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9 9 

HaeckelsHaeckels strijd om de Duitse ziel 

DEE CULTUURFILOSOOF EN HET SPOOK VAN HET 
ULTRAMONTANISM E E 

Guirlandess gaven de straten en pleinen een feestelijk aanzien. Op de 
marktt was een speciale tribune verrezen. In de omringende huizen ver-
huurdenn de eigenaren de plaatsen voor hun ramen die het mooiste uit-
zichtt op het verwachte spektakel boden. Hotel Zum schwarzen Baren 
wass opgepoetst en had een extra groot bed laten komen voor een extra 
grotee gast. Jena, het stadje met de beroemde middeleeuwse universiteit 
waaraann voor altijd de magische namen van Goethe, Schiller, Fichte en 
Schellingg waren verbonden, had zich in juli 1892 opgemaakt om Fürst 
Bismarckk een grootse ontvangst te bezorgen. Toen de trein met het 
hogee bezoek het station binnenreed, barstte er een kort maar hevig on-
weerr los. Het leek symbolisch voor de weinig aantrekkelijke situatie 
waarinn Bismarck zich sinds enige tijd bevond. De notabelen van Jena 
kondenn hem niet meer aanspreken als Reichskanzler nu hij, de loods 
diee Duitsland naar de nationale eenheid had gevoerd, in 1890 door de 
Keizerr was ontslagen. Dit eerbetoon in Jena voor de versmade ex-kan-
selierr was bijna een politieke provocatie. Toen Bismarck kort daarvoor 
Wenenn had bezocht om er het huwelijk van zijn zoon bij te wonen, had 
dee Duitse ambassadeur de officiële opdracht gekregen hem volledig te 
negeren.. Maar Jena toonde zonder gêne hoeveel van de aanhankelijk-
heidd en verering van weleer er nog over was. Het was Ernst Haeckel 
die,, gesteund door de burgemeester, Bismarck persoonlijk had uitgeno-
digdd om naar Jena te komen toen hij had vernomen dat deze in het na-
bijgelegenn Kissingen verbleef.1 

Enn Bismarck kwam. Lokale studenten met hun blinkende duelleersa-
belss waakten langs de route over zijn veiligheid. Vanaf het balkon van 
ZumZum schwarzen Baren sprak de gevallen leider de menigte toe. En in de 
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grotee zaal van het hotel richtte Haeckel het woord tot hem. Toen in 
18666 bij Königgratz de kanonnen op het slagveld bulderend het einde 
inluiddenn van de Duitse verdeeldheid en het begin van de glorieuze na-
tionalee eenheid, verklaarde hij, werd hier in Jena het phylum, het con-
ceptt van de evolutionaire stamboom, geboren. Zo maakte Haeckel ten 
overstaann van Bismarck duidelijk dat hij een parallel zag tussen de bio-
logischee eenheid van een ras of stam binnen één evolutionaire afstam-
mingslijnn en de nationale eenheid van het Duitse volk. Na afloop van 
Haeckelss rede vielen beide mannen elkaar in de armen. De vele toe-
schouwerss van dit tafereel konden er moeilijk iets anders in zien dan 
eenn ontmoeting van twee gelijkgestemden. De volgende dag deed 
Haeckell  - zonder enig verzet te ontmoeten - eigener beweging het 
voorstell  aan de notabelen van de universiteit om de academische graad 
vann doctor in de fylogenese (of Stammesgeschichte) in te voeren en 
Bismarckk daarin een eredoctoraat te verlenen.2 

Hett is niet moeilijk te achterhalen wat Haeckel en Bismarck het 
meestee verbond: een openlijk beleden afkeer van het katholicisme. In 
18711 had Bismarck de oorlog verklaard aan de binnenlandse vijanden 
vann zijn politiek van nationale eenheid. Behalve de sociaal-democraten 
enn links-liberalen waren dat in zijn ogen bovenal de katholieken en hun 
partij,, het Zentrum. De lutheraan en Pruis Bismarck zag in de Zuid-
duitsee katholieken de geheime bondgenoten van zijn voormalige vijan-
denn Oostenrijk en Frankrijk. Hij was ervan overtuigd dat de ware loya-
liteitt van de katholieken bij Rome lag en dat hun supranationale onder-
lingee solidariteit uitging boven de nationale solidariteit die de jonge 
Duitsee eenheidsstaat zo nodig had. Onder leiding van de Pruisische mi-
nisterr Falk werd een repressieve campagne tegen de katholieken opge-
zet:: de Kulturkampf.3 Ten dele was dit een reactie op de afkondiging, in 
18700 door Pius IX, van de pauselijke onfeilbaarheid. Hierdoor werden 
katholiekee gelovigen in alle landen strikt gebonden aan de leerstellin-
genn die de paus, ook ten aanzien van wereldlijke vraagstukken, verkon-
digde.. Uitspraken van de paus over ethische kwesties, over de verhou-
dingg tussen kerk en staat, over het onderwijs, kregen nu het karakter 
vann een geloofsartikel. In Pruisen en enkele andere Duitse staten wer-
den,, als reactie, talrijke antikatholieke maatregelen afgekondigd, deels 
bijj  wet: het burgerlijk huwelijk werd verplicht gesteld, de doopplicht 
werdd opgeheven, de priesteropleidingen, de katholieke pers en het ka-
tholiekee verenigingsleven kwamen onder staatscontrole, kloosterorden 
werdenn verboden en kerkelijke vermogens in beslag genomen. Bis-
schoppenn die zich verzetten werden ontslagen of gevangengezet, zodat 
err in 1877 van de twaalf bisschopszetels in Pruisen nog slechts vier 
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bezett waren. Het was Haeckels leermeester en latere opponent Rudolf 
Virchoww die, als Pruisisch afgevaardigde, aan deze repressie de ver-
goeilijkendee naam Kulturkampfgaf, een strijd tussen moderne cultuur 
enn obscure middeleeuwse mystiek. Het gehoopte politieke effect bleef 
echterr uit: de onderdrukking versterkte juist de politieke eenheid van 
dee katholieken en leidde niet tot de verwachte winst voor de nationaal-
liberalen,, Bismarcks belangrijkste bondgenoten in zijn kruistocht 
tegenn Rome. In tegendeel, hun liberale blazoen raakte bezoedeld door 
hunn instemming met Bismarcks vrijheidsberovende maatregelen. 
Vanaff  de jaren tachtig werden de antikatholieke maatregelen verzacht, 
hoewell  de tegenstellingen bleven. 

Ernstt Haeckel, in 1834 in Potsdam geboren als zoon van een Pruisisch 
ambtenaar,, groeide op in een vrijzinnig-protestantse omgeving. De rela-
tieff  liberale houding in religieuze zaken die in zijn ouderlijke omgeving 
heerste,, kon niet verhinderen dat hij tijdens zijn studententijd, vermoe-
delijkk door zijn kennismaking met de natuurwetenschappen, zijn geloof 
verloorr en kon evenmin voorkómen dat hij zijn leven lang uiterst afwij-
zendd stond tegenover het katholicisme. Aan deze anti-katholieke hou-
dingg lagen zowel sociaal-culturele als politieke overwegingen ten 
grondslag.. Ze kunnen worden samengevat in drie diepgevoelde grieven. 
Haeckell  verafschuwde allereerst de 'despotische' macht van de paus, 
diee geestelijk over alle gelovige katholieken - waar ook ter wereld -
heerste.. Dit "papisme" had, vond hij, de Europese cultuur vanaf de Mid-
deleeuwenn overschaduwd en het culturele verval dat toen was ingetre-
denn was nog steeds niet gekeerd. De kerkelijke leer had de mensen on-
derdanigg en passief gemaakt, wachtend op het bovenaardse leven in het 
hiernamaals.. Dit had hen niet alleen vervreemd van de natuur en de na-
tuurstudie,, maar ook van de natuurlijke krachtsverschillen die er tussen 
mensenn bestonden, aangezien de christelijke cultuur vooral op de be-
schermingg van het zwakke was gericht. Haeckel beschouwde dit als een 
typischh Zuideuropese filosofie, die aan de van nature zo krachtige Ger-
maansee volken was opgedrongen. Deze nietzscheaans klinkende cul-
tuurkritiekk werd aangevuld met een tweede grief, betreffende de positie 
vann de katholieke Zentrum-parü}. De gedachte dat deze "ultramontane" 
partijj  enige zeggenschap zou krijgen over de toekomst van Duitsland 
wass voor Haeckel onverdraaglijk.4 In de derde plaats beklaagde hij zich 
inn veel van zijn publicaties over de macht van de kerkelijke leiders in 
Duitsland,, die hij beschouwde als een negatieve culturele kracht die 
tegenn de doorbraak van de moderne natuurwetenschap was gericht. Ze 
werdenn daarin volgens hem gesteund door de conservatieve regeringen, 
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diee bevreesd waren voor de vooruitgang waartoe de Aufklarung, be-
werkstelligdd door de moderne natuurwetenschap, zou leiden. Zijn poli-
tiek-radicalee afwijzing van de verbinding tussen kerk en staat veran-
derdee in de loop van zijn leven nauwelijks. Nog in de populaire uitgave 
vann Die Lebenswunder uit 1906 waarschuwde hij somber dat de "kleri-
kalee reactie" in Duitsland aan de winnende hand was: "Des te meer 
blijk tt het de plicht van de Duitse biologie om de ware kennis van de na-
tuurr in de breedste kringen te verspreiden en om daardoor ook de so-
cialee en politieke vooruitgang te stimuleren. Boven alles komt hierbij de 
evolutieleerr de schone taak toe om de mensheid van het drukkende juk 
vann het bijgeloof te bevrijden..."5 Het "roomse papisme", dat hij de 
"grootstee en gevaarlijkste vijand van het Duitse volk" noemde, was 
"eenn miezerige karikatuur van het oorspronkelijke zuivere christen-
dom".66 Hoewel Haeckel in dit soort passages enige waardering liet 
doorschemerenn voor het oer-christendom en de reformatie, die naar de 
christelijkee oorsprong wilde terugkeren, was zijn cultuurkritiek princi-
pieell  antichristelijk van aard en dus niet louter antikatholiek. De verte-
genwoordigerss van de christelijke levensbeschouwing bestempelde hij 
doorgaanss als reactionair, zichzelf en het evolutionisme plaatste hij con-
sequentt aan de kant van Vooruitgang en Verlichting. 

Darwinn zal met dit laatste geen probleem hebben gehad, maar hij 
schrokk terug voor de vaak provocerende toon waarop Haeckel zowel de 
evolutietheoriee als zijn antiklerikalisme rondbazuinde. "Uw driestheid 
doett me soms huiveren", schreef Darwin in november 1868 aan zijn 
veelbelovendee jonge Duitse collega.7 Niettemin had hij een hoge dunk 
vann hem, zeker nadat hij van Huxley de verzekering had gekregen dat 
Haeckell  een eersteklas zoöloog was. Darwin en Huxley spanden zich 
beidenn in - zonder succes overigens - om een Engelse vertaling van 
Haeckelss Generelle Morphohgie te doen verschijnen; Darwin was 
zelfss bereid een deel van de kosten te dragen. Beide mannen wisten dat 
Haeckell  een belangrijke bondgenoot was, die een sleutelrol speelde bij 
dee verspreiding van de evolutietheorie in Duitsland en - niet te verge-
tenn - ver daarbuiten. De relatief snelle doorbraak van het darwinisme 
inn Duitsland was voor Darwin het meest hoopgevende signaal dat zijn 
theoriee uiteindelijk algemeen geaccepteerd zou worden en hij wist dat 
ditt vooral aan Haeckel te danken was. Darwin en Huxley waren boven-
dienn oprecht geïnteresseerd in Haeckels onderzoeksresultaten. Hoewel 
hijj  de Duitse taal nauwelijks meester was, spande Darwin zich in om de 
tweee delen Generelle Morphohgie, die Haeckel hem had toegezonden, 
alineaa na alinea door te ploegen, hetgeen hem verscheidene weken 
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kostte.88 Dat Haeckels Natürliche Schöpfungsgeschichte (1868) in een 
Engelsee vertaling verscheen {History of creation), was een uitkomst 
voorr Darwin, die dit boek als een aanwinst beschouwde. Toen hij later, 
tegenn het einde van zijn leven, niet meer zo bang hoefde te zijn dat zijn 
theoriee te veel zou worden geassocieerd met radicale standpunten, ging 
hijj  zo ver dat hij Haeckel aanwees als de eerste onder de jongere biolo-
genn die hem zouden opvolgen.9 

Dezee belangrijke steun uit Engeland voor Haeckel is niet zonder be-
tekenis.. Het is duidelijk dat Darwin en Huxley, afgezien van hun oor-
spronkelijkee reserves over de directheid waarmee Haeckel zijn radi-
calee standpunten formuleerde, inhoudelijk weinig bezwaren tegen zijn 
opvattingenn zagen. Darwin schreef zelfs uitdrukkelijk dat bijna al zijn 
eigenn conclusies over de dierlijke afstamming van de mens bleken 
overeenn te komen met die van Haeckel.10 Thomas Huxley, altijd al uit-
gesprokenerr over sociale onderwerpen dan Darwin zelf, zag er geen 
probleemm in om zich publiekelijk te scharen achter Haeckels strijd voor 
hett recht om de evolutietheorie vrijuit aan de scholen en universiteiten 
tee mogen doceren.'' 

Dee opvallende eigen accenten die Haeckel in zijn versie van het dar-
winismee aanbracht, lijken dus min of meer de steun van het 'darwinis-
tischee hoofdkwartier' te hebben gehad. Natuurlijk betekent dit niet dat 
Darwinn en Huxley het letterlijk in alles met Haeckel eens waren. Maar 
zee namen hem zijn eigen interpretaties zeker ook niet kwalijk, wat op-
merkelijkk is aangezien algemeen wordt aangenomen dat Haeckel nogal 
verr ging in het naar zijn hand zetten van Darwins theorie. Zo maakte hij 
err nooit een geheim van dat hij volledig steun bleef geven aan La-
marckss leerstuk van de erfelijkheid van verworven eigenschappen en 
beschouwdee hij Darwins selectietheorie zelfs als de voltooiing van La-
marckss afstammingsleer (waarvoor hij de term Descendenz-Theorie 
reserveerde).. Zelden liet Haeckel na om uit te spreken dat deze theorie 
inn haar uiteindelijke darwinistische vorm het product van een drieman-
schapp was: Lamarck, Darwin én Goethe, wiens morfologische natuur-
beschouwingg voor Haeckel een bron van inspiratie bleef. Zijn eigen 
monistischee filosofie presenteerde hij vervolgens als de voltooiing van 
hett darwinisme. Aldus bouwde hij op de driedubbele fundamenten van 
Goethe,, Lamarck en Darwin een alomvattende geseculariseerde we-
reldbeschouwing,, als alternatief voor de christelijke geloofsopvatting. 
Dezee sterk filosofisch getinte benadering van het darwinisme gaf hem 
dee ruimte om de kern van Darwins theorie ook vrijelij k toe te passen op 
socialee en politieke kwesties en vanaf zijn allereerste publieke be-
schouwingg over de selectietheorie ging hij err als vanzelfsprekend van-
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uitt dat deze brede toepassing inherent aan de aard van die theorie 
was.'22 De inbedding in het monisme betekende ten slotte dat het darwi-
nismee onderdeel werd van een materialistische totaalvisie, waarin zon-
derr omwegen werd beweerd dat het ontstaan van de mens en het men-
selijkk bewustzijn (de mens als materie én geest) volledig verklaard 
moestt worden uit mechanisch-materialistische wetmatigheden. 

