch ingrijpen niet het-
zelfdee kon zijn als het eindresultaat van de 'blinde' evolutie.41 

Inn zijn wetenschappelijke leven streefde Galton, in relatie tot de euge-
netica,, verschillende doelen na, waarvan ik er vier noem. Allereerst 
wenstee hij zoveel mogelijk antropologische data te verzamelen, die als 
feitelijkee basis voor zijn eugenetica konden dienen. In de tweede plaats 
wass het zijn ambitie de eugenetica academisch te vestigen als erkende 
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wetenschappelijkee discipline. Ten derde deed hij zijn best het eugene-
tischh besef onder zoveel mogelijk mensen uit te dragen, zodat het een 
algemenee overtuiging, of zelfs een soort volksgeloof, zou worden. En 
tenn vierde wilde hij in Engeland een eugenetische praktijk tot stand 
brengenn in de vorm van een nationale voortplantingspolitiek, die de 
krachtt van het ras zou beschermen en vergroten. 

Hijj  slaagde er redelijk in de eerste twee doelstellingen te realiseren. 
Maarr wat de derde en vierde doelstelling betrof, was hij, althans tijdens 
zijnn leven en in eigen land, veel minder succesvol. Na zijn dood ver-
wierff  het praktiseren van de eugenetica zich de nodige populariteit in 
dee Verenigde Staten en in Duitsland, maar veel minder in Groot-Brit-
tanniëë waar Galton zijn activiteiten op had geconcentreerd. Daar 
slaagdee hij er niet in het grote publiek te bereiken. Wel lukte het, zij het 
inn bescheiden mate, om van de eugenetica een Brits politiek thema te 
maken.. In 1904 werd door de regering-Balfour een Royal Commission 
onon the Care and Control of the Feeble-Minded gevormd. Het rapport 
vann de commissie richtte zich op de "personen die niet kunnen deelne-
menn aan de struggle of life als gevolg van mentale gebreken", waaron-
derr de commissie zeker niet alleen krankzinnigen begreep, maar al de-
genenn die het mentale vermogen misten zich op eigen kracht in de 
maatschappijj  staande te houden. Deze groep, geschat op zo'n 100.000 
personen,, wilde de commissie onder de krankzinnigenwetten brengen. 

Nadatt Winston Churchill minister van binnenlandse zaken was ge-
worden,, spande hij zich in 1910 achter de schermen in om steun te ver-
wervenn voor een veel radicalere benadering dan de commissie had 
voorgesteld.. Churchill dacht aan de gedwongen sterilisatie van de 
100.0000 feeble-minded, om op die manier het Britse ras voor degenera-
tiee te beschermen en de nationale efficiëntie te verhogen. Hoewel velen 
zichh over de nationale efficiëntie, mede in raciale termen, zorgen 
maakten,, slaagde Churchill er niet in politieke bondgenoten voor zijn 
plann te vinden.42 

Sindss de eeuwwisseling, meende Galton, was het tij voor de eugenetica 
tenn gunste gekeerd. Er waren inderdaad tekenen die daarop wezen. 
Specialee tijdschriften zagen het licht: in 1901 Biometrika en in 1909 de 
EugenicsEugenics Review. Op initiatief en met geld van Galton kwam er aan de 
universiteitt van Londen een research fellowship voor eugenetica en 
eenn Eugenics Record Office als eugenetische databank, vlakbij Gower 
Streett waar Darwin eens had gewoond. In 1907 vormden leden van de 
MoralMoral Education League een educatief genootschap dat specifiek op 
dee popularisatie van Galtons ideeën was gericht: de Eugenics Educa-
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tiontion Society. Vooral dit popularisatiestreven was voor Galton, die ere-
voorzitterr werd, van het grootste belang. Het is een interessante para-
doxx dat hij zijn gedroomde biologische en intellectuele elite alleen kon 
vormenn door te appelleren aan de steun van brede lagen van het Britse 
volk.volk. Maar steeds weer moest hij constateren dat de steun voor zijn eu-
genetischee ideeën beperkt bleef tot een betrekkelijk kleine - maar 
hoogwaardigee - schare enthousiaste volgelingen, onder wie Pearson, 
Shaw,, Churchill, Balfour, Romanes, Leonard en Francis Darwin, H.G. 
Wells,, W.F. Weldon, C.W. Saleeby, W.R. Inge, A.C. Haddon, F.W. 
Mott,, A.E. Crawley, E.A. Westermarck, E.B. Poulton, G. Archdall 
Reid,, W. McDougall, Cyril Burt, Harold Laski en W.C.D. Whetham. 

Opmerkelijkk is dat de Sociological Society, opgericht in 1903, zich 
onderr de volgelingen schaarde. Had Galton de invloed van sociale fac-
torenn niet steeds weer gebagatelliseerd en maakte hem dat niet tot een 
zeerr onwaarschijnlijk bondgenoot van de sociologen? Niettemin, Gal-
tonss eugenetica was in de jaren 1904 en 1905 een van de dominante 
thema'ss waarover binnen het genootschap werd gedebatteerd. Hij werd 
gevraagdd er lezingen te houden en bij die gelegenheid namen de Britse 
sociologenn hem met veel eerbetoon als grand old man van de Britse 
wetenschapp in hun gelederen op. James Bryce, die de bijeenkomst in 
19044 opende, bestempelde de eugenetica - in samenhang met het erfe-
lijkheidsvraagstukk - als een tak van sociale studie waarmee het genoot-
schapp zich zou moeten bezighouden. Zijn bijdrage liet er geen twijfel 
overr bestaan hoezeer de nog jonge sociologie onder de invloed stond 
vann de succesvolle fysische wetenschappen. Het mag niet worden ver-
getenn dat de ontplooiing van de sociologie, in de tijd, goeddeels samen-
viell  met de zegetocht van het darwinisme en het mendelisme. De in-
vloedd van de biologie op de sociale omstandigheden werd door veel so-
ciologenn zo dominant geacht, dat zij hun wetenschap eenvoudigweg 
niett los konden zien van de biologie. Zij beschouwden de eugenetica 
dann ook letterlijk als een vorm van toegepaste sociologie. 

Ditt laatste is des te opvallender wanneer men ziet hoe Galton, in de 
lezingg die hij op 16 mei 1904 voor de Sociological Society hield, zijn 
eugeneticaa omschreef als niets meer en niets minder dan rasverbete-
ring.. "Eugenetica", hield de tweeëntachtigjarige zijn publiek voor, "is 
dee wetenschap die zich bezighoudt met alle invloeden die de aangebo-
renn kwaliteiten van een ras verbeteren; en met die, welke ze tot hun 
hoogstee niveau ontwikkelen." In dit licht was het niet zo vreemd dat 
Galtonn het genootschap opriep zelf ook een bijdrage te leveren aan het 
verspreidenn van de kennis over de erfelijkheidswetten. Als gezamen-
lij kk project stelde hij hen voor te werken aan de totstandkoming van 
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"eenn gouden boek" waarin alle "goed gedijende families" waren opge-
nomenn (en dat een gids zou kunnen zijn bij de bepaling van de geneti-
schee waarde van voorgenomen huwelijken). De sociologie kon zich in 
dee ogen van Galton vooral dienstbaar maken door de omstandigheden 
tee onderzoeken waarin een eugenetische praktijk zich kon ontwikke-
len.. En, zoals hij in zijn publicaties vaker had gedaan, ook nu hield hij 
zijnn publiek voor dat de eugenetica deel moest worden van "het natio-
nalee bewustzijn, als een nieuwe religie".43 

Inn de onderlinge discussie die na de lezing plaatsvond, prees H.G. 
Wellss Galton als "een van de grote grondleggers van de sociologie". 
Wellss en Benjamin Kidd, hoewel beiden eugenetici, waarschuwden dat 
minderr gemakkelijk was vast te stellen wie er tot de fittest konden wor-
denn gerekend (en wie niet) dan Galton dacht. "Vele eminente crimine-
lenn lijken mij personen te zijn die in velerlei opzichten, wat intelligen-
tie,, initiatief en originaliteit betreft, superieur zijn aan de gemiddelde 
rechter",, stelde Wells op zijn typisch rebelse wijze. Verschillende spre-
kers,, onder wie Bateson, waarschuwden dat eerst meer bekend moest 
zijnn omtrent de werking van de erfelijkheid, alvorens men met eugene-
tischee praktijken kon beginnen. Kidd voorspelde bovendien dat de eu-
geneticaa pas voldoende autoriteit zou krijgen nadat er "een echte we-
tenschapp van de maatschappij" zou zijn ontstaan, die inzicht zou geven 
inn de sociale evolutie. Zonder inbedding in zo'n sociale wetenschap, 
vreesdee hij, zou er in naam van de (eugenetische) wetenschap een ty-
ranniee kunnen ontstaan. "Te oordelen naar wat men soms leest, zouden 
velenn van onze ijverige hervormers vaak bereid zijn ons in dodencellen 
opp te sluiten als onze geesten en lichamen niet overeenstemmen met 
bepaaldee normen."44 Kidd zag het eventuele gevaar van een eugeneti-
schee tyrannie dus komen uit de hoek van de hervormers. Hij liet niet na 
omm duidelijk te maken dat hij daarbij dacht aan de radicale en socialis-
tischee eugenetica van Karl Pearson, die overigens op dat moment de 
discussiee voorzat. 

Datt verschillende sociologen van naam geporteerd waren voor de 
eugeneticaa als methode om tot maatschappelijke verbeteringen te 
komen,, wordt enigszins verklaarbaar wanneer men bedenkt dat op dat 
moment,, in navolging van Weismann, in vrij brede kring de overtui-
gingg leefde dat alleen aangeboren eigenschappen erfelijk konden wor-
denn doorgegeven, maar niet de verworven en aangeleerde eigenschap-
pen.. Alleen Hobhouse leek hiervan niet onder de indruk toen hij nuch-
terr constateerde dat het eenvoudiger en minder riskant was om de om-
gevingg te veranderen dan het menselijk ras. Maar ook hij toonde zich 
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geenn principieel tegenstander van het toepassen van 'bewuste selectie' 
opp de mens.45 

Tegenoverr de voorzichtigheid van Hobhouse stond de uitdagende 
houdingg van George Bernard Shaw, die in een geschreven reactie op 
Galtonss lezing liet weten dat het, uit eugenetisch oogpunt, goed zou 
zijnn wanneer de beste mannen en vrouwen zich niet langer door het in-
stituutt van het huwelijk tot één partner zouden laten beperken. En hij 
deeldee Galtons visioen van een eugenetische religie: "...er is nu geen 
redelijkk excuus voor het niet onder ogen willen zien van het feit dat al-
leenn een eugenetische religie onze beschaving kan redden van het lot 
datt alle voorgaande beschavingen heeft getroffen." Namelijk: degene-
ratie,, gevolgd door de ondergang.46 

Opp 14 februari 1905 verscheen Galton opnieuw voor de Sociological 
Society,Society, ditmaal voor een tweetal korte lezingen, die overigens weinig 
nieuwss bevatten. Wat wel opviel was dat hij nu een nieuwe, meer so-
ciologischh getinte, definitie van eugenetica hanteerde: "de wetenschap 
diee zich bezighoudt met die sociale instellingen, welke, in geestelijk of 
lichamelijkk opzicht, de raciale eigenschappen van toekomstige genera-
tiess beïnvloeden."' Het huwelijk was zo'n instelling. Galton liet zijn ge-
hoorr weten dat hij, ergens in de toekomst, een autoriteit zag optreden 
diee 'eugenetische certificaten' uitgaf aan geschikte kandidaten om zich 
tee vermenigvuldigen. Maar hij liet na om in te gaan op de voor de hand 
liggendee vragen die dit opriep (bijvoorbeeld of het dan degenen zónder 
certificaatt zou worden verboden nakomelingen te krijgen). 

Inn de discussie die ook nu weer volgde, was het de antropoloog Ed-
wardd Westermarck die de kwestie van dit soort verboden niet uit de 
wegg ging. Hij wees erop dat het in de negentiende eeuw in Duitsland en 
Oostenrijkk bij wet verboden was dat personen die armenhulp ontvingen 
eenn huwelijk aangingen en pleitte voor algemene invoering van dit 
principe;; ook voor degenen met een grote kans op zieke of zwakke na-
komelingenn zou een huwelijksverbod moeten gelden. Twee andere an-
tropologen,, Haddon en Crawley, bleken eveneens van mening dat er bij 
dee voortplanting of het sluiten van huwelijken in eugenetische zin re-
gulerendgulerend moest worden ingegrepen, terwijl ook Bertrand Russell, in 
eenn geschreven reactie, zijn volledige instemming met dit principe be-
tuigde.47 7 

Vanuitt het buitenland kwamen er geschreven reacties op Galtons le-
zingenn van Max Nordau, die vond dat de meest effectieve eugenetische 
maatregell  een verbetering van de economische levensomstandigheden 
zouu zijn en die daarmee nogal afweek van Galtons elitair-biologische 
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benadering;; van S.R. Steinmetz, die de bevordering van eugenetische 
huwelijkenn een van de hoogste doelen van de toegepaste sociologie 
noemde;; van de socioloog Tönnies, die zich volledig achter Galtons 
eugeneticaa schaarde, en van niemand minder dan Weismann, die echter 
niett zozeer op Galton inging alswel op de mogelijkheid erfelijke ziek-
tenn uit te bannen, waarmee hij duidelijk maakte dat hij de erfelijkheid 
minderr deterministisch zag dan sommige van zijn volgelingen én cri-
ticii  meenden.48 

Watt deze reacties bovenal duidelijk maakten, is dat het Galton uit-
eindelijkk was gelukt om voor zijn eugenetische plannen in academi-
schee kringen volop belangstelling te wekken, ook buiten Engeland. 
Voorall  de herontdekking in 1900 van Mendels erfelijkheidstheorie gaf 
dee eugenetische beweging een belangrijke steun in de rug. Bijvoor-
beeldd in de Verenigde Staten, waar Galtons eugenetische gedachten-
goedd na de eeuwwisseling aan een zegetocht begon. Minder spectacu-
lairr weliswaar dan de persoonlijk beleefde Amerikaanse triomf van 
Spencer,, maar waarschijnlijk dieper in zijn gevolgen. In navolging van 
Galtonn werd er in Cold Spring Harbor, Long Island, een Eugenics Re-
cordcord Office gevormd, dat onder leiding stond van Charles Davenport 
enn Harry Laughlin. Van talrijke families werden hier de eugenetisch re-
levantt geachte gegevens opgeslagen. In Indiana, door Churchill als 
groott voorbeeld gezien, werden in 1905 alle huwelijken verboden van 
dee mentally deficient, evenals van notoire dronkaards en personen met 
erfelijkk overdraagbare ziekten. In 1907 was Indiana de eerste Ameri-
kaansee staat die een Sterilisatiewet invoerde, die het mogelijk maakte 
omm personen die niet geschikt geacht werden om zich te vermenigvul-
digen,, onder dwang te steriliseren. Tot 1917 volgden er nog vijftien an-
deree Amerikaanse staten dit voorbeeld. De wet op de sterilisatie, die 
Virginiaa in 1924 invoerde, was door Laughlin zelf opgesteld. In het 
Lynchburg-instituutt in die staat werden duizenden sterilisaties ver-
richt.. Ook door zijn Eugenetische Centra en het organiseren van de 
verkiezingg van de biologisch gezondste families, kende Virginia een 
rijkee eugenetische praktijk. 

Gedwongenn sterilisatie was niettemin omstreden; maar nadat het 
Hooggerechtshoff  in 1927, bij monde van rechter Oliver Wendell Hol-
mes,, had verklaard dat gedwongen - eugenetische - sterilisaties niet 
strijdigg waren met de grondwettelijke vrijheden, nam het aantal sterili-
satiess beduidend toe. Aan het einde van de jaren twintig kenden maar 
liefstt 24 Amerikaanse staten sterilisatiewetten en geschat is dat er 
tegenn 1935 ongeveer 20.000 legale sterilisaties hadden plaatsgevon-
d e ne e 
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Ookk de Immigration Acr (1924), die vooral de binnenkomst in de VS 
vann Zuid- en Oosteuropeanen bemoeilijkte, berustte deels op expliciet 
eugenetischee gronden. Laughlin zelf stond bekend als een expert aan-
gaandee het immigratievraagstuk. Geboortecijfers die aantoonden dat 
Zuideuropesee immigranten zich veel sneller vermenigvuldigden dan de 
gevestigdee orde van blanke protestanten van Noordeuropese origine, 
zorgdenn voor onrust. Het zijn deze immigratiezorgen die de populari-
teitt van de eugenetica in de Verenigde Staten goeddeels kunnen verkla-
ren.. Hier ligt een belangrijk punt van verschil met Engeland, waar men 
inn die tijd nog geen grootschalige immigratie van niet-blanken kende. 
Maarr wat het immigratieprobleem was voor de VS, was het klassenpro-
bleemm voor Engeland. De Engelse zorgen over een hogere reproductie 
onderr de lagere klassen, zijn vergelijkbaar met de Amerikaanse zorgen 
overr de vele geboorten onder Zuideuropese immigranten. De Mental 
DeficiencyDeficiency Act, die in 1913 in Engeland werd aangenomen en die in eu-
genetischee kring werd toegejuicht, probeerde vooral de voortplanting 
inn de onderste klassen in te dammen; paupers, dronkaards en vrouwen 
diee afhankelijk waren van de armenhulp werden tot de feebleminded 
gerekend,, tegen wie de wet dwangmaatregelen mogelijk maakte om 
hunn vermenigvuldiging te voorkomen. 

Hoewell  het de Engelse eugenetische beweging dus niet aan successen 
ontbrak,, zou haar uitstraling waarschijnlijk groter zijn geweest wan-
neerr Galton en zijn intellectuele erfgenaam Pearson de eugenetica niet 
zoo sterk hadden benaderd als een exacte wetenschap. Hun publicaties 
warenn vaak technisch van aard, met een nadruk op statistiek en wis-
kunde.. Daar komt bij dat Galton de Britse eugenetica een sterk elitaire 
enn intellectualistische ondertoon meegaf. In vergelijking daarmee was 
dee Duitse eugenetica, die onderdeel werd van de nazi-ideologie, volk-
serr en lichamelijker van aard. Toch waren er verschillende dwarsver-
bandenn tussen de angelsaksische en de Duitse eugenetische beweging. 
Natuurlijkk had Galton zelf, als grondlegger, invloed in Duitsland. Bij-
voorbeeldd op Otto Ammon, die er in belangrijke mate toe heeft bijge-
dragenn dat Galtons leer in Duitsland bekendheid kreeg. En Harry 
Laughlinn ontving in 1936 een eredoctoraat van de universiteit van Hei-
delberg,, drie jaar nadat Hitler een sterilisatiewet had afgekondigd.50 

Dee oude Darwin was zeer somber over de toekomst van de mensheid. 
Niett alleen had de moderne beschaving de natuurlijke selectie uitge-
schakeld,, waardoor niet meer verzekerd was dat de sterksten overleef-
denn en zich voortplantten, maar bovendien, zo constateerde Darwin 
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mismoedig,, vond de vernieuwing van het volk met elke generatie voor 
eenn groter deel plaats uit de midden- en lagere klassen.51 Aan zijn vele 
angstenn had zijn neef Galton er een toegevoegd: degeneratievrees. Het 
genetischh determinisme van Galton en Weismann had een schaduw van 
pessimismee geworpen over de gedachten van hen die, zoals Darwin en 
ookk Wallace, 'van nature' geneigd waren tot de optimistische visie dat 
menn het lot van mensen kon verlichten door hun omstandigheden te 
verbeteren. . 

Inn zekere zin leefden Darwin en Galton in verschillende werelden. 
Off  het streven van de mens, aan zichzelf overgeleverd, een negatief of 
eenn positief resultaat opleverde, was voor Darwin een open zaak. Zijn 
wereldd was er een van mogelijkheden, van kansen én bedreigingen, en 
daarmeee van risico's en het toeval. Ook in zijn persoonlijke leven werd 
Darwinn heen en weer geslingerd tussen de hoop op aanvaarding van 
zijnn theorie en de vrees voor de afgrond van de afwijzing en geestelijke 
verbanning.. Galton echter leefde vanuit de zekerheid dat het bestaan 
doorr onwrikbare mechanismen werd geregeerd. Zijn vrees voor de de-
generatiee van het Britse volk werd gecompenseerd door zijn overtui-
gingg dat betrekkelijk eenvoudige aanpassingen in het huwelijks- en 
voortplantingsgedragg de balans weer konden herstellen. Galtons we-
reldd was een beheerste en meetbare wereld. Problemen konden worden 
opgelostt zodra men ze met statistische exactheid in kaart had gebracht. 
Galtonn was de actuaris van de biologie én de ontluikende sociologie. 
Metenn bleef zijn grote passie, tot op het laatst. Toen hij in januari 1911, 
steedss meer geplaagd door astmatische aanvallen, zijn einde voelde na-
deren,, was een van zijn zorgen of de gang in zijn huis wel breed genoeg 
zouu zijn voor zijn kist. 

DEE DUITSE SPENCER: 
ALBERTT SCHAFFLE EN HET 'SOCIALE LICHAAM ' 

OnonderbrokenOnonderbroken schrijdt de evolutie voort. Stap voor stap, fase na fase, 
hethet anorganische, organische en sociale leven in een continu natuurlijk 
scheppingsprocesscheppingsproces met elkaar verbindend. De maatschappij - 'het so-
cialeciale lichaam' - kan slechts vanuit dit natuurlijke scheppingsproces -
genetischgenetisch - worden verklaard als hoogste stadium van de anorganische 
enen organische wereld: in de maatschappij bereiken materie en geest 
hunhun opperste vorm van synthese. Elke fase van de evolutie doorloopt 
dezelfdedezelfde drie stadia: het eerste stadium van de groei, de toenemende 
massa,massa, de uitbreiding en integratie; het tweede van de differentiatie en 
specialisatie,specialisatie, van taakverdeling, arbeidsdeling; en het derde stadium 
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vanvan de toenemende samenhang tussen de verschillende gespeciali-
seerdeseerde delen. 

Dezee passage zou men op het eerste oog aan Comte kunnen toeschrij-
ven,, of eerder nog aan Spencer. Ze geeft echter de opvattingen weer 
vann Albert Schaffle, Duits econoom, socioloog en politicus, die be-
weerdee dat hij zijn hoofdwerk, Bau und Leben des sozialen Körpers uit 
1875,, onafhankelijk van beide grondleggers van de sociologie had ont-
wikkeld.. Door sommige van zijn landgenoten werd Schaffle be-
schouwdd als de Duitse Spencer, zoals men Haeckel als de Duitse Dar-
winn zag. Maar zelfs al zou Schaffle, anders dan hij beweerde, het no-
digee aan Spencer hebben ontleend, dan doet dat niet wezenlijk af aan 
dee invloed die Darwin op hem had: waar Schaffle zich uitdrukkelijk ten 
doell  stelde een sociologie te ontwerpen die was geënt op de biologie, 
doeldee hij op de biologie zoals deze was omgevormd door Darwin, met 
Haeckell  in diens voetspoor.52 

Minderr dan drie weken nadat Wilhelm I in de Spiegelzaal van Versailles 
wass uitgeroepen tot keizer van het ene Duitsland, trad Albert Schaffle, de 
Duitser,, begin februari 1871 toe tot het Oostenrijkse kabinet Hohenwart 
alss minister van Handel en Landbouw. Ook al kwam aan dit kabinet en 
daarmeee aan Schaffle's Oostenrijkse avontuur reeds na acht maanden 
eenn einde, toch heeft deze episode er voor gezorgd dat Schaffle voor de 
restt van zijn leven werd achtervolgd door de haatgevoelens van diegenen 
inn Duitsland die zijn deelname aan de Oostenrijkse regering als landver-
raadd beschouwden. De militaire confrontatie tussen Pruisen en de Do-
naumonarchiee in Königgratz (1866) en de daarna bij de Oostenrijkers le-
vendee revanchegevoelens die er hen toe brachten toenadering te zoeken 
tott Bismarcks vijand Napoleon III , hadden de verhouding tussen de 
beidee landen grondig bedorven. Schaffle was afkomstig uit Württem-
berg,, een van de Zuidduitse staten waar vóór de Duitse eenwording het 
wantrouwenn tegen een hegemonie vanuit Berlijn groot was en waar 
velenn meer verwantschap met Oostenrijk voelden dan met Pruisen.53 

Behalvee voor zijn Oostenrijkse sympathieën werd Schaffle ook pu-
bliekelijkk beschimpt voor zijn hang naar het socialisme. In werkelijk-
heidd was zijn houding tegenover de socialistische idee en beweging 
nogall  ambivalent. Zeker, als negentienjarige had hij in 1849 zijn oplei-
dingg aan het seminarium afgebroken om zich, net als vele andere stu-
dentenn - onder wie Richard Wagner -, aan te sluiten bij de radicale 
Zuidduitsee Freischaren, die zich vanuit Baden gewapenderhand tegen 
Pruisenn wilden keren. Hun steen des aanstoots was het monarchale he-
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gemonismee van de Pruisen, de directe aanleiding voor de opstand was 
echterr de gedwongen ontbinding in juni 1849 van het naar Stuttgart 
verdrevenn Frankfurter Rompparlement. Onderweg kwam de met mus-
kettenn bewapende groep waartoe Schaffle behoorde enkele van de af-
gevaardigdenn tegen, die na de ontbinding in hun koetsen huiswaarts 
keerden. . 

Maarr in zijn memoires heeft Schaffle zich van het radicalisme van de 
FreischarenFreischaren gedistantieerd en zijn deelname aan hun opstand verklaard 
alss een uiting van Grootduits nationalisme.54 Toen zijn Kapitalismus 
undund Sozialismus uit 1870 door tegenstanders met de nodige overdrij-
vingg aan de kaak werd gesteld als een gevaarlijke revolutionaire publi-
catie,, voerde hij ter verdediging aan dat hij juist op de zwakke plekken 
bijj  Marx en Lassalle had willen wijzen. Niettemin bevatte het boek, be-
halvee een afwijzing van het centralistische staatscommunisme, een on-
verholenn kritiek op het kapitalisme en een vooruitblik op de komst van 
hett socialisme. Ook elders maakte Schaffle er geen geheim van dat hij 
eenn gematigd socialisme op corporatistische grondslag als oplossing 
voorr de actuele sociale problemen zag. Maar hij heeft zich niet daad-
werkelijkk politiek geëngageerd met de beweging van de socialisten en 
sociaal-democraten.. Integendeel, in de praktische politiek (als afge-
vaardigdee in de Landdag van Württemberg en als Oostenrijks minister) 
kooss hij de zijde van de gematigde conservatieven. 

Hoewell  hij aansluiting wist te krijgen bij de maatschappelijke elite, 
wass Schaffle van eenvoudige afkomst. Zijn vader, de zoon van een 
boerr met een kleine bierbrouwerij, was leraar aan de middelbare school 
inn Nürtingen, het plaatsje vlak onder Stuttgart waar Albert Schaffle op 
244 februari 1831 werd geboren. Het leraarschap leverde zijn vader wei-
nigg maatschappelijk aanzien op en het salaris was bescheiden. Een pe-
riodee van echte armoe brak aan toen vader Schaffle kwam te overlijden 
enn het gezin zonder inkomen achterbleef. Albert was op dat moment 
achtt jaar. Toen hij, tweeënveertig jaar later, op verzoek van Bismarck 
eenn ontwerp maakte vooreen sociaal verzekeringsstelsel waarin hij, in 
tegenstellingg tot Bismarck, ook meteen een regeling voor weduwen en 
wezenn wilde opnemen, wist hij uit eigen ervaring wat het betekende 
omm door een plotselinge calamiteit vrijwel haveloos achter te blijven.55 

Schafflee slaagde er desondanks in zich op te werken. Op negentienja-
rigee leeftijd werd hij buitenlandredacteur van de Schwabische Merkur. 
Doorr zelfstudie wist hij eind 1856 de graad van doctor in de staatswe-
tenschappenn te behalen en drie jaar later, in het Darwin-jaar 1859, 
maaktee hij naam met de publicatie van zijn Nationalökonomie. In de 
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herfstt van i860 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de economie 
enn de staatswetenschappen aan de universiteit van Tubingen.56 Hoewel 
hijj  doorstootte naar de hoogste maatschappelijke regionen, bleef 
Schafflee in twee werelden leven: hij bleef zich diep betrokken voelen 
bijj  de sociale kwestie en de positie van de arbeiders in het bijzonder. 
Lassallee was voor hem dan ook een "oplichtende meteoor aan de publi-
cistischee hemel". Maar in hetzelfde jaar - 1863 - waarin hij over Las-
sallee publiceerde, ging hij als lid van de landdag op audiëntie bij ko-
ningg Willem I van Württemberg.57 Dit leven in twee werelden verhin-
derdee Schaffle niet, in zijn geschriften steeds de organische eenheid 
vann de samenleving centraal te stellen. Precies omdat de maatschappij 
éénn organisch geheel was, verdienden de arbeiders volgens hem res-
pectt en zonodig bescherming. 

Datt Schaffle uitdrukkelijk ontkende door Spencer beïnvloed te zijn, 
wass een reactie op het feit dat critici hem op zijn verwantschap met 
Spencerr aanvielen. Bijzonder gevoelig was hij voor het geuite verwijt 
datt hij de sociologie in de biologie had laten opgaan. Dit zag hij als een 
pogingg zijn sociale theorie in diskrediet te brengen, waar zijn streven 
nuu juist was geweest om het eigene, het bijzondere van de sociale evo-
lutiee naar voren te laten komen. Schaffle meende juist vrij te zijn van 
dee bij veel tijdgenoten voorkomende "dwaling", die inhield dat de bio-
logischee theorie van de strijd om het bestaan linea recta werd overge-
dragenn op het sociale leven. Dit moest volgens hem onherroepelijk lei-
denn tot het "bestialiseren" van de sociale wetenschap.58 

Watt Schaffle probeerde te doen was het vertalen van Darwins biolo-
gischee theorie in een "sociologische evolutieleer". En hij was er zich 
steedss van bewust dat deze vertaling slechts geslaagd zou zijn, wan-
neerr ze volledig rekening zou houden met datgenee wat de maatschappij 
vann de natuur onderscheidde. Dit betekende geenszins dat Darwin naar 
dee achtergrond verdween. Integendeel, Bau und Leben des sozialen 
KörpersKörpers bevat diverse expliciete verwijzingen naar Darwin en op alle 
belangrijkee onderdelen van de sociale theorie die Schaffle erin ont-
vouwde,, werd een verbinding gelegd met de strijd om het bestaan en 
hett selectieprincipe. Maar het is een aangepast darwinisme dat ons hier 
tegemoett treedt. 

Alvorenss nader in te gaan op de aanpassingen die Schaffle in Dar-
winss theorie aanbracht, moet de vraag worden gesteld waarom hij een 
'vertaling'' van biologie naar sociologie mogelijk achtte. Het meest di-
rectee antwoord daarop is, dat de mensenmaatschappij voor hem in rui-
merr verband één geheel vormde met de anorganische en organische na-
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tuur,, waarbij de menselijke beschaving het einddoel was van het totale 
evolutieproces.. Dit maakte het bijna vanzelfsprekend dat de sociologie 
zichh van dezelfde wetenschappelijke methode bediende als de natuur-
wetenschapp en de biologie in het bijzonder. Voor Schaffle kwam het 
eropp neer dat de sociologische evolutieleer een genetische verklarings-
wijzewijze diende te volgen. Dat klinkt indrukwekkend en opvallend mo-
dern,, maar wat Schaffle ermee bedoelde was niet méér dan een me-
thodee die de verschillende instituties en functies in de maatschappij 
trachttee te verklaren vanuit hun ontstaansproces. In dit proces kon men 
verschillendee fasen onderscheiden die werden doorlopen overeenkom-
stigg "de wet van de sociale ontwikkeling", die in wezen gelijk was aan 
dee wet van de natuurlijke selectie.59 Steeds weer herhaalden zich in de 
socialee evolutie drie fasen: kwantitatieve en kwalitatieve toename, dif-
ferentiatiee en specialisatie door een vorm van arbeidsdeling en ten 
slottee hernieuwde integratie en samenwerking.60 

Hoee heeft Schaffle de theorie van Darwin dienstbaar gemaakt aan zijn 
socialee evolutieleer? In de eerste plaats deed hij wat Darwin - meestal 
-- trachtte te vermijden: hij stelde evolutie op één lij n met progressieve 
ontwikkeling,, met vooruitgang. Hier blijkt meteen de verwantschap 
mett het lineaire ontwikkelingsdenken van Comte. Voor Darwin daar-
entegenn was de evolutie veeleer een proces van vertakkingen, een niet-
lineairr proces. Schaffle meende, in het voetspoor van Comte, dat de in-
telligentee mens en zijn beschaving het eindresultaat en het einddoel 
vann het steeds voortschrijdende natuurlijk scheppingsproces waren, 
eenn proces waarin de mechanische lichaamsfuncties steeds verder on-
dergeschiktt waren geraakt aan de hersenen en de voortdurend aan be-
langg winnende geestelijke activiteiten.61 Telkens benadrukte hij dat in 
dee sociale evolutieleer de wisselwerking, de wederzijdse beïnvloeding, 
vann materie én geest centraal diende te staan, dat men de beschaving, 
hoewell  deze voortkwam uit de natuurlijke selectie, niet kon beschou-
wenn als het product van een zuiver mechanisch verlopend fysisch en 
chemischh krachtenspel. De innerlijke drijfveren van de mens waren een 
niett te verwaarlozen factor in de sociale evolutie. Dit impliceerde dat 
menn aan de menselijke wil, het menselijk streven, invloed moest toe-
kennenn op de uitkomst van de sociale evolutie. Hiermee introduceerde 
Schaffle,, gedreven door zijn afkeer van het determinisme dat vulgair-
materialistischee opvattingen kenmerkte, een lamarckistisch element in 
zijnn theorie: de mens, hoewel onderworpen aan de werking van de na-
tuurlijkee selectie, kon niettemin de uitkomst van het selectieproces - en 
daarmeee zijn eigen evolutie -beïnvloeden. Schaffle's opvatting dat dit 
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aann de wetmatigheid van de sociale evolutie geen afbreuk deed, klonk 
opp het eerste gehoor weinig overtuigend. Hij trachtte deze schijnbare 
inconsistentiee op te heffen door de evolutie-door-middel-van-natuur-
lijke-selectiee te verinnerlijken: het selectieproces werd aangedreven 
doorr "het instinct tot zelfbehoud en zelfontplooiing."62 

Inn de tweede plaats kreeg de strijd om het bestaan bij Schaffle een 
eigenn karakter en een bredere werking: waar het bij Darwin ging om 
hett overleven en het voortbestaan, een strijd om voedsel en voortplan-
ting,, was Schaffle's strijd om het bestaan, die op het sociale vlak 
woedde,, vooral ook een strijd om het verwerven van voorrechten en 
hett realiseren van verbeteringen en hervormingen. Hierin uitte zich de 
aandriftt tot zelfontplooiing. Schaffle ontkende niet dat ook bij de mens 
dee strijd puur om te overleven - het streven naar zelfbehoud via voedsel 
enn voortplanting - een belangrijke rol speelde, in tegendeel; hij stond 
bijj  zijn tijdgenoten, niet ten onrechte, te boek als een typische malthu-
sianist,, zoals blijkt uit een karikatuur die tijdens zijn Oostenrijks mi-
nisterschapp verscheen. Daarin werd hij afgebeeld als een Zwabische 
boerr die, terwijl hij met een knuppel de kapitalisten te lij f ging, werd 
omgevenn door engelachtige kindertjes die uitriepen: "En we komen 
toch!"633 Maar de sociale strijd stopte niet zodra het simpele voortbe-
staann verzekerd was. Kenmerkend voor de mens was juist dat hij méér 
wilde,, dat hij in competitie met anderen een bevoorrechte positie na-
streefde,, waardoor de strijd om het bestaan ook een belangenstrijd 
werd.. En zo werd de survival of the fittest bij Schaffle tot het overleven 
enn overheersen van de machtigste. Hij plaatste daarbij de selectie van 
dee best aangepasten op één lijn met de selectie van de machtigsten: de 
fysiekk en psychisch machtigere komt in de strijd om het bestaan tot gel-
ding.. Voor Schaffle was de wet van de sociale evolutie een bijzondere 
vormm van "de universele wet van de heerschappij van de sterkere 
kracht.""  Doordat de machtigere overleefde, zich voortplantte en daar-
meee zijn relatief machtige eigenschappen - zowel die welke hij van 
zijnn voorouders had meegekregen als die welke hij zelf had verworven 
-- langs de weg van de erfelijkheid doorgaf aan zijn nakomelingen, was 
dee vooruitgang verzekerd. Macht was "de beslissende factor in de so-
cialee evolutie"64 

Evenalss Bagehot meende ook Schaffle dat de wezens met de beste col-
lectievee organisatie de sterksten in de strijd waren. Hij legde aldus de 
inn zijn denken fundamentele verbinding tussen macht en collectiviteit, 
machtt en organisatievermogen. De sterke staat kreeg zo een bijzondere 
positiee in het evolutieproces toebedeeld, als hoogste vorm van overle-
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vingskrachtt en ultieme zelfontplooiing. Deze interpretatie was sociolo-
gischh van aard, gebaseerd op de waarneming dat, in vergelijking tot de 
natuur,, in het sociale leven de strijd om het bestaan in sterkere mate een 
strijdd was tussen collectiviteiten, tussen sociale organisaties. Een 
hechtee organisatie of samenleving, die de strijd met vereende krachten 
aangaat,, zal de confrontatie met een onsamenhangende, verdeelde, or-
ganisatiee of samenleving altijd winnend afsluiten, meende Schaffle. 
Ditt veronderstelde uiteraard dat het individu zich in meerdere of min-
deree mate ondergeschikt wilde maken aan het algemeen belang. Zo ex-
treemm als bij de dierstaten (de termieten, de bijen, de mieren) vond die 
onderschikkingg bij de mens overigens niet plaats. Maar niettemin kon 
dee aanhanger van het Pruisische staatsmodel aan Schaffle - die in zijn 
jongee jaren zo afwijzend tegenover Pruisen stond - het argument ontle-
nenn dat de sterke, centralistische, staat een noodzakelijk en hoogont-
wikkeldd uitvloeisel van de evolutie was. 

