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Appendix Appendix 

OverzichtOverzicht van een historisch debat 

Sindss de jonge Franse anarchist Émile Gautier de term sociaal-darwi-
nismee in 1879 introduceerde, zijn meer dan honderdtwintig jaar ver-
streken.. Maar het intellectuele dispuut over het sociaal-darwinisme 
woedtt nog steeds voort. Robert Bannisters poging tot revisie {Social 
Darwinism:Darwinism: science and myth in Anglo-American social thought, 
!979)) lijk t er een nieuwe impuls aan te hebben gegeven. Onbedoeld, 
wantt Bannister probeerde het sociaal-darwinisme te relativeren en te 
ontmythologiseren.. Als historisch concept is het echter nog springle-
vend.. Dat valt af te leiden uit de talrijke studies die er na de monografie 
vann Bannister zijn verschenen, zoals die van Greta Jones (1980), Al-
fredd Kelly (1981), Donald Bellomy (1984), Linda Clark (1984), Ho-
wardd Kaye (1985), Patrick Tort (1992), Paul Crook (1994), Mike 
Hawkinss (1997), Jean-Marc Bernardini (1997) en Gregory Claeys 
(2000).. Vooral Hawkins {Social Darwinism in European and American 
thought,thought, 1997) heeft zich hierbij ten doel gesteld om de zienswijze van 
Bannisterr te bestrijden.1 Wat maakt het sociaal-darwinisme tot zo'n 
heftigg besproken thema, hoe heeft het historisch debat zich ontwikkeld, 
watt zijn de belangrijkste geschilpunten en is er een lijn, of zelfs een ze-
keree logica, in de opeenvolging van interpretaties te ontdekken? Dit 
zijnn de vragen waarop in dit appendix een antwoord wordt gezocht.2 

Inn elk geval heeft Bannister bereikt dat zijn herinterpretatie na 1979 
eenzelfdee soort spilfunctie heeft vervuld als Hofstadters klassieke stu-
diee vanaf 1945. De meest opmerkelijke bewering van Bannister was 
wellichtt dat het allesbehalve eenvoudig was om een solide sociale 
theoriee op basis van Darwins evolutieleer te construeren. Want wie On 
thethe origin of species wilde gebruiken als model voor sociale analyses 
off  als bron van sociale remedies, moest - uiteindelijk - een prijs beta-
len:: het boek ondermijnde het vertrouwde geloof in een harmonieuze 
samenlevingg die werd geregeerd door op evenwichtsherstel en vooruit-
gangg gerichte natuurwetten. Daarmee bracht Darwins boek volgens 
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Bannisterr een klap toe aan de laissez /a/re-theorie, die zich sinds de 
doorbraakk van de klassieke economie had ontwikkeld tot een algemene 
sociaal-politiekee leidraad voor velen. Het darwinisme voedde de idee 
datt de mens de natuur (die nu door de struggle for existence veel bruter 
leekk dan voorheen) niet blindelings kon volgen. In tegendeel, hij moest 
haarr zien te corrigeren en ethisch transcenderen. Daarvoor waren so-
cialee hervormingen nodig. Dankzij deze redenering waren het volgens 
Bannisterr vooral de hervormingsgezinden die zich met succes van het 
darwinismee wisten te bedienen. Zij creëerden een reform Darwinism, 
datt zich met een beroep op de biologie afzette tegen de harde, zelfzuch-
tigee samenleving waartoe de laissez /a/re-praktijken in hun ogen leid-
den.. Die praktijken werden door de hervormingsgezinde darwinisten 
frequentt gebrandmerkt als 'sociaal-darwinisme', hoewel zijzelf met 
minstenss evenveel overtuiging een sociale vertaling aan het darwi-
nismee gaven. 

Opp het eerste gezicht lijkt het aantrekkelijk om de verschillende visies 
opp het sociaal-darwinisme onder te verdelen in twee scholen: de klas-
siekee Hofstadter-school en de revisionistische Bannister-school. Maar 
dee term 'school' is niet op zijn plaats omdat, zoals ik hierna zal trachten 
tee verduidelijken, in beide gevallen de onderlinge samenhang daartoe 
tee zwak is. Bovendien zou zo'n tweedeling te schematisch en simplis-
tischh zijn. Het is beter te spreken van verschillende periodes in het his-
torischh debat. 

Dee eerste periode is die van vóór Hofstadter. Deze krijgt over het al-
gemeenn weinig aandacht. Dat is jammer, omdat juist deze vroegste pe-
riodee een extra dimensie aan de historiografie van het sociaal-darwi-
nismee toevoegt. Het interessantste in deze eerste periode zijn de geza-
menlijkee interpretatie die Harry Barnes en Howard Becker aan het so-
ciaal-darwinismee gaven door het te verbinden met de sociologische 
conflicttheoriee en de visie van William McGovern, die kenmerkend is 
voorr al degenen die het sociaal-darwinisme in verband hebben ge-
brachtt met de voorgeschiedenis van het nationaal socialisme. Tegen de 
achtergrondd van deze beide visies wordt duidelijk dat Hofstadters in-
terpretatiee in werkelijkheid een herinterpretatie was. 

Inn hun grote sociologie-geschiedenis, Social thought from lore to 
sciencescience uit 1938, namen Barnes&Becker een enigszins vergeten hoofd-
stukk op (Struggle over "The struggle for existence": Social Darwi-
nism,nism, pros and cons), dat laat zien hoe het sociaal-darwinisme kan wor-
denn begrepen vanuit de aantrekkingskracht die de Oostenrijkse con-
flicttheoriee een tijdlang op sociologen uit verschillende landen uitoe-
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fende.. Zoals de ondertitel van hun hoofdstuk laat zien, was het sociaal-
darwinismee volgens Barnes&Becker een reële optie in de sociologie 
geweest,, waar men vóór of tegen kon zijn. In algemene zin gold soci-
aal-darwinismee bij hen als één van de vormen van de "biologische so-
ciologie",, waartoe ze verder nog rekenden: het organicisme (Schaffle, 
Lilienfeld),, de sociale demografie en het sociologisch racisme.3 

Slechtss weinig sociologen hadden zich volgens Barnes&Becker iets 
aangetrokkenn van de waarschuwingen van Huxley en Wallace dat men 
Darwinss biologische terminologie niet zomaar kon overplanten op de 
socialee werkelijkheid. In tegendeel, het darwinisme had internationaal 
eenn brede invloed gekregen op de sociologie: "veel schrijvers" hadden 
getrachtt "sociologische systemen te construeren op basis van de darwi-
nistischee formules, overgebracht naar het domein van de sociale ver-
schijnselenn zonder ze afdoende te modificeren." Hierdoor was er "een 
pseudo-darwiniaansee sociologie" ontstaan.4 'Pseudo' omdat Darwin 
zelff  zijn hypotheses niet had willen uitbreiden naar sociale verschijn-
selenn en omdat er bij de sociologen in kwestie volgens Barnes&Becker 
sprakee was van een onecht darwinisme, van een onjuiste toepassing 
vann Darwins theorie. 

Ludwigg Gumplowicz (1838-1909), hoogleraar in de bestuursweten-
schappenn in Graz, werd door Barnes&Becker gezien als invloedrijkste 
vertegenwoordigerr van deze school. Zijn conflicttheorie, die neer-
kwamm op een sociologische verklaring van het ontstaan van staten uit 
externee groepsconflicten, was volgens Barnes&Becker nog steeds van 
belangg en zij prezen de bijdrage die Gumplowicz aan de ontwikkeling 
vann de sociologie had geleverd, ook al had hij haar naar hun smaak te 
veell  willen reduceren tot een natuurwetenschap. Zij wezen op de grote 
invloedd die de Oostenrijker en zijn geestverwant Ratzenhofer hadden 
uitgeoefendd op Amerikaanse sociologen als Albion Small, Franz Op-
penheimer,, A.F. Bentley en ook Lester Frank Ward, die de staat was 
gaann zien als "een spontaan genetisch product" dat voortkwam uit "de 
interactiee van antagonistische krachten".5 Hun waardering voor Gump-
lowiczz wisselden Barnes&Becker, evenals velen na hen, af met afkeu-
rendee opmerkingen over de minder fraaie kanten van zijn invloed. Ze 
zagenn in hem het meest uitgesproken voorbeeld van een sociaal-darwi-
nist. . 