Ikk zal nog uitgebreid op Haeckels versie van het darwinisme en op 
zijnn monistische filosofie terugkomen. Op dit moment wil ik vooral be-
nadrukkenn dat Haeckel veel centraler stond in de primaire geschiedenis 
vann het darwinisme dan vaak wordt aangenomen en dat zijn Kultur-
kampfkampf voor de vestiging van een darwinistische levensbeschouwing in 
wezenn dezelfde strijd was waarin ook Darwin, Huxley, Spencer en 
Wallacee verwikkeld waren. Haeckels verering voor Darwin is uitge-
breidd gedocumenteerd: hoe hij drie keer (in 1866, 1876 en 1879) naar 
Downn toog om zijn leermeester te bezoeken, hoe hij Darwin als een 
nieuwee Newton karakteriseerde en diens voorhoofd - als hoogst denk-
baree vorm van lof! - met dat van de verafgode Goethe vergeleek.13 De 
waarderingg in Engeland voor Haeckel en zijn invloed daar zijn echter 
minstenss zo relevant. Dat Darwin veel waarde aan zijn oordeel hechtte 
enn hem min of meer als zijn opvolger zag werd al vermeld. Huxley op 
zijnn beurt had opvallend veel met Haeckel gemeen: een gespeciali-
seerdee interesse in zeedieren, een voorliefde voor de morfologie, een 
strijdlustigee houding tegenover de klerus en een gepassioneerde inzet 
voorr de verspreiding van het darwinisme. Het is dan ook niet verba-
zingwekkendd dat er tussen hen beiden zowel professioneel als persoon-
lij kk een band ontstond.14 Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. 
Huxleyy besloot om zijn zoon Leonard naar Haeckel te sturen om er te 
studerenn en hij introduceerde Haeckel, toen deze in Londen was, in het 
roemruchtee geheime darwiniaanse genootschap, de X-Club. Vooral dit 
laatstee laat zien dat Haeckel, ondanks zijn 'anderszijn' als Duitser, 
werdd geaccepteerd als lid van de toenmalige inner circle van het En-
gelsee darwinisme. Haeckel stond ook in persoonlijk contact met Lub-
bock,, Hooker en Lyell en correspondeerde met Spencer, die andere 
breedvoerigee en speculatieve evolutionaire filosoof. Haeckel be-
schouwdee Spencer als de grondlegger van de monistische ethiek, waar-
meee hij bedoelde dat Spencer had duidelijk gemaakt dat een op zelfver-
werkelijkingg gericht 'egoïsme' als levenshouding van evenveel waarde 
wass als het altruïsme.15 De Engelse waardering voor Haeckel kreeg een 
officieell  tintje door de toekenning van een eredoctoraat van Cambridge 
(1898)) en van de Darwin-medaille door de Royal Society (1899). 
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Haeckell  zelf was ervan overtuigd dat Darwin en Huxley, wat de 
grotee lijnen betreft, aan zijn kant stonden in zijn persoonlijke Kultur-
kampf,kampf, het gevecht voor de introductie van een nieuwe, niet-christe-
lijke,, wereldbeschouwing. Wat Huxley betreft was duidelijk dat deze, 
nett als Haeckel zelf, vond dat het katholieke geloof moest worden be-
streden.. Haeckel was zich er overigens van bewust dat een echte Kul-
turkampf,turkampf, vergelijkbaar met die in Duitsland, in Engeland niet gauw 
zouu ontbranden. Hij liet tegenover Huxley doorschemeren dat hij het 
mett de Engelse terughoudendheid op dit punt niet eens was. Uit de te-
genvallendee verkoopcijfers van zijn Anthropogenie kon men afleiden, 
zoo voegde hij Huxley enigszins sarcastisch toe, "dat uw landgenoten de 
zwartrokkenn te vriend willen houden."16 Aan de Engelse gevoeligheid 
opp dit punt werd hij hardhandig herinnerd in september 1882, kort na 
dee dood van Darwin. Haeckel had toen in een redevoering een passage 
uitt een persoonlijke brief van Darwin voorgelezen, waarin deze had 
toegegevenn dat hij niet in de Openbaring geloofde en van mening was 
datt Christus en wetenschap niets met elkaar van doen hadden. In En-
gelsee kringen vond men dat Haeckel discreter met Darwins ontboeze-
mingg had moeten omgaan, een standpunt dat de beledigde Haeckel ver-
volgenss weer meende te moeten wijten aan de 'bigotterie' van de En-
gelsen.177 Het incident bracht overigens geen blijvende schade toe aan 
zijnn reputatie. 

Maarr het maakte eens te meer duidelijk dat het Haeckel ernst was met 
hett afbreken van de christelijke cultuur die het gezicht van het westen 
eeuwenlangg had bepaald en dat hij niet bang was om het darwinisme in 
datt proces te brandmerken als een niet-christelijke, of zelf atheïstische, 
filosofie.. Deze missie, die Haeckel voor zichzelf had gekozen, was 
noodzakelijkerwijss internationaal van aard omdat ze niet beperkt kon 
blijvenn tot een puur Duits-nationale zaak. Het was zijn ambitie om het 
monismee uit te bouwen tot een brede internationale beweging. 'Mo-
nismee in één land', i.e. Duitsland, was op de langere termijn geen le-
vensvatbaree optie. De macht van de kerk zou dan immers in alle ove-
rigee landen ongebroken blijven. Hij vond dat de levensbeschouwelijke 
consequentiess van het darwinisme, zoals hij ze zag, overal getrokken 
moestenn worden. Het is dus belangrijk om Haeckel, wat zijn inspiratie, 
zijnn aspiraties en zijn invloed betreft, veel sterker in een internationale 
contextt te plaatsen en hem niet in te kapselen in een strikt Duitse.18 Hij 
werkte,, gedeeltelijk via internationale kanalen, aan een universeel ant-
woordd op vragen die door de nationale omstandigheden in Duitsland 
eenn bijzondere urgentie voor hem hadden gekregen. De universele di-
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mensiee van zijn thematiek en de internationale dimensie van zijn in-
vloedssfeerr nemen echter niet weg dat veel van zijn concrete doelstel-
lingenn geheel of primair nationalistisch waren. Op tal van plaatsen 
makenn zijn publicaties duidelijk dat hij zijn nieuwe levensbeschou-
wingg opbouwde en met zoveel kracht en energie voor een breed pu-
bliekk uitdroeg om er het moeizame proces van Duitse eenwording, dat 
zichh parallel aan zijn wetenschappelijke carrière afspeelde, mee te 
beïnvloedenn en te stimuleren. Hoe kon het darwinisme daarbij van 
dienstt zijn? 

Ookk voor Haeckel zelf lijk t die vraag minder eenvoudig geweest te 
zijnn dan in de historische literatuur vaak wordt gesuggereerd. Zijn eer-
stee uitgebreide antwoord kwam pas in september 1863, driejaar nadat 
hij,, met enige vertraging wegens een verblijf in Italië, kennis had ge-
maaktt met Darwins Origine9 Voor een gezelschap van natuuronder-
zoekerss en artsen ontvouwde hij in Stettin zijn visie op én zijn plannen 
mett Darwins theorie. Vanaf het begin was het zijn strategie om - rond 
diee theorie als kern - een alomvattende, geseculariseerde, wereldbe-
schouwingg te bouwen. Om dat doel te bereiken hield hij zijn gehoor 
voorr dat Darwins theorie niets minder betekende dan de verwoesting 
vann de levensbeschouwing die de afgelopen eeuwen had gedomineerd 
enn dat de "persoonlijke, wetenschappelijke en sociale opvattingen van 
eenieder""  er ten diepste door zouden worden beïnvloed. Zo verbond hij 
aann Darwins biologische theorie voor eens en altijd dat ene kernwoord, 
datt hij steeds opnieuw zou herhalen: Weltanschauung. Het tweede 
kernwoordd dat hij introduceerde was: strijd, in de betekenis van 'rich-
tingenstrijd'.. Er was, meldde hij enigszins prematuur, door Darwins 
evolutieleerr een strijd ontbrand van grote dimensies, een strijd die het 
legerr van zoölogen, botanici, paleontologen, geologen, fysiologen én 
(notaa bene) filosofen had verdeeld in twee kampen: aan de ene kant de 
"progressievee darwinisten" met op hun banier de woorden "evolutie en 
vooruitgang""  en aan de andere kant de "conservatieve tegenstanders 
vann Darwin" die zich schaarden achter het banier met het minder op-
windendee opschrift "schepping en species". Het was een "strijd om de 
waarheid""  die hier werd uitgevochten, waarbij Haeckel volstrekt dui-
delijkk maakte dat het de aanhangers van Darwin waren, waaronder hij-
zelf,, die voor de vooruitgang (het derde kernwoord) streden. Wie deze 
driee kernwoorden combineerde wist precies wat er gaande was: een 
strijd,, in de naam van waarheid en wetenschap, om een nieuwe Welt-
anschauunganschauung die ten dienste stond van de vooruitgang. Haeckel verdui-
delijktee dat degenen die zich achter het banier van het darwinisme 
schaardenn gezamenlijk een "geweldige beweging" vormden, een be-
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wegingg die zich keerde tegen het "esoterische priesterbewustzijn". Het 
inzichtt dat de deelnemers aan deze 'beweging' hadden verworven 
kwam,, in Haeckels betoog, neer op het volgende: "Overal in de natuur 
heerstt er..., evenals in de menselijke samenleving, een genadeloze en 
onophoudelijkee oorlog van allen tegen allen." Degenen die in deze oor-
logg het onderspit delven zijn "de zwakkeren en slechteren", de over-
winnaarss zijn "de sterkeren en begaafderen". Dit proces van natuur-
lijk ee selectie leidt tot variatie, waardoor er binnen een bepaalde soort 
verschillendee rassen ontstaan. De strijd om het bestaan speelt zich niet 
alleenn tussen individuen, maar ook tussen deze rassen af, waarbij de 
krachtigste,, volmaaktste en meest begunstigde rassen de zwakkeren 
verslaann en verdringen. Er ontstaan voortdurend nieuwe - steeds vol-
maakterr - rassen, die "zich in de strijd om het bestaan veredelen", ter-
wij ll  "de onvolmaaktere rassen" het onderspit delven en uitsterven. 
Haeckell  maakte volstrekt duidelijk dat dit alles ook voor de mens gold, 
diee niet als Adam door God geschapen was, maar zich langzaam en ge-
leidelijkk vanuit dierlijke toestand "omhooggewerkt" had: "...ook in de 
burgerlijkee en algemeen maatschappelijke verhoudingen zijn het weer 
dezelfdee beginselen, de strijd om het bestaan en de natuurlijke selectie, 
diee de volkeren onweerstaanbaar voorwaarts stuwen en stap voor stap 
optillenn naar een hogere cultuur." Omdat deze vooruitgang op een na-
tuurwett berustte, waren de "verenigde zelfzuchtige inspanningen van 
priesterss en despoten" niet in staat om haar voor langer dan een korte 
periodee te onderbreken.20 

Watt Haeckel zodoende in deze programmatische redevoering deed 
wass het volgende. Hij maakte van de wetenschappelijke strijd om het 
darwinismee een nationale zaak; hij paste de natuurlijke selectie aan 
voorr toepassing op menselijke verhoudingen door introductie van de 
normatievee begrippen 'goed' (of 'volmaakt' of 'begaafd') en 'slecht' 
(off  'minder volmaakt' of 'minder begaafd'), waardoor hij aan de selec-
terendee strijd om het bestaan een morele dimensie toevoegde (terwijl 
Darwinn had geprobeerd neutraal te spreken in termen van meer of min-
derr 'begunstigd-zijn' in die strijd, afhankelijk van de mate van aange-
pastheidd aan de omstandigheden); hij koppelde evolutie aan vooruit-
gangg en definieerde vooruitgang als de doorbraak naar een hogere cul-
tuur,, zijnde een 'niet-priesterlijke' cultuur; en hij benadrukte de gene-
alogischee eenheid of eigenheid van een geëvolueerd ras door het ge-
bruikk van termen als 'stamboom', 'afstamming', 'stamvader' en 
'bloedverwantschap',, waardoor 'ras' naast een biologische ook een 
historischee betekenis kreeg.21 Deze elementen uit zijn Stettin-rede 
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gevenn met grote precisie de richting aan waarin Haeckel zijn eigen ver-
siee van het darwinisme in de decennia daarna verder zou ontwikkelen. 

Hoewell  hij, in de jaren die voor hem lagen, als bioloog nog belang-
rijkk empirisch werk zou verrichten, had hij in 1863 reeds de keuze ge-
maaktt om al zijn natuurwetenschappelijke activiteiten in te bedden in 
eenn darwinistische filosofie. Het steeds verder uitbouwen en propage-
renn van die filosofie werd zijn hoofdtaak. Hij noemde zijn belangrijk-
stee publicatie, Die Weltrathsel, niet zonder reden een filosofisch 
boek.222 Het was een filosofie van een bijzondere soort: allereerst 
omdatt zij zichzelf aanbood aan de Bildungsbürger én de staatsman als 
eenn wereldbeschouwing die, in plaats van het christendom, leidraad 
voorr al het handelen wilde zijn. De Krupp-pr\)svraag, die onder voor-
zitterschapp van Haeckel was uitgeschreven, verwoordde die dubbele 
ambitiee bijna volmaakt in haar vraagstelling.23 En, ten tweede, bijzon-
derr ook omdat het een filosofie was die pretendeerde volledig geba-
seerdd te zijn op de natuurwetenschappelijk bewezen waarheden van de 
evolutietheorie.. Hierop richtte zich voor een belangrijk deel de kritiek 
vann Virchow, die stelde dat wat wetenschappelijk bewezen werd ge-
acht,, niet moest worden verabsoluteerd door er een universele waar-
heidd of zelfs een moreel voorschrift van te maken; er moest altijd 
ruimtee blijven voor twijfel en voor verder empirisch onderzoek. Een 
wetenschappelijkee theorie mag daarom alleen een leidraad zijn, maar 
magg nooit tot systeem gemaakt worden, dat was Virchows adagium. 
Hijj  verweet Haeckel dat hij daar tegen zondigde door van de evolutie-
theoriee een geloofsartikel te maken. Wat empirisch was vastgesteld 
werdd door Haeckel normatief gemaakt, terwijl hij gelijktijdig deze nor-
matievee Weltanschauung als programma beschouwde voor verder we-
tenschappelijkk onderzoek.24 Dreigde zo niet een wetenschap te ont-
staann die alleen maar verdere bewijzen mocht aanvoeren voor wat al 
bewezenn werd geacht? Maar Haeckel kon niet anders. Zijn monisme 
impliceerdee dat elke vorm van dualisme, ook de scheiding tussen we-
tenschapp en religie, tussen natuurwetenschap en filosofie, of tussen 
biologiee en ethiek, moest worden vermeden. Hij erkende uitsluitend de 
natuurwetenschappelijkee werkelijkheid, de resultaten van de "zuivere 
rede";; daarbuiten was er voor hem geen werkelijkheid. Bovendien 
stondd voor hem vast dat het darwinisme een volledig bewezen en on-
ontbeerlijkee theorie was. De opstelling van Virchow zou ertoe leiden 
datt de natuurwetenschap het terrein van de wereldbeschouwing en de 
ethiekk aan het christendom overliet en dat was nu precies wat Haeckel 
niett wilde. Hij ontkende bovendien het bestaan van een bovennatuur-
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lijk ee morele orde: alleen de strijd om het bestaan bepaalde de blinde 
koerss van de wereld.25 

Voorr Haeckel stond vast dat het christendom de vijand was van de 
natuurwetenschapp en dat de kerk haar macht en politieke invloed zou 
misbruikenmisbruiken om de verspreiding van het darwinisme en de darwinisti-
schee Weltanschauung tegen te werken. Hij was zich er daarom zeer van 
bewustt dat zijn door Darwin geïnspireerde Kulturkampf alleen kans 
vann slagen had wanneer hij en de zijnen alle mogelijkheden zouden be-
nuttenn om bij te dragen aan de natuurwetenschappelijke vorming van 
hett Duitse volk. Hij schaamde zich er niet voor dat hij daartoe, behalve 
wetenschap,, ook "propaganda" moest bedrijven en hij streefde doelbe-
wustt naar popularisering van de evolutiewetenschap. De strijd om de 
verbreidingg van de evolutieleer was ook een strijd om de Duitse ziel.26 

