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Noten Noten 

VOORWOORD D 

i .. De gegevens over genoemde vertalingen zijn gebaseerd op R.B. Freeman, The 
worksworks of Charles Darwin: An annotated bibliographical handlist, 1977. Ik heb ze 
ontleendd aan A.L. Pereira, Darwin em Portugal, Coimbra 2001, 617, 619, 621. 
2.. Charles Darwin, Over het ontstaan van soorten, vert. Ludo Hellemans, Amster-
damm 2000; er is een tweede vertaling, Het ontstaan van soorten, van Ruud Rook, 
Amsterdam/Antwerpenn 2002. Charles Darwin, De afstamming van de mens, vert. 
Ludoo Hellemans, Amsterdam 2002; Charles Darwin, Het uitdrukken van emoties bij 
mensmens en dier, vert. Fieke Lakmaker, Amsterdam 1999; ook verdient vermelding de 
vertalingg van Darwins autobiografie door Fieke Lakmaker {De autobiografie van 
CharlesCharles Darwin, Amsterdam 2000). 
3.. J. Goudsblom en N. Wilterdink, Sociale evolutie: het evolutieperspectief in de so-
ciologie,ciologie, boekaflevering van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 27, 1/2, 
meii  2000. 

PROLOOG:: MOREAU'S DROOM 

1.. H.G. Wells, The island of Doctor Moreau (1896), Everyman-uitgave, Londen 
1997,73--
2.. Ibid., 68, 70, 73. 
3.. Ibid., 72, 79. Zie ook 9 en 27. 
4.. Desmond, Huxley, evolution 's high priest, 157-8, 205, 227; Foot, H.G.: the history 
ofof Mr. Wells, I I , 12, 16, 259; Dickson, H.G. Wells: his turbulent life and times, 45, 
312. . 
5.. Huxley had in zijn Romanes-lezing in Oxford, Evolution and ethics, waarschu-
wendee geluiden laten horen. Zijn stelling was: de mens moet de evolutie niet imite-
ren,, hij moet het kosmisch proces (ethisch) transcenderen. 
6.. Sorokin, Contemporary sociological theories, 194-356. 
7.. Belangrijke publicaties in deze fase zijn: Huxley's Man and the apes, in: 'Athe-
neum',, 30 mrt en 13 apr. 1861, 433, 498; Huxley, Evidence as to man's place in na-
ture,ture, 1863; Lyell, The geological evidences of the antiquity of man, 1861; Wallace, 
TheThe origin of human races and the antiquity of man deduced from the theory of na-
turaltural selection, in: 'Journal of the Anthropological Society of Londen', 2, (1864). 
8.. Bagehot, Physics and politics (1872, als feuilleton verschenen in 1867-8); Greg, 
OnOn the failure of natural selection in the case of men, in: 'Fraser's Magazine', 78 
(1868),, 353-362. Galton, Hereditary genius (1869). Kenmerkend voor en invloedrijk 
inn deze periode is A.R. Wallace, The limits of natural selection as applied to man 
(1870). . 
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9.. Darwin, The descent of man, dl. I, 167-84. 
10.. Broca, Les selections, in: 'Revue d'anthropologie', 1872, 705. 
11.. Bernardini (Le darwinisme social, 403) heeft er op gewezen dat in Frankrijk tij -
denss de Eerste Wereldoorlog het sociaal-darwinisme in diskrediet raakte doordat het 
gelijkk kwam te staan aan het pan-germanisme. 
12.. Himmelfarb, Varieties of Social Darwinism, in: id., Victorian Minds, Londen 
1968. . 
13.. Wallace, Human selection, in: id., Studies scientific and social, Londen 1900. dl. 
I,, 5lo(oorspr. in 'Fortnightly Review', sept. 1890). 
14.. Wells, The island, 65. Zie Foot, H.G., 61 (zie noot), waar Wells wordt gerekend 
tott de voorstanders van een social reformist eugenics, ook bepleit door A.R. Wallace 
enn Grant Allen. Vgl. Dickson, H.C. Wells, 86-9. 

I .. EEN OMSTREDEN BEGRIP! SOCIAAL-DARWINISME 

1.. Ward in 'The American Journal of Sociology', vol. 12, maart 1907, 709. De ach-
tergrondenn van Wards bezoek aan Londen (en de aanval die hij daar te verduren 
kreegg van de Rus Novicow, auteur van LM critique du darwinisme social, 1910) wor-
denn uitgebreid beschreven door Donald Bellomy, "Social Darwinism" revisited, 54-
60. . 
2.. Hofstadter, Social Darwinism in American thought, i860-1915. Hofstadter, gebo-
renn in 1916 in Buffalo, was o.a. 'associate professor' in de geschiedenis aan de uni-
versiteitt van Columbia. Hij specialiseerde zich in de politieke en intellectuele ge-
schiedeniss van Amerika. In 1956 ontving hij een Pulitzer prijs voor The age of reform 
(T955)) en 'n !9^4 nogmaals voor zijn Anti-intellectualism in American life. Zijn an-
deree publicaties omvatten: The American political tradition (1948), The American 
RepublicRepublic (1959) en The paranoid style in American politics (1965). Hij overleed op 
244 oktober 1970. 
3.. Bannister, Social Darwinism: science and myth in Anglo-American social thought, 
9-11. . 
4.. Hofstadter, Social Darwinism, 79V, 84V, 91V, 144. De Duitse zoöloog August 
Weismannn (1834-1914), hoogleraar in Freiburg, droeg de opvatting uit dat natuur-
lijk ee selectie, in combinatie met de erfelijkheid van het genetisch materiaal, het evo-
lutieprocess volledig bepaalde. Hij ontkende - vanaf 1882 - dat verworven eigen-
schappenn konden worden geërfd; verbeteringen in de leefomstandigheden konden 
duss nooit tot een hogere biologische kwaliteit leiden. Weismanns leer werd neodar-
winismee of panselectionisme genoemd (zie Mayr, Het recht van de sterkste, 159-188. 
Overr Gregor Mendel (1822-1884) zie R. Marantz Henig, A monk and two peas, Lon-
denn 2000. 
5.. Hofstadter, Social Darwinism, 138, 140, 144. 
6.. Ibid., 174. 
7.. Ibid., 175. 
8.. Zmarzlik, Der Sozialdarwinismus in Deutschland als geschichtliches Problem, in: 
id.,, Wieviel Zukunft hat unsere Vergangenheit, Miinchen 1970. Zie ook de bespreking 
doorr Hawkins (Social Darwinism) van de Britse eugenetica (222 e.v.) en van de op-
komstt van de Duitse rashygiëne vanaf 1890 (232 e.v.). 
9.. Eckart Kehr, Schlachtflottenbau und Parteipolitik 1894-1901, Berlijn 1930: "Die 
Sozialpolitikk sollte also ein Mittel sein, dem deutschen Imperialismus eine tragfa-
higee Basis zu geben..." (440). Zo ontstond er een Weltpolitik met sociale basis (431). 
Kehrr beschouwde overigens het darwinisme als "das wissenschaftliche Rechtferti-
gungssystemm des Kapitalismus" en probeerde een verband te leggen tussen het na-
tuurwetenschappelijkk materialisme van Haeckel en het Duitse "staatsmaterialisme", 
datt het succes van de buitenlandse politiek mechanisch-materialistisch afleidde uit 
hett bewapeningsniveau (vlootbouw!) (408V). Zie verder R. Weikart, The origins of 
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SocialSocial Darwinism in Germany, 1859-1895, in: 'Journal of the history of ideas', vol. 
54,, nr. 3 (1993), 471. Weikart plaatst hier vraagtekens bij de omslag van een hoofd-
zakelijkk individualistisch naar een hoofdzakelijk collectivistisch competitiedenken. 
to.. Harry Barnes en Howard Becker, Social thought from lore to science (1938, zie 
voorall  dl. I, 693-742); William McGovern, From Luther to Hitler (1941). 
11.. Hofstadter, Social Darwinism, 95V. 
12.. Goldman, Rendezvous with destiny, 91-2. 
13.. Ibid., 94,97V, 101. 
14.. Ibid., 91-2. Men zou hieraan nog kunnen toevoegen dat het darwinisme als biolo-
gischee theorie allesbehalve een conservatieve theorie was. Darwin aarzelde decen-
nialangg met het wereldkundig maken van zijn theorie, ondermeer uit angst voor de 
revolutionerendee werking in sociaal-politieke en levensbeschouwelijke zin die er 
vann uit zou kunnen gaan. 
15.. Bellomy, "Social Darwinism" revisited, 7 (n. 13). Zie Hofstadters inleiding bij 
dee herziene uitgave van Social Darwinism in American thought, New York 1959. 20. 
Crookk (Darwinism, 204) heeft met ongeloof gereageerd op Bannisters negatie van de 
individualistischee laissez faire-variant van het sociaal-darwinisme, die ervan lijk t uit 
tee gaan dat het darwinisme niet aantrekkelijk was voor de voorvechters van de vrije 
markt.. Gezien de al vaak aangetoonde ideologische verbinding tussen Darwins theo-
riee en het klassieke economisch liberalisme, kan met Crook worden ingestemd dat dit 
niett erg aannemelijk is. Voor Duitsland heeft Richard Weikart (The origins, 487) 
enerzijdss - contra Bannister - betoogd dat daar het reform Darwinism duidelijk min-
derr invloedrijk was dan het sociaal-darwinisme in klassieke (conservatieve) zin. An-
derzijdss lijk t Weikarts analyse enige steun aan Bannister te geven met de stelling dat 
inn Duitsland de collectivistische interpretatie van het darwinisme al vanaf het tijdvak 
1860-700 op de voorgrond trad, dus veel eerder dan Hofstadter had verondersteld. 
Maar,, anders dan Bannister, ontkent Weikart geenszins het bestaan van een individu-
alistischee variant, die dus zelfs in het met Hegel opgevoede Duitsland aanhang had. 
Eenn kernstelling bij Weikart is dat juist de synthese tussen individualisme en collec-
tivismee aantrekkelijk was voor de Duitse liberalen die zich met Bismarcks nationa-
lismee trachtten te verzoenen (ibid., 471). Zie ook Arno Mayer, The persistence of the 
OldOld Regime, New York 1981, 284, die de omslag naar een collectivistische trend in 
verbandd brengt met oplaaiende internationale conflicten en het daarmee samenhan-
gendee sociaal imperialisme, dat erop gericht was de steun van brede lagen voor de 
nationalistischee strijd van de oude elites te verwerven. 
16.. Ibid., 72, 133. Hier schetste Hofstadter dat de sociologie zich tussen 1890 en 
19155 bijzonder snel ontwikkelde en een overvloed aan literatuur produceerde, met 
alss gevolg dat het "onmogelijk is een volledig verslag te geven van de lotgevallen 
vann de darwinistische sociologie..." Hij onderscheidde twee takken onder de voor-
aanstaandee sociologen: de lijn Spencer/Sumner, waartoe hij ook Frank Giddings en 
Albertt Keller rekende, en de lij n Ward, waartoe o.a. Edward Ross en Albion Small 
behoordenn (133). Hoewel Hofstadter Ward zag als een criticus van het individualis-
tischh sociaal-darwinisme van Sumner, onderkende hij volledig de invloed die Ward 
ondergingg van de op Darwin geïnspireerde conflicttheorie van Gumplowicz en Rat-
zenhoferr (61). Anderzijds waarschuwde Hofstadter dat men de betekenis van het (so-
ciaal)) darwinisme voor het racisme en militarisme in de VS en Europa niet moest 
overschattenn omdat het er niet de primaire oorzaak van was, maar veeleer een wel-
komm instrument in handen van hen die door nationalistische sentimenten werden ge-
drevenn (i47v). 
17.. Bannister, Social Darwinism, 8-9. 
18.. Ibid., 114, 119, 122, 124V, 249, 251. Hofstadter gaf in 1955 bij de heruitgave van 
zijnn boek toe dat hij in zijn interpretatie van het sociaal-darwinisme door de politieke 
controversess in de New Deal-penode was beïnvloed. 
19.. Ibid., 9, 11, 15, 28, 30V. Bannister: "... Darwin, Huxley, and Wallace insisted that 
menn must find guides to social policy elsewhere than in nature. In short, the early 
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Darwinianss were not social Darwinists; likewise, many so-called social Darwinists 
(suchh as Spencer) were not Darwinians." (16). 
20.. E. Caudill, Darwinian myths, 64 e.v. 
21.. Over Lapouge, zie hoofdstuk 8. 
22.. G. Beer, Darwin's plots, 28, 62 v; Browne, Charles Darwin: The power of place, 
59--
23.. Ibid., 244, noot 24. 
24.. Deze conclusie zou Linda Clark overigens niet onderschrijven; zie Clark, Social 
Darwinism,Darwinism, 7. 
25.. Mayr, Het recht, 57, 124 e.v.; Braeckman, Darwins moordbekentenis, 179-182; 
Ruse,, Mystery, 278; Browne, Charles Darwin, 136. 
26.. Hofstadter, Social Darwinism, vii . Een echte definitie vond Hofstadter niet 
nodig.. Letterlijk schreef hij in zijn voorwoord: "In using the expression 'social Dar-
winism'' I do not refer to a concept limited to the technical provinces of sociology. I 
amm interested in the more general adaptation of Darwinism and related biological 
conceptss to social ideologies." (vii) . 
27.. Bowler, The non-Darwinian revolution: Reinterpreting a historical myth, 153-
165.. Paul Crook, Darwinism, heeft onderscheid gemaakt tussen 'generalisten', die 
allee ideologische 'derivaten'die zich op het darwinisme beroepen tot het sociaal-dar-
winismee rekenen, en 'restrictionisten' die als eis stellen dat de kern van Darwins bio-
logischee theorie in de betreffende sociale theorieën is terug te vinden (200). 
28.. Clark, Social Darwinism, I. 
29.. Behalve bij Clark treft men dit bijvoorbeeld ook aan bij George Simpson {Dar-
winwin and "SocialDarwinism", in: 'The Antioch Review', vol. XIX , 1959), die het so-
ciaal-darwinismee op soortgelijke wijze definieerde als: "The application of Darwin's 
principlee of natural selection to human society, with special emphasis on competition 
andd struggle..." (34). 
30.. Stuart Hughes, Consciousness, 38. Bowler (The social implications of evolutio-
nism,nism, in: id.. Evolution: the history of an idea, 1984, 267) heeft zich tegen deze bena-
deringg verzet. 
31.. R.M. Young, Darwinism is social, in: Kohn (red.). The Darwinian heritage, 609-
38;; J. Moore, Socializing Darwinism, 64. Moore trekt hier inderdaad de conclusie dat 
dee term sociaal-darwinisme overbodig is. 
32.. J. Burrow, Social Darwinism, 1987: "The term 'social Darwinism' is most pro-
perlyy applied to attempts to find social analogies for the Darwinian law of natural se-
lectionn ... and to explain the course of human history in terms of its operation." 
(48ov). . 
33.. Zmarzlik, Der Sozialdarwinismus (1970) 61. Een ander voorbeeld is Conrad 
Martius.. die het kenmerkend voor het sociaal-darwinisme noemde dat het al hetgeen 
tott een negatieve selectie leidt wil bestrijden en al dat tot positieve selectie leidt wil 
bevorderenn (Utopien, 69). Zmarzlik maakte in deze context overigens duidelijk dat 
dee in wezen teleologische vooruitgangsidee niet bij het sociaal-darwinisme paste, 
hetgeenn de vraag oproept of Spencers vooruitgangsoptimisme niet een wezens-
vreemdd element was (ibid.). 
34.. R.J. Halliday, Social Darwinism: a definition, in: Victorian studies, vol. 14 
(1971),, 398V, 401; Conrad Martius, Utopien, 66v; Zmarzlik, Der Sozialdarwinismus 
(1970),, 74 e.v.; Simpson, Darwin. 36; Weikart, The origin, 488. 
35.. Bowler, Non-Darwinian, 168-9. In een latere publicatie heeft Bowler de onhoud-
baarheidd van zijn stelling ingezien: "The logic of eugenics was, no doubt, inspired 
originallyy by Darwin's theory..." Tegelijk erkende Bowler dat de eugenetica een bij-
zonderee vorm van sociaal-darwinisme is. Maar hij benadrukte dat men Darwin niet 
dee schuld mag geven van het ontstaan van de eugenetische beweging, aangezien deze 
pass ruimschoots na zijn dood ruimere aanhang kreeg. Zie Bowler, Charles Darwin: 
thethe man and his influence, 1996 (oorspr. 1990), 200V. 
36.. Conrad Martius, Utopien, 229. 
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37.. G. Jones, Social Darwinism and English thought: The interaction between biolo-
gicalgical and social theory, (1980), 187. Moore heeft de opvatting van Jones nadrukke-
lij kk onderschreven (Socializing, 60); Crook, Darwinism, 1, 144, [81, 194-6; Hawk-
ins,, Social Darwinism, 292-313. Sociobiologie is door Edward O. Wilson gedefi-
nieerdd als "the systematic study of the biological basis of all social behavior." (ont-
leendd aan Hawkins, 294). 
38.. D. Collin Wells, Social Darwinism, in: The American Journal of Sociology', vol. 
12,, maart 1907, 695 e.v. 
39.. L. F. Ward, Social and biological struggles, in: 'The American Journal of Socio-
logy',, vol. 13, nov. 1907, 290; Bannister, Social Darwinism, 8v, 164-6, i8ov, 226-8. 
40.. Mayer, Persistence, 280, 282-3; Hawkins, Social Darwinism 17. 
41.. Wehler, Sozialdarwinismus, 139V; Semmel, Imperialism and social reform, 
(i960)) 30V. 
42.. Crook, Darwinism, 157. 
43.. Zmarzlik, Der Sozialdarwinismus (1970), 68; Kelly, The descent, 101; Bowler, 
Non-darwinian,Non-darwinian, 153V, 156V. Vgl. Burrow, Social Darwinism (480V): "Social Darwi-
nismm was a vocabulary and a set of argumentative and explanatory tendencies in so-
ciall  theory rather than a coherent paradigm." 
44.. J.-M. Bernardini, Le darwinisme social en France, 399-401, 30-2. Bernardini ge-
bruiktt tevens een fijnmaziger typologie, waarin hij onderscheidt: een liberaal, een 
imperialistisch,, een selectionistisch en een reformistisch sociaal-darwinisme, naast 
eenn 'sociaal lamarckisme'. Dit laatste omschrijft hij als de lamarckistische interpre-
tatiee van de darwinistische teksten die gebruik maakt van de typisch lamarckistische 
retoriekk van: aanpassing, invloed van de leefomgeving, erfelijkheid van verworven 
eigenschappen,, vooruitgang. (Ibid., 32). 
45.. Moore, Socializing, 65-8, 74V. Op p. 74 spreekt Moore nadrukkelijk over de con-
servatievee tendens van het 'sociaal-darwiniseren', terwijl hij op p. 65 nog beweerde 
datt het geen inherente politieke tendens vertoonde. 
46.. P. Dickens, Social Darwinism (2000). 
47.. G. Jones, Social Darwinism (1980), vii , ix; Crook, Darwinism, 97; Weikart, The 
origins,origins, 471. 
48.. Himmelfarb, Varieties of Social Darwinism, in: id., Victorian Minds, 1968, 327. 
49.. Himmelfarb, Varieties, xi. 
50.. Hawkins, Social Darwinism, 16-7. 
51.. Evans, In search, 137. 
52.. De minder bekende term 'sociaal devriesisme' is te vinden bij Donald Bellomy 
(1266 en n. 372), en duidt de opvatting aan dat Hugo de Vries met zijn mutatie-theorie, 
diee de betekenis van sprongen in de evolutie benadrukte, door sommigen werd ge-
zienn als een biologische bondgenoot van de socialisten. Zie ook Bannister, Social 
Darwinism,Darwinism, 134. Voor het sociaal lamarckisme zie m.n. Bernardini, Le darwinisme 
social,social, 137 e.v., 323-56, 379-87-

