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Inleiding
‘Social Darwinism, as almost everyone knows, is a Bad Thing.’1 Zo begint Robert Bannister
zijn boek over het sociaal darwinisme. Wie zich enigszins in het begrip probeert te verdiepen,
begrijpt al snel wat hij daarmee bedoelt. Het sociaal darwinistische denken wordt
geassocieerd met egocentrisme, kapitalisme, sociale en raciale ongelijkheid en onderdrukking,
rasverbetering, nazisme en meer van dergelijke sociale en historische kwaden. Ook
imperialisme hoort in dit rijtje thuis. Het sociaal darwinisme wordt namelijk vaak genoemd
als een van de oorzaken van het eind negentiende-eeuwse imperialisme. Toch is het maar de
vraag of het sociaal darwinisme werkelijk de (negatieve) invloed had die het zo vaak wordt
toegedicht. In deze these zal de relatie tussen het sociaal darwinistische gedachtegoed en het
imperialisme worden onderzocht. De probleemstelling luidt als volgt: Welke rol speelde het
sociaal darwinisme in het imperialistische denken van Britse kranten en tijdschriften aan het
einde van de negentiende eeuw?
Of men aan het einde van de negentiende eeuw echt sociaal darwinistisch dacht en of
dit het ontstaan van het imperialisme beïnvloedde, is al decennia het onderwerp van discussie
tussen historici. In deze discussie staan twee tradities tegenover elkaar: de traditionele en de
revisionistische. Volgens de traditionele interpretatie was het sociaal darwinisme inderdaad
erg invloedrijk geweest in de periode van het moderne imperialisme en had het een rol
gespeeld bij het ontstaan ervan. Vanaf de jaren zestig verzetten de revisionisten zich tegen
deze interpretatie. Revisionistische auteurs als Robert Bannister en Paul Crook menen dat
sociaal darwinisme het intellectuele klimaat in Europa en de Verenigde Staten aan het einde
van de negentiende eeuw veel minder had gedomineerd dan vaak door traditionele historici
was beweerd. Het had volgens hen dan ook geen rol van betekenis gespeeld bij het
legitimeren of stimuleren van het agressieve expansionisme dat deze periode kenmerkte.
Hoewel revisionisten veel terechte kritiek hebben geuit op het traditionele beeld van het
sociaal darwinisme, lijkt dat weinig te hebben gedaan voor de slechte reputatie van het begrip.
Sociaal darwinisme wordt door het grote publiek en door veel historici nog steeds in verband
gebracht met allerlei negatieve zaken—zo ook imperialisme.
Om te onderzoeken of de slechte reputatie van het sociaal darwinisme wat betreft het
imperialisme terecht is, heb ik gekozen voor een onderzoek in Britse kranten en tijdschriften.
Volgens de traditionele interpretatie was de publieke opinie destijds sterk beïnvloed door het
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darwinisme. Ook de pers zou vol verwijzingen naar de struggle for existence en survival of
the fittest hebben gestaan. Een krantenonderzoek kan aantonen of dit inderdaad het geval was.
Het zal een beeld opleveren van de eind negentiende-eeuwse tijdsgeest en zal uitwijzen of
men in die tijd inderdaad sociaal darwinistisch dacht en of darwinistische argumenten een rol
speelden bij het denken over of het rechtvaardigen van imperialisme.
Daarbij zou een krantenonderzoek een aanvulling kunnen zijn op het bestaande
onderzoek. De twee belangrijkste revisionistische auteurs die in deze these centraal staan,
richten zich vooral op hoe er onder intellectuelen over sociaal darwinisme en imperialisme
gedacht werd. Zo gebruikt Bannister teksten van belangrijke negentiende-eeuwse denkers.
Met het proces waarmee hun ideeën vervolgens bij het grote publiek terecht kwamen, via de
media bijvoorbeeld, houdt hij zich minder bezig.2 Paul Crook doet dit wel, maar gebruikt
daarvoor vooral tijdschriften als The Nineteenth Century en The Fortnightly Review. Daarin
stonden vrij lange artikelen die niet anoniem waren, maar vaak door bekende denkers werden
geschreven. Daarnaast gebruikt Crook politieke speeches en publicaties over imperialisme die
gericht waren op de intelligentsia. Hij geeft aan dat er meer onderzoek moet worden gedaan
en dat onder andere kranten nog niet goed zijn onderzocht.3
Het doel van deze these is om op bescheiden schaal het bestaan van een sociaal
darwinistisch wereldbeeld bij een breder, Brits publiek te onderzoeken. Het laatste kwart van
de negentiende eeuw zag namelijk een grote groei in zowel het aantal kranten en tijdschriften
dat verscheen als het lezersschap daarvan. Deze ontwikkelingen hielpen om de ideeën van
evolutionaire denkers als Darwin en Spencer bekend te maken bij het grote publiek. Men
hoefde Darwins werken daarom niet zelf te lezen om ideologisch door zijn theorieën
beïnvloed te worden. Hoewel de wetenschap via de dagelijkse pers dus doorsijpelde naar het
grote publiek, ging het daarbij wel om een versimpelde, vulgaire versie.4 Het zou daarom niet
realistisch zijn om uitgebreide darwinistische theorieën in de kranten te verwachten. Korte
darwinistische uitspraken of redeneringen kunnen wel worden verwacht.
Het is niet eenvoudig om tot een definitie van sociaal darwinisme te komen. Zoals
historici het oneens zijn over de invloed van het sociaal darwinisme, zijn ze het namelijk
ook—of eigenlijk juist—oneens over de invulling van het begrip. De traditionele interpretatie
houdt een zeer ruime definitie aan; de revisionisten een enge. Omdat de definitiekwestie
2
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zozeer verweven is met de historische discussie over de invloed en de rol van het sociaal
darwinisme, zal in deze these niet voor een van de definities worden gekozen, maar zal met
beide worden gewerkt. In de twee theoretische hoofdstukken die ook de historiografische
context van het sociaal darwinisme schetsen, zal geleidelijk invulling worden gegeven aan de
definities van beide tradities. Daarna zullen bij het krantenonderzoek ook beide definities
worden aangehouden, zodat over beide vormen van sociaal darwinisme conclusies getrokken
kunnen worden. Deze werkwijze is mogelijk omdat de traditionele interpretatie het sociaal
darwinisme beschouwt als een verzamelnaam voor verschillende, uiteenlopende elementen,
terwijl de revisionisten hiervan slechts enkele kernelementen accepteren. Omdat de definities
elkaar overlappen, staat het definitieprobleem het onderzoek niet in de weg.
Groot-Brittannië was aan het einde van de negentiende eeuw de grootste en machtigste
imperialistische mogendheid ter wereld. Bovendien stond het volk nergens zo achter het
imperialisme als in Groot-Brittannië.5 De keuze om juist het Britse imperialisme te
onderzoeken, is daarom een voordehandliggende. Hoewel deze these in principe het denken
van Britse kranten en tijdschriften over het Britse imperialisme betreft, is af en toe ook het
Amerikaanse imperialisme meegenomen in het onderzoek. Hiervoor is gekozen omdat het
Britse en Amerikaanse sociaal darwinisme vooral volgens de traditionele interpretatie sterk
verbonden zouden zijn geweest. Ondanks deze transatlantische link, is de historische context
van het Amerikaanse imperialisme in deze these met opzet beknopt gehouden. Het
imperialisme van andere staten wordt vooral besproken wanneer het met het Britse
imperialisme in botsing kwam.
In het bestaande onderzoek is vaak gericht naar negentiende-eeuwse voorbeelden van
sociaal darwinisme gezocht. Het is door revisionisten echter geopperd dat daardoor een
vertekend beeld is ontstaan van het werkelijke aandeel van sociaal darwinisme in het
imperialistische debat en dat het sociaal darwinisme daardoor meer invloed is toegeschreven
dan het daadwerkelijk had. Het valt inderdaad op dat historici soms maar enkele—en daarom
ook vaak dezelfde—sociaal darwinistische uitspraken en artikelen aandragen. Zo verwijst de
traditionele historicus H. W. Koch in een artikel over sociaal darwintistische oorzaken van het
imperialisme, maar naar één artikel uit The Nineteenth Century. Dit artikel citeert hij
vervolgens uitvoerig. Dat het geciteerde artikel geen uitzondering was en dat kranten en
tijdschriften tussen 1890 en 1914 vol stonden met sociaal darwinisme, moet de lezer dan maar
van hem aannemen.6 Het probleem met het isoleren van sociaal darwinistische motieven, is
5
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dat het geen compleet beeld oplevert. Immers, als het sociaal darwinisme bestond, dan
bestond het niet in een vacuüm. In deze these zal dan ook de verslaggeving van één enkel jaar
worden onderzocht, zodat de sociaal darwinistische motieven die gevonden worden, kunnen
worden afgezet tegen de andere motieven die in de bladen voorkwamen. Er ontstaat daardoor
hopelijk een enigszins representatief beeld van de factoren die bij het imperialisme
meespeelden.
Het jaar dat in deze these is onderzocht, is 1898. Voor het Britse imperialisme was dit
een interessant jaar. In Afrika kwam de campagne om de Soedan te heroveren tot een einde en
waren er conflicten met Frankrijk om West-Afrika en Fashoda. In Azië stond het Chinese rijk
op het punt opgedeeld te worden door imperialistische mogendheden. Daar kwam nog bij dat
ook de Verenigde Staten zich in 1898 aan het imperialisme waagden. Ook wordt het jaar 1898
wel gezien als het hoogtepunt van de imperialistische koorts in Groot-Brittannië.7
Bij de keuze uit Britse kranten en tijdschriften is geprobeerd een enigszins
representatieve greep uit het aanbod te maken. Daarnaast speelde ook de beschikbaarheid een
rol. Onder de geselecteerde bladen zijn geen tegenstanders van imperialisme, omdat die in
1898 haast niet bestonden—in §4.1 zal daar verder op worden ingegaan. Er is gekozen voor
de dagelijkse kranten The Times en de Daily Mail en de wekelijkse tijdschriften The
Spectator, The Speaker en The Economist. Uit deze bladen zijn enkel de leading articles of
redactionele artikelen gebruikt. Zij werden anoniem geplaatst en verkondigden de mening van
de redactie. Ter verlevendiging zijn ook enkele cartoons gebruikt, zowel uit de Daily Mail als
uit het satirische tijdschrift Punch. De maandelijkse tijdschriften The Nineteenth Century en
The Fortnightly Review, waarin langere, niet-anonieme artikelen stonden, dienen ter
aanvulling, maar zijn enkel onderzocht op de enge vorm van sociaal darwinisme.
Er is geen systematische vergelijking tussen de opvattingen van de verschillende
bladen gemaakt, omdat dit voor het beantwoorden van de probleemstelling niet nodig was.
Wel is geprobeerd de meest opvallende verschillen tussen de kranten op te merken en
standpunten enigszins te relateren aan de ideologische overtuiging van de bladen. Ook wil het
onderzoek niets zeggen over de standpunten van specifieke groepen lezers. Er worden enkel
conclusies getrokken over het imperialistische debat zoals dat in de bladen werd gevoerd. De
meningen van de bladen worden zoveel mogelijk in eigen woorden weergegeven. Alleen
wanneer dit zou hebben afgedaan aan de zeggingskracht en impact van het geschrevene, is
geciteerd.
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Groot-Brittannië en het Moderne Imperialisme
Hoofdstuk 1

§1.1 Het Moderne Imperialisme
De periode van 1870 tot 1914 wordt wel het tijdperk van het moderne imperialisme of New
Imperialism genoemd. Nieuw of modern aan deze fase van overzeese expansie zou de snel
groeiende interesse in politieke annexatie zijn geweest die de voornamelijk Europese
mogendheden, met Groot-Brittannië voorop, in die jaren toonden. Grote delen van Afrika en
Azië waar tot dan toe alleen handelsposten gevestigd waren, werden nu in hoog tempo
veroverd.8

Hoewel

sommige

historici—onder

wie

de

invloedrijke

naoorlogse

geschiedschrijvers Robinson en Gallagher—de ontwikkelingen na 1870 niet karakteriseren als
een breuk met het verleden, maar juist als een formele voortzetting van het informele
vrijhandelsimperialisme dat de periode ervoor kenmerkte9, kan de enorme territoriale
expansie zelf door niemand worden ontkend. Vooral de zogenaamde Scramble for Africa is
berucht. Dit continent, waar voor 1880 slechts enkele koloniale bezittingen te vinden waren,
was rond 1900 vrijwel geheel in handen van Europese mogendheden. Ook in Azië was de
invloed van het imperialisme enorm. De grote Aziatische rijken werden opgedeeld in
invloedssferen en bleven enkel in naam zelfstandig.10
Een van de staten waarvoor expansie erg belangrijk was in de periode van het moderne
imperialisme, was Rusland. Het was een zeer succesvolle imperialistische mogendheid en
werd door de andere staten dan ook als een grote bedreiging gezien. De Russische expansie
was al lange tijd gaande, maar vond vanaf de jaren 1860 vooral plaats in aangrenzend gebied
in Centraal Azië en het Russische Verre Oosten, waar bijvoorbeeld de invloed in China werd
uitgebreid en de trans-Siberische spoorlijn werd aangelegd. Rusland probeerde met de
expansie zijn status als Europese grootmacht waar te maken, hetgeen ten koste ging van de
daadwerkelijke ontwikkeling van het land. De westerse angst voor Rusland kan achteraf dan
ook als overdreven worden beschouwd, omdat het land economisch achtergebleven was en te
maken had met binnenlandse instabiliteit. Ook militair was Rusland zwakker dan het leek.11

8
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Tekenend voor de periode was ook de sterke expansiedrang van Italië en het Duitse
rijk. Beide staten ontstonden pas aan het einde van de negentiende eeuw en wilden direct
bewijzen dat ze een plek tussen de grootmachten verdienden.12 Ze zagen overzees gebied
bovenal als een bron van nationaal prestige.13 Het Duitse keizerrijk, dat in 1871 was gevormd,
werd in korte tijd een belangrijke industriële grootmacht en wilde een koloniaal rijk dat paste
bij deze nieuwe status. Het rijk betreurde zijn achterstand op de grote koloniale mogendheden
en begon daarom een fanatieke inhaalrace. Het veroverde gedurende de jaren tachtig
verscheidene gebieden in Afrika (het huidige Namibië, Togo, Kameroen en Tanzania) en
oostelijk Guinea. Onder keizer Wilhelm II, wiens grote koloniale ambities na Bismarcks
ontslag in 1890 vrij spel hadden, vond er uitbreiding plaats van Duits Nieuw-Guinea en
werden de Chinese stad Kiaochow en het westelijke deel van Samoa onder Duitse controle
gebracht.14 Italië had minder koloniaal succes. Het wist enkele gebieden in Afrika te
verkrijgen, maar bleef toch de zwakste van de imperiale mogendheden. Dat het Italië in 1896
niet lukte om Ethiopië te onderwerpen, bleef lang een bron van vernedering voor het land.15
Ook andere landen die voor 1870 nog geen koloniale traditie hadden, leken in de
periode van het moderne imperialisme niet achter te willen blijven. Zo richtte de Belgische
koning Leopold II in 1885 Congo-Vrijstaat op. Deze staat zou zijn privé-bezit blijven totdat
hij in 1908, mede vanwege het internationale protest tegen de grootschalige uitbuiting van het
Congolese volk in de rubberwinning, een Belgische kolonie werd. Een andere nieuwkomer op
het gebied van koloniën was Japan, dat zich vanaf de jaren 1870 op economisch en militair
gebied bijzonder snel ontwikkelde in een poging tegenstand te bieden aan het westerse
kolonialisme in de regio. De geslaagde modernisatie—Japan was de enige niet-westerse staat
die in deze periode een industriële revolutie doormaakte—zorgde ervoor dat Japan een
bescheiden wereldmacht werd met eigen koloniale ambities. Militaire overwinningen op
China (1895) en Rusland (1905) hielpen Japan aan Aziatische gebieden als Korea en
Taiwan.16
Zelfs de Verenigde Staten, die toch lang op het Europese kolonialisme hadden
neergekeken, volgden uiteindelijk het imperialistische voorbeeld. Ze waren gedurende de
negentiende eeuw uitgegroeid tot een belangrijke mogendheid, met als resultaat een meer
actieve internationale diplomatie. Al voor 1870 lieten de Amerikanen daarom in Latijns12
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Amerika hun politieke en economische hegemonie gelden en bestreden ze Europese
inmenging. Toen de Verenigde Staten in 1898 na de Spaans-Amerikaanse oorlog onder
andere Cuba, Puerto Rico en de Filippijnen van Spanje overnamen, werden ze daadwerkelijk
een koloniale mogendheid. Vervolgens initieerden ze het zogenaamde Open Deur-beleid,
waarmee ze de Chinese markt open probeerden te houden voor handel met het buitenland.17
Opvallend genoeg werden oude koloniale mogendheden niet altijd belangrijke
imperialisten. Zo waren het Spaanse en het Portugese rijk in de periode van het moderne
imperialisme sterk verzwakt en daarom weinig succesvol. De restanten van deze—eens zo
machtige—rijken liepen daardoor voortdurend het gevaar overgenomen te worden door meer
geslaagde imperialistische staten.18 Van Nederlands imperialisme was intussen wel sprake, al
zijn historici het niet eens over het precieze karakter hiervan.19 Nederland hield zich vooral
bezig met staatsvorming in de Indonesische archipel. Het speelde daarbuiten geen rol van
betekenis in de competitie tussen de imperialistische mogendheden en werd internationaal
gezien als een kleine staat.
Een oude koloniale mogendheid die nog wel meetelde in de imperialistische race, was
Frankrijk. De Fransen hadden zich na de Napoleontische oorlogen moeten schikken naar een
nieuw Europees machtsevenwicht waarin niet zij, maar de Britten domineerden. Na het
vernederende verlies in de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) werd Frankrijk op het continent
bovendien voorbijgestreefd door het Duitse rijk. Het verwerven van een koloniaal rijk werd
daarom erg belangrijk gevonden in Frankrijk. Koloniale successen zouden goed zijn voor het
zelfvertrouwen van de natie en zouden haar weer het gevoel geven een volwaardige
mogendheid te zijn.20 Wat dit betreft was het Franse imperialisme zeer succesvol. Hoewel
Frankrijk rond 1900 slechts op de vijfde plaats stond op de lijst van grootste mogendheden,
bezat het wel het op één na grootste koloniale rijk.21 De opbouw van het tweede Franse
koloniale rijk—nadat het eerste grotendeels verloren was gegaan—begon in 1830 met de
verovering van de vestigingskolonie Algerije en werd onder meer voortgezet met de
uitbreiding van Franse controle in Cochin-China (zuidelijk Vietnam) en Cambodja in de jaren
zestig.22 Na 1870 kwam de expansie in een stroomversnelling terecht. In Azië wisten de
Fransen in 1887 hun invloed uit te breiden met de vorming van Frans Indochina. In 1893
volgde een protectoraat over Laos. In Afrika werd in 1881 een protectoraat over Tunesië
17
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ingesteld en werd in 1895 Frans West-Afrika gecreëerd, een federatie van koloniën waar in
eerste instantie Senegal, Frans Soedan, Guinee en Ivoorkust toe behoorden. De expansie in
Azië en Afrika bracht Frankrijk in de jaren 1880 en 1890 regelmatig in conflict met zijn
grootste imperialistische rivaal: Groot-Brittannië.