Doorr het darwinisme om te vormen tot Weltanschauung maakte hij er 
tegelijkk ook een soort volkswetenschap van. Hij bevorderde dat van 
zijnn belangrijkste algemene filosofische boeken, Die Weltrathsel en 
DieDie Lebenswunder, betaalbare "volksuitgaven" verschenen. Toen hij 
constateerdee dat Darwin een grote Kampf der Weltanschauungen had 
ontketend,, sprak hij in feite vooral ook over zichzelf. Dat dit voor 
Haeckell  niet primair een wetenschappelijke en intellectuele strijd was, 
maarr een openlijk gevecht om de gunst van het grote publiek, maakt de 
slotpassagee uit Die Weltrathsel duidelijk. Daarin noemde hij "de ver-
lichtingg en vorming van het volk" het "machtigste wapen in deze 
nieuwee cultuurstrijd." Een "onbevangen kennis van de natuur" en 
voorall  van de evolutieleer was de zekerste weg om het volk die vor-
mingg te verschaffen en het van "bijgeloof naar "zuivere rede" te voe-
ren.277 Haeckel geloofde dat via een dergelijke Kulturkampf èt semi-
feodalee orde, die in Duitsland nog steeds heerste en die mede steunde 
opp de macht van de katholiekee kerk, definitief kon worden doorbroken. 
Hett darwinisme was bij uitstek geschikt om te dienen als geseculari-
seerdee Weltanschauung vooreen nieuwe, geseculariseerde, staat.28 Het 
wass daarbij de uitdrukkelijke bedoeling van Haeckel dat natuurweten-
schappelijkee inzichten de politiek van die nieuwe staat zouden bepa-
len.. Het darwinisme gaf de natuurwetenschap het prestige en de popu-
lariteitt waardoor de gedachte kon opkomen dat deze ambitie enig reali-
teitsgehaltee had. Haeckel schijnt ervan overtuigd te zijn geweest dat 
hett darwinisme, uitgebouwd tot een monistische Weltanschauung, het 
breekijzerr kon zijn dat nodig was om de bestaande sociale orde in 
Duitslandd fundamenteel te veranderen. 
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Uitgewerktee politieke ideeën over hoe die nieuwe sociale orde er uit 
moestt zien had hij nauwelijks, wel algemene opvattingen over de rich-
tingg waarin de maatschappij zich diende te ontwikkelen. Steeds weer 
kwamm hij terug op de basisgedachte, die zijn obsessie werd: het Duitse 
volkk moest bovenal worden bevrijd van het juk van het kerkelijk chris-
tendom,, waaraan het zijn achtergestelde positie ten opzichte van toon-
aangevendee westerse volken te wijten had en de enige manier om dat te 
doenn was het aanbieden van een einheitliche Weltanschauung, een niet-
christelijke,, monistische opvatting van de wereld die volledig werd be-
paaldd door de nieuwste natuurwetenschappelijke inzichten.29 Haeckel 
konn zich nauwelijks voorstellen dat het volk niet gewonnen zou kun-
nenn worden voor dit monistisch darwinisme en de verkoopsuccessen 
diee verschillende van zijn boeken opleverden leken die opvatting te be-
vestigen.. Zijn redenering op dit punt was verbluffend simpel: het dar-
winistischh monisme vertegenwoordigt de objectieve waarheid en de 
stemm van de reine Vernunft, dus wie - afgezien van kwaadwillende ker-
kelijkee en politieke reactionaire krachten - kon hier tegen zijn? Het 
wass een manier van redeneren die in wezen a-politiek was. Ondanks 
zijnn gretige belangstelling voor de publieke zaak en zijn waardering 
voorr Bismarck, had Haeckel weinig vertrouwen in het politieke sys-
teem.. Hij omarmde de opvatting van Wallace dat - in vergelijking tot 
dee opzienbarende vooruitgang in de fysische wetenschappen - het po-
litiekee systeem, de rechtspraak, het onderwijsbestel en de rest van de 
socialee organisatie zich nog in een barbaarse, onontwikkelde, toestand 
bevonden.. Het staatsapparaat werd, zo meende hij, overwegend ge-
vormdd door juristen die het ten enenmale ontbrak aan gedegen kennis 
vann de menselijke natuur en de natuurwetten, omdat ze de nieuwste in-
zichtenn van de vergelijkende antropologie, de monistische psycholo-
gie,, de evolutieleer en de celtheorie niet kenden. Natuurwetenschappe-
lijk ee kennis van de individuele personen die de staat vormen, en van de 
cellenn die de persoon vormen, was onontbeerlijk voor de staatsdiena-
renn om het "sociale lichaam" in zijn organische opbouw te kunnen be-
grijpen,, doceerde Haeckel.30 

Zijnn kritiek op het politieke systeem was eerder links-radicaal dan 
rechts-radicaall  van oorsprong. De jonge Haeckel onderging de invloed 
vann radicale denkers als Vogt, Büchner en Strauss, zonder zich overi-
genss tot een kritiekloze aanhanger te ontwikkelen. Er zijn geen al te 
sterkee aanwijzingen voor zijn geestelijke betrokkenheid bij de revolu-
tionairee gebeurtenissen van 1848. Haeckel was toen veertien en volop 
bezigg met het natuurgetrouw inkleuren van staalgravures van duizen-
denn vogels die hij in boeken aantrof. Maar de politiek was niet ver weg; 
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eenn grote kleurplaat die hij in die tijd maakte met daarop tientallen vo-
gels,, gaf hij als titel mee "Nationale Vergadering der vogels".31 In de 
jarenn daarna stond Haeckel dichter bij het progressieve liberalisme dat 
Virchow,, zijn leermeester en mentor, als afgevaardigde representeerde 
dann bij het radicalisme van bijvoorbeeld Büchner. In mei 1866 (zes 
wekenn voor de beslissende slag bij Königgratz die Pruisen de overwin-
ningg bracht) deed hij op kenmerkende wijze een beroep op Virchow en 
dienss Deutsche Fortschrittspartei. Hij beklaagde zich over de leugen-
achtigheidd van het naar hegemonie strevende Pruisen en verzocht Vir-
choww om zich niet op Bismarcks Blut- und Eisenwege te begeven. Hij 
drongg zelfs aan op een petitie van liberale politici aan de koning waarin 
opp het ontslag van de regering werd aangedrongen.32 Dat was geheel 
anderee taal dan Haeckel later, in 1892, liet horen toen hij Bismarck 
feestelijkk in Jena ontving en een eredoctoraat verleende, daarbij - zoals 
wee eerder zagen - in aanzienlijk positievere termen refererend aan het-
zelfdee jaar 1866. 

Wijstt dit gedrag op politiek opportunisme of is zijn latere opstelling 
eenn gevolg van de 'ruk naar rechts' die Haeckel volgens sommigen na 
18700 maakte? Enig opportunisme was Haeckel niet vreemd, niet uit ei-
genbelang,, maar omdat bij hem alles in het teken stond van de popula-
riseringg van zijn Weltanschauung. Haeckel heeft, voor zover ik kan 
overzien,, steeds de politieke lijn gevolgd die nodig was om de verdere 
verspreidingg van de evolutieleer en de monistische filosofie optimaal 
mogelijkk te maken. Tijdens Bismarcks Kulturkampf verbond Haeckel 
zijnn darwinistisch monisme met antikatholicisme, toen daarna de so-
cialistenn door de regering werden bestreden benadrukte hij het antiso-
cialistischee karakter van de evolutietheorie en toen, vanaf de periode 
rondomm de eeuwwisseling tot aan de Eerste Wereldoorlog, een conser-
vatieverr en harder nationalisme aanhang verwierf, zocht hij niet zelden 
daarr aansluiting bij. Niettemin, Haeckel was consistent in zijn steun 
voorr de nationale eenheid, hoe verschillend hij dat begrip ook invulde. 
All  in zijn hiervoor aangehaalde brief uit 1866 aan Virchow pleitte hij 
voorr de vorming, vanuit de Deutsche Fortschrittspartei, van een "zui-
verr Duitse partij, die niet door gewelddadig verworven eenheid de vrij -
heidd wil bereiken, maar door de vrijheid tot de natuurlijke eenheid wil 
komen.""  En ook toen hij in 1892 Bismarck in Jena ontving kwam hij 
mett een voorstel voor een partij van nationale eenheid, als alternatief 
voorr de vele politieke facties die het volk verdeeld hielden. 'Nationale 
eenheid'' kreeg echter nu, onder de toeziende blik van de ex-kanselier, 
eenn wel erg merkwaardige inhoud: katholieken, sociaal-democraten, 
radicalee vrijdenkers en Polen moesten, als onnationale elementen, van 
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dee voorgestelde partij worden uitgesloten. Zowel in zijn progressief-li-
beralee periode als in zijn latere nationaal-liberale periode was Haeckel 
eenn vurig nationalist. In die politieke opstelling en ontwikkeling was 
hijj  zeker geen eenling, maar eerder representatief voor de opvattingen 
enn de evolutie daarin van zovele Duitse liberalen die geleidelijk ge-
wonnenn werden voor Bismarcks sterke staat.33 Wat Haeckel onder-
scheiddee was dat hij de vrijheid van de wetenschap boven alles 
plaatste.. Het Caprivi-bewind maakte zich in zijn ogen dan ook schul-
digg aan een "waanzinnige reactie" door zich tegen wetenschappelijke 
vooruitgangg en onderwijshervorming te keren.34 Hier sprak Haeckel 
weerr als de progressieve liberaal van weleer. Dat liberalisme en natio-
nalismee in Duitsland zo nauw samengingen is, gezien de afkeer van de 
oudee verdeeldheid en van de daaruit resulterende nationale verzwak-
king,, verklaarbaar. Hoewel het darwinisme tot grote verdeeldheid tus-
senn voor- en tegenstanders leidde, zag Haeckel er tegelijk ook een cul-
turelee kracht in die de Duitsers kon verenigen. Hij was ervan overtuigd 
datt de juistheid van Darwins theorie wetenschappelijk absoluut vast-
stondd en dat die theorie, en de daarop gebaseerde monistische wereld-
opvatting,, op termijn breed geaccepteerd zou worden. Kon uit het dar-
winismee bovendien niet worden afgeleid dat nationale verdeeldheid in 
dee internationale be staan s strijd werd afgestraft? Haeckels darwinis-
tischh monisme was, in alle opzichten, een filosofie van de eenheid. Ten 
slottee was het darwinisme voor hem ook een radicaal anti-aristocrati-
schee filosofie. De evolutionaire genealogie van de mens bewees dat 
niemandd 'hooggeboren' was. Provocerend beweerde Haeckel dat men 
inn de baarmoeder een hond niet van een aristocraat kon onderschei-
den.355 Deze afkeer van de aristocratie liep parallel met zijn afkeer van 
hett in afzonderlijke feodale staten opgeknipte Duitsland van vóór de 
eenwording. . 

Hett is, al met al, niet overdreven te stellen dat Haeckels Darwinis-
mus,mus, inclusief zijn monistische filosofie, erop was toegesneden om 
Bismarckss verenigde Duitse staat van dienst te zijn.36 Ik geloof niet dat 
ditt Haeckels primaire doel was, maar de parallel tussen zijn darwinis-
tischh monisme en het nationalistische, antikatholieke, eenheidsstreven 
iss zeker niet toevallig, maar geconstrueerd. Hoewel Haeckel oorspron-
kelijkk een Groot-Duitser was, werd hij een aanhanger van de eenwor-
dingg onder Pruisische leiding naar bismarckiaans recept. Bismarck, 
schreeff  hij later vol bewondering, had het 'wereldraadsel' van de 
Duitsee eenwording opgelost. Haeckel deed het voorkomen alsof dit 
veeleerr bereikt was dankzij de Kulturkampf tegen de katholieken dan 
opp het militaire slagveld. Hij zag de Kulturkampf &\s de "politieke her-
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nieuwingg van de Reformatie" en stelde dat de volledige liberale pers 
Bismarckk bij de start ervan had geprezen als een "politieke Luther" die 
Duitslandd geestelijk had bevrijd van het papistische juk. Haeckel 
vreesdee dat men te vroeg had gejuicht: de Kulturkampf en de liberale 
steunn ervoor werden te vroeg weer beëindigd, juist op het moment dat 
"dee gewetenloze intriges en slangenkronkelingen" van de "aalgladde 
Jezuïeten-politiek""  weer in kracht toenamen.37 

Toenn Rudolf Virchow in 1877, in een redevoering die alom de aandacht 
trok,, het darwinisme in verband bracht met het socialistische gevaar 
wass dat dodelijk voor Haeckels strategie, die erop gericht was om de 
darwinistisch-monistischee Weltanschauung algemeen ingang te doen 
vindenn als filosofie van de Duitse eenheid. Het socialisme stond in 
Duitslandd inmiddels aan officiële zijde te boek als een gevaarlijke en 
welhaastt volksvijandige politieke stroming. Dit verklaart de felle wijze 
waaropp Haeckel, in reactie op Virchow, betoogde dat darwinisme en 
socialismee niets met elkaar van doen hadden en zelfs haaks op elkaar 
stonden.. Virchow speelde in op de officiële veroordeling van het socia-
lismee door te suggereren dat het darwinisme in socialistische handen 
zouu kunnen uitgroeien tot een even gevaarlijke ideologie als die welke 
tott de Franse Revolutie had geleid.38 Zijn aanval was, vanwege de poli-
tiekee context waarin deze werd uitgevoerd, venijniger dan wel is ge-
suggereerd.. Vanaf 1878 werd in Pruisen antisocialistische wetgeving 
ingevoerdd en het jaar daarna werd het onderwijs in de biologie verbo-
den.. Dat de liberale patholoog Virchow minder vijandig stond tegen-
overr het darwinisme dan de medestanders van Haeckel wel hebben ge-
suggereerd,, is een welkome nuancering, maar raakt niet de kern, name-
lij kk dat Virchow, door de associatie met het socialisme en het oproepen 
vann het spookbeeld van revolutionaire chaos, Haeckels darwinisme 
well  degelijk verdacht maakte.39 Dat was trouwens niet zo moeilijk, ge-
zienn de groeiende aantrekkingskracht die het populair-wetenschappe-
lij kk darwinisme in kringen van arbeiders had. Hun leider August Bebel 
gebruiktee zijn tijd in de gevangenis om Darwin, Büchner en Haeckel te 
lezen.. Later zou Lenin de Weltrathsel een wapen in de klassenstrijd 
noemenn en ook voor Engels was Haeckels monisme aantrekkelijk. Ter-
wij ll  Haeckel zijn vroegere leermeester Virchow voorheen nog had om-
schrevenn als een rationalist en materialist (positieve aanduidingen in 
Haeckelss vocabulaire), noemde hij hem na 1877 diverse keren 'reactio-
nair'.40 0 

Zijnn felle kritiek op de machtspositie van de kerk en haar levensvi-
sie,, zijn anti-aristocratische houding, zijn materialisme en zijn pleidooi 
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voorr een sterke geseculariseerde staat maakten Haeckel een aantrekke-
lij kk filosoof voor socialisten. Maar daar stond tegenover dat zijn so-
cialee visie bij uitstek organisch-hiërarchisch was. Het begrip 'arbeids-
deling'' (eigenlijk: werkverdeling of taaksplitsing) speelde hierbij een 
centralee rol. Haeckel greep het aan om een directe relatie te leggen tus-
senn de fysieke opbouw van een lichaamsorgaan uit cellen en de sociale 
opbouww van de staat uit personen. Zoals er in het eerste geval sprake 
wass van coöperatie tussen verschillende cellen waartussen een speci-
fiekee vorm van arbeidsdeling bestond, zo was er in het tweede geval 
sprakee van personen die op basis van arbeidsdeling samenwerkten.4' 
Ditt was in wezen een corporatistische visie, die aan ieder individu (cel, 
persoon)) een verschillende waarde toekende welke geheel afhankelijk 
wass van de functie die dit individu vervulde voor het geheel (orgaan, 
staat).. De implicaties van deze visie waren helder: de verdeling in de 
maatschappijj  van hoge en lage functies was de uitdrukking van een na-
tuurlijketuurlijke ongelijkheid, die een perfecte herhaling was van de arbeids-
delingg tussen cellen die men op microniveau kon zien. Voor Haeckel 
wass dit geen toevallige analogie, laat staan een dichterlijke vergelij-
king,, maar een natuurwetenschappelijk bewezen overeenkomst in op-
bouw.. Het menselijk lichaam was een "statelijk organisme", samenge-
steldd uit "vele miljoenen kleine staatsburgers, de cellen." Deze gingen 
eenn "statelijke verbinding" aan volgens het principe 'ieder op zijn 
plaats,, met zijn eigen taak', ten dienste van het grotere geheel. Hoe 
hogerr de graad van arbeidsdeling en statelijke verbinding tussen de in-
dividuen,, des te hoger de graad van ontwikkeling. Voor klassenstrijd 
wass hier geen plaats. De voorouders droegen de arbeidsdeling van hun 
cellen,, die oorspronkelijk was ontstaan door directe aanpassing aan ui-
terlijkee omstandigheden, erfelijk over op hun nakomelingen. De onto-
genesee van elke cel herhaalde in zeer korte tijd de fylogenese, de evo-
lutionairee geschiedenis van miljoenen jaren van de voorouderlijke cel-
len.. Of dit ook betekende dat iemands positie in de maatschappij, ie-
mandss plaats in de sociale arbeidsdeling, volledig erfelijk, door de cel-
structuur,, was bepaald liet Haeckel min of meer in het midden. Geen 
twijfell  liet hij erover bestaan dat hij het concept van de biologische ar-
beidsdelingg rechtstreeks aan Darwin had ontleend.42 De rest van de re-
deneringg kwam voor zijn eigen rekening. 

