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Epiloog Epiloog 

HetHet Darwin shopping centre 

Shrewsbury,, Darwins geboorteplaats, heeft niet nagelaten zijn be-
roemdee zoon te eren. Naast een meer dan levensgroot beeld van een 
strengee Darwin, gezeten als op een troon, treft men er tegenwoordig in 
hett midden van de stad een modern winkelcentrum aan: het Darwin 
shoppingshopping centre. Dit hedendaags eerbetoon is - zonder twijfel onbe-
doeldd - een symbool voor de lotgevallen van het darwinisme. Darwin 
schiepp een markt voor nieuwe ideeën (biologische én sociale) en zijn 
theoriee is, vrijwel meteen vanaf de publicatie, een winkel gebleken met 
voorr elk wat wils. Wat ooit in de geheime en zeer persoonlijke Note-
booksbooks was begonnen als de bijna illegale onderneming van één man, 
monddee uit in een 'isme', een gemeenschappelijke onderneming mid-
denn op het marktplein van de wetenschap, met talrijke kopers en verko-
pers. . 

Iss dit niet precies wat Darwin wilde? Ondanks zijn grote en begrijpe-
lijk ee vrees om als een godslasteraar te worden uitgestoten, wilde hij dat 
zijnn theorie de wereld zou veroveren, zich als geen ander bewust van 
haarr revolutionaire potentieel. Hij realiseerde zich vanaf het begin dat 
dee toepassing van zijn theorie op de evolutie van de mens zijn grootste 
uitdagingg zou zijn. Niet alleen omdat hier het hardnekkigste verzet te 
verwachtenn viel, maar ook omdat de zuiver evolutionaire, niet-teleolo-
gische,, verklaring van de afstamming van de complexe mens, met zijn 
bijzonderee intellectuele en culturele gaven, de ultieme test voor de 
krachtt van zijn theorie zou zijn. Darwin had de goede gewoonte om te-
genwerpingenn die tegen zijn theorie konden worden ingebracht, te 
koesteren.. In Origin wijdde hij het hele zesde hoofdstuk aan de "moei-
lijkheden""  waar hij met zijn theorie op stuitte en in het slothoofdstuk 
recapituleerdee hij eerst deze "moeilijkheden met de theorie van de Na-
tuurlijkee Selectie", alvorens de mogelijkheden die ze bood nog eens te 
etaleren.. In dit afsluitende hoofdstuk stelde hij zich ook de vraag "tot 
hoeverr de theorie van de natuurlijke selectie mag worden uitgebreid". 



4 922 DE D W A A L T O C H T VA N H ET S O C I A A L - D A R W I N I S M E 

Hett antwoord gaf hij tamelijk expliciet door te concluderen dat de psy-
chologiee op een "nieuw fundament" zal worden geplaatst, namelijk het 
inzichtt dat "alle mentale krachten en vermogens" van de mens slechts 
doorr geleidelijke ontwikkeling kunnen zijn ontstaan. Waarop zijn be-
roemdee aankondiging volgde: "Er zal licht worden geworpen op het 
ontstaann van de mens en zijn geschiedenis."1 

Hett is niet mijn bedoeling om in deze epiloog al het voorgaande te re-
capituleren.. Ik zal mij beperken tot het aanbrengen van een aantal ac-
centen,, in de hoop dat ik daarmee vooral de samenhang tussen darwi-
nismee en sociaal-darwinisme nog wat scherper in beeld kan brengen. 

Inn feite sprak Darwin in het slothoofdstuk van Origin over zijn eigen 
onderzoeksprogramma,, dat hij in de jaren daarna met zijn Descent 
(1871)) en zijn Expression of the emotions in man and animals (1872) 
tenn uitvoer bracht. Hij was, blijkens zijn eigen aankondiging, van plan 
omm in dit programma verder te gaan dan de antropologie en wilde ook 
dee culturele ontwikkeling van de mens ("zijn geschiedenis") in zijn 
conclusiess betrekken, waarmee mens en cultuur volledig onderdeel van 
zijnn theorie zouden worden. In Descent bleek opnieuw dat Darwin ge-
obsedeerdd was door publicaties die ingingen op de mogelijkheden én 
onmogelijkhedenn van zijn selectietheorie om de evolutie van de mens 
enn diens cultuur te verklaren.2 We mogen hieruit concluderen dat hij 
hett eventueel tekortschieten van zijn theorie om zowel het ontstaan van 
dee mens, als zijn ontwikkeling als geciviliseerd wezen, adequaat te 
verklarenn als een serieuze tegenwerping tegen die theorie zag. Die 
theoriee moest naar haar aard alomvattend, universeel, zijn; alleen als 
universeell  concept kon evolutie concurreren met het scheppingsver-
haal.. 'Evolutie door middel van natuurlijke selectie' en vooral de 
daarinn opgesloten essentiële notie van de gemeenschappelijke afstam-
mingg van alle levensvormen en alle menstypen (common descent) 
vormdenn een nieuw totaalkader om het leven in al zijn facetten te dui-
denn en begrijpen. Evolutietheorieën (niet alleen die van Darwin) gaan 
uitt van een organische eenheid, die natuur én cultuur, structuur én ge-
drag,, lichaam én geest, nature én nurture, omvat, zoals ook Lamarcks 
theoriee duidelijk laat zien. Aanvankelijk was het Darwins bedoeling 
geweestt om al in zijn Big species book (de uitputtende presentatie van 
zijnn theorie waaraan hij tussen 1856 en 1858 werkte, voordat het essay 
vann Wallace hem dwong om een verkorte versie - Origin - te schrij-
ven)) een heel hoofdstuk op te nemen over de races of man.3 Wat het 
voorgaandee aantoont is dat het object en een groot deel van de concrete 
vraagstukkenvraagstukken waar sociaal-darwinistische geschriften zich later op 
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richtten,, deel uitmaakten van het reguliere domein van de brede evolu-
tietheoriee zoals Darwin haar zelfontworpen had. Deze logische verbin-
dingding tussen het darwinisme en zijn sociale 'uitbreiding' is belangrijk 
omm het ontstaan van het sociaal-darwinisme te kunnen verklaren, be-
langrijkerr dan de sinds Robert Young vaak toegepaste redenering dat in 
Darwinss theorie bepaalde sociale voorkeuren en ideologische vooroor-
delenn ingebakken zijn, die min of meer corresponderen met de onder 
sociaal-darwinistenn overheersende opvattingen.4 Het sociaal-darwi-
nismee lag besloten in de interne logica van het darwinisme (waarbij ik 
'darwinisme'' opvat als Darwins eigen onderzoeksprogramma). 