Dee definitie van 'sociaal-darwinisme' die ze daarbij hanteerden, was 
veell  enger dan wat ze in hetzelfde boek onder de "pseudo-darwinisti-
schee sociologie" verstonden. Een sociaal-darwinist "in enge zin" was 
volgenss hen iemand die geloofde in "de onvermijdelijkheid en wense-
lijkheidd van natuurlijke selectie door middel van een onversneden 
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strijdd om het bestaan", iemand dus die zich overgaf aan "de verheerlij-
kingg van de strijd om het bestaan". Zoals de strekking van deze defini-
tiee laat zien, sloten Barnes&Becker aan bij de Frans-Russische socio-
loogg Jacques Novicow, die het sociaal-darwinisme eerder nogal pole-
mischh had omschreven als "de doctrine die de collectieve mensen-
moordd beschouwt als oorzaak van de vooruitgang van de menselijke 
soort."66 Via Novicow en Barnes&Becker kwam er een definitie van so-
ciaal-darwinismee in omloop, die weinig meer te maken had met het 
verschijnsell  van de darwinistische sociologie, dat eerder door zowel 
Gabriell  Tarde als Achille Loria was gesignaleerd. Bovendien was het 
geenn neutrale maar een kritische definitie, die van het sociaal-darwi-
nismee een militant-reactionair verschijnsel maakte, waardoor het bijna 
onvoorstelbaarr werd dat ook een anarchist als Gautier en talrijke socia-
listenn er iets mee te maken konden hebben. Barnes&Becker beschreven 
hett sociaal-darwinisme als een conservatief verschijnsel door het te 
identificerenn met "het geloof dat de hogere klassen in de bestaande so-
cialee orde hebben overleefd [in de strijd om het bestaan] dankzij hun 
specifiekee fitness in morele of ethische zin".7 

Hoewell  Barnes&Becker het bestaan en de invloed onderkenden van 
eenn "pseudo-darwinistische sociologie" en een "biologische sociolo-
gie",, kozen zij er dus voor een polemische definitie van sociaal-darwi-
nismee te gebruiken, die goeddeels los stond van wat er in de vroege so-
ciologiee gebeurde toen deze zich in verregaande mate op de evolutie-
biologiee oriënteerde als na te volgen model. Dit leidde ertoe dat zij in 
dee meeste landen die ze bespraken nauwelijks 'echte' sociaal-darwinis-
tenn aantroffen. In hun analyses ontstond hierdoor de schijnbare para-
doxx van enerzijds een erkend grote invloed van het darwinisme op de 
sociologiee - Barnes betitelde in een latere studie het sociaal-darwi-
nismee zelfs als een type of sociological theory -, maar anderzijds het 
bijnaa geheel ontbreken van 'echte' sociaal-darwinisten die aan de de-
finiti ee voldeden. Zo werd naar hun mening - "vreemdgenoeg" - het so-
ciaal-darwinismee "nooit omarmd door enige prominente Franse socio-
loog".88 Maar slechts enkele regels verder wezen ze op "de niet afla-
tendee oorlog" van de sociologen Tarde en Bougie "tegen alle vormen 
vann biologistische sociologie." Hetgeen natuurlijk de vraag oproept: 
waartegenn vochten deze respectabele Fransen dan wanneer er in hun 
kringg geen sociaal-darwinisten waren? De historiografie van het soci-
aal-darwinismee laat zien dat dezelfde fout nog vaker is herhaald, name-
lij kk het formuleren van een te krappe of onrealistische definitie waar-
doorr het bestudeerde verschijnsel een fata morgana leek te zijn. 
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Hett uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stimuleerde westerse ge-
leerdenn om op zoek te gaan naar de ideologische voorgeschiedenis van 
nazismee en fascisme. Het sociaal-darwinisme werd nu een vast be-
standdeell  van die voorgeschiedenis. De verbinding die Novicow en 
Barnes&Beckerr al hadden gelegd met de conflicttheorie, daarbij het 
sociaal-darwinismee interpreterend als verheerlijking van het (gewa-
pende)) conflict tussen sociale groepen en rassen, kwam hier goed van 
pas.. De agressieve, conflictzoekende, regimes van Hitler en Mussolini 
lekenn precies te doen wat de door het darwinisme geïnspireerde con-
flicttheoriee 'voorschreef'. Kon men daaruit niet afleiden dat het soci-
aal-darwinismee een belangrijke oorzaak voor de opkomst van deze re-
gimess was? William McGovern uit Massachusetts, hoogleraar in de po-
litiekelitieke wetenschappen aan de Northwestern universiteit, kende geen 
twijfell  op dit punt. In zijn From Luther to Hitler (1941) groef hij uit 
vierr eeuwen Europese geschiedenis de elementen op die tot de nazi-
ideologiee hadden geleid. Luther had, door de wereldlijke macht van de 
kerkk te ondermijnen, de staat de ruimte gegeven tot zelfstandige 
machtsontplooiingg en daaraan toegevoegd dat een heerser het godde-
lij kk recht had om wetten en dogma's aan het individu op te leggen. 
Kant,, Fichte en vooral Hegel hadden deze "etatistisch-autoritaire tradi-
tie""  vervolgens filosofisch verder uitgebouwd. Hegel was volgens 
McGovernn verantwoordelijk voor maar liefst drie doctrines die in de 
ideologiee van de nazi's werden geïncorporeerd: het traditionalisme (ju-
ridischee en politieke instituties moeten wortelen in de historisch be-
paaldee geest en cultuur van een volk), het irrationalisme (politieke 
dadenn moeten minder op de rede zijn gebaseerd dan op het gevoel, het 
instinct,, de intuïtie) en het evolutionisme (instituties moeten voortko-
menn uit een langjarige, geleidelijke, ontwikkeling). Dit idealistisch-
evolutionismee werd later omgevormd tot het sociaal-darwinisme.9 

Traditionalisme,, irrationalisme, autoritair etatisme, idealistisch-evo-
lutionisme,, sociaal-darwinisme en het racisme van Gobineau, Houston 
Stewartt Chamberlain en Hans Günther vormden tezamen één ideeën-
stroom,, door McGovern overkoepeld met de term 'absolutisme'. Het 
laissezlaissez/a/re-liberalisme/a/re-liberalisme was in de negentiende eeuw volgens hem niet 
veell  meer dan een tamelijk dunne bovenlaag, waaronder een massieve 
absolutistischee onderlaag schuilging die in de twintigste eeuw, als een 
kolkendee lavastroom, alles overspoelde en verzengde. Het sociaal-dar-
winismee verbond McGovern niet zozeer met de liberale bovenlaag, 
alswell  met de absolutistische onderlaag. Zoals in vroeger eeuwen in de 
ogenn van de natuurfilosofen alle verschijnselen in de natuur tezamen 
éénn Great Chain of Being vormden, oplopend van het laagste tot het 
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hoogstee wezen, zo zag McGovern één lange keten van ideeën die on-
vermijdelijkk leiden moest naar de diepste diepten van nazisme en fas-
cisme.. En hij liet er geen enkele twijfel over bestaan dat het sociaal-
darwinismee een zeer belangrijke schakel in die keten was, en daarmee 
eenn oorzaak van de totalitaire ontsporing. Spencer, Bagehot en Gump-
lowiczz beschouwde hij als de belangrijkste sociaal-darwinisten, die 
mett hun theorieën een "enorme invloed" hadden uitgeoefend op de 
verderee ontwikkeling van de "etatistische filosofie" van vooral Hegel.10 

Vanwegee diens individualisme en staatshaat, zo moest McGovern toe-
geven,, hoorde Spencer eigenlijk niet thuis in de kring van 'etatisten', 
diee de staat boven het individu plaatsten. Zijn organische maatschap-
pijbeeldd echter, zo vaak beschouwd als strijdig met zijn individu-
alisme,, sprak hen aan en beïnvloedde hen. Doch vooral aan Walter 
Bagehot,, en in iets mindere mate aan Gumplowicz en zijn "Oosten-
rijksee school van sociologen", kende McGovern de twijfelachtige eer 
toee Hitler zijn ideeën te hebben gegeven: "De nazi's hebben Bagehots 
versiee van het sociaal-darwinisme bijna in zijn geheel overgenomen." 
Niett Spencers individualistische versie, maar de collectivistische, op 
groepsselectiee geënte, variant van het sociaal-darwinisme, vermengd 
mett Bagehots irrationalisme en zijn evolutionaire verklaring voor de 
machtseerbiedd van het volk, inspireerde de nazi's en maakte hen tot 
"geestdriftigee apostelen van het sociaal-darwinisme". Ook Mussolini 
werdd voor een deel tot zijn praktische politieke maatregelen gebracht 
doorr het collectivistische sociaal-darwinisme, "het geloof dat de men-
selijkee geschiedenis het verhaal is van het eeuwigdurende, onvermijde-
lijk ee conflict tussen groepen, in het bijzonder tussen naties."1' 