2.. DE ONTVOOGDING VAN DE NATUUR 

1.. A. Desmond en J. Moore, Darwin, 486. 
2.. Voltaire, Candide, ou l'optimisme, kritische editie door Christopher Thacker, 
Genèvee 1968, 11 iv. (eigen vertaling). Van Leibniz' De eerste waarheden {De verita-
tibustibus primis) is in 1997 een Nederlandse vertaling verschenen van Cornelis Verhoe-
venn in diens Leibniz, filosoof van de zevende dag, Best 1997, 119-120. 
3.. Ibid., 11 2v. Jonathan Israel (Radical Enlightenment: philosophy and the making of 
modernity)modernity) laat zien dat Leibniz, voordat hij definitief vorm gaf aan zijn eigen theï-
stisch-providentiëlee filosofie, niet ongevoelig was voor de aantrekkingskracht van 
Spinoza'ss radicale denkbeelden. (Ibid., 502-14). 
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4.. Ernst Mayr, The growth of biological thought, 195. Over de biologische voorge-
schiedeniss van Darwins evolutionisme, zie verder: B. Glass, Forerunners of Darwin 
(1959);; A.O. Lovejoy, The great chain of being (1950); J.C. Green, Darwin and the 
modernmodern world view (1961); D. Ospovat, The development of Darwin's theory (1981): 
P.J.. Bowler, Evolution, the history of and idea (1984); D. Kohn (red.), The Darwi-
niannian heritage (1985); B. Theunissen en R.P.W. Visser, De wetten van het leven 
(1996). . 
5.. Lovejoy, Great chain, 59. 
6.. Aristoteles, De Anima; Lovejoy, Great chain, ] -6. 
7.. Lovejoy, Great chain, 16-17. 
8.. B. Glass, Forerunners, 1-2; Linnaeus nam als basis voor zijn taxonomie van plan-
tenn de plaatsing en omvang van stampers en meeldraden. 
9.. Linnaeus, Systema Vegetubilium, i 3-5; aangehaald in Keith Thomas, Man and the 
naturalnatural world, 1984, 66. 
10.. Bernard Mandeville, The Fable of the Bees, 1714. Zie ook B. Willey, The eigh-
teenthteenth century background, 95-100: Thomas, Man, 62, 70; J.I. Israel, Radical En-
lightenment,lightenment, 623-7. 
11.. Natuurlijk speelde ook bij Darwin de evolutie als idee een belangrijke rol. Maar 
hijj  kon zijn conceptie van evolutie slechts vormen door steeds weer concrete histori-
schesche verbanden in de planten- en dierenwereld te reconstrueren en de materiële ken-
merkenn van soorten nauwkeurig in beeld te brengen. Evolutie was voor hem geen 
ideëlee ordening met een a priori  karakter, maar een zich geleidelijk in de loop van 
zijnn onderzoekingen vormende wetenschappelijke theorie. Dit is een essentieel ver-
schill  met het speculatieve evolutiedenken, zoals dat vooral in de Duitse Romantiek 
tott ontwikkeling kwam; hierin was het filosofisch idealisme onmiskenbaar aanwe-
zig.. Zie Bowler, Evolution, 101. 
12.. Darwin, Origin, 116. Zie voor deze thematiek Gillian Beer, Darwin 's plots, Cam-
bridge,, 2000 (2e ed.). 
13.. Thomas, Man, 17 e.v., geeft enkele goede voorbeelden van antropocentrisme in 
dee natuurbeschouwing. 
14.. Duidelijk zichtbaar is dat in A free enquiry into the nature and origin of evil 
(1757)) van Soame Jenyns. Zie Willey, The eighteenth, 47-56; vgl. Lovejoy, Great 
chain,chain, 209. 
15.. Thomas, Man, 67. 
16.. Mayr, Growth, 8. Het denken over bevolkingsvraagstukken laat hetzelfde beeld 
zien:: door de ontwrichtende werking van de Franse Revolutie en de snelle ontwikke-
lingg van gekoloniseerde gebieden was het onmogelijk geworden nog langer vast te 
houdenn aan statische theorieën over een constante bevolkingsomvang en een gelijk-
matigee verdeling van de bevolking over de verschillende werelddelen. Zie: Eversley, 
SocialSocial theories of fertility, 232-3. 
17.. Lovejoy, Buffon and the problem of species, in Glass, Forerunners, 87-92. 
18.. Buffon, Histoire naturelle, dl. V, 1755, p. 252; passage vertaald aan de hand van 
Glass,, Forerunners, 107. 
19.. Leibniz, Protogaea, XXVI , 1693; ontleend aan Glass, Forerunners, 3. 
20.. Willey, The eighteenth, 243. 
21.. Bonnet, Contemplation de la nature, III , h. 30, ed. 1781. (Ontleend aan Lovejoy, 
235).. Overigens mag niet het misverstand ontstaan dat natuuronderzoekers, alvorens 
oogg te kunnen krijgen voor de verwantschap tussen apen en mensen, afscheid moes-
tenn nemen van de taxonomische werkwijze. Ook Linnaeus was van die verwantschap 
overtuigdd en noemde de aap "de neef van de mens". 
22.. Zie voor deze opvatting vooral het werk van Soame Jenyns, die stelde: "...Ani-
mall  life rises from this low beginning in the shell-fish, through innumerable species 
off  insects, fishes, birds, and beasts, to the confines of reason, where, in the dog, the 
monkey,, and chimpanzè, it unites so closely with the lowest degree of that quality in 
man,, that they cannot easily be distinguished from each other. From this lowest deg-
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reee in the brutal Hottentot, reason, with the assistance of learning and science, advan-
ces,, through the various stages of human understanding,...till in a Bacon or a New-
tonn it attains the summit." (Lovejoy, Great chain, 197) 
23.. Haller, Ueber den Ursprung des Uebels, 1734, geciteerd door Lovejoy, Great 
chain,chain, 199. 
24.. Over het preformationisme van Leibniz, zie Glass, Forerunners, 43; zie verder 
Lovejoy,, Great chain, 256V. 
25.. Leibniz, Monadologie (1714), par. 75. 
26.. Dat volmaaktheid selectie niet uitsloot maar juist inhield, volgde ook al uit De 
eersteeerste waarheden uit 1686: "...alles wat mogelijk is, vraagt erom te bestaan en zou 
bijgevolgg ook bestaan, als niet iets anders dat er ook om vraagt te bestaan en dat niet 
tegelijkk met het eerste kan bestaan, dat tegenhield." (vertaling C. Verhoeven, 1997, 
119). . 
27.. Mayr, Growth, 103. Het emancipatieproces dat de natuurwetenschappen hebben 
doorgemaaktt ten opzichte van vooral de theologie, is enigszins vergelijkbaar met de 
lateree emancipatie, in de 19e eeuw, van de maatschappijwetenschappen ten opzichte 
vann vooral de biologie. 
28.. Bertrand Russell, Geschiedenis der westerse filosofie, 510. Zie verder over Des-
cartes:: Thomas, Man, 33-5 en Oldroyd, Darwinian impacts, 3. 
29.. Hobbes, Leviathan, eerste passages uit de inleiding. Er zijn in de Leviathan di-
versee voorbeelden te vinden van Hobbes' inspiratie door mechanische principes. In 
hoofdst.. VI , 23, duidt hij het gevoelsleven en de verbeelding aan als 'bewegingen 
vann de wil' ; in hoofdst. XXI , 110, definieert hij vrijheid als het ontbreken van uiter-
lijk ee belemmeringen voor beweging. ("Liberty, or freedome, signifieth (properly) 
thee absence of Opposition; (by Opposition, I mean externall Impediments of mo-
tion;).... For whatsoever is so tyed, or environed, as it cannot move, but within cer-
tainn space, which space is determined by the opposition of some externall body, we 
sayy it hath not Liberty to go further."); God is de Eerste Beweger, "the first of all cau-
ses""  ( i n ) . 
30.. Ook in latere tijden zijn er voorbeelden te vinden van de sociale invloed van de 
mechanica.. Jenyns bijvoorbeeld noemde, in 1757, eigenbelang "het belangrijke be-
ginsell  dat in de politieke wereld op dezelfde wijze werkzaam is als de aantrekkings-
krachtt in de natuurlijke wereld." (Soame Jenyns, Free enquiry into the nature and 
originorigin of evil, 1757, aangehaald door Willey, The eighteenth, 54). De manier waarop 
Malthuss zijn bevolkingstheorie formuleerde verraadt evenzeer een zekere invloed 
vann de mechanica: de ontwikkeling van de bevolkingsomvang werd volgens hem be-
paaldd door onveranderlijke wetmatigheden en hij stelde de bevolkingsgroei daarbij 
voorr als een continue beweging die alleen door bepaalde checks van koers veran-
derde.. Over Malthus en Newton, zie Antony Flews inleiding bij de Penguin-editie 
vann An essay on the principle of population, 32 en n. 46. 
31.. Hobbes, Leviathan, hoofdst. XIII , 63-6. Talcott Parsons achtte Hobbes' theorie 
vann het sociale contract geen echt bevredigende oplossing voor het vraagstuk van het 
ontstaann van de maatschappij. Zijn utilitaristische uitgangspunten zouden het voor 
Hobbes,, net als voor latere utilitaristen, lastig hebben gemaakt om een geloofwaar-
digee verklaring te vinden voor het verschijnsel sociale orde. (Parsons, The structure 
ofof social action, 90-4). 
32.. Het was Daniel Dennett die Hobbes de eerste sociobioloog noemde {Darwin's 
dangerousdangerous idea, 453); Hobbes, Leviathan, hoofdst. XIV, 66 e.v. en deel III , 199 e.v. 
33.. Over de interpretatie van Newton zie N. Hampson, The Enlightenment, 77-9. 
Hampsonn maakt melding van Newtons opvatting dat de draaiing van de aarde op den 
duurr zou worden verstoord, o.a. door verlies van snelheid, zodat goddelijk ingrijpen 
onmisbaarr was om de wereld draaiende te houden (77). 
34.. Bowler, Evolution, 64-8. 
35.. Mayr, Growth, 103V. 
36.. M. Ruse, Monad to man, 24-8. 
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37.. Voltaire was overtuigd van het tegelijk harmonische én statische karakter van het 
universumm (Hampson, The Enlightenment, 83, 224-5). David Hume meende, on-
dankss zijn scepsis, met zekerheid te kunnen spreken over "de constante en algemene 
beginselenn van de menselijke natuur." (Enquiry concerning human understanding, 
1748;; zie de Nederlandse vertaling Het menselijk inzicht, 121). 
38.. Lovejoy, Buffon and the problem of species, in: Glass, Forerunners, 112; Gay, 
TheThe Enlightenment, an interpretation, 155-6, laatt zien dat Buffon zijn ware opvattin-
genn maskeerde om de autoriteiten niet te bruskeren. 
39.. In laatstgenoemd boek schreef Buffon: "De oppervlakte van de aarde heeft ach-
tereenvolgenss verschillende vormen aangenomen. ...alle voorwerpen in de fysieke 
wereldd maken ... deel uit vaneen continu proces van opeenvolgende variaties." (Les 
époquesépoques de la nature, 4); vgl, Charlton, New images of the natural in France, 85. 
40.. Hampson, Enlightenment, 219-227; Lovejoy, Buffon, 84 e.v. (vooral 1 12). 
41.. Lovejoy, Kant and evolution, in: Glass, Forerunners, 183, 206. Genoemde opvat-
tingg van Kant in zijn Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755; 
ziee ook Mayr, Growth, 314. 
42.. Bacon, The advancement of learning (1605), dl. II , onderdeel Philosophy - Di-
vinevine Philosophy. Belangrijke grondleggende publicaties van de natuurlijke theologie 
warenn John Ray's Wisdom of God manifested in the works of Creation (1691), New-
tonss Principia Mathematica (1691) en The religious philosophers van de Nederlan-
derr Bernard Nieuwentyt (1714), waarvan destijds vijf drukken in het Engels versche-
nen.. Ray verzette zich tegen het mechanisch materialisme van Descartes (Willey, 
TheThe eighteenth, 34-8). 
43.. Hume, Dialogues concerning natural religion, 1779 (ed. R.H. Popkin, Indiana-
polis-Cambridgee 1988). De meeste gegevens over Paley heb ik ontleend aan LeMa-
hieu,, The mind of William Paley, 1976. 
44.. Darwin, Autobiography, 32V. (citaat); Desmond en Moore, Darwin, 64V, 78, 85, 
90.. In 1843 herlas Darwin Natural theology (ibid., 308). 
45.. LeMahieu, Paley, 31. 
46.. Paley, The principles of moral and political philosophy, 294-5 (ed. Londen 
1824). . 
47.. Ibid., 39V.; Chalmers' boek verscheen in deel I van de Bridgewater Treatises; 
Wordsworth,, The excursion {preface), ontleend aan Willey, The eighteenth, 282. 
48.. W. Kirby, On the history, habits and instincts of animals, in: The Bridgewater 
Treatises,Treatises, 1835, vol. I, 142 (aangehaald in Jones, Social Darwinism, 5v). Een ander 
voorbeeldd is de redenering van de Duitse theoloog Süssmilch dat het universele ver-
schijnsell  dat het aantal geboortes groter is dan het aantal sterfgevallen, een uiting van 
goddelijkee voorzienigheid is, omdat het surplus een compensatie biedt voor het aan-
tall  doden door oorlogen. Omgekeerd bleek hieruit dat oorlogen, overeenkomstig 
Godss bedoelingen met de wereld, nodig waren omdat er anders overbevolking zou 
ontstaan.. Malthus werd door Süssmilch beïnvloed. (Kenneth Smith, The Malthusian 
controversy,controversy, 22-4). 
49.. Dit onderscheid tussen het theologisch utilitarisme en het Bentham-utilitarisme 
wordtt niet gemaakt door LeMahieu (Paley), noch door Bowler, die zich op LeMa-
hieuu baseert (Bowler, Evolution, 95). Paley's utilitaristische inspiratie was echter, 
volgenss M. Drabble, The Oxford companion to English literature, goeddeels afkom-
stigg van Abraham Tucker (1705-1774). Benthams utilitarisme was niet teleologisch, 
maarr een poging om tot een geseculariseerde ethiek te komen: handelingen die bij-
dragenn aan het geluk zijn goed, handelingen die tot pijn leiden zijn slecht. Hierbij 
gingg Bentham ervan uit dat de pleasures en pains die handelingen de gemeenschap 
bezorgenn kwantificeerbaar waren. 
50.. Bowler, Evolution, 47; Thomas, Man, 124; over Joseph Priestley's materialisme, 
ziee Willey, The eighteenth, 173-8. 
51.. Ruse, Monad, 55-9; Browne, Darwin, 36-41, 83-4. 
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52.. Vooral Ernst Mayr heeft benadrukt dat de evolutiegedachte zich in Duitsland 
langss geheel eigen lijnen ontwikkelde. (Growth), 338V, 371-4, 387-9. 
53.. Ibid., 387. 
54.. Ibid., 388. 
55.. Ibid., 389V. 
56.. F. Gregory, Scientific materialism in nineteenth century Germany, 51-79. Zie 
voorall  59 en 190. In zijn inleiding bij Chambers' Vestiges beval Vogt dit boek vooral 
aann bij de leden van de Constitutionele Partij, omdat daarin een auteur uit een consti-
tutionelee democratie (i.e. Chambers) een constitutionele God opvoerde die, na eerst 
alss een autocraat de (natuur)wetten te hebben gesteld, vervolgens als een constitutio-
nelee monarch die wetten in zijn plaats liet regeren. "Een uitmuntend voorbeeld voor 
vorsten!",, riep Vogt hierbij uit. (Owsei Temkin, The idea of descent in post-romantic 
GermanGerman biology, 1848-1858, in: Glass, Forerunners, 346). Het in 1856 opgerichte 
tijdschriftt 'Das Jahrhundert: Zeitschrift für Politik und Literatur' verbond het biolo-
gischh materialisme met politieke beschouwingen. (Gregory, 8). 
57.. Over Moleschott, zie Gregory, Scientific materialism, 80-99. 
58.. Gregory, Scientific materialism, 100-121. In 1881 richtte Büchner de Deutsche 
Freidenkerbundd op. 
59.. Vitalisme: de opvatting dat er een soort levenskracht bestaat die alle levende or-
ganismenn voortdrijft. In de 'creatieve evolutie' van de Fransman Henri Bergson werd 
dezee kracht élan vital genoemd. (Ruse, Mystery, 94-5). 
60.. R. Virchow, Ueber die mechanische Auffassung des Lebens, voordracht voor de 
'Versammlungg deutscher Naturforscher und Aerzte', 22 sept. 1858. (Temkin, The 
idea,idea, 349). 
61.. Temkin, The idea, 3,27, 339, 343-5; Bowler, Evolution, 101. 
62.. De term bon sauvage werd in 1703 door Lahontan geïntroduceerd. (Hampson, 
Enlightenment,Enlightenment, 27); maar de populariteit van het concept van deugdzame, hun na-
tuurreligiee belijdende, wilden stamt uit een vroegere tijd, toen westerlingen door ont-
dekkingsreizenn met primitieve volken in contact kwamen. In het zeventiende eeuwse 
literairee werk van John Dryden speelt the noble savage een duidelijke rol, zoals in de 
volgendee passage: "I am as free as nature first made man - Ere the base laws of servi-
tudee began - When wild in woods the noble savage ran." (The conquest of Granada, 
dl.. I, eerste bedrijf, eerste scène - 1670; aangehaald door Gay, Enlightenment, 96). 
63.. Willey, The eighteenth, 156-7. 
64.. Holbach, Système de la nature, geciteerd in Willey, The eighteenth, 166 
65.. E. Burke, A vindication of natural society, 1756; in het latere Reflections on the 
RevolutionRevolution in France, 1790, wees hij erop dat het instinctief navolgen van de natuur 
inn de politiek geluk kon brengen en hield hij een pleidooi voor "preserving the me-
thodd of nature in the conduct of the state ..."(ibid., 3 iv, aangehaald door Willey, The 
eighteenth,eighteenth, 246). 
66.. Ik deel op dit punt de mening van Bannister, Social Darwinism, 9, 33. De termen 
'biologie'' en 'sociologie' (aanvankelijk nog 'sociale fysiologie' of 'sociale fysica' 
genoemd)) raakten in de negentiende eeuw voor het eerst in zwang in Frankrijk, door 
toedoenn van resp. Lamarck en Saint Simon. 
67.. Dit voorbeeld wordt genoemd door Hampson, Enlightenment, 81. Hij wijst erop 
datt het woord optimiste in deze tijd aan de Franse taal werd toegevoegd en legt een 
verbandd tussen dit woord en de opvatting van Leibniz dat de bestaande wereld de 
bestt mogelijke (het 'optimum') is (ibid). Alexander Pope verkondigde al in 1733 
(Essay(Essay on man) de voordelen van de zelfzucht (self-love), die hij, naast de rede, zag 
alss een van de twee fundamentele principes die bepalend zijn voor de menselijke na-
tuur.. God en de Natuur hebben volgens Pope bepaald dat "Self-love and Social be the 
same".. Aangehaald door Hampson, Enlightenment, 1 o 1. 
68.. Ruse, Monad, 526: "For nigh two centuries, evolution functioned as an ideology, 
ass a secular religion, that of Progress - usually against, although sometimes with 
Providence." " 
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69.. Ibid., i6v, 19, 26, 54V, 71V. 
70.. Ibid., 90, 98. 
71.. F. Darwin en A.C. Seward, More letters of Charles Darwin, I, 191. 
72.. Bowler, Evolution, 184V. 
73.. La Vergata, Images of Darwin, in Kohn, The Darwinian heritage, 905. Ook J.C. 
Greenee en Ch. Gillispie, beiden aangehaald door La Vergata, hebben Darwin niet al-
leenn in de mechanistische traditie geplaatst, maar ook gewezen op de verbinding die 
ditt mechanicisme in het darwinisme is aangegaan met het atomisme van de individu-
alistischee economische theorie. Dit resulteerde in een doorbreking van de eeuwen-
oudee neiging om de (vooraf bepaalde) eenheid en continuïteit in de natuur voorop te 
plaatsenn (ibid.). Zie ook Bannister, Social Darwinism, 16-19. 
74.. Bowler, Scientific attitudes to Darwinism in Britain and America, in: Kohn, Her-
itage,itage, 673. 
75.. Ibid., 645, 648. 
76.. La Vergata, Images, 907; over Butler, zie Bowler, Darwin, 18, 172-4. De twee 
meestt genoemde voorbeelden van minder bekende - veronderstelde - voorlopers van 
dee natuurlijke selectie-idee zijn de Schotse boomkweker en fruithandelaar Patrick 
Mattheww en Edward Blyth, een museum-curator in Bengalen. Matthew publiceerde 
inn 1831 Naval timber and arboriculture, waarin hij kort (in een bijlage) verwees naar 
dee natuurwet dat de groei van populaties altijd groter is dan de ruimte en het voedsel 
diee beschikbaar zijn. De zwakste, traagste, onhandigste individuen sterven zodoende 
vóórdatt ze zich kunnen vermenigvuldigen, hetgeen verzekert dat elk voortlevend 
dierr zo goed mogelijk is aangepast aan zijn omgeving en dus bijdraagt aan het berei-
kenn van de hoogst mogelijke volmaaktheid van elke soort. Matthew was een over-
tuigdd malthusiaan (hij wilde zelfs Britse paupers laten verschepen naar de koloniën) 
enn hij was zich er, naar eigen zeggen, niet van bewust dat hij, toen hij de voorgaande 
redeneringg opschreef, iets nieuws beweerde; hij meende slechts een gangbare (mal-
thusiaanse)) gedachtengang te reproduceren. Wat Blyth betreft heeft de Amerikaanse 
historicuss Loren Eiseley enige schade toegebracht aan zijn eigen reputatie door eind 
jarenn vijfti g te beweren dat Darwin het werk van Blyth (met wie Darwin vaak corres-
pondeerdee vanwege zijn kennis van Indiase vogels) plagieerde. Spoedig werd aange-
toondd dat Eiseley's beweringen onjuist waren (zie: G.E. Christianson, Fox at the 
wood'swood's edge: a biography of Loren Eiseley, New York 1990, 362-6). Blyth publi-
ceerdee in de jaren dertig drie artikelen over soorten en variatie in het 'Magazine of 
naturall  history'. Zie ook RW. Clark, Survival, 140-3, en Desmond en Moore, Dar-
win,win, 40, 226, 286. 
77.. De Maupertuis, Essai de cosmologie, 1750, in: Oeuvres, V, 1, pp. i-xxviii , 1-78 
(ontleendd aan Glass, Maupertuis, pioneer of genetics and evolution, in: id., Forerun-
ners,ners, 58. Hoewel pas in 1750 gepubliceerd, werd dit essay geschreven in 1741. 
78.. Diderot, Lettre sur les aveugles, [749, zie uitgave Genève 1951, 42-3. 
79.. Diderot, Oeuvres IX, 418-9; citaat ook in L.G. Crocker, Diderot and eighteenth 
centurycentury French transformism, in: Glass, Forerunners, 142. 'Sterk' en 'zwak' hadden 
voorr Diderot zowel een fysieke als morele betekenis. 
80.. Diderot, Oeuvres IX, 428. 
81.. Ch. Gillispie, Lamarck and Darwin in the history of science, in: Glass, Forerun-
ners,ners, 281 v; Diderot over de bijenkorf in: Le rêve de d'Alembert, 299-300. 
82.. L. Crocker, Diderot, in: Glass, Forerunners, 136; Restif de la Bretonne ont-
vouwdee zijn denkbeelden in zijn École des pères uit 1776. 
83.. Niettemin heeft Ernst Haeckel in Die natiirliche Schöpfungslehre Kant naar 
vorenn geschoven als een belangrijk voorloper van de evolutieleer (93). Lovejoy 
{Kant,{Kant, 174V) heeft bestreden dat Kant de eerste was die zowel het principe van de 
strijdd om het bestaan, als dat van de natuurlijke selectie ontdekte. Pas laat in zijn 
levenn (in een voetnoot bij Anthropologic in pragmatischer Hinsicht uit 1798) gaf 
Kantt aan het mogelijk te achten dat bestaande orang-oetangs of chimpansees zich tot 
menselijkee wezens konden ontwikkelen. (Aangehaald door Lovejoy, Kant, 201). 
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Voorr Kants natuurlijke ontwikkelingsleer, zie vooral zijn Allgemeine Naturge-
schichteschichte und Theorie des Himmels (1755), Kritik der Urteilskraft, waarin opgeno-
menn een kritiek op de principes van de biologie (1790) en zijn Physische Geograp-
hic,hic, waarin de aangehaalde leer van AtAnlagen is opgenomen. 
84.. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-5), boek II, 
h.. 3; ook aangehaald in Lovejoy, Herder: progressionism without transformism, in: 
Glass,, Forerunners 211. 
85.. Herder, Ideen, boek V, h. 3, aangehaald in: Lovejoy, Herder, 220. 
86.. Herder stuitte hier op de grenzen van zijn natuurfilosofie. Enerzijds was hij er, 
waarschijnlijkk onder invloed van Leibniz, van overtuigd dat elke soort haar vaste 
plaatss in de keten van de natuur innam: "[de] Natuur is heel goed in staat elk levend 
wezenn vast te houden in de toestand die ze het heeft toegewezen." {Ideen, boek III , h. 
6).. Anderzijds kon er slechts sprake zijn van vooruitgang in de natuur wanneer een 
bepaaldee soort zich kon ontwikkelen tot een hogere soort. Alleen Kants begrip An-
lagelage kon een oplossing voor dit dilemma bieden. Zie Lovejoy, Herder, 219-2 1. 
87.. Oldroyd, Darwinian impacts, 32; Ruse, Monad, 46-9. 
88.. Mayr, Growth, 488V. 
89.. Elliott Sober, Darwin on natural selection: a philosophical perspective, in: 
Kohn,, Heritage, 881. 
90.. Ruse, Monad, 53-5. Lamarck onderging de invloed van Condillac, Helvétius, 
Condorcett en Cabanis (ibid.). Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de onvol-
tooidee Encyclopédie van d'Alembert en Diderot door er vier delen over planten aan 
toee te voegen. 
91.. De Quatrefages, Études sur Darwin et ses prédécesseurs francais (Revue des 
Deuxx Mondes, 15 dec. 1868). 
92.. Lamarck, Philosophie zoölogique, dl. 1, h. VII . Ik heb gebruik gemaakt van de 
nieuwee uitgave, Parijs 1873. 
93.. Ibid., de samenvatting van dl. 2, h. II op 412; dl 1, 99V. 
94.. Lamarck: "... en parcourant 1'échelle animale..., selon 1'ordre même de la na-
ture,, on trouvera une composition croissante dans 1'organisation des animaux, com-
positionn qui serait partout nuancée et reguliere dans sa progression, si les circonstan-
cess des lieux d'habitation, des manières de vivre, etc, n'y avaient occasionné des 
anomaliess diverses." (ibid., samenvatting van dl. 1, h. VI, op 410; zie ook dl 1, h. 
VIII . . 
95.. Bowler, Charles Darwin, 20; Lamarck, Philosophie zoölogique, dl. 2, h. V; dl. 3, 
h.. II . 
96.. Ibid., dl. 3, h. VI. 
97.. M.R. Rose, Darwin's spectre, 36, 76-8. Over Lamarck, zie: R.W. Burkhardt, The 
spiritspirit of system: Lamarck and evolutionary biology, Cambridge, Mass., 1977; L. Jor-
danova,, Lamarck, Oxford 1984; P. Corsi, The age of Lamarck, Berkeley 1988. 
98.. Hume, Dialogues concerning natural religion (ed. H. Popkin, 1988), 59 e.v. Zie 
ookk B. Gale, Darwin and the concept of a struggle for existence, 326. 
99.. Bannister, Social Darwinism, 23; Ruse, Monad, 59-63. 
100.. Dyson, Darwin among the machines, 19-24. 
101.. Ibid., 20, 23. 
102.. Gale, Darwin, 336V; Bannister, Social Darwinism, 23-5. 
103.. Het "1844-Essay" is opnieuw afgedrukt in Th. Glick en D. Kohn, Charles Dar-
win:win: On evolution, Indianapolis/Cambridge, 1996, 99-115. 
104.. Browne, Charles Darwin, 462; de Nederlandse vertaling ('Sporen van de na-
tuurlijkee geschiedenis der Schepping') was van J.H. van den Broek, die opmerkte: 
"Welligtt heeft er in langen tijd in ons vaderland geen werk het licht gezien, hetwelk 
zoodanigg de algemeene belangstelling heeft mogen opwekken..." (zie de 'voorrede 
vann den vertaler' bij het 'vervolg', p. VIII , 1849. Ik heb van deze vertaling gebruik 
gemaakt. . 
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105.. Browne, Charles Danvin, 459; Desmond en Moore, Darwin, 320-3. Chambers 
vreesdee dat, wanneer zijn auteurschap bekend zou worden, dit negatieve gevolgen 
konn hebben voor zijn carrière en hem buiten staat zou stellen om te zorgen voor zijn 
111 kinderen (ibid., 323). Over Chambers zie ook Ruse, Monad, 104-111; Oldroyd, 
DarwinianDarwinian impacts, 54-58 en Janet Browne, Charles Darwin, 457-470, die Cham-
berss o.a. in verband brengt met de frenologie van George Combe. 
106.. Chambers, Sporen, deel I, p. 183. Zie ook het Vervolg der sporen... (Explana-
tions,tions, a sequel to Vestiges of the natural history of creation), 97, waar Chambers 
spreektt over "den voortgang en de opklimming der soorten". 
107.. Chambers, Vervolg, 142V (zie ook 145 en 146). 
108.. Chambers, Sporen, deel I, 142; Vervolg, 3, 107, 109, 142, 149, 162. 
109.. Chambers, Vervolg, 5, 23, 25, 128, 150. 
]]  10. Chambers, Vervolg, 163. 
i l l .. Chambers, Vervolg, 165; Gale, Darwin, 327. 
11 12. Schopenhauer, Ueberden Willen in der Natur, 272-6, 327; id., Die Welt als Wille 
undund Vorstellung, h. 28 en 42 uit deel II, dat in 1844 werd toegevoegd aan het in 1819 
ontstanee werk. Ik heb gebruik gemaakt van de in 1859 verschenen derde druk, in P. 
Deussenss editie van de Sdmtliche Werke, München 1911). 
11 13. Schopenhauer, Die Welt, 405; de uitdrukking van Aristoteles stamt uit De divi-
nat,nat, c. 2, p. 463 en wordt door Schopenhauer aangehaald (ibid., 399). 
11 14. Schopenhauer, Die Welt, 405-6. 
115.. Lovejoy, Schopenhauer as an evolutionist, in: Glass, Forerunners, 428V (zie 
ookk 362). Wat de hier besproken hoofdlijnen betreft, verschilt het uit 1819 stam-
mendee eerste deel van Die Welt als Wille und Vorstellung niet van het in 1844 toege-
voegdee tweede deel. In par. 27 en 28 van het eerste deel schetst hij het leven als een 
constantt gevecht van de verschillende aardse verschijningsvormen, die elk een ob-
jectiveringg van een idee, van de wil om te leven zijn, een gevecht om het bezit van de 
aanwezigee materie en de beschikbare ruimte; de mens duidt hij ook hier al, in navol-
gingg van Hobbes, aan als homo homini lupus. 
116.. Schopenhauer, Ueberden Willen, 330-2, 346; citaat uit: Die Welt, dl.2, 407. 
117.. Schopenhauer, Ueberden Willen, 334. 
118.. Schopenhauer spreekt zich niet duidelijk uit over de vraag hoe het aanpassings-
process in zijn werk is gegaan. Het meest verhelderend op dit punt is nog een passage 
inn Ueberden Willen in der Natur, waarin hij de begrippen Wachstum en Entwicklung 
opp één lijn plaatst en het aanpassingsproces vergelijkt met het immanente groeipro-
cess dat begint na de conceptie en dat steeds weer uitmondt in een dier met dezelfde 
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darwinismee plaatste, dat volgens Tort uitging van een strikte en naïeve continuïteit 
tussenn natuur en cultuur. In tegendeel, veel sociaal-darwinisten toonden, net als Dar-
win,, bezorgdheid over de tegenstelling tussen natuurlijke selectie en culturele con-
traselectie.. (Tort, Darwinisme et société, 3-6). 
105.. Shaw, voorwoord van Back to Methuselah, ix. 
106.. P. de Rooy, Darwin en de strijd langs vaste lijnen, j \ . 
107.. G. Tarde, Darwinisme naturel et darwinisme social, in: "Revue Philosophique', 
1884. . 