Dezee conclusie maakt het noodzakelijk om aan het begrip 'sociaal-dar-
winisme'' een andere inhoud te geven dan in het verleden vaak is ge-
daan.. Het zou niet primair moeten worden gezien als het plotseling en 
onverwachtt opduikende misbruik van Darwins theorie - waarmee ik 
niett wil ontkennen dat dergelijk misbruik heeft plaatsgevonden. Beter 
iss het om de ogen te openen voor de aanzienlijke mate van continuïteit 
tussenn die theorie, haar door Darwin beoogde 'uitbreiding' in sociale 
richtingrichting en het feitelijk resulterende sociaal-darwinisme. De ideeënge-
schiedeniss laat vaak zachte overgangen zien, die het gevolg zijn van de 
talrijkee lijnen van beïnvloeding welke zich binnen complexe intellec-
tuelee netwerken voordoen. Zo ook hier. Het sociaal-darwinisme kwam 
niett als een verrassing, het was een direct gevolg van de geplande uit-
breidingg van het darwinistisch onderzoeksprogramma, waaraan, be-
halvee door Darwin zelf, ook werd gewerkt door Huxley, Wallace, Lub-
bock,, Haeckel en - iets later - Galton. 

Inn deze benadering wordt sociaal-darwinisme opgevat als een verza-
melbegripp voor alle soorten van sociale en sociaal-wetenschappelijke 
'uitbreiding'' van het darwinisme. Vanzelfsprekend dient de verzame-
lingg denkbeelden die onder het begrip wordt gebracht, niet zó breed te 
wordenn gemaakt dat er ook uitingen onder vallen die geen reële verbin-
dingg met het darwinisme meer hebben of daarmee fundamenteel in 
strijdd zijn. Het doel van de voorgestelde benadering is juist om het so-
ciaal-darwinismee dichter bij het darwinisme te brengen. Sociaal-dar-
winismee behoeft echter geen vlekkeloos darwinisme in biologische zin 
tee zijn om toch sociaal-darwinisme genoemd te mogen worden. Ik 
spreekk van een 'verzamelbegrip' om te vermijden dat slechts één of en-
kelee politieke varianten met die term worden aangeduid en andere niet. 
ParsPars pro tofö-definities (zoals die van Hofstadter en van Bannister in 
reactiee op hem) zouden moeten worden vermeden. Dergelijke defini-
tiess zijn soms met selectieve verontwaardiging gepaard gegaan en heb-
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benn er niet zelden toe geleid dat in het bijzonder één sociaal-darwinist 
alss kwade genius verantwoordelijk is gesteld voor het hele verschijn-
sel.55 Nodeloos te zeggen dat dit tot simplificatie leidt. 

Off  sociaal-darwinistische uitingen een reële verbinding met het dar-
winismee hebben, kan niet uitsluitend aan Darwins Origin worden afge-
meten.. Mijn stelling dat het darwinisme moet worden opgevat als een 
breedd en meerjarig onderzoeksprogramma, betekent dat in elk geval de 
driee hoofdpijlers uit dat programma (naast Origin ook Descent en Ex-
pression)pression) gezamenlijk bepalen of sociaal-darwinistische uitingen vol-
doendee verband met het darwinisme hebben. Zoals ik in hoofdstuk 5 
hebb beschreven, ging Darwin in Descent uitgebreid in op de rol van na-
tuurlijkee selectie in beschaafde naties. Hij verwoordde daar de kern 
vann de sociaal-darwinistische probleemanalyse, namelijk dat de mo-
dernee beschaving de eliminatie van de zwakken uitschakelde. Hier en 
elderss in Descent maakte Darwin uitgebreid gebruik van de hausse aan 
antropologischee publicaties, waaronder de eerste sociaal-darwinisti-
schee geschriften, die zich in het decennium na het verschijnen van Ori-
gingin had voorgedaan. In deze periode hadden al Darwins trouwste bond-
genotenn zich gericht op de sociaal-antropologische uitbreiding van het 
darwinisme.. Huxley besprak de verhouding tussen de mens en de mens-
apen,, de positie van de mens als natuurlijk wezen en de plaats van de 
negerr in de natuur. Wallace ging in op de oorsprong van de menselijke 
rassenn en op de beperkingen van natuurlijke selectie toegepast op de 
mens.. Galton behandelde de erfelijkheid van talent en karakter vanuit 
darwinistischh perspectief en Lubbock de oorsprong van de bescha-
ving.66 Voor Haeckel had vanaf het begin al vastgestaan dat de sociaal-
antropologischee kant van het darwinisme minstens even belangrijk was 
alss de zuiver biologische. In 1864 had hij er Darwin in een uitgebreide 
brieff  op attent gemaakt dat in Jena ook veel filosofen en historici en-
thousiastee toehoorders van zijn darwinisme-colleges waren: "Voor de 
historicii  opent zich daarbij een nieuwe wereld, aangezien ze in de toe-
passingg van de afstammingstheorie op de mens ... de weg vinden om 
dee geschiedenis van de mensheid in de natuurgeschiedenis in te pas-
sen."77 Was het toeval dat ook Darwin, zoals we zagen, over de uitbrei-
dingg van zijn theorie naar de geschiedenis sprak? Zelfs Hooker, zo 
drukk met het beheer van de Kew Gardens, was bij de sociale uitbrei-
dingg van het darwinisme betrokken. Het was Darwin zelf die hem in 
aprill  1868 aanbeval een artikel van Bagehot te lezen, "waarin Natuur-
lijk ee Selectie wordt toegepast op de vroege of prehistorische politiek 
enn zelfs op de tegenwoordige politiek - dit is, zoals u weet, ook uw op-
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vatting".. Darwin meende dus zeker te weten dat Hooker het met Bage-
hotss benadering eens zou zijn.8 