Dee staat, als hoogste der "organen van de collectieve wil en de col-
lectievee macht", had tot taak om regulerend in te grijpen in het selectie-
process door bescherming te bieden tegen binnen- en buitenlandse vij-
andenn en door geboden en verboden uit te vaardigen die ordenend 
werktenn op de confrontaties tussen individuen en organisaties. Zo ont-
stondenn recht en moraal. Het was volgens Schaffle echter verkeerd te 
denkenn dat recht en moraal de belangenstrijd en de overheersing van de 
eenn door de ander uitsloten. Het recht vond zijn oorsprong juist in de 
overwinningg van de sterksten, in de juridische bescherming van het 
succes,, de buit en de nieuw verkregen macht van de overwinnaar.65 

Schafflee introduceerde een element in de sociale evolutie dat men bij 
Darwinn tevergeefs zal zoeken: het compromis. Waar de strijd om het 
bestaann in de natuur meestal eindigde in de verdrijving of de dood van 
dee verslagen concurrent, eindigde het sociale bestaansgevecht vaak in 
eenn schikking tussen winnaar en verliezer die voor beiden nuttig was. 
Bijvoorbeeld:: de verliezer wordt gespaard of zelfs tot op zekere hoogte 
inn ere hersteld, op voorwaarde dat hij zijn arbeidskracht ten dienste van 
dee overwinnaar stelt. Zo ontstonden sociale arrangementen op basis 
vann het principe van de arbeidsdeling. Het waren vooral de grotere 
geestelijkee vermogens van de mens die hem volgens Schaffle het in-
zichtt gaven dat het beter was te kiezen voor een vreedzame oplossing 
inn de vorm van een voor beide partijen nuttige schikking, dan het te 
latenn aankomen op een vernietigende oorlog. De sociale strijd kwam 
alduss steeds verder af te staan van het 'bestiale' gevecht op leven en 
dood.. De sociale selectie leidde daardoor niet tot uitschakeling van de 
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rivaal,, maar tot een sociale rolverdeling waarin de verliezer weliswaar 
eenn ondergeschikte positie kreeg toebedeeld, maar er niettemin, door 
toedoenn van het selectieproces, gemeenschapsvorming plaatsvond. In 
wezenn was de coöperatie die zo tot stand kwam een vorm van welbe-
grepenn eigenbelang omdat beide partijen, in de gegeven omstandighe-
denn waaraan zij zich hadden aan te passen, voor de vanuit hun positie 
meestt nuttige oplossing kozen, een oplossing bovendien die de geza-
menlijkee kracht van de aldus gevormde belangengemeenschap ten 
goedee kwam, hetgeen leidde tot collectieve superioriteit in de voort-
gaandee strijd om het bestaan.66 

Hierr en elders liet Schaffle een van zijn meest fundamentele opinies 
doorklinken:: eenheid en gemeenschapszin maken macht, verdeeldheid 
enn ongebreideld individualisme voeren naar de ondergang. Daarom 
wass het in zijn visie juist de sociale evolutietheorie die aantoonde dat 
hett gerechtvaardigd was om de arbeidersklasse door middel van een 
stelsell  van sociale verzekeringen tegen calamiteiten te beschermen: 

Gezienn vanuit het verheven standpunt van de staatsman is niet de rijk-
domm en kracht van de weinigen, maar de grootst mogelijke fysieke, ma-
teriëlee en morele kracht van het gehele volk het hoogste doel: daardoor 
houdtt de natie zich staande in de strijd om het bestaan. Om die reden is 
alless wat de massa van het volk tegen de nood beschermt en aldus fun-
damenteell  tevreden maakt,... wat de klassenvrede bewerkstelligt en het 
oproerr voorkomt, wat talloze krachten voor het voortijdig verkomme-
renn behoedt,... juist vanuit het gezichtspunt van het hoogste staatsman-
schapp oneindig waardevol voor de totstandkoming van de grootst mo-
gelijkee gezamenlijke sociale kracht.67 

Inn zijn autobiografie hekelde hij degenen die het darwinisme misbruik-
tenn doordat ze betoogden dat sociale verzekeringen een kunstmatige 
verlengingg waren van het leven van hen die volgens de wetten van de 
evolutiee zouden moeten sneuvelen in het sociale bestaansgevecht. Der-
gelijkee critici van de sociale zekerheid maakten zich in zijn ogen schul-
digg aan een "onmaatschappelijk, bestiaal, darwinisme". Niettemin con-
stateerdee ook hijzelf, in het eerder geschreven Bau und Leben des so-
zialenzialen Körpers, dat de armenzorg werd geteisterd door "parasieten, 
luiee bedelaars, simulanten, oplichters en bedriegers van allerlei soort". 
Enn hij sprak er, in de lij n van Malthus, de vrees uit dat de overbevol-
kingg en de sociale ellende waartoe deze leidde, door georganiseerde ar-
menzorgg en liefdadigheid alleen maar zouden toenemen.68 

Hett malthusianisme speelde, zoals we reeds constateerden, in Schaff-
le'ss sociale evolutietheorie een belangrijke rol. Hij was ervan over-
tuigdd dat de wanverhouding tussen de voortplantingsdrift en de be-



3 688 DE D W A A L T O C H T VA N H ET S OC I A A L - D A R W I N I S M E 

perktee bodemopbrengst een wetmatigheid was waaraan niet te ontko-
menn viel. De enige keus die de mens restte, was het beperken van de 
voortplantingg totdat deze in evenwicht was met de productiecapaciteit. 
Dee harde, natuurlijke, weg om dit evenwicht te herstellen was de ver-
nietigingg van overtollig leven door ziekte, honger of oorlog; de hu-
manee weg was preventie, geboortenbeperking. Tot zover was er sprake 
vann een tamelijk rechtlijnige herhaling van Malthus' leer. Maar Schaffle 
voegdee eigen elementen en accenten toe. Zo gaf hij niet alleen aan dat 
hijj  de bevolkingsgroei beschouwde als de in oorsprong belangrijkste 
oorzaakk van de sociale strijd om het bestaan, maar benadrukte hij her-
haaldelijkk dat het een oorzaak was die tot in de verre toekomst haar 
werkzaamheidd zou behouden. Want weliswaar beschikte de mens als 
bewustt levend wezen over de mogelijkheid om door gewilde seksuele 
onthoudingg overbevolking te voorkomen, maar niettemin bleef de or-
ganischh bepaalde aandrift tot voortplanting alle geslachtsrijpe indivi-
duenn zozeer beheersen dat zij tot ver in de toekomst sterk genoeg bleef 
omm de beschaving door middel van de strijd om het levensonderhoud 
opp te stuwen naar haar uiteindelijke hoogtepunt. Die voortstuwende 
krachtt was het gevolg van het feit dat de bevolkingstoename leidde tot 
eenn verdelingsprobleem ten aanzien van het voedsel - er was niet lan-
gerr genoeg voor allemaal - en dat maakte de sterken, die erin slaagden 
zichh een relatief groot deel toe te eigenen, alleen maar sterker. Op hun 
beurtt probeerden de misdeelden en overtolligen, in plaats van gelaten 
dee hongerdood te sterven, door geweld, list en bedrog alsnog in hun le-
vensonderhoudd te voorzien. Zo werd de bevolkingsgroei een drijvende 
krachtt achter de strijd om het bestaan. "Voortdurend staan duizenden 
verenn gespannen, die bij het wegvallen van remmende tegenkrachten 
tott interne oorlog voeren", zo vatte Schaffle de permanente sociale 
spanningg in een weinig fraaie, maar althans malthusiaans klinkende, 
beeldspraakk samen.69 

Dee overtolligen noemde hij parasieten: zij die zich alleen door list en 
geweldd in leven wisten te houden en zo een deel van de bestaansmidde-
lenn opeisten, zonder dat ze daarvoor een (sociaal nuttige) tegenpresta-
tiee leverden. Het waren de klaplopers, de profiteurs, zij die prostitutie 
bedrevenn en organiseerden, maar ook de woekeraars en de kapitalisten 
diee anderen uitbuitten. Op dit punt, sprekend over het zo door hem ver-
afschuwdee sociale parasitisme, slaagde Schaffle er niet in om racisti-
schee en antisemitische sentimenten te onderdrukken: hij meldde dat het 
dee "ethnisch vreemde elementen" waren die het eerst tot parasitisme 
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overgingenn en hij vergeleek hen expliciet met parasieten in de planten-
enn dierenwereld. All e parasieten werden gekenmerkt door: 

.... schaamteloze opdringerigheid, het vermogen te migreren en zich aan 
tee passen aan wisselende omstandigheden en aan de nukken van hun 
gastheer,, het karakter- en harteloos weer verlaten van de uitgebuite 
gastheer,, kortom de doordringende kunst van het uitzuigen, de hoogst 
elastischee sprongkracht om een nieuwe gastheer te bereiken, de kunst 
omm zich overal in te nestelen..., de beste plaatsen weg te kapen, om tot 
uitbuitenn geneigde schuldenmakers, brassers en hoogmoedige onbenul-
lenn op te sporen en te verleiden tot medewerking, om als een raaf het 
aass te ruiken. Deze vaardigheden zijn zelfs uitgegroeid tot erfelijke fa-
milie-,, stands-, klasse- en volkseigenschappen.70 

Menn hoefde slechts naar de geschiedenis van de Joden te kijken, stelde 
Schafflee vervolgens, om te kunnen constateren: "Het woekerende deel 
vann het Jodendom is parasiet, en wel een hoogst gevaarlijke."71 Het so-
ciaall  parasitisme was niettemin nuttig: het vervulde een eliminerende 
functiee in het selectieproces. De economisch en ethisch zieke organisa-
tiess waren het die aan het parasitisme ten onder gingen.72 

Dee aandrang tot vermeerderen was volgens Schaffle niet beperkt tot 
hett biologisch voortplantingsproces. Er was evenzeer een brede so-
cialeciale groeitendens die steeds weer leidde tot de geboorte van nieuwe 
socialee instituties, bedrijven, ambten, enzovoorts. Er was dus, naast de 
tendenss tot overbevolking, evenzeer een tendens tot 'overstichting' en 
dee concurrentie tussen al die verenigingen en andere sociale lichamen 
leverde,, net als de bevolkingsdruk, een permanente prikkel op tot een 
socialee strijd om het bestaan. Zoals in de natuur celdeling en celver-
meerderingg optreden en een plant nieuwe scheuten maakt, zo werden in 
dee maatschappij steeds weer nieuwe instituties gesticht. Niet alleen 
werdenn het er steeds meer, ze werden ook steeds groter.73 In de histori-
schee evolutie van gezin en familie naar stam, stad en natie was er reeds 
sprakee van een ononderbroken tendens tot schaalvergroting. Schaffle 
sprakk hier van de "wet van de toenemende macht-, strijd- en organisa-
tiemaatstaven""  en van de "wet van de groeiende staatsactiviteit". Al s 
gevolgg hiervan kreeg het sociale bestaansgevecht steeds grotere di-
mensies: : 

Hett zelfbehoud van de samenleving... vergt met iedere hogere fase van 
dee evolutie grotere krachten; want de gevechten om het bestaan leiden 
ertoee dat steeds sterkere overwinnaars in het strijdperk achterblijven en 
allenn moeten dan voortaan die hogere maatstaven van zelfbehoudende 
krachtt (macht in de ruimste zin van het woord) nastreven. (...) Des te 
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hogerr de evolutie reikt, des te hoger is de mate van vrijheid en gelijk-
heidd die moet worden verwerkelijkt als onmisbare voorwaarde voor 
dezee evolutie. Vrijheiden gelijkheid zijn geen axioma's, maar kenmer-
kenn van de hogere beschaving, geen eeuwige natuurrechtelijke princi-
pes,, maar resultaten van de hogere vlucht die de sociale ontwikkeling 
neemt.74 4 

Omdatt de staat steeds krachtiger opponenten ontmoette, zag hij zich in 
toenemendee mate genoodzaakt om burgers gelijke rechten en burger-
lijk ee vrijheden toe te staan, teneinde zich van de steun van een vol-
doendee groot deel van de bevolking te verzekeren. Alleen door deze 
vormm van compensatie konden strijdkrachten van voldoende omvang 
opp de been worden gebracht. Vrijheid was machtsnoodzaak, bena-
druktee Schaffle en het was slechts een kwestie van tijd dat de machts-
behoeftee van de staat zelfs de emancipatie van de vierde stand noodza-
kelijkk zou maken. Omgekeerd was er na de toekenning van vrijheden 
enn rechten aan individuen en groepen een sterke staat nodig om de 
alduss geïntensiveerde bestaansstrijd te kunnen beheersen. Doordat de 
strijdd om het bestaan steeds heftiger werd, werden bedrijfsleven en 
staatt gedwongen tot een concentratieproces, tot de vorming van groot-
machten.. "Alleen het sterke, machtige, ontwikkelde is in staat tot over-
winnenn en zelfbehoud." De grote verslindt de kleine en de grootste ver-
slindtt de grote. Steeds weer kwam het sociale organisme met de verst 
doorgevoerdee arbeidsdeling en de hoogste graad van integratie van de 
delenn als sterkste uit de bus. 

Datt er steeds grotere staten ontstonden was daarom een zuiver evolu-
tionairee noodzaak. De grote staat was het beste aangepast aan de om-
standighedenn en aan de uitdagingen die deze inhielden. De groei van de 
staatt leidde niet alleen tot interne vergroting van de staatsinvloed, maar 
ookk tot het verleggen van de grenzen: elke staat zocht zijn natuurlijke 
grenzenn op. Waar deze grenzen precies gelegen waren hing af van de 
natuurlijkee gesteldheid van het grondgebied. De geografische kenmer-
kenn van het grondgebied waren medebepalend voor de verdere ontwik-
kelingg van de staat. Ook het niveau dat een beschaving kon bereiken, 
wass vooraf bepaald door bodem, land, klimaat en ligging. Dit was in 
wezenn hetzelfde geografisch determinisme als men aantreft bij Fried-
richh Ratzel. Dat staten van nature, gedwongen als het ware door de 
evolutie,, expansief zijn, komt bij Schaffle extra pregnant naar voren, 
omdatt deze conclusie volledig ingebed was in zijn omvattende sociale 
evolutietheorie.75 5 
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Dee schaalvergroting strekte zich ook uit tot de oorlogen die werden ge-
voerdd en die een belangrijke rol speelden in de sociale selectie. De mo-
dernee tijd kende minder oorlogen, maar die er uitbraken waren van 
grotee dimensies met inzet van enorme vernietigingskracht en omvang-
rijkee legers, door algemene dienstplicht geformeerd. Schaffle, die op 
Eerstee Kerstdag 1903 overleed, heeft de 'Grote Oorlog' niet meer mee-
gemaaktt en dus niet kunnen constateren hoezeer op dit punt zijn theo-
riee door de praktijk werd bevestigd. Als publicist betrad hij herhaalde-
lij kk het strijdperk om te pleiten voor versterking van het Duitse leger. 
Vijfentwintigg jaar vóór Bernhardi wees hij daarbij al op de komst van 
"dee volgende oorlog", die het nodig maakte om voorbereid te zijn. In 
18977 werd hij door vice-admiraal Von Tirpitz persoonlijk benaderd met 
hett verzoek de beoogde vlootuitbreiding in publicaties te steunen. De 
tweee ontmoetten elkaar dat jaar in Baden-Baden. Schaffle honoreerde 
hett verzoek van de vice-admiraal met een viertal krantenartikelen, 
waarinn hij opriep vóór een grotere vloot te stemmen.76 

Naarmatee de schaal der dingen groeide, móest de macht van de staat 
zichh wel uitbreiden om chaos te voorkomen. Schaffle zag dit als een 
volstrektee wetmatigheid. Want de staat was de regulator van de sociale 
strijdd en omdat die strijd werd gestreden tussen sociale eenheden die in 
dee loop van de evolutie almaar groter werden, had de staat steeds meer 
machtt nodig om het geheel in bedwang te houden. Staten die niet vol-
doendee macht wisten te concentreren, gingen ten onder in de strijd, dus 
warenn het alleen de machtigste staten die overbleven. 

Dee ontwikkeling naar schaalvergroting begon volgens Schaffle bij 
dee horde of stam, als de oervorm van menselijk samenleven die zuiver 
berustteberustte op bloedverwantschap. Het bestaansgevecht, in deze fase 
voorall  nog een strijd met de natuur en door de bevolkingsgroei verder 
aangescherpt,, leidde ertoe dat stammen zich opsplitsten in patriarchale 
familiess en groepen van families. Verspreid ontstonden er zo nieuwe 
leefgemeenschappenn met een gewestelijk karakter. Het waren seden-
tairee gemeenschappen die zich richtten op de akkerbouw en waarin de 
hofstedee centraal stond. Schaffle duidde ze aan met de term Mark- und 
GaugenossenschaftGaugenossenschaft en noemde de periode "de patriarchale tijd". De 
concentratiee op de landbouw leidde tot verdere bevolkingsgroei, ge-
volgdd door nieuwe, strijdopwekkende, verplaatsingen van families 
naarr andere gebieden, waarbij de daar reeds gevestigde families wer-
denn verdreven. 

Inn het proces van elkaar beconcurrerende leefgemeenschappen 
warenn de best georganiseerden in het voordeel. De patriarchale ge-
meenschapp werd zo geleidelijk vervangen door hogere, meer gestruc-
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tureerde,, heerschappijvormen: de feodale gemeenschap, het gilde, de 
middeleeuwsee stad. In een volgende fase ontstonden er soevereine vor-
stendommen,, die zich ontwikkelden tot absolutistische staten. Zo be-
landdee Schaffle bij de Verlichting, die hij geheel in het teken plaatste 
vann de individualisering, de toenemende aandacht voor de individuele 
vrijheid.. Deze liberalistische houding leidde tot verzet tegen het voort-
bestaann van corporatieve privileges, zoals de gilden. De emancipatie 
vann het individu ging zo gepaard met het afbreken van corporaties, een 
ontwikkelingg die de concentratie van staatsmacht alleen maar bevor-
derde.. Gewapende conflicten tussen soevereine staten stelden hoge or-
ganisatorischee eisen en werkten daarmee de centralisatie verder in de 
hand.. De natiestaat kreeg vorm, als hoogste vorm van machtsconcen-
tratie. . 

Stapp voor stap kan men volgen dat ook deze hogere vorm van machts-
ontplooiingg een product is van de natuurlijke selectie. Het streven naar 
heerschappij,, ...onverzadelijk in de strijd tegen de corporaties en gil-
denn en meedogenloos bij het verzwakken en uitzuigen van naburige ge-
bieden,, alsook de behoefte aan soldaten en de verkwisting aan het hof, 
zijnn steeds opnieuw de drijfveren voor een op onderwerping, uitbuiting 
enn uitbreiding gerichte politiek.77 

Dee dynastieën die hun machtsbehoud en -ontplooiing het beste vanuit 
hunn centrale bolwerken wisten te organiseren, zich verzekerend van 
eenn zo groot mogelijk aantal gehoorzame onderdanen, kwamen als 
overwinnaarr uit de strijd om het bestaan. Maar hoe zat dat met Duits-
land,, dat in de periode van de verlichte despoten nog zozeer verdeeld 
wass in vele, vaak kleine, vorstendommen? Schaffle realiseerde zich dat 
dee Duitse ontwikkeling, vanuit zijn eigen theorie bezien, atypisch was 
geweest.. Maar hij kon deze inconsequentie niet volledig onder ogen 
zien,, omdat hij anders had moeten verklaren waarom deze talrijke, re-
latieff  zwakke, vorstendommen niet allang waren ondergegaan in de in-
ternationalee strijd om het bestaan. Hij volstond met de wat bleke con-
stateringg dat voor sommige volken de nationale politieke eenwording 
pass later, in de loop van de liberale periode, werd bereikt. Maar de 
Duitsee eenwording kon volgens hem uiteindelijk niet uitblijven, want 
aann Bismarcks unificatie, voltooid door de Frans-Duitse oorlog, lag de 
onvermijdelijkheidd van de natuurwet ten grondslag.78 

Hett liberale tijdperk zou volgens Schaffle worden gevolgd door een 
"socialistisch-collectivistische""  periode. Hierin zouden de fouten van 
dee liberale tijd worden gecorrigeerd. De onderdaan werd door toedoen 
vann het liberalisme tot burger, de staat tot rechtsstaat. De individuele 
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belangenn waren daardoor steeds centraler komen te staan en hadden 
geenn tegenwicht meer in maatschappelijke corporaties, publiekrechte-
lijk ee sociale lichamen die de coöperatie bevorderden en daarmee een 
damm konden opwerpen tegen egoïstische gevechten van allen tegen 
allen,, die alleen maar de kapitalistische macht en rijkdom van de zeer 
weinigenn dienden. Langs corporatieve weg moest de staat uitgroeien 
tott een "geleed volkslichaam", als alternatief voor het atomistisch indi-
vidualismee van de liberale staat. De corporaties dienden ervoor te zor-
genn dat voortaan niet langer diegenen overheersten die het beste voor 
hunn eigen belang wisten op te komen, maar de bekwaamsten, de meest 
verdienstelijken.79 9 

Hett voorgaande maakt tenminste twee dingen duidelijk: allereerst dat 
Schaffle,, hoewel hij niet goed past in het kamp van de politieke socia-
listen,, door zijn 'socialistisch-collectivisme' al evenmin is onder te 
brengenn in dat der liberalen. Niettemin was hij een geprononceerd 
voorstanderr van vrijhandel en vanaf 1858 trad hij, in geschriften en le-
zingen,, op als pleitbezorger voor een tolunie tussen Duitsland en Oos-
tenrijk.. Wat hem voor ogen zweefde was een grote vrije economische 
ruimtee in geheel midden-Europa. Hij was zodoende al een Grootduitser 
inn economische zin voordat hij ook in politieke zin voor die invalshoek 
koos.. In de tweede plaats: Schaffle slaagde er niet in zijn 'socialistisch-
collectivisme'' volledig in overeenstemming te brengen met zijn sociale 
evolutietheorie.. Om zijn meritocratisch-corporatistische ideaal te kun-
nenn realiseren, kon hij niet langer genoegen nemen met de toevallige 
uitkomstt van de sociale strijd om het bestaan. Want dan zouden de zo 
doorr hem gehate beursspeculanten en hun soortgenoten de overhand 
houden.. Schaffle trachtte een tussenweg te bewandelen die er niet was: 
óff  men poneert het bestaan van een wet van de sociale selectie en aan-
vaardtt dan dat al degenen die de top bereiken kennelijk de sterksten 
zijnn (en die dan volgens de wetten van de evolutie ook 'recht' hebben 
opp die positie), óf men kiest ervoor de uitkomst te sturen om een mo-
reell  beter aanvaardbaar resultaat te verkrijgen. Schaffle daarentegen 
probeerdee van twee walletjes te eten, zoals blijkt uit zijn adagium: "De 
strijdd om het bestaan laat zich dus regelen." Hij poneerde het bestaan 
vann een gezonde collectieve wil, die het selecterende bestaansgevecht 
zodanigg reguleerde dat dit resulteerde in een ontwikkeling die voor de 
samenlevingg als geheel dienstig was, die dus in het algemeen belang 
was.800 Vanuit een zuiver darwinistisch standpunt was dit natuurlijk een 
onaanvaardbaree stellingname: het was het soort voluntarisme waarte-
genn Darwin zich verzette. 



3744 DE D W A A L T O C H T VA N H ET SOCI A A L - D A R W I N I S M E 

All  even ambivalent was Schaffle's houding ten aanzien van het mal-
thusianisme.. Zoals we hiervoor zagen, kende hij aan de spanning tus-
senn bevolkingsgroei en voedselschaarste een belangrijke plaats toe in 
dee sociale evolutie. Hij stelde duidelijk dat die spanning tot in de verre 
toekomstt sterk genoeg zou blijven als strijdopwekkende factor om de 
beschavingg nog lange tijd op te stuwen. Maar hoe kon hij de grove on-
gelijkheidd en de chronische armoe en honger van de grote massa, waar-
toee deze spanning leidde, rijmen met het socialistische perspectief dat 
hijj  zag gloren? Het antwoord is: door te veronderstellen dat in een so-
cialistischee samenleving, dankzij een gelijkmatiger inkomensverde-
ling,, geboortebeperkende maatregelen het succes zouden kunnen heb-
benn dat onder kapitalistische verhoudingen ontbrak. Want wie over 
enigee middelen beschikte of redelijke vooruitzichten had, wachtte 
doorgaanss met huwen tot er voldoende gespaard was en stelde dus ook 
hett krijgen van kinderen enkele jaren uit; voorde bezit- en perspectief-
lozenn had zo'n gedragswijze geen enkele zin en bij hen hadden dus de 
lustgevoelenss veeleer de overhand bij het voortplantingsgedrag. Schaffle 
probeerdee duidelijk te maken dat het een misverstand was te denken 
datt uit de evolutietheorie volgde dat, wanneer men de bevolkingsaan-
wass beperkte, de vervolmakende strijd om het bestaan zou ophouden; 
enn dat het dus onjuist was te stellen dat overbevolking een voorwaarde 
wass voor evolutie. Hij voerde aan dat er ook bij een stationaire bevol-
kingg nog altijd andere aanleidingen tot een strijd om het bestaan over-
bleven,, zoals het eigenbelang en het streven naar verbetering.81 Met 
anderee woorden: de spanning tussen bevolkingsomvang en de hoeveel-
heidd voedsel kon gemist worden. Maar eerder had Schaffle die span-
ningg een sociale wetmatigheid genoemd, die deel uitmaakte van de bre-
deree evolutiewet. 

Hoewell  de evolutie volgens hem op vooruitgang gericht was en de be-
staandee maatschappelijke instituties het product waren van een eeu-
wenlangee sociale selectie, zag hij nog grote sociale onvolkomenheden. 
Hett einde van de sociale strijd om het bestaan was nog lang niet in 
zicht.. Hier stuiten we op een cyclisch element in het denken van Schaffle: 
strijdd selecteert het sterke en leidt zo tot vooruitgang; maar in plaats dat 
dee vooruitgang tot vrede en coöperatie leidt, leidt zij tot schaalvergro-
tingg - van belangenorganisaties en andere sociale instituties, van de be-
volkingsomvang,, van de oorlogen die gevoerd worden - en daarmee 
tott nieuwe strijd op grotere schaal.82 Schaffle blijkt hier de gevangene 
tee zijn geworden van zijn keuze om strijd en vooruitgang onverbreke-
lij kk aan elkaar te koppelen en het optreden van vooruitgang als sociale 
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wetmatigheidd te beschouwen. De strijd om het bestaan, met al zijn uit-
wassen,, was daardoor onmisbaar en onvermijdelijk geworden. De 
enigee uitweg uit deze cirkel - en die uitweg heeft Schaffle ook gekozen 
-- was de veronderstelling dat de strijd geleidelijk van karakter veran-
dert,, dat wil zeggen minder bestiaal wordt, meer in de richting gaat van 
humaann gereglementeerde concurrentie. Maar waarom dit zo zou zijn 
volgdee niet erg overtuigend uit de sociale evolutietheorie. 

Alss men Schaffle zijn theorie ontvouwen ziet, bemerkt men hoe hij 
zichh van Darwin verwijderde, zonder het zich bewust te zijn. Het toe-
val,, Darwins bondgenoot, speelde geen enkele rol meer. De sociale 
evolutiee werd door Schaffle voorgesteld als een proces van bewuste 
aanpassing.. Om zijn woorden te herhalen: "De strijd om het bestaan 
laatt zich dus regelen..." Soms was de sociale ontwikkeling het resul-
taatt van de cumulatie van vele kleine aanpassingen, net als de echte 
evolutie,, maar soms ook verliep ze sprongsgewijs. Want eenmaal ver-
worvenn eigenschappen, eenmaal aangeleerde vaardigheden, konden 
langss de weg van de erfelijkheid van de ene aan de andere generatie 
wordenn doorgegeven. Zo was, ondanks de steeds weerkerende cyclus 
vann opbloei, rijping en verval, over het geheel genomen de vooruitgang 
verzekerd.. Een vooruitgang die zich mede manifesteerde als schaalver-
groting.. Wellicht is dit het meest karakteristieke element in Schaffle's 
theorie:: dat er noodzakelijkerwijs steeds groter en machtiger sociale 
verbandenn ontstaan, omdat er steeds krachtiger organisaties nodig zijn 
omm de sociale bestaansstrijd te reguleren. Zijn sociale evolutietheorie 
wass dan ook in wezen een theorie van de ontplooiing van de staat, van 
dee uitdijende centrale staatsmacht. Hij signaleerde dus een ontwikke-
lingg die contrair was aan Spencers individualiserende visie en er was in 
ditt opzicht bitter weinig reden om hem de 'Duitse Spencer' te noemen. 

Darwinn zelf wist dat in de natuurlijke evolutie grootte beslist niet al-
tijdd een concurrentievoordeel was. Als vierentwintigjarige ontdekte hij 
inn Zuid-Amerika, in de buurt van Bahia Blanca, tot zijn niet geringe 
verbazingg dat de kurkdroge pampas eigenlijk uitgestrekte kerkhoven 
waren,, bezaaid als ze lagen, vlak onder de oppervlakte, met de beende-
renn van uitgestorven diersoorten. Het waren relatief grote dieren - gro-
terr in elk geval dan hun nog levende soortgenoten -, die het niet hadden 
gered,, zoals de reuzenluiaard of megatherium, de toxodon (een soort 
nijlpaard),, de mylodon (een olifant-achtige) en een lama zo groot als 
eenn kameel. Het eigenhandig opgraven van deze overblijfselen bracht 
Darwinn tot de conclusie dat het Zuidamerikaanse continent vroeger be-
woondd moest zijn geweest door mastodonten, vergeleken waarbij de 
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thanss nog levende soorten slechts 'pygmeeën' waren.83 Over het alge-
meenn waren het vooral kleine dieren, ware overlevingskunstenaars, die 
Darwinn in zijn lange leven minutieus heeft bestudeerd: de kever, de 
aardworm,, de mossel. Darwins theorie en zijn onderzoekswerk lijken 
duss bepaald geen ondersteuning van de door Schaffle aangehangen 
visiee dat de evolutie een kwestie van schaalvergroting is. 

ii  OTTO AMMON EN DE ANTROPOLOGIE VAN DE 
DIENSTPLICHTIGEN N 

Inn de zes decennia tussen 1854 en 1914 werd de wereld geconfronteerd 
mett diverse oorlogen waarvan wij de namen nu nog goed kennen: de 
Krimoorlogg (1853-6), de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-5), de Frans-
Duitsee oorlog (1870-1), twee Boerenoorlogen, (1881, 1899-1902), de 
Russisch-Japansee oorlog (1904-5) en de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918).. Zoals de jaartallen laten zien, kende elk decennium zijn eigen 
oorlog.. Het was een periode die bovendien, in de tussenliggende perio-
dess van vrede, zwanger was van oorlogsdreiging. Er was, als onderdeel 
vann deze grimmige atmosfeer, een zekere ongerustheid over de fysieke 
enn geestelijke gezondheid van de eigen soldaten in vergelijking tot die 
vann andere landen. In Engeland bijvoorbeeld speelde na de Boerenoor-
logenn de angst op vooreen 'nationale aftakeling', in Frankrijk had -
zoalss we eerder zagen - een vergelijkbare vrees zich na de Frans-
Duitsee oorlog gemanifesteerd. 

Inn deze context paste het dat antropologen hun aandacht gingen rich-
tenn op het in kaart brengen, via grootschalige metingen, van de fysieke 
eigenschappenn van rekruten. De Amerikaan B.A. Gould bijvoorbeeld 
publiceerdee in 1869 Investigations in the military and anthropological 
statisticsstatistics of American soldiers, een boek dat Darwin aanprees als een 
betrouwbaarr werk.84 Adolphe Quételet deed onderzoek naar de lengte 
enn borstomvang van Franse en Schotse dienstplichtigen. Galton ver-
richttee metingen aan de militaire academie van Sandhurst en een van 
zijnn adepten, de psycholoog Robert Yerkes, nam tijdens de Eerste We-
reldoorlogg een enorm aantal intelligentietests af bij Amerikaanse re-
kruten.. Hij kwam overigens tot de onthutsende berekening dat de 
gemiddeldee rekruut mentaal niet uitkwam boven het niveau van een 
dertienjarige.855 In Duitsland was het Otto Ammon die het leger uitkoos 
alss zijn antropologisch onderzoeksveld. 