Haeckelss advies aan Duitsland luidde: volg het voorbeeld van de na-
tuurlijkee evolutie. Hij omarmde de cultuurkritiek van Max Nordau om 
duidelijkk te maken hoezeer Duitsland, door onder invloed van de chris-
telijkee ethiek dwars in te gaan tegen de natuurlijke verhoudingen, zich-
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zelff  tekort deed. "De schaduwzijden van ons moderne cultuurleven" 
hadd Duitsland zodoende vooral aan zichzelf te wijten. Haeckel was 
echterr geen cultuurpessimist; de moderne cultuur bood in zijn ogen 
ookk veel lichtpunten en men hoefde maar vijfti g jaar terug te kijken om 
tee zien hoeveel vooruitgang er was geboekt. Zijn monistisch-darwinis-
tischee Weltanschauung was, behalve een filosofie van de nationale 
eenheid,, ook een filosofie van de hoop, niet van de wanhoop. De mo-
dernee cultuurstaat was een hoogontwikkeld organisme, weliswaar met 
ziekee plekken, maar die konden weer gezond worden gemaakt.43 Daar-
voorr was het volgende nodig. Allereerst de aanvaarding van het inzicht 
datt egoïsme als leidraad voor het handelen gelijkwaardig was aan het 
altruïsme,, waarop de christelijke ethiek eenzijdig de nadruk had ge-
legd.. Dit inzicht beschouwde Haeckel als een hoofdregel van de mo-
nistischee ethiek en hij zag Spencer als de geestelijke vader ervan. Deze 
hoofdregel,, die impliceerde dat het nakomen van de verplichtingen die 
hett individu heeft tegenover zichzelf even belangrijk was als het vol-
doenn aan de verplichtingen tegenover de maatschappij, illustreert dat 
liberalee en nationalistische gedachten bij Haeckel samensmolten. Hier-
bijj  sloot het tweede deel van Haeckels receptuur voor Duitsland aan: 
hijj  geloofde vast dat een verdergaande centralisatie van de staat heil-
zaamm was. De staatsburgers waren de 'cellen' (en als zodanig was hun 
individuelee gezondheid cruciaal), maar de kracht en vitaliteit van het 
totalee staatsorganisme werd bepaald door zijn eenheid.44 In samenhang 
hiermeee moest, ten derde, een zo hoog mogelijke graad van arbeidsde-
lingg worden gerealiseerd waarbij ieder individu de positie kreeg die in 
overeenstemmingg was met zijn of haar persoonlijke waarde. Dit impli-
ceerde,, ten vierde, de volmondige erkenning dat mensen ongelijk 
warenn in de zin van: verschillend naar de biologische en culturele 
waardewaarde die ze vertegenwoordigden. De bestaande Duitse staat maakte 
dee fout dat zij mensen als gelijken behandelde, bijvoorbeeld door de al-
gemenee dienstplicht of door ze aan dezelfde rechtsregels te onderwer-
pen.. In de "nieuwe cultuurstaat" die Haeckel voor zich zag zou nauw 
wordenn aangesloten bij de natuurwet van een voortschrijdende arbeids-
deling,, uitlopend op een verdergaande differentiatie en ongelijkheid 
vann personen en van standen en klassen. Die nieuwe staat zou zich 
moetenn laten leiden door de 'zuivere rede' in plaats van primitieve 
emoties.. Dit was het vijfde element van Haeckels receptuur voor 
Duitsland.. In de contacten met andere staten betekende het dat het 
egoïsmee juist verder naar de achtergrond moest verhuizen. Hij was van 
meningg dat staten zich in hun onderlinge betrekkingen te veel als "bar-
baren""  gedroegen, aangezien ze zich op dat vlak nog lieten leiden door 
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dee gewelddadige impulsen en de sociale conventies en tradities die 
warenn geërfd uit de oertijd.45 Een opvatting overigens die men niet 
gauww zou verwachten bij een man als Haeckel, wiens naam zo vaak 
mett sociaal-darwinisme en proto-nazisme wordt verbonden. De ethiek 
vann het egoïsme en van het recht van de sterkste, die Friedrich Nietz-
schee en Max Stirner uitdroegen, was volgens Haeckel biologisch on-
juistt aangezien tolerantie, solidariteit en andere vormen van altruïsme 
onmisbaarr waren voor de progressieve evolutie van de kracht en een-
heidd van levende organismen. In die zin verwierp hij niet alle aspecten 
vann de ethiek van humanisme en christendom; zijn kritiek gold vooral 
hett dualisme en transcendentalisme van de christelijk-humanistische 
traditie,, niet de ermee verbonden normen en waarden van medemense-
lijkheidd en naastenliefde waarvoor in zijn ogen een natuurwetenschap-
pelijkee basis bestond.46 Niettemin meende hij dat die traditie het al-
truïsmee had overdreven, resulterend in een kunstmatige, onnatuurlijke, 
selectiee van de zwakke leden van de samenleving. Dit was een opvat-
tingg die aan het einde van de negentiende eeuw door velen werd ge-
deeld.. Kenmerkend voor Haeckel was de mening dat deze neiging tot 
onnatuurlijkee contraselectie voortkwam uit de dualistische en antropo-
centrischee grondhouding van het humanisme, waarin de mens niet al-
leenn centraal werd geplaatst als einddoel van de Schepping, maar door 
zijnn uitzonderlijke geestelijke vermogens ook verheven werd geacht 
bovenn de harde materialistische wetten van de natuur. Die grondhou-
dingg werd door Haeckel consequent bestreden en dat plaatste hem te-
genoverr een belangrijk onderdeel van de westerse intellectuele tradi-
tie.47 7 

Hett is echter overdreven te beweren dat hij hierdoor lijnrecht inging 
tegenn de uitgangspunten van de Verlichting. Zijn diepe en oprechte be-
wonderingg voor Lamarck die zo dicht stond bij de Franse philosophes, 
zijnn verwantschap met hun materialisme en sciëntisme en zijn voortdu-
rendee pleidooi om Kants reine Vernunft als intellectueel kompas te ge-
bruiken,, laten zien dat er geen kloof gaapt tussen Haeckel en de Ver-
lichting.. Daarmee is niet ontkend dat er in zijn werk ook invloeden te 
vindenn zijn van de Duitse Romantiek en de Naturphilosophie. Vooral 
inn zijn neiging om te denken vanuit de eenheid van het 'wereld-al' en in 
zijnn pantheïsme - per definitie idealistische concepten - kan men dit 
zien.488 Maar essentieel is dat bij Haeckel deze concepten nauw verbon-
denn waren met, en zelfs gebaseerd op, de resultaten van zijn empirisch-
biologischh onderzoek. 
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DEE NATUURFILOSOOF: CEL, STAM, KOSMOS 

Haeckell  werd door zijn Engelse vakgenoot en medestander Huxley be-
schouwdd als een van de meest capabele zoölogen van Duitsland en 
Darwinn zag de Duitser zelfs als zijn belangrijkste opvolger.49 Hun po-
sitievee oordeel contrasteert sterk met de nogal kritische mening over 
Haeckell  die sommigen in onze tijd verkondigen. Zijn sterke neiging 
om,, op basis van eigen onderzoeksresultaten en die van andere evolu-
tionisten,, onbekommerd te speculeren en daarbij onvervaard een eigen 
kosmologiee te ontwerpen, maakte en maakt hem kwetsbaar voor kritiek 
uitt de hoek van degenen die een strikt empirische, of zelfs puristische, 
benaderingg van het darwinisme voorstaan. Men heeft Haeckel een 
pseudo-darwinistt genoemd en zijn benadering van de biologie is om-
schrevenn als teleologisch, romantisch en mystiek.50 Anderen hebben 
mett enige bewondering geconstateerd dat hij het in zijn speculatieve 
zoektochtt naar de ruimere verbanden in biologie en fysica veel vaker 
opp markante wijze bij het rechte eind had dan op basis van puur gissen 
mogelijkk zou zijn, of hebben hem de belangrijkste en invloedrijkste 
evolutionistt in de post-darwiniaanse periode genoemd.51 

Haeckell  was natuuronderzoeker en natuurfilosoof tegelijk. Hij deed 
baanbrekendd werk als onderzoeker van de medusa (kwallen) en heeft 
zichh onderscheiden door, samen met Carl Gegenbaur (i 826-1903), de 
evolutionairee morfologie verder tot ontwikkeling te brengen. Maar 
zichh beperken tot puur empirisch onderzoek was nooit een optie voor 
hem;; wie niet verder wilde gaan dan de empirisch vaststelbare feiten 
maaktee zich volgens hem schuldig aan "denkluiheid". Natuurweten-
schapp en natuurfilosofie waren voor Haeckel onverbrekelijk met elkaar 
verbonden.. De evolutietheorie en de celtheorie beschouwde hij op 
zichzelff  reeds als "filosofische daden". Hij geloofde niet dat de natuur-
wetenschapp een volledig exacte wetenschap kon zijn; de evolutie kon 
nochh experimenteel, noch wiskundig worden bewezen. De biologie 
moestt noodzakelijkerwijs werken met de "historisch-filosofische me-
thode""  en dit impliceerde dat zij niet zonder (behoedzame) speculatie 
kon.522 Filosofie en natuurwetenschap dienden tot synthese te worden 
gebracht,, waardoor aan de ene kant de metafysische filosofie werd ver-
bondenn met de natuurlijke feiten en aan de andere kant het empirisch 
natuuronderzoekk levensbeschouwelijke betekenis kreeg. Het klassieke 
onderscheidd tussen natuur- en geesteswetenschappen (door Haeckel 
tochh al beschouwd als een ongewenste erfenis van het dualisme van 
materiee en geest) zou hierdoor vervagen. Zo droomde hij, tot afgrijzen 
vann Virchow, van een Gesammtwissenschaft als logisch uitvloeisel van 
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zijnn monisme.53 Hij gaf hiermee een geheel eigen invulling aan het be-
gripp natuurfilosofie door het volledig op één lijn te plaatsen met zijn 
monisme.. Hij had daarbij de behoefte om zich in de grote, niet-Duitse, 
filosofischee traditie van Spinoza te plaatsen, naar wie hij regelmatig 
verwees.54 4 

Spinozaa was voor Haeckel de vrijdenker die het cartesiaanse du-
alismee overwon, die liet zien dat het universum volledig mechanisch-
causaall  kon worden verklaard door God en de alomvattende materiële 
'wereldsubstantie'' als een absolute eenheid te zien en die zodoende 
pantheïsmee en wetenschappelijk rationalisme met elkaar verbond. 
Aanhakendd bij Spinoza, stelde hij dat het monisme slechts één substan-
tiee erkende, die tegelijk God en Natuur, lichaam en geest, materie en 
energiee was. Spinoza leek de ideale schutspatroon voor het monisme 
vann Haeckel, die de hele geschiedenis van de wijsbegeerte zag als een 
strijdd tussen dualistische visies (die teleologisch en dogmatisch waren) 
enn monistische (die mechanistisch en realistisch waren).55 Aan deze fi-
losofischee context refereerde Haeckel toen hij stelde dat het darwi-
nismee een grote "strijd der wereldbeschouwingen" had ontketend. Aan 
dee ene kant plaatste hij "dualisme, bijgeloof en theïsme" en aan de an-
deree "monisme, rede en pantheïsme". Hij was ervan overtuigd dat het 
darwinismee die strijd uiteindelijk zou beslechten in het voordeel van 
hett spinozistisch monisme. Het is duidelijk dat Haeckel vitalistische en 
teleologischee opvattingen in de biologie in het vijandige, dualistische, 
kampp plaatste.56 Daardoor is het minder logisch Haeckel te bekritise-
renn door zijn biologie vitalistisch of teleologisch te noemen. 

Watt zegt dit alles over het darwinistisch gehalte van Haeckels werk? 
Hett laat in elk geval zien dat Haeckel Darwins theorie van de natuur-
lijk ee selectie, net als hedendaagse biologen, als 'mechanisch' of 'me-
chanistisch'' beschouwde in de zin van: niet-teleologisch.57 "U heeft... 
dee biologie verheven tot de rang van een mechanische natuurweten-
schap""  liet hij Darwin in 1879 per brief weten, met hevige bewonde-
ringg toevoegend dat Darwin zich alleen al hierdoor voor altijd onsterfe-
lij kk had gemaakt. Al in zijn Generelle Morphologie had Haeckel bena-
druktt dat zijn eigen monisme een mechanische, puur causale, visie op 
hett universum impliceerde doordat het geen niet-materiêle krachten er-
kende.588 Hij realiseerde zich volledig dat in de natuurlijke selectie het 
toevall  een cruciale rol speelde en stelde dat de strijd om het bestaan 
'planloos',, zonder vooraf bepaald doel, verliep.59 Het is waar dat hij 
niett voortdurend naar de selectietheorie verwees, maar daaruit kan men 
niett afleiden dat hij de revolutionaire betekenis van het zuiver functio-
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nalistischee karakter van die theorie niet onderkende.60 Eerder is het zo 
datt hij de selectietheorie volstrekt bewezen achtte, zodat hij zich in zijn 
eigenn werk op andere vraagstukken kon concentreren. 