Afbeelding 1 Modern imperialisme in Afrika en Azië

§1.2 Het rijk waar de zon nooit onderging
De meest omvangrijke koloniale mogendheid in de negentiende eeuw was zonder twijfel
Groot-Brittannië. Aan de vooravond van het moderne imperialisme omvatte het Britse rijk
onder andere Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Brits-Indië, dat uit het
huidige India, Pakistan en Bangladesh bestond. Canada had in 1867 de status van dominion
gekregen, wat betekende dat het vrijwel zelfregerend was, maar nog wel deel uitmaakte van
het rijk. Australië en Nieuw-Zeeland genoten eveneens een grote mate van zelfbestuur en
zouden aan het begin van de twintigste eeuw dominions worden. Zuid-Afrika daarentegen,
kreeg pas bij de oprichting van de Unie van Zuid-Afrika in 1910 een onafhankelijke status
binnen het Britse Gemenebest. Tot die tijd was het een kolonie. Dat gold ook voor Brits-Indië,
dat in 1876 zelfs tot keizerrijk werd omgevormd, met koningin Victoria (regeerde van 1837
tot 1901) als keizerin. Ook in het tijdperk van het moderne imperialisme liep Groot-Brittannië
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voorop wat betreft de aanwinst van nieuwe gebieden. Het Britse rijk nam in de laatste dertig
jaar van de negentiende eeuw zo sterk in omvang toe—Hobsbawm spreekt van een
gebiedswinst van vier miljoen vierkante mijl23—dat het rond 1900 ten minste een vijfde deel
van het totale landoppervlak ter wereld besloeg en macht kon uitoefenen, in directe of
indirecte vorm, over een kwart van de totale wereldbevolking.24 Tegen het einde van de
negentiende eeuw was het Britse rijk het grootste imperium dat ooit had bestaan.25 Het was
het rijk waar de zon nooit onderging.
Voor 1870 was informele (veelal economische) machtsuitoefening belangrijker voor
het Britse rijk dan formele annexatie. De Britten creëerden over de hele wereld invloedssferen
door het vestigen van handels- en marinebases, het sluiten van handelsverdragen en het
investeren in onder andere banken, havens en spoorwegen. De Britse vrijhandelspolitiek, die
een climax beleefde in de jaren 1850 en 1860, leidde op deze manier tot informeel
imperialisme.26 De economische en financiële banden werden steeds strakker aangehaald,
waardoor de invloed van Groot-Brittannië groeide. Staten die binnen de Britse invloedssfeer
vielen, waren in naam nog soeverein, maar moesten in de praktijk steeds meer buitenlandse
bemoeienis toestaan. De Britse vloot beschermde Britse belangen en probeerde op te treden
tegen piraterij en slavenhandel.27 Dat informeel imperialisme voor 1870 volstond, kwam
doordat Groot-Brittannië een economische, machtspolitieke en militaire voorsprong op de rest
van de wereld had. Door deze dominantie ondervond het weinig concurrentie van andere
mogendheden en kon de Pax Britannica voortduren. De motieven om over te gaan tot
politieke annexatie ontbraken daardoor.28
Het informele imperialisme vond vooral plaats in Azië en het Midden Oosten. Zo werd
het Chinese keizerrijk min of meer gedwongen om verdragen te sluiten waarin belangrijke
concessies aan Groot-Brittannië werden gedaan op het gebied van handel en investeringen.
Het verdrag van Nanking (1842), het eerste van deze zogenaamde ‘ongelijke verdragen’,
verplichtte China om Hongkong af te staan, meer havens open te stellen en buitenlandse
mogendheden inspraak te gunnen in het stelsel van handelstarieven. Bovendien verleende het
verdrag extraterritoriale rechten aan Britten in China, zodat zij in bepaalde gebieden buiten
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het Chinese gezag vielen.29 De gevolgen van deze buitenlandse inmenging zouden voor China
zeer ingrijpend zijn. Een ander rijk dat te maken kreeg met het Britse informele imperialisme
was het Ottomaanse rijk. Dit rijk kreeg grote financiële problemen door de vele leningen die
het vanaf halverwege de jaren 1850 vanuit Europa ontving. Het werd daardoor steeds
afhankelijker van zijn buitenlandse crediteuren. In 1881 moest het Ottomaanse rijk, dat tegen
deze tijd ‘de zieke man van Europa’ genoemd werd, zelfs toestaan dat een groot deel van zijn
financiën onder buitenlandse controle kwam te staan.30
Over de mate waarin Groot-Brittannië voor 1870 informele invloed uitoefende, is niet
iedereen het eens. Zo meent van Vuurde dat de Britse invloed vooral op het gebied van het
internationale recht voelbaar was, maar dat de economische en politieke macht voor 1870 niet
groot genoeg was om van een informeel rijk te spreken.31 Toch legde het
vrijhandelsimperialisme in ieder geval de basis voor wat er in de periode van het moderne
imperialisme gebeurde. Na 1870 kwamen zowel het formele als het informele imperialisme in
een stroomversnelling terecht. Groot-Brittannië liep daarbij voorop.32 Omdat er echter meer
concurrentie kwam van andere mogendheden, werden gebieden vaker formeel geannexeerd
om commerciële belangen veilig te stellen. Dit leidde tot het consolideren van invloedssferen
in Azië en het Midden Oosten en tot de beruchte Scramble of stormloop voor Afrikaans
gebied.
De politieke stellingname wat betreft imperialisme was niet geheel netjes naar partij
gerangschikt. Traditioneel was de Britse Conservative Party voor imperialisme en hoorde de
Liberal Party anti-imperialistisch te zijn. In de praktijk was de Liberale Partij echter erg
verdeeld over het onderwerp. In 1886 splitste het (overwegend) imperialistische deel van de
partij zich af vanwege onenigheid over de Ierse Home Rule. De nieuwe partij waarin dit deel
zich verenigde, de Liberal Unionist Party, ging een succesvolle politieke alliantie aan met de
Conservatieven en zou in 1912 zelfs geheel in hen opgaan. De coalitie van Liberal Unionists
en Conservatives was erg imperialistisch ingesteld. Ondanks de herstructurering bleef de
Liberal Party echter geen unaniem anti-imperialistische partij. Zo kwam in de jaren 1890 het
zogenaamde Liberal imperialism van bijvoorbeeld Lord Rosebery op. De verdeeldheid in de
partij hield daarom aan. In §4.1 zal uitgebreider op deze politieke kwestie worden ingegaan.
Hier zullen enkel Lord Salisbury en Joseph Chamberlain worden besproken. Zij waren tegen
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het einde van de eeuw verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van Groot-Brittannië en
worden daarom vaak geassocieerd met het Britse imperialisme in de late Victoriaanse periode.
Robert Gascoyne-Cecil, de derde markies van Salisbury (1830-1903) was een
traditionele, aristocratische politicus uit de Conservative Party; de Tories. Hij leidde als
premier drie regeringen, van 1885 tot 1886; van 1886 tot 1892; en van 1895 tot 1902. De
laatste regering van Salisbury was een coalitie met de nieuwe Liberal Unionist Party. In die
regering vervulde Lord Salisbury een dubbele functie omdat hij tot 1900 ook minister van
Buitenlandse Zaken was. De buitenlandse politiek van Salisbury staat behalve om haar
imperialistische karakter ook bekend vanwege het beleid van de splendid isolation, waarmee
Groot-Brittannië zich buiten Europese verwikkelingen en allianties probeerde te houden. Het
imperialisme van Salisbury was niet idealistisch, maar praktisch gemotiveerd. Volgens
Brendon was Salisbury te cynisch om te geloven in filantropische rechtvaardigingen voor
imperialisme. Hij was een voorstander van Britse machtsuitbreiding, maar niet onbeperkt. Zo
twijfelde Salisbury over het nut van annexaties in centraal Afrika, behalve als deze nodig
waren om weerstand te bieden aan andere Europese mogendheden. Ook was hij niet altijd blij
met al te enthousiaste men on the spot, die gebieden annexeerden waar Groot-Brittannië geen
baat bij had.33
Meer nog dan die van Lord Salisbury, wordt de naam van Joseph Chamberlain (18361914) met imperialisme vereenzelvigd. Chamberlain was als Liberal Unionist van 1895 tot
1903 minister van Koloniën. Hij wordt in de literatuur wel beschreven als de meest
onwrikbare empire-builder van het derde kabinet-Salisbury en de eerste grote politicus die het
als zijn missie zag om het enorme koloniale bezit van het Britse rijk te ontwikkelen.34
Chamberlains enthousiasme voor imperialisme leverde hem bijnamen op als Jingo Joe en
Josephus Africanus en moest dan ook wel eens getemperd worden door Lord Salisbury.35 Het
was Chamberlains doel om een hechtere imperiale federatie te creëren waarbinnen meer
samenwerking plaatsvond tussen de verschillende onderdelen van het rijk. Binnen die
federatie moesten de handel en de industrie beschermd worden door middel van
tariefhervormingen. Dit protectionisme moest het Britse rijk behoeden voor economische
achteruitgang en machtsverval.36 Naast handel was voor Chamberlain ook het verspreiden van
beschaving een belangrijk doel van het imperialisme.37
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In Azië en het Midden Oosten was het Britse beleid gedurende de periode van het
moderne imperialisme vooral gericht op economische machtsuitbreiding. De Britten stuitten
daarbij met name op Russische expansie. Dat de dreiging die van Rusland uitging in GrootBrittannië zo serieus werd genomen, kwam doordat de Russische expansie over land
plaatsvond en dus niet tegen kon worden gehouden door de Britse vloot. Ook werd de
continentale expansie als een potentiële dreiging voor Brits-Indië beschouwd.38 AngloRussische rivaliteit laaide bijvoorbeeld op over het zwakke Perzische rijk, waar Rusland
vooral in de jaren 1890 veel informele invloed wist te krijgen. In onderlinge verdragen
werden de Russische en Britse invloedssferen in het rijk vastgelegd.39 In China kreeg GrootBrittannië ook concurrentie van andere imperialistische staten, waardoor het de bevoorrechte,
dominante positie die het lange tijd gekend had, kwijt raakte. Ook hier vormden de Russen de
grootste bedreiging voor de Britse belangen. Het Britse beleid in China was erop gericht het
rijk open te houden voor buitenlandse handel. In het kader van dit Open Deur-beleid streefde
Groot-Brittannië ernaar om de territoriale integriteit van het—almaar zwakker wordende—
Chinese keizerrijk te behouden, zodat het rijk niet zou worden opgedeeld door andere
imperialistische machten.
Tegen het einde van de eeuw werd het Britse streven om het Chinese rijk
onafhankelijk te houden aan alle kanten tegengewerkt. Het Chinese rijk wist haast geen
weerstand meer te bieden aan de imperialistische mogendheden die het aan alle kanten
bestookten. In 1895 werd een dramatisch verlies van China in een korte oorlog met Japan
door verschillende landen aangegrepen als een excuus om China te ‘beschermen’ tegen Japan.
Het was het startsein voor een race om handels- en maritieme bases aan de Chinese kust en
bijbehorende commerciële invloedssferen.40 Rusland breidde in deze periode zijn macht over
de noordelijke Chinese provincies sterk uit. Manchurije werd zelfs bijna een Russisch
protectoraat. Ook de Bokseropstand (1900), het nationalistische verzet van de Chinezen tegen
de buitenlandse inmenging in het rijk, werd door Rusland aangegrepen om meer troepen te
sturen.41 In 1898, op het hoogtepunt van de Chinese scramble, leek de verdeling van China
daadwerkelijk op handen te zijn.42 In 1897 had het Duitse rijk Kiaochow weten te verkrijgen
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en kon Rusland Port Arthur pachten. Groot-Brittannië legde zich neer bij deze territoriale
concessies en nam zelf Wei-hai-wei aan ter compensatie.43
In Afrika nam het Britse imperialisme wel direct de vorm aan van annexatie. De
grootste rivalen waren hier de Fransen, die vanaf het midden van de jaren 1880 in een
maritieme race met Groot-Brittannië waren verwikkeld. Dit leverde vooral conflicten op over
West-Afrika. Volgens Hobsbawm wist Frankrijk weliswaar het grootste deel in handen te
krijgen, maar waren de vier Britse West-Afrikaanse koloniën—Gambia, Goudkust, Siërra
Leone, en Nigeria—wel het economisch beste deel.44
In Egypte hadden de Europese mogendheden, Frankrijk voorop, vanaf de jaren 1850
hun economische invloed uitgebreid. Ze wisten daartoe concessies en privileges van de
Egyptische regering te verkrijgen. Omdat de voorwaarden hiervan vaak erg ongunstig waren
voor Egypte, ging het echter steeds slechter met de financiën van het land. In 1876 werd er
daarom