Hoewell  er sterke aanwijzingen zijn dat de sociaal-antropologische uit-
breidingg van de evolutietheorie door Darwin en zijn bondgenoten was 
voorzienn en bewust werd bevorderd, loopt er bepaald geen rechte lijn 
vann Origin naar Descent.9 Darwins vermoeden dat deze uitbreiding ge-
paardd zou gaan met tegenwerpingen tegen zijn selectietheorie bleek te-
recht.. Het ontstaan van de mens als cultuurscheppend wezen, met 
steedss beter ontwikkelde sociale instincten, leek weliswaar door na-
tuurlijkee selectie verklaard te kunnen worden (hoewel Wallace voor het 
ontstaann van de geestelijke vermogens een uitzondering wilde maken), 
maarr er waren sterke aanwijzingen dat de geëvolueerde cultuur zich 
vanaff  een niet exact te bepalen moment tegen het evolutionair mecha-
nismee (natuurlijke selectie) keerde. Vooral de overwegingen van Bage-
hott en Greg hadden Darwin daarop attent gemaakt en hij was sterk 
onderr de indruk geraakt van dit 'reversieve effect' van de evolutie. Hij 
moestt toegeven dat de beschaving in veel opzichten de werking van de 
natuurlijkee selectie blokkeerde en dat "vooruitgang geen onverander-
lijk ee regel is".10 Het inzicht dat er mechanismen van sociale selectie 
bestonden,, die niet zelden een andere uitkomst bewerkstelligden dan 
natuurlijkee selectie (een kernpunt uit het latere sociaal-darwinisme), 
wass hier al bij Darwin aanwezig, en daarmee ook de problematiek 
waaropp de eugenetica een antwoord probeerde te formuleren. Hij kon 
err niet omheen: in de evolutie door middel van natuurlijke selectie 
warenn sociale instincten een voordeel in de strijd om het bestaan geble-
kenn en daarmee was ook de humanitaire moraal in wezen een evolutio-
nairee moraal, die echter vervolgens door altruïstische maatregelen de 
hardee gevolgen van selectie (de eliminatie van de zwakken) verzachtte 
enn zelfs neutraliseerde. Anders dan de biologisch altruïsten, zoals Kro-
potkin,, was Darwin - net als de meeste sociaal-darwinisten - van me-
ningg dat dit civilisatieproces uiteindelijk de fysieke en mentale kracht 
vann de mens zou ondermijnen. Uit Descent blijkt nauwelijks dat hij 
Spencerss strikt individualistische strijdmaatschappij nog als oplossing 
zag.. Het geschetste probleem leek veeleer te vragen om een regulerend 
(corrigerend)) optreden van de staat, waarbij de menslievende sociale 
instinctenn zouden kunnen worden benut om te komen tot een eugeneti-
schee solidariteit met het nageslacht. 

Dee nauwe samenhang met het onderzoeksprogramma van het darwi-
nismee geeft het ontstaan van het sociaal-darwinisme een zekere onver-
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mijdelijkheid,, maar kan de concrete inhoud ervan slechts gedeeltelijk 
verklaren.. De verbinding tussen darwinisme en sociaal-darwinisme op 
inhoudelijkk vlak wordt gevormd door de analogie-redeneringen, die 
hett sociaal-darwinisme aan het darwinisme ontleende. De sociale strijd 
omm het bestaan werd gemodelleerd naar de natuurlijke bestaansstrijd, 
waarbijj  de begrippen 'ras', 'volk', 'natie' en - relatief zelden - 'be-
drijf '' werden toegepast naar analogie van het begrip 'soort'. En waar-
bijj  aan 'sociale selectie', ondanks de fundamentele verschillen, naar 
analogiee van 'natuurlijke selectie' de rol van centraal mechanisme 
werdd gegeven. Achteraf is tamelijk eenvoudig te zien dat deze analo-
gieënn slechts een beperkte verklaringskracht hadden, dat ze sociale 
processenn en verhoudingen een bedrieglijke eenvoud gaven en dat ze 
eenn racistische tendens in sociaal-wetenschappelijke analyses introdu-
ceerden,, die vooral gevaarlijk was in combinatie met de neiging om de 
creatievee waarde van conflicten te overschatten. De populariteit van 
sociaal-darwinistischee verklaringsschema's viel samen met het milita-
risme,, het imperialisme, het racisme en de felle klassentegenstellingen 
diee zo kenmerkend waren voor het einde van de negentiende eeuw en 
dee eerste helft van de twintigste. Ik geloof echter niet dat het sociaal-
darwinismee een of meer van deze tijdsverschijnselen heeft veroor-
zaakt,, hooguit heeft het ze bevorderd. 