Ottoo Ammon (1842-1916) was geen Duitser in de ware zin van het 
woord.. Hij was allereerst een 'Badener': Karlsruhe in het groothertog-
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domm Baden was onveranderlijk de vaste basis in zijn leven. Hij werd er 
geboren,, studeerde en werkte er en hij zou er ook overlijden. Waar 
streekgenoott Friedrich Ratzel zich ontwikkelde tot Duits nationalist, 
daarr bleef Ammon, ondanks zijn mateloze bewondering voor het genie 
vann Bismarck als brenger van de Duitse eenheid, toch vooral een regio-
nalist.. In dit opzicht doet hij denken aan Schaffle, die zozeer een Zuid-
duitserr was dat hij er geen bezwaar in zag om als minister toe te treden 
tott een Oostenrijks kabinet. De eerste generatie van Duitse sociaal-dar-
winistenn was opgegroeid in de verdeelde wereld van Duitse vorsten-
dommenn en had daarna de dubbele cultuurschok ondergaan van de een-
wordingg onder een machtig keizerrijk en de kennismaking met het door 
Darwinn in zijn Descent tot antropologie omgevormde evolutiedenken. 
Beidee schokken deden zich voor in het annus mirabilis 1871, Zij leken, 
hoee verschillend ook, op wonderbaarlijke wijze met elkaar verbonden: 
"Dee nieuwere geschiedenis van het Duitse Rijk is een voortzetting van 
hett proces van de natuurlijke selectie, waardoor de kleine, zwakke en 
slechtt geregeerde staten worden opgezogen door grotere, sterkere en 
beterr geleide", mijmerde Ammon.86 

Inn 1886, vier jaar na Darwins dood, maakte Ammon in Baden een begin 
mett zijn onderzoeksproject onder de dienstplichtigen van het groother-
togdom.. Het leger van Baden was na 1866 gereorganiseerd naar Prui-
sischh model, waarna in november 1870 een samenvoeging met het 
Pruisischh leger plaatsvond. Het politiek-militaire aspect lijk t Ammon 
inn deze fase minder te hebben geïnteresseerd dan het antropologische. 
Zijnn onderzoek, dat hij verrichtte met toestemming van de Pruisische 
legerleiding,, stond onder auspiciën van de Karlsruher Alterthums-
verein,verein, die een antropologische commissie kende waarvan Ammon de 
secretariss was. Hij werd, tot 1888, bijgestaan door Stadtartzt en col-
lega-antropoloogg Ludwig Wilser. Ammon en Wilser waren beiden 
sterkk geïnspireerd door Galton en hun activiteiten droegen ertoe bij dat 
Galtonn en zijn methoden bekend werden in Duitsland. Het onderzoeks-
projectt kreeg de steun van de Deutsche Gesellschaftfür Anthropologic 
Niemandd minder dan de patholoog en politicus Rudolf Virchow drong 
eropp aan dat ook in andere regio's soortgelijke onderzoeken zouden 
wordenn gehouden. 

Naa vijfjaar, in 1890, publiceerde Ammon de resultaten. In die pe-
riodee had hij bijna 10.000 dienstplichtigen onderzocht, onder meer met 
eenn houten craniometer die hij, naar een voorbeeld van Virchow, zelf 
hadd geconstrueerd. Hij deed zijn metingen tijdens de keuringen van de 
opgeroepenn dienstplichtigen. Daarvoor werd hem, ondanks de van het 
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Pruisischh ministerie van oorlog verkregen toestemming, slechts weinig 
tijdd gegund, want het militaire bedrijf mocht er geen hinder van onder-
vinden:: in drie tot vier uur moest hij zo'n 200 dienstplichtigen onder-
zoeken,, dus per persoon had hij niet veel meer dan één minuut. In die 
kortee tijd mat hij met zijn craniometer de lengte en breedte van het 
hoofd,, bepaalde hij de lichaamslengte en noteerde hij de kleur van 
ogen,, haar en huid. Ook hield hij bij uit welke plaats of omgeving de 
verschillendee dienstplichtigen afkomstig waren. Op de combinatie van 
dezee gegevens baseerde hij het merendeel van zijn conclusies. 

Maarr wat viel er te concluderen? Ammon moet met de onderzoeksre-
sultatenn behoorlijk in zijn maag hebben gezeten. Hij had, door eenvou-
digg meetbare en met het oog waarneembare kenmerken te noteren, de 
methodee van het natuurwetenschappelijk onderzoek gevolgd, ongeveer 
zoalss Galton twee jaar eerder in South Kensington had gedaan. Maar in 
hoofdd en hart was Ammon geen echte natuurwetenschappelijk onder-
zoeker,, maar iemand die zijn vooroordelen bevestigd wilde zien. Hij 
geloofdee in de blonde en blauwogige Duitser die, als afstammeling van 
dee oer-Germaan, superieur was aan - onder meer - het mediterrane 
type.. Maar zijn meetresultaten leken niet zelden de andere kant op te 
wijzen. . 

Hijj  ontdekte dat zich, te oordelen naar de gemeten waarden voor de 
lichaamslengte,, onder de dienstplichtigen twee groepen aftekenden: 
vann de groteren bleken de meesten tussen 1,69m en 1,72m lang, van de 
kleinerenn waren de meesten tussen 1,63m en 1,66m. De tussenliggende 
matenn (1,67m en i,68m) kwamen veel minder voor. Ammon conclu-
deerdee hieruit dat er sprake was van twee verschillende types, waarbij 
hij,, puur speculatief, het standpunt innam dat het bij de grootsten moest 
gaann om afstammelingen van de Germanen die zo'n 1500 jaar geleden 
Badenn waren binnengetrokken, terwijl de tweede groep (de kleineren) 
bestondd uit afstammelingen van de voor-Germaanse, 'geromaniseerde' 
bevolkingg van Baden. Dat deze twee types nog altijd in de lichaams-
lengtee waren terug te vinden, toonde volgens hem aan dat de lichaams-
lengtee erfelijk bepaald was en daardoor vrijwel onveranderlijk. Het on-
gemakkelijkee feit deed zich echter voor dat uit oudere meetgegevens 
vann nog maar enkele decennia geleden bleek, dat personen uit dezelfde 
leeftijdsgroepp toen gemiddeld kleiner waren. De constatering dat de 
menss geleidelijk groter werd, pastte niet in Ammons deterministische 
erfelijkheidsdenken.. Hij verklaarde de toegenomen lengte door te stel-
lenn dat men, door de inmiddels verbeterde voeding en lichaamsverzor-
ging,, eerder zijn maximale, volwassen, lengte bereikte. Dus: vroeger 
warenn 20-jarigen, vanwege de slechtere voeding, vaker nog niet geheel 
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volgroeid;; de omstandigheden (voedsel, hygiëne) hadden wél invloed 
opp het groeitempo, maar niet op de uiteindelijke lengte (de skeletom-
vang),, die erfelijk gedetermineerd was. Alleen rasvermenging zou voor 
veranderingenn in de kenmerken van het skelet kunnen zorgen.8? 

Ookk de combinatie van de lengtegegevens van de onderzochte 
dienstplichtigenn met andere fysieke kenmerken leverde ongemakke-
lijk ee feiten op. Sommige gegevens leken het stereotype te bevestigen: 
vann de langhoofdigen bleek 40% (de meest uitgebreide categorie) te 
behorenn tot de groteren; bij de breedhoofdigen was het precies an-
dersom:: bijna 40% behoorde hier tot de kleineren; en van de blauwogi-
genn was 80% blond, terwijl van de bruinogigen bijna 78% bruin of 
zwartt haar had. Maar waren de dienstplichtigen met blond haar, blauwe 
ogenn en lange hoofden gemiddeld ook groter? Nee, juist kleine dienst-
plichtigenn bleken iets vaker blauwe ogen en blond haar te hebben. Am-
nionss denkschema (dat veronderstelde dat de groteren de Germaanse 
afstammelingenn waren, terwijl de kleineren geromaniseerd moesten 
zijn)) lag nu in duigen. Maar opnieuw voerde hij een extra factor in ter 
verklaringg van de anomalie: hij veronderstelde dat blonde mensen 
langzamerr groeien, zodat ze dus vaker op hun twintigste nog onvol-
groeidd zijn dan donkerharigen. Het bewijs voor deze stelling liet 
Ammonn achterwege. 

Watt de verhouding tussen stad en platteland betreft kwamen de uit-
komstenn al evenmin overeen met zijn vooroordelen. Blonde en lange 
mensenn bleken volgens zijn onderzoeksgegevens iets meer voor te 
komenn in de steden dan op het platteland, waar volgens zijn ideologie 
dee kern van het blonde arische ras gesitueerd zou moeten zijn. Toch 
concludeerdee Ammon niet dat de echte Germaan of Ariër dus kennelijk 
eenn stadsbewoner was. Opnieuw moest zijn vaste verklaringswijze 
hemm te hulp komen: mensen op het platteland zouden minder snel 
groeienn dan in de stad. Maar daarmee kon hij nog niet verklaren dat in 
dee steden ook de langhoofdigen sterker vertegenwoordigd waren dan 
opp het platteland. Hij vermoedde dat dit zou kunnen komen doordat de 
langhoofdigen,, die behalve vaker blond ook intelligenter werden ge-
achtt dan de breedhoofdigen, vooral afkwamen op de betere scholen in 
dee stad. 

Mett wetenschap had dit alles niet veel van doen. Ammon meende 
zelfss op het oog precies te kunnen aangeven dat de 'vreemde' Ro-
maansee elementen waren geconcentreerd in enkele dorpen in het 
Zwartee Woud: wie dienstplichtigen uit die dorpen met het blote oog in-
specteerde,, zag "kleine bruine knapen" voor zich met donkere ogen en 
haren,, en waande zich in een vreemd land.88 
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Ammonss onderzoek onder de rekruten van Baden lijk t vooral te zijn 
geïnspireerdd door andere antropometristen, zoals Retzius, Virchow en 
Galton.. Hij zou het prima hebben kunnen uitvoeren zonder enige ken-
niss van Darwin. Maar uit zijn andere werk, dat er vooral op gericht was 
eenn 'sociale antropologie' tot stand te brengen, blijkt hoe zwaar 
Ammonn op Darwins theorie leunde. Niettemin behoudt men het gevoel 
datt Ammon niet wezenlijk in de darwinistische biologie was geïnteres-
seerd.. Voor hem was het darwinisme een bondgenoot tegen de gevaar-
lij kk opkomende sociaal-democratie die hij intens haatte; en ook was het 
eenn bruikbaar fundament waarop hij zijn eigen wetenschap, de sociale 
antropologie,, kon bouwen. Daarbij benadrukte hij dat het darwinisme 
voorr hem niet primair een natuurwetenschappelijke theorie was, maar 
eenn leer van een buitengewone draagwijdte, "geschikt om ons hele 
denkenn te doordringen", een nieuwe einheitliche Weltanschauung}9 

Ammonn vormde het darwinisme om tot een "leer van de sociale se-
lectie""  met een sterk normatief karakter: uit het darwinisme volgde 
welkee politieke maatregelen heilzaam zouden zijn voor het Keizerrijk 
enn welke als verderfelijk terzijde moesten worden geschoven. In zijn 
DerDer Darwinismus gegen die Sozialdemokratie (1891) probeerde hij 
duidelijkk te maken dat het darwinisme het ongelijk van de sociaal-de-
mocratiee aantoonde. Hij ontzegde de sociaal-democraten het intellec-
tuelee recht om zich op het darwinisme te beroepen, omdat "geen enkele 
theoriee zo antidemocratisch, zo antinivellistisch, in één woord zo aris-
tocratischh en monarchistisch is als juist Darwins evolutieleer."90 

Voorall  Bebel probeerde volgens Ammon om Darwin voor zijn sociaal-
democratischee kar te spannen. Niet alleen miskende Bebel daarmee de 
waree betekenis van de natuurlijke selectie, hij zag vooral het doorslag-
gevendee belang van de erfelijkheid over het hoofd, zo verweet Ammon 
hem.. Alleen door de erfelijkheid te ontkennen, kon Bebel zich blijven 
koesterenn bij de gedachte dat de mens zijn eigen lot kon verbeteren 
doorr de omstandigheden waarin hij leefde te verbeteren. Bebels droom 
vann de gesocialiseerde mens ging er van uit dat de kern van de evolutie 
wass dat levende wezens zich aanpasten aan veranderde leefomstandig-
heden.. Dan konden betere omstandigheden leiden tot betere mensen; 
misdaad,, vagebonderij en achterlijkheid konden worden uitgebannen 
wanneerr men de mensen maar liet leven in een menswaardige omge-
ving.. Ammon moest niets van deze benadering hebben. Had de natuur-
wetenschapp immers niet aangetoond dat mensen ongelijk waren en had 
zijj  daarmee niet de "toverkring van Rousseau's ideeën" doorbroken? 
Hadd zij niet bewezen dat de hang naar crimineel gedrag erfelijk was be-
paald?? En had zij bovenal niet glashelder gemaakt dat men de strijd om 
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hett bestaan niet uit kón schakelen omdat natuurwetten nu eenmaal niet 
mett zich lieten spotten? Zou men dit door geforceerde, onnatuurlijke, 
beschermingsmaatregelenn toch proberen, dan zou dit een verslechte-
ringg en uiteindelijk het totale verval van het menselijk ras tot gevolg 
hebben.. Want Bebels receptuur zou ertoe leiden dat de zwakste en laag-
stee wezens zich veelvuldig zouden kunnen voortplanten, waardoor ze 
viaa de erfelijkheid hun ongunstige eigenschappen verder zouden ver-
spreiden.. Toonde Darwins natuurwetenschap niet aan dat men, voor 
hett behouden van de selectiviteit van de voortplanting die resulteerde 
uitt de natuurlijke selectie, het leven zijn hardheid ten volle moest laten 
behouden?? Ammon was bovendien van mening dat het sociaal-demo-
cratischh gelijkheidsstreven haaks stond op de gouden regel van de na-
tuurr dat ieder die plaats in de samenleving moest innemen die het beste 
bijj  zijn (erfelijk bepaalde) talenten pastte. Wie hier, zoals Bebel, van 
afweek,, liet het spook van de panmixie rondwaren, de algemene ras-
vermengingg tussen sterke en zwakke individuen die het tegengestelde 
vann selectie was en waartegen Weismann zo gewaarschuwd had.91 

Hett dispuut op papier tussen Ammon en Bebel laat zien dat in Duits-
landd het darwinisme speelbal was geworden in het politieke debat, 
voorall  in de verhitte ideologische strijd tussen de sociaal-democraten 
enn verschillende behoudende stromingen. De Kampf urns Dasein was, 
aldusaldus Ammon in 1891, in het parlement een veelgebruikt parool gewor-
den.. Sinds Bebel al in 1876 het darwinisme in de Rijksdag had aange-
roepen,, waren links en rechts van het politieke spectrum blijven vech-
tenn om de gunsten van Darwins leerstuk, om de beloning van zijn legi-
timerendee werking. Ammon zelf aarzelde niet om Darwin als tegenspe-
lerr van Marx op te voeren: 

Alss Darwins leer geen loos hersenspinsel is, kan aan de vierde stand, 
ondankss aanwezige partiële gaven, nooit het leiderschap, laat staan 
(zoalss de socialistenpaus Karl Marx denkt) de dictatuur in de mense-
lijkee samenleving toevallen ...92 

Eenn politieke ideologie mét een passende natuurwetenschappelijke on-
derbouwingg werd extra wervingskracht toegedicht. Bebel en andere 
politicii  van links hadden daarbij het voordeel dat het darwinisme zelf, 
inn wetenschappelijk, moreel en filosofisch opzicht, in de ogen van 
velenn een revolutionaire leer was. In essentie volgden de Engelse Fa-
bianss op dit punt dezelfde strategie als Bebel en Kautsky in Duitsland. 

Behalvee een bondgenoot tegen de sociaal-democraten, was het dar-
winismee voor Ammon ook het fundament waarop hij zijn sociale antro-
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pologiee trachtte te bouwen. Maar hij gebruikte daarbij evenzeer bouw-
stenenn die niet uit Darwins rijkgevulde groeve afkomstig waren. 
Voorall  de Ariër-mythologie van Gobineau en Vacher de Lapouge oe-
fendee een grote aantrekkingskracht op Ammon uit. De mythe werd zo 
eenn integraal bestanddeel van zijn 'natuurwetenschappelijke' verkla-
ringg van het ontstaan van de maatschappelijke orde. Hij kon niet accep-
terenn dat de Ariërs afkomstig waren uit Azië, dus situeerde hij hun ba-
kermatt in Noord-Europa. In het koude en gure klimaat daar bedreven 
zijj  de jacht, voerden zij hun oorlogen, oefenden zij hun ridderlijke be-
kwaamhedenn en ontwikkelden zo de kracht, energie en dapperheid 
waardoorr zij zich onderscheidden van andere volken. Nog steeds was 
hunn invloed in de Scandinavische landen goed waarneembaar, meende 
Ammon:: "In Zweden, Noorwegen, Denemarken overheersen lang-
hoofdigheid,, blauwe ogen en blonde haren tot bijna volledige raszui-
verheid.""  Deze arisch-germaanse invloeden hadden zich vanuit Skan-
dinaviëë door volksverhuizingen vooral verplaatst naar Duitsland. Daar 
warenn deze invloeden nog steeds relatief sterk, hoewel sinds de Mid-
deleeuwenn het arisch-germaanse element overal in Europa was ver-
zwaktt doordat er een "regressieve selectie" had plaatsgevonden. Deze 
wass het gevolg van de toenemende vermenging met vrijgekomen lijfei -
genen,, die meestal bestonden uit donkergetinte breedhoofdigen die 
oorspronkelijkk via het Donaudal vanuit Azië naar Centraal-Europa 
warenn getrokken. Sindsdien vormden zelfs in het bevoordeelde Duits-
landd degenen die alle arisch-germaanse kenmerken vertoonden (groot, 
blauwogig,, blond, langhoofdig) nog slechts een fraktie van de totale 
bevolking.. Voor Baden becijferde Ammon hun aandeel op 1,45%. 
Nietteminn waren in Duitsland, zelfs in de doorsnee-bevolking, arisch-
germaansee karakteristieken nog het meeste aanwezig, hetgeen volgens 
Ammonn de Duitse superioriteit verklaarde. Naar twee fronten, Frank-
rijkk en Rusland, wist Duitsland zich omgeven door vijandige naties van 
breedhoofdigen.. De frenologie kon zo de internationale politieke ver-
houdingenn helpen verklaren.93 

Enn zij was Ammon evenzeer behulpzaam bij het verklaren van de 
binnenlandsee sociale verhoudingen. Leden van de adel hadden niet al-
leenn vaker blauwe ogen en blond haar, hun schedels waren ook groter. 
Voorr arbeiders daarentegen maakten de fabrikanten bewust kleinere 
hoeden.. Zo gaf Ammon aan bestaande verschillen in rang en stand een 
biologischee grondslag. Omdat ook in de moderne aristocratie de 
arisch-germaansee raskenmerken volgens hem nog het zuiverst aanwe-
zigg waren, had deze als het ware een biologisch recht op het bekleden 
vann vooraanstaande sociale posities. Aristocratische families hadden, 
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doorr hun zonen en dochters overwegend binnen de adel te laten huwen, 
eenn vorm van sociale selectie toegepast. Het leek Ammon waarschijn-
lij kk dat in de hogere standen, vanwege aangeboren eigenschappen, de 
gemiddeldee begaafdheid groter was dan in de lagere standen. Dit 
maaktee de adel het meest geschikt om, in oorlog en vrede, leiding te 
geven.. Al kon zij geen aanspraak maken op een exclusief recht op lei-
dinggevendee posities, aangezien men ook onder de burgerij hoog-
staandee personen van zuiver germaans bloed tegenkwam, zij het uit-
sluitendd bij degenen die afstamden van vrijgeborenen. De aristocratie 
wass dus een nuttig sociaal instituut dat in stand diende te blijven, even-
alss de erfelijke monarchie: men moest zich volgens Ammon realiseren 
datt vorstelijke personen "het eindproduct van een uitzonderlijk lang op 
hunn families inwerkende natuurlijke selectie zijn".94 

Ammon,, met zijn burgerlijke achtergrond, sloot zich aldus aan bij 
degenenn die, geïnspireerd door de geschriften van Gobineau, Lapouge 
enn Nietzsche, in het fin de siècle een 'aristocratische reactie' tegen de 
democratiseringg op gang leken te brengen. De Franse Graaf Gobineau, 
doorr Wagner (in 1876) ontdekt en gefêteerd, kreeg in de jaren negentig, 
bijnaa een decennium na zijn dood, intellectuele aanhang in Duitsland. 
Dee Duitse vertaling van zijn Essai sur Vinégalité des races humaines 
(1853-5),, die Ludwig Schemann tussen 1897 en 1900 liet verschijnen, 
droegg daar sterk toe bij. Ook Ammon gebruikte Schemanns vertaling. 
Hett werk van de tweede Franse graaf, Vacher de Lapouge, was aan dat 
vann Gobineau verwant. Ammon nam veel over uit Lapouge's bekend-
stee boeken: Les selections sociales uit 1896 en L'Aryen, son róle social 
uitt 1899. Nietzsches nieuwe waarden, in Also sprach Zarathustra 
(1883-5)) uitmondend in de proclamatie van de Übermensch, leken per-
fectt aan te sluiten bij Ammons angst dat de hoogstaande mens in het 
democratischh tijdperk overgeleverd zou raken aan de nukken van een 
groeiendd proletarisch electoraat.95 

Inn overeenstemming met zijn aristocratisme zag Ammon de maat-
schappijj  als een standenmaatschappij. De inrichting in standen was 
voorr hem een Natureinrichtung. Tot welke stand men behoorde was er-
felijk-biologischh bepaald, aangezien het de van de ouders geërfde be-
gaafdheidd was die de binding aan een stand veroorzaakte. De hoogstbe-
gaafdenn maakten deel uit van de hoogste standen, de minstbegaafden 
vann de laagste stand. Dit biologisch corporatisme was voor Ammon de 
kernn van de sociale evolutie: "De vorming van standen zet het werk 
vann de natuurlijke selectie bij de mens voort en grondvest een natuur-
lijk ee teelt in de zin van Darwin." In alle landen en culturen sloten be-
voorrechtee individuen zich aaneen tot standen en zonderden deze be-
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voorrechtee standen zich vervolgens van de grote massa af, onder meer 
doorr zich overwegend binnen de eigen stand voort te planten. De heil-
zamee werking van het bestaan van standen was primair dat zij de -
sindss Weismann - gevreesde panmixie tegengingen. Dit hield de hoog-
stee standen zuiver en verzekerde dat er voldoende hoogbegaafde indi-
viduenn geboren bleven worden. Zonder een dergelijke afzondering der 
hoogstee standen, bij de algehele vermenging van erfelijke eigenschap-
penn die bij panmixie zou optreden, zouden genieën en getalenteerde 
mensenn toevalstreffers zijn; dankzij het bestaan van aparte hogere stan-
denn kwamen deze bijzonder waardevolle mensen veel vaker voor dan 
opp grond van kansrekening zou mogen worden verwacht. Sociale privi-
legess voor de hogere standen waren volgens Ammon biologisch volle-
digg gerechtvaardigd: zij bevorderden dat de erfelijk bestbedeelden hun 
kwaliteitenn konden behouden en verder verbeteren. Maar zij hadden 
bovendienn het gunstige effect dat zij de besten uit de lagere standen 
prikkeldenn om zich goed te ontwikkelen teneinde diezelfde privileges 
tee verwerven.96 

Uitt dit laatste blijkt dat, ondanks het determinisme dat uit zijn bena-
deringg sprak, Ammon standen niet opvatte als kastes. Zijn standenstel-
sell  was niet statisch. De besten uit de lagere standen konden opstijgen 
naarr een hogere stand. Dat was biologisch ook noodzakelijk. De ho-
geree standen - Galton wees daar eveneens op - produceerden relatief 
weinigg nakomelingen. Zonder een regelmatige toevoer van 'nieuw 
bloed'' zouden zij na verloop van tijd uitsterven. Dit proces van sociale 
stijgingg was gunstig voor de hogere standen, maar ongunstig voor de 
lagere.. Deze zagen immers voortdurend hun meest begaafde leden 
doorstromenn naar de hogere standen. Vooral de laagste stand had het 
karakterr van een residu, een negatieve selectie van de achtergeble-
venenn en gezonkenen. Bovendien kwam de panmixie (in de zin van: 
paringg zonder adequate selectie) op het laagste niveau het meeste voor. 
Ditt maakte de leden van de laagste stand tot "onharmonische" mensen, 
psychischh onvolmaakt, terwijl ook "de afzonderlijke lichaamsdelen 
niett bij elkaar passen". Toch kwamen er ook geestelijk en lichamelijk 
harmonischee mensen in de onderste stand voor; zij waren het gelukkige 
productt van toevallig gunstige combinaties van eigenschappen en 
warenn geschikt om sociaal te stijgen. Echter: 

.... de armste en onderste lagen van het proletariaat vormen een ware se-
lectiee van mislukte schepsels, en dit blijkt reeds in de kindertijd. Zelden 
vindtt men onder de tot de armenhulp vervallen kinderen leuke, aantrek-
kelijke,, gezichtsuitdrukkingen, terwijl loensen en andere gebreken 
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geenszinss ongewoon zijn en de gelaatstrekken vaak op afstotende wijze 
verwrongenn zijn. 

Hett kwam niet bij Ammon op dat ongunstige levensomstandigheden 
hiervann de oorzaak konden zijn (verondersteld dat zijn waarneming 
correctt was). Hoewel hij voluit erkende dat gunstige levensomstandig-
hedenn bevorderlijk waren voor de kwaliteit van de hoogste standen, 
ontkendee hij dat verbetering van de omstandigheden de allerlaagsten 
vooruitt kon helpen. Hij benadrukte juist dat het onderscheid tussen 
standenn deels werd gevormd door uiterlijke raskenmerken, die tijdens 
hett individuele leven onveranderlijk waren en langs de weg van de er-
felijkheidd werden doorgegeven aan het nageslacht. De vorming van 
standenn was daardoor geenszins een kwestie van het toeval, doch van 
noodzakelijkheid,, zoals de indeling in de laagste stand geen kwestie 
wass van sociale achterstelling doch van gebrek aan talent.97 

Voorr Ammon waren de processen van sociale stijging en daling het 
equivalentt in de maatschappij van de natuurlijke selectie. Elke verbete-
ringg van de sociale omstandigheden van de laagste standen leidde on-
middellijkk tot een selectieproces, waarin alleen de krachtigsten en be-
gaafdstenn erin slaagden die verbetering positief te gebruiken om ho-
geropp te komen. Bovendien ging elke verbetering van de levensstan-
daardd gepaard met hogere eisen aan de prestaties van de arbeiders. De 
toestandd van de vele achterblijvers werd ondertussen echter alleen 
maarr hopelozer; bij hen leidden de verbeterde levensomstandigheden 
slechtss tot liederlijk gedrag, terwijl zij de in ruil gevraagde hogere 
prestatiess niet konden leveren. Volgens hetzelfde basispatroon werkte 
ookk verkorting van de arbeidstijd selecterend: de 'beteren' gebruikten 
dee vrijgekomen tijd om hun gezinsleven te verrijken en daarmee hun 
kansenn verder te vergroten, terwijl de achterblijvers de extra vrije tijd 
voornamelijkk in de kroeg doorbrachten, hun al miserabele leven door 
drankk verder verwoestend. Deze selectieprocessen zouden er op ter-
mijnn toe bijdragen dat er een bekwame en hardwerkende arbeiders-
standd zou groeien, waaruit de ondeugdelijke elementen waren wegge-
zuiverd.. Het 'leger' der werklozen werd volgens Ammon grotendeels 
doorr deze ondeugdelijken bevolkt, waarmee hij impliceerde dat de 
meestenn hun werkloosheid aan zichzelf te wijten hadden.98 

Hoewell  de structuur van de maatschappij en de sociale dynamiek vol-
genss Ammon berustten op natuurwetten, achtte hij hervormingen niet 
alleenn mogelijk, maar ook noodzakelijk. Er hadden zich namelijk ont-
wikkelingenn voorgedaan die het 'natuurlijke' aanpassingsproces van 
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dee maatschappij hadden verstoord. Als voorbeeld van dergelijke ont-
wikkelingenn noemde Ammon onder meer de kwantitatieve overvleuge-
lingg van de boeren door de industriële bevolking, waardoor de boeren-
standd - de 'oerstand' - zijn regeneratieve functie, die hij vervulde door 
voorr een overschot aan geboorten van gezonde mensen te zorgen, niet 
meerr volledig kon waarmaken. Hervormingen die niet abrupt maar ge-
leidelijkleidelijk zouden moeten plaatsvinden, zouden erop gericht moeten zijn 
dergelijkee verstoringen weer te verhelpen. Oeroude instellingen als het 
gezin,, de standen en de monarchie, zouden er niet door mogen worden 
aangetast." " 

Ookk uitingen van medelijden en liefdadigheid werkten verstorend op 
hett selectieproces. Men zou verwachten dat Ammon na deze constate-
ringg de recent ingevoerde maatregelen die waren gericht op het bieden 
vann sociale zekerheid aan de bevolking, zou veroordelen. Afwijzing 
vann de sociale verzekeringswetten zou hem echter hebben geplaatst te-
genoverr zijn grote held, Bismarck, die deze wetten invoerde. Net als 
Schafflee was Ammon positief over de sociale verzekeringen. Ze bevor-
derdenn het gezinsleven, zetten de werkgever aan tot maatregelen om 
ongelukkenn op het werk te voorkomen en leidden tot de vorming van 
fondsenn die ook konden worden gebruikt voor de financiering van de 
bouww van arbeiderswoningen. Hoewel hij deze voordelen zag, was hij 
err tegelijk van overtuigd dat al deze beschermende maatregelen, pre-
ciess zoals Malthus had voorspeld, het demografisch evenwicht ver-
stoorden;; steeds minder zouden de proletarische geboortenoverschot-
tenn worden gecompenseerd door een hoge sterfte. Ammon meende 
echterr dat het inhumaan zou zijn om het standpunt in te nemen dat ar-
beiderss maar beter aan ongelukken en ziektes ten onder konden gaan, 
zodatt hun aantallen voldoende werden gedecimeerd. Hij wees erop dat 
juistt de Ariërs zich gunstig hadden onderscheiden door hun onzelf-
zuchtigg gedrag en dat altruïstische instincten bij de mens juist door na-
tuurlijkee selectie waren versterkt. Enerzijds was het natuurlijk om deze 
instinctenn te volgen. Doch anderzijds mocht het niet leiden tot de onna-
tuurlijkee situatie dat de arbeiders tot "een ras van louter heren" zouden 
worden.100 0 

Ammonss standpunt over de sociale verzekeringen moet men in ver-
bindingg zien met zijn utilitarisme. Het was zinvol om bruikbare arbei-
derss te beschermen door sociale verzekeringen. Dwars door het prole-
tariaatt liep bij Ammon een "grens van de bruikbaarheid". Onder deze 
streepp bevonden zich de onbruikbaren: de landlopers, de zwakzinni-
gen,, de misdadigers, de dronkaards, de misvormden, waarvan velen 
moestenn worden beschouwd als schadelijke individuen. Zij waren een 
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bedreigingg voor de gezondheid van de gemeenschap, daarom moest 
menn de gemeenschap tegen hen - en met name tegen hun verdere ver-
spreidingg - beschermen. Net zoals het sociale leven in het dierenrijk in 
zijnn inrichting het principe van de nuttigheid weerspiegelde, dat voort-
kwamm uit de strijd om het bestaan, zo was ook het leven in de mensen-
maatschappijj  een Nützlichkeitseinrichtung. Ieder koos, uit lijfsbehoud, 
dee plaats in het grotere sociale geheel die bij zijn natuurlijke gaven 
pastee en waar hij dus het best van nut kon zijn. Hier was een krachtig, 
geërfd,, sociaal instinct werkzaam dat zei: "Blij f bij je soortgenoten". 
Wiee zich niet aan die oeroude regel hield, had een grote kans ten onder 
tee gaan. Van generatie op generatie hadden alleen degenen overleefd 
diee zich wél aan deze regel hadden gehouden, die daardoor instinctief 
gewordenn was. Op deze wijze verbond Ammon zijn utilitarisme met 
zijnn corporatisme: "Blij f bij je soortgenoten" wilde voor de mens zeg-
genn dat hij zich bij de sociale stand moest houden waartoe hij, qua be-
gaafdheid,, behoorde. De stand was voor de mens wat de niche was 
voorr het dier. Standen hadden met hiërarchie te maken, een natuurlijke 
hiërarchie:: de arbeiders deden er, zo liet Ammon belerend weten, goed 
aann de ambachtslieden en de ondernemers te aanvaarden als "hun na-
tuurlijkee meerderen en leiders". Hij waarschuwde dat een volk niet on-
gestraftt van deze op gemeenschappelijk nut geënte maatschappij-in-
richtingg kon afwijken. 

Alleenn een maatschappij-inrichting volgens het principe 'ieder op de 
juistee plaats overeenkomstig begaafdheidsniveau' stond ten dienste 
vann de volledige ontplooiing van de nationale kracht en alleen zo'n 
maatschappijj  kon voorkómen dat zij op een dag onder de voet werd ge-
lopenn door een beter georganiseerd volk.101 

Ammonss darwinisme was sterk voluntaristisch getint en hij koos voor 
eenn eugenetische interpretatie van de evolutie: bij hem was het de na-
tuurr zélf die optrad als een fokker die, door planmatige teelt, de dieren-
wereldd zodanig omvormde dat alleen de sterkste soorten, rassen en in-
dividuenn overbleven om zich voort te planten en voor nageslacht te 
zorgen.. Ammon veronderstelde hierbij het bestaan van een bewust en 
doelgerichtt streven in de natuur, een natuurlijke wil, om het sterke te 
behoudenn en het zwakke ten onder te laten gaan. Hij werkte zo in de 
bestee Duitse traditie van Fichte en Schopenhauer, al kwam zijn directe 
inspiratiee - zoals we hebben gezien - uit Engeland en aartsvijand 
Frankrijk. . 

Dezee telende natuur had geen belang bij het voortbestaan van tussen-
soorten,, zoals mensapen en aapmensen. Beiden, de apen en de lagere 
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mensenrassenn ("die men in hun uiterlijke verschijning een zekere aap-
achtigheidd kan toeschrijven") waren gedoemd te verdwijnen.102 De 
menss zou daardoor het ideaal van Gottahnlichkeit steeds dichter bena-
deren.. De selecterende natuurlijke wil was er bij Ammon vooral op ge-
richtt om intelligente dieren voort te brengen: de slimmen liet zij in 
levenn en benutte zij voor de voortplanting, de dommen roeide ze uit. 
Galtonss fixatie op intelligentie als erfelijkheidsfactor werd hier door 
Ammonn in idealistische termen vertaald: de natuur wilde dat er intelli-
gentiee was en dat haar wezens steeds intelligenter werden, alsof zij hen 
toee wilde rusten om dragers van ideeën te kunnen zijn. Dezelfde bena-
deringg volgde Ammon bij de verklaring van de standenstructuur. De 
standenn weerspiegelden de natuurlijke, aangeboren, begaafdheid; de-
genenn die tot de hogere standen behoorden waren doorgaans intelligen-
terr dan de leden van de lagere standen. Dit werd veroorzaakt door het 
feitt dat de sterksten (en sociaal machtigsten) ook de intelligentsten 
waren.103 3 

Ookk het elitisme van Galton nam Ammon over. Hij meende, net als 
zijnn Engelse voorbeeld, dat de intellectueel-gevormde en bezittende 
klassenn zich bewust moesten worden dat zij, omdat ze waren voortge-
komenn uit een natuurlijk-sociale selectie, een elite vormden die het 
rechtt had de maatschappelijke status quo tegen revolutiepogingen te 
verdedigen,, zonodig met geweld. Kenmerkend is dat Ammon zijn elite 
aanduiddee als Bildungsaristokratie en niet als Bildungsbürgertum. TA) 
diee zich onderscheidden door hun geestelijke vorming, hun karakter en 
levenservaring,, hun kennis van zaken en hun bezit, moesten zich aan-
eensluitenn en er zich van bewust zijn dat ze, als Bildungsaristokratie, 
dee echte sociale adel waren, de hoeders van het nationale erfgoed. All e 
invloedenn die tot lichamelijke of geestelijke ontaarding konden leiden, 
moestt deze elite verre van zich houden. Een tegenwicht moest zij vor-
menn tegen de macht van de parlementen, die te afhankelijk waren van 
dee onderste lagen van de bevolking; een tegenwicht ook tegen het ab-
jectee streven naar internationale verbroedering van bepaalde klassen 
enn tegen de sentimentele hang naar eeuwige vrede. Maar bovenal 
moestt de elite vaderlandslievend zijn en een waarlijk nationale politiek 
steunen: : 

Voorr een Duitse sociale aristocratie geldt slechts één hoogste beginsel 
enn dat luidt: 'Duitsland, Duitsland, boven alles!' Niet alleen op het slag-
veldd moet zij, als de nood aan de man komt, voor het vaderland vechten, 
ookk in het binnenland dient ze zich voor de verspreiding van de natio-
nalee gedachte in te zetten en alle vaderlandsloze activiteiten met be-
slistheidd te bestrijden.104 
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Waarr Galtons elitisme het nogal hautaine product was van iemand die, 
hoogg en droog vanuit een ivoren toren, er verzekerd van kon zijn zélf 
tott de elite te behoren, had Ammons elitisme het benauwde karakter 
vann een kleinburgerlijke verdedigingswal tegen de aanstormende ar-
beidersklasse.. Dat, en het militante nationalisme dat hij ermee ver-
bond,, gaf zijn elitisme een scherpe kant die men bij Galton niet vindt. 
Ammonn haatte het proletariaatt en vreesde zijn opkomst door de uitbrei-
dingg van democratische rechten. De meest capabelen zouden het land 
moetenn leiden, niet de "eerzuchtige kletsmajoors" die aan de macht 
kwamenn wanneer men het volk liet kiezen. Dat Duitsland nog niet vol-
ledigg was overgestapt op het parlementaire systeem, achtte Ammon 
geenszinss een bewijs van achterstand vergeleken bij de ontwikkeling 
vann andere landen, maar een bron van kracht.105 Niettemin, zelfs in dit 
Duitslandd waren er naar Ammons ruwe becijfering al bijna een miljoen 
zwakbegaafdenn (degenen die behoorden tot Galtons klassen c en d, 
voegdee hij toe) die het kiesrecht hadden en daarmee het lot van het land 
meebepaalden.. Hij waarschuwde dat het niveau van de gekozenen 
overeenkomstigg daalde met het niveau van de kiezers. Daarom meende 
hijj  dat het algemene kiesrecht een 'anti-sociale' instelling was, die het 
ontstaann van een ideale samenleving alleen maar tegenwerkte. De na-
tuurlijkee maatschappij-orde werd erdoor op zijn kop gezet; door de 
massaa de macht te geven gingen de meest voortreffelijke personen ten 
onder.. Duitsland had in de ogen van Ammon de mogelijkheid uit te 
groeienn tot een wereldmacht, maar daarvoor was het wel nodig om de 
ontwikkeldee en bezittende klassen een doorslaggevende invloed op de 
nationalee politiek te geven. 