Duidelijkk is anderzijds dat Haeckel een sterke neiging vertoonde om 
hett synergetische, het synchrone en symmetrische in de natuurlijke 
ontwikkelingg te benadrukken. Hierdoor wekte hij de indruk dat hij wei-
nigg oog had voor de onvoorspelbare dynamiek van de toevallige uit-
komstenn van de natuurlijke selectie. Het zoeken naar parallellen, ge-
lijkvormighedenn en regelmatigheden paste bij zijn neiging om de na-
tuurr esthetisch te benaderen.. Deze neiging bleek uit zijn voorkeur om 
dee afstammingsgeschiedenis van soorten te verbeelden in uitgebreide 
tekeningenn van stambomen. Het begrip Descendenz-Theorie kreeg bij 
hemm zo letterlijk de betekenis van 'afstammingsleer'. Het meest karak-
teristiekee hieraan was dat hij een dergelijke stam of stamboom als een 
daadwerkelijkee - raciale - eenheid (phylum) opvatte. De evolutieleer 
werdd hierdoor bij Haeckel - sterker wellicht dan bij Darwin - mede tot 
dee theorie van de gemeenschappelijke afkomst. Huxley, de morfoloog, 
sloott bij de fylogenetische benadering en zelfs bij de terminologie van 
zijnn Duitse collega aan,61 zodat men ook op dit punt moeilijk kan be-
werenn dat Haeckel zich ten opzichte van de darwinistische hoofd-
stroomm afzonderde. Zijn sterk beleden geloof in Lamarcks theorie van 
dee erfelijkheid van verworven eigenschappen (door hem aangeduid 
mett de term progressive Vererbung) kan al evenmin worden aange-
merktt als een wig tussen Haeckel en het darwinisme, gezien Darwins 
geneigdheidd om Lamarck op dit punt te volgen.62 

Ookk Haeckels biogenetische wet (inhoudend dat de ontogenese of 
ontwikkelingg van het embryo tot volwaardig individu een korte en 
snellee recapitulatie is van de fylogenese of ontwikkelingsgeschiedenis 
vann de stam) heeft ontegenzeglijk betrekking op een rechtlijnige en re-
gelmatigee ontwikkeling - namelijk van embryo tot dier of mens - maar 
datt maakt deze wet nog niet ondarwinistisch.63 Haeckels wet was niet 
onverenigbaarr met het darwinisme. Darwin zelf huldigde de opvatting 
datt zijn selectietheorie de natuurlijke variatie en het ontstaan van soor-
tenn verklaarde, maar niet het ontstaan van het leven zelf. Daarom kon-
denn hij en Huxley de biogenetische wet aanvankelijk zien als een -
waardevollee - aanvulling op de selectietheorie.64 Dit spoorde met Hae-
ckelss zienswijze dat fylogenese en ontogenese twee aparte takken van 
dee biologie waren; de eerste verklaarde hoe de verschillende soorten 
warenn ontstaan, de tweede belichtte het ontkiemen van het leven. Dit 
levenn binnen de baarmoeder hoefde niet precies dezelfde wetmatighe-
denn te volgen als het leven daarbuiten. 
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Dee biogenetische wet of recapitulatietheorie is waarschijnlijk Haec-
kelss meest invloedrijke bijdrage aan de evolutionaire biologie. Welis-
waarr was het Fritz Muller die deze wet als eerste vanuit een evolutio-
nairr perspectief formuleerde - in 1864 in een aan Darwin opgedragen 
boekk -, maar het was Haeckel die er twee jaar later in de Generelle 
MorphologieMorphologie zijn biologische hoofdwet van maakte.65 Met de recapitu-
latietheoriee werd de evolutie (die bij Darwin nog een abstract proces 
wass geweest) plotseling tastbaar en zelfs waarneembaar: in de ver-
schillendee stadia van de ontwikkeling van het embryo van - bijvoor-
beeldd - een mens, kon men alle fasen van de algemene evolutie van de 
menss terugvinden. De lange weg van vissen, via reptielen en vogels 
naarr zoogdieren, de oermens, de wilde mens en de gecultiveerde mens 
werd,, in 'gecondenseerde' vorm, in de groei van het menselijk embryo 
herhaald.. Had het menselijk embryo in een bepaalde fase niet de kieu-
wenn van een vis? De recapitulatietheorie betekende dat ieder menselijk 
individu,, letterlijk, de sporen van de hele evolutie - en dus ook de erfe-
niss van zijn primitieve stamgenoten - met zich meedroeg. Elk embryo 
moestt zijn eigen evolutionaire afstammingslijn helemaal doorlopen. 
Daarbijj  was het mogelijk dat bepaalde stadia werden overgeslagen en 
datt door accelleratie een grote versnelling van het ontwikkelingsproces 
plaatsvond.. Haeckel zag dit recapitulatieproces als een zuiver fysiolo-
gischh mechanisme dat maakte dat fylogenese en ontogenese zich tot el-
kaarr verhielden als oorzaak tot gevolg. Of zoals hij zelf zei: "De fylo-
genesee is de mechanische oorzaak van de ontogenese." Die mechani-
schee oorzaak bestond uit de "bewegingen van de atomen en moleculen 
diee het organische materiaal vormen." De fylogenese was zodoende 
nochh het voorbeschikte resultaat van de wil van een Schepper, noch het 
productt van een onbekende mystieke kracht in de natuur; nee, het was 
hett gevolg van de "noodzakelijke werking van fysisch-chemische pro-
cessen".666 Hieruit blijkt dat Haeckels gebruik van de recapitulatietheo-
riee weinig te maken had met vitalisme of idealisme, zoals het geval was 
bijj  de Amerikanen Cope en Hyatt, beiden volgelingen van Agassiz.67 

Dee recapitulatietheorie was, net als de selectietheorie, bijzonder ge-
schiktt om ook op niet-biologische gebieden toe te passen. Ze kon 
nieuwee steun geven aan de aloude opvatting dat negers en andere pri-
mitievee volken in het kind-stadium waren blijven steken. De Italiaanse 
criminologischh antropoloog Cesare Lombroso plaatste het kinderlijke, 
hett dierlijke, het primitieve, criminele aanleg, waanzin en zwakbe-
gaafdheidd allemaal op één lijn. Ieder kind, dat in zijn ontwikkeling (on-
togenese)) de fylogenese opnieuw moest doormaken, moest dus ook de 
fasee door van de bruut, de wilde primitieve mens. Lombroso geloofde 
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datt de geboren crimineel (hij schatte dat bij ongeveer 40% van alle cri-
minelenn de geneigdheid tot misdaad was aangeboren) tijdens zijn gang 
doorr de stamgeschiedenis was blijven steken in de fase van de primi-
tievee bruut en dus niet, zoals een normaal kind, was doorgegroeid naar 
hett geciviliseerde stadium. Hij sprak van de "embryologie van de mis-
daad".. De geboren crimineel kon door uiterlijke kenmerken worden 
herkend:: lange armen, grote oren, een overdadig behaard lichaam, een 
aapachtigg voorhoofd en vooruitstekende kaak. Kortom: orang-oetans 
mett menselijke gezichten, zoals Taine het samenvatte.68 Diverse ver-
schijnselenn van fysieke en sociale pathologie konden op deze wijze 
wordenn verklaard als het gevolg van een verstoorde recapitulatie, lei-
dendd tot atavisme. Er leefden onvoltooide mensen onder ons en hun pa-
thologischh gedrag was volledig biologisch gedetermineerd. Omdat in 
eenn moderne sociale omgeving de natuurlijke selectie hen niet uitscha-
kelde,, leek eliminatie de enige oplossing en wel door hen te isoleren en 
vann voortplanting af te houden. 

Dee invloed van de recapitulatietheorie strekte zich ook uit tot de op-
komendee psychologie. Freud, die tijdens zijn studie biologie Haeckels 
invloedd had ondergaan, baseerde zijn psychoanalyse mede op het con-
ceptt 'mentale recapitulatie'. Vroegere, primitieve, toestanden van de 
geestt bleven latent aanwezig in het onderbewuste en konden op elk 
momentt door bepaalde gebeurtenissen weer opgeroepen worden. En 
Jungg was ervan overtuigd dat in de geest van iedere volwassen mens 
hett complete raciale geheugen was opgeslagen als een collectief onder-
bewuste.699 Ook Haeckel zelf zocht naar de verbinding tussen fyloge-
nesee en psychologie, maar anders dan Freud en Jung was hij hierbij ge-
richtt op het vinden van een zuiver fysische verklaring.70 

Omm dit te verduidelijken is het goed te beginnen bij zijn eerderge-
noemdee 'wet van de wereldsubstantie' of kortweg 'substantiewet'. 
Haeckell  beschouwde dit als de kosmologische grondwet, waaronder 
allee natuurwetten gegroepeerd konden worden. De substantiewet 
kwamm neer op twee wetmatigheden: het eeuwige behoud van de mate-
riee (of stof) en het eeuwige behoud van de energie (of kracht). De we-
reldd kon worden opgevat als "een eeuwige ontwikkeling van de sub-
stantie",, van de materie en energie die voortkwamen uit de zon. Al het 
levenn was, uiteindelijk, niets anders dan "getransformeerd zonlicht".7' 
Uitt Haeckels monisme vloeide voort dat hij op geen enkele wijze een 
scheidingg wenste te aanvaarden tussen deze algemene fysische ontwik-
kelingsprincipess en de psychische leefwereld van de mens (en de ho-
geree dieren). De verbinding hiertussen was de cel, de fundamentele 
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eenheidd van het leven. Alle levensverschijnselen waren terug te voeren 
opp activiteiten van cellen. Dit inzicht kwam voort uit de colleges die de 
jongee Haeckel bij Virchow volgde.72 Maar Haeckel ging verder dan 
zijnn leermeester: hij was ervan overtuigd dat alle cellen - ook die van 
plantenn - een zieleleven hadden, dat alle organische materie bezield 
was.. De ziel moest dus, anders dan de dualisten meenden, worden be-
schouwdd als een zuiver natuurlijk verschijnsel. Iedere andere opvatting 
wass voor Haeckel uitgesloten omdat hij niet geloofde in een schep-
pingsdaadd maar er vanuit ging dat het leven spontaan was ontstaan. 
Dezee spontane eerste stap, de bron van het leven, bestond uit de ont-
wikkelingg van protoplasma tot primitieve eencellige organismen zon-
derr kern, die Haeckel 'monera' noemde. Het vermogen van deze mo-
neraa om prikkels uit de omgeving te ontvangen zag hij als de oorsprong 
vann het zielleleven.73 

Ditt panpsychisme impliceerde dat de menselijke ziel niet langer 
uniekk was, maar onderdeel van de ene "wereldziel", die Haeckel Psy-
chomachoma noemde. Materie, Energie en Psychoma vormden de drie funda-
mentelee eigenschappen van de substantie, als een soort pantheïstische 
Drieëenheid.. Het pantheïsme, dat neerkwam op het opheffen van de 
dualistischee verhouding tussen god en de wereld, paste goed bij de mo-
dernee natuurwetenschap, vond Haeckel.74 "Overal in de natuur is 
geest,, en een geest buiten de natuur kennen we niet." Haeckel had er 
geenn bezwaar tegen deze opvattingen als 'pantheïsme' aan te duiden; 
daarinn zag hij een aantrekkelijk seculier-natuurwetenschappelijk alter-
natieff  voor het christendom. Maar hij had er wel bezwaar tegen wan-
neerr zijn ideeën als vitalistisch of spiritualistisch werden aangemerkt. 
Ookk iedere associatie met het materialisme probeerde hij tegen te gaan. 
Materialisme,, spiritualisme en vitalisme waren allen uitingen van ver-
keerdd dualistisch denken. Zijn filosofie was monistisch: zij ontkende 
fundamenteell  dat er een kloof kon zijn tussen het leven en de materie. 
Inn levende organismen kon men geen chemische elementen aantreffen 
diee anorganische lichamen niet evenzeer hadden. Met andere woorden: 
hett 'bezielde' leven school in dezelfde chemische elementen als die 
welkee de anorganische materie vormden. De ziel was psychoplasma en 
heell  de wereld, van de kristallen tot de mens, vormde een psychologi-
schee eenheid.75 

Haeckell  had dus in wezen genoeg aan zijn kosmologie als fundering 
voorr zijn stelling dat de menselijke psyche voortkwam uit de apenziel. 
Daarvoorr had hij de evolutietheorie, strikt genomen, niet nodig. Hij ge-
bruiktee haar wel, maar zij was meer een extra bevestiging van zijn op-
vattingenn dan de bron ervan. Hij bracht hulde aan Darwin voor diens 



99  H A E C K E L S S T R I JD OM DE D U I T SE Z I E L 4 73 

grotee betekenis voor de vergelijkende psychologie van de dieren en be-
nadruktee dat de menselijke geest geleidelijk was geëvolueerd uit de 
geestelijkee activiteiten van de lagere gewervelde dieren.76 De mentale 
evolutiee van de mens impliceerde voor Haeckel dat psychische eigen-
schappenn geërfd werden van de (voor)ouders. Hij vatte deze Vererbung 
derSeelederSeele op als Seelenmischung: bij de conceptie van een nieuwe mens 
vondd een versmelting plaats van de 'celzielen' van de beide ouders. En 
inn deze bezielde cellen, die werden overgedragen op de nakomeling, 
waren,, door eeuwenlange vererving van de geestelijke eigenschappen 
derr voorouders, ook de mentale eigenschappen van de primitiefste 
mensenn en de dierlijke voorlopers van de mens opgeslagen.77 Wat voor 
dee menselijke geest gold, gold ook voor de ethiek. Hij verwierp Kants 
opvattingg dat er een afzonderlijk moreel domein bestond. Het morele 
levenn was een functie van het fysisch universum en was tegelijk met 
hett zenuwstelsel geëvolueerd. Het ethisch hoofdprincipe (het zich aan-
passenn aan de ander, aan de prikkels die van anderen en de leefomge-
vingg uitgaan) was ontstaan - en ontstond door recapitulatie steeds weer 
opnieuww - zodra afzonderlijke cellen zich aan elkaar aanpasten en een 
"associatie""  aangingen. Door voortdurende herhaling van deze aanpas-
singsprikkelss uit de omgeving en de reactie daarop werd deze tot ge-
woonte,, die in de celkern gefixeerd werd, erfelijk werd overgedragen 
enn zich, door cumulatie van aanpassingen, ontwikkelde tot een instinct. 
All  op het niveau van de protozoa ontstonden zo, door samensmelting 
vann cellen, sociale instincten. Deze stappen vormden de "fylogenese 
vann de zeden", waarmee Haeckel wilde laten zien dat de ethiek een zui-
verr fysische oorsprong had. Hij stond hiermee lijnrecht tegenover Wal-
lace,, voor wie de menselijke geest een aparte, niet natuurwetenschap-
pelijkk te verklaren, dimensie was. Haeckel daarentegen vond het onno-
digg en onzinnig om een onderscheid tussen natuur- en geestesweten-
schappenn te maken; voor natuur en geest golden dezelfde natuurwet-
ten,, de natuurwetenschap was juist bij uitstek in staat de evolutie van 
dee geest te verklaren.78 Bijna elke andere wetenschap werd door hem 
dann ook voorzien van het adjectief 'monistisch' ('monistische psycho-
logie',, 'monistische geschiedschrijving', enz.). Kernpunt van zijn 'mo-
nistischee antropologie' was dat de mens, in het kosmisch proces, 
slechtss een "minuscuul deeltje" was, niet meer dan een plazentales 
Saugetier,Saugetier, een voorbijgaande "biologische episode" zoals iedere an-
deree levensvorm. In dezelfde geest prees hij Darwin ervoor dat deze, 
doorr te laten zien dat de mens onderdeel van de natuur was, "de antro-
pocentrischee fabel" had doorgeprikt.79 
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Steedss weer benadrukte Haeckel dat, wat wij als unieke menselijke 
kenmerkenn beschouwen, overal in de natuur, in hoge en lage wezens en 
inn microscopisch kleine deeltjes, al aanwezig was. Dat gold voor de 
geestt en de ethiek, zoals we zagen. Het gold ook voor de sociale orga-
nisatie,, en in het bijzonder voor arbeidsdeling en centraal 'bestuur'. 
Socialee organisatie was essentieel in de natuur: 

'Hett leven is niet het raadselachtige product van een mystieke levens-
kracht,, doch het mechanische totaalresultaat van de prestaties van de 
verschillende,, door arbeidsdeling van elkaar onderscheiden, orga-
nen."80 0 

Hett verschijnsel arbeidsdeling kwam al in de relaties tussen cellen 
voorr en werd van daaruit erfelijk overgedragen. Ook de biogenetische 
wett liet het fundamentele belang van arbeidsdeling zien: wanneer de 
ontogenesee de fylogenese herhaalde, was hierbij sprake van een recapi-
tulatiee van de reeks van vormen die de voorouders van het betreffende 
organismee vanaf het begin als gevolg van voortschrijdende arbeidsde-
lingling hadden doorlopen. Het geheel aan sociale betrekkingen van de 
dierenn en planten onderling en met hun omgeving duidde Haeckel aan 
mett de door hem ingevoerde term 'ecologie'. Als bijzonder interes-
santee sociale verschijnselen in de natuur noemde hij het parasitisme, 
hett gezinsleven, de zorg voor het broed en het "socialisme". Hij legde 
niett uit wat hij precies onder dit 'socialisme' in de natuur verstond; 
aannemelijkk is dat hij hiermee duidde op altruïstisch gedrag van dieren, 
opp vormen van solidariteit met de gemeenschap waarin werd geleefd.81 