Datt laatste is plausibel; sociaal-darwinistische maatschappij-analy-
sess konden die invloed verwerven doordat ze het sterk gegroeide gezag 
vann de natuurwetenschap uitstraalden. In belangrijke mate blijkt het 
sociaal-darwinismee de sociale visie te zijn geweest van artsen, biolo-
genn en andere natuuronderzoekers. Darwins theorie heeft vooral bèta's 
aangezett tot een diagnose van sociale kwesties en tot het formuleren 
vann remedies. Dit leidde, behalve tot een biologisering, ook tot een me-
dicaliseringg van de sociale problematiek, zoals men kan zien aan de so-
ciaal-pathologischee analyses die verschenen. Er is hier een samenhang 
mett de duidelijk aanwezige neiging tot een sciëntistische anti-politiek. 
Zeker,, er waren ook enkele politici onder de sociaal-darwinisten, maar 
zijj  waren duidelijk in de minderheid. Dit reduceert het belang van de 
veelbesprokenn kwestie wat nu precies de overheersende politieke rich-
tingg van het sociaal-darwinisme was. 

Diversee sociaal-darwinisten probeerden, op basis van hun antipoli-
tiekee sciëntisme, invloed op het politieke bedrijf te krijgen, onder meer 
doorr uit de sociaal-biologische inzichten, die men verworven meende 
tee hebben, concrete programmapunten met een politiek karakter af te 
leidenn en te presenteren. Het programmatisch karakter is een wezenlijk 
kenmerkk van het sociaal-darwinisme. De darwinistische maatschappij-
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analysee leidde tot de conclusie dat politiek ingrijpen dringend geboden 
was,, vooral om het waargenomen degeneratieproces te stoppen, en dit 
brachtt sociaal-darwinisten er herhaaldelijk toe om zelf concrete poli-
tiekee maatregelen voor te stellen. 