Ammonn kapittelde de arbeiderspers voor het zaaien van 'duivelse 
haat'' tegen de ondernemers, waardoor het tot een bloedige afrekening 
dreigdee te komen tussen de arbeidende en de ondernemende klasse. 
"Watt betreft onverdraagzaamheid en vijandelijkheid" werd de onderste 
klassee "door geen andere overtroffen."106 Steeds lieten zijn standpun-
tenn zien hoezeer Ammon in sociaal opzicht positie koos vanuit zijn 
eigenn milieu, dat hij enerzijds wenste te beschermen tegen de gedepri-
veerdenn en dat hij anderzijds wenste op te stuwen door het in het kiel-
zogg te brengen van de hogere bourgeoisie en de adel. 

Kenmerkendd hiervoor is het voorwoord dat hij in mei 1900 vooraf liet 
gaann aan de derde uitgave van zijn Die Gesellschaftsordnung und ihre 
natürlichennatürlichen Grundlagen (oorspronkelijk 1895). Daarin gaf hij te ken-
nenn dat hem er vooral veel aan gelegen was dat zijn boek zou uit-
groeienn tot "een handboek en wegwijzer voor onze middenstand" en 
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datt het "in onze burgerstand de moed en het zelfvertrouwen" zou ver-
sterken.. Ammons vader Jacob, die in 1858 overleed, was in Karlsruhe 
actieff  geweest als koopman, zijn moeder was de dochter van een zadel-
makerr die werkte voor het hof en lid was van de gemeenteraad. Otto 
Ammonn werd opgeleid tot ingenieur, werkte bij de spoorwegen, maar 
kooss uiteindelijk voor de journalistiek. Hij werd hoofdredacteur en, op 
zevenentwintigjarigee leeftijd, zelfs eigenaar van de Konstanzer Zei-
tung.tung. Maar in 1883 gaf hij deze loopbaan op voor een bestaan als privé-
geleerde,, waarbij hij zich uitdrukkelijk ten doel stelde de 'sociale an-
tropologie'' als nieuwe discipline in Duitsland te ontwikkelen en aan-
zienn te geven. Hij zag deze sociale antropologie als alternatief voor de 
sociologie,, die zich naar zijn smaak te veel richtte op een economische 
verklaringswijzee door sociale verschillen vooral terug te voeren op in-
komensverschillen.. Zo bouwde de sociologie volgens Ammon een ver-
klaringspatroonn op dat alleen maar de afgunst kon vergroten doordat 
hett vooral degenen aan de onderkant van de samenleving het onjuiste 
ideee meegaf dat zij evenveel aanspraak op een goed inkomen konden 
makenn als de beter bedeelden. Daarentegen wilde hij met zijn sociale 
antropologiee de mens en de maatschappij bestuderen als het resultaat 
vann natuurwetten, van aangeboren natuurlijke ongelijkheid. In de beste 
traditiee van het positivisme was de sociale antropologie bedoeld als 
eenn ''natuurwetenschappelijke theorie van de maatschappijorde".107 

Zoalss hij z'n opkomen voor de burgerstand combineerde met een na-
tuurwetenschappelijkee verdediging van de bevoorrechte positie van de 
adel,, zo liet hij zijn positivisme samengaan met een irrationeel en 
slaafss heroïsme. Bismarck was voor hem, naar de maatstaven van Gal-
ton,, een supergenie, voorbestemd om "leraar en leider van een groot 
volk""  te worden: "in zijn hartslag klopte het hart van de gehele natie". 
Menn kon het al aan des kanseliers schedel zien, die van een "ontzag-
wekkende""  omvang was. Geniale mannen waren "als eenzame berg-
toppenn in een Alpen-panorama". In navolging van Carlyle betoogde hij 
datt een miljoen domkoppen niet opwoog tegen één geniale man. All e 
minderbegaafdenn zouden moeten inzien dat de hoogbegaafde een "ede-
ler,, wijzer en groter" mens is die zij trouw moeten volgen.108 Hoewel 
Ammonn hier sprak over de intellectuele 'adel', de elite met uitzonder-
lijk ee gaven waartoe ook degene kon behoren die "op de onderste trede 
hett levenslicht had gezien", betoogde hij met evenveel verve dat de ge-
boorteadell  terecht een bevoorrechte positie innam. Want adellijke ge-
slachtenn waren in de regel juist dankzij bijzondere verdiensten in de 
adelstandadelstand verheven en de talenten waarop deze verdiensten berustten 
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warenn door het nageslacht geërfd. Galton had immers aangetoond dat 
mentalee eigenschappen werden geërfd. Steeds weer trachtte Ammon 
zijnn lezers ervan te overtuigen dat men uit Darwins leer geen democra-
tische,, laat staan sociaal-democratische, conclusies moest trekken. De 
rechtvaardigingg voor het bestaan van de geboorteadel en de monarchie 
konn met behulp van de theorieën van Darwin en Galton wetenschappe-
lij kk worden gefundeerd.109 Was hier een gepassioneerd onderzoeker 
aann het woord, of een burger die de vertrouwde veiligheid wilde be-
houdenn van het hem zo goed bekende groothertogdom Baden met zijn 
anti-nivellistische,, aristocratische en monarchistische traditie? 

Waarr Carlyle's helden uit bovenaardse sferen leken te stammen, 
warenn de helden van Ammon het regelrechte product van natuurlijke 
selectie:: uitgeselecteerde individuen. Zo werd de op het niveau van 
populatiespopulaties werkzame natuurlijke selectie van Darwin verplaatst naar 
hett niveau van het individu. Bovendien was het sociaal-evolutionisme 
vann Ammon normatief van aard: niet alleen zorgde de natuurlijke se-
lectiee er feitelijk voor dat in de sociale orde de juiste man op de juiste 
plaatss terechtkwam - in overeenstemming met zijn natuurlijke be-
gaafdheidd -, dat behoorde ook zo te zijn. Uit Darwins constatering dat, 
inn de regel, de sterkste feitelijk overleeft, leidde Ammon de imperatief 
aff  dat de sterkste ook móest overwinnen en de zwakste ten onder móest 
gaan,, aangezien dit een vereiste was voor een goede en algemeen nut-
tigee inrichting van de maatschappij. Hij voegde daaraan toe dat de 
mensenn deze gang van zaken, die behalve op individuen ook van toe-
passingg was op volkeren en rassen, in het algemeen als moreel juist er-
voeren.. De wetmatigheden van de darwinistische theorie vormden het 
PrinzipPrinzip der sittlichen Weltordung. De conclusie kon dus slechts zijn 
dat,, wie door zijn handelen bijdroeg aan de ondergang van de zwakken, 
inn overeenstemming met de natuurwetten én moreel juist handelde: 
"Elkee landbouwer weet dat onkruid door zijn taaiheid vaak de nuttige 
plantenn in gevaar brengt als men het niet met geweld te lij f gaat." Hier 
raaktee Ammon verstrikt in de tegenstellingen tussen het positivisme 
vann zijn op natuurwetten gebaseerde ethiek en zijn heroïsme. Is het de 
altooss selecterende natuur die het kwade bedwingt - het onkruid wiedt 
-,, of is het de held die het kwaad overwint? En als men het onkruid met 
dee hand uit moest rukken om te voorkómen dat het de 'goede' planten 
overwoekerde,, bleek daaruit dan niet dat het onkruid het sterkste was 
enn dat een ongehinderd natuurlijk selectieproces juist tot het overleven 
vann de 'slechte' planten zou leiden? Ammon moest toegeven dat niet 
steedss de edelste plant, het edelste dier en de edelste mens door de na-
tuurlijkee selectie werd bevoordeeld. In Noord-Amerika dreigden 
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blankee arbeiders te worden verdrongen door Chinese koelies, zoals in 
Oost-Pruisenn inferieure Poolse arbeiders de Duitse werkman dwarsza-
ten.110 0 

Langss een omweg leerde Ammon hier Darwins harde les dat de evo-
lutiee amoreel was. Maar hij weigerde er de consequenties uit te trek-
ken.. Zijn positivistisch denkschema (feit = natuurwet = morele wet) en 
zijnn nationalisme stonden het hem niet toe. Het was voor een Duitser, 
terugkijkendd naar de glorieuze overwinning van 1871, uiterst aantrek-
kelijkk om te denken dat die zege de natuurlijke en morele superioriteit 
vann het Duitse volk voor eens en altijd had aangetoond. Veel Britten, 
koninginn Victoria's wereldrijk overziende, waanden zich al even supe-
rieur.. Het was de menselijke selectiviteit van voorkeuren, van anti- en 
sympathieënn die hier een belangrijker rol speelde dan de natuurlijke se-
lectiviteit. . 

Inn zijn visie op het karakter van de maatschappij raakte Ammon op 
dezelfdee wijze verstrikt. De positivist in hem sprak van de "maatschap-
pijmachine",, van het sociale "mechanisme", daarmee erop doelend dat 
dee maatschappij-orde niet bewust door machtige individuen geschapen 
was,, maar geleidelijk gegroeid onder de niet aflatende werking van 
wetmatigheden.. De toestand van de maatschappij was een "in de loop 
vann de tijd ontstaan natuurproduct, een verschijningsvorm van de wet 
vann de 'natuurlijke selectie'..." Daarentegen wilde de heroïst in hem 
graagg geloven dat het moderne verenigde Duitsland zonder het per-
soonlijkk ingrijpen van de gigant Bismarck nooit tot stand zou zijn ge-
komen.. Van de fundamentele tegenstelling tussen deze visies lijk t 
Ammonn zich nauwelijks bewust te zijn geweest. Hij meende deze te-
genstellingg eenvoudig te kunnen overbruggen met de opmerking dat 
ookk de menselijke geesteskracht deel uitmaakte van de natuurlijke 
krachtenn die het verloop der gebeurtenissen beïnvloedden.111 Maar 
dezee monistische 'oplossing' kon niet verhullen dat de kernvraag onbe-
antwoordd bleef: kon menselijk sturen de loop der dingen wezenlijk 
beïnvloeden,, desnoods tegen de stroom van wetmatigheden in, of was 
dee mens overgeleverd aan de sturing door natuurwetten en kon hij 
hooguitt enige invloed hebben door met de stroom mee te roeien? 

Inn elk geval was voor Ammon duidelijk dat de mens zijn handelen 
synchroonn moest laten lopen met de natuurwetten, maar dat hij dit niet 
altijdd deed, daardoor het natuurlijk evenwicht, waartoe alleen een on-
gehinderdee natuurlijke selectie leidde, verstorend. Evenals Galton was 
Ammonn ervan overtuigd dat ingrijpen in het menselijk voortplantings-
gedragg onvermijdelijk was. Door verbetering van de levensomstandig-
hedenn van de arbeiders bleef een steeds groter aantal van hun kinderen 
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inn leven. Hoewel een zo scherp mogelijke selectie door een hard leven 
dee kwaliteit van het ras verbeterde, realiseerde Ammon zich dat het 
tegenn de sociale instincten van de mens inging om de zwakkeren te 
latenn creperen. Men kon dus niet anders dan toelaten dat hun omstan-
dighedenn beter werden. Maar dan zou men, om biologische verwording 
vann het ras te vermijden, moeten bewerkstelligen dat arbeiders minder 
kinderenn verwekten. Jonge arbeiders zouden later moeten huwen dan 
zee gewend waren, daarmee het aantal nakomelingen beperkend; de 
voortplantingg van het "eigenlijke proletariaat" (zij die onder de gemid-
deldee begaafdheid uitkwamen en onvoldoende inkomen hadden om 
eenn ordelijk huishouden te voeren) zou zoveel mogelijk moeten wor-
denn bemoeilijkt. Van de nog lager geplaatsten (zij die niet op eigen 
krachtt in staat waren zich het bestaansminimum te verwerven en die 
Ammonn als het afval van de arbeidersklasse betitelde) zou de voort-
plantingg zelfs volledig verhinderd moeten worden. Ammon gaf niet 
aann hoe. Op het gebied van de eugenetica schrok hij terug voor zeer ra-
dicalee maatregelen. Hij verklaarde zich tegen de herinvoering van wet-
telijkee beperkingen van de huwelijksvrijheid; ook de armsten zouden 
hett recht moeten behouden om te huwen. Evenmin achtte hij het toe-
laatbaarr om de mens, zoals het vee, aan kunstmatige selectie te onder-
werpenn of om de natuur een handje te helpen bij het te gronde laten 
gaann van inferieure individuen.1'2 Voor een volgeling van Galton be-
steeddee Ammon opmerkelijk weinig aandacht aan diens eugenetica. 
Hijj  wilde ingrijpen op dit gevoelige, zo nauw met het persoonlijke 
levenn verbonden, terrein tot een minimum beperken en meende waar-
schijnlijkk dat de selecterende werking van de sociale evolutie zelf vol-
doendee op peil kon worden gehouden om te voorkomen dat de mens-
heidd door inferieuren zou worden overspoeld. 

Kondenn oorlogen hieraan een bijdrage leveren? Ammon was ervan 
overtuigdd dat oorlogen over het geheel genomen een weldadige wer-
kingg hadden. Oorlogsvoering was dé manier om te bereiken dat de 
tachtigstetachtigste volken de overhand kregen. Oorlogen zorgden ervoor dat 
eenn volk niet week werd, zoals dienstdoen in het leger - aangeprezen 
alss Schule der Mannszucht - 'manmoedige figuren' kweekte. Opnieuw 
werdd Darwin als autoriteit opgevoerd: 

Dee oorlog is de hoogste en meest majestueuze vorm van de strijd om het 
bestaann en kan niet ontbeerd, dus ook niet afgeschaft worden. Darwin 
heeftt er reeds op gewezen dat zich door middel van de oorlog een selec-
tiee van volken voltrekt ('Descent of man', hoofdstuk V) en dat hierdoor 
eenn vervolmaking van het mensengeslacht bereikt wordt...''3 
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Oorlogenn waren een "werktuig van de natuurlijke selectie". Hierbij 
plaatstee Ammon echter de kanttekening dat dit alleen gold voor kortdu-
rendee oorlogen, zoals die van 1870-71. Hij achtte bewezen dat deze 
oorlogg de kwaliteit van het nageslacht had verhoogd: de dom-lichtzin-
nigee en de onhandige soldaat werden vaker door de kogel getroffen dan 
dee dappere en geschikte, terwijl bovendien bijna de helft van de verlie-
zenn het gevolg was geweest van ziektes, waarvoor de van nature zwak-
kerenn vatbaarder waren. De soldaten die uit de oorlog terugkeerden en 
zichh daarna voortplantten vormden dus een positieve selectie en hun 
gunstigee eigenschappen werden aan het nageslacht doorgegeven. Zelfs 
hett verslagen Frankrijk had van dit effect geprofiteerd. Ook hier vie-
len,, net als in Duitsland, de dienstplichtigen uit de jaren negentig 
(twintigg jaar na de oorlog) op als buitengewoon goed en bruikbaar. 
Duurdee een oorlog echter te lang, of ging hij met te grote verliezen ge-
paard,, dan ging een te groot deel van de bloem der natie verloren en 
wass biologische verslechtering van het volk het gevolg. 

Hett leger was voor Ammon een soort ideale tegenvoeter van de ge-
democratiseerdee samenleving die hij zo verafschuwde. In de krijgs-
machtt kende men geen verkiezingen, geen meerderheidsbesluiten, 
geenn lange redevoeringen, geen parlementaire commissies en onder-
commissies.. Nee, "hier plaatst men op elke post slechts één enkele 
man,, die van zijn ondergeschikten onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
verlangt,, die zelfde bevelen van zijn superieuren resoluut uitvoert..." 
Watt Ammon hier beschreef was in essentie datgene wat een latere ge-
neratiee aanduidde als het 'Führer-principe'. Hij benadrukte dat deze 
strengg hiërarchische organisatie vooral goed bij de Duitsers paste; het 
hadd hen steeds tot hun grootste prestaties gebracht. 

Alss soldaat is de Duitser werkelijk groots en bewonderenswaardig 
omdatt hij gehoorzamen moet en zijn betweterigheid niet de vrije loop 
magg laten; aan zichzelf overgelaten maakt hij de indruk een twistzieke, 
lummeligee knaap te zijn,,. 

Dee officier, zelf het product van strenge selectiemethoden, genoot een 
autoriteitt die niet op de wet berustte, maar op zijn persoonlijkheid; de 
manschappenn moesten (en konden) tegen hem opzien als tegen een 
hogerr wezen dat met elk bevel een bijzondere waarheid openbaarde. 
Bovendienn was dee adel, waar de Lust am Kriegshandwerk van vader op 
zoonn werd doorgegeven, relatief sterk in officierskringen vertegen-
woordigd.1144 Ook dit maakte het leger in Ammons ogen tot een organi-
satiee die het natuurlijke principe van 'de juiste man op de juiste plaats' 
zoo consequent mogelijk had doorgevoerd. Hoewel hij het leger zeker 
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aann de burgermaatschappij ten voorbeeld stelde, wilde hij deze niet 
zonderr meer naar het model van de krijgsmacht inrichten. Van de bur-
gerr kon men bezwaarlijk verlangen dat hij, als de soldaat, zijn indivi-
dualiteitt volledig ondergeschikt zou maken aan het nationale doel. 
Maarr de burgermaatschappij kon niettemin veel van het leger leren en 
zijj  zou het leger moeten accepteren en steunen als haar voorhoede. 
Ammonn was een pleitbezorger voor hogere militaire uitgaven en 
schaardee zich, evenals Schaffle, nadrukkelijk achter de vlootbouw-
plannenn die onder admiraal Von Tirpitz gestalte kregen. In de ook tus-
senn naties woedende strijd om het bestaan waren Duitslands buurlan-
denn concurrenten die men moest aftroeven. 

Watt moet er worden van een volk dat zich meer en meer van de juiste 
maatschappij-organisatiee verwijdert? ... zoals vaststaat dat de strijd om 
hett bestaan geen waanidee is, zo staat vast dat een beter georganiseerd 
buurvolkk het economisch of militair zal verslaan en uitbuiten. 

Mett een onvermoede helderziendheid schreef hij - in 1900 - , over "de 
komendee wereldoorlog" die waarschijnlijk door Oostenrijk zou wor-
denn ontketend.115 Ammon klonk hier als Bernhardi, die eenjaar eerder 
UnsereUnsere Kavallerie im nachsten Krieg had gepubliceerd, maar wiens 
opzienbarendee Deutschland und der nachste Krieg pas in 1912 zou 
verschijnen.. Voor Ammon stond vast dat in de nabije toekomst de aarde 
opnieuww tussen de koloniale machten verdeeld zou worden en dat 
Duitsland,, dankzij Bismarck, zich nog net op tijd een eigen koloniale 
invloedssfeerr had weten te creëren. Om in die verdelingsstrijd mee te 
kunnenn komen, moest Duitsland een 'wereldmacht' zijn met een krach-
tigee vloot, tot het uiterste voorbereid op de snode plannen van zijn 
buurlanden.. De Duitser zou zich "tot de tanden moeten bewapenen, 
grimmigg om zich heen moeten kijken en zich inwendig verheugen dat 
zijnn vijanden hem niet alleen haten, maar ook vrezen!"116 Een nieuwe 
oorlogg zou een uitkomst kunnen zijn voor Duitsland dat Ammon, onder 
dee juiste condities, onoverwinnelijk achtte: 

Hett resultaat van een gewonnen oorlog zou een Duitsland zijn dat Eu-
ropaa leidt en de zee meebeheerst, een groter Duitsland, een wereld-
machtt Duitsland, en de economische voordelen die naar dit Duitsland 
zoudenn toevloeien zouden ertoe kunnen dienen om onze sociale idealen 
vann een 'verheffing van de arbeidersstand' dichterbij te brengen. 

Herhaaldelijkk liet Ammon doorklinken dat de belangen van de arbei-
derss het beste gediend waren met het opbouwen van een sterk, goed be-
wapendd Duitsland. Geheel in de stijl van het sociaal imperialisme be-
toogdee hij dat het leger er óók was om de binnenlandse sociale orde te 
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ondersteunenn en om, door het beschermen van Duitslands economi-
schee belangen, de welvaart van het hele volk te verhogen. Hij hoopte 
datt de arbeiders zouden gaan inzien dat economische protectie, door 
eenn sterke vloot en wellicht zelfs door oprichting van een "Middeneu-
ropesee tolunie", ook hun belangen het beste kon dienen. Maar sociaal-
democratenn konden maar het beste buiten het leger worden gehouden; 
hunn internationalisme maakte hen tot potentiële landverraders."7 

Menn komt bij Ammon, in bijna perfekte vorm, die gevaarlijke menge-
lingg van denkbeelden tegen die al vaak is aangemerkt als de ideologi-
schee voedingsbodem voor het nationaal-socialisme: de Ariër-mytholo-
gie,, het heroïsme van Carlyle en Nietzsche, de verheerlijking van het 
boerenleven,, het mythisch racisme van Gobineau verbonden met het 
wetenschappelijkk racisme van een sociaal-biologisch erfelijkheidsden-
ken,, een militant nationalisme in verbinding met een overtuigd anti-de-
mocratischee politieke filosofie. Het darwinisme werd ingezet om aan 
ditt alles de schijn van wetenschappelijkheid te geven. Het leek zo-
doendee alsof de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen over de ma-
nierr waarop het leven was georganiseerd, heel deze bonte verzameling 
vann opvattingen autoriseerden. Ammon leek nauwelijks echt in Dar-
winss werk geïnteresseerd, maar des te meer in de mogelijkheden om 
Darwinss autoriteit te gebruiken voor eigen doeleinden. 

Eénn fataal element, het antisemitisme, speelde in Ammons belang-
rijkstee boeken geen hoofdrol. In zijn eigen Baden vormden de 'semie-
ten',, zo meende hij nog in Anthropologische Untersuchungen, geen be-
dreigingg voor de raszuiverheid omdat ze zich niet met de overige be-
volkingg hadden vermengd. Niettemin, nadat hij de Badische Landes-
zeitungzeitung had opgekocht, vormde hij deze om van een liberale in een an-
tisemitischee krant.118 Ook de Konstanzer Zeitung, die hij vanaf 1869 in 
zijnn bezit had, was van oorsprong een (nationaal-) liberale krant. Zoals 
dezee journalistieke activiteiten illustreren, speelde Ammon een niet on-
belangrijkee rol in de omslag van het Duitse liberalisme naar een racis-
tischh en fel-nationalistisch conservatisme. Zijn kranten boden hem een 
podiumm voor de verspreiding van zijn ideeën. Zo publiceerde hij zijn 
DerDer Darwinismus gegen die Sozialdemokratie eerst in essay-vorm in 
dee Konstanzer Zeitung. Net als Bagehot en Woltmann was hij meer een 
publicistt dan een wetenschappelijk onderzoeker. En als publicist was 
hijj  er vooral in geïnteresseerd om, door middel van aan de wetenschap 
ontleendee inzichten, invloed uit te oefenen op het actuele debat over 
socialee hervormingen. Zijn sociale antropologie had meer weg van een 



88  W E T E N S C H AP AL S R E M E D IE 397 7 

sociaal-politiekk programma dan van een zuiver wetenschappelijk on-
derzoeksprogramma. . 

Ditt sociale activisme werd gestimuleerd door de vaak felle concur-
rentiee die er woedde tussen diverse groepen die de sociale dimensie 
vann de nieuwe biologie exploreerden en exploiteerden. Ammon vond 
aansluitingg bij een vanuit Baden opererende groep die, vanwege de 
verbindingg van haar leden met de universiteit van Freiburg, wel is ge-
karakteriseerdd als de 'Freiburger falanx'.119 Behalve de zoöloog Hein-
richh Ziegler maakten de gynaecoloog Alfred Hegar, de botanicus Erwin 
Baur,, de medicijnenstudent Fritz Lenz en de antropologen Ernst 
Grossee en Eugen Fischer er deel van uit. Kenmerkend voor de Freibur-
gerss is dat zij het uit Groot-Brittannië geïmporteerde sociaal-darwi-
nismee - vooral dat van Galton en Kidd - verbonden met de angstige de-
generatievisioenenn van de Franse aristocraten Gobineau en Lapouge en 
mett de deterministische erfelijkheidsbiologie van Weismann. Voor de 
Fransee connectie zorgde Gobineau-vertaler Ludwig Schemann, die 
vanaff  1898 in Freiburg woonde en die behalve met Ammon ook in con-
tactt stond met Grosse en Fischer. Weismann was lid van de Naturwis-
senschaftlichesenschaftliche Verein Freiburg, net als Ammon en Ziegler, die Weis-
mannss assistent was geweest. Weismann was niet alleen geïnteresseerd 
inn de sociale toepassingen van het darwinisme, hij stimuleerde derge-
lijk ee toepassingen ook. Hij kende Benjamin Kidd, die hem in 1890 had 
bezocht,, persoonlijk en hij zorgde ervoor dat diens Social evolution in 
18955 in een Duitse vertaling verscheen. Door een voorwoord bij deze 
vertalingg te schrijven verbond Weismann zijn wetenschappelijke auto-
riteitt aan Kidds boek. Dat deed hij in datzelfde jaar ook met de Duitse 
vertalingg van John Berry Haycrafts Darwinism and race progress.120 

Weismannn is daarmee, naast Huxley, Wallace en Haeckel, een volgend 
voorbeeldd van een prominent darwinistisch bioloog die de sociale toe-
passingg van het darwinisme bepaald niet uit de weg ging. 

Weismannss theorie van de onveranderlijkheid van het kiemplasma 
wass zeer geschikt als wapen tegen de sociaal-democratie. Ammon, 
Kiddd en Ziegler maakten er dankbaar gebruik van. Ziegler was een na-
tionaal-liberaal,, maar zijn afkeer van Bebels socialisme en zijn anti-
egalitairee opvattingen brachten hem in het conservatieve kamp. Als 
voorzitterr van de Krupp-prijsvraag (waarop ik in dit hoofdstuk nog uit-
gebreidd zal ingaan) moest hij toezien hoe de overwinning naar Schall-
mayerr ging, die voor verschillende Freiburgers zo ongeveer de duivel 
inn eigen persoon was. Schallmayer leidde uit het darwinisme immers 
pro-socialistischee standpunten af en speelde daarmee in Bebels kaart. 
Hijj  maakte er bovendien geen geheim van dat hij de arische denkbeel-
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denn van Gobineau en Lapouge als onwetenschappelijk beschouwde. 
Ludwigg Woltmann, die het onderspit had moeten delven tegen Schall-
mayer,, kreeg openlijke steun uit de hoek van de Freiburgers Ammon en 
Schemann,, maar ook van Ammons medestander Ludwig Wilser en niet 
inn de laatste plaats van Lapouge zelf. Dat bevreemdde niet. Woltmanns 
'politieke-antropologie'' was immers nauw verwant aan Ammons so-
cialee antropologie en zijn tijdschrift Politisch-Anthropologische Revue 
wass een platform voor antropologen met raciale preoccupaties.121 

Doorr zijn betrokkenheid bij de 'Freiburger falanx' en zijn journalis-
tiekee activiteiten kan Ammon allerminst als een geïsoleerd figuur wor-
denn beschouwd, ook al reikte zijn wetenschappelijke status niet verder 
dann die van Privatgelehrter. Het ontbreken van een academische car-
rièree was geen werkelijk beletsel om wetenschappelijke invloed te ver-
werven.. Niettemin voelde Ammon zich enigszins miskend. Hij meende 
datt hij in het buitenland meer werd gewaardeerd dan in eigen land. In-
derdaadd spande de Amerikaanse germanofiel Carlos Closson zich in 
omm Ammons denkbeelden in de Verenigde Staten bekendheid te geven 
enn publiceerde hij enkele in het Engels vertaalde hoofdstukken van Die 
GesellschaftsordnungGesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen in een tijd-
schriftt uit Chicago, terwijl het boek ook in een Franse vertaling ver-
scheen.1222 Maar de weinige bewonderaars die hij in Amerika en Frank-
rijkk had konden niet verhelen dat Ammons geschriften uiteindelijk té 
Duitss waren om elders echt te kunnen aanslaan. Zijn werkelijke in-
vloedd moet dan ook worden gezocht in nationaal-liberale en conserva-
tief-nationalistischee kringen in Duitsland. Net als Schemann en geest-
verwantt Alexander Tille, was Ammon actief in het Alldeutsche Ver-
band,band, dat in 1891 was opgericht door Alfred Hugenberg, de latere 
voorzitterr van het directorium van de firma Krupp. In 1902 ging het 
VerbandVerband samen met de Gobineau Vereinigung. Pangermaans nationa-
lismee en arisch racisme hadden elkaar gevonden. Uiteindelijk zou de 
nationaal-socialistt H.F.K. Günther vanaf 1930 in Jena de leerstoel be-
zettenn die was gewijd aan Ammons 'sociale antropologie'. De even-
eenss met Hitler sympathiserende Eugen Fischer zou in 1942 schrijven 
datt met de nationaal-socialistische staat de politieke en ethische wen-
senn van Ammon in vervulling waren gegaan. Ammon (overleden in 
1916)) was er niet meer om met deze 'gelijkschakeling' in te stemmen 
off  om haar af te wijzen.123 
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44 SOCIOLOGEN ALS SOCIAAL-PATHOLOGEN1 24 

"Nadatt de drukkende darwinistische last zal zijn verwijderd, kan de 
Sociologiee eindelijk vrijuit ademen", verzuchtte de Britse socioloog 
Gustavee Spiller in 1914.125 Hij was bepaald niet de enige die zich in 
dezee zin uitliet. De veel bekendere Fransman Gabriel Tarde, een van de 
grondleggerss van de criminologie en de sociale psychologie, had al in 
18844 klemmend gewaarschuwd voor de obsederende werking van de 
magischee selectie-idee. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat deze 
betoveringg moest worden gewantrouwd, zeker in de sociologie. Er had 
zichh volgens Tarde een school van darwinistische sociologen gevormd 
(les(les darwiniens sociologistes), die zich - tot zijn ergernis - opwierpen 
alss de enige rechtmatige erfgenamen van Comte's positivistische so-
cialee wetenschap.126 Ook socioloog en vredesactivist Jacques Novicow 
sprakk over een dergelijke groep, die hij les sociologues darwiniens 
noemdee en op één lijn plaatste met de door hem bestreden sociaal-dar-
winisten.. De Amerikaan Charles Ellwood noemde Darwin in 1909 een 
dominantee invloed in de sociologie. De brede uitstraling van zijn werk 
hadd er voor gezorgd dat zich in de sociale wetenschappen een "gene-
tischh gezichtspunt" had gevestigd: "sociologen zijn het tegenwoordig 
meerr dan ooit eens dat aan natuurlijke selectie een belangrijke plaats 
moett worden gegeven onder de factoren van de sociale evolutie." De 
Fransmann Célestin Bougie, die in de herinnering voortleeft als de rech-
terhandd van Durkheim, schreef in datzelfde jaar 1909 dat men "bijna 
overall  sporen van darwinisme" kon vinden: "Onderling sterk verschil-
lendee sociologische systemen" hadden zich op de "autoriteit" van het 
darwinismee beroepen.127 Zelfs Karl Pearson, die vaak zelf tot de soci-
aal-darwinistenn wordt gerekend, waarschuwde in 1897 dat het "zozeer 
inn de mode [was] bij schrijvers over sociale onderwerpen om op een 
lossee en onwetenschappelijke wijze zulke termen als natuurlijke selec-
tie,, erfelijkheid en panmixia te gebruiken" om er "fasen van de sociale 
evolutie""  mee aan te duiden, dat het hem nodig leek enkele grondregels 
voorr het sociaal-wetenschappelijke gebruik van dergelijke termen af te 
speken.1288 Het lijk t erop dat Spiller geen spoken zag. 

Tweee decennia later, in 1928, onderscheidde Pitirim Sorokin in zijn 
overzichtt van eigentijdse sociologische theorieën diverse scholen van 
biologicalbiological sociology, die in meerdere of mindere mate door het darwi-
nismee waren geïnspireerd. Hij onderkende een "bio-organicistische 
school""  (Paul von Lilienfeld, Albert Schaffle, René Worms, Jacques 
Novicow,, Alfred Fouillée), een "antropo-raciale, selectionistische en 
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hereditaristischee school" (Georges Vacher de Lapouge, Otto Ammon, 
Franciss Galton, Karl Pearson, Madison Grant, Ludwig Woltmann, Wil-
helmm Schallmayer, Paul Jacoby en vele anderen) en "de darwinistische 
schooll  van de struggle for existence" (de Italiaan Michel- Ange Vac-
caro,, opnieuw Novicow, en de vertegenwoordigers van "de sociologie 
vann de oorlog", zoals SR. Steinmetz).129 Ook uit een andere vroege ge-
schiedeniss van de sociologie, die van Harry Barnes en Howard Becker, 
komtt het beeld naar voren van een invloedrijke "biologische sociolo-
gie",, waarvan het sociaal-darwinisme volgens hen een van de verschij-
ningsvormenn was. Zij spraken in dit verband ook van een "pseudo-dar-
winiaansee sociologie", een onjuiste toepassing van Darwins theorie. 
Zijj  constateerden dat veel schrijvers zich hadden overgegeven aan po-
gingenn om "sociologische systemen te construeren op basis van de dar-
winistischee formules" door ze, zonder veel aanpassingen, over te bren-
genn naar het sociale domein. Als belangrijke vertegenwoordigers van 
dezee stromingen noemden ze, net als Sorokin, de organicisten Schaffle 
enn Von Lilienfeld. Maar dé vertegenwoordiger van het darwinisme in 
dee sociologie was naar hun mening Ludwig Gumplowicz. Behalve in 
zijnn eigen Oostenrijk maakte Gumplowicz met zijn conflictsociologie 
ookk school in Amerika bij sociologen als Lester Frank Ward, Albion 
Smalll  en Franz Oppenheimer.'30 

Ikk wil nagaan of de wijze waarop een aantal sociologen het darwi-
nismee heeft gebruikt - vooral in de vorm van een op medische en biolo-
gischee voorbeelden geënte sociale pathologie -, licht kan werpen op 
hett nog steeds omstreden concept sociaal-darwinisme. De achterlig-
gendee vraag is of het historisch correct zou zijn om het sociaal-darwi-
nismenisme op te vatten als sociologisch darwinisme. 