Toenn Richard Hofstadter in 1944 onderscheid maakte tussen een indi-
vidualistischee en een collectivistische variant van het sociaal-darwi-
nisme,, vertelde hij dus niets nieuws. Maar, anders dan Barnes&Becker 
enn McGovern, legde hij het accent op de individualistische variant 
omdatt deze naar zijn mening in Amerika het meest invloedrijk was ge-
weest.. Door dit accent onderscheidde zijn interpretatie zich nadrukke-
lij kk van die van zijn voorgangers en was zij in wezen al een eerste revi-
sie.. De tweede periode in de geschiedschrijving van het sociaal-darwi-
nisme,, die met Hofstadter begint, heeft de eerste naar de achtergrond 
gedruktt en leidde bovendien tot een 'amerikanisering' in het beeld van, 
enn in de discussie over, het sociaal-darwinisme.12 Hoewel deze tweede 
periodee werd gedomineerd door de invloed van Hofstadter, wil dit 
geenszinss zeggen dat diens voorbeeld steeds slaafs werd nagevolgd. 
Integendeel,, kenmerkend voor de periode is juist dat, vooral vanaf de 
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tweedee helft van de jaren vijftig , er kanttekeningen werden geplaatst 
bijj  de Hofstadter-interpretatie. Zo bracht de Amerikaan Bert Loewen-
bergg in 1957 in zijn Darwinism: reaction or reform? de belangrijke nu-
anceringg aan dat er, naast de conservatieve versie, ook een liberal-ver-
siee van het sociaal-darwinisme had bestaan, waarin het evolutionaire 
belangg van coöperatie op de voorgrond werd geplaatst. Twee jaar later 
probeerdee Irwin Wylli e duidelijk te maken dat de Amerikaanse zaken-
mann niet in die sterke mate onder de invloed van Spencers individualis-
tisch-conservatievee sociaal-darwinisme had gestaan als Hofstadter had 
verondersteld.. Vervolgens deed David Burton zijn uiterste best om het, 
medee door Hofstadter gevestigde, standaardbeeld van president 
Theodoree Roosevelt als iemand die - in zijn persoonlijke levensstijl en 
zijnn publicaties - het leven opvatte als één lange strijd om te overleven, 
tee nuanceren.'3 

Wyllie'ss bijdrage (waarover zo meteen meer) was aanzienlijk bedrei-
genderr voor Hofstadter dan die van Burton. In zijn poging om de strijd-
lustigee Teddy' Roosevelt van cliché's te bevrijden, bracht Burton zo-
veell  extra informatie bijeen dat de aandachtige lezer meer overtuigd 
raaktee van Roosevelts fascinatie voor de sociale dimensie van het dar-
winismee dan Hofstadters kortere bespreking had kunnen bewerkstelli-
gen.. Volgens Burton kwam Roosevelt uit een milieu dat was doortrok-
kenn van het darwinisme en zijn revolutionerende werking en gebruikte 
hijj  "elementen van de darwinistische ethiek" om het Amerikaanse im-
perialismee te verdedigen. Ook associeerde hij natuurlijke selectie met 
dee rivaliteit tussen volken en rassen, waarbij hij, in naam van de voor-
uitgang,, aan superieure rassen het recht toekende om de zwakkere 
onderr de voet te lopen.14 Aan de andere kant bleek Roosevelt geen 
"een-dimensionale""  sociale evolutionist te zijn geweest. Enigszins 
radelooss verzuchtte Burton: "hij blijkt zowel een voorstander als een 
opponentt van de toepassing van Darwins postulaten op de maatschap-
pijj  geweest te zijn." Burtons neiging was om Roosevelt los te maken 
vann het sociaal-darwinisme, maar hij kon niet heen om "Roosevelts 
diepee en voortdurende verwikkelingen met de evolutie als historisch 
principe".. Zo publiceerde Roosevelt in 1894 en 1895 recensies over de 
sociaal-darwinistischee boeken van Benjamin Kidd en Charles Pearson 
enn hield hij vijftien jaar later in Oxford de Romanes-lezing over het 
themaa Biological analogies in history. '5 

Anderss dan Burton slaagde Irwin Wyllie, hoogleraar aan de universi-
teitt van Wisconsin, er wel in om serieus twijfel te zaaien omtrent de 
juistheidd van Hofstadters interpretatie. Wyllie's compacte essay bracht 
Hofstadterr en alle anderen die meenden dat Spencer en Darwin de er-
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kendee beschermheiligen waren van de Amerikaanse entrepreneur een 
gevoeligee slag toe.'6 Wyllie probeerde duidelijk te maken dat de laissez 
/a/re-doctrinee voor de leiders van de zakenwereld een bevrijdende idee 
wass en dus niet moest worden opgevat als een conservatieve, laat staan 
reactionaire,, filosofie. Hij waarschuwde bovendien voor de tendens 
omm de invloed van het darwinisme op het populaire denken te overdrij-
ven;; behalve de ontegenzeglijk van Spencer idolate Carnegie, waren er 
slechtss weinig Amerikaanse zakenlieden te vinden die zich in hun za-
kenmoraall  duidelijk op Darwin of Spencer beriepen. Hofstadters be-
wijsvoeringg op dit punt stoelde slechts op de uitspraken van vier zaken-
liedenn en één van die uitspraken, zo liet Wylli e zien, was dan ook nog 
tenn onrechte door hem toegeschreven aan de tycoon John D. Rockefel-
ler,, terwijl het in werkelijkheid diens zoon, John D. Rockefeller junior, 
wass die de uitspraak later deed. Ook twee andere uitspraken die Hof-
stadterr als bewijsplaats had geciteerd, werden pas in retrospectief ge-
daan,, toen de twintigste eeuw al ruimschoots begonnen was.'7 

Hett was zeker niet Wyllie's opzet om het sociaal-darwinisme te ont-
kennen.. Hij haalde een drietal nieuwe (in de zin van: niet door Hofstad-
terr genoemde) voorbeelden daarvan aan, zoals van een beursmagnaat 
diee de vervanging op Wall Street van de oude garde door jonge ambiti-
euzee financiers een mooi voorbeeld noemde van the survival of the fit-
test.test. Maar meestal schreven zakenlieden hun successen toe aan het na-
volgenn van solide christelijke waarden, aldus Wyllie. Daar kwam bij 
datt zij zich, in een land zo rijk aan natuurlijke hulpbronnen, niet aange-
trokkenn voelden tot het malthusiaanse pessimisme dat in Groot-Brit-
tanniëë zo sterk aanwezig was. Het waren veeleer de critici  van de cap-
tainstains of industry die het begrip sociaal-darwinisme gebruikten om aan 
dee kaak te stellen dat dezen, in plaats van een christelijke, er een pro-
faan-hedonistischee moraal op nahielden.18 De stem van Bannister kon 
hierr in de verte al worden gehoord. 

Maarr het proces van de geleidelijke bijstelling van de Hofstadter-inter-
pretatiee verliep traag en werd afgewisseld met nieuwe uitingen van 
Hofstadterss dominantie. In 1955 en 1959 verschenen er nieuwe versies 
vann zijn boek en zijn visie begon ook een rol te spelen in de interpreta-
tiee van het Europese sociaal-darwinisme. Als universeel verklarings-
modell  bleek zijn theorie, opgezet om het sociaal-darwinisme in zijn 
Amerikaansee gedaante te analyseren, echter tekort te schieten. Pogin-
genn om het Duitse sociaal-darwinisme op Hofstadter-wijze te verkla-
renn laten dit zien. Hans-Ulrich Wehler uit Bielefeld probeerde op basis 
vann Hofstadter een marxistische analyse van het sociaal-darwinisme 
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opp te bouwen, dat hij opvatte als een "adequate, zij het veranderlijke, 
legitimatie-ideologiee van het vroege georganiseerde kapitalisme", een 
"massievee ideologische steunpilaar" van het expanderende industriële 
westen,, een bewust geconstrueerde conservatieve ideologie die vooral 
inn het tijdperk van het imperialisme een "onafzienbare rol" had ge-
speeld.. In lij n hiermee constateerde hij dat het sociaal-darwinisme zijn 
grootstee invloed had bereikt in Amerika. Maar hij kon er niet omheen 
datt het sociaal-darwinisme in de Duitse geschiedenis vooral werd be-
grepenn als bestanddeel van de nazi-ideologie: Hitlers greep naar de 
machtt was het hoogtepunt van de racistische variant van het sociaal-
darwinisme.. Wehler slaagde er niet in beide aspecten van het sociaal-
darwinismee (het conservatief-kapitalistische en het extremistisch-ra-
cistische)) afdoende met elkaar te verbinden. Hij had niet, zoals Hof-
stadter,, de optie om de racistische variant ondergeschikt te verklaren 
aann de kapitalistische, simpelweg omdat de loop van de Duitse ge-
schiedeniss dit niet toeliet. Bovendien, de notie van Duitsland als ver-
spatetespatete Nation waar het liberalistisch kapitalisme pas met aanzienlijke 
vertragingg doorbrak, maakte het bijzonder moeilijk te verklaren hoe 
hett mogelijk was dat in de VS en Duitsland gelijktijdig dezelfde 
"rechtvaardigingsideologiee van de heersende klassen" (i.e. het sociaal-
darwinisme)) tot bloei kwam.19 Hoe kon het zo onburgerlijke Duitse 
Keizerrijkk met zijn 'gefeodaliseerde' middenklasse dezelfde ideologi-
schee legitimatie toepassen als de volstrekt burgerlijke, non-aristocrati-
schee Amerikaanse Republiek? Wehler zag zich, bovenop deze moei-
lijkheden,, ook nog geconfronteerd met het feit dat in Duitsland socia-
listenn als Kautsky en Bebel het darwinisme en zijn sociale toepassing 
(diee "rechtvaardigingsideologie van de heersende klassen"!) met groot 
enthousiasmee hadden omarmd. In de relatieve overzichtelijkheid van 
dee Amerikaanse Gilded Age kon Hofstadters verklaringswijze schijn-
baarr stand houden, in de zeer complexe sociale en politieke realiteit 
vann het Tweede en Derde Rijk in Duitsland daarentegen schoot zij aan 
allee kanten tekort. 