Hett is vroeger een tijdlang gebruikelijk geweest om sociaal-darwi-
nismee als een school of stroming in de sociologie te beschouwen en het 
iss aan te bevelen om die gewoonte in ere te herstellen. Onder invloed 
vann het darwinisme ontstond een biologisch georiënteerde sociologie, 
diee deels het karakter had van 'een sociologie door biologen' (en an-
deree vertegenwoordigers van de natuurwetenschap). Aangezien de so-
ciologiee nog niet academisch gevestigd was, kon zij worden opgevat 
alss een vrij onderzoeksveld, dat door iedere geïnteresseerde kon wor-
denn betreden. Het niet beschikken over een sociologische opleiding 
kon,, vanwege de schaarste van dat goed, nauwelijks een beletsel zijn 
omm sociologische beschouwingen ten beste te geven. Om het scherp te 
stellen:: elke fysioloog kon zich in publicaties vrijelij k uitleven als 'so-
cioloog',, terwijl het omgekeerde wetenschappelijk ongetwijfeld niet 
geaccepteerdd zou zijn. Daar komt bij dat sinds Comte zowel sociologen 
alss biologen in afwachting waren van een nieuwe maatschappijweten-
schap,, die op de resultaten van de biologie zou worden opgebouwd. 
Darwinss theorie leek de belofte van zo'n sociaal-biologische totaalwe-
tenschapp voor het eerst waar te kunnen maken. Voor sommigen was, 
watt resulteerde, een onsociologische sociologie, die haar verklaringen 
primairr in de biologische feiten zocht en niet in zuiver sociale wetma-
tigheden.. Het is opmerkelijk dat deze critici van de sociologues darwi-
niensniens vooral in Comte's vaderland van zich lieten horen. Wat resul-
teerdee was een crisis in de nog zo jonge sociologische discipline als ge-
volgg van een fundamentele tweespalt die, blijkens de controverses over 
dee sociobiologie, tot op de dag van vandaag voortduurt. Destijds ont-
brakk het de sociologie nog aan een uitgewerkte, authentiek sociologi-
sche,, methode. De biologische evolutietheorie vulde dat gat op en een 
gemengdee discipline als de antroposociologie, met biologische en so-
ciologischee kenmerken, was een van de resultaten. Het is overigens 
verdedigbaarr om het sociaal-darwinisme, als biologische interpretatie 
vann de samenleving, aan te merken als voorloper van de sociobiologie. 
Dee aantrekkingskracht van het darwinisme op de sociologie bestaat 
nogg steeds, zoals blijkt uit de recente poging van de Engelsman Peter 
Dickenss om een nieuwe basis te leggen voor het sociaal-darwinisme 
alss sociologische methode." 
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Dee wijze waarop een deel van de sociologen aansluiting bij het dar-
winismee heeft gezocht en gevonden, lijk t de stelling van Robert Ban-
nisterr dat het moeilijk was een sociale theorie op het darwinisme te ba-
seren,, te weerspreken. Die sociale theorie lag al in Darwins evolutie-
theoriee besloten. Wie op zoek was naar in de sociale wetenschap toe-
pasbaree analogie-redeneringen kon zonder meer in 'Darwins shopping 
centre'centre' terecht. De simpelste analogieën bleken valkuilen te zijn; tus-
senn biologische evolutie en sociale evolutie kan geen perfecte analogie 
bestaann omdat de mens zelf in zijn samenleving ingrijpt, zelf stuurt en 
zelff  selecteert. Maar ook al is sociale selectie daardoor iets heel anders 
dann natuurlijke selectie, dat maakt het nog niet tot een onzinnig con-
cept.. 'Selectie1 is bovendien op zich een sociaal begrip en niet ten on-
rechtee is opgemerkt dat natuurlijke selectie een antropomorf of perso-
nifiërendd begrip is.12 Bij Lapouge en zijn volgelingen groeide sociale 
selectiee uit tot 'selectionisme', enerzijds als leer van alle sociale selec-
tiemechanismen,, anderzijds als noemer voor een verzameling sociale 
remediess waarin bewust-selecterende maatregelen een hoofdrol ver-
vulden.. 'Selectie' werd daarmee in feite 'eliminatie', doelbewuste uit-
schakelingg van de beleidsmatig aangewezen verliezers: het maatschap-
pelijkk alarmisme waardoor men bevangen was, liet het niet toe om de 
uitkomstenn van het sociaal-evolutionaire proces af te wachten. La-
pougee en zijn geestverwant Woltmann zijn goede voorbeelden om te 
latenn zien hoe, via de tussenstap van 'sociale selectie' als sociologisch 
begrip,, er een geleidelijke verwijdering ten opzichte van het darwi-
nismee optrad. Hun keuze voor 'ras' als centraal begrip ging gepaard 
mett de herinvoering van een zuiver teleologische verklaringswijze (de 
arische,, germaanse of nordische mens als doel en zin van de geschiede-
nis)) en een terugkeer naar een predarwinistisch essentialisme (onver-
anderlijkee raskenmerken). Selectiemechanismen dienden zodanig te 
wordenn ingericht dat deze superieur geachte mens altijd als 'winnaar' 
uitt de bus kwam. Ergens in deze redeneringen (op welk punt is niet pre-
ciess aan te duiden), werd een grens overschreden van waaraf niet lan-
gerr kan worden gesproken van sociaal-dcrnvm/srae. 'Echte' natuurlijke 
selectiee als concept is onverenigbaar met racisme: wie the fittest is 
hangtt vooral af van de feitelijke aangepastheid van individuele wezens 
aann de specifieke omstandigheden waarin zij zich bevinden. Maar zelfs 
Darwinn bezweek voor de verleiding om natuurlijke selectie in een min 
off  meer teleologische vorm toe te passen op volken en naties, terwijl 
hijj  zichzelf eerder voor dergelijke analogie-redeneringen had gewaar-
schuwd:: "analogie kan een bedrieglijke gids zijn."13 
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Dee sociale uitbreiding van het darwinisme leidde na enkele jaren van-
zelff  tot de somber stemmende gedachte dat natuurlijke selectie in een 
beschaafdee omgeving niet of nauwelijks meer werkte. Het oorspronke-
lij kk optimisme van Spencer, die zijn hoop had gevestigd op het zelfre-
gulerendgulerend vermogen van de sociale evolutie via het principe van de sur-
vivalvival of the fittest, leek nu tamelijk naïef. In plaats daarvan trad een 
pessimisme,, dat algehele degeneratie vreesde, of zelfs de overwoeke-
ringg van superieure rassen door inferieure. Het alarmisme dat hieruit 
resulteerde,, voedde de neiging om, in scherp contrast tot de hoogtijda-
genn van het liberalisme, stevig regulerend optreden van de staat te 
eisen,, in de vorm zelfs van het controleren en beheersen van de voort-
planting.. Spencer voelde zich geïsoleerd en had daar alle reden toe. Uit 
hett pessimisme groeide echter een nieuw optimisme, dat zich uitte in 
eugenetischee vergezichten. Nog vóór het bekend worden van de wetten 
vann de erfelijkheid was de overtuiging gegroeid dat het in het vermo-
genn van de mens lag om de kwaliteit van zijn nageslacht fundamenteel 
tee beïnvloeden. Het verloren gaan van 'Providentia' als veilige idee 
("Godd - of de evolutie - zorgt overal voor"), werd gecompenseerd door 
'Utopia'' ("de mens moet en kan overal zelf voor zorgen"), in de bijzon-
deree verschijningsvorm van de biologische of eugenetische utopie. Dit 
nieuwee optimisme was, uiteindelijk, veel matelozer dan het oude, libe-
rale:: de verboden maar grenzeloos spannende idee groeide dat er een 
nieuwee mens kon worden geconstrueerd, de supermens leek onder 
handbereikk te komen. Dit was een gedachte die met name de meest 
avantgardistischee geesten, zoals Nietzsche en Shaw, obsedeerde. In 
vergelijkingg daarmee leek de eugenetica platvloers in haar concreet-
heid,, variërend van de opsluiting van zieken en zwakken om hen van 
voortplantingg af te houden tot sterilisatieprojecten. Toch is de eugene-
tica,, als gedwongen negatieve selectie en eliminatie-op-termijn van de 
onvolwaardigg geachte mens, het belangrijkste verschijnsel, juist van-
wegee haar concreetheid. Wat resulteerde was een socialisering van de 
voortplanting,voortplanting, een door de staat, op basis van collectieve normen en 
waarden,, gereguleerde voortplanting. Dit is een idee die vooral ook so-
cialistenn bleek aan te spreken, zolang eugenetica maar gezien kon wor-
denn als gelijkwaardige behandeling van de biologisch gezonde leden 
vann arbeiders en lagere middenklasse ten opzichte van de welvarende 
enn hooggeboren klassen.14 Het concept van de 'socialisering van de 
voortplanting',, met zijn sociaal-emancipatoire mogelijkheden, maakte 
diversee socialisten tot eugenetici en bewoog eugenetici, die geen poli-
ticii  waren of zelfs antipolitieke gevoelens koesterden, om met poli-
tiekee voorstellen aan de staat te appelleren. In dit opzicht kan de con-
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clusiee van Bannister worden onderschreven dat reform Darwinism de 
overhandd kreeg op de laissez faire- variant van het sociaal-darwinisme. 
Dee dokter-darwinist, die wilde sleutelen aan de genetische gezondheid 
vann de toekomstige mens, was een bekendere verschijning dan de za-
kenman-darwinist,, die het darwinisme gebruikte als wetenschappelijke 
rechtvaardigingg voor harde zakelijke concurrentie. Uiteindelijk mondde 
hett sociaal-darwinisme vaker uit in een sociaal-biologisch protectio-
nismee dan in een legitimatie van economische vrijhandel. Hervor-
mingsgezindd darwinisme was echter niet per definitie socialistisch; er 
warenn ook antisocialisten, zoals Haeckel, die in het licht van dezelfde 
eugenetischee hervormingen de gelijkheidsidealen van socialisme en de-
mocratiee afwezen om, in plaats daarvan, een biologische aristocratie na 
tee streven. 