4.. EEN BELASTENDE MENTAL E ERFENIS 

1.. Lyell, The antiquity of man, 1-2; Desmond, Huxley: the devil's disciple, 299. 
2.. Darwins voorspellende zinsnede werd door antropologen opgevat als opmaat voor 
antropologischh onderzoek, bijv. door Huxley in zijn Man's place in nature (1863), 
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viii .. Darwin zelf raakte overigens al vroeg-in 1839- actief betrokken bij antropolo-
gischh (of beter: etnologisch) onderzoek (zie Browne, Charles Darwin, 42 iv). 
3.. Huxley, Man's place, vii , 77. De republikein Lawrence werd gedwongen af te tre-
denn als lid van het College of surgeons. Zijn boek werd officieel gediskwalificeerd 
alss een godslasterlijke publicatie en het copyright werd hem ontnomen. Daarna ver-
schenenn er in de radicale pers talrijke roofdrukken. Een onooglijk exemplaar hiervan 
stondd in Darwins boekenkast. (Desmond en Moore, Darwin, 253, 296). 
4.. Huxley, Man 's place, viii-x . De revolutionair Carl Vogt, die korte tijd na Huxley in 
18633 zijn Vorlesungen über den Menschen publiceerde, wees op de controverses 
waarmeee Darwins theorie omgeven was (16). 
5.. Huxley, On the methods and results of ethnology, 1865 (opgenomen in Man's 
placeplace in nature and other anthropological essays, Londen 1894; zie aldaar 210, 219). 
6.. A. Hodgson, Defining the species, in: 'Journal of Victorian culture', herfst 1999, 
234;; G. Stocking, Victorian anthropology, 1987, 149. Tot Huxley's tegenstanders die 
zoo redeneerden behoorden de Duke of Argyll en Charles Kingsley. 
7.. Huxley, Man's place, 37, 46, 89V, 107, 142 V. 
8.. Ibid., 92, 146V, 8ov. 
9.. Hodgson, Defining, 230. De meerderheid van de darwinisten stond aan de zijde 
vann de monogenetische Ethnological Society, en verwierp de polygenetische stel-
lingnamee van de Anthropological Society. 
10.. Stocking, Victorian, ioiv. Stocking wijst er overigens op dat Burrow zich heeft 
verzett tegen de interpretatie dat het sociaal-cultureel evolutionisme in de antropolo-
giee tot ontwikkeling kwam als directe reactie op het darwinisme (ibid., 145). Zie ech-
terr Huxley, Man 's place, 248. 
11.. Stocking, Victorian, 170. 
12.. Ibid., 146,156, 178; ibid., 163V over Tylor en het darwinisme. 
13.. Lubbock verwees herhaaldelijk naar Montesquieu's Esprit des lois. Zie Lubbock, 
TheThe origin of civilisation (1875), vi-vii ; zie ook 191, 193, 462. Vgl. Stocking, Victo-
rian,rian, 178. Sir John Lubbock (1834-1913) groeide op op het landgoed (High Elms) 
vann zijn vader, dat praktisch grensde aan Darwins grondgebied in Down. Als jonge 
enn veelbelovende natuuronderzoeker had Lubbock veel contact met Darwin en hij 
waswas een van de weinigen die diens theorie reeds vóór de publicatie kenden. In 1856 
erfdee hij van zijn vader een grote bank in de City van Londen. Zijn politieke ambities 
konn hij, ondanks de steun van John Stuart Mill , pas vanaf 1870 realiseren, toen hij, na 
tweee mislukte pogingen, voor de liberale partij in het Lagerhuis werd gekozen. 
14.. Lubbock, The origin, 3, 11. 
15.. Hodgson, Defining, 229. 
16.. Ibid., 239. De opvattingen van Wallace komen hierna nog uitgebreid aan de orde. 
17.. Lubbock, The origin, vi; Stocking, Victorian, 153. In zijn Pre-historie times 
(1865)) nam Lubbock afstand van het romantisch concept van de 'edele wilde' (484). 
18.. Lubbock, The origin, to-11; Lubbock, Pre-historie times, 474-6. 
19.. Als geciteerd (instemmend) door Lubbock, The origin, 6. 
20.. In de (sterk samenvattende) Nederlandse vertaling die er in 1876 van Lubbocks 
TheThe origin of civilisation verscheen ("De oorsprong der beschaving") kenschetste de 
inleider,, Jonkheer B.H.C.K. van de Wijck, hoogleraar in Groningen, dit boek als 
"eenn krachtig pleidooi voor de eenheid van het menschelijk geslacht"; Huxley, Man 's 
place,place, 152V. Huxley gebruikte de term brutes (door mij vertaald als 'woestelingen'), 
diee zowel op wilde - onbeschaafde - mensen als op beesten slaat. 
21.. Lubbock, The origin, 7-9; Stocking, Victorian, 95, 100. 
22.. E.B. Tylor, Researches into the early history of mankind and the development of 
civilization,civilization, 1878 (3eherz. uitg.), 2, 372V. 
23.. Lubbock, The origin, 3. Lubbock had geen volledig uitgewerkte theorie hoe mo-
reell  gedrag was geëvolueerd. Hij sloot ten dele aan bij de opvatting van Spencer dat 
utiliteitt de basis van moraliteit was, maar bleef niettemin van mening dat 'nuttig' 
tochh iets anders was dan 'goed'. (396). Volgens Stocking, Victorian (171) kunnen 
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Lubbock,, Tylor en McLennan alledrie worden geplaatst in de traditie van het utilita-
risme:: bepaalde gebruiken en opvattingen hadden in de culturele evolutie overleefd 
doordatt ze nuttig waren of ooit waren geweest. Tegelijk weerspiegelde het werk van 
dezee drie de groeiende twijfel aan de toereikendheid van de utilitaristische verkla-
ring. . 
24.. Stocking, Victorian, 99, 148V; Lubbock, The origin, 478V. Lubbock ontleende 
Wallace'ss theorie aan het slothoofdstuk van diens Malay Archipelago. Niet oninte-
ressantt is dat Wallace, die bij de ontdekking van zijn evolutietheorie werd geïnspi-
reerdd door Malthus, hier tot een onmalthusiaans standpunt kwam. De groei van de 
beschavingg ging gepaard met bevolkingsgroei, die volgens de leer van Malthus had 
moetenn resulteren in een verscherping van de strijd om het bestaan, dus ook van de 
natuurlijkee selectie, en niet tot een afname daarvan zoals Wallace betoogde. 
25.. Lubbock, The origin, 2. 
26.. Een uitstekende analyse en plaatsbepaling van Maine is te vinden bij M. Francis 
enn J. Morrow, A history of English political thought in the 19th century, 1994, 205-
213.. De rechtshistoricus en antropoloog Maine (1822-88), een studievriend van Gal-
ton,, was een hervormingsgezinde Tory. Zie ook de biografie van George Feaver. 
FromFrom status to contract: a biography of Sir Henry Maine, Londen 1969. 
27.. Francis en Morrow, English political thought, 208, 211. Overigens dacht Maine 
datt de evolutie niettemin een bepaalde richting vertoonde, namelijk die van een ge-
leidelijkk verminderde afhankelijkheid van het individu ten opzichte van de familie 
alss 'status-systeem' en een langzaam groeiend belang van individuele verplichtingen 
enn van de vrij e overeenstemming tussen individuen. Hij omschreef dit als een ont-
wikkelingg "van status tot contract". De rol van de staat werd dienovereenkomstig 
steedss geringer. (Ibid., 213). 
28.. Tylor, Researches, 1; Stocking, Victorian, 95V, iÓ2v; Lubbock, Pre-historie 
timestimes (1865), 489. 
29.. Stocking, Victorian, 173. 
30.. Deze redenering wordt ook thans nog gevolgd, zoals blijk t uit Peter Sloterdijks 
RegelsRegels voor het mensenpark, Amsterdam 2000. 
31.. Ch. Darwin, The descent of man, dl. I, 162, 166, 167, 173, 178. Op p. 166 haalt 
Darwinn ook Maine aan als een "hoge autoriteit" op zijn gebied. 
32.. St.John-Stevas, Walter Bagehot, 14. Over Bagehot zie o.a. ook: K.C. Wheare, 
WalterWalter Bagehot: lecture on a master mind, Londen 1974; Crook, Darwinism, 47-54; 
Hawkins,, Social Darwinism, 67-73; Francis en Morrow, English political thought, 
213-218;; J. Burrow, Bagehot and the nature of'political understanding, in: S. Collini, 
D.. Winch, J. Burrow, That noble science of politics, Cambridge 1983; M. Westwater, 
TheThe Victorian Nightmare of Evolution: Charles Darwin and Walter Bagehot, in: 
'Victoriann Newsletter', 64(1983); S.A.M. Westwater, Walter Bagehot: a reassess-
ment,ment, in: 'Antioch Review', 35 {1977), 39-49-
33.. Bagehot werd door velen in Whitehall, onder wie Gladstone, beschouwd als a 
sortsort of supplementary Chancellor of the Exchequer. Zie Buchan, The spare Chancel-
lor,lor, 22. 
34.. Russell Barrington, Life of Walter Bagehot, 1 i8v. 
35.. Buchan, Chancellor, 101. 
36.. The currency monopoly, 1848, The Works VIII , 147-8. 
37.. Tweede brief, 15 jan. 1852. 
38.. Buchan, Chancellor 7. 
39.. Over 1848 en het belang van het nationale karakter schreef Bagehot in de derde 
vann zijn Letters on the French coup d'état of 1851; zie St. John-Stevas, Walter Bage-
hot,hot, 422. Over de 'sociale machine': "We unconsciously assume around us the exis-
tencee of a great miscellaneous social machine working to our hands.. ." Zie Buchan, 
Chancellor,Chancellor, 196; Bagehot, The English Constitution, ed. R. Crossman, 2-3, 7. Dit 
boekk is ook verschenen inde serie Oxford World's Classics, met een inleiding over 
Bagehott van Miles Taylor (Oxford, 2001). 
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40.. Bagehot, English Constitution, 60-64; Buchan, Chancellor, 174. 
41.. Over de invloed van Prichard, zie Buchan, Chancellor, 27-29. Prichard was een 
zwagerr van Bagehots moeder Edith. Zie verder ibid., 197, 199 en 212 over de invloed 
vann andere antropologen en de antropologie in het algemeen. 
42.. Bagehot, Physics and politics, 43v; op 120 spreekt Bagehot, voor wie dan nog 
mochtt twijfelen, expliciet uit dat hij Darwins evolutieleer onderschrijft. 
43.. Ibid., 2, 7-8. 
44.. Ibid., 24V, 27, 29, 51 v. In de nadruk die Bagehot legt op het belang van regelge-
ving,, van een juridisch systeem, in primitieve samenlevingen blijkt de invloed van 
Maine'ss Ancient Law. 
45.. Physics and politics, 52 (citaat); over de erfelijkheid van sociale instincten zie 
p.. 8 en 29; over de noodzaak van ongelijkheid, zie 29. 
46.. Francis en Morrow, English political thought, 214; Crook, Darwinism, 48; Bage-
hothot ontleende deze zienswijze aan Huxley's Man 's place in nature en Henry Mauds-
ley'ss Physiology and pathology of the mind (1867), zie Crook, Darwinism, 48V. 
47.. Crook, Darwinism, 52, 
48.. Ibid., 217; Hawkins, Social Darwinism, 71 (citaat afkomstig uit The English 
Constitution,Constitution, 1867). 
49.. Physics and politics, 31, 34-6. 
50.. Bagehot beschouwde Carlyle als a man of genius. Zie Physics and politics, 75; 
voorr de uitwerking van de imitatietheorie, zie 90-97. 
51.. Ibid., 67V. 
52.. Ibid., 66v, 145, 207-8 (citaat), 71; zijn opvattingen over de Ariërs en deTeutonen 
ontleendee Bagehot aan de historicus Edward Freeman, die hij op p. 66 uitvoerig ci-
teerdee en met wie hij bevriend was. Zie Russell Barrington 360. 
53.. Physics and politics, 42, 53, 134V. 
54.. Ibid., 42 (citaat), 43, 100 (citaat). 
55.. Ibid., 53V, 62, 49 (citaat), 46 (citaat). Bij herhaling legde Bagehot een verband 
tussenn sociaal-culturele vooruitgang en variatie en aanpassing, naar analogie van de 
evolutieleer.. Zo noemde hij 'de neiging tot variatie' het principe waarop de vooruit-
gangg berust (57) en sloot hij zich expliciet aan bij Spencers opvatting dat vooruit-
gangg bestaat uit "een vergroting van de aanpassing van de mens aan zijn omgeving" 
(209). . 
56.. Ibid., 47V. 
57.. Ibid., 47, 61. Bagehot sloot zich aan bij Carlyle's martiale credo: "De ultieme 
kwestiee tussen elke twee mensen is: 'Kan ik jou doden, of kun ji j mij doden?'" -
ibid.,, 61. 
58.. Ibid., 185V, 194, 188, 79V, 75, 215. 
59.. Buchan, The spare Chancellor, 44V, 203 en 248. 
60.. Bagehot in hoofdstuk 1 van Lombard Street (citaat ontleend aan Buchan, Chan-
cellor,cellor, 243). 
61.. Physics and politics, 57V; in 1854 adviseerde Bagehot tegen publicatie van een 
artikell  over Comte met de woorden: "Comte is dood". Zie Buchan, Chancellor, 77. 
Overigens,, aangezien Frederick Harrison, een van de leiders van de Engelse comtis-
ten,, evenals Bagehot lid was van de Metaphysical Society, mag worden aangenomen 
datt de twee elkaar met enige regelmaat ontmoetten. Ik ben het overigens niet eens 
mett W. Irvine (Bagehot, 232) dat Bagehot, zich aansluitend bij Burke, niet geloofde 
inn de mogelijkheid van een politieke wetenschap. Bagehot geloofde dat de nationale 
aardd de belangrijkste factor in de politiek was. En juist het ontstaan van de nationale 
aardd verliep naar zijn mening volgens evolutionaire wetmatigheden en kon dus we-
tenschappelijkk worden verklaard. 
62.. William Rathbone Greg (1809-1881) was getrouwd met een andere Wilson-doch-
ter,, Julia. Hij redigeerde The Economist gedurende enige tijd, voordat Bagehot 
hoofdredacteurr werd. Greg was in 1842 voor zijn voorbeeldige liberale opvattingen 
beloondd door de Anti-Corn Law League, die hem een prijs toekende voor een essay 
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overr Agriculture and the Corn Laws. Tegenover zijn geringe succes als zakenman 
stondd een groeiende reputatie als publicist. Zie vooral zijn On the failure of natural 
selectionselection in the case of men, in 'Fraser's Magazine' 78 (1868), 353-362. Darwin ver-
weess uitgebreid naar dit artikel in zijn Descent of man, I 167, waar hij het aanprees 
alss 'ably'. Verder ontleende hij erop p. 174 een lang citaat aan, waarin Greg zich be-
klaagtt over het feit dat het 'laagstaande' Ierse volk zich vermenigvuldigt "als konij-
nen". . 
63.. Over Bryce (1838-1922), minister van Ierse zaken in het kabinet Campbell-Ban-
nermann (1905-6) en daarna ambassadeur in de VS, zie Russell Barrington, Life, 34; 
Woodroww Wilson's artikel, getiteld A wit and a seer, verscheen in 'Atlantic 
Monthly',, 82 (1898), 527-540. Arthur Balfour (1848-1930J was in Cambridge tot fi-
losooff  opgeleid en was premier van 1902-5. 
64.. Ook al was Physics and politics niet Bagehots grootste kassucces, het boek be-
reiktee niettemin in 1888 een 8e druk en werd in zeven talen vertaald. 
65.. Darwin, Descent, I 93, 162, 166, 239; zie ook More letters I, 298, waar Darwin 
Bagehotss boek aanbeveelt. 
66.. Darwin, Descent, I 110, 111, vgl. 107; op p. 162 sprak Darwin over inherited 
habithabit als een bijkomend mechanisme naast de natuurlijke selectie. Vgl. deel II , 404. 
67.. W. Kirsop, W.R. Greg and Charles Darwin in Edinburgh and after - An antipo-
deandean gloss, in: 'Transactions of the Cambridge Bibliographical Society', vol. VII , 
[979>> 379v- Aan deze publicatie heb ik veel biografische details ontleend. Er is ver-
derr weinig over Greg gepubliceerd. Enige gegevens zijn te vinden in de Dictionary 
ofof National Biography en in Chambers Biographical Dictionary (nieuwe ed., 1961). 
Johnn Morley schreef een biografische schets van Greg, gepubliceerd in zijn Critical 
miscellanies,miscellanies, vol. Ill , 1886, 213-59. Ik heb de 5e ed. uit 1904 gebruikt. 
68.. Kirsop, Greg, 382. Mechanics' institutions werden er, om te beginnen in Schot-
land,, vanaf circa 1823 op het hele Britse continent gevormd. Als verenigingen van 
werktuigkundigenn e.d. hadden zij vooral de culturele en populair-wetenschappelijke 
vormingg van hun leden als doel. Greg schreef een brochure over deze instellingen 
(Suggestions(Suggestions respecting the object and management of Mechanics' Institutions, Man-
chesterr 1830). 
69.. Over de populariteit van de frenologie in Edinburgh, zie Browne, Charles Dar-
win,win, 54V en Steven Shapin, Phrenological knowledge and the social structure of 
earlyearly nineteenth-century Edinburgh, in: Annals of Science, vol. 32, 1975, 219-43. 
Combee had in 1828 The constitution of man gepubliceerd, een boek dat zich grote 
populariteitt verwierf bij de middenklasse en dat in zijn naturalistisch mensbeeld wel 
iss vergeleken met Robert Chambers' evolutionaire Vestiges of man (1844). Ook 
Chamberss was sterk door de frenologie geboeid en hij leerde Combe persoonlijk ken-
nenn (Browne, Charles Darwin, 458, 462V). Overigens was Combe ook enthousiast 
overr het mesmerisme (zie R. Ashton, George Eliot, a life, Londen 1997, 221). 
70.. Kirsop, Greg, 382. Kirsop interpreteert deze houding van Greg als typerend voor 
hett nog heersende wetenschappelijk amateurisme, terwijl zich bij Darwin al een 
meerr professionele benadering van de wetenschap begon af te tekenen (386). 
71.. Browne, Charles Darwin, 72-8. Kort voordat hij Edinburgh overhaast moest ver-
laten,, was Greg gekozen als een van de voorzitters van de Plinian Society. Desmond 
enn Moore (Darwin, 31) benadrukken dat deze sociëteit een verzamelplaats was voor 
m.n.. radicale studenten, vrijdenkende democraten, die verlangden naar een weten-
schapp die zich uitsluitend op fysieke oorzaken baseerde en bovennatuurlijke krach-
tenn afzwoer. 
72.. Kirsop, Greg, 378v, 383. 
73.. Ashton, George Eliot, 90. De recensie verscheen in 'The Leader', 20 september 
1851.. Het boek beleefde vóór 1905 negen edities; in dat jaar verscheen een nieuwe, 
verkorte,, uitgave. 
74.. Darwin, Descent, I, 173, 174 en 178. Zie ook 167. 
75.. Kirsop, Greg, 385. 
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76.. Ibid., 386. 
77.. Het artikel van Wallace verscheen in 'Journal of the Anthropological Society', 
meii  1864. Darwin verwees ernaar in Descent, I, 137, 158 en 168. 
78.. Greg, On the failure of 'natural selection' in the case of man (1868), 354, 356. 
"Wee perceive that the law of 'natural selection', and of 'the preservation of favoured 
racess and individuals in the struggle for existence', has become in the course of 
man'ss progress ... positively suspended, and in many instances almost reversed" 
(Ibid.,, 356). 
79.. Ibid., 356, 358. 
80.. Ibid., 359V. 
81.. Ibid., 362. Over Gregs anti-aristocratische houding, zie Jones, Social Darwinism, 
35v. . 
82.. Morley, W.R. Greg: a sketch (1886), 219V. 
83.. Het unitarisme, dat zich ontwikkelde uit het calvinisme, was invloedrijk onder 
koopliedenn en industriëlen. De unitaristen waren actief in het organiseren en finan-
cierenn van literaire en filosofische genootschappen, Mechanics' institutes en zij on-
dersteundenn de liberale pers. Zij verwierpen het onderscheid tussen uitverkorenen en 
verdoemden,, de erfzonde, het bestaan van de hel, en geloofden niet in de onbevlekte 
ontvangeniss van Maria, noch in het God-zijn van Christus. Sinds 1813 was het belij-
denn van het unitarisme strafbaar. De beweging ging door onder de benamingen Dis-
senterssenters en Nonconformists, waaruit het verzet tegen de Anglicaanse orthodoxie 
sprak.. Er waren verbindingen met Bentham en zijn aanhang, die zich had gegroe-
peerdd rond de Westminster Review. Zie Desmond, The politics of evolution, 200-2, 
210. . 
84.. Morley, Greg, 224-5, 235-
85.. Ibid., 228V. 
86.. Ibid., 234-6. Gregs broer Robert (1795-1875) werd in 1839 wel gekozen als - li-
beraal-- M.P. voor Manchester 
87.. Greg, On the failure, 356. 
88.. Ibid., 359V. 
89.. Ibid., 360. 
90.. Morley, Greg, signaleert hetzelfde ten aanzien van de democratiseringsstrijd: 
"Mr.. Greg had no faith in the good issues of this rough and spontaneous play of for-
ces.""  (254). 
91.. H. Spencer, An autobiography, vol. 1, 367, 372. Greg maakte, wellicht via Spen-
cer,, kennis met Huxley: in 1857 namen de drie mannen gezamenlijk deel aan een 
dinerr (ibid., 504). D. Duncan, The life and letters of Herbert Spencer, 64. 
92.. D. Wiltshire, The social and political thought of Herbert Spencer, 83. Nadat Greg 
zichzich in Londen had gevestigd, werd John Morley daar zijn buurman. Ze maakten 
samenn wandelingen door Wimbledon (Morley, Greg, 214). 
93.. Morley, Greg, 244. Sir George Cornewall Lewis (1806-1863) was in 1852 redac-
teurr van de 'Edinburgh Review' geworden, waarvoor Greg diverse artikelen schreef. 
94.. Greg had zich in 1842, vanwege de slechte gezondheid van zijn eerste vrouw, in 
hett rustige Lake District gevestigd. Nadat Harriet Martineau daar drie jaar later ook 
waswas komen wonen, hadden ze als streekgenoten regelmatig contact, onder meer voor 
gezamenlijkee experimenten met dierlijk magnetisme volgens de theorieën van de 
Oostenrijksee arts Mesmer. (Zie Morley, Greg, 221, 226). Tegen die tijd had Marti-
neauu haar unitaristisch geloof overigens verloren. Zij kwam daarna onder de invloed 
vann het comtisme. In economisch opzicht gold Martineau als een volgelinge van Ri-
cardo.. (Ibid., 227, 237V, 241). Overigens was Martineau zeer goed bevriend met 
Charless Darwins broer Erasmus. Niet bekend is of Greg, via Martineau, in contact 
stondd met Erasmus Darwin en diens beroemde vriendenkring, waartoe o.a. Carlyle 
behoorde.. Greg kende Carlyle overigens wel (zie Morley, Greg, 245, waar Greg refe-
reertt aan een ontmoeting met Carlyle in 1856). 
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95.. Desmond en Moore, Danvin, 392-4. Chapman had de noodlijdende Westminster 
Revieww opgekocht en er daarna een platform voor zijn eigen auteurs van gemaakt. 
Hijj  was ook de uitgever van het non-conformistische tijdschrift 'The Leader'. 
96.. Morley, Greg, 238. 
97.. J. Moore, Socializing darwinism (48) gebruikt deze m.i. onjuiste kwalificatie. Zie 
ookk Desmond en Moore {Darwin): "... to those who sided with the cotton kings and 
theirr apologists - like Greg and Martineau - the Malthusian principle was a benefi-
centt law of nature, encouraging responsibility and self-improvement." (394). 
98.. Morley, Greg, 227. 
99.. Greg, Enigmas (1872), 60. 
100.. Ibid., 6ov, 63-5. De Ierse hongersnood werd gezien als een uitzonderlijk gevolg 
vann een plantenziekte (aardappelrot); ibid., 65. 
101.. Ibid., 66-9. 
102.. Ibid., 53, 57, 69, 72-3. 
103.. Ibid., 80-2. 
104.. Als geciteerd door Greg, ibid., 84-7. 
105.. Ibid. 
106.. Ibid., 88. In Enigmas of life werd het hoofdstuk Malthus nothwithstanding on-
middellijkk gevolgd door het hoofdstuk Civilisation antagonistic to the law of 'na-
turaltural selection', hetgeen een uitgebreide versie was van het artikel On the failure of 
'natural'natural selection' in the case of man. 
107.. Greg, On the failure, 359. 
108.. Ibid., 362; Greg, Enigmas, 117V. Dat Greg zijn artikel uit 1868 in Enigmas her-
druktee is niet zonder belang, omdat dit boek talrijke herdrukken beleefde. Morley 
(Greg,(Greg, 257), sprak in 1904 over de vijftiende druk. Hierdoor kregen Gregs sociaal-
darwinistischee uitlatingen een veet bredere verspreiding dan uitsluitend op grond 
vann dat artikel uit 'Fraser's Magazine'. 
109.. Greg, On the failure, 360V. Cursiveringen in origineel. 
111 o. Greg, Enigmas, 121. 
i n .. Greg, On the failure, 362. 
11 12. A. de Tocqueville, Oeuvres completes, tome VI: Correspondance anglaise, ed. 
J.-P.. Mayer, Parijs 1991, 143, 155; Morley {Greg), 229, 244, 254; de bedoelde artike-
lenn van Greg waren: English Socialism, and Communistic Associations, jan. 1851 en 
TheThe expected Reform Bill, jan. 1852. Tocqueville had een Engelse vrouw en was 
daardoorr extra geneigd Engelse gasten uit te nodigen. 
113.. Brieven van Tocqueville aan Greg d.d. 23 mei 1853, 27 juli 1853 en 1 oktober 
18588 (in: Memoir, letters, and remains of Alexis de Tocqueville, dl. 2, Londen 1861, 
220,, 225, 445)- Seniors conversatie met Tocqueville d.d. 1 1 juli 1857 in: A. de Toc-
queville,, Oeuvres completes, 483. Ook in zijn veel latere Rocks ahead, or, the war-
ningsnings of Cassandra (1874) hield Greg nog vast aan het principiële onderscheid van 
aristocratiee en democratie (zie aldaar, appendix A). 
114.. Greg, Rocks ahead, 5, 7. Dit boek werd ook gepubliceerd in de 'Contemporary 
Review'. . 
115.. Greg, Rocks ahead, xxxiii , 17, 19. 
116.. Ibid., 18, 22v. 
117.. Ibid., 30V, 163,35-7,21,41. 
118.. Ibid., 54, i2v, 28. 
119.. Ibid., 43, 47V, 50. 
120.. Ibid., 6ov, 59, xxiii . Greg vermeldde overigens zelf dat hij in de 'Spectator' was 
bekritiseerdd voor zijn protectionisme (ibid., xix). Hij meende overigens steun voor 
zijnn sombere opvattingen te kunnen vinden in uitlatingen van Gladstone (ibid., 108). 
121.. Greg, Miscellaneous essays {1882-4), 4"7-
]]  22. Greg, Mistaken aims and attainable ideals of the artizan class, (1876), iv. 
123.. Ibid., 184, 2lov (over Kingsley); 186-9, 191, 210. Dit werd oorspronkelijk ge-
schrevenn in 1850. Aan het lijfblad van de political economists, 'The Economist', gaf 
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Gregg in 1850 de eretitel "the great bugbear of the communists" (ibid., 204). Over de 
coöperatievee idee, zie ook 249. 
124.. Ibid., 90, 93V, 96, 86v, 108. Dit werd oorspronkelijk geschreven in 1849. 
125.. Greg, Rocks ahead, xxxvi. De term residuum duikt ook op in zijn Miscellaneous 
essays,essays, 3. In Mistaken aims zei hij over het proletariaat: "Million s of them lead a lif e 
whichh intelligent beings should not consent to live, and exist in a condition of strug-
glee and wretchedness which makes existence a burden ... They have a right to be dis-
contented.. They do well to be angry. Nay, more: - the rectification, speedy and tho-
rough,, of the evils of their condition, is the first duty of every statesman..." (257). 
126.. Greg, Miscellaneous, 94-5. Greg gebruikte hier dramatische termen als "strug-
gles",, "strife", "a beleaguered fortress", "besiegers" en "waging war against the 
prosperityy of... fellow citizens" (ibid.). 
127.. Greg, Enigmas, 130. Cursiveringen in origineel. 