Voorall  Hans-Günther Zmarzliks intelligente analyse (uit 1970) laat 
datt zien. Zmarzlik was er zich, veel meer dan de doctrinaire Wehler, 
vann bewust dat de betekenis van het sociaal-darwinisme in Duitsland 
eenn historisch en historiografisch probleem vormde. Als vertrekpunt 
voorr de bestudering daarvan zag hij het "vulgair-darwinistisch mo-
nisme""  dat deel uitmaakte van Hitlers nationaal-socialisme. Hoe kon 
ditt worden verbonden met het "evolutionistisch optimisme" van Spen-
cerr en Haeckel, dat Zmarzlik zag als de gematigde eerste fase van het 
sociaal-darwinisme?? Van cruciale betekenis was de omslag die tussen 
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18700 en 1880 optrad, onder invloed van de Grote Depressie en van uit-
brekendee nationalistische en imperialistische spanningen. In het har-
moniedenkenn van het industriële laissez faire-opümisme, dat evolutie 
opp één lijn plaatste met vooruitgang, kwam de klad. Ervoor in de plaats 
tradd een veel harder conflictdenken, dat de selectietheorie koos als het 
centralee model ter interpretatie van de sociale en politieke verhoudin-
gen.. Selectie en eliminatie werden kernbegrippen in een tijd die een 
"naturaliseringg van het politieke denken en een brutalisering van de 
politiekee stijl" voortbracht.20 Een politieke stijl die zich niet meer pri-
mairr oriënteerde op de vrije concurrentie tussen individuen, maar op de 
strijdd tussen collectiviteiten (volken, rassen, klassen) en die het recht 
vann de sterkste tot zijn ethisch principe verkoos. De culturele regule-
ringg in de moderne samenleving, die tot egalisering en verzachting van 
dee sociale omstandigheden leidde, werd door de 'jongere' sociaal-dar-
winistenn uit deze "tweede, selectionistische fase" als een bedreiging 
gezienn voor de natuurlijke regulering door het selectieprincipe. Zij 
dedenn een beroep op de overheid om de neutralisering van de natuur-
lijk ee selectie te compenseren door een doelbewuste sociale selectie: het 
pleidooii  voor eugenetische maatregelen, voor een collectief doorge-
voerdee rashygiëne, was de kern van het 'jongere' sociaal-darwinisme. 
Inn zijn schets van deze overgang van een individualistisch naar een col-
lectivistischh sociaal-darwinisme en in zijn opvatting dat dit laatste 
minderr breed aansloeg dan het eerste, sloot Zmarzlik aan bij Hofstad-
ter.. Maar het was slechts een oppervlakkige overeenstemming, de ver-
schillenn waar hij op stuitte waren opmerkelijker. In Duitsland dankte 
hett sociale evolutionisme van de eerste fase zijn brede populariteit 
meerr aan het feit dat het als wereldbeschouwelijk alternatief voor het 
christendomm werd gezien (en daarmee ook een wapen kon zijn in de 
Kul'turkampfKul'turkampf tegen het katholicisme) dan aan zijn verbinding met het 
laissezlaissez /tf/re-kapitalisme; Spencer had in Duitsland nooit het soort in-
vloedd dat hij in Amerika had. Maar ook zonder Spencer sloeg het dar-
winismee als algemene, materialistisch getinte, wereldbeschouwing 
voorall  bij Duitse liberalen sterk aan. Als zodanig kon het moeilijk, 
zoalss Hofstadter had gedaan, een conservatieve ideologie worden ge-
noemd. . 

Daarentegenn werd het 'jongere' Duitse sociaal-darwinisme geken-
merktt door een zekere afkeer van de moderne industriële staat met zijn 
parlementairee democratie. In plaats daarvan doemde het ideaal op van 
eenn rurale standenstaat.21 Net als Wehler constateerde Zmarzlik dat 
mett Hitlers machtsovername een vulgair-darwinistisch racisme deel 
gingg uitmaken van de officiële staatsideologie en dat de nazi's hierbij 
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voortbouwdenn op het collectivistische gedachtengoed van de diverse 
sociaal-darwinistischee Rassenhygieniker uit de voorgaande decennia, 
niett op het 'oudere' individualistische sociaal-darwinisme. Hitlers na-
tionaal-socialismee werd het culminatiepunt van de Duitse versie van 
hett sociaal-darwinisme. Toch probeerde Zmarzlik vol te houden dat de 
RassenhygienikerRassenhygieniker vóór 1932 in Duitsland geen brede invloed hadden; 
hijj  suggereerde, teneinde deze inconsistentie op te lossen, dat Hitler 
hett sociaal-darwinisme had meegenomen uit Oostenrijk, waar het in-
vloedrijkerr was geweest.22 

Inn 1955 probeerde Hedwig Conrad-Martius het sociaal-darwinisme te 
interpreterenn als ideologisch 'prototype' van het nationaal socialisme. 
Dee onheilspellende titel van haar boek, Utopien der Menschenzüch-
tung,tung, maakte meteen al duidelijk dat bij haar de accenten nogal anders 
lagenn dan bij Hofstadter. Niettemin benadrukte ze dat het darwinisme 
rechtstreekss was voortgekomen uit het Manchester-liberalisme. Toen 
echterr de economische teruggang twijfel deed groeien over de geldig-
heidd van de laissezfaire-idee en er door de opkomst van het socialisme 
bovendienn de vrees ontstond dat er een egalitaire samenleving voor de 
deurr stond die de mens biologisch zou doen degenereren, vond er een 
omslagg plaats van liberalisme naar racisme. De gedachte won veld dat 
dee contraselectieve maatschappelijke invloeden moesten worden be-
stredenn door een biologische regeneratie van de mens te 'organiseren'. 
Zijj  die bereid waren tot 'antihumane', op mensenteelt gerichte maatre-
gelenn om de werking van de natuurlijke selectie weer te herstellen 
(zoalss de Duitser Alexander Till e en de Engelsman John Berry Hay-
craft),, waren in de ogen van Conrad-Martius de echte sociaal-darwinis-
tenn - en de echte wegbereiders voor het nazisme. Aldus identificeerde 
zee het sociaal-darwinisme veel sterker met de eugenetica dan Hofstad-
terr had gedaan.23 Dit verschil in benadering bleek ook uit het feit dat de 
sociaal-darwinistt waaraan ze de meeste aandacht besteedde, Wilhelm 
Schallmayer,, van mening was dat de belangen van het individu volle-
digg ondergeschikt moesten zijn aan de belangen van ras en staat. In dit 
opzicht,, zo gaf ze aan, bezat het sociaal-darwinisme al de hybride vorm 
vann het-tegelijk-socialistisch-en-nationalistisch-zijn, die zo kenmer-
kendd is voor het nationaal socialisme.24 Hier ontstond een beeld van 
hett sociaal-darwinisme dat mijlenver afstond van de Spencer-vogue in 
Amerikaa waarmee Hofstadter het primair had geassocieerd. Deze 
swastika-variantt van het sociaal-darwinisme riep vanzelf de vraag op 
welkee reële verbinding er nog was met Darwin en zijn theorie. Temeer 
daarr het Manchesterismus waarmee Conrad-Martius Darwins theorie 
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verbond,, door velen in Duitsland werd geminacht als typisch Britse ui-
tingg van een kleinburgerlijke koopmansgeest. 

Hett pad dat de geschiedschrijving in de eerste twintig tot vijfentwintig 
jaarr na Hofstadter aflegde, leek steeds dieper de wildernis in te leiden. 
Dee verwarring over de werkelijke inhoud van het sociaal-darwinisme 
leekk alleen maar te zijn gegroeid. Hoewel het nooit een bijzonder ho-
mogeenn concept was geweest, was heterogeniteit langzamerhand het 
hoofdkenmerkk van het sociaal-darwinisme geworden. Gertrude Him-
melfarbb bijvoorbeeld schreef in 1968 over de diverse "variëteiten van 
sociaal-darwinisme",, als betrof het een rijk geschakeerde biologische 
soort.255 Bannisters boek (en hiermee komen we toe aan de derde pe-
riode),riode), kan worden gezien als een poging om het historisch onderzoek 
vann het dode spoor, waarop het terecht was gekomen, af te halen. Hoe-
well  ik geloof dat hij slechts gedeeltelijk in die opzet is geslaagd, heeft 
hijj  ongetwijfeld het debat over het sociaal-darwinisme nieuw leven in-
geblazen.. Diverse onderzoekers, onder wie Linda Clark, Alfred Kelly, 
Howardd Kaye, Carl Degler en Peter Bowler, hebben zich min of meer 
bijj  zijn revisionisme aangesloten. Min of meer, want van een revisio-
nistischee school kan zoals gezegd niet worden gesproken, gezien de in-
dividuelee verschillen in interpretatie. 