Omdatt sociale verhoudingen uit de natuur voortkwamen, was natuur-
wetenschappelijkee kennis een voorwaarde voor sociaal-wetenschappe-
lijk ee kennis. Men moest eerst inzicht hebben in structuur en functione-
renn van de individuele persoon als biologische eenheid, en van de cel-
len,, om inzicht te kunnen krijgen in structuur en functioneren van de 
staat,, aangezien de personen de eenheden zijn die de staat vormen 
zoalss cellen de persoon vormen. Haeckel verweet ambtenaren en poli-
ticii  dat zij dit inzicht misten. Hun grote fout was dat zij uitgingen van 
dee gelijkheid van de mens als staatsburger en dat hen de fundamentele 
betekeniss van de verschillen tussen klassen en tussen rassen ontging. 
Dee verhoudingen in de natuur lieten volgens Haeckel juist zien dat, ge-
durendee de evolutie, de verschillen steeds groter waren geworden. Hij 
vattee de evolutie op als een proces van voortschrijdende arbeidsdeling, 
eenn toenemende verfijning in de taakverdeling binnen en tussen orga-
nismen,, gekoppeld aan een toenemende versterking van de centrale 
coördinatie.. Des te verder uitgewerkt de arbeidsdeling was en des te ef-
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fectieverr de aansturing van de gespecialiseerde onderdelen vanuit één 
centraall  punt, des te groter het prestatievermogen van een organisme 
enn een samenleving.82 Dit betekende dat in een hoogontwikkelde sa-
menlevingg de "objectieve levenswaarde" van het individu veel groter 
wass dan in een primitieve cultuur: arbeidsdeling, leidend tot specialisa-
tie,, maakte het individu als "deel van de machine" van grotere waarde. 
Tegelijkk was juist in een hoogontwikkeld sociaal organisme de afstand 
tussenn de "ongeletterde klassen" (de "massa van de lagere doorsnee-
mensen")) en de hoogopgeleide klassen (met daarbinnen de elite die de 
"hoogstee toppen van de cultuurmensheid" vertegenwoordigde) het al-
lergrootst.. Haeckel liet er geen twijfel over bestaan dat degenen "die 
diepp beneden in het dal hun eentonige en moeizame levenspad min of 
meerr stompzinnig bewandelen" een lagere 'levenswaarde' vertegen-
woordigdenn dan de culturele bovenlaag. Zijn uitwijdingen op dit ge-
biedd laten zien dat zijn streven om het Duitse volk te verlichten door 
hett actief uitdragen van het darwinisme via het onderwijs, niet tot doel 
hadd om de kloof tussen de hoogste en de laagste standen te verkleinen. 
Uitt zijn theorie volgde immers dat de evolutionaire vooruitgang moest 
leidenn tot het vergroten van de sociale afstand tussen hoog en laag: al-
leenn door een hogere graad van arbeidsdeling (met voldoende simpele 
zielenn om de eenvoudigste taken te verrichten, zodat de culturele elite 
dee handen vrij had voor verhevener bezigheden) kon een sociaal orga-
nismee zich positief onderscheiden. Haeckels ideale staat was een stan-
denstaat.. Waar Darwin aarzelde om in normatieve termen over 'hoog' 
enn 'laag' in de evolutie te spreken, koos Haeckel onomwonden voor 
eenn normatieve benadering door de lagere standen, maar ook de primi-
tievee volken en de minder hoogstaande rassen, een lagere 'levens-
waarde'' toe te schrijven dan de rest.83 

SOCIAAL-MONISTISCHEE VERGEZICHTEN 

Dee twintigste eeuw moest 'de monistische eeuw' worden. In januari 
19066 waren de pioniers van het monisme bijeengekomen in het Zoölo-
gischh Instituut in Jena om daar, op Haeckels territorium, de Duitse Mo-
nistenbondd op te richten. De oude Haeckel werd tot erevoorzitter geko-
zen.. Hij was immers degene die, vanaf de jaren negentig uit de vorige 
eeuww ('de natuurwetenschappelijke eeuw' zoals men placht te zeggen), 
hett monisme door zijn talloze publicaties een zekere populariteit had 
bezorgd.. Het maakte hem tot de held van de vrijdenkersbeweging. 
Tweee jaar eerder had men hem, tijdens het Internationale Vrijdenkers 
Congress in Rome, provocerend uitgeroepen tot "tegenpaus".84 Hij was 
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inn zijn nadagen een internationaal symbool geworden voor de natuur-
wetenschappelijkee oppositie tegen de kerk van Rome. 

Toenn de Duitse monisten in 1912 besloten een nieuw tijdschrift uit te 
gaann geven, werd als naam gekozen voor Das monistische Jahrhun-
dert.dert. Ook in eigen kring werd die naam enigszins pretentieus gevon-
den,, maar hij drukte goed uit wat men had ervaren tijdens het grote mo-
nistencongres,, het jaar daarvóór in Hamburg. Het duizendkoppig pu-
bliekk was er bevlogen geraakt door Gefühlsstürme van een grote "zui-
verheidd en kracht", die geen nationalistische of religieus-fanatieke 
achtergrondd hadden, maar een wetenschappelijke. Het was het werve-
lende,, opzwepende, gevoel dat de moderne wetenschap inmiddels 
meerr was dan een academische bezigheid; ze was een Lebensmacht ge-
worden,, die onconventionele antwoorden kon geven op de diepste vra-
genn des levens. Een "bedrukkende mist" was van het denken wegge-
trokken,, zodat een "nieuwe geest" door kon breken. Het evolutiebegin-
sell  (Entwicklungsprinzip) was de "ster" die het nieuwe denken zou lei-
den,, op weg naar de monistische tijd.85 Het tijdschrift stelde zich expli-
ciett als doel om een wetenschappelijke levensbeschouwing en dito cul-
tuurpolitiekk uit te dragen, los van kleinzielige partijpolitieke ambities, 
gedragenn door het "wetenschappelijk optimisme waartoe de evolutie-
wett ons het recht geeft". De toon was vredelievend: niet de polemiek 
enn de politieke strijd koos men, maar het gemeenschappelijk werken -
ookk door internationale coöperatie - aan verheffing van de hele cultuur 
(kunst,, techniek, wetenschap en politiek).86 Onder 'monisme' werd 
ookk verstaan: het bevorderen van eenheid en het tegengaan van ver-
deeldheid.. Daarop gold één grote uitzondering: de kerk van Rome was 
overduidelijkk de erfvijand. Vele afleveringen bevatten kritiek op de 
paus,, schimpscheuten aan het adres van de jezuïeten en stekeligheden 
overr de levenswandel van priesters. Het was een antiklerikale eenheid 
diee men zocht, een gemeenschap van vrijdenkers. 

Vanaff  het begin kon de redactie zich verheugen in een schare van 
hoogwaardigee medewerkers met een stevige internationale component. 
Wilhelmm Ostwald (1853-1932), de hoofdredacteur, had een internatio-
nalee reputatie door zijn baanbrekend werk in de fysische chemie, waar-
voorr hij in 1909 was beloond met de Nobelprijs, Friedrich Jodl (1849-
1914),, een van de intellectuele leiders onder de monisten, was hoogle-
raarr filosofie in Wenen, Jacques Loeb (1859-1924), die bijdragen le-
verde,, was verbonden aan het Rockefeller Institute in New York. Ver-
derr zouden de fysioloog Charles Richet (hoogleraar aan de medische 
faculteitt in Parijs) en de Amerikaanse socioloog Lester Ward voor bij-
dragenn van over de grens zorgen. De sociaal-bioloog Rudolf Gold-
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scheid,, de darwinisme-popularisator Wilhelm Bölsche, de neopositi-
vistischee filosoof Ernst Mach, de econoom-socioloog Franz Oppenhei-
merr en Helene Stöcker (pacifiste en voorvechtster voor seksuele her-
vormingg en Mutterschutz) genoten nationale bekendheid. De sociolo-
genn waren met Ward, Goldscheid, Oppenheimer, Ferdinand Tönnies en 
Franz-Carll  Müller-Lyer opvallend goed vertegenwoordigd.87 

Dee grote diversiteit van dit gezelschap was ook kenmerkend voor de 
Monistenbondd zelf. Het valt op dat in bond en tijdschrift heel verschil-
lendee wetenschappelijke disciplines bijeen kwamen, waarbij vooral de 
bevruchtendee confrontatie tussen natuurwetenschappen en sociale we-
tenschappenn werd gezocht, met niet zelden de filosofie in een tussen-
positiee als middelaar. (In essentie was monisme een filosofisch concept 
datt het fysische en het metafysische wilde verenigen). Verder waren de 
monistenn ook in politiek opzicht een divers gezelschap; men kwam er 
eenn sociaal-democraat tegen als Max Maurenbrecher88, maar evenzo-
goedd verklaarde tegenstanders van de sociaal-democratie zoals Hein-
richh Ziegler. En dan waren er nog de al aangeduide verschillen in natio-
nalee achtergrond. Hoewel het zwaartepunt duidelijk op Duitsland lag, 
wass er vóór 1914 de uitgesproken ambitie om een internationale bewe-
gingg te zijn. Haeckel had zijn idee voor de vorming van een Monisten-
bondd niet voor niets gepresenteerd op het internationale congres van 
vrijdenkerss in Rome en hij had daar duidelijk gemaakt dat het hem te 
doenn was om het verenigen van de "universele monistengemeen-
schap".89 9 

Hett is, door deze verschillen tussen individuele monisten, niet een-
voudigg om vast te stellen wat hen met elkaar verbond. Een politiek pro-
grammaa in de gebruikelijke zin van het woord kon het niet zijn, want in 
partijpolitiekee termen was de Monistenbond geen eenheid. Haeckel 
hadd zich in zijn internationale oproep voor de vorming van zo'n bond 
mett name gericht tot verschillende hervormingsgezinde groepen, die 
zichh wilden verweren tegen de "intellectuele en politieke reactie", 
zoalss die zich o.a. in het (dualistische) vitalisme manifesteerde. Het 
wass duidelijk dat hij vooral de vrijdenkersbeweging voor zijn Monis-
tenbondd probeerde te mobiliseren, daarbij aansluitend aan de antichris-
telijkee Freigeistige Bewegung die Ludwig Büchner in 1881 had ge-
vormd.. Dit laat zien dat hij hoopte voldoende kracht te kunnen putten 
uitt de traditie van het antikerkelijk en antichristelijk radicalisme. Zijn 
success in radicale kring was zo groot dat hij ervan schrok: het vrijden-
kerscongress in Rome bleek tot zijn verdriet te worden gebruikt door 
talrijkee propagandisten die er - in de woorden van Heinrich Schmidt -
"eenn partijpolitieke meeting van socialisten en anarchisten" van pro-
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beerdenn te maken.90 Wat de echte monisten het meest verbond was hun 
bewonderingg voor Haeckel en, bovenal, hun hooggespannen verwach-
tingg omtrent de mogelijkheden die de toepassing van de moderne (na-
tuurwetenschapp op actuele sociale kwesties bood. 

Datt de binding die op deze wijze na de vorming van de Monisten-
bondd in 1906 ontstond niet erg sterk was, bleek wel uit het feit dat de 
bondd al na enkele jaren door interne verdeeldheid uiteen dreigde te val-
len.. Het tij werd echter gekeerd toen Ostwald in 1911 het voorzitter-
schapp op zich nam. Onder zijn leiding nam het antikerkelijk radica-
lismee serieuze vormen aan doordat de bond actief campagne ging voe-
renn om het uittreden uit de kerk te stimuleren. Ostwald zorgde hierdoor 
ookk voor meer samenwerking met de sociaal-democratische partij en 
liett elke week een anticonfessionele 'monistische preek' verschijnen.91 

Somss werden er pogingen ondernomen om het monisme zelf tot een 
soortt sociaal-politiek programma om te vormen, waarbij werd gespro-
kenn over 'praktisch monisme'. Zo kwam de bond zijn crisis te boven. 
Inn 1912 claimde men over ongeveer 6000 leden te beschikken, ver-
deeldd over 42 lokale groepen {Ortsgruppen). 

Vanwegee dit radicale verzet tegen de kerkelijke status quo kan men 
dee monistische beweging in Duitsland bezwaarlijk als conservatief be-
stempelen.922 Aantasting van de positie van de kerk impliceerde drasti-
schee sociale veranderingen. In die zin kon het antiklerikalisme op zich-
zelff  als een sociaal-politiek programma worden opgevat, dat aansloot 
bijj  een lange internationale radicale traditie. Maar in de specifieke 
Duitsee politieke verhoudingen was het monisme thuisloos. Dit maakte 
dee monistische beweging kwetsbaar in partijpolitieke zin: ze liep ge-
vaarr te worden meegezogen door heel verschillende politieke stromin-
genn en stemmingen die op een bepaald moment dominant waren, mits 
voldoendee radicaal-antiklerikaal. Een gevaar dat reëler werd zodra 
zichh politieke frustratie ophoopte (zoals na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog)) en dat bovendien werd gevoed door de sterker wor-
dendee ambitie om een eigen programma van veranderingen te realise-
ren.. Die ambitie werd in Das monistische Jahrhundert zichtbaar door 
invoeringg van een vast onderdeel over 'monistische culturele werken'. 
Dee daaronder gerubriceerde artikelen hadden betrekking op een aantal 
vastee sociaal-politieke thema's: onderwijshervorming (opname van de 
evolutieleerr in het lesprogramma), vrouwenbeweging, bescherming 
vann moeders en seksuele hervorming, juridische hervorming, grondpo-
litiekk (landhervorming), vredesbeweging, het alcoholvraagstuk, de 
DeutscheDeutsche Werkbund-Bewegung.93 De keuze voor die rubricering laat, 
beterr dan enig afzonderlijk artikel, zien dat de Monistenbond zich 
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wenstee te presenteren als een vernieuwende beweging, met daarbij een 
duidelijkk internationale en 'buitenpolitieke' oriëntatie. Bijna alle ge-
noemdee thema's kwamen namelijk ook in andere landen voor, in het 
bijzonderr in kringen die het soort vernieuwing nastreefden waarvoor 
menn in de gevestigde politiek weinig steun verwachtte. In die zin ston-
denn de Duitse monisten dicht bij de denkbeelden over national effi-
ciencyciency van de Engelse Fabians (S. Webb, Pearson), bij de ideeën over 
grondbezitt van de Amerikaan Henry George, bij de arts and crafts-be-
wegingg van Ruskin en Morris, bij de seksuele hervorming a la Have-
lockk Ellis en bij het Garden CVry-ideaal van Patrick Geddes. Pas in de 
detailss van de afzonderlijke bijdragen van monisten en in de sterke ac-
centverschuivingg vanaf 1914 kwam het Duits-nationale element scher-
perr naar voren. 

Nett als veel sociale theoretici uit verschillende landen in die tijd, 
warenn de monisten sociale ingenieurs. Johannes Unold bijvoorbeeld 
hadd een "planmatiger" vormgeving van het politieke leven voor ogen, 
zodatt dit in overeenstemming zou komen met "de algemene wetten van 
hett leven". Jodl geloofde dat de mens, dankzij de grotere "natuurbe-
heersing""  door de moderne wetenschap, steeds meer "heer over zijn 
eigenn lot" kon worden. Aan welke sociale toekomst men bouwde was 
niett geheel duidelijk, hoofdzaak was dat deze op de modernste weten-
schappelijkee inzichten gebaseerd diende te zijn. Wetenschappelijke so-
cialee planning werd bijna een doel op zich. Alleen de wetenschap, 
steldee Ostwald, kon beslissen over alle vragen die zich in het menselijk 
denkenn én leven voordeden (niet de religie, niet de kerk, niet de poli-
tiek).. Dat was de ambitie van wat men 'praktisch monisme' noemde. 
Daaromm vond Müller-Lyer het verspreiden van bestaande wetenschap-
pelijkee kennis onder het volk, althans voor het moment, belangrijker 
dann de verbreding ervan met nieuwe inzichten.94 Inherent aan deze na-
drukk op de wetenschap als loods was een doorgaans a-politieke opstel-
ling.. De Monistenbond wilde zelf beslist geen politieke organisatie 
zijnn en met name Unold zocht naar een nieuw (corporatistisch) stelsel 
waardoorr het in de politiek voortaan zou gaan om zakelijke argumen-
tenn in plaats van partijpolitieke.95 