een

systeem

van

internationale

financiële

controle

opgezet

om

de

investeerdersbelangen te beschermen.45 De Europese mogendheden moesten elke grote
verandering in de economische organisatie van het land vanaf dat moment goedkeuren. Voor
Groot-Brittannië was Egypte behalve als investering, ook erg belangrijk vanwege zijn ligging.
Het veiligstellen van de grenzen van en de handelsroutes naar Brits-Indië was namelijk een
prioriteit in deze periode. Daarvoor moest ook het Suezkanaal, dat in 1869 werd geopend,
worden beschermd. Met de Britse bezetting van Egypte in 1882 werden zowel de gedane
investeringen als de kortste route naar Brits-Indië veilig gesteld.46
Ook met Egypte in Britse handen was het gevaar nog niet geweken. Toen GrootBrittannië in 1882 de macht kreeg over Egypte, hoorde daar namelijk ook de Soedan bij. Dit
gebied had echter te maken met een opstandige nationalistische beweging die werd geleid
door de mahdi, een religieuze leider. De Britse generaal Charles Gordon moest het AngloEgyptische gezag in de Soedan herstellen. Hij werd in 1885 echter vermoord door de
mahdisten—ook wel dervisj genoemd—tijdens een zeer gewelddadige belegering van
Khartoem, waarbij de hulptroepen van premier Gladstone te laat kwamen. Sindsdien werd de
Soedan geregeerd door de mahdi, en diens opvolger, de kalief.47 In de jaren 1890 was de
Britse regering vooral bang dat de Soedan—en daarmee de Nijlvallei—in handen van de
Fransen zou vallen. Zij zouden de Nijl in dat geval bij Fashoda kunnen afdammen en daarmee
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de watervoorraad van Egypte in gevaar kunnen brengen. Lord Salisbury besloot daarom dat
geen andere mogendheid dan Groot-Brittannië de Nijlvallei mocht domineren en startte in
1896 een campagne om de Soedan te heroveren.48 De herovering moest de toekomst van
Egypte veiligstellen en de dood van generaal Gordon wreken.49
Voor de herovering van de Soedan werden twee spoorwegen aangelegd naar Uganda,
één vanuit het oosten en één vanuit het noorden. De noordelijke spoorweg trok vanuit de
Sahara naar Khartoem en stond onder leiding van generaal Horatio Herbert Kitchener, de
opperbevelhebber van het Egyptische leger—ookwel de sirdar genoemd.50 Kitcheners
troepen, die bestonden uit Britse en Egyptische soldaten, wonnen op 8 april 1898 een
belangrijke overwinning in de Slag aan de Atbara. Ze versloegen het Soedanese leger
uiteindelijk op 2 september van hetzelfde jaar in Omdurman. Hoewel het verzet van de
mahdisten hierna nog enige tijd aanhield, wordt de overwinning in de Slag bij Omdurman
toch als het beslissende moment gezien waarop de Britten de controle over de Soedan
terugkregen. Bij de slag zouden aan Anglo-Egyptische zijde slechts vijftig doden zijn
gevallen, tegenover maar liefst elfduizend aan de kant van de mahdisten. De overwinning in
de Soedan werd dan ook met gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds werd de overwinning
bejubeld als de ultieme wraak voor de moord op generaal Gordon. Anderzijds werd zij
veroordeeld vanwege haar wreedheid. Kritiek was er bijvoorbeeld van een jonge Winston
Churchill, die als officier deelnam aan de strijd en zijn ervaringen publiceerde in The River
War (1899). Churchill was van mening dat het afslachten van de gewonden onnodig wreed
was geweest.51
Even leek het erop dat Frankrijk de Britse herovering van de Soedan niet wilde
accepteren. Een kleine Franse expeditie die onder leiding van majoor Jean-Baptiste Marchand
vanuit de Congo naar de Nijl was getrokken, hield zich in Fashoda op en weigerde te
vertrekken, ook toen Kitcheners troepen daar aankwamen. Even leek een oorlog op handen,
maar na enkele maanden trok Marchand zich toch terug en kon de Soedan een Britse kolonie
worden. De Fashodacrisis van 1898 wordt wel gezien als het hoogtepunt van de agressieve
imperiale rivaliteit tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Gedurende de impasse laaiden de
nationalistische gevoelens in beide landen hoog op.
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Bij

het

bespreken

van

Brits

imperialisme in Afrika, kan men niet
om Cecil Rhodes (1853-1902) heen.
Rhodes was een Britse imperialist die
in Zuid-Afrika veel geld verdiende in
de diamantenindustrie. In 1887 richtte
hij

de

Britse

Zuid-Afrikaanse

Compagnie op, waarmee hij het gebied
veroverde dat later naar hem vernoemd
zou worden: Rhodesië—het huidige
Zambia en Zimbabwe. In 1890 werd
Rhodes premier van de Kaapkolonie,
het gebied dat in 1815 van de
Nederlanders was gewonnen in de
Napoleontische

oorlogen—in

het

huidige Zuid-Afrika. In 1896 werd hij

Afbeelding 2 Cecil Rhodes

echter gedwongen om af te treden
vanwege zijn aandeel in de mislukte Jameson Raid, waarmee Rhodes had geprobeerd om een
opstand uit te lokken in Transvaal om zo de regering van Kruger te doen vallen. Het
mislukken van de Jameson Raid was een van de aanleidingen voor het grootste koloniale
conflict in de periode van het moderne imperialisme: de Tweede Boerenoorlog (1899-1902),
tussen de Afrikaners en het Britse rijk.52
Rhodes wordt in de literatuur neergezet als de visionair van het Britse agressieve
imperialisme en werd in zijn eigen tijd wel de Napoleon van Zuid-Afrika genoemd.53 Rhodes’
missie was om een politieke confederatie te vormen; een Britse unie van Zuid-Afrika van de
Kaap tot aan Belgisch Congo.54 Net als andere Britse imperialisten droomde hij van de dag
dat er een spoorweg van het noorden naar het zuiden van Afrika zou lopen, geheel over Brits
grondgebied: van the Cape to Cairo. Deze visie bewoog het satirische maandblad Punch er in
1892 toe een spotprent te publiceren waarop Rhodes eigenhandig een telegraaflijn spant
tussen het noorden en zuiden van Afrika.
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§1.3 De oorzaken van het imperialisme
De oorzaken van het imperialisme zijn het onderwerp van veel historische discussie. Volgens
Maarten Kuitenbrouwer hebben er in de historiografie wat dit betreft drie omwentelingen of
paradigmawisselingen voorgedaan.55 Het eerste dominante verklaringsmodel of paradigma
was volgens hem de financieel-economische uitleg die aan het begin van de twintigste eeuw
opkwam. Hierin speelde de Industriële Revolutie een grote rol, omdat deze voor
overproductie en kapitaaloverschot zou hebben gezorgd. Dit zou westerse landen hebben
gedwongen om overzee op zoek te gaan naar nieuwe afzet- en investeringsmarkten, met als
gevolg dat veel gebieden werden geannexeerd om ze voor concurrenten af te schermen. In de
race om koloniën die hierdoor ontstond, ging de groeiende rivaliteit tussen landen een steeds
grotere rol spelen. Deze verklaring, waarbij economische expansie politieke expansie dus
noodzakelijk maakte, werd geïntroduceerd door de Britse journalist J. A. Hobson. Ook Lenin
gebruikte dit verklaringsmodel voor zijn beroemde stelling dat imperialisme de laatste fase
van het kapitalisme was en dat het aanbreken van deze fase betekende dat de wereldrevolutie
op handen was.56
Het tweede paradigma, dat na de Tweede Wereldoorlog vorm kreeg, zette zich af
tegen deze financieel-economische verklaring. Het legde juist de nadruk op politiekstrategische factoren en benadrukte bovendien de invloed van lokale factoren op de
besluitvoering. Volgens dit model ging Groot-Brittannië aan het einde van de negentiende
eeuw niet doelbewust over op imperialisme, maar werd het daartoe gedwongen toen zijn
economische en politiek-strategische belangen werden gehinderd door buitenlandse
concurrenten en inheems verzet. Bij dit zogenaamde reluctant imperialism speelden lokale,
perifere factoren een veel grotere rol dan bij het eerste, meer op Europa gerichte paradigma.
Het werd geformuleerd door de Britse historici Robinson en Gallagher en in de jaren zestig en
zeventig door veel historici geaccepteerd en verder uitgewerkt.57
De derde omwenteling vond volgens Kuitenbrouwer plaats in de jaren negentig van de
twintigste eeuw en schoof weer een financieel-economische verklaring naar de voorgrond.
Volgens Cain en Hopkins, de grondleggers van het nieuwe verklaringsmodel, was het echter
niet de industriële sector die het imperialisme voortstuwde, maar de financiële en
dienstensector, verzameld in een nieuwe kapitalistische stand; de zogenaamde ‘gentlemanly
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order’.58 De verklaring van Cain en Hopkins heeft echter minder navolging gekregen dan
Kuitenbrouwer wellicht had verwacht en zal hier daarom toch niet als een derde paradigma
worden beschouwd.
Hoewel de term paradigmawisseling een compleet andere manier van verklaren
impliceert, is het belangrijk op te merken dat het verschil tussen de twee paradigma’s een
kwestie is van nadruk. Historici binnen het financieel-economische paradigma erkennen de
rol van politiek-strategische factoren en vice-versa. In de paradigma’s vindt men daarom
overlappende motieven terug.
Hobsbawm valt binnen het financieel-economische paradigma. De belangrijkste
oorzaak van het imperialisme was volgens hem dat verschillende ontwikkelde economieën
tegelijkertijd nieuwe markten zochten en dat pogingen tot protectionisme daarbij uitliepen op
annexatie. Toch ziet ook Hobsbawm imperialisme als het resultaat van een grote
verscheidenheid aan factoren. Zo meent hij dat imperialisme enkel in Groot-Brittannië uit
economische noodzaak geboren werd. In andere landen zou er vooral sprake zijn geweest van
economisch-politieke rivaliteit. Ook gelooft Hobsbawm dat koloniën een statussymbool
konden worden, zelfs wanneer ze economisch waardeloos waren. Dat imperialisme het
resultaat was van een samenspel van motieven en factoren, betekent wat betreft Hobsbawm
echter niet dat de factor economie ooit kon worden uitgeschakeld. Wanneer ook andere
overwegingen meespeelden, waren deze immers nooit niet-economisch: Zo was Egypte
bijvoorbeeld ingenomen vanwege zijn strategische belang voor Brits-Indië, maar was BritsIndië zelf vooral van economisch belang. Het is volgens Hobsbawm onmogelijk om nieteconomische motieven voor het imperialisme te vinden, omdat in een kapitalistische
maatschappij politiek en economie niet konden worden gescheiden.59
Ook Joll noemt de economische verklaring van het imperialisme de meest
veelomvattende. Economische factoren kunnen volgens hem niet elk specifiek geval van
expansie verklaren en waren niet alleen verantwoordelijk, maar speelden wel een grote rol.
Toch heeft Joll ook veel aandacht voor niet-economische motieven, die volgens hem hand in
hand gingen met de economische. Zo gelooft hij dat imperialisme zijn eigen momentum
creëerde. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de bezetting van Egypte. Deze bezetting was zelf
onderdeel van het beschermen van Brits-Indië en had de bezetting van de Soedan weer tot
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gevolg. Verder erkent Joll onder andere de invloed van nationalisme, prestige, rivaliteit en
publieke opinie.60
Anderson hoort in het tweede paradigma thuis. Hij stelt dat delen van de HobsonLenin these een ‘shadowy relationship to the truth’ hebben.61 Het uitgangspunt dat
economische krachten aan het imperialisme ten grondslag hadden gelegen, klopt volgens hem
echter niet. Zo zou het meeste Britse kapitaal niet naar de nieuwe gebieden in Afrika zijn
gegaan, maar naar bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten. Veel nieuwe aanwinsten
waren economisch zelfs van geen enkel belang voor Groot-Brittannië! Ook zou het onzin zijn
dat het Britse kapitalisme om politieke en militaire controle over Afrikaanse gebieden had
gevraagd.62 De volgorde was volgens Anderson juist omgedraaid: ‘In the French Empire, as in
the British, trade and investment followed the flag rather than vice versa.’63 Dit alles betekent
niet dat economische factoren verwaarloosbaar waren; zij vormden alleen niet de drijvende
kracht: ‘Business was the servant of diplomacy […] rather than its master.’64
Volgens Anderson waren psychologische en emotionele factoren minstens even
belangrijk als materiële factoren bij het ontstaan van het imperialisme. Hij doelt daarbij
bijvoorbeeld op gevoelens van patriottisme en nationale of raciale trots. Dergelijke factoren
zouden vanaf 1870 heel belangrijk zijn geweest. Nationalistische ambities die binnen Europa
niet verwezenlijkt konden worden, kwamen buiten Europa tot uiting. Zo werd de politieke
strijd tussen de Europese landen in de periferie voortgezet. Wat ook meespeelde, was het
geloof dat de Europese of westerse beschaving vooruitgang en vrijheid inhield. Europeanen
meenden daardoor dat het hun plicht was om rechtvaardig bestuur te brengen waar dat nog
niet bestond. Dit geloof wordt ook wel aangeduid met de term White Man’s Burden, naar een
gedicht van Rudyard Kipling. Ook zogenaamde men on the spot waren volgens Anderson heel
belangrijk geweest. Dit waren individuen als Rhodes, die met energie en enthousiasme het
Britse imperialisme verder voortstuwden dan staatsmannen soms voor ogen hadden.65
Tot de irrationele, psychologische factoren uit het tweede paradigma behoort ook de
factor angst. Historici doelen hiermee op de angst om als natie in (onder meer economische)
ontwikkeling achter te blijven op andere naties, uitgesloten te worden van de wereldhandel en
op internationaal niveau niet meer mee te tellen. Veel historici plaatsen het Britse
imperialisme dan ook meer in een context van machtsverval dan van machtsuitbreiding.
60

Joll, Europe since 1870, 79-84.
Anderson, The ascendancy of Europe, 269.
62
Ibidem, 269-271.
63
Ibidem, 273.
64
Ibidem, 270.
65
Ibidem, 275-282.
61

18

Vooral Kennedy heeft veel oog voor de Britse angsten. Van Vuurde plaatst de wortels van het
Britse machtsverval wel in de periode van het moderne imperialisme, maar laat de omslag
hierbij later vallen dan veel andere historici; pas halverwege de jaren 1880. Om het Britse
buitenlandse beleid vanaf 1870 al als een symbool van machtsverval te beschouwen, vindt hij
anachronistisch, omdat de periode dan te zeer vanuit een bekende afloop wordt bekeken. Het
machtsverval was volgens hem een zeer geleidelijk proces. Op economisch gebied begon de
voorsprong op Duitsland en de Verenigde Staten vanaf de jaren 1870 dan wel af te nemen,
maar Groot-Brittannië was niet snel ingehaald. Daarnaast zou ook de subjectieve
machtsbeleving een grote rol hebben gespeeld. Het beeld van Groot-Brittannië als een oude,
gevestigde wereldmacht bleef voor tijdgenoten lang hangen, ookal was de machtbalans in
werkelijkheid aan het verschuiven.66 Toch kan het imperialisme van de jaren 1890 wel
degelijk in het kader van het Britse machtsverval beschouwd worden volgens Van Vuurde. Zo
leek Groot-Brittannië de opdeling van het Chinese rijk niet te kunnen tegenhouden en moest
het daarom noodgewongen zelf ook maar meedoen. Hoewel de inname van Wei-hai-wei op
het eerste gezicht dus machtsuitbreiding lijkt, was het in feite ‘een fraai voorbeeld van
imperialisme als camouflage voor de tanende Britse machtpositie’.67
Van Vuurde wijst er ook op dat angstgevoelens niet per definitie een goede graadmeter
van werkelijk machtsverval zijn. Zo zou de Britse angst voor Rusland gedurende het
merendeel van de negentiende eeuw niet in verhouding hebben gestaan tot de werkelijke
dreiging die er van dat land uitging. Van Vuurde wijt deze neiging om vijanden te
overschatten juist aan ‘de relatieve veiligheid van de Britten.’68 Pas in de jaren 1890
veranderden de machtsverhoudingen echt en waren de vijandbeelden meer conform de
realiteit. De angst voor toekomstig machtsverval en de waarschuwingen voor bijvoorbeeld
Russische expansie werden vanaf die tijd ook juist ingezet door imperialisten om hun roep om
expansie kracht bij te zetten.69 ‘Niet zozeer twijfel aan de bestaande Britse machtspositie als
wel de vermeende noodzaak tot verdere expansie lag ten grondslag aan veel pessimisme’,
schrijft Van Vuurde. ‘Mythevorming over de onbegrensde pax britannica in het verleden
speelde daarin een rol, maar ook vage sociaal-darwinistische noties.’70 Over deze noties en de
rol die zij speelden in het imperialistische denken, gaan de volgende hoofdstukken.
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Traditioneel sociaal darwinisme
Hoofdstuk 2