5.. DE GEOLOGIE VAN HET SOCIAAL-DARWINISME 

1.. Desmond en Moore, Darwin, 571-3; Zmarzlik, Der Sozialdarwinismus in Deut-
schland,schland, 68. 
2.. Darwin, Descent, I, 168-180. 
3.. De aangehaalde artikelen verschenen resp. in 'Fraser's Magazine', vol. 78 (Greg), 
'Macmillan'ss Magazine' vol. 12 en 'Nature', dec. 1869 (beiden Galton), en 'Anthro-
pologicall  Review', mei 1864 (Wallace). Dit artikel van Wallace werd door Greg in 
dienss artikel als vertrekpunt gebruikt. Darwin maakte gebruik van Wallace's boek 
ContributionsContributions to the theory of natural selection uit 1870, waarin diverse essays, 
waaronderr genoemd artikel uit 1864, waren gebundeld (zie Descent, 137, n. 39). 
4.. De term 'darwinisme' was in 1864 geïntroduceerd door Huxley; Wallace gebruikte 
hemm in 1889 als boektitel (Mayr, Het recht van de sterkste, 124). 
5.. Beide termen worden gebruikt door Darwin in de slotzin van zijn Descent. 
6.. Darwin, Descent, II , 403. 
7.. Zie de verwijzingen in Descent naar Spencer: I, 37, 66, 101, 118, 318 en II, 336. 
8.. Spencer, The study of sociology, 343-6 en The principles of sociology (1877), vol. 
II ,, 700. Zie ook Hawkins, Social Darwinism, 96. 
9.. Desmond en Moore, Darwin, 569-70. Het betreffende artikel van Wallace, Prin-
ciplesciples of geology, verscheen in de 'Quarterly review', 126 (1869). 
10.. Darwin, brief van 26 juli 1872. Zie Weikart, A recently, 610-611. 
11.. Allan Chase {The legacy ofMalthus, 1977) heeft het sociaal-darwinisme van o.a. 
Spencerr en Galton geheel in het teken van het 'natuurwetenschappelijk racisme' ge-
plaatstt en daarmee van het "vervalsen van biologische wetten" en van het "verkeerd 
interpreterenn en misbruiken van authentieke wetenschappelijke ontdekkingen" (8). 
Stephenn Jay Gould beschouwde het sociaal-darwinisme als een verkeerde benaming 
voorr een verwerpelijk verschijnsel {Dinosaur in a haystack, 137); Wallace, Human 
selection,selection, in: 'Fortnightly Review', vol. 48, 1890, 325-37. Tevens in: id., Studies 
scientificscientific and social, I, 509. 
12.. Helmuth von Moltke, Brief e 1825-1891, eine Auswahl, ed. E. Kessel, Stuttgart 
1959:: brief 'An den Bruder Adolph', Versailles 23 nov. 1870, 362-4; brief 'An den 
Bruderr Adolph', Versailles 4 mrt. 1871, 365-7. Zie 00k 354 (citaat) en 358. 
13.. J. Novicow, La critique du darwinisme social, 1910, 3; Peter Kropotkin publi-
ceerdee in 1902 Mutual aid, waarin hij het accent dat Darwin en Huxley hadden ge-
legdd op de struggle als te eenzijdig bekritiseerde en betoogde dat de biologische 
noodzaakk om te overleven dieren er juist toe bracht elkaar te helpen. (Crook, Darwi-
nism,nism, 106-112). 
14.. H. v. Moltke, Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten, dl. V, 194. Aange-
haaldd door Novicow, La critique, 7. Bluntschli was hoogleraar rechten in Berlijn. 
Overr Novicow, zie: L. Clark, Social darwinism,\2y^, 219 (n. 21); Crook, Darwi-
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nism,nism, 112-5; R. Worms, Jacques Novicow, in: 'Revue internationale de sociologie', 
200 (i g 12); H. E. Barnes, A sociological criticism of war and militarism: an analysis 
ofof the doctrines of Jacques Novicow, in: 'Journal of International Relations', 12, 2 
( 1 9 2 1 ). . 

15.. Brief van iofeb. 1881 aan de heer Goubareff, ibid., 199-201. 
16.. Novicow, La critique, 12, 130, 334 e.v., 344. 
17.. Novicow, Les luttes entre sociétés humaines, 1 (n. 1), 4, 5, 15 (citaat). 
18.. Ibid.,50. 
19.. Ibid., 185V. In de index van dit boek komen bij het onderwerp 'Elzas-Lotharin-
gen'' de meeste verwijzingen voor (18), meer nog dan bij het hoofdthema 'lutte' (17). 
20.. Ibid., 430,481, 482-3 (citaat). 
21.. Ibid., 481V, 488. Novicow, La politique internationale, Parijs 1886. Expliciete 
verwijzingenn naar Spencer hierin zijn te vinden op 11, 15, 86, 248 en 338. Ook Albert 
Schaffle'ss door Spencer geïnspireerde Bau und Leben des socialen Körpers beïn-
vloeddee Novicow (15 en 141). 
22.. Novicow over Spencer, zie La critique, 3v, 42, 126. 
23.. Novicow, La critique, I2v; Clark, Social darwinism, 29 e.v. 
24.. Koenraad Swart, The sense of decadence in nineteenth-century France, 123V, 
1255 (citaat Zola), 127, 131; Léon Gambetta, brief van 4 sept. 1874 aan de heer en 
mevr.. Adam, in: E. Adam, Mes souvenirs, dl. 6, Parijs 1908, 150 (als geciteerd in 
Clark,, 31). 
25.. E. Renan, Dialogues philosophiques, (1876), 88, 116 (citaat). De verwijzing naar 
dee geciteerde passage dank ik aan Linda Clark {Social Darwinism, 32). 
26.. Ik baseer me hier met name op het onderzoek van Linda Clark, die concludeert: 
"Sincee the Franco-Prussian War French publicists had often denigrated as Germanic 
thee idea that war was part of the biological struggle for life." (ibid., 165). 
27.. Crook, Darwinism, 183-191. 
28.. Ibid., 153. Crook geeft een helder overzicht van de denkbeelden van genoemde 
schrijvers.. De Amerikaan George Nasmyth was een door Novicows voorbeeld geïn-
spireerdee vredesactivist die in 1916 zijn Social progress and the darwinian theory: a 
studystudy of force as a factor in human relations publiceerde. Hij had in Duitsland gestu-
deerdd en was zich eraan gaan ergeren hoe daar en elders in Europa het darwinisme 
werdd ingepalmd door conservatieven en militaristen. Zie ook Bannister, Social dar-
winism,winism, 241. De Schotse psycholoog James Crichton-Browne bestreed Bernhardi's 
misbruikk van het darwinisme (Bernhardt and creation: a new theory of evolution, 
Glasgoww 1916). De Schotse arts-advocaat Robert Munro publiceerde in 1919 zijn 
FromFrom Darwinism to Kaiserism. De Amerikaanse zoöloog en eugeneticus Vernon Kel-
logg,logg, hoogleraar entomologie aan de Stanford universiteit, publiceerde in 1916 Mili-
tarytary selection and race deterioration en in 1917 Headquarters nights, waarin hij pro-
beerdee een blik achter de schermen van de Duitse commandoposten te geven. Hij 
verweett Duitse intellectuelen zoals Treitschke dat zij het verschijnsel natuurlijke se-
lectiee verabsoluteerden en zich lieten misbruiken door de Pruisische wereldmacht-
ideologie.. Crook besteedt bijzondere aandacht aan Kellogg (124-9). De Amerikaanse 
darwinistischee bioloog Raymond Pearl richtte ook zijn pijlen op Treitschke en Bern-
hardii  en legde de verbinding met de verharding in het selectiedenken die door Haec-
kell  en Weismann teweeg was gebracht (Biology and war, in: 'Journal of the Was-
hingtonn Academy of Science', 8, 1918). William CD. Whetham stelde dat de Duit-
serssers de doctrine van de survival of the fittest ontoelaatbaar hadden versimpeld door 
dede fittest te identificeren met de overwinnaars uit een oorlog (The war and the nation, 
Londenn 1917). Zie Crook, Darwinism, 158, 254. 

29.. E. Gautier, Le darwinisme social, Parijs 1880, voorwoord, vii-viii . De vermelde 
beginselenn heb ik samengevat (geen citaat, hoewel de woordkeus bijna letterlijk is). 
30.. Over Gautier en de populariteit van het darwinisme onder Franse anarchisten, zie 
L.. Clark, Social Darwinism, 76-80. 
31.. Gautier, Darwinisme social, xii (noot 1), xiii , 49, 
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32.. Ibid., 17-26. 
33.. Ibid., 36V, 68-70. 
34.. Ibid., xv, 5, 6, 13. 
35.. Ibid., 2, xiv. 
36.. Ibid., verwijzingen naar het Virchow-Haeckel debat op 13, 28, 44, 77. Citaat op 
89. . 
37.. Ibid., 53 en 77. Op p. 45 citeerde Gautier met instemming Ludwig Biichner, die 
dee excessieve verschillen tussen arm en rijk kenmerkend voor de toenmalige samen-
levingg noemde. 
38.. Tarde, Darwinisme naturel et darwinisme social, in: 'Revue philosophique', vol. 
XVI II  (1884), 607-637. Zie 607. De uitspraak over 'een bepaalde school' ontleende 
Tardee aan Delboeuf (637). G. Vadala-Papale, die hoogleraar was aan de universiteit 
vann Catania, publiceerde in 1882 in Turijn zijn Darwinismo naturale e Darwinismo 
sociale,sociale, dat als ondertitel droeg: Schizzi di scienza sociale. Twee jaar later publi-
ceerdee hij Gli ospedali e il  Darwinismo: studi sociologici, Rome 1884, waarin de 
termm darwinismo sociale veelvuldig werd gebruikt (D. Bellomy, "Social Darwi-
nism"nism" revisited, 43). 
39.. Tarde, Darwinisme, 607, 609, 614, 619, 620, 633, 635; Novicow, La critique, 