Alss sociale ingenieurs waren de monisten vooral geïnteresseerd in 
positievee wetenschappelijke kennis die rechtstreeks toepasbaar was. 
Ookk in filosofisch opzicht ervoer men een sterke verwantschap met het 
positivisme.. De filosoof Jodl rekende Bacon, Diderot, Comte, Spencer 
enn Mil l tot de voorlopers van het monisme en beschouwde positivisme 
enn monisme als synoniem. Dat laatste deed ook Müller-Lyer, terwijl 
Gustavv Ratzenhofer al in 1900 een boek onder de kenmerkende titel 
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DerDer positive Monismus had gepubliceerd.96 Deze nauwe verbinding 
mett het positivisme is ook van betekenis bij beantwoording van de 
vraagg of het monisme zich tot een religie ontwikkelde. Haeckel zelf 
heeft,, in de laatste fase van zijn leven, aanleiding gegeven voor het op-
komenn van die vraag. Bij het klimmen der jaren leek hij er geen be-
zwaarr tegen te hebben dat zijn hoogstpersoonlijke Weltanschauung 
voorr anderen ook de functie van een (antiklerikale) religie zou gaan 
vervullen.. Veel bewijs dat dit ook daadwerkelijk in betekenende mate 
vóórkwamm kan men in Das monistische Jahrhundert uit deze periode 
niett vinden. De atheïst Ostwald bood hier, als hoofdredacteur en voor-
zitterr van de Monistenbond, ook weinig ruimte voor. Wanneer Ostwald 
inn zijn eigen publicaties religieuze termen gebruikte, leek hij dat vooral 
tee doen om te shockeren en verder was het zijn redactioneel beleid om 
ruimm baan te geven aan de onder monisten volop aanwezige antireligi-
euzee gevoelens. Haeckel zelf had in zijn Thesen zur Organisation des 
MonismusMonismus (die als de inhoudelijke statuten van de Monistenbond fun-
geerden)) duidelijk aangegeven dat monisme neerkwam op het verwer-
penn van elke vorm van goddelijke openbaring. En hij verduidelijkte: 
"Voorr onze moderne wetenschap is het godsbegrip alleen nog houd-
baarr wanneer men onder 'God' de laatste onkenbare oorzaak aller din-
genn verstaat, de onbewuste hypothetische 'oergrond van de substan-
tie'"977 Hij noemde het monisme een Vernunftreligion die uitsluitend 
gebaseerdd was op reële natuurwetten. Een dergelijke abstract-filosofi-
schee en natuurwetenschappelijke vorm van religiositeit had weinig te 
makenn met de positivistische eredienst die men bij Comte en sommige 
vann zijn volgelingen tegenkomt. Dat voor de monisten het monisme de 
functiee van levensbeschouwelijke zingeving overnam van de traditio-
nelee religie, maakt het nog niet zelf tot een religie in de ware zin van 
hett woord.98 

Hoewell  de vestiging van een echte nieuwe religie dus geen expliciete 
doelstellingg van de Monistenbond was, waren er initiatieven die op het 
eerstee gezicht anders deden vermoeden. Op de 'Maagdenburger Mo-
nistendagen'' (september 1912) kondigde Ostwald de stichting van mo-
nistischee nederzettingen aan, die hij in zijn bekende uitdagende stijl 
ookk wel 'kloosters' noemde. De zendingsdrang die hieruit sprak had 
ongetwijfeldd een pseudo-religieus tintje. Maar de inhoud van dit initia-
tieff  wijst eerder op utopische bevlogenheid. De nederzettingen zouden 
centraa voor de ontwikkeling van een "aardse arbeidscultuur" moeten 
wordenn en waren zodoende bedoeld als tegenhangers van het "wereld-
vliedende""  karakter van de christelijke kloosters. Hier zou een nieuwe 
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monistischee generatie in Reinzucht opgroeien. Deel van het plan was 
datt men er buitenechtelijke (d.w.z. door de kerk verstoten) kinderen 
zouu opvangen en opvoeden via experimentele onderwijsmethoden." 
Doorr tuinbouw zouden de nederzettingen zelf in hun bestaan voorzien 
enn ze konden zodoende ook worden gezien als prototypes van de tuin-
stad. . 

Dergelijkee sociale experimenten waren voor Ostwald ook een ma-
nierr om zijn energetica-theorie toe te passen. Dit was een poging om de 
menss volgens zuiver fysische principes te verklaren. Kern van de theo-
riee was de opvatting dat niet alleen de menselijke spijsvertering en an-
deree lichaamsfuncties, maar ook het denken onderworpen waren aan de 
wettenn van de energie. De cultuur schreed voort doordat de mens 
steedss beter leerde de hem ter beschikking staande energie te beheer-
sen.. In het begin was hij geheel aangewezen op de energie die het eigen 
lichaamm kon leveren; daarna verruimde de mens zijn energetisch bereik 
doorr het gebruik van werktuigen en dieren, door het 'maken' en inzet-
tenn van slaven, door het temmen van wind, water, stoom en electrici-
teit.. Op basis van deze inzichten in het cultureel belang van efficiënt 
energiegebruikk formuleerde Ostwald zijn 'energetische imperatief: 
"verspill  geen energie". Terwijl in de natuur veel verspilling van ener-
giee plaatsvindt, bijvoorbeeld doordat er veel meer dieren worden gebo-
renn dan er kunnen overleven, is het voor de sociale ontwikkeling essen-
tieell  dat zo spaarzaam en effectief mogelijk met energie wordt omge-
gaan.. Het fokken van dieren met een zo hoog mogelijke bruikbaarheid 
(inn termen van vleesproductie of werkkracht) paste bij de energetische 
imperatief.. Het was een voor de hand liggende stap, meende de eco-
noomm Heinz Potthoff, om dezelfde energetische denkwijze ook toe te 
passenn in de mensenteelt {Menschenzucht). Hij realiseerde zich dat het 
daarvoorr eerst nodig zou zijn om geboorte en leven van de mens te ont-
doenn van de mythische sluiers waarmee ze (door de religie) omgeven 
waren.1000 Ostwald vroeg zich af hoe - opnieuw indachtig de energeti-
schee imperatief - de talenten van menselijke genieën efficiënter kon-
denn worden benut. Ging de wereld vaak niet uiterst verspillend om met 
hunn gaven? 

Potthofff  en Goldscheid gebruikten in dit kader het begrip 'mensen-
economie',, dat in zekere zin de verbinding vormde tussen energetica 
enn eugenetica. Goldscheids redenering kwam neer op het volgende. In 
dee 'goedereneconomie' draait het om de economische waarde van goe-
deren,, in de 'menseneconomie' gaat het om de mens als 'waardeschep-
pendee kracht' en de mensen vormen dus het 'organisch kapitaal' van de 
economie.. Aanhakend bij de energetische imperatief was het dus zaak 
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dee economische waarde van de mens zoveel mogelijk te verhogen. Dit 
wass een belangrijk uitgangspunt in Goldscheids Sozialbiologie.101 De 
beschouwingenn van Goldscheid en Potthoff over de 'menseneconomie' 
blevenn tamelijk vaag, hun bewoordingen nogal indirect. Het lijk t erop 
alsoff  ze wilden vermijden al te direct te spreken over rasverbetering, 
hoewell  ze met hun nieuwe concept kennelijk wel in die richting dach-
ten.. Ook overigens werden de vele pagina's van Das monistische Jahr-
hunderthundert in de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog bepaald niet rijkelij k 
gevuldd met pro-eugenetische beschouwingen. Voor de vaste lezer en 
trouwee aanhanger was weliswaar duidelijk dat de Monistenbond euge-
netischee initiatieven toejuichte, maar er werd slechts mondjesmaat 
aandachtt aan besteed en dan nog vooral door buitenlandse voorbeelden 
enthousiastt aan te halen. Vooral Amerika werd als lichtend voorbeeld 
gezien.1022 Opvallend kort (één kolom) werd verslag gedaan van het 
Eerstee Internationale Congres voor Eugenetica, dat onder voorzitter-
schapp stond van Darwins zoon, majoor Leonard Darwin. Blijkens dit 
verslagg hadden vooral de woorden van de Britse conservatief Balfour 
indrukk gemaakt. ("De toekomst der mensheid hangt af van de toepas-
singg van de resultaten der wetenschap op onze levenswijze. De mens is 
eenn wild dier, dat door de wetenschap opgevoed moet worden."). Het is 
kenmerkendd voor de denkwijze in de Monistenbond dat deze uitspraak 
-- als enige - geciteerd werd. De redactie zag juist in deze maatschap-
pelijkee toepassing van de wetenschap (veeleer dan in de rasveredeling 
alss zodanig) een hoopvol teken van de voortschrijdende Monisierung 
vann de cultuur.103 Over de eugenetica zelf liepen de meningen tussen 
dee monisten klaarblijkelijk uiteen. Jacques Loeb bijvoorbeeld ver-
klaardee de onder eugenetici populaire opvatting dat verstandshuwelij-
kenn en huwelijken 'om het geld' tot degeneratie zouden leiden tot biolo-
gischee onzin. De redactie had er verder geen bezwaar tegen een artikel 
vann Paul Kammerer te plaatsen, waarin deze hardhandig afstand nam 
vann Ploetz en diens nationalistische rashygiene.104 Dit is des te opmer-
kelijkerr omdat Haeckel in 1904 Ploetz had gesteund bij de oprichting 
vann diens Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie en, samen met 
Unold,, in 1905 tot de medeoprichters behoorde van Ploetz' Gesellschaft 
fürfür Rassenhygiene105 In Das monistische Jahrhundert werd bovendien 
ruimtee geboden aan Richard Rahner voor het publiceren van twee arti-
kelenn over 'sociale hygiëne', de op sociale preventie van pathologische 
verschijnselenn gerichte tegenhanger van de 'rashygiene'.106 

Hett voorbeeld van de eugenetica laat zien dat het monisme als bewe-
ging,, zodra het op concretisering van sociale denkbeelden aankwam, 
tamelijkk verschillende opvattingen herbergde. Dit maakt duidelijk dat 
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dee sterk uniformerende interpretatie van Daniel Gasman, die onveran-
derlijkk in Haeckel en het monisme de prelude ziet tot het nationaal-so-
cialismee en zelfs tot het Italiaanse fascisme, onhoudbaar is. De monis-
tischee beweging voldeed bovendien lang niet altijd aan het standaard-
beeldd van het sociaal-darwinisme. Ik noem vier voorbeelden om een en 
anderr te adstrueren: 

1.. Johannes Unold was een exponent van de organische staatsop-
vatting.. Zijn pleidooi voor de omschakeling naar een corporatis-
tischh politiek bestel was daarvan een uitwerking. Het corpora-
tismee (met als kernidee: ieder op zijn eigen plaats, in de arbeids-
organisatiee én in de politiek) sloot bovendien aan bij Ostwalds 
energetischee imperatief en bij Goldscheids 'menseneconomie', 
allebeii  concepten die op een zo efficiënt mogelijke organisatie 
vann de factor arbeid gericht waren. Het kon zich bovendien be-
roepenn op de natuurwetenschappelijke autoriteit van Haeckels 
vaakk herhaalde opvattingen over de evolutionaire betekenis van 
dee arbeidsdeling in natuur en samenleving. Niettemin, toen 
Unoldd in Das monistische Jahrhundert een uit beroepsgroepen 
opgebouwdee volksvertegenwoordiging presenteerde als corpora-
tistischh alternatief voor het op democratische gelijkheid geba-
seerdee algemene kiesrecht, plaatste de redactie daarbij de kantte-
keningg dat zij zich "nog niet" achter die oplossing stelde.107 

2.. Tot het standaardbeeld van het sociaal-darwinisme behoort een 
nadrukk op egoïsme. Haeckel zelf had voor eerherstel voor het 
egoïsmee gepleit, als tegenwicht tegen de eenzijdige nadruk van 
dee christelijke religie op altruïsme. Niettemin werd in Das mo-
nistischenistische Jahrhundert door verschillende auteurs gezocht naar 
eenn nieuwe natuurwetenschappelijke basis voor het altruïsme. 
Paull  Kammerer plaatste daartoe de termen 'parasitisme' en 'mu-
tualisme'' tegenover elkaar. Mutualisme definieerde hij als "we-
derzijdss nut opbrengende symbiose". Hij concludeerde: "Wan-
neerr we het richtsnoer voor ons menselijk gedrag in het biologi-
schee domein zoeken, dan hebben we daarmee bij de afgrenzing 
tussenn parasitisme en mutualisme bijzonder veel geluk: immers, 
dee onderzoekingen van de laatste decennia laten steeds meer zien 
datt in de levende natuur geenszins uitsluitend de onverbiddelijke 
strijdd om het bestaan heerst, maar evenzeer ... wederzijdse 
hulp.""  Ook Charles Richet wees, in een betoog tegen darwinisti-
schee oorlogsretoriek, op het belang van symbiosen tussen ver-
schillendee soorten in de natuur en op het ontstaan van "dierlijke 
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samenlevingen".. De mens was bij uitstek een "maatschappelijk 
dier""  dat door sociale organisatie hindernissen overwon. Unold 
meendee dat het monisme als "evolutionistische gezindheid" in 
staatt was te inspireren tot culturele vervolmaking en "zedelijke 
veredeling",, gericht op "toenemende humanisering, individuali-
seringg en socialisering." Hierdoor zouden mensen worden ge-
vormdd tot "verstandige en vrije persoonlijkheden, die zich 
vreugdevoll  en bereidwillig in dienst stellen van de maatschappij 
enn de gemeenschap."108 

3.. De Monistenbond toonde zich voor de Eerste Wereldoorlog in de 
kolommenn van Das monistische Jahrhundert een pacifistische 
organisatie.. In 1912 signaleerde de redactie bij monde van Will y 
Blossfeldtt hoopvol dat er weerstand begon te ontstaan tegen de 
"latentee bewapeningsoorlog" die gaande was; onenigheid in het 
Engelsee kabinet over de kosten van verdere opvoering van de be-
wapeningg werd als een positief teken voor de doorbraak van het 
vredesdenkenn opgevat.109 Blossfeldt was hiermee trouw aan de 
verklaringg die hij samen met Ostwald in het eerste nummer had 
afgelegdd dat het monisme zich zou inspannen voor de "verbin-
dingg van de staten tot gemeenschappelijke arbeid."1'° Kammerer 
pleittee voor de opheffing van de (dualistische) tegenstelling tus-
senn nationalisme en internationalisme die door nationalisten 
scherpp werd aangezet. De monistische principes wezen juist in 
dee richting van het samengaan van nationalisme en internationa-
lisme,, waarbij het nationalisme als een voorfase van het interna-
tionalismee moest worden gezien. Richet verwierp met stelligheid 
dee bekende (sociaal-darwinistische) redenering dat zich in de 
oorlogg de wet van de natuurlijke selectie manifesteerde. Hij beti-
teldee dit als pseudo-wetenschap en zag oorlog, doordat vooral de 
bestenn sneuvelden, eerder als een vorm van contraselectie. Net 
alss Richet huldigde ook Alfred Fried, die in Das monistische 
JahrhundertJahrhundert drie artikelen over de vredesbeweging publiceerde, 
hett standpunt dat in de natuur de strijd om het bestaan van dieren 
nooitt de vorm heeft van een oorlog tegen leden van de eigen 
soort.. Dat was uniek voor de mens, terwijl de dierlijke strijd om 
hett bestaan vooral het gevecht met de levensbedreigende gevaren 
uitt de omgeving betrof.''' 