§2.1 Sociaal darwinisme
Onder sociaal darwinisme verstaat men het toepassen van de biologische evolutietheorie van
de Engelse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) op de samenleving. Het
onderliggende idee van het sociaal darwinisme is dan ook dat in de sociologie vergelijkbare
wetten van kracht zijn als in de biologie. Dit zou inhouden dat mensen te maken hebben met
dezelfde selectieprocessen die Darwin bij planten en dieren waarnam. In de natuur vindt
volgens Darwins theorie zogenaamde natuurlijke selectie plaats doordat in de struggle for
survival of overlevingsstrijd die de natuur kent de organismen die het beste passen in hun
leefomgeving ook de grootste kans hebben om te overleven en zich voort te planten. Dit
principe is ook wel bekend als survival of the fittest. Omdat de eigenschappen van de
succesvolle individuen worden doorgegeven aan de nakomelingen—zodat ook zij weer een
grotere kans op overleving en voortplanting zullen hebben—vindt er een proces van evolutie
plaats waarbij soorten over vele generaties geleidelijk veranderen, zich aanpassend aan de
omgeving. Zo ontstaan nieuwe soorten en sterven andere juist uit. Sociaal darwinisten passen
dit principe toe op de maatschappij. Ze concluderen dat daar net als in de natuur
ongelimiteerde competitie en strijd moet plaatsvinden zodat enkel de ‘best passende’ of meest
succesvolle individuen en groepen overleven. Op deze wijze zou de mensheid zich op den
duur veredelen en zou er zowel biologische als sociaal-culturele evolutie plaatsvinden.
Sociaal darwinisme kan zowel individueel als collectief worden toegepast.71 Op
individueel niveau betekent het de rechtvaardiging van laissez-faire—ofwel de gedachte dat
de staat slechts minimaal mag interveniëren—op zowel politiek als economisch gebied.
Zonder staatsbemoeienis kan de overlevingsstrijd binnen de samenleving immers ongehinderd
plaatsvinden. Radicale sociaal darwinisten beschouwen de resulterende maatschappelijke
ongelijkheid als een natuurlijk gegeven en vinden dat politiek ingrijpen in strijd is met de
wetten van de natuur. De hoogste klassen zijn nu eenmaal biologisch superieur en hebben
daarom een natuurlijk recht op macht en kapitaal. De zwakkeren moeten aan hun lot worden
overgelaten zodat zij geleidelijk uit de samenleving zullen verdwijnen. Het darwinistische
individualisme—door historici ook wel intern of statisch sociaal darwinisme genoemd—zou
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in de tweede helft van de negentiende eeuw vooral in de Verenigde Staten erg populair zijn
geweest als rechtvaardiging van de vrije markt competitie in de economie.72
Wanneer de darwinistische strijd zich niet tussen individuen, maar tussen sociale
groepen (zoals staten of volken) moet afspelen, spreekt men van collectief sociaal
darwinisme. Dit is de vorm die in deze these centraal staat. Volgens het collectieve sociaal
darwinisme is strijd tussen naties een noodzakelijk middel om de evolutie van de mensheid in
zijn geheel voort te stuwen. Zonder internationale competitie zou die evolutie stagneren. Op
collectief niveau leidt sociaal darwinisme tot oorlogsverheerlijking en militarisme, ofwel een
grote invloed van militairen en militaire zaken op de samenleving.73 Ook imperialisme kan
ermee worden gerechtvaardigd. De bloeitijd van het collectieve sociaal darwinisme—ook wel
extern of dynamisch genoemd—wordt vaak aan het einde van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw geplaatst. In deze periode zou het vooral in Europa en de Verenigde
Staten erg populair zijn geweest en zou het de rivaliteit tussen staten hebben bevorderd.
Hoewel sociaal darwinisme in de bovenstaande beschrijving wellicht een vastomlijnde
sociologische theorie lijkt, is het dat niet. In tegendeel, de term sociaal darwinisme is vanaf
zijn ontstaan aan het einde van de jaren 1870 zeer uiteenlopend ingevuld.74 Binnen het
historische discours kunnen twee tradities onderscheiden worden: de traditionele interpretatie
en het revisionisme. Deze tradities hanteren zeer uiteenlopende definities en komen als gevolg
daarvan ook tot uiteenlopende conclusies wat betreft de invloed die het sociaal darwinisme in
de periode van het moderne imperialisme op de internationale politiek zou hebben gehad.
De traditionele interpretatie is de dominante en meest gebruikte interpretatie van het
sociaal darwinisme. Ze hanteert over het algemeen een zeer ruime definitie. Paul Crook noemt
deze aanpak generalistisch. Generalisten nemen volgens Crook een zeer flexibele houding aan
wat betreft de definitie en laten een grote verscheidenheid aan sociaal-evolutionaire theorieën
onder de paraplu van het sociaal darwinisme schuilen. Het gaat hen daarbij niet alleen om wat
logisch uit Darwins theorie volgde, maar om de verzameling van (ook onlogische) sociale
interpretaties die het evolutionaire denken—dat eveneens breder was dan puur darwinisme—
voortbracht.75 De generalistische of traditionele interpretatie laat daarom ook theorieën of
denkwijzen onder het sociaal darwinisme vallen die onderling tegenstrijdig of zelfs strikt
genomen niet darwinistisch zijn. Ze gebruikt sociaal darwinisme als een verzamelnaam voor
verschillende racistische en sociaal-evolutionaire theorieën die in de negentiende en het begin
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van de twintigste eeuw werden aangehangen. De verschillende elementen van het traditionele
sociaal darwinisme hoeven dus afzonderlijk niet persé (sociaal) darwinistisch te zijn, maar
worden in combinatie met elkaar en in de juiste historische context wel zo genoemd.
Tegenover deze ruime en tolerante traditie plaatst Crook het restrictionisme, dat
probeert tot een engere en meer exacte definitie te komen. Restrictionisten beperken het
gebruik van de term sociaal darwinisme tot het maatschappelijk toepassen van belangrijke
darwinistische thema’s, zoals bijvoorbeeld natuurlijke selectie. De relatie van het sociaal
darwinisme met het darwinisme is voor hen dan ook belangrijker dan voor generalisten.76
Deze strengere aanpak vindt men terug bij de revisionisten, die zich vanaf de jaren 1960
begonnen af te zetten tegen de traditionele interpretatie. De revisionisten vonden de
traditionele invulling van het sociaal darwinisme te ruim en te zeer verwijderd van het
darwinistische gedachtegoed.
Het verschil in definitie heeft zoals gezegd grote consequenties voor de mate van
sociale en politieke invloed die de twee historische tradities het sociaal darwinisme
toeschrijven. Waar de traditionele interpretatie het collectieve sociaal darwinisme beschouwt
als een—zij het bescheiden—factor in het ontstaan van het moderne imperialisme, erkennen
de revisionisten deze invloed niet. Zij menen dat de invloed van het sociaal darwinisme door
traditionele historici erg is overschat. In de volgende paragrafen volgt een uiteenzetting van
de traditionele historische interpretatie. Enerzijds zal daarin worden besproken welke rol het
sociaal darwinistische gedachtegoed volgens deze interpretatie speelde bij het ontstaan van
het moderne imperialisme. Hoewel de nadruk zal liggen op de collectieve vorm, zal ook de
individuele vorm van sociaal darwinisme worden behandeld wanneer deze de andere heeft
beïnvloed. Anderzijds zal worden besproken uit welke elementen het collectieve sociaal
darwinisme volgens de traditionele interpretatie bestond. Zo wordt geleidelijk invulling aan
het begrip gegeven. In Hoofdstuk 3 zal de revisionistische interpretatie tegenover de
traditionele worden geplaatst.