Naa de Tweede Wereldoorlog heeft de invloed van de darwinistische 
biologiee op de sociologie niet die mate van aandacht in het weten-
schapshistorischh onderzoek gekregen die nodig was om een voldoende 
scherpp beeld te krijgen van aard en betekenis van deze invloed. De we-
tenschappelijkee discussie heeft zich meer gericht op het sociaal-darwi-
nismee als omstreden concept voor de algemene sociaal-ideologische 
invloedinvloed van de darwinistische evolutietheorie. Natuurlijk is het een in-
teressantee vraag of president Theodore Roosevelt en staalmagnaat 
Andreww Carnegie zich in hun politieke en industriële expansionisme 
doorr Darwin lieten inspireren. Maar al snel blijkt dat het buitenweten-
schappelijkk gebruik van biologische metaforen als the struggle for life 
enn the survival of the fittest deze tot een soort bezweringsformules 
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maakte,, waarvan zich nauwelijks laat vaststellen hoe ze op concrete 
politiekee en bedrijfseconomische beslissingen hebben ingewerkt. 

Binnenn de wetenschap daarentegen was het debat veel indringender 
enn stond er bovendien meer op het spel, zeker in de periodee 1880-1914. 
Dezee periode was cruciaal om het programma te realiseren dat voort-
vloeidee uit Comte's hiërarchie van wetenschappen. Daarin was de so-
ciologiee geplaatst boven de biologie als de, vanwege de complexiteit 
vann haar object, hogere wetenschap. Velen zagen het als een persoon-
lijk ee opgave om, enerzijds, de inhoud en methode te bepalen van een 
socialee wetenschap die voortbouwde op de recente verworvenheden 
vann de evolutiebiologie, en anderzijds om deze sociologie uit te bou-
wenn tot een zelfstandige discipline met een vaste plaats in de academi-
schee wereld. Het was een opgave die lastig en urgent was. Lastig omdat 
err in deze pionierstijd nog slechts sprake was van enkele sporadische 
professionelee sociologen, verspreid over verschillende landen. Contac-
tenn en instituties moesten nog worden opgebouwd en de sociologie 
moestt in brede kring waardering zien te verwerven als een niet alleen 
boeiende,, maar ook maatschappelijk nuttige wetenschap met sociaal en 
politiekk relevante verklaringskracht. Om dit snel te bereiken lag het 
voorr de hand (temeer daar Comte's wetenschapstheorie en Spencers 
synthesee het leken te sanctioneren) om gebruik te maken van de rug-
windd van de evolutiebiologie, die sinds Darwin sterk aan academisch 
enn maatschappelijk gewicht had gewonnen. Tegelijk moest worden 
voorkómenn dat het eigen programma van de sociologie zou worden ge-
reduceerdd tot een 'annex' van de biologie. Gumplowicz geloofde dat 
juistt Darwins theorie de ontplooiing van een zelfstandige sociologie 
konn bevorderen. Het erfgoed van Comte en Spencer kon er, zoals uit 
hett organicisme van Schaffle en Lilienfeld bleek, gemakkelijk toe lei-
denn dat de sociologie werd opgevat als niets méér dan "de biologie van 
eenn bovenindividueel organisme". Het darwinisme daarentegen bood 
mett zijn theorie van 'de strijd om het bestaan' volgens Gumplowicz 
eenn verklaringsschema dat op zich reeds sociologisch van aard was: het 
gebruiktee malthusiaanse inzichten om de antagonismen tussen levende 
wezenss in de natuur te verklaren en kon daardoor ook worden toege-
pastt om de tegenstellingen tussen volken, staten en sociale groepen 
fundamenteell  te doorgronden.131 

Datt de sociologie juist in deze periode de gewekte verwachtingen zou 
waarmakenn was des te urgenter omdat de klassiek-liberale political 
economy,economy, die door toedoen van Smith en Ricardo de leidraad was ge-
wordenn in belangrijke sociaal-politieke kwesties, in een crisis was ge-
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raakt.. De 'Grote Depressie' die na het economische topjaar 1873 in-
zette,, tastte in Engeland het geloof in de vertrouwde receptuur van de 
vrijhandell  aan. Bovendien was Duitsland na Bismarcks unificatie in 
snell  tempo een geduchte concurrent geworden, vooral, naar het scheen, 
dankzijj  een sterk sturende rol van de overheid. Deze crisisverschijnse-
len1322 luidden in het laatste kwart van de eeuw een periode van intense 
intellectuelee discussies in over de fundamentele keuzes waarvoor men 
zichh gesteld zag: laissez faire of overheidsinterventie, individualisme 
off  collectivisme, liberalisme of socialisme, nationale expansie of con-
solidatie.. Maar ook: materialisme of idealisme, nature of nurture, dar-
winismee of lamarckisme. Van verschillende kanten kwamen de liberale 
waardenn onder druk te staan: niet alleen door de economische tegen-
slagg en het statusverlies van de political economy, maar ook door de 
groeiendee rol van het socialisme en door deterministische tendensen in 
dee biologie, die vooral het gevolg waren van de invloedrijke ideeën van 
Weismann.1333 Sociologen konden nauwelijks om het strikt selectionis-
tischee erfelijkheidsdenken van Weismann heen, zoals hierna nog zal 
blijken. . 

Inn het bijzonder in het leven van Bagehot en Spencer heeft de ge-
schetstee ontwikkeling, waarin de political economy als algemeen richt-
snoerr werd vervangen door de evolutiebiologie, haar sporen nagelaten. 
Bagehott was, als hoofdredacteur van The Economist, uitgegroeid tot 
eenn boegbeeld van het economisch liberalisme. Hij was echter ook de 
eerstee die de noodzaak voelde om de zienswijze van de political eco-
nomynomy aan te vullen met een sociaal-biologische beschouwingswijze 
die,, ruimschoots vóór Weismann, enigszins deterministische onderto-
nenn had. In zijn Physics and politics omarmde hij 'natuurlijke selectie' 
enn 'erfelijkheid' als principes die het ontstaan van staten en politieke 
institutiess konden verklaren. Daarna had Spencer (eveneens enige tijd 
werkzaamm bij The Economist) de uitgangspunten van het economisch 
liberalismee gesublimeerd in het universele evolutionisme van zijn 
'synthetischee filosofie'. In zijn nadagen, tussen 1890 en 1893, zag hij 
zichh genoodzaakt tot een geprikkelde polemiek met Weismann. Hun 
woordentwistt is de perfecte illustratie van de omslag van een optimisti-
schee naar een pessimistische visie op de evolutie. Terwijl Spencer het 
begripp evolutie naar zijn zeggen (vanaf 1857) was gaan gebruiken als 
alternatieff  voor het té antropocentrische 'vooruitgang', werd het, mede 
doorr toedoen van Weismann, meer en meer in verband gebracht met het 
risicoo van regressie en degeneratie zodra de druk van de natuurlijke se-
lectie,, om welke reden dan ook, afnam.134 Behalve de confrontatie met 
Weismannn heeft aan de dramatiek van Spencers laatste levensjaren 
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zekerr ook bijgedragen dat de sociologie, zijn eigen geesteskind, zich in 
geheell  andere richting ontwikkelde dan hij had gewild. Dat zij het al-
ternatieff  voor de political economy werd in plaats van de vervolmaking 
daarvan,, moet navrant voor Spencer zijn geweest. De sociologie bleek, 
inn vergelijking tot de political economy, veel beter te gedijen in een kli-
maatt waarin het accent verschoof van laissez faire naar doelbewuste 
overheidsinterventie.. In die zin kwam de Britse sociologie tot verdere 
ontplooiingg door afstand te nemen van Spencer.135 

Maarr wat had de sociologie te bieden? Zij kon, in 1885, nog met 
rechtt worden omschreven als een rudimentaire wetenschap, die nog 
niett werd gedragen door een gemeenschappelijk sociaal-wetenschap-
pelijkk concept. Eerder was sprake van een sterk gefragmenteerd geheel 
vann opvattingen over object, methode en doelstellingen. Zelfs over de 
vraagg of de sociologie wel een wetenschap kon zijn werd zeer verschil-
lendd gedacht. Wat zij rond die tijd concreet te bieden had was vaak niet 
veell  meer dan een samenraapsel van fysiologische analogieën, histori-
schee generalisaties en politieke uitspraken.136 Wilde zij op korte ter-
mijnn de troon kunnen bestijgen die door de in ongenade geraakte politi-
calcal economy was achtergelaten, dan diende zij zich zo snel mogelijk te 
constituerenn en de rijen te sluiten. De darwinistische biologie leek, 
zekerr voor wie wilde voortbouwen op de tradities van Comte en Spen-
cer,, als model te kunnen dienen. "Darwinisme en sociologie" werd een 
veelbesprokenn thema. Het bleek echter tot diepe verdeeldheid te lei-
den. . 

Eenn van de onvermoede gevolgen van het darwinisme was het ontstaan 
vann een in sociaal-biologische termen gegoten sociale pathologie. Paul 
vonn Lilienfeld'37 (1829-1903), de van oorsprong Russische vice-voor-
zitterr van het Institut International de Sociologie in Parijs, beschouwde 
hett als een belangrijke nieuwe tak van de sociologie. In 1896 publi-
ceerdee hij zijn La pathologie sociale, waarin hij een poging deed om 
"dee ziektes van het sociale lichaam" te diagnosticeren en tevens 'medi-
cijnen'' en 'therapieën' voor te schrijven om deze te behandelen. Hij 
wass bepaald niet de enige die in deze periode letterlijk over sociale 
ziekteverschijnselenn sprak. Was hier inderdaad sprake van een sociaal-
wetenschappelijkee trend? Hoe was het gebruik van concepten als 'pa-
thologie'' en 'therapie' verbonden met het crisisgevoel dat in het laatste 
deell  van de negentiende eeuw velen in de ban hield? Wat leert het ons 
overr de doelstellingen en ambities, of zelfs de strategie, van de sociolo-
giee als naar erkenning strevende discipline? Wat is het verband tussen 
dee sociaal-pathologische maatschappijanalyse en de regeneratieve 
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doelstellingenn van de eugenetica? En ten slotte: hoe hecht was de ver-
bindingg met het darwinisme en het neo-darwinisme? 

Omm met de eerste vraag te beginnen: er verschenen in de decennia 
rondd de eeuwwisseling opvallend veel publicaties die óf de sociale pa-
thologiee tot onderwerp hadden, óf zonder deze term te gebruiken de ac-
tuelee sociale ontwikkelingen beschreven als verschijnselen van ziekte 
off  aftakeling.'38 Vier van de meest vooraanstaande darwinisten hadden 
hett voorbeeld gegeven. De zoöloog Edwin Ray Lankester liet in 1880 
zijnn Degeneration: a chapter in Darwinism van de persen rollen. 
Daarinn waarschuwde hij voor een unreasoning optimism', de wetten die 
aann de evolutie ten grondslag liggen leiden niet per definitie tot voor-
uitgang,, maar kunnen evenzeer tot degeneratie voeren. Lankester 
zorgdee er ook voor dat er in de Encyclopaedia Britannica, in het artikel 
datt hij bijdroeg over zoölogie, een stevige waarschuwing werd opge-
nomenn tegen de funeste gevolgen van een te snelle voortplanting van 
dee laagste klassen. Wallace toonde zich in een recensie enthousiast 
overr Lankesters boek en keerde zich eveneens tegen de gewoonte om 
aann de evolutietheorie een te rooskleurig geloof in de vooruitgang van 
dee mensheid te ontlenen. Hij achtte het dringend noodzakelijk dat, 
naastt sociale verbeteringen (het schoonmaken van "de Augiasstal van 
onzee bestaande sociale organisatie"), in het menselijk gedrag rond hu-
welijkssluitingg en voortplanting selectie {human selection) een grotere 
roll  ging spelen, om zo de kwaliteit van het nageslacht te verbeteren.139 

Dee grote Huxley had zich in talrijke publicaties een pessimist getoond. 
Inn 1891 publiceerde hij zijn Social diseases and worse remedies, een 
bundelingg van zijn brieven aan de Times, waarin hij de frontale aanval 
hadd ingezet op de mengeling van religieus fanatisme en naïef socia-
lisme,, die hij meende aan te treffen bij generaal Booth en diens Salva-
tiontion Army. Huxley gebruikte deze aanleiding om uitgebreid zijn opvat-
tingenn te ventileren over de rol van de strijd om het bestaan in de maat-
schappij.. Hij wees erop dat in de geschiedenis van de beschaving de 
menss steeds had geprobeerd te ontkomen aan de primitieve toestand 
vann het-elkaar-op-leven-en-dood-bestrijden. Het ontstaan van vormen 
van,, en regels voor, het samenleven ging gepaard met een "morele evo-
lutie".. Maar, constateerde Huxley somber: "...de inspanning van de 
ethischee mens om toe te werken naar een moreel doel heeft de diepge-
legenn organische impulsen, die de natuurlijke mens ertoe aanzetten om 
zijnn niet-morele koers te volgen, geenszins uitgeschakeld... Een van de 
meestt wezenlijke voorwaarden voor, zoniet de hoofdoorzaak van, de 
strijdd om het bestaan is de neiging zich onbegrensd te vermenigvuldi-
gen,, een neiging die de mens deelt met alle levende wezens." Het 
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gebodd 'gaat heen en vermenigvuldigt u' wordt van alle tien het beste 
nageleefd,, merkte Huxley cynisch op. Doordat 'de ethische mens' met 
zijnn beschavingsoffensief grenzen heeft gesteld aan de strijd om het be-
staan,, kunnen er meer mensen blijven leven. De onaangetaste natuur-
lijk ee vermenigvuldigingsdrang kan daardoor meer dan ooit tot gelding 
komen,, met als paradoxaal resultaat "de herinvoering, in al zijn hevig-
heid,, van die strijd om het bestaan - de oorlog van ieder tegen allen -
waarvann het nu juist het hoofddoel van de sociale organisatie was om 
dezee te verzachten."140 Francis Galton ten slotte had, via zijn eugene-
tica,, de aanstoot gegeven tot een decennialang maatschappelijk debat 
overr dreigende rasverslechtering als gevolg van een aanzienlijk kleiner 
aantall  geboortes uit de hogere klassen vergeleken met de lagere klas-
sen.'41 1 

Ookk Darwin zelf bleef niet onberoerd door de degeneratievrees, be-
wustt als hij zich was dat in de moderne beschaving natuurlijke selectie 
nauwelijkss nog een rol speelde, waardoor het allesbehalve zeker was 
datt the fittest overleefden en voor de voortplanting zorgden.142 Reeds 
eerderr stond voor Darwin al vast dat vruchtbaarheid niet simpelweg 
gelijkk stond aan fitness. Maar hij kon moeilijk aanvaarden dat het vol-
ledigg omgekeerde zou gelden: dat, als algemene regel, de grootste 
vruchtbaarheidd werd aangetroffen bij the unfit, met alle negatieve ge-
volgenn vandien voor de kwaliteit van het ras. Hij vond dan ook dat de 
bioloogg Anton Dohrn, met wie hij regelmatig contact had, te ver ging 
mett zijn stelling dat degeneratie een cruciale evolutiewet was. Maar hij 
konn moeilijk heen om de statistische bewijzen die Galton had verza-
meldd dat de meest ontwikkelde mensen zich het minst voortplantten. 
Darwin,, zelf de vader van een groot gezin, had juist verondersteld dat 
beschavingg en kinderrijkdom correleerden. De kinderloze Galton had 
eenn andere persoonlijke ervaring en bovendien veel cijfers die zijn 
vreess dat de meest hoogstaande mensen hun voortplanting verwaar-
loosden,loosden, ondersteunden. Ondanks twijfel was Darwin gevoelig voor 
Galtonss nogal "utopische" plan om te komen tot een nationale registra-
tiee van alle superieure en inferieure families, zodat bepaald kon wor-
denn of voortplanting zou moeten worden gestimuleerd - indien nodig -
off  afgeremd.143 

Opvallendd is dat in de ogen van Darwin de natuurwet van de natuur-
lijk ee selectie dus fundamenteel kon worden verstoord door menselijk 
ingrijpen.. Het geloof in de evolutie als autonoom, zelfsturend, proces 
dat,, zowel in biologisch als sociaal opzicht, vooruitgang verzekerde, 
wass niet onwankelbaar. Dit impliceerde dat men de biologische evolutie 
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niett langer als onomstotelijk bewijs kon aanvoeren voor de juistheid 
vann een laissez /a/re-politiek. Natuur en cultuur waren eikaars antipo-
den,, waarbij de cultuur vanuit humanitaire overwegingen de natuurlijke 
verhoudingenn corrigeerde. Door de zorg voor zieken en hulpbehoeven-
den,, constateerde Darwin in Descent, "planten de zwakke leden van be-
schaafdee samenlevingen zich voort." Dat moest wel hoogst schadelijk 
voorr het menselijk ras zijn als men zag hoe snel een gebrek aan zorg, of 
verkeerdd gerichte zorg, bij gedomesticeerde dieren leidde tot degenera-
tie.. In beschaafde landen, concludeerde Darwin, had natuurlijke selec-
tie,, vanwege de bereikte morele standaard en het hoge levenspeil van 
eenn steeds grotere groep, klaarblijkelijk nog maar weinig effect.144 

Voorall  Huxley heeft, veel pregnanter dan Darwin, de aandacht ge-
vestigdd op de spanning tussen natuurlijke en morele evolutie. Ook het 
evolutieprocess zélf kon volgens Huxley zowel "progressief als "re-
trogressief'' zijn. Daarom waarschuwde hij: "... het is een fout te den-
kenn dat evolutie neerkomt op een constante tendens tot toenemende 
perfectie.""  Organismen passen zich weliswaar voortdurend aan nieuwe 
omstandighedenn aan. Maar het hangt maar helemaal van de aard van 
diee omstandigheden af of die aanpassing een vervolmaking of een te-
ruggangg is.'45 

Dee dichotomie tussen natuur en cultuur, die bijna als vanzelf uit het 
darwinisme-debatt naar voren kwam, kan als een belangrijke oorzaak 
wordenn beschouwd voor de talrijke sociaal-pathologische analyses in 
dee laatste twee decennia van de negentiende eeuw. Het begrip 'sociale 
selectie',, zo veelvuldig in sociaal-pathologische analyses gebruikt, laat 
ditt zien. De Franse antropoloog en medicus Paul Broca, die deze term 
{selection{selection sociale) in 1872 - het jaar na het verschijnen van Darwins 
DescentDescent - vermoedelijk als eerste gebruikte, zag daarin de culturele te-
genhangerr van het begrip natuurlijke selectie.'46 Veel schrijvers meen-
denn dat er sprake was van een fundamentele onbalans tussen de soci-
aal-culturelee ontwikkeling in het geïndustrialiseerde westen en het na-
tuurlijkk model dat zij aan de evolutietheorie dachten te kunnen ontle-
nen.. Het evolutionair pessimisme, dat gaandeweg bij Darwin, Huxley 
enn Galton naar voren kwam, sloeg over op die sociologen die zich door 
dee biologische evolutietheorie lieten inspireren. Zij ontwikkelden de 
opvattingg dat het de spanningen in de actuele maatschappelijke ver-
houdingenn waren - regelmatig aangeduid als "de sociale kwestie" - die 
dee onbalans veroorzaakten. Dit was de essentie van de 'diagnose' die 
dee sociaal-pathologen stelden. De remedies die zij, als sociale heel-
meesters,, voorschreven, waren er dan ook doorgaans op gericht om so-
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cialee onevenwichtigheden en verstoringen (de sociale ziektes) te ver-
helpenn door de sociale werkelijkheid aan te passen aan het model dat 
dee natuur voorhield, d.w.z. aan de 'natuurlijke' sociale verhoudingen 
diee men aan het darwinisme ontleende. 

Gezienn de hoeveelheid sociaal-wetenschappelijke publicaties die in 
eenn relatief korte periode (1880-1914) verschenen en die globaal dit 
patroonn volgden, kan van een trend, in de zin van een tijdelijk over-
heersendee tendens, worden gesproken. '47 Deze viel samen met de ele-
mentenn van evolutionair pessimisme die zich in Darwins Descent, bij 
Huxley,, Galton en zelfs bij een geboren optimist als Wallace manifes-
teerden,, en met het algehele degeneratie- en decadentiebesef dat de pe-
riodee van het fin de siècle kenmerkte. Jacques Novicow gebruikte hier-
voorr middenin deze periode, in 1897, de term Ie pessimisme contempo-
rain.rain.11^ ^ 

Eenn belangrijke relativering is hier echter op zijn plaats, onder meer 
omm een te eenzijdige benadrukking van het overbekende stereotype 
beeldd van deze periode te vermijden. Het 'hedendaags pessimisme' 
gingg samen met een bijzonder groot vertrouwen in het verklarend én 
oplossendd vermogen van de wetenschap. Het positivistisch geloof in 
wetenschappelijkewetenschappelijke vooruitgang was nog springlevend. Pessimisme en 
optimisme,, vrees en hoop, gingen hand in hand.'49 Zeker in de sociolo-
gie:: een sombere, deels alarmistische, maatschappijanalyse mondde 
niett zelden uit in het schetsen van vergezichten naar een betere toe-
stand,, die kon worden bereikt wanneer de politiek bereid zou zijn zich 
doorr de gepresenteerde sociaal-wetenschappelijke inzichten te laten 
leiden.. Het ferme geloof in een wetenschappelijke politiek is even ken-
merkendd voor de periode als de knagende twijfel aan de biologische en 
socialee gezondheid van de moderne mens. De symbiose tussen weten-
schappelijkk pessimisme en wetenschappelijk optimisme is, uiteinde-
lijk ,, het meest interessante aspect. Zonder meteen te veronderstellen 
datt hier een doelbewuste strategie achter schuilging, kan worden ge-
constateerdd dat deze symbiose functioneel was voor een naar maat-
schappelijkee en academische erkenning strevende sociale wetenschap. 
Dee pessimistische sociale diagnose scherpte het bewustzijn dat er drin-
gendd beleidsmatig moest worden ingegrepen om verder afglijden te 
voorkomen,, terwijl het sociaal-wetenschappelijk optimisme aanneme-
lij kk moest maken dat de sociologie in staat was de weg te wijzen naar 
dee effectiefste oplossingen. 

Verwarringg en ambitie zijn dan ook de polen in hett werk van de sociaal-
pathologen.. Verwarring, om te beginnen, over de ware richting van de 
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evolutie.. De twijfel over de evolutionaire vooruitgang, die zoals we 
zagenn al was opgekomen bij Darwin, Dohrn, Huxley, Wallace en Lan-
kester,, zette door. Spencers optimistische term the survival of the fittest 
werdd nog wel veelvuldig gebruikt, maar raakte steeds meer verstrikt in 
eenn web van veronderstelde negatieve tendenties in de sociale evolutie. 
Dee Engelse socioloog George Chatterton-Hill meende dat niet vooruit-
gangg maar degeneratie de immanente tendens van al het leven was. De 
niett aflatende druk van natuurlijke en sociale selectieprocessen was 
dann ook een absoluut vereiste om te vermijden dat deze neerwaartse 
krachtt de overhand kon krijgen. Zonder de selecterende tegenkracht, 
diee al het zwakke elimineert, was 'retrogressie' onvermijdelijk en zou 
dee moderne cultuurmens zelfs gedoemd zijn uit te sterven.'50 Paul von 
Lilienfeidd daarentegen geloofde nog wel dat evolution progressive de 
wetmatigee regel was en de sociale pathologie de afwijking van die 
regel.. Maar ziekelijke afwijkingen leken in de moderne samenleving 
zoveell  voor te komen dat er tegelijk gevreesd moest worden voor een 
evolutionevolution retrograde.151 

Steedss weer kwam 'selectie' naar voren als de cruciale factor. Zolang 
dee schiftende en perfectionerende selectieprocessen maar in stand ble-
ven,, was er volgens Chatterton-Hill sprake van vooruitgang, ja was 
vooruitgangg zelfs onvermijdelijk, zoals de optimistische Spencer had 
beleden.. Het was de bijzondere rol van selectie om al hetgeen nuttig is 
voorr het voortbestaan van het organisme, te behouden en al het onnut-
tigee te elimineren. Dit proces nu werd verstoord door de altruïstische 
neigingenn van de moderne mens en door panmixia. '52 Chatterton-Hill 
steldee zich echter niet op het standpunt dat de wet van de selectie in be-
schaafdee samenlevingen niet meer werkzaam was. Integendeel, het 
economischh expansionisme had de struggle for existence in hevigheid 
vertienvoudigd.. Het resultaat hiervan zou dus een verbeterde werking 
vann de selectiewet moeten zijn, ware het niet dat menselijk ingrijpen op 
humanitairee gronden steeds vaker verhinderde dat de bestaansstrijd 
ookk daadwerkelijk tot eliminatie van de zwaksten leidde. Zo kon de si-
tuatiee ontstaan dat, ondanks een felle strijd om het bestaan met een na-
venantee selecterende werking, the unfit zich in de laagste regionen van 
dee samenleving niet alleen konden handhaven, maar zich ook konden 
blijvenn voortplanten, hun gedegenereerde eigenschappen doorgevend 
aann hun al even kansloze als talrijke nageslacht.'53 

Dee Duitse arts en sociaal-democraat Alfred Grotjahn (i 869-1931), 
diee in 1912 zijn Soziale Pathologie publiceerde, benadrukte in de-
zelfdee redeneertrant dat het vooral de cultuurvolkeren waren waar het 
spookk van de degeneratie de kop opstak: "Degeneratieve tendensen 
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warenn rond, ook in het bloeiendste volk." Zijn schatting was dat een-
derdee van de totale bevolking inmiddels als lichamelijk of psychisch 
"minderwaardig""  moest worden beschouwd.154 Ook de in Duitsland 
invloedrijkee Schallmayer meende dat de "verschijnselen van ontaar-
ding""  zich vooral bij de westerse cultuurvolkeren voordeden. De mo-
dernee individualistische cultuur had ongunstige effecten op de "gene-
ratievee ontwikkeling", in het bijzonder doordat ze de selectie afremde 
enn hinderde. Zo hadden de moderne (gemechaniseerde) oorlog en het 
modernee militaire bedrijf de positief-selecterende werking van het 
aloudee gevecht verloren en waren een vorm van negatieve selectie ge-
worden,, waardoor de gezondste jongemannen sneuvelden of, in vre-
destijd,, in de kracht van hun bestaan aan het huwelijksleven werden 
onttrokken.1555 Chatterton-Hill dacht er net zo over en noemde het in-
verseverse selection.156 Maar ook de verbeterde hygiëne en de successen 
vann de geneeskunde werden aangewezen als oorzaken voor een ver-
slechteringg van het selectieproces. Behalve Schallmayer had vooral de 
Engelsee hoogleraar in de fysiologie John Berry Haycraft (1857-1922) 
eenn voorliefde voor dit thema. In zijn Darwinism and race progress 
(1895)) benadrukte hij dat de (universeel zo succesvolle) Engelsen "het 
productt [waren] van de selectie door de micro-organismen van de ma-
zelen,, roodvonk en waterpokken, enz." Lepra, zo bezwoer hij zijn le-
zers,, moest worden gezien als "een vriend van de mensheid". Het uit-
bannenn van dit soort ziektes betekende alleen maar dat de zwakkeren 
eenn groter deel zouden uitmaken van het nageslacht dan voor de kwali-
teitt van het ras goed was.'57 

Dee negatieve invloed van de cultuur met haar menselijke ingrepen in 
dee natuurlijke gang van zaken had volgens velen een vergrote aanleg 
voorr ziektes tot gevolg. Talrijk zijn de lichamelijke en sociale ziekte-
verschijnselenn die in sociale pathologieën de revue passeerden (gees-
tesziekte,, syfilis, alcoholisme, zelfmoord, prostitutie, groeiende mis-
daad,, toename van aantallen echtscheidingen en buitenechtelijke kin-
deren),, als indicatoren van het verval. Chatterton-Hill besteedde, zich 
medee baserend op het beroemde onderzoek van Durkheim, veel aan-
dachtt aan zelfmoord, die hij uitdrukkelijk wenste te zien als een teken, 
niett van individuele, maar van sociale pathologie. Sinds het midden 
vann de negentiende eeuw was, zo meldde hij, een toename van het aan-
tall  zelfmoorden een constant kenmerk in de sociale evolutie van alle 
landenn in de westerse beschaving. In Engeland en Wales bedroeg die 
toenamee in de meest recente tijd, tussen 1880 en 1900, zelfs 45 pro-
cent.. Chatterton-Hill zocht de oorzaak hiervan vooral in een verzwak-
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kingg van de maatschappelijke integratie, die weer het gevolg was van 
excessieff  individualisme. Ook de toename van het aantal gevallen van 
syfiliss weet hij daaraan.'58 

Eenn verwarrende vraag was hoe men deze ziekteverschijnselen 
moestt interpreteren in het licht van evolutie en erfelijkheid. Waren ze 
volledigg erfelijk bepaald, waren het verworven eigenschappen die van 
generatiee op generatie werden doorgegeven, of speelden vooral de on-
gunstigee sociale levensomstandigheden een rol? Paul von Lilienfeld 
liett ruimte voor invloed van de omgeving: een stagnerende of regres-
sievee evolutie van een gemeenschap kwam volgens hem voort uit "een 
fysiekee of morele degeneratie van het individu onder invloed van een 
pathologischee toestand van het omringende sociale milieu". De arts 
Grotjahnn meldde dat velen hun "defect" van hun ouders hadden geërfd 
enn het ook weer aan hun eigen nakomelingen zouden doorgeven. Chat-
terton-Hilll  noemde syfilis een erfelijke aandoening. En ook volgens 
Schallmayerr was een pathologische aanleg in belangrijke mate erfelijk 
bepaald,, zoals de aanleg voor alcoholisme of geestesziekten. Niettemin 
gingg het hierbij volgens hem om nieuw verworven eigenschappen. Op 
ditt punt voelde Schallmayer zich geroepen te verklaren hoe deze stel-
lingnamee zich verhield tot Weismanns theorie van de niet-erfelijkheid 
vann verworven eigenschappen: "Weismann en zijn school stellen 
slechtss dat zuiver somatogene veranderingen niet erfelijk zijn." Alco-
holismee en (niet aangeboren) geestesziekten echter waren nieuwe ei-
genschappenn die tot in de kiemcellen zelf doorwerkten, met als gevolg 
datt ze op de nakomelingen overgingen.'59 

WeismannsWeismanns begrip panmixia vervulde in verschillende sociale patho-
logieënn een centrale rol. Haycraft, Chatterton-Hill, Schallmayer en 
Kiddd waren sterk door Weismann beïnvloed. De Amerikaanse socio-
loogg Lester Ward taxeerde in 1891 dat op dat moment ongeveer de helft 
vann de Engelse biologen de Weismann-doctrine (de niet-erfelijkheid 
vann nieuw verworven eigenschappen) onderschreef. De panmixia-
theoriee impliceerde dat, wanneer een eigenschap niet langer nodig was, 
dee aanwezigheid daarvan ook niet langer door de natuurlijke selectie 
werdd verzekerd, aangezien varianten zónder die eigenschap niet meer 
werdenn geëlimineerd; het gevolg hiervan was dat door kruising van in-
dividuenn met en zonder die eigenschap, deze snel zou degenereren en 
zelfss geheel zou verdwijnen. De onderliggende boodschap was: zonder 
selectiee zal er degeneratie optreden. Dit moet worden gezien tegen de 
achtergrondd van Weismanns steeds herhaalde stelling dat selectie vol-
ledigg toereikend was als evolutionair mechanisme; andere 'mechanis-
men',, zoals Lamarcks erfelijkheid van verworven eigenschappen, 
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warenn overbodig. Wallace, die zich al veel eerder een consequente se-
lectionistt had getoond, sloot zich hier in 1889 in zijn Darwinism bij 
aan.. In de ogen van een neo-lamarckist als Lester Ward gold Weis-
mannss panselectionisme als een, voor de sociale wetenschap, onver-
teerbaree stelling: "Indien niets van wat het individu dankzij de meest 
heroïschee of volhardende inspanning bereikt met enige mogelijkheid 
kann worden overgedragen op het nageslacht, wordt de beloning om 
zichh in te spannen grotendeels weggenomen... Indien, zoals Mr. Gal-
tonn stelt, nurture niets is en nature alles, waarom dan geen afstand ge-
daann van nurture en het spel helemaal overgelaten aan nature? In feite 
iss het refrein van het neo-darwinistische liedje niets anders dan: ophou-
denn met opleiden..."'6o 

Eenn van de meest genoemde oorzaken van raciale degeneratie en so-
cialee pathologie was het "excessieve individualisme". Chatterton-Hill 
bijvoorbeeldd legde een direct verband tussen dit individualisme en de 
maatschappelijkee desintegratie die hij alom waarnam. Door de extreem 
grotee verschillen tussen arm en rijk, die hij zag optreden als uitvloeisel 
vann het bestaande sociaal-economisch bestel, werd het geloof onder de 
bevolkingg in de juistheid van de bestaande sociale hiërarchie ondergra-
ven.. Dit tastte de morele overtuiging in de rechtvaardigheid van de 
maatschappijordeningg aan. Hij klaagde dat economische expansie te 
veell  een doel op zich was geworden, met 'amoralisme', individu-
alisme,, een gebrek aan solidariteit en zelfmoorden als gevolg. Von Li-
lienfeldd zag zelfzuchtig eigengewin, woekerrentes en concentratie van 
rijkdomm als tekenen van sociale pathologie. Armoede vergeleek hij, in 
hett voor hem kenmerkende organicistische taalgebruik, met bloedar-
moede,, die in het belang van het lichaam-als-geheel moest worden be-
streden.. De Belgen Jean Massart en Émile Vandervelde rekenden, in 
hunn Parasitism, organic and social, het privébezit van de productie-
middelenn uitdrukkelijk tot de moderne vormen van sociaal parasitisme. 
Ookk bij Von Lilienfeld sloeg de term 'parasitisme', als een van de so-
cialee ziekteverschijnselen, niet alleen op de laagste onproductieve 
klassen,, maartevens op woekeraars en geldmagnaten.'61 

Dergelijkee uitingen van kritiek op het liberale kapitalisme passen 
niett in het klassieke beeld van het sociaal-darwinisme, zoals dit door 
Richardd Hofstadter mede op basis van de denkwereld van sommige 
Amerikaansee tycoons is gevestigd.162 Maar het is niet inconsistent bin-
nenn het geheel van opvattingen bij Europeanen als Haycraft, Chatter-
ton-Hill,, Kidd, Pearson en Von Lilienfeld. Hun einddoel lijk t vooral 
geweestt te zijn de biologische en psychische versterking van indivi-
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duenn (door het 'uitzuiveren' van de zwakkelingen) ten gunste van de 
krachtt van de collectiviteit. Het veelvuldig gebruik van termen als 'in-
tegratie',, 'harmonie', 'nationale efficiëntie' en 'solidariteit' toont dit 
aan.. Waarbij 'solidariteit' (zoals bij Chatterton-Hill te zien is) een spe-
cifiekee inhoud kreeg: de bereidheid van het individu om het eigenbe-
langg ondergeschikt te maken aan het belang van de collectiviteit, in het 
bijzonderr de gezondheid van het ras. 