174--
40.. Tarde, Darwinisme, 607V, 612v. 
41.. Ibid., 609, 630. 
42.. Ibid., 6o8v, 6iov. In 1900 werd Tarde benoemd tot hoogleraar moderne filosofie 
aann het College de France, een post die hij tot zijn dood in 1904 bekleedde. Zijn be-
langrijkstee publicaties omvatten: Les lois de I'imitation: etude sociologique, 1890 
(herdruktt 1980); La logique sociale, 1895; Les lois sociales: esquisse d'une sociolo-
gie,gie, 1898; L'opinion et lafoule, 1901 (19103); La criminalité comparée, 1886; Etu-
desdes de psychologie sociale, 1898. Over Tarde, zie: M. M. Davis, Gabriel Tarde: an 
essayessay in sociological theory, New York 1906 (diss.); A.Matagrin, La psychologie so-
cialeciale de Gabriel Tarde, Parijs 1910; J. Milet, Tarde et la philosophic de Vhistoire, 
diss.. Parijs 1970. Zie ook L. Clark, Social Darwinism, 124-6. 
43.. Tarde, Darwinisme, 6o8v, 631, 634V. 
44.. E. de Laveleye, L'État et l'individu ou darwinisme social et christianisme, Flo-
rencee 1885. Ik heb de herpublicatie gebruikt in De Laveleye's Le socialisme contem-
porain,porain, Parijs 1893, 375-402 (met een naschrift van Spencer). 
45.. Ibid., 375V, 379. 
46.. Ibid., 383, 385^395, 400-2. 
47.. Réponse a M. Émile de Laveleye, par M. Herbert Spencer, in: E. de Laveleye, Le 
socialismesocialisme contemporain, 402-13. Zie 408V. De Laveleye toonde zich in een voet-
noott bereid om in plaats van les lois darwiniennes te spreken van les lois spencerien-
nesnes (ibid., 410, n. 1). 
48.. A. Loria, Darwinisme social, in: Revue internationale de sociologie, vol. 4, 1896, 
440-51.. "... cette tendance, ce darwinisme social, comme on Tappelle, a pris un dé-
veloppementt considerable et mérite toute notre attention." (440). 
49.. Ibid., 44] -3, 444-5 (citaat). 
50.. Ibid., 445-8. 
51.. Ibid., 450V. 
52.. G. Ambon, Darwinisme social, in: Le Journal des économistes, vol. 39, 1899. Zie 
343-7.. Ambon was redacteur van dit tijdschrift (Bernardini, Le darwinisme social, 
177V). . 
53.. Ibid., 349-351. Behalve de hier behandelde zijn nog de volgende vroege, Fransta-
lige,, publicaties over het sociaal-darwinisme te noemen: Jean Claude Harris, Le Dar-
winismewinisme et la democratie, Nice 1886; Guillaume de Greef, Le Transformisme social, 
Parijss 1895; Alfred Fouillée, Lesfausses consequences morales et sociales du darwi-
nisme,nisme, in: 'Revue des Deux Mondes\ l okt. 1904; Th. Ruyssen, Le recul du darwi-
nismenisme social, in: 'La revue du mois', 10 nov. 1906. 
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54.. Yvetle Conry, L'Introduction du darwinisme en France au XIXe siècle, 399. 
55.. Ik ontleen deze term aan C. Fagès (L''Evolution du Darwinisme sociologique), 
diee in 1899 constateerde: "Des darwinistes hétérodoxes sont venus..." (in: 'Huma-
nitéé nouvelle', vol. 3, 1899, 35). 
56.. Paul de Lilienfeld, La pathologie sociale, 1896. Zie 'introduction', p. XII I en het 
eerstee deel, Les maladies du corps social en general. 
57.. Swart, The sense of decadence, 156-159, 190. Swart noemt ook nog Sorel en Cle-
menceauu {diens Mêlee sociale uit 1895) als voorbeelden van een pessimistisch soci-
aal-darwinismee (ibid.). 
58.. Carlos Closson, Social selection, in: Journal of political economy, vol. 4 (1896), 
449V.. Closson was hoogleraar aan de universiteit van Chicago. 
59.. Ibid., 463, 464, 465 (citaat). 
60.. Ibid., 449,450. Closson noemde verder nog de Italiaan Livi , de Spanjaard Oloriz, 
enn de Zwitser Chalurmeau. Alexander Title, die zichzelf graag zag als een vertegen-
woordigerr van de nieuwe sociale aristocratie, werd vooral bekend door zijn Von Dar-
winwin bis Nietzsche, waarin hij een evolutionaire (of selectionistische) ethiek pro-
beerdee te duiden als alternatief voor de christelijk-humanitaire ethiek (zie: W. Schun-
gel,, Alexander Tille, Leben und Ideen eines Sozialdarwinisten, Husum 1980). Ripley 
publiceerdee in 1899 The races of Europe: a sociological study, (zie: P. de Rooy, De 
flessehalsflessehals van de wetenschap, in: Feit & fictie, vol. II , nr. 4, 1996, 51). Paul Broca 
waswas hoogleraar klinische chirurgie aan de medische faculteit in Parijs en oprichter, in 
1859,, van het Parijse Antropologisch Genootschap (zie m.n. voor zijn bijdrage aan 
dee craniometrie: S.J. Gould, The mismeasure of man, 82 e.v.). De antropoloog 
Ammonn behandel ik in hoofdstuk 8. Collignon was een legerarts en antropoloog, die 
nett als Ammon schedelmetingen onder dienstplichtigen verrichtte; beiden kwamen 
tott de conclusie dat de lichting van 1893 uit sterkere jongemannen bestond dan nor-
maal,, omdat zij de afstammelingen waren van de krachtige overlevers uit de Frans-
Duitsee oorlog. Vacher de Lapouge deelde overigens hun conclusie dat er van deze 
oorlogg een positief-selecterende werking was uitgegaan niet (zie: Clark, Social Dar-
winism,winism, 167). 
61.. C. Fagès, L'Evolution, 31, 35v. 
62.. J. Roger, Darwin, Haeckel et les Francais, in: Y. Conry, De Darwin au darwi-
nisme:nisme: science et ideologie, 149-162 (zie vooral 160). 
63.. Ibid., 149. 
64.. Célestin Bougie, La sociologie biologique et Ie régime des castes, 'Revue Philos-
ophique',, vol. 49 (1900), 337-53; id., Leproces de la sociologie biologique, 'Revue 
Philosophique',, vol. 52 (1901), 121-146. Over Bougie, zie L. Clark, Social Darwi-
nism,nism, 127-8. 
65.. René Worms, Organisme et société, Parijs 1896. Worms begon de inleiding van 
zijnn boek met de zeer comtistische zin: "L'ordre historique du développement des 
sciencess est, comme leur ordre logique, fondé sur leur complexité." Hij voegde hier-
aann toe dat de sociale wetenschappen, hoewel het meest complex, ook de grootste be-
loftee inhielden omdat ze konden leiden tot "de vervolmaking van het menselijk 
leven".. (Ibid., 5). 
66.. Ibid. All e aangehaalde termen zijn terug te vinden in de titels van de hoofdstuk-
kenn en paragrafen in Worms' boek. 
67.. Clark, Social Darwinism, i 20-2. Tot de sociologen uit de invloeds- en beïnvloe-
dingssfeerr van Worms behoorden: Jacques Novicow, Paul von Lilienfeld, Guillaume 
dee Greef, Edmond Perrier, Alfred Espinas, Marie-Jean Guyau en Alfred Fouillée. 
68.. Behalve De Rousiers behoorden ook Robert Pinot en Paul Bureau tot de groep 
rondd Demolins en 'La science sociale'. Zie Clark, Social Darwinism, 129-133. 
69.. P. Broca, Les selections, in: 'Revue d'Anthropologic' 1 (1872), 683-710. 
70.. E. Seidler en G. Nagel, Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) und der Sozial-
darwinismusdarwinismus in Frankreich, in: G. Mann, Biologismus im 19. Jahrhundert, 94-107. 
Ziee m.n. 97-9, 101-2, 104. 
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71.. Ter illustratie recapituleer ik de termen die de 'ontdekkers van het sociaal-darwi-
nisme'' gebruikten om de verbinding tussen sociologie en darwinisme aan te geven. 
Tardee sprak van "les darwiniens sociologistes", Novicow van "les sociologues dar-
winiens""  en "la sociologie biologique", De Laveleye van een "sociologie évolution-
niste",, Loria had het over de "darwinisten met hun sociologie". Bovendien: Closson 
schreeff  over "de selectionistische school in de sociologie", Bougie over "la sociolo-
giee biologique" en Fagès gebruikte de aanduiding "darwinisme sociologique". Ik heb 
geenn reden gevonden waarom ze met deze verschillende termen niet allemaal onge-
veerr hetzelfde verschijnsel wilden aanduiden, namelijk een sociologisch darwinisme 
datt in die tijd onder sociologen kennelijk op zo'n brede aanhang kon rekenen dat alle 
genoemdee auteurs er melding van maakten. 
72.. Clémence Royer, Origine des espèces, 1862. De inleiding van Royer telde maar 
liefstt 45 pagina's, bevatte een fel antireligieuze polemiek en wijdde tien pagina's 
langg uit over de mogelijke sociale interpretaties van Darwins theorie. Royer toonde 
zichh hierbij een uitgesproken laissez-faire liberaal, waarvoor tekenend was dat zij 
'strugglee for existence' bij voorkeur vertaalde met de term i a concurrence vitale'. 
Ziee Clark, Social Darwinism, 12-16 en Bernardini, Le darwinisme social, 71-80. Vol-
genss Clark was Royer, met haar inleiding, verantwoordelijk voor de eerste Franse 
versiee van het sociaal-darwinisme (ibid., 12) 
73.. Bernhardi, Deutschland und der nachste Krieg (1912), Claus Wagner, Der Krieg 
alsals schqffendes Weltprinzip (1906), Sebald Steinmetz, Die Philosophie des Krieges 
(1907),, Ernst Haeckel, Ewigkeit: Weltkriegsgedanken über Leben und Tod, Religion 
undund Entwicklungslehre (1915), Peter Chalmers Mitchell, Evolution and the war 
(1915,, in 1916 in het Nederlands vertaald door Nico van Suchtelen als 'Evolutie en 
oorlog'),, Wilfred Trotter, Instincts of the heard in peace and war (1916), Maximilian 
Harden,, Krieg und Friede (1918) en Andrew Carnegie, War as the mother of valor 
andand civilization (1910). Zie verder over dit thema J.M.G. van der Dennen, The origin 
ofof war, in het bijzonder hoofdstuk 4. 
74.. Ratzel, Der Staat und sein Boden (1896), Charles Harvey, The biology of British 
politicspolitics (1904), Charles Pearson, National life and character (1893), David Ritchie, 
DarwinismDarwinism and politics (1889) en The principles of state interference (1891), Wil-
helmm Schallmayer, Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Vólker (1903), Emil 
Schalk,, Der Wettkampf der Völker (1905), Heinrich Ziegler, Natur und Staat (1903-
1918),, Friedrich Lütgenau, Darwin und der Staat (1905), Constantin Frantz, Natur-
lehrelehre des Staates (1870). Zie ook Alexander Ecker, La lutte pour I 'existence dans la 
naturenature et dans la vie des peuples, in: 'Revue Scientifique', 2e serie, 2, 1872, p. 814-
222 en Victor Bérard, l'Angleterre et l'imperialisme (1900). 
75.. Carnegie, The gospel of wealth (1890), Marshall, The economics of industry 
(1879)) en Principles of economy (1890), Crozier, Wheel of wealth: political economy 
onon the lines of modern evolution (1906), Letourneau, L'evolution de la propriété 
(1889);; Spencer, The man versus the state, 1884 (zie Hawkins, Social Darwinism, 
95-6).. Zie ook Alfred Ploetz, Die Tiichtigkeit unserer Rasse und der Schutz der 
SchwachenSchwachen (1895) en William Preyer, Die Concurrenz in der Natur (1882). 
76.. Eduard Bernstein, Ein Schuier Darwins als Vertheidiger des Sozialismus ('Die 
Neuee Zeit', vol. 9 (1890-1), 171 -7), Karl Kautsky, Darwinismus und Marxismus, in: 
Diee Neue Zeit, vol. 13 (1894-5), 709-16, August Bebel, Die Frau und der Sozialis-
musmus (1879), Enrico Ferri, Socialisme et science positive: Darwin, Spencer, Marx, 
(1896),, Bernard Bosanquet, Socialism and natural selection, in: Aspects of the social 
problemproblem (1895), Sidney Webb, Towards social democracy? Study of social evolution 
(1916),, Frederick Headley, Darwinism and modern socialism (1909), Anton Panne-
koek,, Marxismus und Darwinismus (1912), Karl Pearson, Socialism and natural se-
lection,lection, in: 'Fortnightly Review' (new series), vol. LVI , (1894), Alfred Ploetz, Ras-
sentiichtigkeitsentiichtigkeit und Sozialismus, in: 'Neue Deutsche Rundschau' (1894), Albert 
Schaffle,, Die Quintessenz des Sozialismus (1874), Oscar Schmidt, Darwinismus und 
SozialdemokratieSozialdemokratie (1878), Heinrich Ziegler, Die Naturwissenschaft und die Socialde-
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mokratischemokratische Theorie (1893), Ludwig Woltmann, Die Darwin'sche Theorie und der 
SozialismusSozialismus (1899), Zie verder nog: Heinrich Cunow, Darwinismus contra Sozialis-
mus,mus, in: 'D ieNeue Zeit ', vol. 8 (1890), 326-33 en 376-86 en Willia m Graham, Socia-
lism,lism, new and old, (1890). 
77.. L. Gumplowicz, Der Rassenkampf (1883), J. B. Haycraft, Darwinism and race 
progressprogress (1895), W. Ripley, The races of Europe (1900), R.R. Rentoul, Race culture 
oror race suicide? (1906), C.W. Saleeby, Parenthood and race culture (1909). De 
naamm van Alfred Ploetz is o.a. verbonden met het tijdschrift 'Archiv für Rassen- und 
Gesellschaftsbiologie'' (1911-1944). Zie Nancy Stepan, The idea of race in science: 
GreatGreat Britain 1800-1960, Oxford 1982. 
78.. Over de verhouding tussen darwinisme en sociologie zie: Georges Chatterton-
Hill ,, Heredity and selection in sociology (1907), C.A. Ellwood, The influence of 
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radicalism"enn dat er pas in de loop van de jaren '80 een breuk met Spencer optrad 
toenn deze zich als een anti-socialist ontpopte. 
7.. De acht plaatsen in My life zijn: dl. I, 104 ("my very scanty knowledge of [Owen's] 
workk was not sufficient to prevent my adopting the individualist views of Herbert 
Spencer..."),, 175-7 (waarin Wallace Spencers "law of social justice" onderschrijft 
enn hij Spencer en Ruskin beiden betitelt als "those great thinkers whom all delight to 
honour"),, dl. II , 23 (waarin hij aangeeft "immensely impressed" te zijn door Spen-
cerss First principles), 27 (waarin hij aangeeft dat hij door Spencers Social staties 
werdd geïnspireerd tot het bestuderen van de problematiek van het grondbezit en de 
mogelijkee nationalisatie ervan), 235 (waarin hij zijn grote bewondering voor Social 
statiesstaties uitspreekt en aangeeft dat vooral het hoofdstuk 'The right to the use of the 
earth'' een blijvende indruk op hem maakte), 238 ("having become strongly impres-
sedd by the teachings of Spencer, Mill , and other writers as to the necessity for restric-
tingg rather than extending State agency..."), 266 (geciteerd in hoofdtekst), 267 
(waarinn hij aangeeft dat Bellamy's Looking backward het enige boek na Spencers So-
cialcial staties was dat hij meteen nog een tweede keer las). Spencers invloed op Wallace 
iss ook onderkend door Ruse (Monad, 203V), Crook (Darwinism, 55V) en Greta Jones 
(Social(Social Darwinism, 25). 
8.. My life, II , 23 (citaat), 27 en 235. 
9.. Ibid., 23V., p. 27. 
10.. Ruse, Monad, 198-9. 
11.. Brieven van Spencer van 25 april en 6 juli 1881, in: J. Marchant, Alfred Russel 
Wallace:Wallace: Letters and reminiscences, II , 154-5. Voor Wallace's kennismaking met 
Henryy George, zie My Life, II, 255. 
12.. W. George, Biologist Philosopher, 223. 
13.. Marchant, II , 59V. Spencer begon zijn brief van 10 aug. 1894 met de woorden: 
"Dearr Mr. Wallace, -Though we differ on some points we agree on many..." (ibid.). 
Ziee voor Wallace over de Salisbury-affaire: My life, II , 32. 
14.. My life, II , 33; Marchant, II , 211; Wallace nam de briefwisseling met Spencer 
overr de grondpolitiek, vergezeld van mild-kritische commentaren, op in zijn auto-
biografiee (My life, II , 28-30; zie ook ibid., 240). In een brief uit 1864 aan Darwin had 
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hijj  geschreven: "I am utterly astonished that so few people seem to read Spencer, and 
thee utter ignorance there seems to be among politicians and political economists of 
thee grand views and logical stability of his works. He appears to me as far ahead of 
Johnn Stuart Mil l als J.S.M, is of the rest of the world, and, I may add, as Darwin is of 
Agassiz.""  (George, Biologist Philosopher, 89). 
15.. Ruse, Monad, 204; Wallace, Maatschappelijke omgeving en zedelijke vooruit-
ganggang (1913), 55-
16.. Crook, Darwinism, 56; Wallace had, net als Spencer, de neiging om regeringen 
alss bron van alle kwaad te zien. Zie My life, II, 208, 238, 249. 
17.. W. Wolfe, From radicalism to socialism, 1-8. Hoewel de Chartisten tot de stro-
mingg van het radicalisme behoorden, ontstond er in de jaren '50 een middle class-ra-
dicalismee met een volledig individualistische en liberale visie (ibid., 7). 
18.. George, Biologist Philosopher, 219-221; Wallace, My life, 235V. Wallace publi-
ceerdee in 1880 het artikel How to nationalise the land: a radical solution of the Irish 
landland problem in de 'Contemporary Review'. Toen het jaar erna, mede door toedoen 
vann dit artikel, de Land Nationalisation Society werd opgericht, werd Wallace geko-
zenn als eerste voorzitter. 
19.. In My life, 238, gaf Wallace aan dat hij sterk onder de indruk was geraakt van de 
'leerstellingen'' van Spencer en Mil l omtrent de noodzaak om de overheid en haar in-
vloedd te beperken, ter verklaring dat hij in de periode 1871-1879 de kwestie van de 
hervormingg van het grondbezit liet rusten. Vgl. ibid., 266. 
20.. Wolfe, From radicalism, 24, 27, 54-6, 64V. 
21.. Wallace, The limits of natural selection as applied to man, in 1869 gepubliceerd 
inn de 'Quarterly Review'; Voor een verklaring vanuit het spiritisme, zie George, Bio-
logistlogist Philosopher, 72-3; voor een verklaring vanuit het selectionisme, zie Gould, 
TheThe panda 's thumb, 43-51. 
22.. Wallace, True individualism - the essential preliminary of a real social advance, 
in:: Studies scientific and social, II . Dit geschrift laat zien hoezeer Wallace ook laat in 
zijnn leven, na zijn overstap op het socialisme, een synthese bleef nastreven met zijn 
eerdere,, radicale en spenceriaanse opvattingen. Overigens stond Spencer kritisch te-
genoverr Bentham's vertrouwen in het vermogen van de overheid om via wetgeving 
tott goed gedrag te prikkelen. 
23.. Wolfe, From radicalism, 10, 13. 
24.. Ibid., 10-12. 
25.. Wallace, True individualism, 510, 519; Wolfe, From radicalism, 14V. 
26.. In 1870 schreef Darwin in een brief aan Wallace: "I hope it is a satisfaction to you 
too reflect - and very few things in my lif e have been more satisfactory to me - that we 
havee never felt any jealousy towards each other, though in some sense rivals." (Wal-
lace,, My life, II , 16). Toen Wallace in 1882 een eregraad van de universiteit van Du-
blinn ontving, werd hij in de toespraak die men tot hem richtte "the friendly rival of 
Darwin""  genoemd. Wallace zelf omschreef Darwin als "my kind friend and teacher." 
(Ibid.,, 102). 
27.. Paul Crook (Darwinism) noemde Wallace "in many ways a purer than pure Dar-
winist""  (55) en Stephen Jay Gould kenschetste hem als "an ardent selectionist who 
farr out-Darwined Darwin" (Ever since Darwin, 50). In My life, II , schreef Wallace: 
"...somee of my critics declare that I am more Darwinian than Darwin himself, and in 
this,, I admit, they are not far wrong." (22). 
28.. Bowler, Charles Darwin, 109. 
29.. Wallace, On the law which has regulated the introduction of new species, in: 'An-
nalss and Magazine of Natural History', sept. 1855. Het artikel maakte weliswaar in-
drukk op Lyell en Darwin, maar zijn ware betekenis werd niet onderkend. Wallace for-
muleerdee in zijn artikel de volgende evolutionaire wetmatigheid: "Every species has 
comee into existence coincident both in space and time with a pre-existing closely al-
liedd species." Zie H. Lewis McKinney, Wallace and natural selection, xvii , 38V en 
Williams-Ellis,, Darwin 's moon, 132. 
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30.. Wallace, On the tendency of varieties to depart indefinitely from the original 
type,type, in: Glick en Kohn, Charles Darwin: On evolution, 337-45. Zie Bowler (Char-
lesles Darwin, 112-3), waar terecht wordt betoogd dat het essay van Wallace zeker geen 
volledigee weergave bevatte van Darwins denkbeelden. De paniek die Darwin na ont-
vangstt van het essay beving ("So all my originality, whatever it may amount to, will 
bee smashed", schreef hij op 18 juni 1858 zwartgallig aan Lyell) moet volgens Bowler 
alss een overreactie worden opgevat. De belangrijkste brieven, die Darwin in deze pe-
riodee aan Wallace, Lyell en Hooker schreef, zijn opgenomen in F. Burkhardt (ed.), 
CharlesCharles Darwin 's Letters: a selection 1825-1859, Cambridge 1996. 
31.. Wallace, My life, II , 83V, I, 372. 
32.. H. Clements, Wallace, 22, 39; Wallace, My life, II, 201. Het interview met Wal-
lacee onder de titel The last of the Great Victorians verscheen oorspronkelijk in 'The 
Millgatee Monthly', aug. 1912. 
33.. Burkhardt, Letters, 203-4. 
34.. 'Anthropological Review' 2, 1864. Dit artikel werd oorspronkelijk als paper 
voorgelegdd aan de Anthropological Society. 
35.. Crook, Darwinism, 27, 21 I v (noot 60); G. Jones, Social Darwinism, 29-30. 
36.. Wallace vermeldt in My life, II , 418, dat Darwin het artikel hoog waardeerde, 
"thoughh at the same time he was quite distressed at my conclusion that natural selec-
tionn could not have done it all. 
37.. In 1869 schreef Wallace aan Darwin: "I venture for the first time on some limita-
tionn of the power of natural selection." (aangehaald in Degler, In search, 59). Het 
aangehaaldee artikel van Wallace verscheen in de 'Quarterly Review', 1869. De ver-
bindingg met het spiritisme wordt gelegd door Degler (60). De verklaring vanuit het 
hyper-selectionismee is te vinden bij Gould, Panda 's thumb, 43-51. 
38.. Wallace, My life, II , 22, 2 15 (citaat). In 1896 schreef Wallace het essay The pro-
blemblem of utility, dat hij voorlas voor de Linnean Society. Ook in zijn Darwinism 
(1889)) komt op vele plaatsen het belang van utiliteit naar voren. Zie verder George, 
BiologistBiologist Philosopher, 253. 
39.. Gould, Panda's thumb, 45, 47, 48, 49, 50; Wallace, My life, I, 497, 427; Cle-
ments,, Wallace, 45-6. 
40.. Desmond en Moore, Darwin, 569V; Gould, Panda's thumb, 47. 
41.. Wallace, Darwinism, 435V, 440V; My life, II, 84; Crook, Darwinism, 56; Lewis 
McKinney,, Wallace, 145-6. 
42.. Wallace, Darwinism, 4i6n, 420n., 435V, 438n 44OV. Overigens, Darwin gaf in 
18822 financiële steun aan een Engelse vertaling van één van Weismanns boeken 
(Studies(Studies in the theory- of descent), zie Desmond en Moore, Darwin, 659. 
43.. Wallace, My life, I, 422V (cursivering toegevoegd). 
44.. Ibid., 423. 
45.. Ibid., II , 17-20. Het deel van de seksuele selectie-theorie dat Wallace wél accep-
teerdee betrof het gevecht tussen de mannelijke dieren tijdens de voortplanting. 
46.. Ibid., II , 8-9. Alleen utiliteit bepaalde wat wel en niet werd geëlimineerd. "The 
principlee of 'utility' , ... I have always advocated unreservedly..." (ibid., 2iv). Voor 
hett utiliteitsbeginsel bij Darwin, zie Origin, 115, 130, 132, 169, 175, 186,443,459. 
47.. M.J. Kottier, Alfred Russel Wallace, the origin of man, and spiritualism, 163-4. 
48.. Kottler, Wallace, 145, 162. 
49.. Ibid., 147. Ook Huxley, Galton, Tyndall, Samuel Butler, E.R. Lankester, Roma-
ness en Darwin zelf woonden séances bij. 
50.. Ibid., 153, waar het slot van het artikel Origin of human races wordt geciteerd. 
51.. Ibid., 156. 
52.. Wallace, My life, II , 53. 
53.. Ibid., 14, 75-77, 255; Desmond, Huxley, evolutions high priest, 131. 
54.. Wallace, My life, II , 107, 111; M. Drabble, The Oxford companion to English lite-
rature,rature, 387. George verloor de verkiezing. 
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55.. Clements, Wallace, 60; Ruse, Monad, 200; Wallace, My life, II , 199, 266, 268, 
270V;; George, Biologist Philosopher, 269. Bellamy, die een belangrijke inspiratie-
bronn was voor H.G. Wells, overleed in 1898 aan tuberculose. 
56.. Wallace, My life, II, 199. 
57.. Ibid., 269. 
58.. Wallace, Human selection, herdrukt in Wallace, Studies scientific and social, I; 
ziee p. 526. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in 'Fortnightly Review', sept. 1890; 
Wallace,, True individualism, in: Studies scientific and social, II , 510 e.v.; zie ook My 
life,life, II , 271-2, waar hij, temidden van het exposé van zijn socialisme, de verbinding 
mett Spencer probeerde te leggen: "Equality of opportunity is, as Herbert Spencer has 
shownn in his 'Justice', the correlative of natural selection in human society, and has 
thuss a broad foundation in the laws of nature. But Spencer did not follow out his prin-
cipless to their logical conclusion as I have done." M.a.w., Spencers ideaal van gelijke 
kansenn en sociale rechtvaardigheid had hem logischerwijze tot een vorm van socia-
lismee moeten brengen, meende Wallace. 
59.. Wallace, Human selection, 513-5; My life, II , 209, 267. 
60.. Wallace, Human selection, 513, 515. 
61.. Ibid., 518-521. 
62.. Ibid., 520, 524. 
63.. Ibid., 510, 512. 
64.. Ibid., 525V. 
65.. Wolfe, From radicalism, 17, n. 41; Clements, Wallace, 178; George, Biologist 
Philosopher,Philosopher, 271, stelt dat Wallace een biologische interpretatie aan het socialisme 
gaf;; vgl. het oordeel van Paul Crook: "Socialists were fatally attracted to the Galto-
niann ideal of protoplasmic engineering. It might create superior human materials for 
thee great socialist experiment, and also give socialism a modern and scientific 
image.""  {Darwinism, 84). Overigens rangschikt Crook Wallace ten onrechte onder 
hett neo-lamarckisme (ibid.). Voor Wallace's vrees voor ontaarding, zie zijn Maat-
schappelijkeschappelijke omgeving en zedelijke vooruitgang, 44-9. 
66.. Wallace, My life, II , 272-3; Williams-Ellis, Darwin 's moon, 223; Grant Allen was 
eenn van de eerste aanhangers van de beweging die naar nationalisatie van het grond-
bezitt streefde. Wallace loofde zijn literaire talent en natuurfilosofisch inzicht (ibid., 
262);; Hawkins, Social Darwinism, 165V, 226-9; Francis en Morrow, History of Eng-
lishlish political thought, 294V. 
67.. G.B. Shaw, The Revolutionist's handbook, 1905, 46, 41V, als aangehaald door 
Franciss en Morrow, History of English political thought, 302. Shaw meende dat de 
vooruitgangg afhing van het ontstaan van een "democratie van supermensen". De 
'Yahoo'' verwijst naar Gulliver 's Travels waarin de Yahoos figureren als beesten in de 
gedaantee van mensen; over de verbinding tussen Wallace en de ideeën tot grondna-
tionalisatiee bij de Fabians, zie George, Biologist Philosopher, 223. Onder historici 
wordtt overigens verschillend gedacht over de betekenis van de eugenetica binnen de 
Fabian-beweging.Fabian-beweging. C. Shaw (Eliminating the Yahoo, in: 'History of political 
thought',, vol. 8, 1987, 543) stelt: "Sociaal-darwinisme, eugenetica en Fabianisme 
kondenn wel voor elkaar gemaakt zijn." G.R. Searle daarentegen (Eugenics and class, 
in:: Ch. Webster, Biology, medicine and society, 231, 240-2) benadrukt het gewicht 
datt de Fabians aan omgevingsfactoren toekenden en meent dienovereenkomstig dat 
slechtss sprake was van een flir t met de eugenetica. Zie Hawkins, Social Darwinism, 
159,, n. 14. Hawkins zelf concludeert dat de relatie tussen Fabianisme en sociaal-dar-
winismee complex is en daarom ongeschikt voor eenvoudige generalisaties. (168). 
68.. Hawkins, Social Darwinism, 160-2, 164. 
69.. Crook, Darwinism, 84; Beatrice Webb, My apprenticeship, 192-3. 
70.. Hawkins, Social Darwinism, 151. 
71.. Crook, Darwinism, 54-6, plaatst Wallace - ten onrechte naar mijn mening - op 
éénn lijn met Huxley als tegenstanders van de 'imperialistische' neigingen van de bio-
logie. . 
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8.. WETENSCHAP ALS REMEDIE 