§2.2 De traditionele interpretatie van het sociaal darwinisme
Zoals gezegd behandelt de traditionele historische interpretatie het sociaal darwinisme als een
onderliggende factor bij het ontstaan van het moderne imperialisme. Veel handboeken over de
negentiende eeuw—zo ook die uit het vorige hoofdstuk—leggen deze traditionele link.
Hoewel de handboeken het sociaal darwinisme over het algemeen slechts kort behandelen en
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het minder zwaar laten wegen dan andere—economische of politiek-strategische—oorzaken,
menen ze toch dat het sociaal darwinistische denken mede de ideologische basis vormde voor
de imperialistische beweging. Joll, die het sociaal darwinisme relatief veel invloed toedicht,
stelt zelfs dat ‘the most profound groups of ideas inspiring the concept of imperialism were
those which can be roughly classified as “social Darwinism”’77
Als grondlegger van de traditionele interpretatie wordt vaak de Amerikaanse historicus
Richard Hofstadter aangewezen. Hofstadter beschreef het sociaal darwinisme en de invloed
daarvan op het ontstaan van het moderne imperialisme in Social Darwinism in American
thought 1860-1915 (1944). Hij stelt hierin dat het sociaal darwinisme in de tweede helft van
de negentiende eeuw bijzonder populair was in de Verenigde Staten omdat het goed aansloot
bij de politieke en economische belangen van dat land. Aanvankelijk was vooral de
individuele interpretatie erg geliefd. Deze kon namelijk goed worden gebruikt ter
rechtvaardiging van de principeloze binnenlandse politiek en ongecontroleerde economische
competitie die de Amerikaanse samenleving in Hofstadters ogen zo meedogenloos maakten.
Tegen het einde van de negentiende eeuw begon het harde darwinistische individualisme de
middenklassen volgens Hofstadter echter tegen te staan. Vanaf de jaren 1890 kwam daarom
binnen de Amerikaanse natie juist het gevoel van groepssolidariteit op en won het idee aan
kracht dat darwinistische strijd en selectie buiten de samenleving moesten plaatsvinden.
Vanaf die tijd werd daarom vooral de collectieve vorm van het sociaal darwinisme ingezet,
ditmaal om de buitenlandse expansie van de Verenigde Staten te rechtvaardigen.78
Hoewel Hofstadters Social Darwinism handelt over de Verenigde Staten, is het werk
ook voor de bestudering van het Britse imperialisme van groot belang. Om te beginnen trekt
Hofstadter in zijn analyse veel directe parallellen met de situatie in Groot-Brittannië. Hij geeft
aan dat het niet alleen in de Verenigde Staten de gewoonte was om met een darwinistische
bril naar de wereld te kijken, maar dat dit een wereldwijde tendens was.79 De Verenigde
Staten zouden hierin zelfs hebben achtergelopen op Europa, waar men het darwinisme al veel
vroeger dan de jaren 1890 toepaste op internationale politiek en ideologie.80 Veel elementen
die Hofstadter als sociaal darwinistisch aanmerkt, kunnen—zoals later zal blijken—ook in
Groot-Brittannië gevonden worden. Daarnaast is het opvallend dat Hofstadter in zijn boek
veel Britse (sociaal-)evolutionaire denkers aanhaalt. Kennelijk speelden zij een belangrijke rol
bij het ontstaan van het Amerikaanse sociaal darwinisme. Ook indirect was Hofstadters Social
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Darwinism van groot belang voor de bestudering van het Britse imperialisme. Het legde
immers de basis voor de interpretatie die de beeldvorming rond het sociaal darwinisme
decennia lang zou domineren. Daardoor koppelden veel historici na Hofstadter ook het Britse
imperialisme aan het sociaal darwinistische denken. Toch bestaat er voor Europa geen werk
dat qua analyse of invloed vergelijkbaar is met dat van Hofstadter. De rol die het sociaal
darwinisme zou hebben gespeeld bij het ontstaan van het Europese—of meer specifiek het
Britse—imperialisme is lange tijd niet zo uitgebreid en systematisch behandeld als Hofstadter
dat voor de Verenigde Staten had gedaan.81
Twee auteurs binnen de traditionele interpretatie die het verband tussen het sociaal
darwinisme en het Europese imperialisme wel vrij uitgebreid beschrijven, zijn Bernard
Semmel en H. W. Koch. Koch doet dit in The origins of the First World War. Great power
rivalry and German war aims (1972). In zijn eigen bijdrage aan deze artikelenbundel stelt
Koch dat in de discussie over de oorzaken van deze oorlog vaak met een beschuldigende
vinger naar het Duitse sociaal darwinistische denken wordt gewezen.82 Hoewel Koch de rol
van het Duitse nationalisme en pangermanisme (het streven naar groot-Duitse eenheid) op
geen enkele wijze bagatelliseren wil, wijst hij erop dat zij in bredere Europese context moeten
worden geplaatst. Hij bestrijdt het idee dat sociaal darwinisme een specifiek Duits
verschijnsel was en spreekt van een wijdverspreide sociaal darwinistische koorts: ‘Social
darwinism was part of the intellectual fabric of western Europe and North America.’83
Bernard Semmel beschrijft de rol van het sociaal darwinisme in Imperialism and social
reform (1960). Hij onderzoekt in dit werk de ideologische achtergrond van het Britse sociaal
imperialisme tussen 1895 en 1914. Met sociaal imperialisme doelt hij op de bewuste
combinatie van politiek beleid gericht op imperialisme enerzijds en beleid gericht op
binnenlandse sociale stabiliteit anderzijds. Hoewel Semmel het sociaal darwinisme geen
hoofdrol laat spelen in zijn analyse, is hij wel van mening dat het tegen het einde van de
negentiende eeuw steeds invloedrijker werd. Hij meent dat net als in de Verenigde Staten
aanvankelijk vooral het individuele darwinisme populair was, maar dat tegen het einde van de
eeuw de collectieve vorm steeds invloedrijker werd en steeds vaker gebruikt werd als
rechtvaardiging van het Britse imperialisme.
Sociaal darwinisme wordt binnen de traditionele interpretatie niet beschreven als een
duidelijk herkenbare ideologische stroming, maar vager en minder tastbaar; als een stemming
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of atmosfeer in de samenleving. De westerse cultuur zou tegen het einde van de negentiende
eeuw simpelweg zijn doordrongen van darwinisme.84 Deze darwinistische stemming valt
terug te brengen tot afzonderlijke elementen die bij verschillende auteurs in uiteenlopende
mate aandacht en nadruk krijgen, maar die samen een representatief beeld vormen van het
traditionele, collectieve sociaal darwinisme.
Centraal in dit beeld staat de evolutionaire doctrine van struggle for survival, volgens
welke er onaflatende strijd en competitie tussen staten moest plaatsvinden om de sociale
evolutie niet te doen stagneren. Dit hield in dat staten continu hun waarde moesten bewijzen
in koloniale rivaliteit en onderlinge machtsstrijd.85 De winnaars in de strijd zouden steeds
machtiger en groter worden terwijl de verliezers geleidelijk zouden verdwijnen. Het is
belangrijk om hierbij op te merken dat darwinistische strijd niet persé de vorm van fysieke,
militaire strijd hoefde aan te nemen. Kennedy wijst erop dat tegen het einde van de
negentiende eeuw de macht van een staat in internationaal verband niet enkel meer neerkwam
op militaire macht. Ook industriële en wetenschappelijke prestaties werden belangrijke
graadmeters van nationale kracht. Volgens Kennedy stond door de moderne oorlogvoering
economische kracht immers meestal gelijk aan militaire kracht. Economische verschuivingen
konden daardoor verschuivingen in machtsrelaties veroorzaken zonder dat er een druppel
bloed hoefde te vloeien.86 Dit sluit ook aan bij de ideeën van Herbert Spencer, die geloofde
dat militaire strijd tussen staten in de toekomst volledig vervangen zou worden door
industriële competitie. Dit zou betekenen dat de sociaal darwinistische strijd een steeds
vreedzamer, beschaafder karakter zou krijgen. In §2.4 en §2.6 zal verder worden ingegaan op
respectievelijk de ideeën van Spencer en de meer vreedzame aspecten van het sociaal
darwinisme.
Naast strijd nam ook racisme een zeer belangrijke plaats in binnen de traditionele
interpretatie. Het maakte de evolutionaire struggle for survival tot een rassenstrijd en zorgde
ervoor dat internationale rivaliteit in raciale termen werd bekeken.87 Volgens raciale theorieën
waren de blanke rassen biologisch superieur aan de zwarte en gele rassen en zouden zij
daarom de overlevingsstrijd zowel hebben gewonnen als blijven winnen. Wat dit betreft
werkte de causale relatie tussen de doctrines van raciale superioriteit en de imperialistische
politiek beide kanten op. Enerzijds rechtvaardigde het racistische geloof in de superioriteit
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van het blanke ras het overheersen van zogenaamd inferieure volkeren.88 Anderzijds gold de
machtsuitbreiding en dominantie over andere volken weer als bewijs voor het natuurlijke
blanke overwicht.89 Het strijdlustige en racistische beeld van het sociaal darwinisme wordt
nog versterkt doordat er vaak een directe lijn wordt getrokken van het eind negentiendeeeuwse sociaal darwinisme naar het nationalistische en antisemitische denken dat in de twee
wereldoorlogen zoveel gruwelijke gevolgen zou hebben.90
Ook in Hofstadters Social Darwinism speelt ras een zeer grote rol. Het hoofdstuk
waarin de consequenties van het collectieve sociaal darwinisme besproken worden, heet zelfs
simpelweg, ‘Racism and imperialism’. Hofstadter behandelt in dit hoofdstuk het AngloSaxonism. Dit was de vorm waarin het collectieve sociaal darwinisme volgens hem verscheen
in de Verenigde Staten. Het Anglo-Saxonism zou de belangrijkste theoretische grondgedachte
zijn geweest waarop het Amerikaanse imperialisme rustte en zou vanaf het midden van de
jaren tachtig een obsessie zijn geweest voor veel maatschappelijke denkers.91 Kort gezegd,
hield het Anglo-Saxonism het geloof in de superioriteit van het Angelsaksische ras in. Dat het
ras superieur was, werd afgeleid uit het feit dat dominant was, en dus gezien kon worden als
het (voorlopige) eindresultaat van natuurlijke selectie. Het ras zou daardoor bijvoorbeeld over
superieure politieke capaciteiten beschikken en dat maakte het geschikt om inferieure rassen
te onderwerpen. Voor Afrikanen en Aziaten—die deze capaciteiten niet bezaten en daarom
geen zelfbestuur aankonden—was politieke onderwerping aan de ‘hogere’ Angelsaksen in een
moderne natiestaat daarom een uitkomst.92
Naast agressieve, expansionistische kanten, kende het Anglo-Saxonism ook meer
vreedzame en solidaire eigenschappen. Veel Britse en Amerikaanse imperialisten streefden
bijvoorbeeld naar meer verbondenheid tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten—de
twee takken van het Angelsaksische ras. Deze roep om Angelsaksische samenwerking of zelfs
alliantie kwam deels voort uit praktische, politieke overwegingen, omdat de twee landen
tijdelijk dezelfde internationale belangen hadden, bijvoorbeeld in het Verre Oosten.93
Daarnaast speelde echter ook het oprechte geloof in de (raciale, culturele en historische)
verbondenheid van de twee volken een grote rol. Naast Angelsaksische solidariteit wilden
sommige imperialisten—waaronder Cecil Rhodes en Joseph Chamberlain—samenwerken met
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het Duitse ras, dat ze als verwant en gelijkwaardig beschouwden.94 Hofstadter legt in zijn
analyse veel nadruk op de vreedzame aspecten van het Anglo-Saxonism, maar daarop zal
zoals gezegd in §2.6 verder worden ingegaan.
Uit het voorgaande komt een ander belangrijk aspect van het traditionele sociaal
darwinisme naar voren, namelijk dat het naast een descriptief ook een normatief karakter had.
Dat wil zeggen dat het de zogenaamde wetten van sociale evolutie niet alleen beschreef, maar
ook moreel wenselijk en bovendien beïnvloedbaar achtte. Hierin sloot het volgens Anderson
naadloos aan bij het bestaande, progressieve vooruitgangsgeloof.95 Volgens het sociaal
darwinisme zorgde evolutie niet enkel voor verandering maar ook per definitie voor
vooruitgang. Het heden was het resultaat van evolutie en was daarom superieur aan het
verleden, zoals ook de toekomst het heden weer zou overtreffen.96 Met het gelijkstellen van
evolutie aan vooruitgang velde het sociaal darwinisme ook een moreel oordeel over de
volkeren die in de overlevingsstrijd verwikkeld waren. De meest succesvolle rassen zouden
moreel superieur zijn en daarom zowel het natuurlijke als het morele recht op macht en succes
hebben.97 De Afrikaanse en Aziatische volken waarmee de Europeanen in contact en conflict
kwamen, werden beschouwd als onderontwikkeld en mentaal achtergebleven, maar dus ook
als moreel inferieur. Dat zij volgens de wetten van sociale evolutie op den duur zouden
uitsterven werd daarom gezien als een zegen voor de mensheid.98 Agressief imperialisme
vervulde in dat opzicht een belangrijke taak in het proces van sociale evolutie en
vooruitgang.99 Imperialisme werd dan ook gerechtvaardigd, ‘on the grounds that it was
working with the evolutionary grain.’100
Een ander belangrijk aspect van het collectieve sociaal darwinisme was dat
internationale gebeurtenissen veelal werden beschouwd als tekenen van groei of verval.101
Velen geloofden dat er in de nabije toekomst een enorme machtsstrijd zou plaatsvinden
waarna de macht zich in slechts enkele grote rijken zou concentreren. Het werd dan ook van
groot belang geacht om te presteren in de imperialistische race, omdat afvallers wellicht
voorgoed aan de zijlijn zouden staan.102 De internationale omstandigheden aan het einde van
de negentiende eeuw leken er inderdaad op te wijzen dat de wereld was verdeeld in
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zogenaamde living and dying powers, zoals Lord Salisbury dit in 1898 krachtig
formuleerde.103 Overwinningen van de ene staat op de andere—zoals die van de Verenigde
Staten op Spanje in Cuba en die van Groot-Brittannië op Frankrijk in de Soedan—werden ook
in dit licht bekeken. Ze kregen daardoor een extra zware lading.104 Hofstadter noemt in dit
verband de Amerikaanse president Theodore D. Roosevelt (president van 1901-1909), die
volgens hem net als veel andere politieke leiders van de expansiebeweging het AngloSaxonism aanhing.105 Roosevelt zou Amerika hebben gewaarschuwd om niet achter te blijven
in de internationale overlevingsstrijd: ‘[I]f we shrink from the hard contests […] the bolder
and stronger peoples will pass us by, and win for themselves the domination of the World.’106
De overwinning op Spanje werd door Amerikaanse expansionisten afgeschilderd als het
beslissende moment. Als de Verenigde Staten ook ditmaal niet mee zouden doen met de
imperialistische race, zouden ze de Europese mogendheden nooit meer kunnen inhalen.107
Ondanks het zelfvertrouwen van de blanke rassen en het geloof in vooruitgang werd
het sociaal darwinisme dus ook juist gekenmerkt door angst voor eventueel toekomstig verval
en twijfel over de eigen positie.108 De angst om uitgedaagd te worden door gelijke, westerse
mogendheden of zelfs ingehaald te worden door inferieure naties was, zoals in Hoofdstuk 1 is
beschreven, juist in de periode van machtsuitbreiding aan het einde van de negentiende eeuw
sterk aanwezig. In Groot-Brittannië maakte men zich vooral zorgen over Russische machtsen gebiedsuitbreiding. Daarnaast was er de zogenaamde yellow peril, ofwel de angst dat de
Aziatische volken het Westen industrieel en militair zouden inhalen.109 Hofstadter signaleert
in de Verenigde Staten hetzelfde cultuurpessimisme.110 Het hoogtepunt van de yellow peril
plaatst hij aan het begin van de twintigste eeuw, toen vooral de dreiging die van Japan uitging
de angst voor Aziatische solidariteit en een rassenconflict met de westerse volken
aanwakkerde.111 Het zelfvertrouwen van het ‘superieure’ Angelsaksische ras was in ieder
geval bijzonder fragiel.
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§2.3 Sociaal en biologisch darwinisme
Over de vraag of Darwin zelf een voorstander van het sociaal toepassen van zijn
evolutietheorie was—en dus een sociaal darwinist genoemd kan worden—is veel geschreven.
Historici binnen de traditionele interpretatie merken vaak op dat Darwins schrijven op dit punt
tegenstrijdig is.112 Darwin zou in zijn meest invloedrijke boek, On the origin of species
(1859), geprobeerd hebben het onderwerp van sociale evolutie te vermijden. In The descent of
man (1871) zou hij zich echter genoodzaakt hebben gevoeld om zich te mengen in de
discussie die hierover was ontstaan. Hofstadter schrijft dat Darwin daarbij soms erg hard over
kon komen. Zo schreef hij in The descent bijvoorbeeld dat de achtergebleven rassen zouden
verdwijnen met het aantreden van een hogere beschaving.113 Daarnaast zou het zorgen voor
de zwakkeren in de samenleving hen in stand houden en daarom slecht zijn voor het
mensenras.114 Toch zou Darwin ook juist veel aandacht hebben gehad voor de sociale en
morele aspecten van de menselijke natuur. Zo deed hij bijvoorbeeld pogingen om menselijke
gevoelens van sympathie en altruïsme biologisch te verklaren. Altruïsme kwam immers ook
bij veel diersoorten voor en kon gezien worden als een positieve uitkomst van evolutie—in
plaats van een kracht die juist tegengesteld aan evolutie was. Bovendien kon altruïsme voor
het voortbestaan van groepen heel belangrijk zijn—ook in de natuur.115 Volgens Anderson liet
Darwin op deze wijze de conventionele moraliteit weer via de ‘servant’s entrance’ binnen,
maar bleven de tegenstrijdigheden in zijn denken in feite onopgelost.116
Behalve over het standpunt van Darwin zelf, zijn er ook veel onduidelijkheden wat
betreft de relatie tussen het sociaal darwinisme en het wetenschappelijke, biologische
darwinisme. Historici binnen de traditionele interpretatie blijven hierover vrij vaag. Zo valt
het bijvoorbeeld op dat Hofstadter de term darwinisme in het hoofdstuk ‘Racism and
imperialism’ haast niet gebruikt. In hoeverre het Anglo-Saxonism en de verschillende sociaal
darwinistische elementen die hij in het hoofdstuk noemt daadwerkelijk darwinistisch zijn,
blijft onduidelijk. Enerzijds signaleert Hofstadter een ‘Darwinian mood’ die het geloof in de
Angelsaksische superioriteit ondersteunde.117 Anderzijds maakt hij herhaaldelijk duidelijk dat
de directe invloed van het darwinisme op het onstaan van het Amerikaanse imperialisme niet
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moet worden overschat.118 ‘[T]he mystique of Anglo-Saxonism […] had hardly been
dependent upon Darwinism for its inception or development’.119
Hofstadter en andere traditionele historici benadrukken dat veel elementen van het
sociaal darwinisme hun oorsprong niet vonden bij de het darwinisme. Lang voordat Darwin
zijn theorie überhaupt publiceerde, bestonden er al theorieën over rassenongelijkheid en
superioriteit. ‘The so-called “scientific elaboration” of racial theory had preceded Darwin’,
schrijft Koch.120. De ideeën rond de zogenaamde Manifest Destiny van de Angelsaksen—het
geloof dat het bevolken en beschaven van de wereld de lotsbestemming van het
Angelsaksische ras was—waren in de Verenigde Staten al in de jaren 1840 en 1850
opgekomen in verband met het continentale expansionisme. Het vooruitgangsgeloof bestond
zoals gezegd ook al. Zelfs het (sociaal-)evolutionaire denken begon niet met Darwin. Andere
evolutionaire denkers, zoals Jean-Baptiste de Lamarck, Arthur de Gobineau, Alfred Russel
Wallace en Herbert Spencer gingen Darwin daarin al voor. Omdat de meeste elementen van
het sociaal darwinisme al bestonden voordat Darwin zijn evolutietheorie publiceerde, wijst de
traditionele interpretatie niet met een beschuldigende vinger naar Darwin of het darwinisme.
De generalistische aanpak van de traditionele interpretatie maakt dat zij veel
elementen onder het sociaal darwinisme laat vallen die strijdig zijn met het wetenschappelijke
darwinisme zoals we dat nu kennen. Zo heeft sociale evolutie bijvoorbeeld een vast einddoel,
namelijk de situatie waarin het eigen ras de strijd heeft gewonnen en andere rassen zijn
onderworpen of uitgestorven. Dit teleologische aspect strookt niet met darwinistische
evolutie, die juist volledig willekeurig is en dus geen vooraf te kennen richting heeft. In feite
kon sociale evolutie dus net zo goed betekenen dat juist de Angelsaksen ten onder zouden
gaan. Meer in het algemeen is het ondarwinistisch om te denken dat er simpele en kenbare
evolutionaire wetten gelden die het bestaan van bijvoorbeeld naties en volken regelen.
Darwins theorie toonde immers de complexiteit van evolutie aan en zou het idee dat de mens
deze evolutie kon voorspellen daarom juist onwaarschijnlijker hebben moeten maken.121
Het geloof dat evolutie per definitie vooruitgang in zou houden, is ook strijdig met het
wetenschappelijke darwinisme. Evolutie is namelijk niet goed of slecht, maar neutraal.
Evolutie houdt in dat soorten zich aanpassen aan de omgeving, maar niet dat ze per definitie
‘beter’ worden. Dit betekent ook dat the fittest niet altijd de besten of hoogst ontwikkelden
zijn, hoewel dat destijds vaak wel zo werd gezien. Ze passen alleen beter in veranderende
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omstandigheden. Sterker nog, in sommige omstandigheden zijn het juist de laagste
levensvormen die het beste in staat zijn te overleven. Evolutie houdt in dat geval degeneratie
in. Toch is het begrijpelijk dat evolutie aan vooruitgang werd gekoppeld en overleven aan
superioriteit. Immers, het mag vanuit een objectief, wetenschappelijk oogpunt dan zo zijn dat
de overlever in de evolutiestrijd niet superieur is: Van de deelnemers in de strijd is het logisch
dat zij overleven verkiezen boven uitsterven.
Dat onderdelen van het sociaal darwinisme niet overeenstemmen met het darwinisme,
heeft volgens de traditionele interpretatie weinig consequenties gehad voor de populariteit en
het gebruik ervan. De handboeken constateren de tegenstrijdigheden wel, maar menen dat
deze destijds niet zo belangrijk werden gevonden. Anderson gelooft dat de dynamische en
optimistische eigenschappen van het sociaal darwinisme zo sterk waren, dat zij de
wetenschappelijk-deterministische kanten lang overschaduwden.122 Hofstadter zelf lost de
inconsequenties van het sociaal darwinisme op twee verschillende—en enigszins
tegenstrijdige—manieren op. Enerzijds stelt ook hij dat het er weinig toe deed dat het sociaal
darwinisme en het darwinisme niet logisch op elkaar aansloten. De twee konden het beste los
van elkaar worden beschouwd. De interne tegenstrijdigheden van het sociaal darwinisme
hadden wat Hofstadter betreft namelijk wel consequenties voor de validiteit, maar niet voor
de populariteit ervan. Voor historici deden zij er daarom niet toe.123 Ideeën worden nu
eenmaal niet geaccepteerd omdat ze logisch of waar zijn, maar omdat ze goed aansluiten bij
wat samenlevingen op dat moment nodig (denken te) hebben.124
Anderzijds lijkt Hofstadter te ontkennen dat er tegenstrijdigheden zijn tussen het
darwinisme en het sociaal darwinisme. Darwinisme moet volgens hem gezien worden als een
neutraal instrument dat uiteenlopende en tegengestelde theorieën kan ondersteunen. Daarom
waren ook verschillende sociale interpretaties en toepassingen mogelijk. ‘There was nothing
in Darwinism that inevitably made it an apology for competition or force.’125 Dat het
darwinisme in de praktijk toch met name tot competitie, rivaliteit en ‘principeloze’ politiek
had geleid, kwam doordat de Amerikaanse maatschappij zich daarin het beste kon vinden. Het
darwinisme werd daarom eerst gebruikt om economische competitie te rechtvaardigen en later
omgevormd tot excuus voor imperialisme. Het schikte zich naar de noden en interesses van de
maatschappij.126
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§2.4 Enkele belangrijke sociaal darwinisten
De beroemdste sociaal darwinist is waarschijnlijk de Engelse filosoof en socioloog Herbert
Spencer (1820-1903), de ‘popular champion of what came to be called Social Darwinism’.127
Spencer was de meest invloedrijke evolutionaire socioloog van zijn tijd.128 Vooral in de
Verenigde Staten had hij tussen 1870 en 1890 een ongekend grote invloed op het intellectuele
klimaat.129 Toch benadert Hofstadter Spencer meer als een voorloper dan als een voorbeeld
van het sociaal darwinisme, waarschijnlijk omdat Spencers theorie al grotendeels
geformuleerd was voordat Darwins On the origin werd gepubliceerd en inhoudelijk ook
predarwinistisch van aard was.
Spencers uitgangspunt was dat er een universele wet van evolutie bestond, die zowel
in de biologie als in de sociologie geldig was. Evolutie hield in zijn ogen onvermijdelijke
vooruitgang en een verschuiving van homogeniteit naar heterogeniteit in, waarbij uit simpele
wezens en samenlevingen steeds complexere en hogere biologische en sociale
bestaansvormen ontstonden. Dit proces zou voortduren totdat uiteindelijk een ideale
eindsituatie bereikt was: een stabiele en harmonieuze staat, waarin de mens geluk en perfectie
kon vinden.130 In zijn filosofie verdedigde Spencer competitie en strijd binnen de
maatschappij als noodzakelijke voorwaarden voor sociale evolutie—en dus voor vooruitgang.
Hij meende dat sociale evolutie plaatsvond doordat de kloof tussen de groeiende bevolking en
de beperkte bestaansmiddelen een situatie creëerde waarbij uit iedere generatie slechts de best
aangepasten konden overleven. Spencers term voor dit proces, survival of the fittest, sloeg zo
goed aan dat ook Darwin het zou overnemen. Overigens betrof Spencers survival of the fittest
niet alleen fysieke, maar ook mentale evolutie, omdat hij in navolging van de Franse bioloog
Jean-Baptiste de Lamarck geloofde in het overerven van verworven, mentale eigenschappen.
Dit maakte ook dat evolutie bij hem veel sneller kon gaan dan bij Darwin.131
Hoewel Spencer dus een vreedzaam einddoel voor de mensheid voor ogen had, kon de
mens daar alleen komen via individuele strijd en selectie. Zijn filosofie hield in de praktijk
dan ook een verdediging van harde laissez-faire politiek in. Sociale hervormingen of, in het
ergste geval, socialisme, zouden immers de natuurlijke evolutie van de maatschappij
hinderen, wat haar zou verzwakken. Spencer was daarom bijvoorbeeld tegen staatshulp aan de
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armen en tegen elke vorm van overheidsbemoeienis op het gebied van onderwijs, welzijn en
huisvesting. Wie het op eigen kracht niet kon redden in de maatschappij, hoorde het niet te
redden.132
Spencer was geen voorstander van collectief sociaal darwinisme. De struggle for
existence tussen gemeenschappen zou in het verleden wel erg belangrijk zijn geweest, maar
had intussen geen nut meer, dacht hij. Maatschappelijke evolutie had de collectieve strijd
overbodig gemaakt. Uit de barbaarse of militante staten van vroeger waren vreedzame,
industriële staten ontstaan die niet meer gericht waren op het overleven van de onderlinge
strijd, maar waartussen juist samenwerking steeds belangrijker werd. Hoewel Spencer zelf dus
ook geen imperialist was, menen historici binnen de traditionele interpretatie dat zijn ideeën
wel degelijk invloed hadden op het ontstaan van het collectieve sociaal darwinisme waarmee
imperialisme gerechtvaardigd werd. Volgens Hofstadter kon Spencer internationaal gezien
dan wel vreedzame bedoelingen hebben, maar gebruikte hij zulke grove, selectionistische taal
dat enkel voorstanders van harde sociale strijd en selectie zich in zijn ideeën konden vinden.
Spencers pacifistische toekomstvisie bleek in de praktijk zo ver in de toekomst te liggen dat
ze in het heden geen enkel houvast bood.133
Hoe dun de grens kon zijn tussen Spencers ‘pacifistische’ evolutiedenken en het
agressieve imperialisme dat erop volgde, toonden volgens Hofstadter vooral de ideeën van de
Amerikaanse filosoof en historicus John Fiske goed aan.134 Fiske poneerde in de jaren 1880
de Angelsaksische these; een toekomstvisie waarin de vruchtbare Angelsaksen zich als een
olievlek zouden verspreiden over de wereld. Daarbij zouden ze hun superieure cultuur en
politieke organisatievorm exporteren en zo hun Manifest Destiny—het bevolken en beschaven
van de wereld—vervullen. Fiskes argument dat de democratische en federale politieke
organisatie van de Angelsaksen de gehele mensheid dan een vreedzame toekomst zou bieden,
kon in de dagelijkse praktijk ook harde, militaire overwinningen op andere naties
rechtvaardigen. Zo schilderde Fiske de Amerikaanse overwinning op Spanje in 1898
bijvoorbeeld af als een overwinning op barbaarse Spaanse kolonisatie. Dat Fiske evenals
Spencer in theorie geen voorstander was van het gebruik van geweld in internationaal
verband—hij geloofde dat er grote, beschaafde rijken zouden ontstaan waarin fysieke strijd
zou worden vervangen door meer productieve industriële competitie en waarbij expansie niet
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meer via militaire verovering, maar via federatie plaats zou vinden—doet weinig af aan het
feit dat hij in de praktijk expansionisme en imperialisme rechtvaardigde.135
Een meer invloedrijke woordvoerder voor het expansionisme dan Fiske was Josiah
Strong, een Amerikaanse geestelijke wiens populariteit volgens Hofstadter aantoont dat het
Anglo-Saxonism ook een sterk Christelijke ondertoon had. Strong zag het Angelsaksische ras
als ‘bearers of civil liberty and pure spiritual Christianity’.136 Met name de Amerikaanse
tak—het sterkste volk en de hoogste beschaving die de wereld ooit gekend had—was het
ultieme resultaat van natuurlijke selectie en daarmee het uitverkoren volk om de wereld te
overheersen. Het bezat al een derde van het wereldoppervlak en dat zou alleen nog maar
toenemen.137 Ideeën als die van Strong sterkten expansionisten in hun geloof dat het
vreedzaam besturen van inferieure volken de taak was waarvoor God hen had bestemd.138
Twee Britse denkers die het collectieve sociaal darwinisme (in tegenstelling tot
Spencer) direct beïnvloedden, waren Benjamin Kidd en Karl Pearson. Volgens Semmel waren
zij tegen het einde van de negentiende eeuw de meest invloedrijke collectieve sociaal
darwinisten.139 Benjamin Kidd, die na het verschijnen van zijn Social evolution (1894)
immens populair werd in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, was volgens Semmel de
eerste van de Engelse sociologen die de stap van het darwinistische individualisme naar het
collectieve sociaal darwinisme maakte.140 Ook Hofstadter beschouwt hem als een van de
meest invloedrijke sociaal darwinisten van zijn tijd.141 Kidd geloofde dat beide takken van het
Angelsaksische ras de kwaliteiten in huis hadden—energie, doorzettingsvermogen en
toewijding—om de internationale strijd te winnen. Bovendien sprak het voor ze dat ze
inferieure rassen humaan tegemoet traden.142 Kidd meende verder dat interne of individuele
strijd achterhaald was. Hij pleitte juist voor progressieve sociale wetgeving om de interne
solidariteit van de staat te vergroten. Dit zou de staat efficiënter en krachtiger maken,
waardoor zijn prestaties in de strijd met andere staten weer zouden verbeteren. Bovendien
zouden sociale hervormingen de beste bescherming bieden tegen het opkomende socialisme,
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dat volgens Kidd in zijn poging de competitie tussen staten stil te leggen, het verval van de
westerse samenleving zou inluiden.143
Veel extremer dan de ideeën van Kidd waren die van zijn landgenoot Karl Pearson, die
in zijn denken het darwinisme juist koppelde aan het socialisme. Net als Kidd meende
Pearson dat vooruitgang tot stand moest komen door middel van internationale strijd. Hij was
vooral zeer enthousiast over rassenstrijd met zogenaamde inferieure volken, zoals tijdens de
Tweede Boerenoorlog duidelijk werd. Pearson was een groot voorstander van imperialisme
omdat hij geloofde dat de handel die de koloniën opleverden, onmisbaar was voor de
arbeidersklasse. Om de natie tot een zo sterk mogelijke eenheid te maken, moest de strijd
tussen de leden van de maatschappij onderling worden beperkt, meende hij. Nationaalsocialisme moest zorgen voor een homogene, stabiele en harmonieuze natie zonder
verschillen in klasse en welvaart. De natie mocht ook geen mix van superieure en inferieure
rassen zijn. Wel moest binnen de staat fysieke selectie plaatsvinden. Fysiek zwakke personen
mochten niet worden beschermd, zodat zij op den duur uit de maatschappij zouden
verdwijnen. Gedurende zijn leven werd Pearson steeds radicaler en nam ras een steeds grotere
rol in in zijn denken. Hij werd een voorstander van eugenetica, de wetenschap die zich
bezighoudt met genetische selectie en rasverbetering. Pearson vond dat de staat
verantwoordelijkheid moest nemen voor de kwantiteit en kwaliteit van de kinderen die
werden geboren. Als superieure individuen werden gestimuleerd te reproduceren en inferieure
werden tegengehouden, dan zou dat het ras sterker maken en beter toegerust voor de struggle
for existence.144
Hoewel Semmel Kidd en Pearson centraal stelt in zijn analyse meent hij de invloed die
zij hadden op het collectieve sociaal darwinisme toch te moeten nuanceren. Zo geeft hij toe
dat Kidd nog erg voorzichtig en mild was. Zijn opvolgers zouden met zijn ideeën een stuk
verder zijn gegaan. Wat betreft Pearson erkent Semmel dat hij een zeer uitzonderlijke en
radicale mix van denkbeelden aanhing die niet makkelijk te classificeren valt.145 Hij geeft
bovendien toe dat tijdgenoten de boodschap van eugenetici als Pearson grotendeels
negeerden. ‘English liberalism (…) had no stomach for Pearson’s doctrines. […] English
conservatism, traditionalism, felt similarly.’146 Zelfs Kidd verzette zich tegen het einde van
zijn leven hevig tegen Pearsons ideeën en betreurde dat hij met dit type sociaal darwinisme
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werd geassocieerd.147 Pearsons denkbeelden zijn voor moderne historici volgens Semmel zeer
angstaanjagend omdat zij weten hoe massaal het nationaal-socialisme in de twintigste eeuw
zou worden en waar dit toe zou leiden. Destijds vonden zijn ideeën echter alleen gehoor bij
enkele Britse mede-socialisten.148 Je zou kunnen zeggen dat Pearsons ideeën te extreem waren
om erg invloedrijk te zijn, een argument dat ook door revisionisten wordt gebruikt.