Dezee opstelling maakte het niet eenvoudig een positie te bepalen in 
hett debat over de verhouding tussen individualisme en socialisme. Karl 
Pearson,, die zich verwant voelde met het Fabian-socialisme, zag zich 
genoodzaaktt de verhouding tussen socialisme en natuurlijke selectie 
omstandigg uit te leggen.'63 Tegenstanders van het socialisme hadden de 
gewoontee te betogen dat de wet van de natuurlijke selectie liet zien dat 
hett socialisme een onrealiseerbare en zelfs gevaarlijke ideologie was 
omdatt het lijnrecht inging tegen het voorschrift van de natuur dat in de 
strijdd om het bestaan alleen de sterksten behoren te overleven; niet ge-
lijkheidd maar ongelijkheid was het adagium van de natuur. Benjamin 
Kiddd was zich sterk bewust dat er twee kampen tegenover elkaar ston-
denn (de individualisten versus de collectivisten) en dat deze tegenstel-
lingg niet alleen in de politiek, maar ook in de sociologie doorwerkte. 
Alss exponenten noemde hij Spencer aan de individualistische kant en 
Schafflee aan de socialistisch-collectivistische kant. Het was duidelijk 
datt hijzelf aan de zijde van het collectivisme stond. Maar Kidd kon 
geenn keuze vóór het socialisme maken, hoewel sommige van zijn 
denkbeeldenn (zoals die over democratisering en "de sociale emancipa-
tiee van de massa") hem wel in de buurt ervan brachten. Hij nam duide-
lij kk afstand van "de oude doctrine van de beperkte aard van de taak van 
dee staat" en vond dat vooral op het sociale vlak staatsinterventie nodig 
was.. Doch hij vreesde dat het socialisme geen oplossing zou weten te 
vindenn voor het selectievraagstuk. Beperking van de bevolkingsgroei, 
omm zo de selectiedruk te verminderen, zou desastreuze gevolgen heb-
ben:: zonder selectie zou toenemende degeneratie onvermijdelijk zijn, 
zoalss Weismann had duidelijk gemaakt.164 Chatterton-Hill consta-
teerdee dat er sprake was van een overgangssituatie van liberalisme naar 
socialisme,, maar had, evenmin als Kidd, de neiging om zelf uitdrukke-
lij kk voor één van beide politieke stromingen partij te kiezen. 

Beidenn zochten ze de oplossing in religieuze richting, zoals trouwens 
ookk Von Lilienfeld deed. Dit laat zien dat het biologisme in de sociaal-
pathologischee beschouwingen geenszins betekende dat men geen oog 
hadd voor geestelijke factoren. Kidd legde, zelfs op dit punt, een expli-
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cietee verbinding met het darwinisme: "... de conclusie die de darwinis-
tischee wetenschap lijk t te bevestigen is dat [de] meest kenmerkende ei-
genschapp van de menselijke evolutie als geheel is, dat door de werking 
vann de wet van de natuurlijke selectie het volk wel móet doorgaan met 
meerr en meer religieus te worden." Wat Kidd met deze enigszins cryp-
tischee uitspraak bedoelde was dat het voor het voortbestaan van volke-
renn van steeds groter belang werd dat individuele belangen onderge-
schiktt zouden worden gemaakt aan de lange-termijn-belangen van de 
maatschappijj  als geheel. Dit nu was alleen mogelijk op basis van een 
"niet-raüonelee sanctionering", een "ethisch systeem" dat het individu 
ertoee kon brengen zich in dienst te stellen van het grotere geheel. Vol-
kerenn en rassen waarin een dergelijke "religieuze aard" het best ont-
wikkeldd was, waren uit confrontaties steeds als winnaars naar voren 
gekomen.1655 George Chatterton-Hill betoogde in dezelfde lijn dat fy-
siekee fitness alleen niet genoeg was in de strijd om het bestaan: een 
succesvollee ('efficiënte') samenleving heeft een gemeenschappelijk 
doell  nodig, een gezamenlijk ideaal dat voor cohesie en integratie zorgt. 
Hijj  noemde dit ook wel een "groot sociaal principe" dat de individuen, 
mett hun eigen belangen, tot solidariteit aan het collectief zou brengen. 
Hierinn zag hij, net als Kidd, de onmisbare sociologische functie van het 
religieuzee ideaal, als "supra-rationeel" bindmiddel dat nodig was om 
socialee fragmentarisatie te voorkómen én om een samenleving de ex-
pansievee kracht te geven die ze nodig had. Hij meende dat het niet mo-
gelijkk was een dergelijke religie of ethiek uit de natuur af te leiden: de 
natuurr heeft geen ethische code te bieden ("er is geen moraliteit in de 
natuur").. Binnen de westerse beschaving leek hem alleen het christen-
domm in staat de bedoelde functie te vervullen.166 Von Lilienfeld kwam, 
naa zijn biologistische omzwervingen, bij het katholicisme uit. De slot-
somm die hij uit zijn sociaal-pathologische analyses trok was, dat de mo-
dernee mens bovenal uit zijn geestelijk evenwicht was geraakt, zozeer 
zelfss dat dit de hoogstontwikkelde beschavingen dusdanig had aange-
tastt dat zij zich in états morbides bevonden. De enige oplossing die 
Vonn Lilienfeld hiervoor zag was het opnieuw verzoenen met elkaar van 
(natuur)wetenschapp en religie. De sociologie kon daarin naar zijn me-
ningg een belangrijke positieve rol spelen omdat ze een middenpositie 
innamm tussen de christelijke theologie en de natuurwetenschappen.167 

Hett is belangrijk te constateren dat deze pleidooien voor de sociale 
functiee van de religie niet gebaseerd lijken te zijn op een religieuze 
overtuigingg a priori;  veeleer waren ze het resultaat van de gemaakte 
sociaal-biologischee maatschappij-analyses. Cruciaal daarin was de 
vreess (aan zowel Engelse, Duitse als Franse zijde) voor een nationale 



4 144 DE D W A A L T O C H T VA N H ET SOCIA A L - D A R W I N I S M E 

terugval.. Drie nauw verweven gevaren dreigden de nationale integri-
teitt en kracht te ondergraven: desintegratie van het volk of ras (termen 
diee destijds deels uitwisselbaar waren) door biologische degeneratie, 
intern-politiekee desintegratie als gevolg van de scherpe klassentegen-
stellingen,, en extern-politieke desintegratie van de eigen natie of het 
eigenn koloniale rijk door oorlogen. Voor elk van deze drie desintegra-
tie-gevarenn gold dat een voldoende sterk moreel bewustzijn, als sa-
menbindendee kracht, van essentieel belang werd geacht om daaraan 
hett hoofd te kunnen bieden. 

Tweee lijnen worden zichtbaar: eliminatie en binding. Eliminatie betrof 
"hett leger der minderwaardigen", zoals Grotjahn het noemde, dat 
moestt worden weerhouden om zich (al te overvloedig) voort te planten. 
Opp dit punt kwam de meestal aanwezige band tussen sociaal-patholo-
gischee analyses en eugenetische oplossingen naar voren. De eugene-
tica,, het rationaliseren van het generatieve proces in Grotjahns woor-
den,, werd gezien als de belangrijkste mogelijkheid tot regeneratie. 
Voorr Chatterton-Hill stond vast dat Galtons eugenetische onderzoekin-
genn onvermijdelijk repercussies voor de sociologie hadden. The wel-
farefare of the race moest worden onderkend als het hoogste principe dat al 
hett sociale handelen diende te coördineren. Het begrip solidariteit dat 
hijj  hanteerde, had ook een eugenetische zijde: een verantwoorde voort-
planting,, gericht op eugenic progress, was een teken van solidariteit 
mett toekomstige generaties.168 Opnieuw moet worden geconstateerd 
datt in de sociale pathologie, behalve op eliminatie van de unfit, ook 
veell  nadruk werd gelegd op het aspect van de sociale binding. Er was 
bezorgdheidd dat grenzeloze competitie, zonder voldoende integrerende 
tegenkrachten,, de samenleving zou fragmenteren. Dit zou de nationale 
efficiëntiee (een geliefde term), zo broodnodig in het internationale 
krachtenspel,, aantasten. Uitvoering van de voorgestelde eugenetische 
maatregelenn veronderstelde bovendien een bijzondere vorm van soli-
dariteitt van de individuele persoon en het individuele gezin ten op-
zichtee van de gemeenschap als collectief. De "raciale reconstructie1' 
diee Haycraft voor ogen had, kon alleen worden gerealiseerd door 
striktee regels voor verantwoord ouderschap: hij bepleitte een "oordeel-
kundigee selectie van ouders om de race-producers te zijn."'69 

Dee verregaande ambities van de sociaal-pathologen omspanden dus 
zowell  het streven naar eliminatie van de unfit (teneinde de werking van 
dee natuurlijke selectie te herstellen of deze door kunstmatige middelen 
naa te bootsen), alsook het streven naar een krachtiger samenbinding 
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vann het gezonde deel van de natie. Daarmee werden twee centrale in-
valshoekenn gekozen die sterk afweken van de op welvaartsvorming ge-
richtee benaderingswijze van de political economy. Een nauwelijks ge-
heimee ambitie bij sociaal-pathologen, evenals bij veel andere sociolo-
genn in deze tijd, was het om de beleidsbepalende rol van de political 
economyeconomy over te nemen. Schallmayer introduceerde expliciet het 
nieuwee begrip Nationalbiologie als tegenhanger van de Nationalöko-
nomie.nomie. De sociaal-biologische strekking van dit nieuwe begrip kwam 
nogg duidelijker naar voren in de ook door hem en anderen gehanteerde 
termm Gesellschaftsbiologie.110 Paul von Lilienfeld verweet ét political 
economyeconomy dat zij alleen oog had voor het individu en de samenleving 
louterr als een abstractie zag, een verzameling individuen. De sociolo-
giee daarentegen was in staat de mens werkelijk als sociaal wezen te 
zienn en de samenleving als een "reëel organisme", met de individuen 
alss de "cellen" daarvan. Tegelijk realiseerde hij zich echter heel goed, 
evenalss bijvoorbeeld Kidd, dat de sociologie zich nog in een beginsta-
diumm bevond en dat zij nog tekortschoot om actuele sociale problemen 
opp te kunnen lossen.171 Niettemin, de mogelijkheden en opgaven die 
hijj  voor de sociale pathologie zag waren bijna onbegrensd: hij meende 
datt de sociale pathologie de loop van de geschiedenis, met haar op-
komstt én ondergang van beschavingen, kon verklaren omdat het patho-
logischh element steeds sterk in het historisch verloop had overheerst. 
Bovendienn kon de sociale pathologie de sociologie behulpzaam zijn bij 
hett blootleggen van de natuurwetten van de sociale evolutie, aangezien 
juistt door het bestuderen van afwijkingen (pathologieën) de weg kon 
wordenn gevonden naar algemene sociale wetmatigheden. Lilienfeld 
hooptee dat, door op inductieve wijze steeds meer te leren over sociale 
ziekteverschijnselen,, de wetmatigheden zouden worden ontdekt die 
nodigg waren om de sociale kwestie op te lossen. Het zelfvertrouwen op 
ditt punt was groot: "de positieve Sociologie zal ongetwijfeld dezelfde 
vruchtenn dragen als de natuurwetenschappen ...'"72 

Vonn Lilienfeld bouwde zijn sociologie echter volledig op de wankele 
basiss van de biologische analogie. Het redeneren naar analogie van 
biologischee en medische verschijnselen, begrippen en inzichten ver-
hieff  hij tot methode. Chatterton-Hill was voorzichtiger op dit vlak. Hij 
waarschuwdee dat de samenleving niet eenzijdig als een organisme 
moestt worden beschouwd en de sociologie niet als een tak van de bio-
logie.. "De sociale evolutie wordt geregeerd door wetten sui generis" 
Hijj  adviseerde onderscheid te maken tussen "de sfeer van het ongeor-
ganiseerdee leven" (het domein van de biologie) en de sfeer van het 
levenn dat "het georganiseerde stadium" heeft bereikt (het domein van 
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dee sociologie). Maar ook voor Chatterton-Hill was de wisselwerking 
tussenn biologie en sociologie essentieel. Het begrip selectie was bij 
hemm het verbindende principe tussen de beide wetenschappen. En hij 
liett er geen twijfel over bestaan dat geen enkel groot sociologisch pro-
bleemm kon worden begrepen of opgelost zonder hulp van de biologie. 
Voorr de biologisch onderbouwde sociologie zag hij overigens een 
breedd werkterrein: de interventies, waartoe de staat steeds vaker over-
ging,, waren zelden effectief, ongeleid als ze waren door wetenschappe-
lijk ee inzichten.173 

Alss arts en sociaal-geneeskundige beklaagde Grotjahn zich over de 
ambitiee van "de organicistische school der sociologen", die meende dat 
zijj  de sociale pathologie kon monopoliseren. Hij zag de sociale patho-
logiee als het onderdeel van de medische pathologie dat ziekteverschijn-
selenn vanuit sociale gezichtspunten benaderde. Het overdrachtelijke 
gebruikk dat de sociologen van de term pathologie maakten, kwalifi-
ceerdee hij als misbruik. En hij hekelde (in 1912) de gewoonte die so-
ciologenn er "sinds vijfti g jaar" op nahielden om volkeren, naties en ras-
senn aan te duiden als waren het echte organismen, die groeien en afster-
ven,, in plaats van voldoende duidelijk te maken dat hier slechts sprake 
wass van analogieën.'74 

Dee neiging bij Kidd en Schallmayer was om de sociologie in belang-
rijkee mate als een toegepaste wetenschap te zien, met betekenis voor 
hett dagelijkse leven, een toegepaste wetenschap op basis van de biolo-
gie.. "De twintigste eeuw", aldus Schallmayer, "zou wellicht voorbe-
stemdd kunnen zijn om uit de afstammingsleer de nuttige toepassingen 
voorr het praktische leven af te leiden. En zo is het ook een bij deze tijd 
passendee opgave, ... om te onderzoeken wat de afstammingsleer ons 
voorr de ontwikkeling van de binnenlandse politiek en de wetgeving 
vann de staten kan leren." Benjamin Kidd schroomde niet een oproep 
aann de biologen te doen om zich niet te beperken tot het aangeven van 
dee orde en wetten van de lagere levensvormen, maar hun wetenschap-
pelijkee methoden vrijmoedig en krachtig over te dragen op de mense-
lijk ee maatschappij, waar het leven zich in zijn hoogste en meest com-
plexee vorm manifesteerde.175 

Hett was Rudolf Virchow, bekend als tegenstrever van Haeckel, die de 
grondslagenn legde voorde moderne medische pathologie. Het kan een 
ironiee van de geschiedenis worden genoemd dat zich, naar het medi-
schee voorbeeld van deze antidarwinist, een door het darwinisme geïn-
spireerdee sociale pathologie vormde. Opmerkelijk was ook dat deze 
stromingg zich ontplooide in een tijdvak (tussen 1880 en 1914), waarin 
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Darwinss theorie onder biologen sterke concurrentie ondervond van al-
ternatievee inzichten. Dit kan op zich niet als bewijs gelden dat het in de 
socialee wetenschappen niet om een echte beïnvloeding door het darwi-
nismee ging. Bij degenen die ik als voorbeeld heb gebruikt (Kidd, Von 
Lilienfeld,, Haycraft, Schallmayer, Chatterton-Hill, Pearson, Grotjahn) 
wass sprake van een regelmatige expliciete verwijzing naar de termen 
enn mechanismen van Darwin en het darwinisme. Tegen deze tijd waren 
dee darwinistische kernideeën (natuurlijke selectie, de strijd om het be-
staan,, de survival of the fittest, de op Malthus teruggaande verbinding 
tussenn bevolkingsgroei en bestaansconcurrentie) zozeer ingeburgerd 
geraakt,, dat zij ook los van het biologisch darwinisme konden bestaan. 
Dee lotgevallen van het biologisch darwinisme en het sociaal of sociolo-
gischh darwinisme hoefden daardoor niet parallel te lopen. 

Inn de onderzochte periode was de sociale invloed van Weismanns 
neo-darwinismee (of panselectionisme) merkbaar aanwezig, ook al kan 
dee omvang en doorwerking ervan niet minutieus worden vastgesteld. 
Georgee Bernard Shaw overdreef vermoedelijk toen hij, in de fascine-
rendee inleiding tot zijn Back to Methuselah (1921), sprekend over de 
periodee van de Eerste Wereldoorlog, constateerde dat het "Neo-Darwi-
nismee in de politiek een Europese catastrofe van afschuwwekkende 
omvang""  had veroorzaakt.'76 Ondanks de mogelijke overdrijving, 
toontt deze uitspraak dat het neo-darwinisme ook buiten de biologie als 
eenn factor van betekenis werd gezien. Duidelijk is in elk geval gewor-
denn dat, in elk geval voor wat de hier behandelde voorbeelden betreft, 
dee invloed van Weismanns neo-darwinisme een belangrijke verbin-
dendee factor was. Mede daardoor vertonen de besproken sociale patho-
logieënn bij onderlinge vergelijking veel overeenkomsten. Het rede-
neerpatroonn is grotendeels hetzelfde, zozeer dat er een zekere voor-
spelbaarheidd optreedt. Het begrip 'selectie' stond zonder uitzondering 
centraall  en vormde tevens de belangrijkste verbinding met het darwi-
nisme.. Doch zelden werd nog over natuurlijke selectie gesproken. 
Sindss Broca, Vacher de Lapouge en vele anderen was 'sociale selectie', 
off  gewoon 'selectie', een sociologisch kernbegrip geworden. Dit leidt 
opnieuww tot de conclusie dat het darwinisme in de sociologie zich had 
verzelfstandigdd ten opzichte van het biologisch darwinisme. 

Eenn en ander voert ons terug naar de centrale vraag: is het historisch 
correctt om het sociaal-darwinisme op te vatten als sociologisch darwi-
nisme,, als de manifestatie van het darwinisme in de sociologie? Ik 
meenn voldoende materiaal te hebben aangedragen om deze stelling 
aannemelijkk te maken.177 Hierbij moet de belangrijke kanttekening 
wordenn geplaatst dat de begrippen 'sociologie' en 'sociologen' in deze 
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tijdd nog niet verwezen naar een vastomlijnde academische discipline. 
Iedereenn die maatschappelijke problemen op wetenschappelijke wijze 
probeerdee te verklaren kon 'socioloog' worden genoemd. Het was, 
voorall  op het grensvlak van de negentiende en de twintigste eeuw, een 
trendd om sociaal-wetenschappelijke studies in een darwinistisch en 
neo-darwinistischh kader te plaatsen. Darwin zelf had hiervoor in 1859 
dee aanstoot gegeven met de even vage als uitdagende slotbeschouwing 
vann zijn Origin, waarin hij aangaf dat hij, op grond van de evolutie-
theorie,, voor de verdere toekomst "open velden" voor belangrijke 
nieuwee onderzoekingen zag: "De psychologie zal op een nieuwe 
grondslagg worden geplaatst, namelijk die van de noodzakelijke ver-
wervingg van elke mentale kracht en capaciteit door geleidelijke ont-
wikkeling.. Er zal licht worden geworpen op het ontstaan van de mens 
enn zijn geschiedenis."'78 Hij leek hiermee een oproep aan de sociale 
wetenschappenn te doen om, in het voetspoor van de evolutietheorie, de 
geestelijkee en sociale ontwikkeling van de mens in een nieuw licht te 
zien.. Die uitdaging is door velen opgepakt: evolutiebiologen voelden 
zichh niet geremd om ook sociaal-wetenschappelijke verklaringen en 
opiniess aan te dragen en sociologen voelden zich, daartoe voorbereid 
doorr Spencer, geroepen om verder te gaan waar Darwins evolutiebio-
logiee was opgehouden. Dit leidde tot de symbiose van evolutiebiologie 
enn sociologie die zo kenmerkend was voor de onderzochte periode. De 
biologischebiologische evolutie en de sociale evolutie konden, zeker nadat Darwin 
ookk de mens en zijn geschiedenis in zijn theorie had opgenomen, moei-
lij kk anders worden opgevat dan als onderdelen van één en hetzelfde 
universelee proces. Natuurlijke selectie was de motor van dit proces. 
Voorr diverse sociologen kreeg selectie een nieuwe betekenis als soci-
aal-regeneratieff  begrip, terwijl het ontbreken van selectie werd aange-
grepenn als verklaring voor tal van sociaal-pathologische verschijnse-
len. . 

Hett concept van 'sociaal-darwinisme als sociologisch darwinisme' 
heeftt het voordeel dat het meer eenheid en structuur brengt in het om-
stredenn verschijnsel 'sociaal-darwinisme'. Het maakt het mogelijk om 
dee meer incidentele en oppervlakkige 'sociaal-darwinistische' uitlatin-
gen,, die buiten de kring van sociologen in de populaire pers werden ge-
daan,, te zien als de trivialiteiten die ze meestal waren. Het is vrucht-
baarderr om het sociaal-darwinisme in het licht te zien van bewust ont-
worpenn sociaal-wetenschappelijke verklaringsschema's. Tegelijk 
wordt,, door sociaal-darwinisme op te vatten als sociologisch darwi-
nisme,, de vaak als problematisch beschreven grote variëteit van soci-
aal-darwinistischee uitlatingen verklaarbaar als uitvloeisel van de onbe-
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stendigheidd die de sociologie als nog jonge, onbepaalde, zoekende en 
onzekeree wetenschap kenmerkte. In het bijzonder worstelde de socio-
logiee in deze periode met de verhouding tussen individu en gemeen-
schap,, tussen het individualisme dat zowel bij Darwin als Spencer 
steunn vond, en het collectivisme dat eind negentiende eeuw door socia-
listischee en nationalistische bewegingen werd gestimuleerd. Ook dit 
collectivismee kon zowel bij Darwin aanhaken (namelijk bij de concep-
tenn soort, populatie en groepsselectie), als bij Spencer (namelijk bij het 
maatschappijbegripp als een uit individuen opgebouwd sociaal orga-
nisme).. Mijn conclusie is dat het vooral deze in de sociologie onopge-
lostee polariteit individu-collectief was, die het sociaal-darwinisme po-
litiekk instabiel maakte. 

Dee enge verbinding tussen biologische en sociale evolutie bouwde 
uiteraardd voort op Spencer en een voor de hand liggende tegenwerping 
tegenn het concept 'sociaal-darwinisme als sociologisch darwinisme' is 
dann ook dat het hier in werkelijkheid om spencerisme ging. Ook het so-
ciaal-darwinismee als zodanig wordt, zelfs nu nog, door sommigen als 
eenn verkeerde benaming voor 'sociaal spencerisme' gezien.179 Vooral 
Hofstadterr portretteerde Spencer, zoals we zagen, als de ware grond-
leggerr van het sociaal-darwinisme. Spencer had volgens hem een dar-
winistischee maatschappijvisie, ontstaan in Europa, overgebracht naar 
Amerika.. Hofstadter liet er geen twijfel over bestaan dat vrijwel de ge-
helee top van de eerste generatie Amerikaanse sociologen onder invloed 
vann Spencer had gestaan, van William Sumner, John Fiske, Charles 
Cooley,, Albion Small en Frank Giddings tot Edward Ross en Lester 
Frankk Ward. Hij noemde Thorstein Veblen, hoewel deze zich verzet 
hadd tegen de mening dat de captains of industry als de fittest moesten 
wordenn beschouwd, zonder omwegen een sociaal-darwinist. Hij bracht 
naarr voren dat de Duitstalige conflicttheoretici Ratzenhofer en Gump-
lowiczz Amerikaanse sociologen als Ward en Small hadden beïnvloed. 

Niettemin,, hoewel in ruimer verband het biologisme in de sociologie 
medee op Spencer teruggaat, was het sociologisch darwinisme geen 
spencerisme.. Daarvoor kunnen verschillende redenen worden aange-
voerd:: allereerst speelde in dit sociologisch darwinisme het darwinisti-
schee begrip natuurlijke selectie een centrale rol, terwijl Spencer dat be-
gripp pas na de publicatie van Darwins Origin ging gebruiken. In het so-
ciologischh darwinisme overschaduwde het - door Spencer veraf-
schuwdee - collectivisme het individualisme en kwam niet zelden een 
degeneratievreess naar voren die scherp contrasteerde met Spencers 
vooruitgangsoptimisme.. Ook in Amerika leefde die vrees, zoals bij de 
broerss Henry en Brooks Adams, die onder de indruk waren geraakt van 
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hett gevaar van nationale degeneratie als gevolg van de raciale uitput-
tingg waarop de Engelsman Charles Pearson, een voormalig minister 
vann Onderwijs in Victoria, Australië, had gewezen. Hofstadter maakte 
bovenall  duidelijk dat er in Amerika, in navolging van Galton, een in-
vloedrijkee en actieve eugenetische beweging was ontstaan, die in ver-
schillendee staten, te beginnen in Indiana in 1907, tot wetten op de steri-
lisatiee van zwakzinnigen en andere onwaardig geachte individuen had 
geleid.180 0 

Dee sociologie ontwikkelde zich, onder invloed van die degeneratie-
vrees,, tot de wetenschap van het menselijk ingrijpen in sociale verhou-
dingenn in plaats van de wetenschap die, naar Spencers voorbeeld, de 
socialee evolutie als een zelfsturend proces beschouwde waarin niet be-
hoefdee te worden ingegrepen. Dit verklaart ook de hechte verbinding 
inn deze periode tussen sociologie en eugenetica: sociologen en eugene-
ticii  deelden de opvatting dat regeneratief ingrijpen noodzakelijk was 
enn zelfs urgent. Als directe inspiratiebron daarbij was Spencer door 
Galtonn en Weismann verdreven. Sociologische analyses liepen regel-
matigg uit op eugenetische oplossingen. In die zin was er een onsociolo-
gischee sociologie ontstaan. 
—— Het is dan ook niet vreemd dat een deel van de sociologie zich juist 
tegenn het sociaal-darwinisme keerde. Ward onderscheidde in 1907 
zelfss twee scholen in de sociologie die het sociaal-darwinisme bestre-
den:: de eerste school bestond uit degenen die zich verzetten tegen de 
gewoontee van de aanhangers van de laissez-faire doctrine in de poli-
tiekee economie om de economische strijd als een darwinistische strijd 
omm het bestaan te beschouwen; en de tweede school werd gevormd 
doorr sociologen die zich keerden tegen degenen die alles probeerden te 
verklarenn vanuit de rassenstrijd. Beide scholen noemden hun tegen-
standersstanders 'sociaal-darwinisten'. Wards analyse laat zien dat niet alle so-
ciologenn tot het sociologisch darwinisme konden worden gerekend; 
omgekeerdd is hun ongerustheid over de invloed van het darwinisme op 
dee sociologie (aangenomen dat er voor deze ongerustheid grond was) 
hett beste bewijs dat er zoiets als een sociologisch darwinisme bestond. 
Wardd zelf had overigens vooral bezwaren tegen de term 'sociaal-dar-
winisme',, maar niet tegen het toepassen van darwinistische noties ter 
verklaringg van sociale verschijnselen, want dat deed hij zelf ook. Hij 
wass ervan overtuigd dat de strijd tussen verschillende rassen altijd uit-
liepp op de survival of the fittest en dat, hoewel de fittest niet altijd de 
bestenn waren, iedere vooruitgang die mensen hebben geboekt het ge-
volgg van deze strijd is geweest. Het bestaan van die rassenstrijd moest 
alss een volledig normaal feit worden geaccepteerd meende hij, een vol-
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strektt gezonde situatie zonder de kwade en immorele kenmerken die de 
criticii  van het sociaal-darwinisme eraan toeschreven. Dat deze critici 
dee serieuze sociologen die meenden dat zij dankzij het darwinisme de 
wettenn van de sociale ontwikkeling hadden ontdekt, afschilderden als 
apologetenn van de oorlogszucht, noemde Ward "goedkoop retorisch 
geschal,, eenieder onwaardig die als een filosoof wenst te worden be-
schouwd."181 1 

CC LAPOUGE EN HET SELECTIONISME 

Inn de donkere wereld van Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) 
wass de rol van Providentia definitief uitgespeeld. "De grote trooster is 
verdwenen",, schreef hij in 1899. De belofte van een beetje aards en een 
beetjee meer bovenaards geluk, waarmee het christelijk geloof aan vele 
generatiess van moreel rechtvaardigen een hoopvol vooruitzicht had ge-
schonken,, had voor hem geen enkele betekenis meer.182 Zijn wereld 
wass er een van bittere raciale strijd, een strijd van 'langhoofdigen' ver-
suss 'korthoofdigen'. Hij voorzag dat er in de twintigste eeuw omvang-
rijkee oorlogen tussen volken zouden uitbreken, niet door religieuze, 
politiekee of taalkundige geschillen, maar louter vanwege een verschil 
inn schedelvorm en -omvang, als uitdrukking van raciale verschillen. 
Dee schaal van die conflicten zou steeds groter worden. Het was gebrui-
kelijk,, becijferde hij, dat oorlogen {la selection militaire) per eeuw ge-
middeldd veertig miljoen slachtoffers eisten, hetgeen neerkwam op het 
vergietenn van zeshonderd miljoen liter bloed. En toch was de bevol-
kingsaanwass als regel aanzienlijk groter dan dit kolossale verlies aan 
levens.. Hoewel de relatieve omvang van het aantal oorlogsdoden hier-
doorr geleidelijk daalde, voorzag Lapouge dat "de internationale selec-
tie""  tussen naties en volken niettemin in hevigheid zou toenemen. De 
kleineree landen zouden in de internationale concurrence vitale stelsel-
matigg het onderspit delven, zodat er op den duur alleen nog maar zeer 
grotee naties overbleven. Uiteindelijk zou er een tijdperk aanbreken 
waarinn "de gele wereld, de blanke wereld [en] de zwarte wereld" als 
grotee blokken elkaar op leven en dood zouden bestrijden. Er was geen 
keuze,, voor elk volk gold in de strijd om het bestaan: "groter worden of 
sterven.""  Want, voegde Lapouge toe, naties zijn geen politieke con-
structies,, "het zijn biologische wezens", net zo levensecht als ras-
sen.1833 Een afwijkende schedelvorm kon dus heel goed een reden zijn 
omm een ander volk de oorlog te verklaren. 

Dee craniometrie werd zo door Lapouge verheven tot levensvisie en 
tott politiek principe. De waarde van een mens kon volgens hem simpel 
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wordenn afgemeten aan de vorm van de schedel, het belangrijkste ra-
cialee kenmerk. Hij gebruikte hiervoor de schedelindex die in 1842 was 
ontwikkeldd door de Zweed Anders Retzius. De schedelindex werd be-
rekendd door de breedte van de schedel te delen door de lengte en dit 
getall  te vermenigvuldigen met honderd. Door dit op grote schaal te 
doenn kon men volgens Lapouge vaststellen dat er in Europa twee ras-
senn moesten worden onderscheiden: de langhoofdige Homo Europaeus 
(diee hij met de termen doiichocéphale of dolicho-blonde aanduidde en 
meestall  kortweg 'Ariër' noemde) en de kort- of breedhoofdige Homo 
Alpinuss (die hij dienovereenkomstig brachycéphale noemde). De 
langhoofdigee en blonde Ariërs, bij wie de gemeten index (75 of min-
der)) altijd lager was dan bij het breedhoofdige Alpinus-type, waren 
nietteminn superieur. Zij bevolkten Noordwest-Europa, Engeland en 
Amerikaa en hadden zich, in hun culturele en politieke leiderschap, een 
volkk van 'meesters' getoond. Homo Alpinus daarentegen (kleiner, don-
kerderr en met een schedelindex boven de 80) was minder intelligent, 
minderr actief en had oorspronkelijk de 'slaafse' neiging om zich onder-
geschiktt te maken aan het leiderschap van het meesterras. De geringere 
intelligentiee van Alpinus bleek overigens niet overtuigend uit de metin-
genn en werd door Lapouge geconstrueerd. Het craniometrisch wereld-
beeldd dat Lapouge aldus opbouwde was biologisch-deterministisch, 
puurr materialistisch en vooral ook sciëntistisch van aard. Hij meende 
datt er diverse exacte sociale wetmatigheden met de schedelvorm ver-
bondenn waren: zo waren bijvoorbeeld de belangrijke steden volgens 
hemm bijna uitsluitend gelegen in gebieden van langhoofdigen.184 Hij 
geloofdee heilig dat alles door wetenschappelijke metingen kon worden 
verhelderd,, een geloof dat hij deelde met Galton en Ammon. Net als zij 
verrichttee ook Lapouge op grote schaal antropologische metingen 
onderr rekruten. Hij verzamelde bovendien grote aantalen schedels en 
beenderen,, met zoveel enthousiasme dat hij van grafschennis werd ver-
dacht.. Een officiële commissie verbood hem daarna nog langer metin-
genn onder rekruten te verrichten. Deze tegenstand was kenmerkend 
voorr zijn hele carrière. In navolging van Galton had hij, in de universi-
teitsbibliotheekk van Poitiers, geprobeerd om zijn eigen antropome-
trischh laboratorium in te richten. Met weinig succes, want op last van 
dee decaan moest hij het weer sluiten.185 In de decennia daarvoor had hij 
herhaaldelijkk gepoogd een reguliere academische carrière op te bou-
wen.. Tevergeefs, hij bracht het niet verder dan hoofd van de universi-
teitsbibliotheekk in Rennes. 