Degler,, die vooral op zoek was naar de rol van het darwinisme in de 
Amerikaansee sociale wetenschappen, omarmde Bannisters stelling dat 
dee theorie van Darwin relatief zelden werd gebruikt om de status quo 
(enn het daarmee geassocieerde laissez-fairisme) te verdedigen. In hun 
pogingenn om het menselijk gedrag te verklaren, opereerden de sociale 
onderzoekerss van de late negentiende eeuw weliswaar binnen een dar-
winistischh raamwerk, dat zich zó onvermijdelijk aan hen opdrong dat 
Deglerr sprak van een "darwinistische imperatief'. Maar in overeen-
stemmingg met hun progressieve instelling was hierbij sprake van een 
hervormingsgezindd darwinisme, niet van sociaal-darwinisme in eigen-
lijk ee vorm, dat volgens Degler in zijn doelstelling uitgesproken conser-
vatieff  was.26 Hieruit kan men afleiden dat Degler niet erg diep onder de 
indrukk van Bannister is geraakt, anders zou hij de kwalificatie 'conser-
vatief'' niet, of althans met meer terughoudendheid, hebben gebruikt. 
Waarr Bannister beweerde dat het hervormingsgezinde darwinisme het 
echtee sociaal-darwinisme was, beweerde Degler dat het conservatieve 
sociaal-darwinismee en het in de sociale wetenschappen heersende her-
vormingsgezindee darwinisme twee verschillende verschijnselen waren. 
Deglerr wekte daarmee de indruk dat zijn waardering van de sociale 
toepassingg van het darwinisme ervan afhing wie haar praktizeerde. 
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Ookk bij Linda Clark (Social Darwinism in France, 1984) blijkt de in-
vloedd van Bannister niet bijzonder diep te gaan. Clark bewees lippen-
dienstt aan het revisionisme in een boek dat overigens overtuigend laat 
zienn dat het sociaal-darwinisme zelfs in het 'van nature' lamarckisti-
schee Frankrijk ontegenzeglijk invloed had. In navolging van Goldman 
enn Bannister gebruikte ze de term reform Darwinism. En ze poneerde 
datt de opvatting die deze term aanduidt ("de opvatting dat in de mense-
lijk ee samenleving de 'strijd om te leven' minder belangrijk is dan de 
'coöperatiee om te leven'") in Frankrijk veel meer voorkwam dan het 
bekenderee sociaal-darwinisme van het 'conflictmodel'. Maar afgezien 
vann de inleiding en de slotconclusie maakte Clark geen systematisch 
gebruikk van het concept reform Darwinism, terwijl door het hele boek 
voortdurendd de term sociaal-darwinisme werd gebruikt. Clark koos er-
voorr om "de sociaal-darwinisten die het conflict benadrukken en de 
hervormingsgezindee darwinisten die coöperatie verkondigen" als twee 
kampenn te beschouwen, die allebei in Frankrijk voorkwamen. Beide 
kampenn deelden "het geloof ... dat het darwinisme, als de meest uitge-
breidd besproken wetenschappelijke theorie van het moment, wel eni-
gerleii  betekenis móest hebben voor het sociale denken."27 Niettemin, 
ditt gedeelde geloof was voor haar geen reden om de beide kampen met 
éénn en dezelfde term (sociaal-darwinisme) aan te duiden. Door het ge-
bruikk van twee termen voor wat in wezen hetzelfde verschijnsel was, 
hadd Clark moeite om de sociale invloed van het darwinisme in zijn om-
vangg helder te karakteriseren: vrijwel in één adem constateerde ze dat 
(inn het Frankrijk van 1880-1900) het sociaal-darwinisme geen over-
heersendee invloed had, maar dat er wel "een snelle verspreiding was 
geweestt van niet-sociaal-darwinistische conclusies die werden getrok-
kenn uit de uitbreiding van het darwinisme naar sociale verschijnselen" 
(i.e.. reform Darwinism).28 Met andere woorden: de inhoud van haar 
conclusiee over de sociale invloed van het darwinisme was volledig af-
hankelijkk geworden van de gehanteerde terminologie. Wie er - anders 
dann Clark zelf - voor zou kiezen om élke vorm van toepassing van het 
darwinismee op sociale verhoudingen, ongeacht de ideologische rich-
tingg ervan, aan te duiden met de term sociaal-darwinisme (hetgeen 
goedd te verdedigen is), zou op basis van haar onderzoek volledig ge-
rechtigdd zijn de conclusie te trekken dat het sociaal-darwinisme wel 
degelijkk een invloedrijke factor in de Franse cultuur was. 

Zowell  Peter Bowler als Howard Kaye hebben de aanval op het klas-
siekee beeld van het sociaal-darwinisme voortgezet door te ontkennen 
datt er zoiets heeft plaatsgevonden als een darwinistische revolutie. 
Nochh in de biologie van vóór de 'Moderne Synthese', noch in de so-
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cialee theorie, bracht het darwinisme volgens hen de omwenteling die er 
vaakk aan is toegeschreven. De evolutiebiologie is, aldus Kaye, uitein-
delijkk een probaat middel gebleken om gekoesterde levensbeschouwe-
lijk ee opvattingen (over de goddelijke aanwezigheid in het universum, 
overr de zekerheid van de vooruitgang, over het principiële verschil tus-
senn mens en dier) in stand te houden door ze van een nieuw, natuurwe-
tenschappelijk,, fundament te voorzien. Ook bij de twee meest gedood-
verfdee sociaal-darwinisten in de anglo-amerikaanse wereld, Spencer 
enn Sumner, was er volgens Kaye vooral sprake van een in het vocabu-
lairee van de evolutiebiologie gehulde zelfverbeterings-ethiek van het 
protestantisme.. Spencer, nooit een darwinist volgens Kaye, was in 
Amerikaa veel populairder dan Darwin zelf omdat dit quasi-religieuze 
elementt in zijn werk de Amerikanen aantrok. Sumner op zijn beurt zag 
inn de strijd om het bestaan vooral een interne morele strijd, waaruit de 
moreell  geschiktsten als de uitverkoren overwinnaars tevoorschijn 
kwamen.. Beiden moesten worden vrijgesproken van de aloude "be-
schuldiging""  dat zij sociaal-darwinisten waren "in de strikte zin van 
hett woord", waaronder Kaye verstond: iemand die de toepassing van 
Darwinss theorie van de natuurlijke selectie, "de wet van de jungle", op 
dee menselijke samenleving voorstaat.29 Een omschrijving die overi-
genss de vraag oproept of zij nog wel één sociaal-darwinist overlaat, 
wantt vrijwel niemand pleitte ooit expliciet voor het invoeren van "de 
wett van de jungle" in de maatschappij. 

Alss Bannisters meest loyale bondgenoot kan Alfred Kelly gelden, die 
inn zijn The descent of Darwin (1981) de popularisatie van het darwi-
nismee in Duitsland tussen i860 en 1914 analyseerde en daarbij tot het 
uiterstee ging om aan te tonen dat het sociaal-darwinisme slechts van 
beperktee betekenis was. Dat lukte hem slechts door het toepassen van 
eenn nogal in het oog springende kunstgreep: het aanbrengen van een 
scheidingg tussen populair darwinisme en sociaal-darwinisme. Kelly 
moestt erkennen dat de popularisatie van het darwinisme nergens zulke 
uitbundigee vormen had aangenomen als in Duitsland en dat het daarbij 
wass uitgebouwd tot een algemene wereldbeschouwing die de grenzen 
vann de biologie verre overschreed. "Het darwinisme was zwanger van 
culturelee betekenissen", het was "potentieel subversief ten opzichte 
vann gevestigde conservatieve waarden" en het was flexibel genoeg om 
tee worden toegepast in heel diverse culturele discussies. Zo ontwik-
keldee het populair darwinisme zich tot "een pseudo-politiek ideolo-
gischh wapen voor de vooruitstrevende delen van de middenklasse".30 

Tochh hield Kelly consequent vol dat dit populair darwinisme, hoewel 
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hett door zijn omvorming tot "een alomvattende Weltanschauung ... de 
politiekee inzichten onvermijdelijk kleurde", niets te maken had met so-
ciaal-darwinisme.. De veelgelezen Darwin-popularisatoren (Wilhelm 
Bölsche,, Friedrich Ratzel, Carl Vogt, Ludwig Büchner, E.A. Rossmas-
sler,, Cams Sterne, Wilhelm Preyer, Arnold Dodel, Edward Aveling, 
Ottoo Zacharias en de grote Ernst Haeckel zelf) waren géén sociaal-dar-
winisten.. Want het sociaal-darwinisme was volgens Kelly een conser-
vatievevatieve ideologie die in Duitsland slechts een bescheiden rol "in de po-
litiekee zijlijn " speelde.31 