§2.5 Sociaal darwinisme: oorzaak of rechtvaardiging?
De traditionele interpretatie wijst het sociaal darwinisme zoals gezegd aan als een factor in het
ontstaan van het moderne imperialisme. Toch wordt de daadwerkelijke invloed van het
sociaal darwinisme, of de wijze waarop het het imperialisme precies zou hebben
gestimuleerd, nooit heel specifiek benoemd. De traditionele interpretatie blijft wat dat betreft
enigszins vaag. Semmel behandelt het sociaal darwinisme zoals gezegd binnen de context van
het sociaal imperialisme. Hij meent dat het collectieve sociaal darwinisme van de jaren 1890
een van de ideologische bases was waarop het sociaal imperialisme van het begin van de
twintigste eeuw gestoeld was.149
Semmel legt in zijn verklaring van het sociaal imperialisme de nadruk op de complexe
spanningen waar Groot-Brittannië in de jaren negentig mee te maken had. Immers, op
internationaal niveau zorgden de onderlinge competitie tussen staten, de race om overzees
gebied en de sterke opkomst van landen als Duitsland voor veel onrust. Tegelijkertijd leidde
op nationaal niveau de ontevredenheid van de arbeidersklasse over haar sociale, economische
en politieke omstandigheden tot grote sociale instabiliteit. Het socialisme, dat in GrootBrittannië later opkwam dan in continentaal Europa—pas in de jaren 1880, nadat
economische depressie tot grootschalige werkeloosheid had geleid—bracht bij de heersende
en middelste klassen de angst teweeg dat de arbeiders in geval van een internationaal conflict
niet zouden willen vechten voor hun vaderland, maar gehoor zouden geven aan de
socialistische oproep tot internationale solidariteit. Als de arbeiders niet patriottistisch of
loyaal genoeg waren om een succesvol nationaal leger te vormen, zou dat rampzalig kunnen
uitpakken voor Groot-Brittannië.150
Het antwoord op deze problematiek werd volgens Semmel gevonden in het sociaal
imperialisme, dat uitging van het tweeledige principe dat tevreden arbeiders onmisbaar waren
voor het Britse rijk, terwijl andersom het succes van het rijk ook een voorwaarde was voor het
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welzijn van de arbeiders.151 De aristocratie en de middenklassen probeerden de lagere klassen
van de samenleving te betrekken bij de uitbreiding van het rijk door hen ervan te overtuigen
dat economische vooruitgang en sociale hervormingen afhankelijk waren van succesvol en
winstgevend imperialisme.152 Zo probeerden zij het socialistische argument voor
internationale solidariteit te ondermijnen en de arbeiders te pacificeren. In het Duitse rijk was
de combinatie van imperialisme en sociale hervormingen onder Bismarck erg succesvol. In
Groot-Brittannië vond het sociaal imperialisme volgens Semmel met name aan het begin van
de twintigste eeuw plaats. De rode draad was Chamberlains campagne om een beschermde
imperial market te creëren.153 Tegelijkertijd probeerde men met hogere lonen en sociale
zekerheden voor arbeiders een zogenaamd imperial race te broeden. Ook Cecil Rhodes
verwoordde de sociaal imperialistische gedachte: ‘The Empire, as I have always said, is a
bread and butter question. If you want to avoid civil war, you must become imperialists’, zei
hij in 1895.154
Het sociaal darwinisme speelde volgens Semmel een actieve, stimulerende rol bij het
ontstaan van het sociaal imperialisme, doordat het de angst voor een onbetrouwbare
arbeidersklasse versterkte. De gedachte, namelijk, dat het voortbestaan van het Britse rijk
afhankelijk was van zijn prestaties in een onvermijdelijke en meedogenloze, internationale
overlevingsstrijd, maakte de mogelijkheid dat de Britse arbeidersklasse niet mee zou vechten
extra angstaanjagend. ‘This seemed an especially serious problem to the fin-de-siècle
statesmen who heard repeated warnings about war as a natural law of history, the struggle for
existence, and the “survival of the fittest” from the Social-Darwinists—and who saw in
Imperial Germany a “national organism” determined to prove itself the fittest.’155 De
verzoening met de arbeiders werd voor hen daarom nog urgenter.
Toch hoeft het sociaal imperialisme niet persé aan het sociaal darwinisme gekoppeld
te worden. Historici kunnen ook simpelweg constateren dat imperialisme in tijden van sociale
onrust als bliksemafleider kon fungeren, zoals ook oorlog dat kon—en nog steeds kan. Ook
Hobsbawm bespreekt de pacificerende en unificerende werking van het imperialisme zonder
het sociaal darwinisme te noemen. ‘[E]mpire made good ideological cement’, stelt hij.156
Overigens speelden economische redenen bij Hobsbawm een ondergeschikte rol: De
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gevoelens van nationale eer en trots die de overwinningen en annexaties losmaakten, deden
volgens hem veel meer om het volk enthousiast te maken voor imperialisme.157
Semmel schrijft het sociaal darwinisme dus een stimulerende rol toe bij het ontstaan
van het sociaal imperialisme, maar gaat op de precieze beïnvloeding niet dieper in. Hij meent
dat sociaal darwinisme de angst voor het socialisme vergrootte, maar geeft tegelijkertijd toe
dat de meeste sociaal imperialisten niet bewust gebruik maakten van sociaal darwinistische
argumenten.158 Ook Hofstadter maakt de invloed van het sociaal darwinisme weinig concreet.
Enerzijds merkt hij wel op dat de tijd vroeg om het meedogenloos toepassen van biologische
concepten. Anderzijds benadrukt hij echter herhaaldelijk dat het darwinistische denken juist
niet erg wetmatig of streng was en dat darwinisme meer een vage bril was waardoor men de
wereld bekeek.159 Het ging volgens hem dan ook niet om een bewuste doctrine of ideologie,
maar om een ‘Darwinized national mentality’.160
Het probleem hierbij is dat het moeilijk is om het het bestaan van een mentaliteit
achteraf vast te stellen—laat staan om de invloed ervan te bepalen. Hofstadter en Semmel
letten onder meer op darwinistisch taalgebruik, maar ze laten daar wel erg veel onder vallen.
Semmel wijst er bijvoorbeeld op dat het gebruik van darwinistische taal destijds in de mode
was en dat men daarom veel schreef in termen van strijd en geweld. Zo wijst hij erop dat de
internationale handel werd afgeschilderd als ‘an unending duel for raw materials and
markets’.161 Maar niet elke verwijzing naar strijd is sociaal darwinistisch. Bovendien is het
zelfs bij ontegenzeggenlijk sociaal darwinistische uitspraken onduidelijk of zij de ware
motieven van de spreker blootleggen of slechts een façade zijn waarachter in werkelijkheid
andere redenen schuilgingen.
De traditionele interpretatie gaat er over het algemeen van uit dat de werkelijke
redenen voor het imperialisme niet biologisch, maar (overwegend) economisch en
machtspolitiek van aard waren. ‘[C]oncrete economic and strategic interests, such as Chinese
trade and the vital necessity of sea power, were the prominent issues in the imperial debate’,
schrijft Hofstadter.162 Daarbij was het volgens Hofstadter ook nog eens zo dat het sociaal
darwinisme zelf geen biologische oorzaak had: ‘Anglo-Saxonism, like other varieties of
racism, was a product of modern nationalism and the romantic movement rather than
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biological science.’163 Zelfs het ideaal van de Pax Anglo-Americana—de vrede en voorspoed
die Angelsaksische overheersing de wereld zou brengen—werd alleen gebruikt ter
rechtvaardiging van een in werkelijkheid door realpolitik ingegeven tijdelijke toenadering.164
Het darwinisme wordt door de traditionele interpretatie dan ook niet aangewezen als
oorzaak van het imperialisme. Wel was het zo dat darwinisme en imperialisme aan elkaar
werden gekoppeld, maar dit kwam volgens Hofstadter omdat ze nu eenmaal goed bij elkaar
pasten. Het darwinisme sloot goed aan bij bestaande sociaal-evolutionaire ideeën en werd
verwelkomd omdat het deze ideeën (pseudo)wetenschappelijk kon rechtvaardigen en zo
prestige kon verlenen.165 Brendon merkt cynisch op dat wetenschap daarbij dezelfde rol ging
spelen als religie: ‘[S]cience would soon rival religion in supplying, through its evolutionary
‘laws’, a specious justification for crimes against races deemed unfit to survive.’166 Hoewel
het dus geen oorzaak was, gaf het darwinisme wel een nieuwe impuls aan het imperialistische
debat en een nieuw argument in handen van imperialisten.167 De bijdrage van het darwinisme
lag volgens Hofstadter dan ook vooral in wat hij de retoriek van het expansionisme noemt: het
moest het volk enthousiast maken.168 Darwinisme werd daarvoor omgevormd tot wat
imperialisten nodig hadden—een rechtvaardiging voor internationale rivaliteit en een excuus
voor expansie.
Op dezelfde wijze noemt Koch het sociaal darwinisme geen oorzaak van de rivaliteit
tussen staten in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, maar beschouwt hij beide
fenomenen als uitingen van dezelfde Zeitgeist. ‘The leitmotif of liberalism in the nineteenth
century had been the belief in continuous human progress, a progress apparently verified by
the advances of the natural sciences which finally produced the concept of human progress
through the struggle for existence and the selection of the fittest through it. When this concept
was applied to a social and political environment, to individuals and to nations, it was bound
to deepen the existing cleavages between the peoples’.169 Het sociaal darwinisme werd
volgens Koch dus slechts aangegrepen ter rechtvaardiging van bestaande ideeën. Sterker nog,
de reden dat het darwinisme populair was, was dat het zo goed aansloot bij de Zeitgeist.170
Een ander product van de eind negentiende-eeuwse tijdgeest was Adolf Hitler. Koch erkent
dat Hitler een demonisch fenomeen was, maar stelt dat zijn wereldbeeld wel verklaarbaar is in
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het licht van het intellectuele klimaat dat rond de eeuwwisseling heerste.171 ‘[Hitler]
represents no less ideas and systems of ideas once popular and even respectable in Europe as
a whole. However thin and tenuous it may be, the connection exists between the liberal belief
in progress, the march of science and Auschwitz.’172