Tochh was zijn leven zeker niet perspectiefloos begonnen. Hij was er 
trotss op dat hij afstamde van een meer dan duizend jaar oud adellijk ge-
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slachtt uit Poitou, dat naar zijn zeggen talrijke geleerden en hoge mili-
tairenn had voortgebracht. Hij studeerde medicijnen, rechten en klas-
siekee oosterse talen, maar zijn grote passie waren kevers. Hij verza-
meldee ze, net als Darwin, op grote schaal en zou er gedurende zijn hele 
levenn maar liefst zo'n 600.000 bestuderen. Hij werkte in het zoölogisch 
laboratoriumm van het Muséum nationale d'histoire naturelle onder 
Henrii  Milne Edwards. In 1879 promoveerde hij op het Romeinse en 
Fransee erfrecht, waarna hij in 1885 probeerde om het recht met de bio-
logiee te verbinden door een biologische theorie over het erfrecht te pu-
bliceren.. Een aantal jaren werkte hij als officier van justitie, maar in 
18833 besloot hij zijn juridische carrière te beëindigen. Zijn doel werd 
nuu om "de conclusies van de biologie toe te passen op de sociale weten-
schappen".'866 Dankzij zijn vriendschap met de directeur van het natio-
nalee hogeschoolwezen werd hij in 1885 benoemd tot bibliothecaris van 
dee universiteit van Montpellier, met als opdracht om een leergang an-
tropologiee op te zetten aan de natuurwetenschappelijke faculteit. In 
18866 begon hij er lezingen te houden, die aanvankelijk zo succesvol 
warenn dat ze meer dan 300 toehoorders trokken, te veel voor de colle-
gezaal.. Hij wist studenten vanuit diverse landen, zelfs vanuit Amerika, 
aann te trekken. De nieuwsgierigheid naar de toepassing van de biologi-
schee antropologie op de sociale wetenschappen was kennelijk groot. 
Tweee van zijn latere hoofdwerken {Les selections sociales uit 1896 en 
L'AryenL'Aryen uit 1899) ontwikkelde hij uit zijn collegestof. Toch was zijn 
verblijff  in Montpellier geen onverdeeld succes. Doordat hij in zijn le-
zingenn de antropologie vermengde met controversiële sociale en poli-
tiekee uitlatingen, stuurde het universiteitsbestuur op zijn vertrek aan. 
Inn 1893 volgde zijn overplaatsing naar de universiteit van Rennes, 
waarr hij meer begrip voor zijn ideeën verwachtte omdat daar naar zijn 
zeggenn het noordse element in de bevolking sterker was dan in het zui-
delijkee Montpellier. Maar zijn hoop om in Rennes een leerstoel te kun-
nenn bezetten bleek ijdel. Opnieuw werd hij hoofd van de universiteits-
bibliotheek,, maar als zodanig mocht hij - anders dan in Montpellier -
geenn colleges geven. Dat deed hij op kleine schaal toch, thuis in zijn 
eigenn woning. Na in 1900 te zijn overgeplaatst naar de bibliotheek van 
zijnn geboortestad Poitiers, deed hij in 1909 nog een mislukte poging 
omm hoogleraar te worden aan het Muséum nationale d'histoire natu-
relle'mrelle'm Parijs.'87 

Dee tegenwerking die Lapouge regelmatig in zijn carrière ondervond, 
kann vermoedelijk worden verklaard uit het feit dat hij voortdurend ha-
merdee op de biologische inferioriteit van het Franse volk en uit het feit 
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datt hij zich deed voorkomen als een reactionaire tegenstander van de 
historischee grondslagen van de Republiek, de principes van de Franse 
Revolutie.. Dat hij er niet in slaagde een academische carrière op te 
bouwenn was extra pijnlijk voor hem omdat hij de ambitie had een 
nieuwee academische discipline te vestigen: de antroposociologie. Hij 
hadd dit concept ontwikkeld in de succesvolle lezingen die hij tussen 
18866 en 1892 in Montpellier had gehouden, maar beschouwde 
Ammon,, vanwege diens onderzoek onder de dienstplichtingen in 
Baden,, als medeontdekker. Hij omschreef zijn antroposociologie als de 
studiee van de wederkerige reacties tussen ras en sociale omgeving. Het 
wass zijn persoonlijke variant van de organicistische sociologie, waar-
vann de antropometrie de kern vormde. Hij verbond zijn antroposocio-
logiee hecht met Darwins selectiebegrip. Zijn redenering luidde: de 
menss is, net als alle levende wezens, onderworpen aan de natuurlijke 
selectie,, maar bovendien - en daarin is hij uniek - aan diverse sociale 
selectiess die voortkomen uit de door hemzelf gecreëerde maatschappe-
lijk ee omgeving.'88 

Zijnn overheersende neiging was om het sociale uit het biologische te 
verklaren,, en niet andersom. De politieke problemen waarin Frankrijk 
naa de militaire nederlaag van 1871 verkeerde waren in Lapouge's ogen 
inn wezen biologische problemen, die alleen konden worden verklaard 
enn opgelost door een nieuw soort sociologie (de antroposociologie), 
diee was ontwikkeld uit de antropologie en de biologie. Men moest de 
somatischee kenmerken van de mens bestuderen - die door het ras 
warenn bepaald - om door te kunnen dringen tot de kern van psychische 
enn sociale problemen. In essentie was dee antroposociologie een rassen-
sociologie.. Maar hij verzette zich tegen degenen die, zoals de Duitser 
Chamberlain,, volgens hem een karikatuur van de antroposociologie 
maaktenn door haar gelijk te stellen aan de theorie van de superioriteit 
vann het arische ras. Hij benadrukte dat de antropoloog, anders dan de 
zoöloog,, niet kon uitgaan van raszuiverheid. Ieder mens was een com-
plexee mengeling uit diverse rassen. Het was juist van groot belang dat 
dee antropoloog onderkende dat in de subjecten die hij bestudeerde 
voortdurendd verschillende geërfde raskenmerken met elkaar om de 
voorrangg streden.189 

Nietteminn was het zijn overtuiging dat Frankrijk voor een groot deel 
bestondd uit inferieure korthoofdigen. De Franse Revolutie - die hij als 
eenn evolutionaire ramp beschouwde - had de korthoofdigen aan de 
machtt gebracht en de nobele langhoofdigen in hun eigen land verban-
nen.. In die zin vreesde Lapouge dat, door het geringe aantal geboortes 
inn hun kring, de superieure langhoofdigen geheel uit Frankrijk zouden 
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verdwijnen.1900 Net als Gobineau (door hem beschouwd als het ware 
"genie""  achter de ontdekking van de antroposociologie) was hij fel ge-
kantt tegen de liberale bourgeois-waarden die met de revolutie over-
heersendd waren geworden. Hij geloofde niet in de bevrijding van het 
individu;; het ras en dienstbaarheid aan het ras moesten de centrale 
waardenn zijn. En hij geloofde niet in vooruitgang door een verlichte 
opvoeding;; alles was erfelijk bepaald. Tegenover "vrijheid, gelijkheid, 
broederschap""  plaatste hij ostentatief "determinisme, ongelijkheid, se-
lectie."191 1 

Dee invloed van Gobineau's aristocratisch racisme werd bij Lapouge, 
diee zich graag liet aanspreken als graaf, vermengd met de invloeden 
vann Darwin, Galton en Broca. Veel van zijn uitlatingen zijn tot een van 
dezee vier bronnen te herleiden. Hoe reëel was de invloed van Darwin 
enn het darwinisme? Het is zeker dat Lapouge, althans in zijn eigen 
ogen,, een overtuigd darwinist was. Hij schreef brieven aan Darwin en 
zouu hem, volgens zijn Duitse leerling Hans Günther, in Engeland heb-
benn bezocht. Hij duidde zijn eigen antroposociologie ook wel aan als 
"darwinistischee politieke wetenschap". Voor Lapouge stond vast dat 
hett lamarckisme had afgedaan - een tamelijk on-Frans standpunt - en 
datt het "selectionisme" had gezegevierd. De heerschappij van het 
transformismetransformisme noemde hij in 1887 een fait accompli.192 Hoewel hij een 
oprechtee belangstelling voor de biologie had (zoals zijn enorme kever-
collectiee liet zien), was hij vooral geïnteresseerd in de sociologische 
toepassingg van het darwinisme. "Vanaf het moment van de publicatie 
vann On the origin of species", verklaarde hij in het voorwoord bij zijn 
SelectionsSelections sociales, was het voor scherpe geesten duidelijk "dat de 
denkbeeldenn over de geschiedenis en over de evolutie van samenlevin-
gen,, dat zelfs de bases van de moraal en de politiek, niet onveranderd 
kondenn blijven." Vervolgens prees hij Clémence Royer dat ze al in de 
inleidingg bij haar Franse vertaling van Origin had ingezien dat Darwins 
theoriee nóg meer van belang zou blijken te zijn op het sociale vlak dan 
dezee al was op het biologische. En Lapouge voegde de daad bij het 
woordd door zijn boek te openen met een eerste hoofdstuk getiteld Le 
darwinismedarwinisme dans la science sociale waarin hij de "sociale strekking 
vann het darwinisme""  probeerde te onthullen.193 

Zijnn versie van het darwinisme werd sterk gekleurd door zijn pessi-
misme.. De verbinding tussen evolutie en vooruitgang, zo duidelijk 
gelegdd door Spencer en in zekere mate ook door Darwin zelf, wees 
Lapougee resoluut af. Hij toonde, althans wat de mens betrof, geen ver-
trouwenn in het creatieve vermogen van natuurlijke selectie. Selectie 
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wass voor hem bovenal de eliminatie van de zwakkere. Daarbij kende 
hijj  aanzienlijk meer gewicht toe aan de strijd tussen collectiviteiten 
dann aan die tussen individuele wezens. Weliswaar kwam uit de be-
staansstrijdd tussen rassen het sterkste ras als overwinnaar tevoorschijn 
(hetgeenn op vooruitgang leek te duiden), maar daarna vond doorgaans 
eenn vermenging van het hogere met het lagere ras plaats, waardoor 
steedss meer eigenschappen van het lagere ras de overhand kregen. Dit 
degeneratie-denken,, dat niet uniek was voor Lapouge, stond in wezen 
haakss op Spencers survival of the fittest en kwam dichter bij een down-
fallfall  of the fittest in tweede instantie, als gevolg van verzwakkende ras-
vermenging.. Ook anderszins had Lapouge de neiging om Spencers (en 
Darwins)) principe sterk te relativeren. Wanneer een academicus en een 
viss zich op een zinkend schip bevinden, vroeg Lapouge retorisch, wie 
overleeftt dan en wie gaat ten onder? Dit was selectie, maar zonder 
vooruitgang,, concludeerde hij. Het hogere wezen of ras was vaak de 
minderee van het lagere wanneer dit laatste door de (sociale) omstandig-
hedenn werd bevoordeeld. Soms bewoog de evolutie zich voorwaarts, 
maarr soms ook achterwaarts of zijwaarts; zij kende geen vaste tendens 
naarr verbetering, zij kende helemaal géén tendens.194 Het darwinisme 
leekk de juistheid van zijn pessimisme en nihilisme te bewijzen. De dar-
winistischee evolutie was "indifferent", geen "dienaar van de Voorzie-
nigheid,, belast met het verzekeren van de vooruitgang". Tegelijk wees 
hijj  echter Darwins opvatting over de rol van het toeval in de evolutie 
nadrukkelijkk af, althans waar het de mens betrof: "Het is niet het toeval 
datt mensen van waarde voortbrengt, het is de eugenetica of hoogstens 
dee gelukkige samenloop van erfelijkheden."'95 De toekomst was aan 
dee mensenrassen die de meeste nakomelingen produceerden, en dat 
warenwaren bepaald niet de meest hoogwaardige rassen, die relatief weinig 
nakomelingenn voortbrachten: 

Duss is opnieuw de lijkzang aangeheven voor de superieure rassen en, 
uitgaandee van de statistische feiten, is de triomf aangekondigd van de 
inferieuree klassen, triomf van de korthoofdigen over de Ariërs, als na-
tuurlijkk gevolg van de huidige evolutie.'96 

Lapougee reduceerde het darwinisme tot selectionisme en selectionisme 
wass bij hem vooral sociale selectie. Zijn korthoofdige (maar zeer ge-
waardeerde)) landgenoot Paul Broca had die term in 1872 geïntrodu-
ceerdd in een recensie waarin hij Darwins Descent besprak, maar ook de 
ContributionsContributions to the theory of natural selection van Wallace.197 Sociale 
selectiee had bij Lapouge een negatieve betekenis; sociale selectie per-
verteerdee de natuurlijke selectie. Doordat de mens groepen vormde, 
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mett onderlinge solidariteit aan de ene kant en georganiseerde strijd 
mett vijandige groepen aan de andere kant, verloor het proces van na-
tuurlijkee selectie veel van zijn belang voor de verdere ontwikkeling 
vann de mens. Diverse vormen van sociale selectie kwamen ervoor in de 
plaats,, die als gemeenschappelijk kenmerk hadden dat ze de inferieu-
renn en zwakken beschermden en bevoordeelden, hen daarmee in staat 
stellendd zich te vermenigvuldigen en hun ongunstige eigenschappen te 
verspreidenn ten koste van de beste individuen. Zo was, althans in 
Frankrijk,, Homo Alpinus gaan overheersen, ondanks zijn middelma-
tigheidd en gebrek aan initiatief. Het sociale milieu, met zijn sociale se-
lectiemechanismen,, bevoordeelde nu eenmaal de middelmatige en ser-
vielee mens. Dat gold in de eerste plaats voor de 'politieke selectie': de 
democratiee stelde Alpinus (die in de meerderheid was) in staat tot poli-
tiekee dominantie, terwijl burgeroorlogen en politieke vervolging hun 
bijdragee leverden om de (arische) minderheid verder in het nauw te 
drijven.. De 'militaire selectie', die het gevolg was van oorlogen, pakte 
overwegendd uit in het nadeel van de dapperste en edelste strijders, die 
inn de voorste linies de grootste klappen opvingen, terwijl in de mo-
dernee oorlogsvoering bovendien veel van het toevallig geluk afhing, 
waardoorr de individuele kracht en vaardigheid niet meer telden. Ver-
volgenss waren er de 'religieuze selectie' en de 'morele selectie': het ce-
libaatt en de preutsheid van morele normen hinderden de voortplanting 
vann de besten, terwijl de moreel voorgeschreven liefdadigheid raciale 
degeneratiee bevorderde. 'Juridische selectie' trad op doordat de dood-
straff  niet werd toegepast en men toeliet dat criminelen zich konden 
vermenigvuldigen,, daarmee hun erfelijke criminele eigenschappen 
doorgevendd aan hun nageslacht. Bovendien trad er ook nog 'economi-
schee selectie' op doordat de moderne economie de creatieve, onderne-
mende,, mens benadeelde ten gunste van de egoïstische speculant.198 

Hierr klonk Lapouge's afkeuring van het kapitalisme door, die er mede 
dee oorzaak van was dat hij zich tot het socialisme aangetrokken 
voelde.199 9 

Inn al deze redeneringen omtrent sociale selectiemechanismen was 
sprakee van een merkwaardige paradox. Aan de ene kant ging Lapouge 
err zeer nadrukkelijk van uit dat alle sociale ontwikkelingen biologisch 
gedetermineerdd waren, dat de biologische realiteit dus over de sociale 
heerste.. Dit is wat hij, als onderdeel van zijn craniometrisch racisme, 
keerr op keer uitdroeg. Maar aan de andere kant was de kern van zijn 
theoriee van de sociale selectie dat maatschappelijke arrangementen 
(eenn democratisch bestel, juridische praktijken) en culturele en religi-
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euzee normen en waarden in staat waren om de natuurlijke selectie fun-
damenteell  te verstoren.200 

Voorr deze ongerijmdheid had hij geen oplossing, wel (zo dacht hij) 
voorr de gevolgen ervan en hij noemde zijn oplossing "praktisch selec-
tionisme".. Met grote regelmaat sprak hij over sélectionnisme en les sé-
lectionnisteslectionnistes alsof het om een duidelijk aanwijsbare stroming en groep 
ging.. Als grondleggers hiervan beschouwde hij zichzelf en Haeckel. 
Hijj  plaatste dit selectionisme tegenover het 'educationisme' als zijnde 
tweee tegengestelde doctrines, die allebei gericht waren op de vervol-
makingg van volkeren. De "democratische these" van het educationisme 
stondd volgens hem op instorten omdat het van de verkeerde veronder-
stellingg uitging dat geestelijke eigenschappen, die waren verworven 
doorr opvoeding en onderwijs, konden worden doorgegeven alsof het 
échtee eigenschappen waren. De werkelijkheid was dat opvoeding en 
onderwijss tot niet méér in staat waren dan de reeds aangeboren eigen-
schappenn van een individu tot hun recht laten komen; een individu dat 
niett tot een superieur ras behoorde kon nooit door educatie superieure 
eigenschappenn verwerven. Binnen het selectionisme onderscheidde 
Lapougee de 'hygiënisten', die hij vooral in Amerika invloedrijk achtte, 
enn de voorstanders van de 'selectionistische staat', die met name in 
Frankrijkk aanhang hadden. De hygiënisten streefden naar een gezonde, 
'gavere','gavere', bevolking, terwijl de tweede groep door overheidsmaatrege-
lenn een betere en begaafdere mensheid hoopte te realiseren. Duidelijk 
iss dat 'selectionisme' hier in feite betrekking had op eugenetische se-
lectie.. Lapouge's term "praktisch selectionisme" betekende dan ook 
weinigg anders dan 'eugenetica'.201 

Lapougee was er van overtuigd dat door een doelbewust en conse-
quentt "praktisch selectionisme" een heel nieuw menstype ontwikkeld 
konn worden. Binnen enkele honderden jaren zou de morfologische ver-
volmakingg van de mens realiseerbaar zijn en de geestelijke vervolma-
king,, die van de lichamelijke afhankelijk was, zou daar op kunnen vol-
gen.2022 Wat hiervoor nodig was, was de vestiging van een "socialis-
tischh selectionistische staat". Het programma dat deze staat zou moe-
tenn uitvoeren kwam neer op: het verbieden van de voortplanting van 
bepaaldee inferieure groepen, het onder staatscontrole houden van de 
joden,, het bevorderen van de rijkelijke voortplanting van de langhoof-
dige,, arische, elementen en het bieden van voldoende "leefruimte" 
voorr de ariërs. Om dit programma gestalte te geven zou de selectionis-
tischee staat antroposociologen in dienst moeten nemen die de hoofden 
zoudenn meten en de mensen zouden sorteren om de inferieuren van de 
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superieurenn te onderscheiden.203 Lapouge gaf hiermee aan zijn eigen 
wetenschap,, de antroposociologie, een directe praktische rol om, in 
dienstt van de staat, zijn raciale utopie werkelijkheid te laten worden. 
Bijj  dit alles was de darwinistische selectie-idee voor Lapouge van cen-
tralee betekenis. Darwin had hem laten zien dat de toekomstige geschie-
deniss van de mensheid gemanipuleerd kon worden; door selectie be-
wustt op de voortbrenging van nageslacht toe te passen was de kwaliteit 
vann de mens van de toekomst niet meer van het toeval afhankelijk.204 

Hoewell  Lapouge inspiratie putte uit het werk van Galton, was zijn 
eigenn "praktische selectionisme" veel radicaler. Lapouge's versie van 
dee eugenetica was om te beginnen racistisch. Omdat hij alleen de lang-
hoofdigee Ariërs als hoogbegaafd beschouwde, moesten positieve 
voortplantingsprogramma'ss uitsluitend op hen worden gericht. Boven-
dienn bepleitte hij de noodzaak van eugenetische programma's in veel 
schrilleree termen dan Galton. Het doembeeld van toekomstige raciale 
wereldoorlogen,, zoals Lapouge het uitgebreid schetste, zou naar zijn 
meningg werkelijkheid worden tenzij de staat zou overgaan op de door 
hemm bepleite rationele beheersing van de voortplanting. Met andere 
woorden:: zijn "praktische selectionisme" zou tijdig kunnen voorkó-
menn dat de zich sneller uitbreidende inferieure korthoofdigen te veel 
dee overhand zouden krijgen. Net als veel andere eugenetici wilde hij 
degenenn met erfelijk geachte aandoeningen en andere dégénérés steri-
liseren.. Daarentegen zouden gezonde vrouwen moeten worden ver-
plichtt om, als een soort militaire dienst, "moederschapsdiensten" te 
verrichtenn door voor uitgekozen mannen kinderen te baren {service 
sexuelle).sexuelle). Polygamie zag hij hierbij als een goed bruikbaar middel voor 
eenn snelle 'arisering'. Ook stelde hij, als een van de eersten, het opzet-
tenn van een spermabank voor - uiteraard met alleen sperma van gese-
lecteerdee superieure mannen - voor kunstmatige inseminatie.205 

Lapouge'ss pleidooi voor een "socialistisch selectionistische staat" 
doett vermoeden dat hij het socialisme was toegedaan. En in een heel 
specifiekee vorm was hij dat ook. Hij meende dat voorvechters van de 
eugenetica,, zoals hijzelf, baat hadden bij een 'aristocratisch socia-
lisme',, dat wil zeggen een socialisme, opgevat als dienstbaarheid aan 
volk,, ras en de eugenetische staat, dat zou leiden tot de vorming van 
eenn Sozialaristokratie zoals bepleit door zijn geestverwant Ludwig 
Woltmann.. Lapouge's bijpassende motto luidde: "Het socialisme zal 
selectionistischh zijn, of het zal niet zijn." Hij was van mening dat het 
socialismee het meest geschikte politieke systeem was om zijn "weten-
schappelijkk selectionisme" mogelijk te maken, omdat het socialisme 



4 300 DE D W A A L T O C H T VA N H ET S O C I A A L - D A R W I N I S M E 

hett collectieve belang bovenaan plaatste en genoeg autoriteit aan de 
overheidd gaf om eugenetische dwangmaatregelen mogelijk te maken. 
Mett het actuele politieke socialisme in Frankrijk, dat door Lapouge 
mett enige minachting werd bestempeld als "korthoofdige politiek", 
hadd dit alles niet veel van doen. Dit blijkt ook uit zijn idee om uit de in 
eugenetischh opzicht minst waardevolle mensen een nieuwe slaven-
klassee (een classe inférieure) te vormen, die zou worden verplicht om 
hett zware werk te verrichten teneinde de raciale elite te ontlasten. In 
19322 kwam Lapouge overigens tot de conclusie dat het type socia-
lisme,, zoals dat hem en Woltmann voor ogen had gezweefd, de directe 
voorloperr van het nationaal-socialisme was geweest.206 

Inn Duitsland - Frankrijks aartsvijand uit 1871 - had Lapouge een 
vastee kring van bewonderaars. Ammon, Schemann en Woltmann waren 
mett hem bevriend, wisselden hun ideeën met hem uit en bevorderden 
datt zijn theorieën, vaak samen met die van Gobineau, in Duitsland aan-
dachtt kregen. Voor Ammon was Lapouge een leraar en een bondge-
noot:: Lapouge zorgde ervoor dat de boeken van Ammon in Frankrijk 
werdenn geïntroduceerd door ze te vertalen en van inleidingen te voor-
zien.. Schemann nodigde Lapouge uit om lid te worden van de Duitse 
Gobineau-vereniging.. En Woltmann nam maar liefst acht artikelen van 
Lapougee op in zijn eigen tijdschrift, de Politisch-anthropologische 
Revue.Revue. Zijn Die Germanen in Frankreich (1907) droeg hij aan Lapouge 
op.. Er bestond, mogen we concluderen, een vrij hechte vorm van we-
tenschappelijkee samenwerking tussen de vier mannen.207 De wijze 
waaropp Lapouge de arische idee propageerde en zijn uitgesproken op-
vattingenn over een positieve rol voor de staat in de regulering van het 
voortplantingsproces,, maken verklaarbaar dat zijn werk in Duitsland 
aansloeg.. Maar hij liep zeker niet blindelings achter alle Duitse menin-
genn aan. Hij keerde zich tegen het "Duitse imperialisme'" ("het meest 
agressievee dat er bestaat") van Houston Stewart Chamberlain, die hij 
bovendienn bekritiseerde omdat deze de Ariërs en de Duitsers op één 
lij nn plaatste.208 Er blijf t dan ook enige ruimte voor twijfel of Lapouge 
zijnn latere invloed op de nazi's, wier opkomst hij nog meemaakte, in 
allee opzichten zou hebben toegejuicht. Dat die invloed er was lijdt ove-
rigenss weinig twijfel. In 1939, driejaar na zijn dood, verscheen er een 
Duitsee vertaling van L'Aryen {Der Ariër: und seine Bedeutung für die 
GemeGeme in schaft). Lapouge's doorwerking in de nazi-ideologie liep via 
Hanss F.K. Günther, sociaal-antropoloog en hoogleraar in Jena, Berlijn 
enn Freiburg. Günther, door Lapouge vaderlijk omschreven als mon bon 
disciple,disciple, was, samen met Alfred Rosenberg, degene die de rassentheo-
riee van de nazi's een schijn van wetenschappelijkheid gaf. Lapouge 
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wenddee zijn invloed bij de nazi's aan om Günther een leerstoel in de 
antroposociologiee te bezorgen. De inaugurele rede die Günther vervol-
genss in Jena hield, werd door Hitler bijgewoond. Lapouge was van me-
ningg dat de nazi's konden worden beschouwd als niets meer en niets 
minderr dan "de Duitse tak van de selectionistische monisten." Hiermee 
druktee hij onomwonden uit dat hij een grote verwantschap zag tussen 
zijnn eigen program en dat van de nazi's: hij meende dat Hitlers sociale 
programmaa "geduldig geconstrueerd" was "uit de feiten en ideeën van 
mijnn selectionistische publicaties uit de afgelopen jaren". Niettemin 
constateerdee hij dat de nazi's geen 'lapougisten' waren, onder andere 
vanwegee hun kritiek op zijn supra-nationalisme. In 1933 beklaagde hij 
zichh in een interview dat de nazi's zijn denkbeelden vervormden.209 

Hett zou niet juist zijn eenzijdig de nadruk te leggen op Lapouge's in-
vloedd in nazi-Duitsland. Opmerkelijk is dat hij ook in de Verenigde 
Statenn zijn volgelingen had. Zowel Madison Grant, Carl C. Brigham, 
alss Carlos Closson werden door zijn denkbeelden aangetrokken en zij 
maaktenn daar geen geheim van. Madison Grant noemde Lapouge "de 
leidendee antropoloog" in Amerika. De psycholoog Brigham, ongerust 
overr het dalende intelligentiepeil door de stroom immigranten die 
Amerikaa binnenkwam, probeerde in lapougistische stijl voor het Nor-
dische,, Alpine en Mediterrane ras het raciaal bepaalde verschil in intel-
ligentiee vast te stellen. De Amerikaanse bewondering voor Lapouge is 
opmerkelijk,, niet alleen vanwege de Frans-aristocratische achtergrond 
vann zijn denken, maar ook vanwege de sterk antichristelijke, nihilisti-
sche,, moraal die hij uitdroeg. Beide elementen staan in contrast tot de 
christelijk-angelsaksischee en democratisch-moralistische hoofdstroom 
inn de Amerikaanse cultuur. Zelfs Lapouge's pleidooien voor een sterke 
selectionistischee staat konden zijn Amerikaanse bewonderaars kenne-
lij kk niet afschrikken.210 

Watt Lapouge presenteerde was een anti-moraal op wetenschappe-
lijkelijke grondslag en dat laatste is vermoedelijk wat zijn harde nihilisme 
voorr sommigen, ook in de Verenigde Staten, aanvaardbaar maakte of 
zelfss onontkoombaar deed lijken. Het was een anti-moraal die werd ge-
presenteerdd als darwinistische moraal, meer in het bijzonder als een se-
lectionistischee moraal. Lapouge keerde zich tegen de gehele westerse 
cultuurr omdat deze een deïstische grondslag had. In dit opzicht lijk t 
zijnn positie op die van Haeckel, zoals hierna nog zal blijken. Het recht, 
dee dominante politieke filosofie en de heersende moraal waren alle-
maall  gebaseerd op de aanname van het bestaan van een persoonlijke 
Godd en een met God verbonden menselijke ziel. Daar tegenover 
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plaatstee Lapouge dat het zorgen voor nageslacht, voor de naakte biolo-
gischee continuïteit van het leven, de belangrijkste opgave voor de mens 
wass en de enige ware zin voor zijn bestaan. Wie zich aldus, desnoods 
tegenn het eigen individuele belang in, liet leiden door het belang van de 
gezondheidd van het ras, gaf inhoud aan de ware, selectionistische mo-
raal.211 1 

Dee wetenschap was voor Lapouge hét instrument om deze nieuwe 
praktijkk en deze nieuwe mentaliteit in te voeren. De zittende politici en 
hunn partijen, waarover hij zich zeer kritisch uitliet, vertrouwde hij dit 
niett toe. De politiek en de beleidsbepalers dienden zich door de inzich-
tenn van de wetenschap te laten leiden. Zijn eigen antroposociologie 
achttee hij daarvoor met name geschikt. Hij meende dat de evolutionaire 
antropologiee al flink op weg was om een ware revolutie in de politiek 
enn de politieke wetenschap te bewerkstelligen. "De politieke weten-
schapp is de wetenschap van de sociale evolutie en de kunst van de poli-
tiekk is het om de toekomstige evolutie ten goede te doen keren."212 Zijn 
doorr het darwinisme geïnspireerde lezingen in Montpellier noemde hij 
eenn "leergang politieke wetenschap". De antroposociologie, met haar 
kenniss van de doorwerking van erfelijke eigenschappen in de maat-
schappij,, was daarbij het wetenschappelijk baken, onmisbaar omdat de 
erfelijkheidd alles bepaalde: "De erfelijkheid regeert de samenlevingen 
doordatt ze de individuele beweegredenen van de mensen regeert."213 

Hett was deze overtuiging die Lapouge, net als diverse anderen van zijn 
generatie,, verleidde tot een anti-moraal en een anti-politiek sciëntisme. 
Inn de Franse wetenschap kreeg hij echter nauwelijks een voet aan de 
grond.. Hij had zich te sterk geïsoleerd ten opzichte van de dominante 
republikeinsee cultuur. Tot 1895 had hij nog enige steun ondervonden 
vann de antropoloog Topinard en de sociologen Durkheim en Worms, 
terwijll  de arts Paul Jacoby grotendeels in dezelfde richting dacht. Maar 
hett antisemitisme van L'Aryen (1899), dat samenviel met de Dreyfuss-
affaire,, maakte het voor velen ongewenst om nog langer met de denk-
beeldenn van Lapouge te worden geassocieerd. In datzelfde jaar werd in 
Durkheimss Année sociologique de vaste aandacht voor de antroposo-
ciologie,, Lapouge's wetenschap, beëindigd, terwijl de antropoloog 
Léoncee Manouvrier haar voor eeuwig brandmerkte als "pseudo-socio-
logie".214 4 

OO DE SOCIALE HEELMEESTERS VAN KRUPP 

Dee nieuwe eeuw begon in Jena met een prijsvraag, uitgeschreven door 
dee inmiddels wereldberoemde Ernst Haeckel, daarbij terzijde gestaan 
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doorr de hoogleraren Conrad en Fraas. Op i januari 1900 werd de 
vraagstellingg door deze drie heren openbaar gemaakt en zij luidde, in 
nogall  schoolse bewoordingen: "Wat leren wij van de beginselen van de 
afstammingsleerr met het oog op de binnenlandse politieke ontwikke-
lingg en de wetgeving der staten?" Beantwoording van deze "actuele" 
vraagg werd niet alleen wenselijk geacht "ter bevordering van de weten-
schap",, maar ook "in het belang van het vaderland". Het prijzengeld 
vann 30.000 mark dat ter beschikking werd gesteld, onderstreepte het 
gewichtt dat aan de manifestatie werd toegekend. 

Dee gulle doch anonieme gever was Friedrich Krupp, de staalmagnaat 
uitt Essen, een van de rijkste mannen van Duitsland. We mogen aanne-
menn dat, afgezien van de algemene wens de geschiedenis in te gaan als 
bevorderaarr van de wetenschap en dienaar van het vaderland, Krupps 
motievenn voor het uitschrijven van de prijsvraag ongeveer overeen-
kwamenn met de officiële toelichting die hij erbij gaf. Daarin smeedde 
hijj  Darwin en Lamarck aaneen. Hij begon met de constatering dat de 
erfelijkheidd van het grootste belang was om tot een beter begrip van de 
socialee verhoudingen te komen; de natuurlijke aanleg van mensen was 
immerss het resultaat van wat men aan talenten en eigenschappen had 
geërfdd van de beide - verschillende - ouders en dus was er, onvermij-
delijk,, ongelijkheid in aanleg. De erfelijkheid bepaalde op dezelfde 
wijzee de natuurlijke aanleg van een volk. Door selectie (Darwin) of 
doorr de biologische overdracht van verworven eigenschappen (La-
marck),, kon die aanleg, op zeer lange termijn, verandering ondergaan. 
Naastt het biologisch materiaal dat men van de ouders erfde, was er een 
socialee erfenis in de vorm van de traditie, de overlevering van normen 
enn waarden, wetten en instituties. Hier weerklonken de opvattingen 
vann Walter Bagehot, in het bijzonder waar Krupp benadrukte dat, door 
zichh wijzigende omstandigheden, de traditie zeer geleidelijk aanpas-
singenn onderging en dat een langzame maar gestage aanpassing van 
wettenn en instituties de beste bijdrage leverde tot een 'gezonde vooruit-
gang'' van het volk.2I5 

Dee prijsvraag bleek in zekere zin een succes. Er werden zestig ver-
handelingenn ingezonden, een getal dat duidelijk maakte dat het thema 
opp veler belangstelling kon rekenen en dat voor Krupp aanleiding was 
omm het prijzengeld nog aanzienlijk te verhogen. Na een eerste selectie 
blekenn vijfenveertig geschriften van voldoende gehalte om serieus 
doorr de jury te worden beoordeeld. Die jury bestond uit Heinrich Ernst 
Ziegler,, hoogleraar zoölogie in Jena, de al genoemde professor Johann 
Conrad,, econoom uit Halle die ook zitting had in het organiserend co-
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mitéé en de nationalistische historicus Dietrich Schafer, hoogleraar in 
Heidelberg.. Van deze drie was Ziegler degene die het oordeel van de 
juryy op schrift stelde en die een tiental inzendingen, waaronder zeven 
prijswinnaars,, bundelde tot de serie Natur und Staat, Beitrage zur na-
turwissenschaftlichenturwissenschaftlichen Gesellschaftslehre. Deze in Jugendstil-banden 
uitgegevenn serie biedt, tezamen met de inleidende en afsluitende be-
schouwingenn die Ziegler eraan toevoegde, een interessant overzicht 
vann het sociaal-darwinistische denken in Duitsland aan het begin van 
dee twintigste eeuw. 

Opp het succes van de hele onderneming viel overigens zeker het een 
enn ander af te dingen. Oordeel en werkwijze van de jury kwamen aan 
kritiekk bloot te staan. Eén van de deelnemers, Ludwig Woltmann, was 
zoo verontwaardigd dat hem slechts de derde prijs ten deel viel, dat hij 
dezee weigerde. (Omdat de tweede prijs aan drie inzenders tegelijk 
werdd toegekend, was Woltmann in feite slechts op de vijfde plaats 
geëindigd,, hetgeen zijn teleurstelling begrijpelijker maakt). Maar de 
belangrijkstee tegenvaller was toch wel dat er onder de, anoniem be-
paalde,, prijswinnaars geen wetenschappelijke of politieke coryfeeën 
waren.. De eerste prijs ging naar Wilhelm Schallmayer, een 46-jarige 
artss uit München die in 1888 was gepromoveerd op een proefschrift 
overr het weigeren van voedsel aan krankzinnigen en die nadien geen 
aansprekendee publicaties op zijn naam had weten te brengen. Ook 
onderr de drie personen die samen de tweede prijs deelden, waren er 
geenn grote namen: Arthur Ruppin, pas 27 jaar, was werkzaam als justi-
tieeltieel ambtenaar, Heinrich Matzat was directeur van de landbouwschool 
inn Weilburg an der Lahn en de jurist Albert Hesse, even jong nog als 
Ruppin,, had, behalve publicaties over huur en huurbescherming, één 
artikell  geschreven over Spencers maatschappijbegrip. Van de overige 
vierr prijswinnaars had alleen Woltmann enige naam als uitgever en 
hoofdredacteurr van de Politisch-anthropologische Revue, maar juist 
hijj  weigerde zoals gezegd zijn prijs en liet zijn boek zelfstandig uitge-
ven.2'66 Een andere bekende deelnemer, Ammon, moest worden gedis-
kwalificeerdd omdat hij, tegen de spelregels, een reeds bestaand boek 
hadd ingezonden, de derde druk van zijn Die Gesellschaftsordnung und 
ihreihre natürlichen Grundlagen. 