Opp dit punt van zijn betoog wordt duidelijk dat Kelly's interpretatie 
hemm in diverse opzichten in de problemen bracht. Door aan het sociaal-
darwinismee een bij uitstek conservatief karakter toe te schrijven, kwam 
hijj  in conflict met de Bannister-these (sociaal-darwinisme = reform 
Darwinism)Darwinism) en keerde hij - naar ik aanneem onbedoeld - weer terug in 
hett klassieke spoor van Hofstadter. Zo maakte hij het voor zichzelf on-
mogelijkk om een plausibele verklaring te vinden voor de openlijke om-
armingg van het darwinisme, óók in zijn sociaal-politieke consequen-
ties,, door socialistische leiders als Bebel en Kautsky. Bovendien sloop 
err een paradox in zijn redenering: dié manifestatie van het darwinisme 
diee hij een aanzienlijke politieke invloed toeschreef (het 'populair dar-
winisme')) merkte hij niet aan als 'sociaal-darwinisme', terwijl hij de 
ideologiee die hij wél als zodanig betitelde, als een politiek randver-
schijnsell  beschouwde. Dat dit niet geheel logisch was maakten zijn 
eigenn woorden duidelijk. Hij stelde dat het 'populair darwinisme' een 
belangrijkee rol speelde bij de vorming van kleinburgerlijke waarden bij 
dee Duitse arbeiders en dat het een matigende invloed op de sociaal-de-
mocratiee had. En hij benadrukte: "geen enkele serieuze denker of pop-
ularisatorr kon hopen het darwinisme beperkt te houden tot het domein 
vann de biologie. Iedere darwinist werd ipso facto een sociaal theoreti-
cus.""  "Het darwinisme leek, al was het slechts indirect, te raken aan de 
fundamentelee vraagstukken die de kern vormen van elke sociale theo-
rie..."322 Waarom dan dit populair darwinisme in zijn verregaande so-
cialee invloed niet gewoon tot het sociaal-darwinisme gerekend? Dat 
zouu zeker consistenter zijn geweest, ook al zou Kelly zijn overtuiging 
datt het sociaal-darwinisme, "in welke vorm dan ook, nooit populair 
werdd bij de grote massa" hebben moeten herzien. Het lijk t er alleszins 
opp dat Kelly een definitie van het sociaal-darwinisme hanteerde die te 
krapp en te star was: hij definieerde, a priori, dat sociaal-darwinisme 
eenn conservatieve ideologie was en vooral als conservatief bekend 
staandee figuren als Ammon, Ziegler, Till e en Von Bernhardi kregen van 
hemm het predikaat 'sociaal-darwinist'. Het 'populair darwinisme' daar-
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entegenn bleek vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum in-
vloedrijkk te zijn geweest. Dit betekende voor Kelly dat het per definitie 
niett tot het sociaal-darwinisme kon worden gerekend. Zijn opmerke-
lijk ee stelling dat Haeckel geen sociaal-darwinist dient te worden ge-
noemd,, motiveerde Kelly onder meer met de observatie dat Haeckel al-
gemeenn werd gezien als een vertegenwoordiger van het radicalisme 
vann 1848, dus kón hij geen sociaal-darwinist zijn.33 Kelly's poging om 
Friedrichh Ratzel om te vormen tot een niet-sociaal-darwinistische Dar-
win-popularisatorr leed schipbreuk; door Richard Weikart is aange-
toondd dat Kelly zich vergiste toen hij beweerde dat Ratzels boek Le-
bensraumbensraum geen betrekking op de mens had.34 Ook in zijn poging om 
hett sociaal-darwinisme los te koppelen van het nazisme is Kelly, hoe 
zinvoll  zijn waarschuwing tegen oversimplificatie ook is, te ver doorge-
schoten,, zoals Richard Evans duidelijk maakte.35 Hier wekte Kelly de 
indrukk dat hij zijn benadering, althans op dit punt, te dogmatisch door-
voerde,, gezien zijn merkwaardige redenering dat men het sociaal-dar-
winismee niet moet zien als proto-nazisme omdat men anders aan het 
sociaal-darwinismesociaal-darwinisme een te prominente plaats, een te grote samenhang 
enen inhoudelijke consistentie zou toeschrijven.3,6 

Dee vernieuwing die het revisionisme onder leiding van Robert Bannis-
terr bracht heeft haar beperkingen. Bannister heeft nagelaten te breken 
mett de door Hofstadter gevestigde traditie om het sociaal-darwinisme 
alss een nogal verwerpelijk verschijnsel af te schilderen; hij heeft het 
slechtss omgevormd van een rechtse in een linkse verwerpelijkheid. De 
discussiee over de betekenis van het sociaal-darwinisme is mede hier-
doorr verder gepolitiseerd geraakt, zoals duidelijk blijkt uit James 
Moore'ss Socializing Darwinism (1986). Het verschijnen van Bannis-
terss boek in 1979 viel vrijwel samen met een aanzwellende kritiek van 
linksee intellectuelen op het Reagan-Thatcher-tijdperk, waarbij beider 
politiekk regelmatig als sociaal-darwinistisch werd betiteld. Zo noemde 
gouverneurr Cuomo van New York in 1984 Reagans beleid "een soort 
sociaal-darwinisme""  omdat het zich alleen om de sterken en de rijken 
bekommerdee en passief bleef wanneer het er op aankwam de zwakken 
tee helpen. Moore karakteriseerde Bannisters boek vervolgens als een 
"conservatief-Republikeinsee interpretatie" van het sociaal-darwi-
nisme.377 En Howard Kaye beschuldigde in 1982 de anti-revisioniste 
Gretaa Jones ervan dat zij slechts voor polemische doeleinden het be-
gripp sociaal-darwinisme in stand wilde houden en hij hekelde de "poli-
tiekee vertekeningen" in haar boek.38 
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Doorr het revisionisme en de reacties die het uitlokte zijn vooral twee 
kwestiess sterk op de voorgrond getreden: de vraag of het sociaal-dar-
winismee een 'links' of een 'rechts' verschijnsel was en de vraag of het 
invloedrijkk was of slechts een mythe. Het begrip mythe is hierbij een 
eigenn leven gaan leiden en heeft het debat over de - op zichzelf uiter-
aardd belangrijke - vraag naar de invloed van het sociaal-darwinisme 
gepolariseerd.399 Daardoor is het retorisch gehalte dat de discussies 
steedss heeft gekenmerkt en waarop Bannister terecht heeft gewezen, 
medee door zijn toedoen alleen maar verder verhoogd. Na Bannister 
geldtt nog sterker dan voorheen dat 'sociaal-darwinisme' vaak niet zo-
zeerr een historisch concept, alswel een 'beschuldiging' is, een kwalifi-
catiee waarmee men politiek onsympathieke vormen van biologisering 
inn het sociale debat als 'verdacht' kan brandmerken. Doordat het revi-
sionismee te veel is uitgelopen op het type politieke retoriek dat het 
fenomeenn sociaal-darwinisme (als beschuldiging) bijna altijd heeft 
aangekleefd,, is het er niet in geslaagd de vraag naar de reële invloed 
vann het sociaal-darwinisme op een werkelijk vernieuwende en histo-
risch-wetenschappelijkk zinvolle wijze te beantwoorden. 

Zoo kritisch als de revisionisten zich hebben opgesteld ten aanzien 
vann de coherentie en invloed van het sociaal-darwinisme en van zijn 
verbindingg met Darwins theorie, zo onkritisch hebben ze aangenomen 
datt het reform Darwinism een coherente en invloedrijke stroming was 
diee zich legitiem kon beroepen op de darwinistische theorie. Dat refor-
mistenn kans zagen om zich op het darwinisme te beroepen (hetgeen 
evidentt is) wil nog niet zeggen dat het reformisme logisch voortvloeide 
uitt Darwins biologie.40 Zou dat het geval zijn geweest, dan zou van 
beginn af aan volstrekt duidelijk zijn geweest dat behoudende krachten 
zichh niet op het darwinisme konden beroepen. Maar dat was het niet. 
Hett darwinisme was, in sociaal opzicht, multi-interpretabel. 

Bannisterss fascinatie door de retoriek rond het sociaal-darwinisme 
heeftt ertoe geleid dat hij het zicht op het echte historische verschijnsel 
(dee concrete sociale invloed van Darwins theorie) min of meer is kwijt-
geraakt.. Dat velen aan het einde van de negentiende en het begin van 
dee twintigste eeuw, op zoek naar een sociaal-wetenschappelijke ver-
klaringg voor de 'sociale kwestie' en voor de verschuivende internatio-
nalee machtsverhoudingen, 'gebiologeerd' raakten door het onheilspel-
lendee en tegelijk uitdagende begrip natuurlijke selectie, verdwijnt door 
Bannisterss concentratie op de retoriek te veel naar de achtergrond. In-
dienn 'sociaal-darwinisme' primair een retorisch concept zou zijn, een 
mythologiseringg en debatteer-truc, wordt het ondoenlijk om op basis 
vann datzelfde concept de reële sociale invloed van het darwinisme te 



5 244 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 

schilderen.. Temeer daar het predikaat 'sociaal-darwinist' geen neutraal 
karakterr draagt, maar meestal als een aantijging wordt opgevat. 'Soci-
aal-darwinisme'' is dus niet bepaald een concept dat men vanzelfspre-
kendd en onbevangen in het historisch onderzoek kan hanteren. Het toe-
passenn van het concept lokt al snel een min of meer felle discussie uit 
overr de vraag of die toepassing terecht is of niet. 