i .. D.W. Forrest, Francis Galton: the life and work of a Victorian Genius, 180-2. Vol-
genss Forrest was Galton destijds nog niet bekend met het werk van Bertillon, die hij 
laterr in Parijs opzocht. Zie over Galton verder N.W. Gillham, A life of Sir Francis 
Galton,Galton, Oxford 2001. 
2.. Galton, Memories of my life, 249V, 257. Na 1894 werd het laboratorium verplaatst 
naarr de universiteit van Oxford. 
3.. Galton, Hereditary talent and character, in: 'Macmillan's Magazine' 12 (157-66, 
318-27),, 1865. 
4.. Forrest, Galton, 138V, 217, 227. 
5.. Galton, Memories, 287V. 
6.. Galtons moeder Violetta was de oudste dochter van Erasmus Darwin uit diens 
tweedee huwelijk met Elizabeth Pole, een buitenechtelijke dochter van de Earl of 
Portmore.. Darwins vader Robert Darwin was de zoon van Mary Howard, de eerste 
vrouww van Erasmus Darwin. (Zie de stamboom in J. Browne, Darwin, p. xiv-xv). 
7.. Forrest, Galton, 39 e.v., 65. Galton publiceerde zijn reiservaringen in Tropical 
SouthSouth Africa (1853) en bundelde zijn praktische tips voor ontdekkingsreizigers in 
TheThe art of travel, 1854. 
8.. Galton, Hereditary Genius, 1869 (herdruk 1979) 14, 24. Over Galtons sterke nei-
gingg tot kwantificeren, zie ook Gould, Mismeasure, 75-7. 
9.. Galton, Hereditary Genius, 1. 
10.. Ibid., 33-4. 
11 1. Forrest, Galton, 169, 135. 
12.. Galton, Hereditary Genius, inleiding bij de editie van 1892, xxii . 
13.. Ik doel op de kritiek van Alphonse de Candolle (fils) uit 1872 op Galtons deter-
ministischee erfelijkheidsdenken. Twee jaar later publiceerde Galton zijn English men 
ofof science: their nature and nurture. Zie Forrest, Galton, 122. 
14.. Darwin, Autobiography, 22. Ik heb de Oxford U.P.-editie gevolgd en niet de daar-
vann soms afwijkende Nederlandse vertaling van Fieke Lakmaker {De autobiografie 
vanvan Charles Darwin, Amsterdam 2000, 36V), die is gebaseerd op de editie van Nora 
Barloww uit 1958. 
15.. Galtons regressiewet is een toepassing van Quetelets statistische wet van 'de af-
wijkingg van een gemiddelde'. Galton was een bewonderaar van Quetelet. Zie Hered-
itaryitary Genius, 26-32. 
16.. Hij deed dit, zij het voorzichtig, al in Hereditary Genius, (367V) en later in Na-
turaltural inheritance (1889). In de nieuwe inleiding voor Hereditary Genius die hijj  bij de 
heruitgavee van 1892 schreef, zei hij te betreuren dat hij in dat boek niet verder was 
ingegaann op het verschil tussen variaties en 'sprongen' (xvü). 
17.. Galton gebruikte, evenals zijn Britse tijdgenoten, race zowel in de betekenis van 
'ras',, als van 'volk' of 'natie'. Ik vermoed dat hij die betekenissen in de kern als sy-
noniemenn beschouwde. Hij was er in elk geval van overtuigd dat er een Brits ras (in 
dee zuiver biologische betekenis van het woord) bestond; Hereditary Genius, inlei-
dingg 1892, xxii . 
18.. Ibid., 382. Vgl. Forrest, Galton, 98. 
19.. Forrest, Galton, 99V. 
20.. Darwin, Descent, II , 403. 
21.. In Hereditary Genius, 360, had Galton het, sprekend over het Britse volk, over 
"thee most valuable life-blood of her modern race" en op 368 over "The dominant in-
fluencee of pure blood over mongrel alliances..." Galton besteedde aandacht aan de 
pangenese-theoriee op pp. 363V, 367 en 371. Zie ook Gillham, A life of Sir Francis 
Galton,Galton, 173-81. 
22.. 'Nature', 1870, 501. 
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23.. Darwin, Descent, I, 111-2. De passages over de Spartanen en de klaagzang van 
Theogniss zijn te vinden in de 2e uitgebreide ed. van 1875 (29). Diverse verwijzingen 
vann Darwin naar Galton gingen gepaard met lovende woorden. Zo noemde hij Her-
editaryeditary Genius een "bewonderenswaardig werk" (I, 111) en omschreef hij de argu-
mentatiee van Galton daarin als "ingenieus en origineel" (i77n). 
24.. Darwin, Descent, I, 174. 
25.. Darwin, Descent, II , 403. 
26.. Darwin, Descent, 2e ed. 1875, 618, 36 e.v., 564-5. 
27.. Ibid., 104. Galtons artikel, Gregariousness in cattle and in man, verscheen in 
'Macmillan'ss Magazine', feb. 1871. 
28.. Volgens Daniel Kevies (In the name of eugenics, 23) onderschreef Pearson de 
staatsfilosofiee van Fichte. 
29.. Galtons nieuwe eugenetische religie zou in de plaats moeten komen van be-
staandee kerkelijke waarden, die volgens hem in eugenetisch opzicht suïcidaal waren. 
Voorall  het celibaat wees hij af, omdat het ertoe leidde dat priesters, als (doorgaans) 
hoogstaandee mensen, zich niet vermenigvuldigden. Zie Forrest, Galton, 100, 168-
170,, 232-3. In 1894 publiceerde Galton The part of religion in human evolution in: 
'Nationall  Review', 1894. 
30.. Desmond en Moore, Darwin, 664V, 673V. 
31.. Ontleend aan Forrest, Galton, 273. 
32.. Galton, Hereditary Genius, 352V, 362. Behalve hier, pleitte Galton ook voor ras-
verbeteringg in het artikel Hereditary improvement in 'Fraser's Magazine', 1873, nr. 
7.. Het citaat stamt uit dit artikel, p. 129; zie ook Forrest, Galton, 135V, 169, 276. 
33.. Ontleend aan Forrest, Galton, 161. 
34.. Crook, Darwinism, 84; Forrest, Galton, 285V. 
35.. Galton, Huxley-lezing, in: 'Nature', 1901, nr. 64. 
36.. Galton, Hereditary Genius, 336V, 339 (citaat). 
37.. Ibid., inleiding bij de uitgave van 1892, x, xxiv-xxvi . 
38.. Galton, Hereditary Genius, 338. 
39.. Galton, Hereditary Genius, xxiü, I, 342v. 
40.. Geciteerd in Forrest, Galton, 161. 
41.. In zijn lezing Eugenics: its definition, scope and aims, die Galton op 16 mei 1904 
hieldd voor de Sociological Society, zei hij: "...Eugenics co-operate with the wor-
kingss of Nature by securing that humanity shall be represented by the fittest races. 
Whatt Nature does blindly, slowly, and ruthlessly, man may do providently, quickly, 
andd kindly." (In: Sociological papers I, ed. F. Galton, E. Westermarck, P. Geddes, 
Londenn 1905). Door eugenetisch handelen kon de mens volgens Galton dus niet al-
leenn de werking van de evolutie imiteren, hij kon haar zelfs overtreffen door het-
zelfdee resultaat sneller en met minder moeilijkheden te bereiken. 
42.. Clive Ponting, Churchill, Londen 1994, 100-105. Ponting legt geen verband met 
Galtonss eugenetica. Uit een brief die hij aanhaalt van Churchill aan Asquith blijkt 
echterr duidelijk hoezeer Churchill op dit punt langs galtoniaanse lijnen dacht: 'The 
unnaturall  and increasingly rapid growth of the feeble-minded and insane classes, 
coupledd as it is with a steady restriction among all the thrifty, energetic and superior 
stockss constitutes a national and a race danger which it is impossible to exagge-
rate...".. Ibid, 102. 
43.. Galton e.a., Sociological papers I, x, xiv, xv, xviii , 45-50. 
44.. Kidd gebruikte de term "lethal chambers". 
45.. Galton e.a.. Sociological papers, I, 58, 61, 63, 65, 68. 
46.. Ibid., 74V. Shaws Man and Superman uit 1903 is sterk door de eugenetische 
modee van die tijd beïnvloed. 
47.. Galton e.a., Sociological papers II , 1906, 3, 17, 19, 20, 24, 47. 
48.. Ibid., 33, 35, 37,42. 
49.. Kevies, In the name, i n , 112. Rond 1914 waren diverse sterilisatiewetten buiten 
werking,, omdat ze als ongrondwettig werden beschouwd. Het was de bekende zaak 
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BuckBuck versus Bell, waarin Laughlin als adviseur optrad, die tot de uitspraak van het 
Hooggerechtshoff  leidde dat sterilisatie grondwettig werd verklaard. De overwegin-
genn van rechter Wendell Holmes waren duidelijk eugenetisch getint. (Ibid., 1 tov). 
50.. De nazi's pasten dwangsterilisatie toe op ongeveer 360.000 personen in Duits-
landd die leden, of werden geacht te lijden, aan een erfelijk bepaalde aandoening. Zie 
overr dit thema P. Weindling, Health, race and German politics between National 
UnificationUnification and Nazism. Vgl. Evans, Rereading, 145-8. 
51.. Wallace, Studies scientific and social, I, 509. Zie Kevies, In the name, 70. 
52.. A. Schaffle, Bau und Leben, 1, voorwoord. Schaffle noemde hier het werk van 
Comtee geniaal en baanbrekend, dat van Spencer waardevol. Maar tegelijk bena-
druktee hij dat hij zijn boek "onafhankelijk geconcipieerd" had en al grotendeels had 
uitgewerktt voordat hij kennis maakte met de belangrijkste werken van Spencer en 
mett de originelen van het werk van Comte. Wellicht is de toevoeging 'origineel' hier 
niett zonder betekenis. Het is moeilijk voorstelbaar dat een voormalig hoogleraar in 
dee economie en de staatswetenschap aan de universiteiten van Tubingen en Wenen, 
zoalss Schaffle, geen kennis droeg van de belangrijkste denkbeelden van deze twee 
grotee denkers van de negentiende eeuw, al was het maar langs indirecte weg, via het 
werkk van anderen. Overigens bevat zijn werk diverse verwijzingen naar Comte en 
Spencer.. Na zijn dood in 1903 werd Schaffle in de necrologieën die verschenen in de 
'Neuee Züricher Zeitung' en de Weense 'Zeit' in verband gebracht met Spencer. 
(Schaffle,, Aus meinem Leben, 203, 2o8v). Bau und Leben bereikte in 1896 een 
tweedee druk en werd in het Italiaans vertaald. Gustav Schmoller beschouwde het als 
dee eerste belangrijke Duitse poging om een omvattende sociologie tot stand te bren-
gen.. (Aus meinem Leben, 127, 203). 
53.. Reeds bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog, in de zomer van 1870 - een 
halfjaarr vóór zijn ministerschap dus - werd Schaffle in de Duitse pers een spion van 
Oostenrijkk genoemd. Door zijn benoeming in 1868 tot hoogleraar in Wenen had hij 
hett Oostenrijks staatsburgerschap verworven. Hij trad aansluitend op als adviseur 
vann de Oostenrijkse regering in staatsrechtelijke aangelegenheden die verband hiel-
denn met de nationaliteitenkwestie binnen de Donaumonarchie. In oktober 1870 
leiddee dit tot twee audiënties bij keizer Frans-Jozef. (Aus meinem Leben, 192-3, 155, 
198,, 200V). 
54.. Ibid., 23V, 63. 
55.. Schaffle heeft de gedachtenwisseling met Bismarck weergegeven in zijn memoi-
res,, Aus meinem Leben (143-181). Zie ook: Bismarck, Gesprache, ed. W. Andreas, 
Birsfelden-Basel,, z.j., II , 350. Hieruit blijkt dat Bismarck vooral uit tactische over-
wegingenn voor een voorzichtige, geleidelijke, invoering van sociale verzekeringen 
wass en voorlopig wilde volstaan met de ongevallenverzekering. Schaffle daarente-
genn dacht aan een omvangrijker regeling, die tevens een ouderdomsvoorziening, in-
validenzorgg en de zorg voor weduwen en wezen omvatte. 
56.. Als jong journalist raakte Schaffle bevriend met de uitgever Johann Georg Cotta, 
eenn edelman die hem introduceerde in de hogere kringen van zowel Württemberg als 
Oostenrijk.. (Aus meinem Leben, 51 e.v). 
57.. Ibid., 89V, 127. In 1863 publiceerde Schaffle het artikel Schulze-Delitsch und 
LassalleLassalle in de 'Deutsche Vierteljahrsschrift'. 
58.. Schaffle, Aus meinem Leben, 123, 13OV. 
59.. Schaffle, Bau und Leben, II , iv. 
60.. Ibid., 146. 240V, 187, 173-8. 
61.. Darwin, Notebook B, 74; Schaffle, Bau und Leben, 2-4. 
62.. Schaffle, Bau und Leben, II , 14-19, 485, 25. 
63.. Ibid., 29V. De karikatuur verscheen in het blad 'Floh' en Schaffle maakt er mel-
dingg van in zijn autobiografie, 225. 
64.. Schaffle, Bau und Leben, II , 29, 9V, 56, 36, 296. 
65.. Ibid., 56, 59, 62. 
66.. Ibid., 53, 57. 
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67.. Aus meinem Leben, 149. 
68.. Ibid.; Bau und Leben, II , 395, 270. 
69.. Bau und Leben, II, 245V, 235 v, 242, 379. 
70.. Ibid., 401. 
71.. Ibid., 402; ook in Aus meinem Leben komt een beperkt aantal antisemitische uit-
latingenn voor. Zo vertelt Schaffle dat Lorenz von Stein bankroet is gegaan door "een 
mett geldwissels woekerende Jodin" (152). Elders beroept hij zich erop te hebben ge-
pleitpleit voor het opruimen van het overwegend joodse grootgrondbezit (201) en stelt hij 
antikapitalismee op één lij n met antisemitisme (223). 
72.. Over het sociaal parasitisme zie vooral: Bau und Leben, II , 391-4, 399. 
73.. Ibid., 236V. 
74.. Ibid., 130, 147. 
75.. Schaffle publiceerde over deze thematiek Der Staat und sein Boden, dezelfde 
titell  gebruikend als na hem (1896) Ratzel. Zie verder Schaffle, Encyklopadie der 
Staatslehre,Staatslehre, 389W. 
76.. Bau und Leben, II , 367V; Schaffle, Der nachste Krieg in Zahlen, 1887; over de 
steunn aan Von Tirpitz, zie Aus meinem Leben, 117. De bedoelde artikelen verschenen 
inn 1897 in de 'Allgemeine Zeitung' onder de titel Ein Votum für die Marinevorlage. 
77.. Bau und Leben, II , 83 e.v., p. 113 (citaat). 
78.. Ibid. 113. 
79.. Ibid., 125-8. 
80.. Aus meinem Leben, 61,91; Bau und Leben, II , 62 v. 
81.. Bau und Leben, II , 235V, 247, 264, 268, 274. 
82.. Ibid., 129. 
83.. Darwin, Journal of researches, 96, 142, 164; zie ook A. Moorehead, Darwin and 
thethe Beagle, 59 e.v. 
84.. Darwin, Descent, I, 221 (vgl. I, 114, 116). Over Ammon, zie RE. Becker, Otto 
Ammon:Ammon: Rassenkundler und Sozialanthropologe, in: id., Sozialdarwinismus, Rassis-
mus,mus, Antisemitismus und völkischer Gedanke, II , 310-25. 
85.. Kevies, In the name of eugenics, 80: Gould, The mismeasure, 192 e.v. 
86.. Ammon, Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen (1900), 27. 
87.. Ammon, Anthropologische Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden, 1890. 
88.Ibid. . 
89.. Ammon, Der Darwinismus gegen die Sozialdemokratie (1891), 107. De Zweedse 
antropoloogg Anders Retzius (1796-1866) ontwikkelde een lengte-breedte-index voor 
schedels.. Rudolf Virchow verrichtte over heel Duitsland onderzoek onder schoolkin-
derenn naar de kleur van haar, huid en ogen; de resultaten werden in 1886 gepubli-
ceerdd (Becker, Ammon, 319). 
90.. Ibid., 55. Der Darwinismus werd eerst (in 1891) gepubliceerd als artikelreeks in 
dee 'Konstanzer Zeitung'. 
91.. Ibid., 26, 34V, 55, 81-4; over panmixie 98-102; Gesellschaftsordnung, 63. Het in-
ternationalismee van de sociaal-democraten maakte hen voor Ammon tot verraders 
(ibid.,, 158). 
92.. Ammon, Der Darwinismus, 26, 76 (citaat). 
93.. Ammon, Gesellschaftsordnung, io6v, 128 (citaat), 129-133, 271. 
94.. Ibid., 38 (citaat), 42, 105, io8v. 
95.. Ibid., 129-133. Op p. 132 voerde Ammon het spookbeeld van de regressieve se-
lectiee aan als de psychologische achtergrond van Nietzsches filosofie. Voor de 'aris-
tocratischee reactie', zie A.J. Mayer, The persistence of the Old Regime, hoofdstuk 5, 
enn W. Struve, Elites against democracy, m.n. 48-9. 
96.. Ammon, Gesellschaftsordnung, 65-68, 69 (citaat). 
97.. Ibid., 113, 114 (citaat), 118, 123V. De kenschets van de laagste stand als een soort 
residuu ontleende Ammon aan Lapouge; zie p. 44. 
98.. Ibid., 93, 213-5, 219, 286. 
99.. Ibid., 127, 142-6, 238. 
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100.. Ibid., 95, 219, 223-9, 240-4. 
101.. Ibid., 16-19, 2 9 v ' 34*  6ov, 134, 218, 287. Ammon plaatste deze beschouwingen 
inn een context met herhaalde verwijzingen naar Galton. De maatschappij-piramide is 
tee vinden in Gesellschaftsordnung {61). 
102.. "Darwin hat die Kraft aufgezeigt, welene in der Natur thatig ist, um ohne 
menschlichee Mitwirkung eine, wenn man so sagen darf, planmassige Umgestaltung 
derr Thierwelt durch natürliche Züchtung zu stande zu bringen. Das ist eben der 
'Kampff  ums Dasein" und das 'Überleben des Tauglichen'." (Ammon, Der Darwinis-
mus,mus, 18); ibid., 21. 
103.. "Di e Natur verfahrt ... wie ein Züchter, der möglichst intelligente Tiere herstel-
lenn wi l l . . . " ; Ammon, Der Darwinismus, 23, 72, 74. 
104.. Ammon, Gesellschaftsordnung, 284 (citaat); Der Darwinismus, 109. Dit boek 
bevatt talrijke verwijzingen naar Galton. Vooral het hoofdstuk 'Ueber Talent und 
Genie'' is sterk galtoniaans. In Gesellschaftsordnung is een aparte paragraaf aan Gal-
tonn gewijd (55 e.v.). 
105.. Ammon, Gesellschaftsordnung, 32. 
106.. Ibid., 63, 113, 147, 150-2, 275V; Der Darwinismus, 34, 94-97. 
107.. Aldus de titel van het eerste deel van Die Gesellschaftsordnung. Zie tevens 1 -2. 
108.. Ammon, Der Darwinismus, 63, 66; Die Gesellschaftsordnung, 34. Voor verwij-
zingenn naarCarlyle, zie: ibid., 83 en 152. 
109.. Ammon, Der Darwinismus, 110, 112. 
110.. Ammon, Gesellschaftsordnung, 11,12 (citaat), 136V. 
i l l .. Ibid., 137, 141, 284V; Der Darwinismus, 93. 
112.. Ammon, Gesellschaftsordnung, 221, 233V, 288; Der Darwinismus, 103; Bec-
ker.. Ammon, 322. 
II  13. Ammon, Gesellschaftsordnung, 154, 158, 164 (citaat), 165. 
114.. Ibid., 154 (citaat), 155V, 165. 
115.. Ibid., 159, 161, 163V, 268 (citaat), 273. 
116.. Ibid., 273-5. 
117.. Ibid., 158, 270V, 276 (citaat). 
118.. P. Weindling, Health, race and German politics between national unification 
andand Nazism, 97. In zijn Gesellschaftsordnung (128) gaf Ammon de joden de schuld 
vann de kwalitatieve aftakeling van de hogere klassen in Frankrijk. Nadat hij de 'Ba-
dischee Landeszeitung' had gekocht weigerde hij daarin advertenties van joodse wa-
renhuizenn op te nemen. Op grond van zijn volkse overtuiging bepleitte hij een duide-
lijk ee scheidslijn tussen het Duitse en het joodse volk. (Becker, Ammon, 312, vgl. 
322). . 
119.. Weindling, Health, 96 e.v. 
120.. B. Kidd, Soziale Evolution, mit einem Vorwort von Professor Dr. August Weis-
mann,mann, Jena 1895 (vert. E. Pfleiderer); John Berry Haycraft, Natürliche Auslese und 
Rassenverhesserung,Rassenverhesserung, Leipzig 1895. Ammon verwoordde zijn instemming met Kidds 
anti-socialismee in zijn Gesellschaftsordnung, 98. 
122 1. 'Politisch-Anthropologische Revue', 1907, 34. De sociaal-hygiënist Alfred 
Grotjahnn gold als een medestander van Schallmayer. Ammon zelf werd als deelne-
merr aan de Krupp-prijsvraag gediskwalificeerd, omdat het werk dat hij instuurde al 
gepubliceerdd was. 
122.. T he Journal of Political Economy', Chicago, maart 1899, onder de wat won-
derlijkee titel Some social applications of the doctrine of probability. De Franse vert, 
wass van de hand van H. Muffang (1'Ordre social et ses bases naturelles, Parijs, 
1900).. Lapouge had eerder, in 1893, in Frankrijk de aandacht op Ammon gevestigd 
viaa het artikel La selection nature He chezl'homme, in 'L'Anthropologic', vol. 4, 374. 
123.. Becker, Ammon, 325. Becker meent dat Ammon deze 'gelijkschakeling' door de 
nazi 'ss niet verdiende en beschouwt hem als "een tamelijk nuchtere, zakelijke en 'hu-
mane'' sociaal-darwinist." (ibid., 323). 
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124.. Een eerdere versie van deze paragraaf werd als 'Darwinistische vrees en hoop in 
dee sociologie' gepubliceerd in J. Goudsblom, N. Wilterdink (red.), Sociale evolutie: 
hethet evolutieperspectief in de sociologie, Amsterdam 2000 (boekaflevering van het 
Amsterdamss Sociologisch Tijdschrift 27, 1-2). 
125.. G. Spilier, Darwinism and sociology, in: 'The sociological review', vol. 7, 
1914,252. . 
126.. G. Tarde, Darwinisme naturel et darwinisme social, in: 'Revue philosophique', 
vol.. XVI I (1884), 607-637. 
127.. J. Novicow, La critique du darwinisme social, 174; C. Ellwood, The influence 
ofof Darwin on sociology, in: 'Psychological Review' XVI , 1909, 188-194; C. Bougie, 
DarwinismDarwinism and sociology, in: A.C. Seward (red.), Darwin and modern science, Cam-
bridgee 1909, 465-9. 
128.. K. Pearson, Reproductive selection, in: The chances of death and other studies 
inin evolution. Pearson was hoogleraar toegepaste wiskunde aan University College in 
Londen.. Panmixia betreft de tot degeneratie leidende vermenging van sterke met 
zwakkee eigenschappen, die volgens Weismann steeds meer optreedt naarmate selec-
tiee niet langer zorgt voor eliminatie van de zwakkeren. 
129.. P. Sorokin, Contemporary sociological theories, 194-356. Sorokin, hoogleraar 
sociologiee aan de Harvard-universiteit, merkte op: "Though the theories of the 
'strugglee for existence', 'survival of the fittest' and of 'adaptation' were set forth 
longg before Darwin, nevertheless his hypothesis has greatly influenced the sociologi-
call  thought of the post-Darwinian period, and has been one of the principal factors in 
causingg the appearance of numerous divergent theories interpreting the struggle for 
existencee within human societies." (ibid., 309). 
130.. H. Barnes en H. Becker, Social thought from lore to science, I, 693-742. 
131.. L. Gumplowicz, Soziologische Essays/Soziologie und Politik, Innsbruck 1928 
(oorspr.. 1898, resp. 1891), 249V. 
132.. Abrams, The origins of British sociology, 77; Daniel Pick {Faces of degenera-
tion:tion: a European disorder, 221) spreekt over "the social crisis of the 1880s and 
1890s". . 
133.. Een compacte uiteenzetting van Weismanns theorie is te vinden in B. Theunis-
senn en R.P.W. Visser, De wetten van het leven, 229-230. 
134.. Het woord 'evolutie*  werd door Spencer geïntroduceerd in het artikel The ulti-
matemate laws of physiology, in: 'The National Review' (1857). 
135.. Abrams, The origins, 67. 
136.. Deze kwalificaties waren verwerkt in een toespraak die Henry Sidgwick in 1885 
hieldd voor de British Association for the advancement of science. Zie Abrams, The 
origins,origins, 80-83. Sidgwick noemde overigens de Duitser Albert Schaffle in één adem 
mett Comte en Spencer als de meest representatieve sociologen van dat moment 
(ibid.,, 82). Ook de carrière van Schaffle is getekend door de geschetste ontwikkeling 
vann laissez faire naar interventie. 
137.. Paul von Lilienfeld (in Franse vorm de Lilienfeld) was als socioloog autodidakt. 
Geborenn in Bialystok, was hij vanaf 1849 in dienst bij het Russische ministerie van 
Binnenlandsee Zaken. Na te zijn uitgezonden naar Finland, was hij vanaf 1868 gou-
verneurr van Kurland, later senator aan het Russische Hooggerechtshof. Tussen 1873 
enn 1881 publiceerde hij zijn driedelige Gedanken üher die Socialwissenschaft der 
Zukunft. Zukunft. 
138.. Een selectie: Max Nordau, Degeneration, Londen 1895 (oorspr.: Entartung); 
Paull  von Lilienfeld, La pathologie sociale, Parijs 1896; George Chatterton-Hill, 
HeredityHeredity and selection in sociology, Londen 1907; Idem, Race progress and race de-
generacy,generacy, in: 'Sociological Review', vol. 2, 1909; T.H. Huxley, Social diseases and 
worseworse remedies, Londen 1891; Karl Pearson, National life from the standpoint of 
science,science, Londen 1901; Edwin Ray Lankester, Degeneration: a chapter in Darwi-
nism,nism, Londen 1880; Alfred Grotjahn, Soziale Pathologic Berlijn 1912; Jean Massart 
enn Emile Vandervelde, Parasitism, organic and social, Londen 1895; W. Hellpach, 
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SozialpathologieSozialpathologie als Wissenschaft, in: 'Arch. f. Staatswissenschaft und Sozialpoli-
tik' ,, 1904, Bd. 21; Eugene Talbot, Degeneracy, its causes, signs and results, Londen 
1898;; Arthur Balfour, Decadence, Cambridge 1908; Edward A. Freeman, Social 
decaydecay ; Celestin Bougie, Darwinisme et pessimisme, in: 'Revue de Paris', vol. 11, 
jan.-feb.. 1904; George Vacher de Lapouge, Les selections sociales, Parijs 1896; Jac-
quess Novicow, Les gaspillages des sociétés modernes: contribution a l'étude de la 
questionquestion sociale, Parijs 1894; John Berry Haycraft, Darwinism and race progress, 
Londenn 1895; David Starr Jordan, The human harvest: a study of the decay of races 
throughthrough the survival of the unfit, Boston 1907; Wilhelm Schallmayer, Die drohende 
körperlichekörperliche Entartung der Kulturmenschheit, Neuwied 1891; Id., Vererbung und 
AusleseAuslese im Lebenslauf der Völker, Jena 1903; Alfred Mumford, Physical degenera-
tiontion of the British race, in: 'Forthnightly Review', vol 76, 1904; Arthur Giles, Moral 
pathology,pathology, ca. 1895; J.J. Stevenson, Is this a degenerate age? in: 'Popular Science 
Monthly',, vol. 60, 1902; Hiram Stanley, Our civilization and the marriage problem, 
in:: 'Arena', juni 1890. Van eerdere datum waren: Henry Maudsley, The physiology 
andand pathology of mind, 1867 en W.R. Greg, Rocks ahead, or the warnings of Cas-
sandra,sandra, Londen 1874. 
139.. Over Lankester en Wallace's reactie: D. Pick, Faces, 216-218. Lankester ver-
vuldee hoogleraarschappen in Edinburgh, Londen (University College) en Oxford en 
waswas vanaf 1898 directeur van het Natural History Department van het British Mu-
seum.. Hij werd onderscheiden met de 'Darwin-Wallace-medal'; Wallace, Human se-
lection,lection, in: 'Fortnightly Review', sept. 1890. Tevens in: id., Studies, scientific and 
social,social, 517,523, 526. 
140.. T.H. Huxley, Social diseases and worse remedies, 8, 10, 13, 21-23. Het in dit 
boekk opgenomen essay over The struggle for existence in human society werd al eer-
der,, in januari 1888, gepubliceerd in het tijdschrift 'The Nineteenth Century'. De 
controversee Huxley - Booth wordt geschetst in Adrian Desmonds Huxley, evolu-
tiontion 's high priest, 201 -204. 
141.. Galton, Hereditary genius. 
142.. Wallace, Human selection, in: Studies, scientific and social, 509. 
143.. Pick, Faces, 192; Himmelfarb, Victorian minds, 326-327. 
144.. Darwin, Descent, 168, 173. 
145.. Huxley, Social diseases and worse remedies, 17; zie ook Huxley's Evolution 
andand ethics, Londen 1893. 
146.. Broca in Les selections, bespreking van Darwins Descent in de 'Revue d'anth-
ropologic',, 1872, 705; zie ook Bellomy, "Social Darwinism" revisited. Over Broca 
(alss craniometrist), zie Gould, Mismeasure, 82-107. 
147.. Zie de selectie bij noot 138. Over de belangrijke rol van de sociale pathologie in 
Frankrijkk in de hier bestudeerde periode, zie Robert A. Nye, Crime, madness, and 
politicspolitics in modern France: the medical concept of national decline, Princeton 1984. 
Inn Frankrijk hadden sociaal-pathologische beschouwingen volgens Nye vaak een la-
marckistischee achtergrond (142-3). 
148.. Novicow, L'avenir de la race Manche: critique du pessimisme contemporain, 
Parijss 1897; voor de periode van het fin de siècle, zie A. J. Mayer, The persistence of 
thethe Old Regime, 275-306 en Frits Boterman en Piet de Rooy, Op de grens van twee 
culturen:culturen: Nederland en Duitsland in het Fin de Siècle, 1999, 9-38, 89-118, 150-153. 
149.. Zie het genuanceerde oordeel over de mengeling van pessimisme en optimisme 
bijj  K. Swart, The sense of decadency in nineteenth-century France, ix, 139. Zeer di-
versee oorzaken voor het pessimisme zijn genoemd, variërend van de filosofische in-
vloedd van Schopenhauer (die Leibniz 'op zijn kop zette' door de bestaande wereld als 
dee slechtst mogelijke te kenschetsen), tot de Franse militaire nederlaag tegen Pruisen 
inn 1870, die o.a. bij Taine, Le Bon, Barrès en diverse anderen tot ernstige twijfel aan 
dee gezondheid van de Franse natie leidde. In Engeland had het ongunstige verloop 
vann de Boerenoorlogen een enigszins vergelijkbaar effect. Volgens Karl Pearson 
(National(National life, 9) leidde dit in het begin van het jaar 1900 tot de grootste mentale de-
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pressiee van zijn generatie. 
150.. G. Chatterton-Hill, Heredity and selection in sociology, 10, 178V, 359. Chatter-
ton-Hill,, die werd geboren in 1883, was pas vierentwintig toen hij dit omvangrijke, 
enn op plaatsen zeer sombere, werk publiceerde. Hij was beïnvloed door Nietzsche, 
Vacherr de Lapouge en Benjamin Kidd. Met deze laatste werkte hij bij het schrijven 
vann zijn boek samen, waardoor diverse passages aan Kidds bekende Social evolution 
herinneren.. Zijn pro-Ierse houding bracht Chatterton-Hill er tijdens de Eerste We-
reldoorlogg toe sympathie te tonen voor de Duitsers. Ook zijn positie als privédocent 
inn de sociologie aan de universiteit van Genève betekende dat hij ten opzichte van de 
Engelsee sociologie een tamelijk geïsoleerde positie innam, ondanks de contacten met 
Kiddd en John Arthur Thomson. In 1909 publiceerde hij Race progress and race dege-
neracyneracy in de 'Sociological Review', vol. 2. 
151.. P. von Lilienfeld, La pathologie sociale, 15 en 84. 
152.. Chatterton-Hill, Heredity, 178, 261,468. 
153.. Ibid., 237. 
154.. A. Grotjahn, Soziale Pathologie, Berlijn 1912, 666. Grotjahn was aanvankelijk 
praktizerendd arts, daarna de eerste hoogleraar in de sociaal geneeskunde in Duitsland 
(universiteitt van Berlijn). Hij was als student afkomstig uit de kringen rond Ludwig 
Woltmann.. Hij was voor de sociaal-democraten lid van de Rijksdag. 
155.. W. Schallmayer, Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker, Jena 1903, 
111 iv, 115, 187-193. Schallmayer won met dit boek de eerste prijs in een mede door 
Haeckell  geleidde, en door Krupp uitgeschreven en gefinancierde, prijsvraag voor de 
bestee studie over de betekenis van het darwinisme voor o.a. de binnenlandse politiek. 
Overr de invloed van Schallmayer, zie Becker, Sozialdarwinismus, 601. Schallmayer 
was,, samen met Alfred Ploetz (1860-1940), de grondlegger van de Rassenhygiene. 
156.. Chatterton-Hill, Heredity, 319, 320, 323. 
157.. Haycraft, Darwinism and race progress, 50-51. De Duitse vertaling van dit in-
vloedrijkee werk had een inleiding van Weismann. Er verscheen een Nederlandse 
vertalingg met een inleiding van S.R. Steinmetz. Over Haycraft, die hoogleraar fysio-
logiee aan de universiteit van Edinburgh was, zie Hawkins, Social Darwinism, 222v. 
158.. Chatterton-Hill, Heredity, 177-184, 196, 218, 288 e.v., 308. Zie ook Von Lilien-
feld,, Pathologie, 84 en Schallmayer, Vererbung, 140. 
159.. Von Lilienfeld, Pathologie, 265; Grotjahn, Soziale Pathologie, 667; Chatterton-
Hill ,, Heredity, 289; Schallmayer, Vererbung, 89, 90, 92. De verklaring die Schall-
mayerr gaf was in overeenstemming met Weismanns theorie. Weismann maakte zelf 
eenn onderscheid tussen de somatische cellen (lichaamscellen) die met het lichaam af-
stervenn en het kiemplasma, dat van generatie op generatie werd doorgegeven als ge-
netischee erfenis. 'Somatogene' veranderingen (in de lichaamscellen) waren niet erfe-
lijk ,, 'blastogene' veranderingen (in de kiemcellen) wel. 
160.. Citaat ontleend aan Bellomy, "Social Darwinism", 86; zie verder aldaar 78-79. 
Bellomyy besteedt veel aandacht aan de invloed van Weismann in de sociale weten-
schappen.. Het was de darwinist George Romanes die voor Weismanns benadering in 
18966 de term neo-darwinisme invoerde. (Mayr, Het recht van de sterkste, 162). 
161.. Chatterton-Hill, Heredity, 232v, 237-240, 308; Von Lilienfeld, Pathologie, 44, 
46,, 49, 92; J. Massart en E. Vandervelde, Parasitism, organic and social, 25. Jean 
Massartt was assistent aan het Botanisch Instituut, Émile Vandervelde lector politieke 
economie,, beiden aan de universiteit van Brussel. De socioloog Patrick Geddes 
schreeff  het voorwoord bij deze Engelse editie. 
162.. Hofstadter, Social Darwinism in American thought, i860- tg 15. 
163.. Pearson, Socialism and natural selection, in: id., The chances of death, Londen 
1897,, 103 e.v. Oorspronkelijk in: 'Fortnightly review', juli 1894. 
164.. B. Kidd, Social evolution, 79, 83, 148, 204-206, 210-2 11. Vgl. Hawkins, Social 
darwinism,darwinism, 173, waar Kidd een aanhanger van het 'New Liberalism' wordt genoemd. 
M.i.. stond Kidd minder vijandig tegenover het socialisme dan Hawkins veronder-
stelt,, hetgeen ook beter verklaart waarom de socialist Wallace zo enthousiast op So-
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cialcial evolution reageerde. Over Kidd, zie Paul Crook, Benjamin Kidd, portrait of a 
SocialSocial Darwinist, Cambridge 1984. 
165.. Kidd, Social evolution, 249V. 
166.. Chatterton-Hill, Heredity, xxiii-xxviii . 
167.. Von Lilienfeld, Pathologie, 281 v. 
168.. Grotjahn, Soziale Pathologie, 666-669; Chatterton-Hill, Heredity, 285, 307. 
Vonn Lilienfeld geloofde niet in de realiseerbaarheid van het soort eugenetische 
dwangmaatregelen,, ter voorkoming dat erfelijk belasten zich zouden voortplanten, 
datt hij bij de Amerikaan Hiram Stanley had aangetroffen. Minder bezwaar zag hij in 
eenn stelsel van premies en heffingen op het krijgen van kinderen voor resp. gezonde 
enn ongezonde gezinnen. (Von Lilienfeld, Pathologie, 270-271). 
169.. Haycraft, Darwinism, 162, 170. 
170.. W. Schallmayer, Beitrage zu einer Nationalbiologie, Jena 1905, VII . In 1904 
werdd het tijdschrift 'Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie' opgericht. Schall-
mayerr gebruikte de term Gesellschaftsbiologie ook in de ondertitel van latere uitga-
venn van zijn Vererbung und Auslese. 
171.. Von Lilienfeld, Pathologie, xvii , xxi-xxii , xxxii , 77; Kidd, Social evolution, 5. 
172.. Von Lilienfeld, Pathologie, 17V, 127, 217. 
173.. Chatterton-Hill, Heredity, xx, xxi, 248, 548. 
174.. Grotjahn, Soziale Pathologie, V, 643V. 
175.. Schallmayer, Vererbung, x; Kidd, Sociale evolution, 27-28. 
176.. G.B. Shaw, Back to Methuselah, 1921, inleiding, ix. 
177.. Vóór dit concept spreekt dat de verspreiding van sociaal-darwinistische opvat-
tingenn en de discussie over de gevaren van het sociaal-darwinisme in grote mate de-
zelfdee route volgden als de sociologie: de congressen en tijdschriften van de sociolo-
genn speelden hierbij een belangrijke rol. Zo kreeg Francis Galton in 1904, onder veel 
eerbetoon,, de gelegenheid om als gastspreker zijn eugenetische ideeën uiteen te zet-
tenn voor de Sociological Society. Niet vergeten mag overigens worden dat de socio-
logiee in deze tijd nog geen strikt wetenschappelijke discipline was; ook algemene so-
cialee en politieke beschouwingen werden vaak als 'sociologie' aangemerkt. 
178.. Darwin, Origin, 458. 
179.. Een tamelijk recent voorbeeld is Edward Caudill, Darwinian myths: the legends 
andand misuses of a theory, xvi. 
180.. Zelfs voormalige presidenten werden door Hofstadter onder het verzamelbegrip 
"sociaal-darwinisme""  gebracht: Woodrow Wilson "was aanzienlijk beïnvloed door 
darwinistischee concepten", en Theodore Roosevelt beschreef de verovering van het 
Amerikaansee continent op de Indianen als een rassenstrijd en stond volgens Hofstad-
terr dicht bij het racisme van Houston Stewart Chamberlain, de leermeester van Kei-
zerr Wilhelm II . (Hofstadter, Social Darwinism, I 15W, 126, 129W, 133V, 138-144, 
147-150,, i6ov, 164). 
181.. Ward, Social and biological struggles, in: 'The American Journal of Sociology', 
13:3,, nov. 1907, 289-299. Ward merkte overigens op dat slechts weinig sociologen 
diee zich erover uitlieten een juist begrip hadden van de betekenis en werking van 
Darwinss natuurlijke selectie. Meestal merkten ze alles wat met de 'strijd om het be-
staan'' te maken had als darwinisme aan, ook wanneer het in werkelijkheid om niet 
meerr dan oude malthusiaanse principes ging. Hiermee toonde Ward zich, in 1907, de 
voorloperr van het centrale argument van de latere revisionisten. (Ibid., 290). 
182.. Vacher de Lapouge in L'Aryen, son röle social, 508 (geciteerd in Jennifer Mi-
chaell  Hecht, Vacher de Lapouge and the rise of Nazi science, 291). 
183.. Vacher de Lapouge, Les selections sociales, 223-6; Hecht, Vacher de Lapouge, 
287. . 
184.. Vacher de Lapouge, Race et milieu social, 186. De vorm van de schedel was vol-
genss Lapouge zo belangrijk omdat het een wezenlijk onderscheidend raskenmerk 
waswas en omdat de schedelvorm direct samenhing met de psychologie van het individu 
(ibid.,, 178); Hawkins, Social Darwinism, I93ven 199, waar wordt verduidelijkt dat 
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Lapougee de uitkomsten van zijn metingen manipuleerde - door de middengroep met 
eenn index tussen 75 en 80 mee te tellen bij de langhoofdigen - om aan te kunnen 
tonenn dat de langhoofdigen intelligenter waren; Clark, Social Darwinism, 147. 
185.. Eduard Seidler en Günter Nagel, Georges Vacherde Lapouge (1854-1936) und 
derder Sozialdarwinismus in Frankreich, 96. Over de invloed van Galton: ibid., 100. 
186.. Seidler/Nagel, Vac her de Lapouge, 95. 
187.. Clark, Social Darwinism, 144; Seidler/Nagel, Vacherde Lapouge, 94-6. 
188.. Vacher de Lapouge, Race, 174, vii ; vgl. Seidler/Nagel, Vacher de Lapouge, 97, 
99.. Ook Hawkins verklaart de tegenwerking die Lapouge ondervond uit zijn anti-
Fransee standpunten (Social Darwinism, 198). 
189.. Hecht, Vacherde Lapouge, 286; Vacherde Lapouge, Race, vii-viii , x, xii-xiii . 
190.. Vacher de Lapouge, Race, 105; Seidler/Nagel, Vacherde Lapouge, 96-7. 
191.. Seidler/Nagel, Vacherde Lapouge, 103; Lapouge, Race, 172; Hecht, Vacherde 
Lapouge,Lapouge, 290, 292. Lapouge's antirevolutionaire parool stamt uit de inleiding die hij 
schreeff  bij zijn vertaling van Haeckels Le monisme: lien entre la religion et Ia 
sciencescience (1892, 1902). Hoewel Lapouge zijn bewondering voor Gobineau niet onder 
stoelenn of banken stak, claimde hij dat hij Gobineau's Essai pas in 1889, dus na de 
vormingg van zijn belangrijkste ideeën, had gelezen (Clark, Social Darwinism, 148). 
Ditt sluit invloed van Gobineau na 1889 niet uit en gezien de verregaande verwant-
schapp in denkbeelden is zo'n invloed waarschijnlijk. 
192.. Seidler/Nagel, Vacher de Lapouge, 97; Lapouge, Race, xxx; Clark, Social Dar-
winism,winism, 143. Clark noemde Lapouge "de Franse antropoloog bij wie het label soci-
aal-darwinistt het beste pastte" (ibid.). Overigens contrasteert het aristocratisme van 
Lapougee sterk met het anti-aristocratisch radicalisme zoals men het tegenkomt bij 
Spencer,, Wallace en Haeckel. Over Lapouge's bezoek aan Darwin, zie H.F.K. Günt-
her,, Graf Georges Vacherde Lapouge, in: 'Die Sonne', 6 (1929), 530-3 (aangehaald 
doorr Seidler/Nagel, 97, 106). Ik heb overigens geen bevestiging van dit bezoek ge-
vonden. . 
193.. Lapouge, Les selections sociales, v-vi, 1. 
194.. Seidler/Nagel, Vacher de Lapouge, 98; Hecht, Vacherde Lapouge, 289V. 
195.. Vacherde Lapouge, Race, xxvii , 103. 
196.. Ibid., xxvii . 
197.. Over de korthoofdigheid van Broca, zie Gould, Mismeasure, 99. Lapouge be-
sprakk Broca's selectionisme uitgebreid in zijn Race, 289-308. Broca gebruikte de 
termm sociale selectie in Les selections, in: 'Revue d'Anthropologic', 1 (1872), 683-
710.. In Wallace's Contributions was ook opgenomen diens The limits of natural se-
lectionlection as applied to man {1870). 
198.. Hawkins, Social Darwinism, 193-6. 
199.. Clark, Social Darwinism, 146. 
200.. Hawkins, Social Darwinism, 200. 
201.. Seidler/Nagel, VacherdeLapouge, 98, 192; Vacherde Lapouge, Race, 174, 314. 
Lapougee noemde J.B. Haycraft en R.R. Rentoul als selectionisten van de Ameri-
kaansee school. Tot de door Lapouge positief beoordeelde selectionisten behoorden 
Chatterton-Hill,, Amnion, Beddoe, Closson, Pearson, Wilser en Woltmann. (zie Race, 
bibliografie,, 377 e.v.). 
202.. Seidler/Nagel, Vacherde Lapouge, 101. 
203.. Hecht, Vacherde Lapouge, 288, 292. Dergelijke ideeën zette Lapouge uiteen in 
z\)nUz\)nU Anthropologic et la science politique, in: 'Revue d'Anthropologie', 16(1887). 
204.. Seidler/Nagel, Vacherde Lapouge, 101. 
205.. Ibid., 100, I02v; Hecht, Vacher de Lapouge, 287. De index van Les selections 
socialessociales bevat diverse verwijzingen naar Galton. Zie ook Gillham, A life of Sir Fran-
ciscis Galton, 337. 
206.. Lapouge, Race, xxi; Seidler/Nagel, Vacher de Lapouge, 101; Hecht, Vacher de 
Lapouge,Lapouge, 299. Dezelfde verbinding tussen selectionisme en socialisme zien we ook 
bijj  Wallace en de Fabians (Hawkins, Social Darwinism, 159). Lapouge dacht verder 
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datt aansluiting bij het socialisme tactisch verstandig was omdat z.i. te verwachten 
viell  dat met name vanuit het socialisme de aanval op de joden zou worden gestimu-
leerd.. (Seidler/Nagel, 103). In zijn Montpellier-periode was hij namens de socialis-
tenn kandidaat voor de gemeenteraad (Clark, Social Darwinism, 146). 
207.. Hecht, Vacher de Lapouge, 294V. Ammon schreef Die Geschichte einer Idee, 
eenn serie van 6 artikelen over Gobineau, Lapouge en Nietzsche die verscheen in de 
'Deutschee Zeitung' en in Franse vertaling in de 'Revue internationale de sociologie' 
inn 1 898. Lapouge op zijn beurt noemde Ammons Natürliche Auslese beim Menschen 
magistraall  (Lapouge, Race, 112). 
208.. Lapouge, Race, xxiv; Hecht, Vacher de Lapouge, 296. 
209.. Hecht, Vacher de Lapouge, 293, 297-9, 303; vgl. Seidler/Nagel, Vacher de La-
pouge,pouge, 105; Hawkins, social Darwinism, 191, n. 22. De joden beschouwde Lapouge 
weliswaarr niet als inferieur (hij zag hen als langhoofdigen), maar wel als een "door-
trapt""  ras (Hecht, 292). 
22 10. Seidler/Nagel, Vacher de Lapouge, 104. Closson, door Lapouge beschouwd als 
eenn van zijn leerlingen (Race, 108), doceerde antropologie aan de universiteit van 
Chicago.. Hij vertaalde werk van Lapouge en besteedde aandacht aan hem in zijn So-
cialcial selection ('Journal of Political Economy', 4, 1896). Over Brigham, assistent 
hoogleraarr psychologie in Princeton en eugeneticus, zie Gould, Mismeasure, 224-33 
(m.n.. 227). Ook de Amerikaanse socioloog William Ripley, die in 1899 The races of 
EuropeEurope publiceerde, werkte volgens Closson (Social selection, 449) in de selectio-
nistischee traditie van Ammon en Lapouge. 
211.. Hecht, Vacher de Lapouge, 285, 288, 290-1; Seidler/Nagel, Vacher de Lapouge, 
97--
212.. Lapouge, Race, 169. 
213.. Ibid., 311. 
22 14. Clark, Social Darwinism, 144, 147, 150-2. Topinard was een leerling van Broca. 
Jacobyy had in 1881 zijn Etudes sur la selection chez Ehomme gepubliceerd. Andere 
medestanderss van Lapouge waren de legerarts René Collignon en Henri Muffang. 
hoogleraarr aan een lyceum in Bretagne. De Belgische antropoloog Émile Houzé trok 
aandachtt als criticus van de antroposociologie (Clark, Social Darwinism, 152). Over 
hett antisemitisme bij Lapouge, zie Bernardini, Le darwinisme social, 172, die La-
pougee in samenhang met Le Bon bespreekt (161-175). 
215.. De toelichting bij de prijsvraag is opgenomen in H.E. Ziegler, Einleitung zu dein 
SammelwerkeSammelwerke Natur und Staat, 1-4. Volgens Ziegler was deze toelichting door "de 
stichterr van de prijsvraag" (i.e. Krupp) zelfgeschreven, in overleg met diens weten-
schappelijkee vrienden (ibid., 9). Voor vergelijkbare opvattingen van Bagehot over de 
socialee erfenis, zie hiervóór hoofdstuk 4. Ook Schaffle gebruikte het begrip traditie 
omm aan te tonen dat er, naast de natuurwetenschappelijke, tevens sprake was van een 
sociologischee erfelijkheid: de aanpassingen die een samenleving eenmaal heeft on-
dergaan,, worden door het overdragen van tradities doorgegeven aan volgende gene-
raties.. (Bau und Leben, II , 203, 208). Zie over de Krupp-prijsvraag R Weindling, 
Health,Health, 112-123. 
22 16. De overige prijswinnaars waren: Curt Michaelis, een oriëntalist en schrijver van 
drama's;; Hermann Friedmann, een jurist uit Berlijn; Abroteles Eleutheropulos, filo-
soof,, publicist en privédocent van Griekse afkomst, werkzaam in Zurich. Aan de 
seriee Natur und Staat werden bovendien nog drie niet-prijswinnende boeken toege-
voegd:: Der Wettkampfder Völker van de in Amerika levende Duitse ingenieur en on-
dernemerr Emil Schalk; Organismen und Staaten van de in Breslau werkzame arts 
Alfredd Methner; en Die ererbten Anlagen und die Bemessung ihres Wertes für das 
politischepolitische Leben van Walter Hacker, pastoor in Weilderstadt, Württemberg. 
217.. Ziegler, Die Naturwissenschaft und die Sozialdemokratische Theorie: Ihr Ver-
haltnishaltnis dargelegt aufGrundder Werke von Darwin und Bebel, Stuttgart 1893; Zieg-
ler,, Einleitung, 8, 11-13. 
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218.. Ziegler, Einleitung, 20-21 (citaat); Becker, Sozialdarwinismus, 329. Ferri ge-
nootnoot internationale bekendheid en zijn boek Socialisme en positieve wetenschap: 
Darwin,Darwin, Spencer, Marx, dat in 1896 in het Frans was verschenen, werd in diverse an-
deree talen vertaald. Als vertegenwoordigers van de niet-marxistische zijde in het 
debatt noemde Ziegler, behalve zichzelf, Haeckel, Spencer, Schmidt, Ammon en 
Tille.. Hij meldde hoe de zoöloog Schmidt zich er al in 1878 op een congres van na-
tuuronderzoekerss in Kassei tegen verzette dat de sociaal-democraten zich op het dar-
winismee beriepen. (Ziegler, Einleitung, 14V). 
219.. Ziegler, Einleitung, 17-20. 
220.. Ibid., 20. 
221.. O. Reche, inleiding tot L. Woltmann, Werke, Leipzig 1936,1, 14. 
222.. Weindling, Health, 1 ig\; Woltmann in 'Politisch-Anthropologische Revue', 3 
(1904/5),, 313-4. Wilser schreef het artikel Ludwig Woltmann als Rasseforscher, in 
'Pol.-Anthr.. Revue', 6, (1907/8). 
223.. Becker, Sozialdarwinismus, 355. 
224.. Woltmann, Die anthropologische Geschichts- und Gesetlschaftstheorie, in: 
Pol.-Anthr.. Revue, 2, (1903/4). 
225.. Woltmann, Werke, uitgegeven door O. Reche, I, o.a. 387. Woltmanns opvatting 
overr de Germanen als cultuurscheppend volk bij uitstek leverde overigens een op-
merkelijkee paradox op. In zijn sociaal-biologische analyses stond de antithese tussen 
natuurr en cultuur centraal en werd de cultuur verantwoordelijk gesteld voor de on-
dergravingg van de natuurlijke selectie. Een onbedoeld neveneffect van de cultuur-
scheppendee Germaanse initiatieven? (Becker, Sozialdarwinismus, 344v). 
226.. Woltmann, Kritische und genetische Begründung der Ethik, 1896. 
227.. Becker, Sozialdarwinismus, 336, 328V, 332. 
228.. Mayr, Het recht van de sterkste, 168. Mayr geeft in dit boek een heldere en uit-
gebreidee uiteenzetting over de betekenis van Weismann, waarop ik mij hier baseer. 
229.. Woltmann, Potitische Anthropologic 46-57, 60, 61. 
230.. Ibid., 246. 
231.. Ibid., 6ov, 112-114, 247. Vgl. Becker, Sozialdarwinismus, 346. 
232.. Woltmann, Politische Anthropologic, 247, 158 (citaat). 
233.. Woltmann, ibid., verwijst naar Lapouge op 109, 281, 323. Verwijzingen naar 
Gobineauu op 157V, 226, 229, 261 en 294. Ook Herder en Gustav Klemm (wiens All-
gemeinegemeine Kulturgeschichte der Menschheit uit 1849 hij herhaaldelijk aanhaalde) be-
schouwdee Woltmann als medestanders in de theorie van de raciale ongelijkheid en de 
blankee suprematie. (Woltmann, Politische Anthropologic, 226 en 228). 
234.. Ibid., 159, 228, 226, 248, 149 (citaat). Het onderscheid tussen actieve en pas-
sievee rassen ontleende Woltmann aan Klemm {Kulturgeschichte, 228). Ook Gobi-
neauu wist dat Klemm dit onderscheid hanteerde en maakte er melding van, maar 
steldee diens boek niet te hebben gelezen (Gobineau, Essai, 3e ed., I, 86, noot 1). 
235.. Woltmann, Politische Anthropologic 198 (citaat), 234V, 294; Gobineau, Essai, 
I,, 219. 
236.. Gobineau, Essai, 1,73, 137. 
237.. Woltmann, Politische Anthropologic 114V, 230, 297. 
238.. Ibid, 308V. 
239.. Ibid., 128, 192, 131. Het motto van Haeckel is afkomstig uit diens Ziele und 
WegeWege der heutigen Entwicklungslehre, 1875, 87. 
240.. Woltmann, Politische Anthropologic 147-150; Becker, Sozialdarwinismus, 
336. . 
241.. Woltmann, Politische Anthropologic, 141, 155, 156 (citaat). 
242.. Ibid., 154. 
243.. Ibid., 243V. Woltmann gaf aan dat de door hem gewenste strafrechthervorming 
opp biologische grondslag, onder juristen weinig aanhang had. Hij noemde A. Bozi en 
L.. Kuhlenbeck, die beiden in 1902 in de 'Politisch-Anthropologische Revue' publi-
ceerden,, als vertegenwoordigers van deze richting. 
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244.. Ibid., 245, 300, 221-2. 
245.. Ibid., 316. 
246.. Ibid., 324V, 259. Vgl. de uitspraak van de econoom en socioloog Franz Oppen-
heimer:: "Di e Rassenlehre ist heutzutage eine der einflussreichsten Theorien der ge-
sammtenn Sozialwissenschaft." (Becker, Sozialdarwinismus, 361, oorspr. citaat in 
'Polit.. Anthr. Revue', 1906/07, 678). 
247.. Becker, Sozialdarwinismus, 356. 
248.. Tot de medewerkers behoorden verderde racistische eugenetici Willibal d Hent-
schell  (1858-1947) en Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954). De filosoof Christian 
vonn Ehrenfels (1859-1932) was van mening dat de gezondste mannen zoveel moge-
lij kk nakomelingen moesten verwekken. De Zwitserse psychiater August Forel (1848-
1931)) werd vooral bekend als voorvechter van de geheelonthoudersbeweging. Zie 
ookk Repp, Reformers, 302 v. 
249.. Woltmann, Politische Anthropologic, 321, 155, 128, 130, 131 (citaat). De term 
"sociaal-darwinisten""  gebruikte Woltmann in 1899 in zijn Die Darwinsche Theorie 
undund der Sozialismus, 333 (Becker, Sozialdarwinismus, 336, 334). 
250.. Woltmann, Politische Anthropologic, 1; Becker, Sozialdarwinismus, 366. 
251.. Becker, Sozialdarwinismus, 333V. Becker ziet in Woltmanns theorieën de voor-
bodee van Hitlers beweging, (ibid., 348). 