Zieglerr deed, als wetenschappelijk uitgever van de serie Natur und 
Staat,Staat, geen moeite onpartijdig te lijken. In de inleiding tot de serie 
maaktee hij duidelijk dat degenen die de erfelijkheidsleer of het selec-
tieprincipee volledig loochenden, onwetenschappelijk bezig waren, im-
plicerendd dat zij niet op een prijs of op uitgave van hun geschrift be-
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hoefdenn te rekenen. Slechts één auteur die het belang van de afstam-
mingsleerr voor politiek en wetgeving in twijfel trok, werd in de serie 
opgenomen.. Ziegler zelf had zich al in eerdere publicaties een over-
tuigdd aanhanger getoond van de opvatting dat het darwinisme grote be-
tekeniss voor de sociale wetenschap had. In het bijzonder had hij zich 
daarbijj  gemengd in de breed gevoerde discussie of het darwinisme het 
gelijkk bewees van de sociaal-democraten. Hij voerde aan dat zij, hun 
leiderr August Bebel voorop, de evolutietheorie verdraaiden om deze 
voorr hun politieke karretje te spannen. Maar dat het, de politieke impli-
catiess daargelaten, "onvermijdelijk" was de sociale toepassing van 
Darwinss afstammingsleer te onderzoeken, stond voor Ziegler vast. 
Glashelderr zette hij de gevolgen van die leer uiteen: waar de mens zich 
eerstt het doel van de Schepping waande en zijn eigen plaats in de we-
reldd op metafysische gronden stoelde, betekende de natuurwetenschap-
pelijkee zienswijze dat de mens een lid was in een lange rij van organis-
men,, waarvan hij blijkens sporen in zijn lichaam en geest afstamde, on-
derworpenn aan dezelfde biologische wetten. Deze zienswijze had, re-
aliseerdee Ziegler zich, gevolgen op het psychologische vlak: de boven-
natuurlijkee mensenziel werd vervangen door het concept van de geest 
alss het - vergankelijke - product van de hersenactiviteit, als een door 
erfelijkee aanleg en andere natuurlijke oorzaken bepaald verschijnsel. 
Enn zij had evenzeer gevolgen op het sociologische en politiek-staat-
kundigee vlak: de erfelijkheid betekende dat mensen ongelijk waren, 
mett alle implicaties daaraan verbonden. En ook op zeden en wetten, 
waarvann de staat de hoeder was, was de natuurlijke selectie van toepas-
sing:: wanneer zij niet voldoende waren aangepast aan de omstandighe-
den,, was dit schadelijk voor de staat.217 

Zieglerr constateerde dat vrijwel alle politieke richtingen in de inzen-
dingenn waren vertegenwoordigd. Hij verbond daaraan de conclusie 
"datt geen van de bestaande politieke partijen het recht heeft haar be-
ginselenn voor te stellen als voortvloeisels van de afstammingsleer, 
zoalss veel sociaal-democraten in populaire geschriften hebben gepro-
beerdd te doen." Tot de (darwinistische) marxisten in dat debat rekende 
hij,, behalve Bebel en de Italiaan Enrico Ferri, ook Woltmann, die zich 
echterr inmiddels meer tot het revisionisme van Bernstein aangetrokken 
voelde.. Men zou overigens verwachten dat vooral politici en journalis-
tenn zich druk maakten over de vraag of het darwinisme het gelijk van 
hett socialisme bewees. Wat echter opvalt is hoe groot juist de rol van 
natuuronderzoekerss als Haeckel, Virchow, Oscar Schmidt en Ziegler 
zelff  hierbij was. Niet zelden bracht de polemiek hen ertoe zich verder-
gaandd over de sociale en politieke implicaties van het darwinisme uit te 
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sprekenn dan zij wellicht binnen de meer besloten sfeer van hun weten-
schappelijkee werk zouden hebben gedaan.218 

Eénn politieke richting was bij de ingezonden manuscripten volgens 
Zieglerr duidelijk oververtegenwoordigd: het viel hem op dat talrijke 
auteurss kozen voor een "gematigd staatssocialisme" en hij schatte dat 
inn eenderde van alle bijdragen zelfs een verregaande vorm van staats-
socialismee werd bepleit. In al deze geschriften werd het socialisme in 
verbandd gebracht met de evolutieleer. Daarentegen was er van alle in-
zendingenn met enige substantie slechts één waarin, in de lijn van Spen-
cer,, het liberalisme werd verdedigd als de meest met de evolutieleer 
overeenstemmendee politieke filosofie. Ziegler tekende bij deze kenne-
lij kk geringe populariteit van het liberalisme aan, dat er sprake was van 
eenn tendens naar een actievere sociale politiek, die nu eenmaal een 
sterkee staat vergde die ordenend kon optreden.219 De roep om meer 
staatsinvloedd kwam ten dele voort uit de opvatting dat er onder cultu-
relee invloed een biologische ontaarding van de mens dreigde. De hier-
uitt resulterende eugenetische denkbeelden werden door Ziegler niet al-
leenn gezien als verenigbaar met het 'staatssocialisme', maar ook als 
eenn rechtstreekse uiting daarvan. Voor hem was dit 'staatssocialisme' 
eenn wezenlijk andere politieke richting dan het marxistische en com-
munistischee socialisme. Het 'staatssocialisme' was niet alleen een re-
actiee op het liberalisme, maar evenzeer op de tendens tot democratise-
ring,, die niet zelden als oorzaak van de ontaarding werd gezien. De 
aanhangerss van het 'staatssocialisme' bepleitten een krachtig staatsin-
grijpenn op biologische grondslag, leidend tot een regulerende bevol-
kingspolitiekk die de ontaarding weer ongedaan moest maken.220 

Ludwigg Woltmann had de 10.000 mark van de eerste prijs goed kunnen 
gebruiken.. Sinds hij in 1899 al na korte tijd had besloten zijn praktijk 
alss oogarts in Barmen op te geven, moest hij zien rond te komen van de 
weinigee middelen die zijn pen hem opbrachten. En het tijdschrift dat 
hijj  in 1902 rond Pasen had opgericht, de Politisch-anïhropologische 
Revue,Revue, was bepaald geen goudmijn. Het had soms veel weg van een 
eenmansbedrijf:: verschillende nummers werden grotendeels door 
Woltmannn in zijn eentje gevuld, waarbij hij in totaal meer dan dertig 
pseudoniemenn gebruikte om dit te verhullen.221 Door het uitgeven en 
redigerenn van de Revue verwierf hij zich een welhaast persoonlijke 
spreekbuiss en een zekere aanhang. Toen zijn teleurstellende plaatsing 
inn de Krupp-wedstrijd bekend werd, leidde dit tot verschillende adhe-
siebetuigingen,, die in "zijn" Revue breed werden uitgemeten. De ras-
senonderzoekerr Ludwig Wilser stak niet onder stoelen of banken dat 
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naarr zijn mening Woltmanns boek {Politische Anthropologie) ver 
bovenn de andere inzendingen uitsteeg. Maar ook bekendere onderzoe-
kerss als Ammon en Vacher de Lapouge namen het voor Woltmann op. 
Zelfss Haeckel in eigen persoon, die aan de wieg van de prijsvraag had 
gestaan,, liet in een brief aan Woltmann weten dat hij de beslissing van 
dee jury betreurde. De brief werd prompt in de Revue gepubliceerd.222 

Eenn eerste prijs zou Woltmann misschien ook geholpen hebben bij 
hett realiseren van zijn grote droom: een aanstelling als hoogleraar in de 
filosofie.. Maar een academische carrière bleek voor hem niet wegge-
legd.. In maatschappelijk en wetenschappelijk opzicht was hij gedoemd 
eenn randfiguur te blijven, die vooral onder racisten als Lapouge en 
Houstonn Stewart Chamberlain een kleine schare bewonderaars had.223 

Zijnn ster zou pas in een heel andere tijd en onder geheel andere omstan-
dighedenn rijzen: in 1936 werd zijn boek Politische Anthropologie op-
nieuww uitgegeven door Otto Reche, hoogleraar rassen- en volkenkunde 
inn Leipzig en een overtuigd nazi. Reche vierde Woltmann als voorloper 
vann het nationaal-socialisme, noemde hem "een der koene wegberei-
derss van de volkse en rasgedachte, de wereldbeschouwing dus die tot 
grondslagg van het nationaal-socialisme werd". Helemaal zonder aan-
leidingg was deze gelijkschakeling (die ook Lapouge en Ratzel over-
kwam)) niet. Woltmann had, na zijn Krupp-debacle, zeer uitvoerig het 
Germaansee ras aangeprezen als hoogste cultuurbrenger. Hij meende 
datt het de Germanen waren die, op de ruïnes van de met het Romeinse 
Rijkk ondergegane Romaanse cultuur, nieuwe cultuurscheppende staten 
haddenn opgebouwd. Deze opvatting werkte hij uit in een tweetal boe-
ken:: Die Germanen und die Renaissance in Italien (1905) en Die Ger-
manenmanen in Frankreich (1907). Men behoefde, vond hij, slechts de Ger-
maansee schedelvorm in ogenschouw te nemen om zich van de bijzon-
deree rol van de Germanen te overtuigen; die schedel was de "belang-
rijkstee organische drager van de geesteskracht" die de Germanen eigen 
was.2244 Deze opvattingen laten zien dat Reche de waarheid geen ge-
weldd aan hoefde doen om Woltmann te kunnen presenteren als een ge-
loverr in de raciale superioriteit van het Germanendom. Niettemin vond 
Rechee het nodig om, naast redactionele ingrepen in de hoofdtekst, ei-
genhandigg een aantal antisemitische voetnoten in de heruitgave van 
PolitischePolitische Anthropologie aan te brengen. Zo werd het boek naar de na-
tionaal-socialistischee mores bijgekleurd.225 

Woltmannn behoorde tot een jongere generatie dan Ammon, Schaffle en 
Lapouge.. Hij maakte, anders dan zij, de Frans-Duitse oorlog niet mee. 
Toenn hij op 18 februari 1871 werd geboren in Solingen, een om zijn ij -
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zerindustriee bekend stadje in Krupps Ruhrgebied, waren de veldslagen 
mett de Fransen alweer verleden tijd en was het Duitse Keizerrijk in-
middelss een maand oud. Woltmanns vader beoefende het oer-Duitse 
handwerkk van meubelmaker, maar hij wist zijn bedrijfje uit te bouwen 
tott een redelijk florerende meubelhandel. Zoon Ludwig had geheel an-
deree interesses: hij zocht artistieke ontplooiing in het maken van uiterst 
natuurgetrouwee tekeningen en, zoals gezegd, droomde ervan hoogle-
raarr in de filosofie te worden. Hij bleek bovendien reislustig en weinig 
honkvast.. Toen hij na het gymnasium ging studeren, trok hij kriskras 
doorr Duitsland, van universiteit tot universiteit: Marburg, Bonn, Mün-
chen,, Berlijn en Freiburg im Breisgau. In 1895 promoveerde hij in de 
medicijnenn op een proefschrift over de hypochondrische gemoedstoe-
stand;; het jaar daarop promoveerde hij bovendien in de filosofie, op 
eenn proefschrift waarin hij, mede onder invloed van Darwin, aan de 
ethiekk een genetische grondslag trachtte te geven.226 Zijn denken stond 
duss al vroeg in het teken van de sociale toepassing van het darwinisme. 
Datt bleek opnieuw in 1898 toen hij niet alleen lid werd van de sociaal-
democratischee partij, maar zich ook, in Die Darwinsche Theorie und 
derder Sozialismus, afvroeg hoe de politieke ideologie waartoe hij zich 
hadd bekend, zich tot het darwinisme verhield. Hij wilde aantonen dat 
hett mogelijk was een socialistisch program op Darwin te baseren en dat 
hett onterecht was dat de 'bourgeois-darwinisten' zich op het darwi-
nismee beriepen. Spoedig echter keerde hij Bebels sociaal-democratie 
dee rug toe, al bleef hij socialist. En darwinist. Zijn Politisch-anthropo-
logischelogische Revue had uitdrukkelijk tot doel de leer van de natuurlijke se-
lectiee toe te passen op de organische, sociale en geestelijke ontwikke-
lingg van de volkeren.227 

Datt Woltmann tot een jongere generatie behoort, blijkt ook uit het feit 
datt hij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de erfelijkheids-
leerr in zijn sociaal-biologische bespiegelingen verwerkte. Naast de 
leermeesterr Darwin kwam zo de leermeester Weismann te staan. Au-
gustt Weismann is wel de meest consequente aanhanger van de theorie 
vann de natuurlijke selectie uit de gehele negentiende eeuw genoemd.228 

Hijj  droeg met veel invloed de overtuiging uit dat, anders dan Lamarck 
dacht,, eigenschappen die een organisme in contact met de omgeving 
verwerft,, niet erfelijk zijn. Lamarcks theorie veronderstelde dat het-
geenn het lichaam aan veranderingen ondergaat, langs genetische weg 
konn worden doorgegeven. Weismann ontleende echter aan zijn eigen 
onderzoekk het inzicht dat de kiemcellen en de lichaamscellen geschei-
denn zijn, in die zin dat de kiemcellen onbeïnvloedbaar zijn door het-
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geenn de lichaamscellen ondergaan. Dit is wat bekend werd als Weis-
mannss theorie van de continuïteit van het kiemplasma. Maar wat ver-
oorzaaktee dan de transformatie van organismen, waar kwam geneti-
schee variatie dan vandaan? Weismanns antwoord luidde dat er bij de 
voortplantingg een genetische recombinatie plaatsvond, waardoor de 
verschillendee erfelijke eigenschappen van beide ouders werden ge-
combineerd,, niet door te versmelten, maar door een nieuwe, unieke, 
combinatiee te vormen uit de twee reeksen ouderlijke genetische eigen-
schappen.. Er was bovendien sprake van kiemselectie: de natuurlijke 
selectiee had schijnbaar betrekking op het individu, maar in feite was 
hett de aanleg in de kiemcel die werd geselecteerd. Of een plant of dier 
zichh zodanig wist aan te passen aan de omstandigheden dat de strijd om 
hett bestaan kon worden overleefd, lag geheel besloten in het genetisch 
materiaal. . 

Hett genetisch determinisme dat aan Weismanns benadering van een 
onveranderlijkk kiemplasma eigen was, werd door Woltmann niet als 
bezwaarr gezien. Onomwonden duidde hij Weismanns theorie, die hij 
opp één lij n plaatste met de opvattingen van Galton, aan met de term 
'predeterminatieleer'.. Onder invloed van Weismann en Galton kreeg 
alduss de aangeboren, onveranderlijke, aanleg van de mens een hoofd-
roll  in de antropologie van Woltmann.229 Zo betoogde hij, in reactie op 
eenn uitlating van Marx over de voortschrijdende omvorming van de 
menselijkee aard in de geschiedenis, dat de lichamelijke en geestelijke 
kenmerkenn waardoor de verschillende rassen zich van elkaar onder-
scheidden,, constant waren: 

Dee eigen aard en de graad van intellectuele begaafdheid van rassen blij-
ven,, ondanks alle historische veranderingen, onveranderd voortbe-
staan.. De rassen zijn natuurfactoren... Het ontstaan van deze ras-be-
gaafdhedenn ligt buiten de geschiedenis in engere zin... Het is een deel 
vann de 'organische voorgeschiedenis' van de cultuurgeschiedenis, 
waaroverr Lamarck en Darwin ons gefundeerde inzichten hebben ver-
schaft.^0 0 

Dee merkwaardige situatie ontstond nu dat Woltmann verbaal de evolu-
tietheoriee aanvaardde en deze ook op mens en maatschappij van toe-
passingg achtte, maar de raciale aanleg van het individu, waarop hij vrij -
well  alles meende te moeten terugvoeren, als een vaste, niet-evolueer-
baree grootheid ging beschouwen. Hoewel hij weigerde om afscheid 
vann Lamarck te nemen, zoals uit het citaat al blijkt, moest hij uiteinde-
lij kk tot de conclusie komen dat alleen door kunstmatige selectie bij de 
voortplantingg rasveredeling mogelijk was. De dragers van de kiemcel-
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lenn met de hoogste raciale eigenschappen - in de opvatting van Wolt-
mannn konden dit alleen Germanen zijn - moesten er toe worden ge-
brachtt door selectieve voortplanting vermenging met inferieure kiem-
cellenn te voorkomen.23' Wat we hier bij Woltmann aantreffen is een ta-
melijkk klassieke vorm van essentialisme: de essenties (raciale aanleg) 
zijnn constant en variaties die optreden zijn ofwel inferieure afwijkin-
genn (ontaardende vermenging met minder-hoogwaardige rassen), 
ofwell  rasverbeteringen door zorgvuldige teeltselectie. Zo wees de ra-
cialee barometer afwisselend op bestendig en onbestendig. Het was ove-
rigenss een essentialisme met een materialistische in plaats van een 
idealistischee ondergrond. Het leven - ook het sociale leven - kon vol-
genss Woltmann alleen vanuit zijn fysiologische grondslag worden ver-
klaard.. "De macht van de ideeën loopt stuk op de organische beperking 
vann de natuurlijke begaafdheid."232 

Woltmannss racisme was goeddeels van Frans-aristocratische oor-
sprong.. Van graaf Vacher de Lapouge leende hij ideeën over de superi-
oriteitt van het arische ras en van graaf Gobineau nam hij de gedachte 
overr dat de hele geschiedenis werd beheerst door de natuurlijke onge-
lijkheidd van de rassen en dat de politieke cultuur antropologisch -
waarmeee hij bedoelde: raciaal - bepaald was.233 De evolutie van soor-
tenn werd bij Woltmann zo tot een evolutie van rassen. Een evolutie, 
zoalss we zagen, in beperkte zin, aangezien de aangeboren aard en aan-
legg die elk ras kenmerkten volgens hem geen verandering konden on-
dergaan.. Wel traden er per ras processen van degeneratie en regeneratie 
op,, maar - en dit mythisch element deelde Woltmann met andere racis-
tenn - er bleven altijd groepen over die erin slaagden de zuiverheid van 
hett oerras te bewaren. Van een evolutie van de mensheid als geheel kon 
inn de ogen van Woltmann geen sprake zijn; elk menselijk ras maakte 
zijnn eigen ontwikkeling door. De verschillen tussen de rassen waren 
groot.. Sommige rassen waren actief, andere passief. Hij achtte het een 
kenmerkk van de actieve, "energische", rassen dat zij de vruchtbaarste 
grondenn en de meest strategische gebieden op anderen veroverden, een 
opvattingg die de Duitse expansiedrift versierde met een pluim van na-
tionalee raciale trots. De actieve rassen waren cultuurscheppend, de pas-
sievee cultuurarm. ("...de schepping van een cultuur is een biologische 
prestatie...").. Cultuurscheppende rassen kenden een grotere variatie, 
waaruitt gedifferentieerdere sociale omstandigheden voortkwamen, die 
opp hun beurt weer een nieuwe aanleiding tot variatie, selectie en aan-
passingg waren.234 
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Doordatt de strijd om het bestaan bij Woltmann een rassenstrijd werd, 
kwamm het accent, in plaats van op het individu, op de collectiviteit te 
liggen.. Ook aan het bestaan van sociale klassen en hun confrontatie gaf 
hijj  een raciale uitleg: "De arbeidersklasse in de moderne industriesta-
tenn is het resultaat van een sociaal proces van teeltselectie, waardoor in 
eenn reeks van generaties het kernbestand van de arbeidersbevolking 
gevormdd is..." Biologisch was verankerd dat er 'heren en knechten' 
waren.. Individuele selectie kon dit volgens Woltmann niet verklaren. 
Collectievee processen, zoals volksverhuizingen en oorlogen, waren ge-
paardd gegaan met groepsselectie en daarin lag de sleutel. Bijvoorbeeld: 
eenn volk van akkerbouwers werd onderworpen door een begaafder 
volkk van jagers. De raciaal superieure veroveraars ontwikkelden zich 
vervolgenss tot een militair en sociaal dominante aristocratie, terwijl de 
akkerbouwerss letterlijk werden geknecht. Zolang beide groepen zich 
overwegendd in eigen kring bleven voortplanten, bleef er sprake van het 
naastt elkaar bestaan van een ras van heren en een ras van knechten. En 
zolangg het herenras zijn surplus aan Germaans bloed, waaraan het in 
oorsprongg zijn overheersende positie had te danken, wist te bewaren, 
zouu het blijven domineren. Opnieuw horen we hier, tussen Woltmanns 
woordenn door, de stem van Gobineau, die de racistische utopie van een 
racerace des princes verkondigde en die (net als Lapouge na hem) meende 
datt zelfs de Franse revolutie slechts kon worden begrepen als een strijd 
tussenn verschillende - van oorsprong Germaanse - raciale groepen in 
Frankrijk.235 5 

Woltmannss Politische Anthropologic was aldus een ongemakkelijke 
synthesee van darwinisme en racisme. Het opmerkelijke daarbij was dat 
hijj  de racistische component grotendeels ontleende aan de anti-evolu-
tionistt Gobineau, die iedere verwijzing naar een verband tussen mens 
enn mensapen als een belediging voor de mens beschouwde. En die de 
verschillendee rassen als onveranderlijke typen zag met ieder een afzon-
derlijkee oorsprong. Deze zienswijze van Gobineau werd door Wolt-
mannn verbonden met Weismanns theorie van de continuïteit van het 
kiemplasma.. Hoe 'tegennatuurlijk' de gelegde verbinding tussen de 
neodarwinistt Weismann en de anti-evolutionistische aristocraat Gobi-
neauu ook was, voor Woltmann bood zij de mogelijkheid om racisme en 
darwinismee met elkaar te verzoenen. In wezen echter dwaalde hij door 
toedoenn van Gobineau en zijn geestverwant Lapouge ver van het ei-
genlijkee darwinisme af, kennelijk zonder dat hij het zelf inzag.236 De 
natuurlijkee selectie werd bij Woltmann tot een 'strenge teeltselectie' 
doorr middel waarvan de natuur harmonische - raszuivere - vormen 
creëerde.. Zij deed dit doorkruisingen van verschillende rassen, die tot 
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disharmoniee leidden, te elimineren. Dit was een terugkeer naar predar-
winistischee opvattingen over een naar harmonie strevende natuur. En 
mett het dogma van de raszuiverheid en de aangeboren Germaanse su-
prematiee werd de stap naar mythologie en antisemitisme gezet.237 Ras-
vermengingg van Germanen met joden achtte hij "niet aan te bevelen". 
Antisemitischee platitudes werden met behulp van een darwinistische 
terminologiee verlevendigd, bijvoorbeeld wanneer hij stelde dat de 
jodenn hun "geest van handelen en sjacheren door een natuurlijk selec-
tieprocess tot de meest prominente bekwaamheid van hun ras aange-
kweekt""  hadden. In de toekomstige politieke ontwikkeling voorzag hij 
eenn Enlmischung van de verschillende rassen, waarbij de joden, de 
"enigee succesvolle concurrenten van de Germanen", zouden terugke-
renn naar een eigen joodse staat.238 

Mett een motto van Haeckel had Woltmann zijn boek geopend: "De we-
reldgeschiedeniss is een onderdeel van de geschiedenis van de organi-
schee evolutie". Het stond voor hem vast dat de maatschappij een orga-
nismee was. Al het sociale leven had een organische oorsprong. "Elke 
socialee vertakking en ordening is fysiologisch bepaald". Want ieder 
menss was het product van een lange reeks voorvaderen en droeg zo-
doendee voor eens en altijd het stempel van de organische omstandighe-
denn die zijn afstamming hadden bepaald. Voor Woltmann was dit 
slechtss een andere, meer abstracte, wijze om op te schrijven dat de 
maatschappelijkee verhoudingen raciaal bepaald waren: "Het fysiolo-
gischh fundament van het sociale leven... is niets anders dan het ras." 
Hett proces van raciale ontwikkeling was de natuurlijke grondslag van 
hett sociale ontwikkelingsproces.239 Wanneer de sociale selectiemecha-
nismenn al tezeer afweken van de natuurlijke, degenereerde het ras. Dit 
wass bijvoorbeeld het geval wanneer sociale privileges en geërfd bezit 
(socialee selectiemechanismen) gingen bepalen wie er in een samenle-
vingg de hoogste posities innamen, in plaats van de individuele capaci-
teitenn (natuurlijk selectiemechanisme). Bovendien ging een hoog be-
schavingsniveauu vaak samen met een grotere morele gevoeligheid te-
genoverr "de zwakken, zieken, dommen en verdorvenen"; door hen te 
helpenn werd de natuurlijke selectie uitgeschakeld. Deze vormen van 
socialee selectie bewerkstelligden dat de voortplanting niet meer op een 
juiste,, natuurlijke, manier door een selectieproces werd gestuurd. Raci-
aall  verval was het gevolg. Om dit tegen te gaan was het noodzakelijk in 
dee inrichting van economie, rechtsstelsel en geestelijk leven optimale 
voorwaardenn te scheppen voor de selectie van de besten. Voor de fy-
siekee gezondheid van een ras was het bovendien noodzakelijk dat er 



88  W E T E N S C H AP A L S R E M E D I E 443 3 

eenn voortdurende "hygiënische selectie" plaatsvond, dat wil zeggen 
besmettelijkee ziektes en oorzaken van kindersterfte moesten ongehin-
derdd hun werk kunnen doen, omdat ze het ras zuiverden van de zwakste 
elementen.240 0 

Hoewell  hij grote nadruk legde op de fysische grondslag van staat en 
maatschappij,, onderkende Woltmann - op een wijze die aan Bagehot 
doett denken - dat de geestelijke verworvenheden van een ras via een 
process van 'sociale overerving' op de volgende generatie werden over-
gedragen.. Het imiteren van het voorbeeld van anderen en het navolgen 
vann de traditie speelden hierbij een centrale rol. Maar, sprekend over de 
rechtsverhoudingen,, benadrukte hij toch weer dat deze zich ontwikkel-
denn analoog aan de fysiologische transformatie die een ras door-
maakte:: "De fysiologische veranderingen leiden in het openbare leven 
tott voortdurende wijzigingen in de 'strijd om het recht', waarbij de ver-
anderdee organische en economische machtssituatie haar juridische er-
kenningg tracht te verkrijgen..." In de loop der generaties ondergingen 
dee biologische grondslagen van de juridische en politieke inrichting 
vann een volk veranderingen, bijvoorbeeld door bevolkingsgroei of een 
gewijzigdee bevolkingssamenstelling als gevolg van immigratie en 
emigratiee van volksgroepen. Ook wijzigingen in het peil van de be-
gaafdheidd en de ontwikkeling van de natuurlijke instincten, die de ge-
voelenss van vijandschap, suprematie en solidariteit bepaalden, werkten 
doorr in de evolutie van rechterlijke instituties.241 Aan de politiek ver-
deeldee en juridisch geregelde macht lag aldus een biologisch-raciaal 
bepaaldee macht ten grondslag. 

Dee politieke constituties en juridische wetten zijn de intellectuele uit-
drukkingg van sociale aanpassingen van een ras aan de omstandigheden 
diee zijn bestaan en ontwikkeling bepalen. Ze komen voort uit de externe 
strijdd van het ras, of uit het wedijveren dat in zijn eigen gelederen tus-
senn eenlingen of groepen ontbrandt. De strijd om het bestaan wordt tot 
eenn strijd om de sociale macht. De strijd om het recht is daarom naar 
zijnn oorsprong en algemene betekenis een strijd om het recht van de 
sterkste.242 2 

Hett strafrecht zou dan ook ten dienste moeten staan van de sociale se-
lectie,, meende Woltmann. Met lede ogen moest hij aanzien hoe in de 
modernee samenleving de doodstraf, de levenslange opsluiting en an-
deree straffen die de crimineel permanent uitsloten van het voortplan-
tingsproces,, steeds meer werden vervangen door tijdelijke, niet-selec-
terende,, vrijheidsstraffen. De rechtsorde diende selectiemechanismen 
tee bevatten, die de in raciaal opzicht beste individuen en families aan 
dee invloedrijkste maatschappelijke posities konden helpen. Woltmann 
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kwamm niet op de gedachte dat juist deze juridische bevoordeling tot een 
mett de natuurlijke selectie strijdige vorm van concurrentievervalsing 
zouu leiden, die de echte sterken bovendien niet nodig zouden moeten 
hebben.. Sterker nog, wanneer Woltmann hier consequent zou hebben 
vastgehoudenn aan Weismanns erfelijkheidsleer, had hij moeten conclu-
derenn dat dergelijke sociale bevoordeling nutteloos was in het licht van 
hett biologisch determinisme.243 

Dee Krupp-prijsvraag schreef voor dat mededingers ook dienden in te 
gaann op de betekenis van de evolutiebiologie voor de (partij)politieke 
verhoudingen.. Woltmann gehoorzaamde aan dat voorschrift en ver-
klaardee "dat het ontwikkelingsproces van de sociale en politieke for-
matiess een biologisch gebeuren is, dat ten dienste staat aan de fysiolo-
gischee voortplanting en intellectuele evolutie van het mensdom." In 
oorsprongg lagen er volgens hem steeds raciale tegenstellingen ten 
grondslagg aan de opsplitsing in partijen, maar ook later, toen de econo-
mischee klassentegenstellingen naar voren kwamen, bleef daarin het ra-
cialee element, op de achtergrond, min of meer invloedrijk. 

Woltmannn reduceerde de politiek tot de fysieke voortplantingsdrift. 
All ee streven naar heerschappij was bij hem, net als bij Lapouge, een 
maatschappelijkee uiting van de strijd om lichaamsbehoud en fysieke 
vermeerdering.. De vorming van politieke en economische macht was 
geenn kwestie van vrije keuze; de noodzaak van fysiek zelfbehoud 
dwongdwong personen en groepen om macht te vergaren. In de concurrentie-
strijdd om schaarse bestaansmiddelen en vruchtbare gebieden, die 
zowell  binnen de groep als met vijanden van buitenaf werd uitgevoch-
ten,, bleek de noodzaak van een straffe leiding. Zo vormde zich een 
centralee macht. Het waren de fysiek sterksten die de macht in handen 
kregenn en daarmee was het de ongelijkheid tussen individuen en rassen 
-- sterk en zwak - die volgens Woltmann de kern vormde van het ver-
schijnsell  macht.244 

Ditt waren de hoofdlijnen van "de natuurgeschiedenis van de staat" 
zoalss hij die zag, een staat die zich geleidelijk had ontwikkeld uit de 
horde,, de stam en de met de bodem verbonden, sedentaire, natie. Deze 
natuurlijke,, fysiologische, ontwikkelingswijze van de staat bewees in 
Woltmannss ogen het ongelijk van het liberalisme. 

Dee natuurlijke oorsprong van het staatkundige leven is er de oorzaak 
vann dat de door de liberale theorie verlangde gelijkheid van alle staats-
burgerss voor de wetten van de rechtsstaat en het gelijkelijk meewerken 
vann allen aan wetgeving en bestuur, in werkelijkheid onmogelijk blij -
kenn te zijn. Het fysieke onderscheid tussen sterken en zwakken..., de 
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natuurlijkee tegenstelling tussen heren en knechten, maakt de burger-
lijkee rechtsgelijkheid en rechtszekerheid steeds weer tot een illusie.245 

Hett ging er hem juist om, het sterke door de staat te beschermen, zelfs 
wanneerr dit moest leiden tot het vernietigen van het zwakke. Want wie 
dee verschillende volkeren bestudeerde, kreeg steeds hetzelfde ziekte-
beeldd voor ogen: een voortdurend erger wordende fysieke ontaarding 
inn alle kringen van het volk, als gevolg van een gebrek aan fysieke se-
lectie.. Als tegenmaatregel moest het gezonde en 'edele' deel van de 
huidigee generatie door rashygiënische en raspolitieke ingrepen behou-
denn en beschermd worden. Teeltselectie was onmisbaar voor een ge-
zondd politiek en geestelijk leven. De zwakken en zieken dienden, zo-
nodigg door wettelijke verboden, ervan te worden weerhouden zich 
voortt te planten. En de kapitalistische productiewijze diende te worden 
verlaten,, omdat ze door de accumulatie van vermogen in de handen van 
slechtss weinigen tot gewetenloze uitbuiting leidde van de beste krach-
tenn van het ras, zoals de zuiver Germaanse delen van de boerenstand. 
Hett zou verkeerd zijn te denken dat het Woltmann hierbij slechts ging 
omm theoretische inzichten. Hij had duidelijk een programma voor een 
staats-eugeneticaa voor ogen. En hij realiseerde zich de politieke poten-
tiee van deze denkbeelden: "Het rasgevoel is een politiek-effectieve 
macht".246 6 

Dee vreselijke waarheid van deze uitspraak heeft Woltmann niet meer 
aann den lijve ondervonden. In januari 1907, drie weken voor zijn zes-
endertigstee verjaardag, verdronk hij, overwinterend in het milde zuide-
lijk ee klimaat aan de Italiaanse Riviera. Bij Sestri Levante werd hij, 
zwemmendd in een inham tussen de rotsen, waarschijnlijk getroffen 
doorr een hartaanval. Zijn geestelijke nalatenschap raakte spoedig in 
vergetelheid.. Reche's heruitgave van zijn werk in 1936 schijnt daarin 
maarr weinig verandering te hebben gebracht, aangezien zijn denkbeel-
denn niet veel indruk op de nazi's maakten, ook al werd hij ten tonele 
gevoerdd als heraut van de superioriteit van het nordische ras en één van 
dee scheppers van de rassenbiologie.247 

Tochh is Woltmann zeker niet zonder betekenis. Dat komt in de eerste 
plaatss door zijn belangrijkste creatie, de Politisch-anthropologische 
Revue,Revue, die haar oprichter overleefde en nog tot in 1922 bleef verschij-
nen,, steeds verder afkalvend en afdrijvend in arisch-racistische en anti-
semitischee richting. Maar in de beginperiode had de Revue ongeveer 
20000 abonnees en werd zij, met haar academische ambities, een verza-
melpuntt van gelijkgestemden, zoals Gumplowicz, Ratzenhofer, 
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Wilser,, Lapouge, Haeckel, Von Ehrenfels, August Forel en Friedrich 
Naumann.2488 Zo droeg het tijdschrift ertoe bij dat het bewustzijn ont-
stondd dat er sprake was van een groep van sociaal-antropologen. Wolt-
mannn toonde zich bovendien, in 1903, terdege bewust van zijn ver-
wantschapp met een groep "darwinistische sociologen", waarvan hij 
Benjaminn Kidd als een vertegenwoordiger beschouwde. Elders sprak 
hijj  van de nieuwe "organische sociologie", vertegenwoordigd door 
Schaffle,, Von Lilienfeld en René Worms, om daaraan toe te voegen: 

Eenn 'organische' sociologie is niet toereikend. De sociologie moet veel-
eerr biologisch zijn...; zij dient ras en maatschappij in hun wetmatige 
samenhangg te begrijpen en het raciale proces als natuurlijke grondslag 
vann het sociale proces.,. 

Opvallendd is dat Woltmann, behalve over "darwinistische sociologen", 
eerderr ook sprak over "de sociaal-darwinisten", die zich in zijn ogen 
kenmerktenn doordat ze droomden van een hedendaagse aristocratie 
vann 'de besten', zonder precies te weten wie ze daartoe moesten reke-
nen.. Ook sprak hij destijds (1899) over de "bourgeois-darwinisten", 
waarmeee hij kennelijk doelde op degenen die in de kapitalistische be-
staansstrijdd een goede vorm van natuurlijke selectie zagen.249 Daar te-
genoverr stelde hij dat het darwinisme juist de grondslag legde voor het 
socialisme,, zijn versie van het socialisme, waarin gelijke kansen wer-
denn geboden zodat er een eerlijke sociale en economische bestaans-
strijdd kon plaatsvinden. Alleen dan zou het proces van sociale selectie 
ervoorr zorgen dat de (biologisch) sterksten die strijd zouden winnen 
tegenn de meest gewieksten uit de bezittende klasse en alleen dan zou-
denn de sterksten het voortplantingssucces kennen dat hen van nature 
toekwamm om hun goede eigenschappen door te geven aan het nage-
slacht. . 

Hoewell  hij zijn geloof in een gelijke-kansen-scheppend socialisme 
verloor,, bleef hij zoeken naar mogelijkheden voor een socialisering 
vann de voortplanting. Hij was zich er van bewust dat hij op deze wijze 
zochtt naar een verbinding tussen "politiek en biologie", als alternatief 
voorr de partijpolitieke praktijk die hij was gaan haten. In het laatste ar-
tikell  dat hij voor zijn dood schreef, pleitte hij voor de vorming van een 
'ministeriee van volksgezondheid', dat in wezen een ministerie voor de 
eugeneticaa was. Dit ministerie zou "de totale biologische huishouding 
vann de natie" moeten beheren door de immigratie en emigratie te con-
trolerenn en huwelijken te bevorderen of ontmoedigen, al naar gelang de 
tee verwachten waarde van het nageslacht. De staat kreeg zo de taak om 
dee biologische gezondheid van het volk te bewaken. Hier was het over-
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duidelijkk de arts in Woltmann die zijn politieke strategie bepaalde, in-
dachtigg het kernprincipe van zijn politieke antropologie: "De biologi-
schee geschiedenis van de mensenrassen is de werkelijke en fundamen-
telee geschiedenis van de staten."250 Zijn afkeer van de politiek was 
bepaaldd geen afkeer van staatsinvloed, zolang de staat zich maar liet 
leidenn door zijn politieke antropologie. En zolang de staat maar de in-
voeringg bevorderde van een nieuwe, evolutionair-biologische moraal, 
gerichtt op de gezondheid van maatschappij en volk. Voor Woltmann 
stondd vast dat deze biologisering en verwetenschappelijking van de po-
litiekk dringend noodzakelijk was om afstand te nemen van de politieke 
economiee als het oude paradigma van sociaal beleid. Het was de op-
maatt voor de radicaal racistische politiek van de toekomst.25' 