Duidelijkk is dat de eugenetica een vaste metgezel was van sociaal-
darwinistischee uitingen, maar is de eugenetica ook verbonden met de 
internee logica van het darwinisme zelf? De nauwe verbinding en sa-
menwerkingg tussen Darwin en Francis Galton15 en zelfs de latere lei-
dendee rol van zoon Francis Darwin in de internationale eugenetische 
beweging,, zijn onvoldoende aanwijzingen om deze vraag bevestigend 
tee kunnen beantwoorden. Veel belangrijker is dat Darwin zijn theorie 
vann de natuurlijke selectie afleidde van de kunstmatige selectie (of 
teeltselectie),, die de mens al eeuwenlang toepastte om de kwaliteit van 
zijnn huisdieren hoog te houden. Hier lag de logische verbinding tussen 
eugeneticaa en darwinisme. 

Datt men het sociaal-darwinisme in onderling zo sterk verschillende 
landenn - als de Verenigde Staten en Frankrijk of Engeland en Duitsland 
-- tegenkwam, kan grofweg twee dingen betekenen: dat sociaal-darwi-
nistischee ideeën zich via beïnvloeding over de grenzen heen van het 
enee naar het andere land steeds verder hebben verspreid, of dat die 
ideeënn een logische gevolgtrekking uit het darwinisme waren die min 
off  meer gelijktijdig in verschillende landen werd gedaan. In het eerste 
gevall  zou sprake zijn van een volgtijdelijke verspreiding van het soci-
aal-darwinisme,, in het tweede geval van een parallel en onafhankelijk 
vanvan elkaar ontspruiten van sociaal-darwinistische opvattingen in ver-
schillendee landen. Hoewel de eerste vorm van verspreiding zich zeker 
heeftt voorgedaan (bijvoorbeeld doordat de Spencer-variant zich vanuit 
Engelandd naar de Verenigde Staten verspreidde), was de tweede vorm 
waarschijnlijkk belangrijker. De sociaal-darwinistische probleemana-
lysee en sociaal-darwinistische oplossingen zijn parallel in verschil-
lendee landen, bij verschillende auteurs, ontstaan. Dit kan verklaren 
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waaromm het regelmatig voorkwam dat afzonderlijke sociaal-darwinis-
tenn claimden dat zij onafhankelijk van anderen tot hun opvattingen 
warenn gekomen. Spencer, Haeckel, Lapouge, Bagehot, Woltmann: elk 
vann hen maakte aanspraak op, of getuigde van, originaliteit. Hoewel 
niett iedere ontkenning van externe invloed op waarheid behoeft te be-
rusten,, ligt hier een sterke aanwijzing dat het sociaal-darwinisme min 
off  meer onvermijdelijk uit de logica van het darwinisme voortvloeide. 
Datt kan verklaren dat velen die de invloed van Darwins theorie onder-
gingen,, vervolgens onafhankelijk van elkaar de weg naar het sociaal-
darwinismee insloegen. 

Ditt betekent niet dat de sociaal-darwinisten slechts losse individuen 
waren,, eenzame onverbonden zoekers naar een nieuwe waarheid; zij 
warenn juist nauw met elkaar verbonden door dezelfde logische gevolg-
trekkingenn uit Darwins theorie, die kennelijk betrekkelijk eenvoudig te 
makenn waren. Dat schiep een band. Hierdoor groeiden er contacten 
tussenn afzonderlijke sociaal-darwinisten, veelal over landsgrenzen 
heen.. Het sociaal-darwinisme was een uitgesproken internationaal ver-
schijnsel.. Vooral Haeckel, Spencer en Lapouge hadden invloed tot ver 
buitenn hun landsgrenzen, zowel in de Oude als in de Nieuwe Wereld. 
Err vormden zich sociaal-darwinistische groepen, waarbij met name die 
vann de monisten, de sociale en politieke antropologen en de eugenetici 
alss internationale bewegingen konden worden beschouwd. Dit grens-
overschrijdendee karakter geeft het sociaal-darwinisme een verrassend 
modernn aspect, hetgeen in scherp contrast staat tot het enghartige na-
tionalismee dat regelmatig werd gepropageerd. Ook de tegenstanders 
vann het sociaal-darwinisme lieten blijken van mening te zijn het met 
eenn groep of een samenhangende beweging van doen te hebben.16 