Dergelijkee discussies leiden af van de hoofdzaken die in het histo-
rischh onderzoek centraal zouden moeten staan. De beladenheid van de 
termm maakt het bijvoorbeeld moeilijker aanvaardbaar dat het sociaal-
darwinismee óók (en zelfs primair) als een darwinistische stroming in 
dee sociologie kan worden gezien, een stroming die lange tijd respecta-
bell  werd geacht, ook nadat zij de meer specifieke vorm van de conflict-
sociologiee aannam.41 Niettemin laat zelfs Bannisters boek in sommige 
vann zijn details zien dat deze visie op het sociaal-darwinisme als socio-
logischee stroming plausibel is. In zo'n benadering is het niet langer 
nodigg (noch gewenst) om van sociologen als Gumplowicz en Schaffle 
eenn karikatuur te tekenen die hen doet vóórkomen als rabiate militaris-
tenn en hardvochtige anti-humanisten. Maar het is niet genoeg om het 
beeldd dat van hen gevormd is bij te schaven tot 'gematigde sociaal-dar-
winisten'42,, want zodoende wordt de opvatting in stand gehouden dat 
hett sociaal-darwinisme eigenlijk een vorm van extremisme is. De ware 
betekeniss die de sociale interpretatie van het darwinisme heeft gehad 
voorr de ontspruitende sociologie kan pas worden onderkend wanneer 
menn accepteert dat het hierbij (enkele heetgebakerde individuen daar-
gelaten)) niet om een extremistische tendens ging, maar om een tendens 
diee gedurende een aantal jaren deel uitmaakte van de sociologische 
mainmain stream. 

Dee voorgaande kritiek neemt niet weg dat het revisionisme een aantal 
nuttigee correcties heeft aangebracht: 

i .. Het heeft laten zien dat in de klassieke literatuur de predikaten 'sociaal-
darwinisme'' en 'sociaal-darwinist' regelmatig met te veel nonchalance 
zijnn gehanteerd, zonder gedegen afweging of het gebruik ervan gerecht-
vaardigdd was. 

2.. Het heeft aannemelijk gemaakt dat dit impressionistisch gebruik van 
genoemdee predikaten de coherentie en geloofwaardigheid van het con-
ceptt 'sociaal-darwinisme' geen goed heeft gedaan. 

3.. Het heeft enige terechte achterdocht gewekt ten aanzien van te breed-
generaliserendee uitspraken die het sociaal-darwinisme hebben uitge-
roepenn tot dé dominante filosofie van hel fin de siècle (H. Stuart Hughes 
enn Arno Mayer bijvoorbeeld).43 
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4.. Het dwingt ons een scherper onderscheid te maken tussen de sociale in-
vloedenn die zijn uitgegaan van het darwinisme zelf en die welke hun 
oorsprongg vinden in niet-darwinistische evolutietheorieën. 

5.. Het heeft het eenzijdige accent op het conservatieve of conservatief-li-
beralee karakter van het sociaal-darwinisme gecorrigeerd door de aan-
dachtt te vestigen op reformistische Darwin-toepassingen en door met 
namee te laten zien dat velen in het darwinisme een evolutionaire grond-
slagg zagen voor coöperatie en sociaal, altruïstisch, gedrag. 

Hett strijdpunt over de invloed van het sociaal-darwinisme ('machtige 
ideee of mythe?') blijkt uiteindelijk niet de essentie van het revisio-
nisme-debatt te zijn geweest. Ook de vraag over de overheersende poli-
tiekee kleur van dit verschijnsel is, hoeveel aandacht er ook aan is ge-
schonken,, niet de kern van het geschil. In wezen draaide het debat om 
dee vraag naar de juiste definiëring van het sociaal-darwinisme: wat is 
sociaal-darwinisme?? En bepalend voor het antwoord op die vraag is 
geblekenn of men al dan niet aanneemt dat er een band bestaat tussen 
Darwinn en het sociaal-darwinisme. Ontkent men het bestaan van zo'n 
band,, dan is het sociaal-darwinisme een vorm van misbruik van Dar-
winss theorie en is de term zelf oneigenlijk omdat deze ten onrechte dit 
misbruikk aan het darwinisme vastknoopt. Erkent men daarentegen de 
bandd met Darwins theorie, dan is 'sociaal-darwinisme' een legitiem en 
bruikbaarr historisch concept, ondanks het sediment dat zich daarop ge-
durendee meer dan een eeuw door vaak verwarde en politiek gekleurde 
discussiess heeft gevormd. 

Hett revisionisme, als herziening van het traditionele beeld van een 
invloedrijkk conservatief-liberaal sociaal-darwinisme, moest óf de band 
mett het darwinisme doorknippen, óf ontkennen dat het darwinisme we-
zenlijkee sociale invloed had. Op beide punten is het revisionisme in-
middelss door het recente historisch onderzoek ingehaald. In die zin 
levenn we nu in het tijdperk van het post-revisionisme. Een evenwichti-
gerr voortzetting van het debat is mogelijk geworden. Daarbij kan nu 
gebruikk worden gemaakt van de complete uitgave van Darwins Note-
books,books, van een groeiend deel van de zeer omvangrijke Darwin-corres-
pondentiee en van de mede op basis hiervan verschenen excellente 
nieuwee biografieën van zowel Darwin als Huxley.44 Dit nieuwe materi-
aall  bevestigt nog eens de band tussen Darwin, darwinisme en sociaal-
darwinisme,, zoals die in wezen al uit The descent of man blijkt. De 
stellingg dat Darwin een zuiver-natuurwetenschappelijk onderzoeker 
was,, die onaantastbaar was voor welke vorm van sociale ideologie dan 
ook,, is even onhoudbaar en onzinnig als de stelling dat Darwin letter-
lij kk 'schuldig' is aan alle sociaal-darwinistische uitingen, inclusief de 
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uitwassenn die er het gevolg van waren. Een treffend voorbeeld van de 
Darwin-idealiseringg die vaak met de eerstgenoemde stelling samen-
gaatt leverde Yvette Conry, die Descent vanwege het ideologisch ge-
haltee van het boek een "pre-darwinistische tekst" noemde waarin de 
grotee bioloog te veel afweek van het zuiver-wetenschappelijke pad.45 

Doorr anderzijds de band tussen Darwin en sociaal-darwinisme te bena-
derenn als een schuldvraag, wordt in wezen dezelfde fout gemaakt: de 
socialee kant van het darwinisme wordt ook hierdoor verengd tot een 
aberratie,, die zoveel afkeuring wekt dat er een schuldige gevonden 
dientt te worden. Bovendien, deze rechtbank-visie op de geschiedenis 
heeftt onherroepelijk tot gevolg dat de grootste denkers welhaast per 
definitiee tevens de grootste 'schuldigen1 zijn. 

Eenn beter vertrekpunt lijk t mij dat het verrichten van wetenschappe-
lij kk onderzoek een sociale activiteit is die altijd plaatsvindt in een so-
cialee context, zich meestal uitdrukt in sociale begrippen en die sociale 
beïnvloedingg professioneel kan reguleren, maar niet uitsluiten. De re-
centee verdieping van het inzicht in Darwins leven en denken, die het 
resultaatt is van de genoemde nieuwe bronnenuitgaven en biografieën, 
heeftt vooral voor onze kennis van de sociale context waarin het darwi-
nismee is ontstaan winst opgeleverd. De 'contextualisering' van het dar-
winismee is daarmee aanzienlijk voortgeschreden. Dit impliceert dat 
ookk de vraag naar de eventuele parallellie tussen de sociale invloed die 
Darwinn bij het formuleren van zijn theorie onderging en de ideologi-
schee invloeden die zich door middel van het sociaal-darwinisme heb-
benn gemanifesteerd, met steeds meer precisie kan worden beantwoord. 