4.. Gasman heeft er met enige nadruk op gewezen dat Haeckel er an-
tisemitischee opvattingen op nahield. Tegelijk erkende hij dat de 
Monistenbondd officieel geen antisemitische organisatie was en 
ookk joodse leden toeliet. Niettemin blijf t uit Gasmans weergave 
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vann de feiten het beeld hangen van een nauwe verbinding tussen 
monismee en antisemitisme. Echter, in de talrijke nummers van 
DasDas monistische Jahrhundert die vóór de Eerste Wereldoorlog 
verschenenn is slechts één uitgebreide poging tot standpuntbepa-
lingg te vinden (namelijk Hermann Schnell, Die Zukunft der 
JudenJuden im Lichte des Monismus) en deze keerde zich nadrukkelijk 
tegenn het antisemitisme zoals hij dat met name bij Werner Som-
bartt had aangetroffen. Schnell meende dat de joden aanspraak 
haddenn op "volledige rechtsgelijkheid" en hij verwachtte dat 
dezee hen ook ten deel zou vallen wanneer zij bereid waren zich 
aann te passen en op te gaan in het Duitse volk, maar met behoud 
vann de eigen "roemrijke joodse geschiedenis". Hij voorzag dat 
zo'nn assimilatie, vanwege de "rijke talenten" van de joden, een 
stimulanss voor de culturele vooruitgang in Duitsland zou zijn.112 

SPARTAANSEE SELECTIE 

Nadatt de Grote Oorlog in 1914 was uitgebroken, werden de monisten 
omm hun pacifisme gekritiseerd, ook in eigen kring. Eduard Meyer, 
hoogleraarr geschiedenis in Berlijn, keerde zich in een open brief aan 
Ostwaldd tegen diens vredelievende opvattingen. Zichzelf betitelde hij 
alss een monist van de oude "darwinistisch-haeckeliaanse" stempel. Hij 
verweett Ostwald dat diens pacifistische uitlatingen de weerbaarheid 
vann het Duitse volk schaadden. Juist de monisten moesten toch beter 
weten,, betoogde Meyer. Hadden zij immers niet "de school van het 
darwinisme""  doorlopen? Dan moesten ze toch weten dat in de strijd om 
hett bestaan "de wet van de selectie van de geschiktste" een "onont-
koombaree natuurwet" was, "waaraan zowel de enkeling in de concur-
rentiestrijd,, alsook elk gezin, elke coöperatie en elk volk als geheel al-
tijdd onderworpen zal blijven"? De Monistenbond, vond Meyer, had 
zichzelff  te schande gemaakt door de indruk te wekken de geldbuidel 
belangrijkerr te vinden dan de nationale macht, "terwijl de rest van het 
helee volk (natuurlijk met uitzondering van de al even doctrinaire soci-
aal-democraten)) graag bereid was de militaire begroting goed te keu-
ren."1^ ^ 

Hett is opmerkelijk dat Meyer vond dat de sociaal-darwinistische ar-
gumenten,, waartoe hij zijn toevlucht nam, het ongelijk van de Monis-
tenbondd aantoonden en dat hij de monisten op één lijn plaatste met de 
sociaal-democraten.. Velen in de Monistenbond vonden overigens dat 
hett uitbreken van de oorlog inderdaad aanleiding was om eensgezind 
achterr de regering te gaan staan en de stap te zetten van internationa-
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lismee en pacifisme naar nationalisme en weerbaarheid. Meyer werd op 
zijnn wenken bediend. Tweeêneenhalve maand nadat hij zijn brief 
schreef,, verscheen in Das monistische Jahrhundert de oproep An die 
Kulturwelt,Kulturwelt, mede ondertekend door Haeckel. Het was een protest van 
"vertegenwoordigerss van de Duitse wetenschap en kunst" tegen "de 
leugenss en belasteringen" waarmee de vijanden van Duitsland het land 
probeerdenn te besmeuren. Hoofdteneur: deze "bestaansstrijd" was 
Duitslandd opgedrongen, Duitsland was volstrekt onschuldig aan de 
oorlog.. Een fel nationalistisch pamflet was het, met een - tot Engelsen 
enn Fransen gerichte - uitgesproken racistische passage: 

Hett minste recht om zich als verdedigers van de Europese beschaving 
voorr te doen hebben zij die zich met Russen en Serven verbinden en de 
wereldd het smadelijke schouwspel tonen dat Mongolen en negers tegen 
hett blanke ras worden opgehitst."4 

Ookk in zijn eigen werk gaf Haeckel uiting aan deze racistische inter-
pretatiee van de oorlog. In bijtende bewoordingen verweet hij Frankrijk 
enn - bovenal - Engeland het inzetten van "barbaarse Indiërs en wreed-
aardigee Senegal-negers" (de "hyena's van het slagveld"), die de "edele, 
fijngebouwde""  Duitse vrijwilliger s en soldaten beestachtig ver-
minkten.. Engeland, op het oog zo'n "vrome eilandstaat", had deze 
amorelee oorlog bewust ontketend in zijn "egoïstisch" streven naar de 
"wereldheerschappij".. Dit Engeland, dat allerlei inferieure mensenras-
senn mobiliseerde om het germaanse "broedervolk" te vernietigen, was 
dee "doodsvijand" geworden. Het pleegde "verraad aan het blanke 
ras".. "5 

Hierr sprak de man wiens grootste held in de wetenschap een Engels-
mann was, die diverse Engelse biologen tot zijn vrienden en weten-
schappelijkee bondgenoten had gerekend. Het is niet vreemd dat het uit-
brekenn van de oorlog Haeckel in een diepe depressie stortte. Hij be-
greepp degenen die vanwege de oorlog in wanhoop zelfmoord hadden 
gepleegd.1166 Maar dit was niet zijn keuze, hij reageerde zijn frustratie 
aff  door uiting te geven aan een agressief nationalisme. Hij was - deels 
all  voor de oorlog - lid van een hele reeks van radicaal nationalistische 
gezelschappen:: het Alldeutscher Verband, de Deutsche Flottenverein, 
dee Kolonialgesellschaft, de Thule Gesellschaft. Hij steunde de Vater-
landsparteilandspartei van Kapp enTirpitz en omarmde de expansionistische con-
ceptenn Mitteleuropa, Mittelafrika en Lebensraum.111 Ook Ostwald 
wenddee zich af van zijn eerdere vredelievende en internationalistische 
ideeën.. Hij toonde zich, net als Haeckel, fel anti-Engels en hoopte dat 
err na de nederlaag der Britten een confederatie van Europese staten zou 
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ontstaann met Duitsland aan het hoofd. Aan de andere kant waren er ook 
monisten,, zoals August Forel, die trouw bleven aan het vroegere paci-
fisme.1'8 8 

Mett enige regelmaat had Haeckel zijn geloof uitgesproken in een sys-
teemm van 'Spartaanse selectie' en hij herhaalde dat tijdens de oorlog. 
Hett is een van de meest directe uitingen van sociaal-darwinisme die 
menn in zijn werk aan kan treffen. Biologische selectie beschouwde hij 
alss het geheim van de kracht van de Spartanen. Het leven van de "on-
telbaree ongeneeslijk zieken" moest men niet verlengen, het "waarde-
lozee en pijnlijke" leven van kinderen die met bepaalde afwijkingen 
werdenn geboren kon men maar het beste met "een kleine dosis mor-
fine""  beëindigen. Hij keerde zich tegen de praktijk die erop gericht was 
ditt onvolwaardig leven in stand te houden. Hij contrasteerde dit gebrek 
aann selectie met de contraselectieve werking van de oorlog, die dage-
lijk ss gezonde en cultureel hoogstaande jonge dienstplichtigen uit het 
levenn wegrukte.119 Het doel van de bepleite Spartaanse selectie was 
eenn zo sterk mogelijk nageslacht door alle ongeschikten van de voort-
plantingg uit te sluiten. Vaak sprak hij met Johannes Walther, een van 
zijnn latere biografen, over de mogelijkheid van "een doelbewuste beïn-
vloedingg van het nageslacht".120 

Err kan geen twijfel over bestaan dat Haeckel bewust de sociale toe-
passingg van het darwinisme probeerde te stimuleren. De centrale rol 
diee hij speelde bij de Krupp-prijsvraag, waarin expliciet werd opgeroe-
penn tot het schrijven van essays over de sociale en politieke implicaties 
vann Darwins theorie, is daarvan het bekendste bewijs. Hij was boven-
dienn een pleitbezorger voor een op de evolutieleer gebaseerde sociolo-
gie.. Voorop stond hierbij voor hem dat de sociologie niet, in dualisti-
schee zin, moest worden gezien als een geesteswetenschap; zij was een 
natuurwetenschap,, die de "sociale natuurwetten" onderzocht. Hij advi-
seerdee de sociologen om niet de "metafysische psychologie" te volgen, 
maarr zich aan te sluiten bij de fysiologie, aangezien maatschappij vor-
mingg een algemeen natuurlijk fenomeen was dat men al op de laagste 
tredenn van het leven waar kon nemen. Bij elke stap omhoog in de evo-
lutiee kon men zien dat het sociaal-georiënteerde altruïsme ("de naas-
tenliefde")) geleidelijk meer gewicht kreeg dan het egoïsme. Het con-
flic tt tussen deze beide natuurlijke driften zou worden opgelost zodra 
hett "sociale egoïsme" (het op zelfbehoud gerichte instinct van een sa-
menleving)) als het hogere ethische principe de overhand zou krijgen op 
"hett natuurlijke individuele egoïsme".121 
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Voorr Haeckel waren het darwinisme en de sociale toepassing ervan 
onverbrekelijkk met elkaar verbonden. Onmiddellijk in de eerste grote 
openbaree rede uit 1863 (Stettin) waarin hij zich achter Darwin 
schaarde,, omlijnde hij ook het sociale gebruik van diens theorie.122 An-
derzijdss vindt men bij Haeckel geen publicaties die in hun geheel aan 
hett sociaal-darwinisme zijn gewijd. Steeds gaat het om enkele passa-
gess in boeken met een veel bredere thematiek.123 Niettemin zagen di-
versee uitgesproken sociaal-darwinisten, zoals Woltmann, Ammon en 
Schallmayer,, in Haeckel hun voorman. Zijn werk, zijn monistische fi-
losofiee in het bijzonder, is de verbinding tussen veel sociaal-darwinis-
tenn in Duitsland. Zijn Weltanschauung fungeerde in deze kring als het 
cementt dat bijeenhield wat anders een verzameling brokstukken zou 
zijnn geweest. Het is niet eenvoudig om vast te stellen of het Haeckels 
versiee van het darwinisme of zijn daarop gebaseerde monisme was 
waarvann de grootste aantrekkingskracht uitging. Overduidelijk is wel 
datt voor Haeckel zelf het monisme centraal stond in zijn intellectuele 
inspanningen.. Dit betekent niet dat het darwinisme op het tweede plan 
kwam;; de door Darwin gevestigde evolutietheorie was de ruggengraat 
vann het haeckeliaanse monisme. De sociale toepassing van het darwi-
nismee was een logisch uitvloeisel van de monistische filosofie, die im-
merss elke vorm van dualisme (tussen materie en geest, tussen natuur-
wetenschapp en geesteswetenschappen of sociale wetenschappen) ver-
wierp.. Er is echter een belangrijk punt van verschil: waar veel vormen 
vann sociaal-darwinisme gebaseerd zijn op de veronderstelde analogie 
tussenn natuurlijke en sociale evolutie, gaat het monisme uit van de vol-
ledigee identiteit (de volmaakte eenheid) van het natuurlijke en het so-
cialee domein aangezien daarop dezelfde natuurwetten van toepassing 
zijn.. Zoals Paul Kammerer stelde: "een dualisme tussen 'beschaving' 
enn 'natuur' zou zich niet verdragen met een wetenschappelijke wereld-
beschouwing."124 4 

Dezee vorm van monisme had weinig aanhang in de kring van En-
gelsee sociaal-darwinisten, voor wie de evoluerende natuur vooral als 
eenn model gold dat men in de sociale sfeer zou moeten navolgen (het-
geenn de mogelijkheid van de keuze veronderstelt om dit niet te doen, 
eenn wezenlijk andere uitgangspositie dan die van de monisten). Een 
anderr kenmerk waardoor het sociaal-darwinisme van Haeckel en de 
monistenn zich onderscheidt betreft de theorie van de Einkreisung. 
Duitsland,, zich bewust van zijn centrale ligging in Europa, vreesde -
zekerr na het uitbreken van de grote oorlog, maar ook al daarvóór - door 
zijnn vijanden te worden omsingeld. Het geloof dat in de strijd om het 
bestaann het volk met de sterkste raciale kenmerken zal overwinnen, 
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konn de angst niet wegnemen dat Duitsland door de vijanden, door wie 
hett werd omringd, in de tang zou worden genomen. In het Duitse be-
wustzijnn kwam de raciale dreiging dus vooral van buitenaf, goeddeels 
vann andere Europese volken (Engelsen, Fransen, Russen en andere 
Oosteuropeanen)) en van de Amerikanen. Engelse darwinisten daaren-
tegenn vreesden, Malthus indachtig, vooral de onevenredig grote aan-
wass van de laagste klassen in eigen land (een dreiging van raciale ont-
aardingg van binnenuit), terwijl overigens hun racistische uitingen 
voorall  gericht waren tegen de 'wilde' volken in de eigen koloniën. Dit 
verschill  is trouwens slechts van tijdelijke betekenis: de nationaal so-
cialistenn zorgden er iets later met hun antisemitisme voor dat ook in 
Duitslandd de raciale vijand zich binnen de landsgrenzen bevond.125 

Hoee belangrijk Haeckels rol ook was, een analyse van zijn leven en 
werkk kan geen volledig antwoord geven op de vraag naar de betekenis 
vann het Duitse sociaal-darwinisme. Niettemin zijn er belangrijke ken-
merkenn van Haeckels ontwikkeling die tevens kenmerkend zijn voor 
dee ontwikkeling van het sociaal-darwinisme in Duitsland in algemene 
zin.. De partijpolitieke richtingloosheid van Haeckels darwinisme (met 
eenn neiging tot politiek opportunisme) correspondeert met de diversi-
teitt in partijpolitiek opzicht van de sociaal-darwinisten. Ook de be-
kendee ontwikkelingsgang van liberalisme naar nationalisme en de am-
bitiee om tegelijk een filosofie (Weltanschauung), een wetenschappelijk 
onderzoeksprogramm en een sociaal-politiek programma te bieden zijn 
kenmerkenn die het Duitse sociaal-darwinisme met Haeckel deelt.126 

Tenn slotte zijn de nationalistische radicalisering en de diepe ontnuchte-
ringg die Haeckel onderging als gevolg van de Eerste Wereldoorlog te-
kenendd voor wat er met veel sociaal-darwinisten gebeurde. De oorlog 
liepp niet alleen uit op een nederlaag voor Duitsland, maar ook voor 
Haeckelss filosofie. Zijn monistisch streven om dualismen op te lossen 
inn eenheid raakte overschaduwd door felle tegenstellingen tussen de 
oorlogvoerendee landen, culturen en volken. In zijn Weltrathsel had hij 
weliswaarr onderkend dat de sterksten die overwinnen niet altijd de mo-
reell  besten zijn; het verlies van de nobelsten had hij als bewijs gezien 
datt de harde orde van de natuurwetten nu eenmaal geen morele orde 
was.1277 Maar nadat in 1914 de strijd was ontbrand sprak hij de scherp-
stee morele veroordelingen tegen Duitslands sterke vijanden uit. Bo-
venall  verloor zijn darwinistisch vooruitgangsgeloof, zo sterk in 1863, 
doorr de oorlog zijn glans. In dat jaar had hij nog geschreven over de 
strijdd om het bestaan en de natuurlijke selectie, "die de volkeren on-
weerstaanbaarr voorwaarts drijven en stapsgewijs naar een hogere cul-
tuurr opheffen", zodanig dat terugslagen op staatkundig, sociaal, zede-
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lij kk en wetenschappelijk vlak de algemene vooruitgang slechts tijdelijk 
kondenn afremmen.128 Net als Spencer had hij vooruitgang als een na-
tuurwett bestempeld. Als in de bestaansstrijd steeds de sterksten over-
winnenn omdat dit een natuurwet is, hoe moesten dan de verloren veld-
slagenn worden geïnterpreteerd, laat staan een verloren oorlog? Daar-
voorr kon men uiteraard nog steeds politieke of militair-strategische re-
denenn aanvoeren, maar geen natuurwetenschappelijke (althans niet 
zonderr het geloof in de eigen biologische superioriteit aan te tasten). 
Hijj  was ervan overtuigd geweest dat de strijd om het bestaan een "ver-
edelende""  uitwerking op de rassen had129, maar op geen enkele wijze 
konn geloofwaardig worden beredeneerd dat deze oorlog, met zijn ver-
nietigendee contraselectie, het Duitse volk had veredeld. 

Hoee anders zag alles er in 1915 uit. De slagvelden en modderige 
loopgravenn in België en Noord-Frankrijk, waar zovele jonge gezonde 
soldatenn een zinloze dood vonden, ondergroeven het optimisme dat 
voorr het idee van de sociale selectie uiteindelijk onontbeerlijk was. De 
algemenee natuurwetenschappelijke overtuiging dat in de bestaansstrijd 
dee meestbegunstigde rassen de zwakkeren zullen overwinnen en over-
heersenn (geselecteerd worden) ging bij de aanhangers ervan meestal 
samenn met één specifieke veronderstelling: dat het eigen volk het 
'meestbegunstigdee ras' was. Ondergraving van dat chauvinistisch ge-
looff  door de bittere realiteit van de oorlogsvoering maakte het sociale 
gebruikk van de selectietheorie een stuk minder aantrekkelijk. Sterven 
enn uitsterven had men - Haeckel incluis - gereserveerd voor de 'min-
derr volmaakte rassen' overeenkomstig het principe: de sterken worden 
geselecteerd,, de zwakken geëlimineerd. De bewustwording dat dit 
simpelee schema niet opging leidde tot een schok waarvan het monisme 
zichh nooit volledig heeft hersteld. Het concept van de 'monistische 
eeuw'' had zijn magie verloren. 