9 .. H A E C K E LS S T R I JD OM DE D U I T SE Z I E L 

1.. J. Walther, lm Banne Ernst Haeckels, 56V. 
2.. D. Gasman, The scientific origins of national socialism, 1 8; Desmond en Moore, 
Darwin,Darwin, 542. 
3.. E. Engelberg, Bismarck, das Reich in der Mine Europas, Berlijn 1993, 92-129; F. 
Boterman,, Moderne geschiedenis van Duitsland, 1800-1990, 139-141. 
4.. Haeckel, Weltrathsel, 10, 125, 14IV.; Haeckel, Lehenswunder, 174V.; Gasman, 
ScientificScientific origins, 55, 58-61. 
5.. Haeckel, Lebenswunder, 'Vorwort zur Volksausgabe', 1906 (oorspr. 1904). 
6.. Haeckel, Weltrathsel, 10; id., Lebenswunder, 174. 
7.. Geciteerd in DeGrood, Haeckels theory of the unity of nature, 5. 
8.. Desmond en Moore, Darwin, 539, 541 v, 561. Darwin en Huxley vonden allebei 
datt de Generelle Morphologic bij gelegenheid van de voorziene Engelse vertaling, 
enigszinss moest worden geschoond van de meest aanstootgevende passages, (ibid., 
561). . 
9.. Ibid., 602, 591. Darwin schreef Haeckel eind 1871 dat hij zich (inmiddels 62 jaar) 
tee oud voelde om nog veel serieus biologisch onderzoek te verrichten en vervolgde: 
" II  shall continue to work as long as I can, but it does not much signify when I stop, as 
theree are so many good men fully as capable, perhaps more capable than myself, of 
carryingg on our work; and of these you rank as the first." (aldaar geciteerd, 591). 
10.. N. Holt, Ernst Haeckels monistic religion, 265. (Zie ook noot 2 aldaar). 
11.. Huxley schreef een inleiding bij de Engelse editie van Haeckels Freedom in 
sciencescience and teaching, waarin hij zich achter de strijd van Haeckel op dit punt 
schaarde. . 
12.. Haeckel, Anthropogenie (1874), 709, 708; Haeckel, Überdie Entwicklungstheo-
rierie Darwin's (1863), 391, 399; over Goethe: E. Krausse, Ernst Haeckel, 59. Uiter-
aardd mag, bij de beoordeling van diens mening over Haeckel, niet over het hoofd 
wordenn gezien dat Darwin geen kennis meer heeft kunnen nemen van de latere publi-
catiess van Haeckel, zoals de Weltrathsel en de Lebenswunder, De hoofdkenmerken 
vann Haeckels denken waren echter ook al aanwezig in zijn werken die tijdens Dar-
winss leven verschenen. 
[3.. Desmond en Moore. Darwin, 538-40, 624; Krausse, Haeckel, j6v.. 
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14.. Over Huxley en Haeckel zie Desmond en Moore, Darwin, 543, 568; M. Ruse, 
Monad,Monad, 2 10-11, 214; Desmond, Huxley, the devil's disciple, 349, 360 en 354, waar 
Desmondd stelt: "Huxley and Haeckel were like conspiring generals...". Zie verder 
Desmond,, Huxley, evolution's high priest, 116,281 n. 68, 292 n. 32 {Huxley "was en-
gagedd in a 'conventional' Haeckelian phylogenetic programme."). 
15.. Desmond, resp. indeel 1 (354) en deel 2 (115) van zijn prachtige Huxley-biogra-
fie;; Desmond en Moore, Darwin, 540; Spencer en Haeckel waren bondgenoten door-
datt ze beiden tegenover Weismann (en in correspondentie met hem) het lamarckisti-
schee principe verdedigden. De briefwisseling tussen Spencer en Haeckel wordt deels 
bewaardd aan de Universiteit van Londen en deels in het Haeckel-Haus in Jena. (P. 
Weindling,, Ernst Haeckel, Darwinismus and the secularization of nature, 321 en n. 
8).. Haeckel over Spencer in Die Weltrathsel, 140. 
16.. Brief Haeckel d.d. 20 jan. 1875 aan Huxley, in: G. Uschmann, Ernst Haeckel, 
BiographieBiographie in Briefen, 1984, 152; Desmond en Moore, Darwin, 568. 
17.. Uschmann, Haeckel, 2iov. 
18.. Telkens weer noemde Haeckel in zijn publicaties Goethe, Lamarck en Darwin als 
dee drie vaders van de moderne evolutiegedachte: een Duitser, een Fransman en een 
Engelsman. . 
19.. Al in het wintersemester van 1862-63 had Haeckel, die in de lente van 1862 was 
benoemdd tot hoogleraar in de zoölogie in Jena, colleges aan Darwins theorie gewijd. 
Daarinn ging hij reeds in op de menselijke afstamming van de aap en op de betekenis 
vann het darwinisme voor de "toekomstige wereldbeschouwing". (Zie: Krausse, Ernst 
Haeckel,Haeckel, 46). Zijn Stettin-rede uit 1863 wordt echter algemeen beschouwd als de 
eerstee uitgebreide en samenhangende presentatie van zijn visie op de darwinistische 
theorie. . 
20.. Haeckel, Über die Entwicklungstheorie Darwin's, in: id., Gemeinverstandliche 
VortrageVortrage und Abhandlungen aus dem Geblete der Entwicklungslehre (1878), 3-5, 20, 
22,, 24V, 28, 31. 
21.. Ibid., 31. 
22.. Haeckel, Weltrathsel, [53. Zie ook 3-5. 
23.. Zie hiervoor hoofdstuk 8, de par. 'De sociale heelmeesters van Krupp'. 
24.. Op dit, deels methodologische, aspect van het debat tussen Haeckel en Virchow 
uitt 1877 wordt gedetailleerd ingegaan door Peter Zigman, Ernst Haeckel und Rudolf 
Virchow:Virchow: der Streit urn den Charakter der Wissenschaft in der Auseinandersetzung 
urnurn den Darwinismus, in: Medizin Historisches Journal, vol. 3-4, 2000 (zie vooral p. 
287V).. Darwin koos overigens uitdrukkelijk de zijde van Haeckel (Krausse, Haeckel, 
94). . 
25.. Holt, Ernst Haeckel's, 270; DeGrood, Haeckel's theory, 84. 
26.. Haeckel, Der Kampfum den Entwicklungs-Gedanken, Berlijn 1905. Zie de derde 
voordracht:: Der Kampfumd die Seele. 
27.. Haeckel, Weltrathsel, 161, 168; in brieven aan Hermann Allmers, resp. uit 1877 
enn 1878, schreef Haeckel over de "energische und unerschrockene Propaganda" die 
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43.. Haeckei, Lebenswunder, i6ov. Vgl. Gasman, Scientific origins, 22v. 
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tweedee als de vitalist en de mysticus op zoek naar een nieuwe natuurreligie. (Gas-
man,, Scientific origins, xiii , 10-11). 
58.. Uschmann, Haeckel, 156; Holt, Ernst Haeckel's, 270; Haeckel, Anthropogenic 
706;; Haeckel, Lebenswunder, 158. 
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72.. Zigman, Ernst Haeckel, 270-1. 
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90.. Holt, Ernst Haeckel's, 277; Gasman, Scientific origins, 20-1; Schmidt, Grün-
dung,dung, 746. 
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dee adel. 
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117.. Gasman, Scientific origins, 24, 25, 128, 135, 136, 143. 