Iss er zoiets ontstaan als een post-revisionistische consensus? Nee, 
daarvoorr lopen de meningen nog te sterk uiteen. Maar er is een nieuw 
bewustzijnn ontstaan van de betekenis van het sociaal-darwinisme. Do-
naldd Bellomy bijvoorbeeld heeft duidelijk gemaakt dat het sociaal-dar-
winismee weliswaar geen breed verspreid cultureel fenomeen was 
("tenminste,, niet in het Amerika van de Gilded Age"), maar niettemin 
doorr Amerikaanse sociologen vóór de Eerste Wereldoorlog als een be-
paalde,, aanwijsbare maar niet erg helder omlijnde, school in de sociale 
wetenschapp werd beschouwd. Daarbij heeft hij, enigszins in het voet-
spoorr van Barnes&Becker, het sociologisch darwinisme weer meer in 
hett centrum van de aandacht geplaatst, en tegelijk op het Amerikaanse 
revisionismee de belangrijke nuancering aangebracht dat het sociaal-
darwinismee op het Europese continent wél van aanzienlijke betekenis 
was.466 Paul Crook (die op het risico heeft gewezen dat het revisionisme 
tott een algehele onderschatting van de sociale invloed van de weten-
schapp dreigt te leiden) heeft de verbinding tussen pacifisme en sociaal-
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darwinismee sterk verhelderd. Zodoende heeft hij laten zien dat ook pa-
cifistenn ('vredesbiologen') sociaal-darwinisten konden zijn, daarmee 
tevenss het aloude standaardbeeld doorbrekend dat het sociaal-darwi-
nismee per definitie oorlogszuchtig was.47 Richard Weikart heeft een 
belangrijkee correctie aangebracht op het beeld van de klassieke dicho-
tomiee tussen het individualistische en het collectivistische sociaal-dar-
winisme:: de Duitse liberalen wilden het beste van beide werelden. Zij 
koesterdenn de individuele vrijheid zoals men van liberalen mag ver-
wachtenn en omarmden tegelijk de collectivistische oplossingen van 
Bismarckss conservatieve nationale staat. Diverse Duitse geleerden ge-
bruiktenn al vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw het darwi-
nismee om individualistische economische concurrentie, op laissez 
/a/re-basis,, te verdedigen, terwijl zij gelijktijdig verkondigden dat er 
sprakee was van een collectieve strijd om het bestaan tussen naties. Van 
eenn hofstadteriaanse overgang van een individualistische naar een col-
lectivistischee fase was volgens Weikart geen sprake. Beide benaderin-
genn staken in Duitsland al vroeg de kop op - tussen 1860 en 1870 -, het 
decenniumm waarin volgens de enthousiaste darwinist Ernst Krause de 
strijdd om het bestaan als hoogste verklarend principe gold.48 

Weikart,, Richard Evans, Peter Becker en Paul Weindling hebben, na 
dee revisie-poging van Alfred Kelly, opnieuw de ware proporties van 
hett sociaal-darwinisme in Duitsland laten zien. Vooral Weindlings bij-
dragee is van grote betekenis. Hij heeft de populariteit van eugenetica 
enn (sociaal) darwinisme in verband gebracht met de crisis in het indus-
trialisatie-proces,, die de burgerlijke elites uit de steden het vertrouwen 
inn de liberaal-democratische politiek deed verliezen. De evolutiebiolo-
giee bood de mogelijkheid om de diepgaande sociale gevolgen van die 
crisiss te verklaren en te behandelen als waren het ziekteverschijnselen 
vann het sociale organisme; de politiek kon deze niet verhelpen en 
moestt dus worden vervangen door wetenschappelijke planning. De eu-
geneticaa ontwikkelde zich zodoende tot een soort technocratische anti-
politiek.. In deze pathologisering, medicalisering en biologisering van 
hett sociale en politieke domein manifesteerde zich een naturalistische 
wereldvisie.. Die ging hand in hand met het Duitse nationalisme. "Het 
darwinismee versterkte het belang van gezondheid als ideologie van de 
nationalee integratie. De evolutiebiologie leverde 'objectieve' criteria 
omm de mate van fitness vast te stellen" die bepalend was voor succes of 
falenn in het publieke leven en de natie werd "het culminatiepunt van de 
evolutiee van het leven, van eenvoudige tot complexe organismen.. ."49 

Mikee Hawkins heeft aan het nieuwe bewustzijn over de betekenis 
vann het sociaal-darwinisme vooral bijgedragen door het Amerikaanse 
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enn het Europese sociaal-darwinisme in vergelijkend perspectief te ana-
lyseren.. Daarmee is hij de eerste die over een breed internationaal front 
(Amerika,, Frankrijk, Duitsland en Engeland) de ontwikkelingen naast 
elkaarr heeft geplaatst. Een belangrijke beperking van de onderzoeken 
tott dan toe, namelijk de gerichtheid op één land, werd daarmee over-
wonnen.50 0 

Hoewell  er meer eenstemmigheid is ontstaan over het historisch belang 
vann het sociaal-darwinisme, gaat het debat door. Behalve over de de-
finitiekwestiee lopen de meningen nog sterk uiteen over de oorsprong 
enn de oorzaken van het sociaal-darwinisme. Hier ligt de zwakke plek 
vann het historisch onderzoek. Er is altijd veel aandacht geweest voor 
hett aanwijzen van zondebokken, voor het opsporen van de schurken en 
onbenullenn die verantwoordelijk konden worden gesteld voor de aber-
ratiee waarvoor het sociaal-darwinisme vaak is gehouden. De aandacht 
voorr de achterliggende structurele oorzaken van sociaal-darwinisti-
schee uitingen (waardoor ontstonden ze, waaruit bestond de voedings-
bodemm die ze liet gedijen, wat gaf ze hun populariteit?) is daarbij dui-
delijkk achtergebleven.51 Het revisionisme heeft op dit punt, behalve de 
afwijzingg van de klassieke opvatting dat het kapitalisme als oorzaak 
moett worden beschouwd, weinig bijgedragen. Dat hoeft geen verba-
zingg te wekken, aangezien de revisionisten primair gericht waren op 
hett sterk relativeren van de betekenis van het sociaal-darwinisme, het-
geenn niet goed samengaat met het serieus zoeken naar een causale ver-
klaringg voor zijn invloed. Ook de meningsverschillen tussen historici 
overr de band tussen Darwin en sociaal-darwinisme zijn nog steeds aan-
zienlijk.522 De definitie van sociaal-darwinisme die men hanteert is hier 
sterkk bepalend voor de conclusie die wordt bereikt. Wanneer men bij-
voorbeeld,, zoals Mike Hawkins, de opvatting aanhangt dat het darwi-
nismee een bepaalde wereldvisie vormt (en dus mede een sociale theorie 
is),, is duidelijk dat alleen Darwin zelf de oorspronkelijke bedenker en 
verspreiderr van die wereldvisie kan zijn. Wie daarentegen het sociaal-
darwinismee omschrijft als een vorm van "meedogenloos individu-
alisme1',, zoals Peter Bowler doet, kan vervolgens vrij gemakkelijk aan-
tonenn dat Darwin dit extreme standpunt niet vertegenwoordigde, aan-
gezienn hij ook oog had voor de rol van sociale instincten in de evolu-
tie." " 

Dee neiging om niet al te hard naar de oorsprong en de oorzaken van 
hett sociaal-darwinisme te zoeken zou kunnen voortkomen uit het ang-
stigee vermoeden dat het darwinisme zélf de oorzaak is en dat de ver-
spreidingg van dit inzicht de positie van het darwinisme als biologische 
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theoriee geen goed zou doen. Aldus geredeneerd zou de begrijpelijke 
neigingg om het biologisch darwinisme niet te willen schaden en zijn te-
genstanderss niet in de kaart te willen spelen, kunnen verklaren waarom 
hett sociaal-darwinisme zo vaak is geportretteerd als een misbruik van 
hett darwinisme, een aberratie die eerder moet worden verklaard uit de 
slechtheidslechtheid van de sociaal-darwinisten dan uit de eigenschappen van het 
darwinismee zelf. Zo is het beeld ontstaan van het sociaal-darwinisme 
alss de kakofonische ideologie van een handvol verdorvenen, wier ge-
dachtenspinselss uiteindelijk door de nazi's zijn opgepakt en tot moord-
dadigg systeem uitgebouwd. Vaak ook is benadrukt dat het darwinisme 
mett name een idioom heeft voortgebracht, dat door een veelheid van 
uiteenlopendee ideologieën is geadopteerd en uitgebuit.54 Deze ziens-
wijzee lijk t te willen uitdrukken dat het darwinisme vooral geschikt en 
beschikbaarbeschikbaar was (in passieve zin) om te worden misbruikt. Omdat dit 
laatstee (door toedoen van een veelheid aan ideologische richtingen) 
ookk daadwerkelijk is gebeurd, dringt zich dan de mening op dat men 
hett darwinisme moeilijk voor al die - deels tegenstrijdige - stromingen 
verantwoordelijkk kan stellen. De impliciete conclusie lijk t dan te zijn 
datt het darwinisme niet echt de veroorzaker was van wat volgde, geen 
instigatorinstigator was, maar hooguit een medium dat ten onrechte werd ge-
bruiktt om diverse apocriefe boodschappen wereldkundig te maken. Er 
iss reden om aan de juistheid van deze conclusie te twijfelen, zoals ik 
hebb proberen aan te tonen. Darwin en de darwinisten van het eerste uur 
hebbenn doelbewust al vroeg verkenningen uitgevoerd naar een moge-
lijk ee sociale uitbreiding van hun biologische evolutietheorie. Die uit-
breidingg beschouwden zij als essentieel voor het succes van hun theo-
rie.. Door deze exercitie hebben zij de basis gelegd voor de redeneerpa-
tronenn die de kern van het sociaal-darwinisme vormen en waarop latere 
sociaal-darwinistenn bijna eindeloos hebben gevarieerd. 