§2.6 Vreedzame aspecten van een strijdlustige traditie
Hoewel de traditionele interpretatie het agressieve, strijdlustige karakter van het
sociaal darwinisme benadrukt, kende het wel degelijk ook vreedzame kanten. Over deze
ethische aspecten van het toepassen van evolutietheorieën op de maatschappij is veel
geschreven. Ook Hofstadter staat in zijn werk stil bij de ethische dilemma’s die het
evolutiedenken opwierp. Immers, de nieuwe evolutionaire wetten leken nietsontziende
competitie en de eliminatie van de zwakkeren voor te schrijven. Maar hield dat per definitie in
dat eigenschappen als altruïsme en compassie moesten worden uitgeschakeld? Of was er
binnen de nieuwe wetenschap toch nog plaats voor traditionele humanitaire waarden?173
Enerzijds wijst Hofstadter op de strenge toepassing van evolutionaire wetten. ‘[T]he whole
spirit of the naturalistic world-view seemed to call for a vigorous and unrelenting
thoroughness in the application of biological concepts’, meent hij.174 Anderzijds benadrukt hij
echter dat moreel besef—bij het merendeel van de sociologen en het grote publiek althans—
nooit helemaal werd uitgeschakeld, omdat dat niet strookte met het westerse waardenstelsel:
‘In a nation trained in Christian ethics and fortified by a democratic and humanitarian
heritage, a Nietzschean transvaluation of values was out of the question.’175 Koch sluit zich
hierbij aan. Friedrich Nietzsche (1844-1900) bijvoorbeeld, die het principe van survival of the
fittest tot in het extreme doorvoerde door alle vormen van religie en moraliteit overboord te
gooien zodat een ras van supermensen kon worden verwezelijkt, was volgens hem zo extreem
dat hij weinig navolging kreeg.176
Wat betreft Darwin zelf concluderen Hofstadter en andere vertegenwoordigers van de
traditionele interpretatie dat in zijn teksten inderdaad rechtvaardigingen voor individualisme
en imperialisme stonden, maar dat dit uitzonderingen waren. Het meest kenmerkend voor
Darwin was volgens hen toch zijn verdediging van sociale solidariteit, samenwerking en
broederschap. Darwin zou dan ook niet blij zijn geweest met het beeld dat was ontstaan dat hij
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‘het recht van de sterkste’ had bewezen.177 De traditionele interpretatie houdt het erop dat het
vooral anderen waren—en niet Darwin zelf—die zijn theorie op mensen toepasten. ‘As in the
case of Marx the popularised versions of Darwin’s teaching inspired much of which the
author might well not have approved, and spread ideas not to be found in the original, at least
in the crude form in which they were later propagated.’178
Ook de ideologie van Spencer bevat, zoals gezegd, vreedzame elementen. Spencer, die
toch bekend staat als pleitbezorger van hard en selectionistisch, darwinistisch individualisme,
gaf zelf aan dat ethiek erg belangrijk was in zijn denken. Zijn filosofische systeem was
idealistisch in de zin dat het een vreedzaam, ideaal einddoel voor ogen had. Hofstadter noemt
Spencer een pacifist omdat hij geloofde dat de periode van internationale strijd ten einde was
en dat uit de militante staten van vroeger intussen meer vreedzame, industriële staten waren
ontstaan. Hij was dus geen voorstander van imperialisme. Maar ook aan de individuele strijd
tussen de leden van een samenleving zou op den duur een einde komen, meende Spencer. Het
menselijke karakter zou zich namelijk geleidelijk aanpassen aan de nieuwe staten en zelf ook
vreedzamer en beschaafder worden. Dit zou een verschuiving van egoïsme naar altruïsme
inhouden. In Spencers ideale staat zou menselijke perfectie worden bereikt en zou voor
iedereen worden gezorgd. Dit moest echter het resultaat zijn van sociale evolutie en mocht
niet door de staat zijn opgelegd uit een misplaatst gevoel van mededogen.179 Dat spencerisme
toch een synoniem is geworden voor meedogenloos selectionisme komt doordat er in
praktische zin niets van zijn pacifisme terecht kwam. Het was daarom een puur theoretisch
einddoel dat in de praktijk toch weinig vreedzame middelen heiligde.
Het geloof in collectieve strijd en imperialisme had zelf ook vreedzame kanten.
Hofstadter wijst erop dat het juist het benadrukken van het belang van altruïsme en sociale
solidariteit was, dat de verschuiving van het individuele naar het collectieve sociaal
darwinisme inluidde. Evolutiedenkers als Henry Drummond en Prince Peter Kropotkin
meenden namelijk dat deze factoren van groot belang waren (geweest) bij het voortbestaan
van groepen en dat zij daarom ook deel uit moesten maken van het denken over sociale
evolutie. Individuele competitie was in de natuur slechts voor korte periodes belangrijk,
terwijl samenwerking en solidariteit binnen sociale groepen juist van blijvend belang was.
Niet de struggle for life, maar de struggle for the life of others was belangrijk in evolutie!180
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Het was dus juist de roep om meer sociale solidariteit en altruïsme die ertoe leidde dat strijd
en selectie naar een collectief niveau werden verplaatst.
Ook op dat collectieve niveau kon sociaal darwinisme vervolgens vreedzame
elementen bevatten. Hoewel in Hofstadters Social Darwinism de link van het sociaal
darwinisme met individuele competitie en (later) imperialistische rivaliteit en expansie
centraal staat, benadrukt hij keer op keer dat het Anglo-Saxonism dat in de Amerikaanse
politiek overheerste een bijzonder vreedzame vorm van sociaal darwinisme was. Het doel
ervan

was

om

samenwerking—of

zelfs

een

alliantie—met

Groot-Brittannië

te

bewerkstelligen. Wel erkent Hofstadter dat het Anglo-Saxonism in de Amerikaanse politiek
maar heel kort populair was, namelijk rond de oorlog met Spanje. De minder vreedzame
vorm—het racistische, nationalistische en expansionistische Anglo-Saxonism—bleef langer
populair.181 Pas tegen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam er tegen deze vorm
verzet.
Ook als rechtvaardiging van expansie was het Amerikaanse sociaal darwinisme dat
Hofstadter schetst niet zo militant als revisionistische historici later doen vermoeden. Het
ideaal van een bruut darwinistisch militarisme, waarin de internationale politieke arena gezien
wordt als een strijdtoneel waarin de zwakkeren onherroepelijk het veld moeten ruimen, zou in
de Verenigde Staten niet erg wijdverspreid zijn geweest: ‘[F]rank and brutal militarism was
far less common than a benevolent conception of Anglo-Saxon World domination in the
interest of peace and freedom’.182 De Verenigde Staten zouden bijvoorbeeld geen grote
militaire cultus hebben gekend. Dit had ook te maken met de geschiedenis van de Verenigde
Staten, die in de negentiende eeuw op het eigen continent immers zonder oorlog hadden
weten te expanderen. Volgens Hofstadter waren er wel auteurs die pleitten voor militarisme,
bewapening en het voorbereiden op oorlog, maar werd oorlogvoeren niet op grote schaal
verheerlijkt.183 Diegenen die wel wilden bewapenen, wilden dit bovendien meestal niet omdat
zij oorlog wenselijk vonden, maar juist omdat dit de beste manier was om de vrede te
bewaren. Weer anderen zagen oorlog als een onvermijdelijk, noodzakelijk kwaad.184 Het
biologische argument voor oorlogvoering was ook verre van het belangrijkste in het debat
tussen Amerikaanse leiders. Roosevelts speech was wat dit betreft eerder een uitzondering
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dan een regel volgens Hofstadter: ‘It was rare that an American writer openly extolled war for
its effects on the race’.185
Ondanks alle min of meer vreedzame aspecten in het denken van de sociaal
darwinisten en de vreedzame uitwerking die het Anglo-Saxonism volgens Hofstadter ook
gehad zou hebben, heeft het sociaal darwinisme in de traditionele interpretatie toch de naam
strijdlustig en racistisch te zijn. Deels komt dit wellicht doordat veel handboeken minder
genuanceerd zijn dan Hofstadter. De nuance waarmee Hofstadter bijvoorbeeld de filosofie
van Spencer behandelt, gaat in de handboeken die zijn interpretatie volgen—en die het sociaal
darwinisme meestal ook maar kort behandelen—vaak verloren. Zo springt Brendon in zijn
bespreking erg makkelijk van Spencer naar sociaal darwinistische pleidooien voor
imperialisme en constateert hij vervolgens direct dat imperialisme dus gerechtvaardigd werd
met behulp van het evolutiedenken.186 Dat Spencer zelf geen voorstander van imperialisme
was, valt hieruit niet meer op te maken. Toch komt de strijdlustige reputatie van het
traditionele sociaal darwinisme ook voort uit de analyse van Hofstadter zelf. Hofstadter
behandelt het sociaal darwinisme uiteindelijk toch in een verklaring van het imperialisme en
legt bovendien de link met de twee wereldoorlogen die zouden volgen. Hij erkent daarbij
weliswaar de vreedzame aspecten van het sociaal darwinisme, maar vraagt zich tegelijkertijd
af of die in de praktijk wel zoveel invloed hadden. De traditionele interpretatie concludeert dat
de pogingen van het sociaal darwinisme om ethiek en evolutie te verenigen mislukt zijn.
Sociale evolutie was nu eenmaal per definitie asociaal; sociaal darwinisme was onethisch en
dus onverdedigbaar.
Het is inderdaad behoorlijk problematisch om ideeën als bijvoorbeeld die van Fiske en
Kidd als pacifistisch te kwalificeren. Net zoals bij Spencer het geval was, hadden zij wellicht
een vreedzame toekomstvisie, maar kon dit einddoel in het heden weinig pacifistische
middelen van verovering en expansie heiligen. Ook valt het op dat ook de zogenaamd
‘vreedzame’ toekomstvisies erg subjectief zijn. Zo sprak de Pax Anglo-Americana
Angelsaksen zelf erg aan. Zij konden geloven dat Angelsaksische overheersing werkelijk in
het belang van de mensheid zou zijn omdat deze vreedzaam en rechtvaardig bestuur zou
verzorgen. De volken die door hen overheerst moesten worden, zagen dit uiteraard anders.
Voor hen was het bruut kolonialisme. Bovendien kon de grens tussen militaire en industriële
expansie; tussen verovering en federatie bijzonder slecht gedefinieerd zijn. De industriële
expansie waar China mee te maken kreeg, pakte in de praktijk bijvoorbeeld weinig vreedzaam
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uit. Westerse landen deden het wel voorkomen alsof alles in het belang van en in overleg met
China gebeurde, maar dit was niet het geval. Het Chinese volk werd zwaar onder druk
gezet—ook militair. Je kunt je dan ook afvragen in hoeverre het imperialisme vreedzaam
werd genoemd om het aan het grote publiek te verkopen. Als de tijd werkelijk nog niet rijp
was voor het meedogenloos toepassen van biologische wetten op de maatschappij, zou het
inderdaad kunnen dat sociale evolutie wel aan traditionele, vreedzame bedoelingen gekoppeld
moest worden om het te verdedigen.
In de voorgaande uiteenzetting van de traditionele historische interpretatie is
geleidelijk het gebruik van de term sociaal darwinisme toegelicht. Het is duidelijk geworden
dat deze interpretatie geen duidelijk omlijnde definitie hanteert, maar het sociaal darwinisme
gebruikt als een verzamelnaam voor verschillende elementen, ook elementen die strikt
genomen niet darwinistisch zijn of al bestonden voordat Darwin zijn theorie formuleerde. Dit
geheel van elementen zou van invloed zijn geweest op het ontstaan van het moderne
imperialisme. Het wordt niet direct als oorzaak aangewezen, maar zou wel een
psychologische ondergrond hebben gevormd waarop het imperialisme kon rusten. Het sociaal
darwinisme was volgens de traditie een min of meer wetenschappelijke rechtvaardiging voor
expansie en diende als retoriek in het imperialistische debat. Over de precieze invloed van het
sociaal darwinisme en het onderscheid tussen sociaal darwinistische en andere factoren die
het imperialisme beïnvloedden, blijft de traditionele interpretatie behoorlijk vaag.
Deze ruime, flexibele definitie van het traditionele sociaal darwinisme heeft zowel
voor- als nadelen. Enerzijds kan de aanpak historisch verantwoord genoemd worden, omdat
de verschillende elementen die het denken over sociale evolutie beïnvloedden, destijds ook
niet netjes gescheiden waren, maar juist door elkaar heen liepen. In die zin kun je het
ahistorisch noemen om achteraf onderscheid te maken tussen puur darwinistische en andere
elementen. Anderzijds moet gezegd worden dat Hofstadters analyse erg onsystematisch en
imprecies aandoet. Het onderscheid tussen sociaal darwinistische en andere factoren wordt
nooit gemaakt. Hofstadter laat alles van Anglo-Saxonism, racisme en westerse superioriteit tot
het vooruitgangsgeloof en het onvermijdelijke karakter van expansie onder ‘biologische
elementen’ en dus onder sociaal darwinisme vallen. Hij doet daarbij weinig moeite om de
verschillende invloeden uit elkaar te halen, maar spreekt bijvoorbeeld van ‘[t]he whole
evolutionary dogma, the Darwin-Spencer legacy of progress’.187 Zelfs ideeën als de Manifest
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Destiny en de White Man’s Burden, die door andere handboeken niet tot het sociaal
darwinisme worden gerekend, gooit Hofstadter daarbij op de hoop.188
In het volgende hoofdstuk zal de revisionistische interpretatie tegenover de traditionele
worden geplaatst. Daarbij zal vooral gelet worden op de nieuwe invulling die deze
interpretatie aan het sociaal darwinisme geeft en welke consequenties dat heeft voor de
verschillen in politieke en sociale invloed die de twee interpretaties het sociaal darwinisme
toedichten—vooral wat betreft imperialisme. Het zal duidelijk worden dat de revisionistische
interpretatie een engere definitie aanhoudt en daardoor de rol van het sociaal darwinisme bij
het ontstaan van het imperialisme aanzienlijk kleiner inschat dan de traditionele interpretatie.
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Het revisionisme
Hoofdstuk 3