Hett sociaal-darwinisme creëerde een internationale taal - met natio-
nalee accenten - rond kernbegrippen als: sociale selectie (of vaak kort-
wegg selectie), sociale evolutie, struggle of struggle for life, survival of 
thethe fittest, degeneratie, eugenetisch, monistisch, nationale efficiëntie, 
rashygiëne,, sociale pathologie. Slechts ten dele waren deze kernbe-
grippenn terug te voeren op Darwins uitdrukkingen en metaforen. Men 
kann eraan aflezen dat ze uitdrukking gaven aan drie ideeënstromen die 
samenvloeiden:: de sociale uitbreiding van het darwinisme, de sociaal-
deterministischee interpretatie van de erfelijkheidsidee (Galton, Weis-
mann,, Mendel) en de 'eugenetisering' van de sociale kwestie (ofwel de 
biologiseringg van de verhouding tussen de klassen). Met deze sociaal-
darwinistischee taal werden sociaal-darwinistische redeneerpatronen 
opgebouwd.. Het sociaal-darwinisme bestaat uit een relatief beperkt 
aantall  van deze patronen. Ze geven het een zekere gelijkvormigheid. 
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Juistt deze is kenmerkend voor het sociaal-darwinisme, veel meer dan 
dee talrijke 'variëteiten' waarop in de literatuur vaak de nadruk wordt 
gelegd.. De 'variëteiten' hebben betrekking op de oppervlakkige ver-
schijningsvormm en de specifieke, deels politiek getinte, conclusies die 
werdenn uitgesproken. De redeneerpatronen daarentegen betreffen de 
onderliggendee logische structuur en die vertoont een opmerkelijke uni-
formiteit.. Om een metafoor te gebruiken: men zou kunnen zeggen dat 
err een soort DNA-patroon is dat alle sociaal-darwinistische publicaties 
kenmerktt - uiteraard binnen de grenzen van het tijdvak dat ik heb ge-
analyseerd.. De reden waarom deze redeneerpatronen juist in het soci-
aal-darwinismee zo'n eminente rol spelen is simpel: het sociaal-darwi-
nismee is opgebouwd uit analogie-redeneringen. Zij zijn het bouwmate-
riaalriaal waaruit de boekenen artikelen van sociaal-darwinisten zijn opge-
trokken.. Er was relatief weinig sprake van eigen empirische onder-
zoeksresultatenn en waar deze wel een rol van betekenis speelden, zoals 
inn de antroposociologie met haar gebruik van craniometrische resulta-
ten,, bleken ze de voorgeprogrammeerde redeneringen slechts zeer ten 
delee te kunnen ondersteunen. Aan de biologie ontleende analogieën 
blevenn daarom favoriet, vermoedelijk vanwege hun grote flexibiliteit; 
inn wezen waren het immers theoretische constructies die nauwelijks af-
hankelijkk leken van feitelijk bewijs. 

Dee verhouding tussen de eenvormigheid in de onderliggende logi-
schee structuur en de variatie in de verschijningsvorm vergt nog enige 
verduidelijking.. Als ik het goed zie, 'poneert' elke sociaal-darwinisti-
schee publicatie een of meer sociaal-darwinistische redeneerpatronen. 
Elkk rede neerpatroon is opgebouwd uit een aantal componenten (bewe-
ringenn of deelredeneringen). Steeds komt men dezelfde componenten 
tegen,, zij het in wisselende samenstellingen en dit bepaalt de variëteit 
aann redeneerpatronen. De keuze, de volgorde en de menging van com-
ponentenn varieert, maar de componenten zelf en de logische verbindin-
genn ertussen zijn grotendeels gelijkvormig. Om het voorgaande te illu-
streren,, noem ik een aantal componenten waaruit sociaal-darwinisti-
schee redeneerpatronen zijn opgebouwd.17 (Ze zullen de lezer niet ver-
rassenn omdat we ze in de eerdere hoofdstukken al vele malen zijn te-
gengekomen): : 

i .. culturele invloeden ondermijnen de kracht van de natuurlijke se-
lectiee en leiden zelfs tot contraselectie (dit is Gregs antithese); 

2.. er zijn aparte sociale selectiemechanismen werkzaam die de eco-
nomischh bevoorrechten (de sluwen, de invloedrijken, de machti-
gen)) 'onnatuurlijke' voordelen geven in de strijd om het bestaan, 
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waardoorr er een kunstmatige selectie ontstaat en het niet langer 
dede fittest in biologische zin zijn die overleven en zich het sterkste 
voortplanten; ; 

3.. het proces van democratisering leidt tot een overmatige bescher-
mingg van the unfit, waardoor zij, in plaats van te worden geëlimi-
neerd,, in staat worden gesteld zich (overdadig) te vermenigvul-
digenn en hun zwakke en ziekelijke eigenschappen door te geven 
aann het nageslacht; 

4.. de vruchtbaarheid van de mens neemt af naarmate de hersenont-
wikkelingg voortschrijdt; 

5.. de raciale kwaliteit blijkt uit de schedelvorm en -inhoud (freno-
logischh redeneerpatroon); 

6.. doordat de meest getalenteerden (evenals de maatschappelijk 
meestt verantwoordelijke klassen) terughoudender zijn in hun 
voortplantingsgedragg dan de 'inferieure' klassen, zal zonder in-
grijpenn in dit gedrag de kwaliteit van het ras verslechteren en de-
generatiee optreden; 

7.. in de moderne samenlevingen is natuurlijke selectie niet meer 
werkzaamm op het niveau van het individu en zijn voortplanting, 
maarr uitsluitend nog op het collectieve niveau van rassen en na-
tiess die in een bestaansstrijd verwikkeld zijn; 

8.. over de hele wereld sterven, als gevolg van contact met de be-
schaafdee blanken, wilde stammen uit omdat zij zich niet kunnen 
handhavenn vanwege hun inferioriteit in vergelijking tot de supe-
rieuree blanke; 

9.. nadat een sterk ras een zwakker ras in de bestaansstrijd heeft ver-
slagen,, treedt onvermijdelijk rasvermenging op, waardoor dege-
neratiee van het sterkere ras het gevolg is (dit is Gobineau, maar 
doorr diverse sociaal-darwinisten overgenomen); 

10.. door de moderne gemechaniseerde oorlog is de positief-selecte-
rendee werking van het aloude gevecht verloren gegaan en treedt 
err een negatieve selectie op, waardoor juist de gezondste en dap-
perstee jongemannen sneuvelen of, in vredestijd, in de kracht van 
hunn bestaan aan het huwelijksleven werden onttrokken; 

11.. de samenleving met de verst doorgevoerde arbeidsdeling en de 
hoogstee graad van integratie van haar samenstellende delen is de 
sterkste,, omdat zij het meest lijk t op een organisme waarbinnen 
dee cellen op basis van gespecialiseerde taken een hechte eenheid 
vormen; ; 