5 966 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 

118.. Ibid., 137, 140V, 145. 
119.. Haeckel, Ewigkeit, 34-6. Zie ook Gasman, Scientific origins, 91. Haeckels ver-
wijzingenn naar Spartaanse selectie dateren uit 1868, 1904 en 1915. 
120.. Walther, lm Banne, 88. 
121.. Haeckel, Ewigkeit, 99-101. 
II  22. Haeckel, Über die Entwickelungstheorie Darwins, 20. 
123.. Volgens Gasman komt Haeckels sociaal-darwinisme het duidelijkst naar voren 
inn Die Weltrathsel, Der Monistnus als Band zwischen Religion und Wissenschaft en 
DieDie Lebenswunder. (Gasman, Scientific origins, 13. 
124.. Kammerer, Nationalismus und Biologie, 1183. Vgl. Hawkins, Social Darwi-
nism,nism, 137. 
125.. Ik onderschrijf niet Gasman's kenschets van het Duitse sociaal-darwinisme als 
"eenn pseudo-wetenschappelijke religie gericht op natuurverering en natuurmystiek 
gecombineerdd met racistische denkbeelden." (Gasman, Scientific origins, xxiii) . 
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126.. Vgl. Crook, Darwinism, 31. 
127.. Haeckel, Weltrathsel, 109. 
128.. Haeckel, Über die Entwickelungstheorie, 29-30. 
129.. Ibid., 24-5. 

E P I L O O G :: H E T DARWIN SHOPPING CENTRE 

1.. Darwin, Origin, inhoudsopgave en p. 458 (Ned. vert. Hellemans, 488). Darwin 
waswas zich er volop van bewust dat zijn theorie aanleiding gaf tot een 'darwinistische' 
stroming,, zoals blijkt uit zijn ironische verzuchting tot Huxley: "For heaven's sake 
don'tt write an anti-Darwinian article." (Browne, 2002, 136). 
2.. Dit geldt voor Bagehots Physics and politics, voor Gregs On the failure of 'Na-
turaltural Selection' in the case of man en voor On the limits of natural selection van 
Chaunceyy Wright {Descent, I, 166, 167V, 178, 179; II, 391). 
3.. S.G. Alter, Darwinism and the linguistic image, 38. 
4.. Zie bijv. Young, Darwinism is social. Ik spreek over de "sociale uitbreiding" van 
hett darwinisme in de zin waarin Darwin zelf over de mogelijke uitbreiding van zijn 
eigenn theorie sprak, niet om afstand tussen darwinisme en sociaal-darwinisme te 
scheppen. . 
5.. Bijvoorbeeld: Gumplowicz (Barnes&Becker), Haeckel (Gasman), Spencer (Hof-
stadter),, Schallmayer (Conrad-Martius), Bagehot (McGovern). 
6.. Huxley: Man and the apes, in: 'Athenaeum', 30 mrt en 13 apr. 1861; Evidence as 
toto man 's place in nature, 1863; The negro's place in nature, in: 'Reader', 1864. Later 
publiceerdee Huxley nog The struggle for existence in human society, in: 'Nineteenth 
Century',, 1888 en Evolution and ethics, 1893. Wallace: The origin of the human 
racesraces and the antiquity of man deduced from the theory of natural selection, in: 
'Journall  of the Anthropological Society', 1864 en The limits of natural selection as 
appliedapplied to man, 1870. Galton: Hereditary talent and character, in: 'Macmillan's ma-
gazine',, 12, 1865. Lubbock: On the origin of civilisation, 1867. Peter Dickens (So-
cialcial Darwinism, 15) noemde Lubbock de eerste sociaal-darwinist. 
7.. Darwin, The correspondence of Charles Darwin, vol. 12, 266. 
8.. Brief van Darwin van 3 apr. 1868, in: F. Darwin, A.C. Seward, More letters of 
CharlesCharles Darwin, I, 298. 
9.. Patrick Tort heeft, om de discontinuïteit met Origin te onderstrepen. Descent zelfs 
"eenn dialektisch vervolg" op Origin genoemd. (Tort, red.. Darwinisme et société, 3). 
10.. Darwin, Descent, I, 170, 177. 
11.. P. Dickens, Social Darwinism, m.n. hfdst. 6. 
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12.. Gillian Beer, Danvin's plots, 62. Beer wijst op het verschil in betekenis dat 'se-
lectie'' heeft in resp. 'natuurlijke selectie' (niet-menselijke, niet-gewilde selectie) en 
'seksuelee selectie' (selectie via de wil) . (Ibid., 8). 
13.. Darwin, Descent, I, 179-180; Origin, 455 (citaat; vert. Hellemans 484). Ruse, 
Monad,Monad, 150: "... Darwin always thought of selection as working for the benefit of 
thee individual rather than the group." 
14.. De historicus C. Shaw oordeelde: "Sociaal-darwinisme, eugenetica en Fabia-
nismee konden wel voor elkaar gemaakt zijn." (Eliminating the Yahoo, 543 in History 
ofof political thought, 8 (1978), als geciteerd door Hawkins, Social Darwinism, 159, n. 
14). . 
15.. N.W. Gillham, A life of Francis Galton, 173 e.v. 
16.. Oscar Hertwig bijvoorbeeld sprak van "het ethische, het sociale, het politieke 
darwinisme",, waartegen hij zich teweer wilde stellen. (Zur Abwehr des ethischen, 
desdes sozialen, despolitischen Darwinismus, 1921). 
17.. Achterafheb ik geconstateerd dat deze componenten verwantschap vertonen met 
watt Daniel Dennett, in navolging van Richard Dawkins, memes noemt (Dennett, 
DarwinDarwin 's dangereous idea, 143, 341 e.v.; Dawkins, The selfish gene, 192V). 
18.. Nietzsche ontwikkelde zijn Genealogie der Moral zelfs grotendeels als antwoord 
opp Darwin en het sociaal-darwinisme. Zie Dennett, Idea, 461-7, 
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1.. Hawkins, Social Darwinism in European and American thought, 10. 
2.. Beschouwingen over het sociaal-darwinisme-debat vanuit een - min of meer - his-
toriografischh gezichtspunt zijn te vinden in: Bellomy, "Social Darwinism" revisited, 
in:: Perspectives in American History, vol. 1 (1984), 1-129; Moore, Socializing Dar-
winism:winism: historiography and the fortunes of a phrase, in: L. Levidow (red.), Science 
asas politics, 1986, 38-80; Evans, In search of German Social Darwinism, in: id., Re-
readingreading German history, 119-144; Hawkins, Social Darwinism, vooral 3-20; Crook, 
Darwinism,Darwinism, war and history, 200-6. 
3.. Harry Barnes en Howard Becker, Social thought from lore to science (1938), dl. II , 
822.. Het besproken hoofdstuk is opgenomen in dl. I, 693-742. Tot de bedoelde eerste 
periodee moeten verder o.a. worden gerekend: de artikelen in het tijdschrift 'Science 
andd society' van R Sweezy, B. Stern, J.B.S. Haldane en E. Grace (vol. 6, 1942) en de 
boekenn die kort voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog geheel of gedeeltelijk aan 
hett sociaal-darwinisme waren gewijd: Novicow, La critique du darwinisme social, 
1910;; George Nasmyth, Social progress and the Darwinian theory, 1916; Ralph B. 
Perry,, The present conflict of ideals, [918. 
4.. Ibid., dl. I, 731, 729. 
5.. Ibid., dl. I, 70iv, 712V, 716-720, 729. 
6.. Ibid., dl. I, 7J2v, 701, dl. II., 1004; Novicow, La critique, 3. In een latere studie 
vann Barnes {An introduction to the history of sociology, Chicago 1947) kwam de in-
vloedd van Novicow duidelijk naar voren (419 e.v. en vooral 424, waar eraan wordt 
herinnerdd dat Novicow, net als Becker en Barnes zelf, met name Gumplowicz en Rat-
zenhoferr als exponenten van het sociaal-darwinisme aanmerkte). 
7.. Ibid., dl. I, 701. 
8.. Ibid., dl. II, 822. Ten aanzien van Italië werd op vergelijkbare wijze geconstateerd 
datt daar, "evenals elders", de biologische analogieën van Comte en Spencer "een 
hypnotischee invloed" hadden uitgeoefend; maar "'sociaal-darwinisten' in de enge 
zin""  (nl. van de gegeven definitie) waren er "betrekkelijk zeldzaam", (dl. II , 1004). 
Behalvee Gumplowicz merkten Barnes en Becker als sociaal-darwinist o.a. aan: de 
Oostenrijkerr Ratzenhofer, de Engelsen Walter Bagehot en Benjamin Kidd, de Ameri-
kanenn Ward, Small, Oppenheimer en A.F. Bentley, de Fransen Vacher de Lapouge en 
Paull  Jacoby en de Nederlander S.R. Steinmetz. Het Duitse sociaal-darwinisme werd 
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praktischh niet belicht omdat er naar hun mening in Duitsland nog nauwelijks van een 
academischee sociologie kon worden gesproken. Zie ook Barnes, An introduction to 
thethe history of sociology, 383. 
9.. McGovern, From Luther to Hitler, 30-35, 531, 343V. Hij definieerde het sociaal-
darwinismee als: "the idea that the keynote to social and political progress is eternal 
conflictt between groups and the ultimate survival of the fittest." (344). 
10.. Ibid., 531,457V. 
11.. Ibid., 462V, 474, 633 (citaat), 631, 464, 541 (citaat). Zie ook 544: "It is obvious 
thatt Social Darwinism has played a great part in the development of Fascist ideo-
logy.""  Met het irrationalisme van Bagehot werd overigens niet veel meer bedoeld 
dann diens opvatting dat instincten een belangrijke rol in de menselijke evolutie had-
denn gespeeld (een mening die ook Darwin in zijn Descent verwoordde) en dat men-
senn tot imitatie en in het bijzonder tot navolging van succesvolle, of anderszins aan-
sprekende,, voorbeelden geneigd waren. 
12.. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat het tot 1980 heeft geduurd voordat er een ge-
zaghebbendee Engelse studie over het Engelse sociaal-darwinisme verscheen (die van 
Gretaa Jones). Het sociaal-darwinisme in Duitsland en Frankrijk is in belangrijke 
matee door Amerikaanse historici in kaart gebracht (Alfred Kelly, Paul Weindling, 
Lindaa Clark). Omgekeerd is Mike Hawkins' brede studie uit 1997 (Social Darwinism 
inin European and American thought) pas het eerste voorbeeld, voor zover mij bekend, 
vann een Europeaan die zich uitgebreid uitlaat over het Amerikaanse sociaal-darwi-
nisme.. Het weinig bekende Duitse proefschrift van Albrecht Schork (Gesellschaft-
kritikkritik  als mögliche Gehilfin der Macht, erlautert am Beispiel des Sozialdarwinismus 
inin den USA) is weliswaar een vroeger voorbeeld (Heidelberg 1991), maar dit is 
slechtss in een geringe oplage verschenen. Duitse studies over het sociaal-darwinisme 
inn Duitsland waren zeker niet afwezig, maar relatief bescheiden van omvang, zoals 
dee overigens invloedrijke bijdragen van Zmarzlik, of meer gericht op de eugenetica 
off  rassenhygiëne, zoals Hedwig Conrad-Martius (1955). Inmiddels zijn er volwaar-
digee Duitse studies, bijv.: Hansjoachim Koch, Der Sozialdarwinismus: seine Genese 
undund sein Einfluss aufdas imperialistische Denken, München 1973; Peter Becker, So-
zialdarwinismus,zialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus und Völkischer Gedanke, Stuttgart 
1990. . 
13.. David H. Burton, Theodore Roosevelt's social Darwinism and views of imperia-
lism,lism, in: 'Journal of the history of ideas', vol. 26 (1965), 103-118. 
14.. Ibid., 103V, 106, 109, I r 1. 
15.. Ibid., 118. Roosevelts recensie van Kidds Social evolution verscheen onder de-
zelfdee titel in 'The North American Review', juli 1895; zijn recensie van Charles 
Pearsonss National life and character (1893) verscheen in 'The Sewanee Review', au-
gustuss 1894. Behalve de genoemde Romanes-lezing uit 1910 publiceerde hij in 1918 
nogg het essay The origin and evolution of life. Zijn reputatie als een sociaal-darwinist 
danktee Roosevelt echter vooral aan zijn redevoering The strenuous life uit 1899. 
16.. Wyllie, Social Darwinism and the businessman, 158-160, in: C. Degler (red.), Pi-
votalvotal interpretations of American history, New York 1966. Wyllie's essay verscheen 
oorspronkelijkk in 'Proceedings of the American Philosophical Society', vol. 103 
(1959).. Degenen die de hofstadteriaanse visie deelden waren: Merle Curti (The 
growthgrowth of American thought, New York 1943, een boek dat Hofstadter een jaar voor-
uitt was en dat Curti een Pulitzer-prijs opleverde), Henry Commager (The American 
mind,mind, New Haven 1950), Thomas Cochran & William Miller (The age of enterprise. 
Neww York 1951), Joseph Spengler (Evolutionism in American economics 1800-1946, 
in:: Stow Persons, Evolutionary thought in America, New Haven 1950), Ashley Mon-
taguu (Darwinism, competition and cooperation, New York 1952), Stewart Holbrook 
(The(The age of the Moguls, Garden City 1953). Deze opsomming heb ik ontleend aan 
Wyllie. . 
17.. Wyllie, Social Darwinism, 157, 161 v. 
18.. Ibid., 163, i66v, 169. 
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19.. H.-U. Wehler, Sozialdarwinismus im expandierenden Industrie staat, in: I. Geiss 
enn B.J. Wendt (red.), Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts, 
Düsseldorff  1973; zie vooral 139-142. In zijn Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918 
(Göttingenn 1973) vatte Wehler de beschreven zienswijze samen, maar voegde nu de 
interessantee kwalificatie van het sociaal-darwinisme als "Verfallserscheinung des 
Positivismus""  toe (179-81). 
20.. H.-G. Zmarzlik, Der Sozialdarwinismus in Deutschland als geschichtliches Pro-
blem,blem, in: id., Wieviel Zukunft hat unsere Vergangenheit, München 1970, 61. Een eer-
deree versie verscheen in 'Vierteljahresheft für Zeitgeschichte', vol. 11, 1963. Zmarz-
li kk had in 1961 zijn (onuitgegeven) "Habilitationsschrift' in Freiburg gewijd aan het 
Duitsee sociaal-darwinisme, dat hij toen presenteerde als onderdeel van de voorge-
schiedeniss van het Derde Rijk. Richard Weikart (The origin) beschouwt Zmarzlik als 
volgelingg van Hofstadter {470). 
21.. Ibid., 63 ,66, 70-3. 
22.. Ibid., 74,76-8. 
23.. Conrad-Martius, Utopien der Menschenzüchtung: der Sozialdarwinismus und 
seineseine Folgen (1955), 29, 290, 48, 69, 66v. 
24.. Ibid., 88v, 229. Overigens benadrukte Conrad-Martius dat socialisme (als verde-
digingg van de gelijkheid) en sociaal-darwinisme (als verdediging van de ongelijk-
heid)) ideologische tegenpolen waren; veel sociaal-darwinisten waren dan ook felle 
antisocialistenn (141-3). 
25.. Himmelfarb, Varieties of Social Darwinism, in: id., Victorian minds, Londen 
1968. . 
26.. Carl Degler, In search of human nature: the decline and revivial of Darwinism in 
AmericanAmerican social thought, (1991), 6, 11-14. 
27.. Clark (Social Darwinism, 1984), 2v, 6-7, 176). Vgl. Weikart (The origin), die 
Clarkss onderzoek zonder meer als een bevestiging van Bannisters conclusies be-
schouwtt (470). 
28.. Ibid., 176. Linda Clark wekt overigens de indruk het verschijnsel sociaal-darwi-
nismee te willen gelijkstellen aan de term sociaal-darwinisme. Haar constatering dat 
dee term in contemporaine Franse publicaties weinig voorkwam geldt voor haar mede 
alss bewijs dat het verschijnsel minder verbreid was dan wel is beweerd. (Ibid., 5, 7). 
Clarkk heeft zich overigens niet gerealiseerd dat haar bevindingen op dit punt die van 
Bannisterr weerspreken. Terwijl zij constateerde dat de term sociaal-darwinisme vrij 
zeldenn voorkwam maar niettemin veel schrijvers het sociale belang van het darwi-
nismee bediscussieerden (7), komt de Bannister-these neer op het tegendeel: de term 
sociaal-darwinismee kwam veelvuldig voor (nl. bij hervormers als geliefde aandui-
dingg voor hun conservatieve tegenstanders), terwijl het verschijnsel (althans in zijn 
conservatievee vorm) in werkelijkheid praktisch non-existent (een 'mythe') was. 
29.. Howard L. Kaye, The social meaning of modern biology: from Social Darwinism 
toto sociobiology (1986), 26v, 29, 31-4, 42V. Kaye noemde Bannisters boek 'superbe' 
(24).. In 'Contemporary Sociology' (vol. 11, 1982) publiceerde Kaye eerder The myth 
ofof Social Darwinism. 
30.. Kelly, The descent of Darwin: the popularization of Darwinism in Germany, 
1860-19141860-1914 (1981), 4-5, 22. 
31.. Ibid., 8, 132. 
32.. Ibid., 138-9, 100. 
33.. Ibid., 109, 8, 113V. 
34.. Weikart, The origin, 486. Ook Kelly's stelling dat Büchner geen sociaal-darwi-
nistt kon zijn omdat hij voorstander was van sociale bescherming van ouderen en zie-
kenn is niet overtuigend. Albert Schaffle rekende hij namelijk wél tot de (gematigde) 
sociaal-darwinisten,, hoewel Schaffle in opdracht van Bismarck sociale wetgeving 
ontwierp.. Ook ten aanzien van de tientallen essays die werden gepubliceerd in het 
kaderr van de Krupp-prijsvraag (zie hoofdstuk 8) volgde Kelly de onjuiste redenering 
dat,, omdat de meeste auteurs sociale maatregelen of zelfs een vorm van staatssocia-
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lismee voorstonden, deze essays niet kunnen worden gezien als bewijs voor de ver-
breidingg van het sociaal-darwinisme in Duitsland (108, 208). 
35.. Evans, In search, 130V. Vgl. Kelly, The descent, 101. Als een voorbeeld van be-
doeldee oversimplificatie wordt vaak gewezen op Daniel Gasmans The scientific ori-
ginsgins of Nazism: Social Darwinism in Ernst Haeckel and the Monist League, 1971. 
Gasmann ziet in het sociaal-darwinisme van Haeckel en de Duitse Monistenbond de 
wetenschappelijkee oorsprong van het nationaal socialisme en schetst zo een sociaal-
darwinismee dat niet liberaal, maar volks-nationalistisch is en dat het individu als on-
dergeschiktee van de staat ziet. 
36.. Kelly, The descent, 101. 
37.. James Moore, Socializing Darwinism, 39-41, 55-57. Moore sprak ook van 
'rechts-revisionisme'' en plaatste dit tegenover de liberal Hofstadter {54-5). Voor de 
uitspraakk van Mario Cuomo, zie A. Schork, Gesellschaftskritik, 28. Ook de econoom 
Galbraithh bekritiseerde het sociaal-darwinisme van de "harteloze samenleving" van 
hett reaganisme (Schork, 31). terwijl Robert Reich in 1982 stelde dat het sociaal-dar-
winismee het centrale organiserende principe van het conservatisme a la Reagan was 
(Beliomy,, Social Darwinism, 15). Soms werd gesproken over Reagan Darwinism 
(Moore,, 39). 
38.. Kaye, The myth of Social Darwinism, 'review essay' in: 'Contemporary Socio-
logy',, vol. 11, mei 1982, 275. 
39.. Zelfs Kaye, die in het algemeen als een bondgenoot van Bannister kan worden 
beschouwd,, is van mening dat Bannisters stelling dat al het sociaal-darwinisme re-
formform Darwinism is en de invloed van het conservatieve darwinisme op een mythe be-
rust,, geen recht doet aan de rijkdom en subtiliteit van Bannisters eigen bevindingen 
(ibid). . 
40.. Kaye, The myth, 275. Paul Crook (Social Darwinism: the concept, 271) lijk t naar 
dee tegengestelde opvatting te tenderen: "If Darwin was a Social Darwinist, we may 
welll  argue that he was much more a reform Darwinist than a capitalisticc or militaris-
ticc Social Darwinist." 
41.. Bannister erkende op zich dat de term sociaal-darwinisme aanvankelijk, met 
namee door Ward, werd gebruikt om het werk van Gumplowicz, Ratzenhofer en La-
pougee aan te duiden, zoals ook Barnes&Becker aangaven. Bannister wees er boven-
dienn op dat de socioloog Edward Cary Hayes van de Universiteit van Illinoi s in 1921 
opmerktee dat de term sociaal-darwinisme gelijkstond aan het inzicht dat het conflict 
déé manier is om tot vooruitgang te komen, terwijl een andere socioloog, Floyd 
House,, in 1929, evenzeer het sociaal-darwinisme met de conflicttheorie associeerde 
(Bannister,, Social Darwinism 246). Maar Bannister liet na hieruit conclusies te trek-
ken. . 
42.. Crook, Darwinism, 31 v. Crook betoogt overigens dat de wortels van de conflict-
sociologiee liggen in pre-darwinistische rationalisaties van Pruissens staatsmacht en 
-geweld,, die te vinden zijn bij Hegel, Ranke en Treitschke. Gumplowicz zou deze 
principess van de Realpolitik vervolgens hebben 'opgezogen' aan de universiteiten 
waarr hij verkeerde (ibid., 32). 
43.. H. Stuart Hughes, Consciousness and society (1959), 39; Arno Mayer Persis-
tence,tence, 282. 
44.. Paul Barrett, Peter Gautrey e.a. (red.), Charles Darwin's Notebooks, 1836-1844, 
1987;; F. H. Burckhardt e.a. (red.), The correspondence of Charles Darwin, Cam-
bridge,, vanaf 1985-1994. In 2001 verscheen deel 12 over het jaar 1864; Adrian Des-
mondd en James Moore, Darwin, 1991; Janet Browne, Charles Darwin: voyaging 
(deell  1 van een tweedelig werk), 1995; Adrian Desmond, Huxley (2 din.), 1994 en 
1997. . 
45.. Y. Conry, De Darwin au darwinisme, 177V (ontleend aan J. Moore, Socializing, 
45). . 
46.. Bellomy, Social Darwinism, 2-6. Anders dan Weikart {The origins, 471) ben ik 
daaromm van mening dat Bellomy niet tot de revisionisten dient te worden gerekend. 
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Zijnn uitvoerige essay draagt, kenmerkend, de titel "Social Darwinism" revisited, 
niet:: revised. 
47.. Crook, Darwinism, 204-5. Hoewel Crook waardering toont voor Bannister, heeft 
hijj  ook oog voorde beperkingen van een volgehouden revisionisme. 
48.. Weikart, The origin, 471. De uitspraak van Krause is te vinden in diens Charles 
DarwinDarwin und sein Verhaltnis zu Deutschland, Leipzig 1885, 165-6. 
49.. Paul Weindling, Health, race and German politics between national unification 
andand Nazism, 1989, 19V, 25, 30; Evans (1997), 119-144; Peter Emil Becker, Sozial-
darwinismus,darwinismus, Rassismus, Antisemitismus und Völkischer Gedanke: Wege ins Dritte 
Reich,Reich, dl. 2, 1990. 
50.. Hawkins, Social Darwinism in European and American thought, 1860-1945, 
1997. . 
51.. Moore, Socializing, 54. 
52.. Tot de groep die van mening is dat het sociaal-darwinisme niet met de persoon-
lijk ee opvattingen van Darwin verbonden kan worden behoren Bannister {Social Dar-
winism,winism, 14V), Kaye (The social meaning of modern biology, 17-19), Bowler (Charles 
Darwin,Darwin, 196-9), Clark (Social Darwinism, 4), James Allen Rogers (Darwinism and 
SocialSocial Darwinism, in: 'Journal of the History of Ideas', vol. 33, 1972, 268-71). Hier 
tegenoverr staan degenen die stellen dat er in Darwins denken overtuigende voorbeel-
denn van sociaal-darwinisme te vinden zijn, of dat het zinloos is het sociaal-darwi-
nismenisme los te knippen van het darwinisme: Robert Young, Darwinism is social, in: D. 
Kohnn (red.), The Darwinian heritage (1985), 609-38; Moore (Socializing, 44-51); 
Johnn C. Greene, Darwin as a social evolutionist, in: id., Science, ideology and world 
view,view, (1981); Richard Weikart, A recently discovered Darwin letter on Social Darwi-
nism,nism, in: 'Isis', vol, 86 (1995), 609-611; Hawkins (Social Darwinism), 14-7, 35-8. 
Hett meest overtuigend is de Darwin-biografie van Desmond en Moore (zie m.n. 485, 
521,, 556-7, 653). Daarentegen is Edward Caudills Darwinian myths (1997) een po-
gingg om de stelling dat de relatie tussen Darwin en sociaal-darwinisme op zijn minst 
problematischh is nieuw leven in te blazen (64-5). 
53.. Hawkins, Social Darwinism, 17, 35; Bowler, Charles Darwin, 196-8. 
54.. Zie bijv. Crook, Darwinism, 200: "Recent scholarship has recognised that Darwi-
nismm generated social and political rhetorics and idioms that could readily be transla-
tedd into a bewildering kaleidoscope of discourses; has accepted that Darwinism was 
multivalent,, capable of generating a spectrum of ideological derivatives." 