12.. de natuurlijke aanleg bepaalt alles, nature gaat boven nurture. 
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13.. in de ontwikkelingsstadia van het menselijk embryo herhalen 
zichh alle fasen van de algemene evolutie van de mens; ieder men-
selijkk individu draagt, letterlijk, de sporen van de hele evolutie -
enn dus ook de erfenis van zijn primitieve stamgenoten - met zich 
meee (recapitulatie); 

14.. geen van de kwaliteiten die een individu na zijn geboorte ver-
werft,, kunnen door zijn nageslacht worden geërfd, zodat doelbe-
wustee selectie noodzakelijkerwijs de enig mogelijke methode is 
omm het ras te verbeteren; 

15.. de moderne cultuur wordt geteisterd door een groot aantal so-
cialee ziekteverschijnselen die 'het sociale lichaam' verzwakken 
enn het is de taak van de sociologie, als sociale pathologie, om de 
diagnosee te stellen en de therapie voor te schrijven. 

Dee uit deze (en soortgelijke) beweringen opgebouwde redeneerpatro-
nen,, gaven aan het sociaal-darwinisme een logische samenhang over 
dee nationale grenzen heen. Zij laten zien dat de meeste sociaal-darwi-
nistenn met elkaar verbonden waren in hetzelfde, internationale, debat 
overr de sociale implicaties van het darwinisme. Dat dit debat werd ge-
voerdd was een direct en onvermijdelijk gevolg van Darwins theorie. 
Haarr logische structuur anticipeerde op een sociale uitbreiding. Zo be-
zienn is er weinig mis met het concept sociaal-darwinisme. De zoge-
noemdee 'mythe van het sociaal-darwinisme' raakt niet dit concept als 
zodanig,, maar wel de te gretige veronderstelling dat het vooral onder-
nemerss waren - en in hun kielzog de met hen sympathiserende politici 
-- die op grote schaal het darwinisme misbruikten om een antisolidaris-
tischee en hyperindividualistische vechtmaatschappij te verdedigen. 

Hett sociale potentieel van het darwinisme werd, in verschillende 
landen,, onmiddellijk herkend. In de hele periode van i860 tot 1918 
zijnn er in Engeland, Duitsland, Amerika, Frankrijk, Oostenrijk en an-
deree landen van jaar tot jaar publicaties verschenen, waarin aanhou-
dendd pogingen werden gedaan om te komen tot een onweerlegbare so-
cialee interpretatie en toepassing van het darwinisme. Aan dit sociaal-
darwinistischh debat werd zeker niet alleen deelgenomen door relatief 
obscuree 'kleine intellectuelen', maar ook door de meest prominente 
darwinistenn van het eerste uur (onder wie Huxley, Wallace, Lubbock, 
Spencer,, Haeckel en Darwin zelf), door sociologen of sociaal-biologen 
vann naam, maar ook door intellectuele zwaargewichten als Friedrich 
Nietzschee en George Bernard Shaw.18 

Mij nn slotconclusie kan niet anders luiden dan dat het sociaal-darwi-
nismenisme zijn naam terecht draagt en met meer reden dan het Darwin 
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shoppingcenïre.shoppingcenïre. Wat men de sociaal-darwinisten niet kan verwijten is 
datt hun lust om bij Darwin te winkelen groot was, aangezien deze zelf 
mett de sociale uitbreiding van zijn theorie had geadverteerd. Wat men 
henn wel kan verwijten is hun hebzucht om zoveel mogelijk nieuwe ze-
kerhedenn in te slaan, waarbij zij zich te buiten gingen aan een kortzich-
tigg reductionisme, dat onzuiver redeneerde van een 'natuurlijke toe-
stand'' naar een 'sociaal voorschrift'. Het meest gewilde artikel uit Dar-
winss winkel bleken de nieuwe morele zekerheden te zijn die men aan 
zijnn evolutiebiologie meende te kunnen ontlenen nu de oude, nota bene 
doorr toedoen van het darwinisme zelf, verloren waren gegaan. Het dar-
winismee maakte duidelijk dat ethische opvattingen waren voortgeko-
menn uit de biologische evolutie en voerde zodoende tot een naturalise-
ringg en biologisering van de ethiek. In nauwe aansluiting bij deze ge-
darwiniseerdee ethiek ontwikkelde zich een eugenetica en een rashy-
giënee die beide gepaard gingen met uitdrukkelijke morele voorschrif-
ten,, welke zich misschien nog het beste laten omschrijven als een 
voortplantingsmoraal.. Ook het sociaal-darwinistische kernbegrip de-
generatiee was, evenals het zusterbegrip decadentie, beladen met mo-
relee oordelen. De gedegenereerde gold zowel in biologisch als moreel 
opzichtt als zwak. Vooral hier liet het sociaal-darwinisme zijn ware ge-
zichtt zien: het was vóór alles een selectiecultus met een uitgesproken 
morelee dimensie. Criteria van 'goed' (hardwerkend, spaarzaam, deugd-
zaam,, raciaal gezond) en 'slecht' (zonder werk, verkwistend, losbandig, 
raciaall  ongezond) bepaalden wie zich mocht voortplanten en wie niet. 
Afgezienn van een aantal experimenten in praktische eugenetica, is deze 
vormm van sociale selectie geen werkelijkheid geworden. Die experi-
mentenn hebben echter duidelijk gemaakt dat deze sociale of eugeneti-
schee selectie weliswaar door het biologisch proces van natuurlijke se-
lectielectie was geïnspireerd, maar een wezenlijk ander uitgangspunt kende. 
Socialee selectie kwam uiteindelijk neer op het doelgericht aanwijzen 
vann een aantal uitverkorenen aan wie het produceren van nageslacht 
konn worden toevertrouwd om de raciale kwaliteit kunstmatig op peil te 
brengenn en te houden. 