§3.1 Het Revisionisme
Volgens de traditionele historische interpretatie was het sociaal darwinisme een zeer
wijdverspreid en populair gedachtegoed tegen het einde van de negentiende eeuw.
Darwinistische concepten zouden op grote schaal zijn toegepast op de maatschappij om zo
racisme, militarisme en imperialisme te rechtvaardigen. Vanaf de jaren zestig keerden
revisionistische historici zich tegen deze interpretatie.189 De revisionisten meenden dat de
racistische en strijdlustige vorm van sociaal darwinisme het intellectuele klimaat in Europa en
de Verenigde Staten aan het eind van de negentiende eeuw veel minder had gedomineerd dan
door historici als Hofstadter was beweerd. Sociaal darwinisme had volgens hen dan ook geen
rol van betekenis gespeeld bij het legitimeren of stimuleren van het agressieve expansionisme
dat deze periode van imperialisme kenmerkte.
Het eerste grote werk dat systematisch en met bewust revisionistische intenties stelling
nam tegen Hofstadters interpretatie kwam van de Amerikaanse historicus Robert Bannister.
Zijn Social Darwinism. Science and myth in Anglo-American social thought (1979) zette de
toon voor het revisionistische debat. Na Bannister hebben ook andere revisionisten het
traditionele beeld van het sociaal darwinisme aangevallen. In deze these zal naast Bannister
vooral gebruik worden gemaakt van het werk van Paul Crook, die specifiek de Britse situatie
behandelt. In grote lijnen steunt Crook het revisionistische argument van Bannister. In
Darwinism, war and history. The debate over the biology of war from the ‘Origin of Species’
to the First World War (1994) verzet hij zich tegen het beeld dat het darwinistische denken op
grote schaal militarisme zou hebben aangemoedigd of gerechtvaardigd. In latere artikelen
bestrijdt hij ook de link met het imperialisme.
Aan de basis van het verschil tussen de traditionele visie van Hofstadter en het
revisionisme van onder andere Bannister en Crook staan de gehanteerde definities van het
begrip sociaal darwinisme. Bannister vindt Hofstadters definitie veel te breed. In plaats van
enkel darwinistische principes als survival of the fittest te erkennen, beschouwde Hofstadter
volgens hem namelijk alle biologische of evolutionaire theorieën die op de maatschappij
werden toegepast, als sociaal darwinisme. Daarnaast volgde Hofstadter volgens Bannister de
redenering dat omdat sociaal darwinisten imperialisme rechtvaardigden, iedereen die
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imperialisme rechtvaardigde ook een sociaal darwinist was. Bannister meent dat Hofstadters
definitie zo vaag is en dat hij zo veel onder sociaal darwinisme verstaat, dat de term bij hem
haast geen betekenis meer heeft. Zelf houdt Bannister daarom een engere definitie aan. Hij
probeert in de brij die Hofstadter presenteert de precieze invloed van het darwinisme te
vinden, en wel aan de hand van drie concepten: struggle for life, survival of the fittest en
natural selection. Het sociaal darwinisme dat Bannister op deze manier zoekt, noemt hij
‘brute force social darwinism’. Het omvat puur het geloof dat meedogenloze sociale strijd
noodzakelijk is voor de overleving van groepen en/of individuen. Alle andere elementen van
Hofstadter vallen buiten dit type sociaal darwinisme.
Crook deelt Bannisters kritiek op de traditionele definitie van het sociaal darwinisme.
De generalistische aanpak kon volgens hem wollig en historisch inexact zijn.190 Zelf zoekt hij
daarom net als Bannister naar het gebruik van darwinistische concepten. Crook benadrukt
hierbij het belang van biologisch determinisme, waarmee individuele vrijheid ondergeschikt
werd gemaakt aan biologisch instinct. Als het darwinisme werkelijk een agressieve en
oorlogszuchtige nalatenschap zou hebben gehad, zou de mens als ‘biologically programmed
fighting animals’ zijn neergezet.191 Crook zoekt daarom naar voorbeelden van meedogenloze
strijd en ‘Darwinized violence and stark survivor ethics’.192
Ondanks deze kritiek op Hofstadter, geven Bannister en Crook toe dat de verwarring
over het sociaal darwinisme al in de tijd van Darwin zelf was ontstaan. De complexiteit van
de wetenschappelijke revolutie waar Darwin deel van uitmaakte, zou er voor hebben gezorgd
dat darwinisme al direct werd verweven met andere evolutionaire wetten en ideeën.193 Omdat
Hofstadter in zijn werk de aanvankelijke onzorgvuldigheid overnam, hield hij deze
verwarring in stand.194 Crook is in zijn oordeel hierover milder dan Bannister. Het voordeel
van de generalistische aanpak is volgens Crook dat hij rekening houdt met de diversiteit van
het sociaal darwinisme en daardoor overeenkomt met het traditionele historische gebruik.
Helaas kwam dat traditionele gebruik alleen niet voort uit gedegen wetenschappelijk
onderzoek. ‘Usage and logic in this discourse decidedly go hand-out-of-hand.’195 Het is
daarom moeilijk te zeggen welke aanpak beter is. Hofstadter en andere traditionele historici
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geven immers al toe dat de term sociaal darwinisme problematisch is. Zij besluiten de term
toch te gebruiken omdat hij nu eenmaal bestaat. Dat de revisionisten zorgvuldiger te werk
willen gaan, is vanuit wetenschappelijk oogpunt bewonderenswaardig te noemen. Het is een
sterk aspect van het revisionisme. Toch kun je je afvragen hoe zinvol het is om als historici
achteraf te scheiden wat destijds als één geheel werd gezien. Maken de revisionisten de
situatie niet nog verwarrender? Is Hofstadter niet trouwer aan de tijd? Om verwarring te
voorkomen, zal het strijdlustige sociaal darwinisme van de revisionisten in het vervolg ‘brute
force’ sociaal darwinisme worden genoemd. Dit om het te onderscheiden van het ruimere
sociaal darwinisme van Hofstadter en van een alternatieve, meer vreedzame nalatenschap van
het darwinisme die de revisionisten wel erkennen—maar daarover later meer.
Omdat de theses van Bannister en Crook sterk overeenkomen, zullen zij in de
volgende paragrafen niet volledig gescheiden behandeld worden, maar als onderdeel van een
min of meer coherente revisionistische stroming. De keuze om juist de overeenkomsten
binnen het revisionisme te benadrukken, zal de revisionistische kritiek op de traditionele
interpretatie van het sociaal darwinisme hopelijk overzichtelijker maken. Toch zullen op
bepaalde punten ook de verschillen tussen Bannister en Crook behandeld worden. In §3.5 zal
ten slotte kort de historische discussie sinds Bannister en Crook worden geschetst. Het voert
binnen de context van deze these echter te ver om deze complexe discussie uitgebreid te
behandelen. Onderdelen van het debat zullen daarom korter en minder genuanceerd worden
behandeld dan zij wellicht verdienen.

§3.2 ‘Brute force’ sociaal darwinisme bestaat niet
Het gevolg van de meer restrictionistische definitie van Bannister en Crook is dat zij de
militaristische, imperialistische nalatenschap die het sociaal darwinisme volgens de
traditionele interpretatie gehad zou hebben, niet erkennen. Ze erkennen wel dat het mengsel
van evolutionistische denkbeelden, racisme, vooruitgangsgeloof en pessimisme dat Hofstadter
in zijn boek behandelt, heeft bestaan, maar menen dat het gebruik van de term sociaal
darwinisme bij de beschrijving hiervan misplaatst is.196 Crook wijst erop dat wanneer de
context van Hofstadters sociaal darwinisme wordt onderzocht, veel elementen niet
darwinistisch van origine blijken te zijn. Zij bestonden al veel langer en kwamen bijvoorbeeld
voort uit traditionele, protestante moraliteit of de principes van reaalpolitiek.197 Zelfs de
strijdlustige, racistische taal die gebruikt werd, was volgens Crook vaak minder gerelateerd
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aan Darwins selectionistische theorie dan aan bijvoorbeeld het Victoriaanse geloof dat
vooruitgang alleen uit competitie en pijn kon voortkomen.198
Puur biologische sociaal darwinistische argumenten kwamen in het imperialistische
debat volgens Bannister niet of nauwelijks voor. Crook presenteert zichzelf op dit punt als een
nuance van Bannister, een soort middenweg tussen traditie en revisionisme. Bannister gaat
volgens hem wat te ver, omdat hij het gebruik van darwinisme voor strijdlustige, agressieve
doeleinden volledig ontkent.199 Toch komt Crook na zijn eigen onderzoek tot vrijwel dezelfde
conclusie als Bannister, namelijk dat er in de periode van het moderne imperialisme veel
minder sociaal darwinistische argumenten werden gebruikt dan het traditionele beeld van
Hofstadter deed vermoeden.
Die voorbeelden van strijdlustig darwinisme die Crook wel vond, dienden volgens
hem enkel propagandistische doeleinden. Sociaal darwinisme zou af en toe zijn ingezet om
bestaande dogma’s en ideeën te versterken, maar werd dan enkel oppervlakkig gebruikt.200
Serieuze darwinistische onderbouwing—het gebruik van centrale darwinistische thema’s als
natuurlijke selectie en differentiële reproductie—ontbrak. ‘Darwinian themes were used, if at
all, as slogans, catchcries, popular theatre.’201 Crook stelt dat de traditionele interpretatie de
rol van het darwinisme overschatte omdat ze het naliet om grove propaganda te scheiden van
serieuze wetenschappelijke speculatie.202 Pas wanneer dat onderscheid wordt gemaakt, wordt
namelijk duidelijk dat de echte argumenten voor militarisme en imperialisme niet biologisch,
maar economisch, geopolitiek, strategisch, patriottistisch en nationalistisch waren.203
Overigens zegt Crook hier weinig wat Hofstadter niet al erkende. Hofstadter gaf immers toe
dat sociaal darwinisme vooral als propaganda werd gebruikt en niet de echte oorzaak van het
imperialisme was. Het lijkt erop dat Hofstadters nuances en voorzichtigheid door de
revisionisten worden weggelaten om de tegenstellingen tussen hun ideeën en de traditionele
interpretatie te versterken.
De reden dat sociaal darwinistische argumenten weinig gebruikt werden in het
militaristische en imperialistische debat, zou zijn geweest dat ze niet pasten bij de eind
negentiende-eeuwse mentaliteit. Volgens Bannister sloot sociaal darwinistische retoriek
simpelweg niet aan bij het heersende wereldbeeld. Het grote publiek was juist op zoek naar
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orde en vond het idee van brute competitie en een samenleving als een jungle onsympathiek
en onwensbaar.204 Hoewel het darwinisme aansloeg, werd het door het grote publiek daarom
in een breed en weinig concreet evolutionistisch kader geplaatst, waarbij die delen van
Darwins theorie waarover nog geen overeenstemming was bereikt—namelijk die delen die
handelden over de noodzaak van strijd en selectie—werden genegeerd of gemarginaliseerd.205
Harde darwinistische rechtvaardigingen voor imperialisme waren dus niet populair en werden
volgens Bannister slechts door een enkeling gebruikt. Voor de meerderheid gold dat ‘social
Darwinism was nasty business and was recognized as such’.206 Bannister zet zijn argument
kracht bij door op te merken dat als sociaal darwinisme werkelijk populair was, het erg
tegenstrijdig zou zijn geweest dat de Verenigde Staten in 1917 de Eerste Wereldoorlog
ingingen ‘in the name of antimilitarism’.207 Hofstadter noemt dit feit ironisch, maar verklaart
het door erop te wijzen dat biologisch militarisme tegen die tijd inderdaad een slechte naam
had gekregen, mede doordat de Duitsers vanuit die gedachte oorlog zouden voeren.208 Dit
klinkt aannemelijk. De oorlog was immers al drie jaar aan de gang en wereldwijd was het
pacifisme daarom sterk opgekomen. Dit kan ook een tegenreactie tegen het sociaal
darwinisme hebben ontketend.
Ook Crook meent dat het sociaal darwinisme niet in het westerse denken paste. Juist in
de Anglo-Amerikaanse wereld was er volgens hem veel weerstand tegen biologisch
determinisme en tegen amorele doctrines als het recht van de sterkste.209 De westerse cultuur
was volgens Crook te zelfbewust om nog toe te geven aan zulke primitieve en instinctieve
motieven. De voorstanders van imperialisme gaven er daarom de voorkeur aan om in
idealistische termen te spreken. Ze verhulden hun minder nobele drijfveren door zich te
beroepen op hun morele plicht: het verspreiden van Verlichting en beschaving.210 Harde
darwinistische retoriek kwam daarom weinig voor, ook in het Britse imperialistische debat.211
Toch lijkt Crooks redenering op dit punt enigszins tegenstrijdig. Immers, als sociaal
darwinistische argumenten aversie opriepen, waarom werden zij dan wel gebruikt als
propagandamiddel? Hoe kan het dat zulke tegengestelde denkbeelden als idealisme en sociaal
darwinisme tegelijkertijd gebruikt werden om het volk voor imperialisme te winnen? Of kon
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dat alleen omdat beide slechts op zeer oppervlakkige, weinig onderbouwde wijze werden
gebruikt?
Met het ontkennen van de populariteit van het sociaal darwinisme, ontkennen
Bannister en Crook ook het bestaan van veel sociaal darwinisten. Ze menen dat veel denkers
die vaak het stempel ‘sociaal darwinist’ kregen, in werkelijkheid geen darwinisten en dus ook
geen sociaal darwinisten waren.212 Zelfs de beroemdste sociaal darwinist, Herbert Spencer,
moet zijn titel om deze reden inleveren.213 Hetzelfde geldt voor veel staatsmannen. Zo pleit
Bannister Roosevelt vrij en Crook Joseph Chamberlain. Chamberlain zou zijn imperialisme
vooral met behulp van traditionele argumenten hebben onderbouwd.214 Zijn geloof in
Imperial Destiny en rassensuperioiteit waren volgens Crook niet sociaal darwinistisch.215
Chamberlains speeches zouden slechts losjes gebaseerd zijn op natuurlijke selectie en andere
biologische argumenten en hij gebruikte geen ‘crude Darwinian struggle and power
rhetorics’.216 Salisbury was volgens Crook slechts ‘vaguely Darwinian’.217
Het valt op dat alle denkers die niet consequent en degelijk onderbouwd, darwinistisch
dachten, uitgesloten worden van het ‘brute force’ sociaal darwinisme. Een mooi voorbeeld
hiervan is Cecil Rhodes. Rhodes maakte volgens Crook wel af en toe gebruik van het
darwinistische gedachtegoed, maar deed dit te wollig en oppervlakkig om echt door te gaan
voor een sociaal darwinist.218 De nadruk lag bij hem bovendien juist op het goddelijke aspect;
het geloof dat het Gods wil was dat het Angelsaksische ras zijn beschaving over de aarde
verspreidde. Crook plaatst deze variant, die hij teleologische evolutie noemt, juist lijnrecht
tegenover de darwinistische evolutie, die—zoals in Hoofdstuk 2 is opgemerkt—willekeurig
en zonder einddoel was. Op deze manier wordt ieder denkbeeld dat Hofstadter accepteerde als
interne tegenstrijdigheid of onlogica van het sociaal darwinisme, voor revisionisten een
argument om de denker niet als een sociaal darwinist te beschouwen.
Twee van de weinige—wellicht zelfs enige—Britse denkers die volgens Crook
serieuze darwinistische ideeën over imperialisme naar buiten brachten, waren Benjamin Kidd
en Karl Pearson. Zelfs bij deze denkers nuanceert Crook echter direct hun sociaal
darwinistische invloed. Pearson, die zoals gezegd eugenetica en meedogenloze rassenstrijd in
de naam van sociale evolutie voorstond, zou zo extreem zijn geweest dat hij enkel
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vervreemding opwekte bij het Britse publiek—zoals ook Semmel al opmerkte.219 Zijn
genocidal militarism, zoals Crook het noemt, had daarom geen enkele invloed op het
imperialistische debat.220 Kidd was daarentegen wel erg invloedrijk, maar benadrukte ondanks
zijn darwinistische inslag toch vooral het belang van altruïsme, collectivisme, religie en
ethiek. ‘Kidd’s view of empire was not one of jingoistic expansionism, but of a rather
restrained and paternalistic trusteeship. […] Kidd, then, hardly fit the pattern of an aggressive
social Darwinian imperialist.’221
Een belangrijk punt van kritiek op de werkwijze van Bannister en Crook is dat ze
doorslaan in hun revisionisme. De criteria die ze aanhouden zijn zo streng, dat zelfs
schoolvoorbeelden als Spencer en Kidd niet meer tot de sociaal darwinisten gerekend kunnen
worden. Op die manier worden wel erg veel sociaal-evolutionaire denkers en politici
vrijgepleit van sociaal darwinisme: Of ze waren geen echte, vurige expansionisten; of ze
kwamen niet tot hun ideeën via meedogenloos sociaal darwinisme; of ze gebruikten
darwinisme slechts sporadisch en met voornamelijk retorische doeleinden. Crook
diskwalificeert Kidd zelfs omdat hij in zijn latere leven op zijn ideeën terugkwam. Dit gaat
wel erg ver. Hoewel het goed is dat de revisionisten een meer vastomlijnde en werkbare
definitie willen instellen, is het ook niet terecht om van een gedachtegoed als het sociaal
darwinisme volledige ideologische consequentie te verwachten. Bovendien, is het niet even
onterecht om iedereen die ook niet-sociaal darwinistische ideeën heeft uit te sluiten als om
iedere imperialist een sociaal darwinist te noemen? De extreme eisen die Bannister en Crook
stellen, maken dat hun zoektocht naar ‘echte’ sociaal darwinisten—serieuze, consequente,
wetenschappelijk onderbouwde, systematische voorstanders van meedogenloos en puur
darwinistisch imperialisme—gedoemd is te falen. Ze zoeken immers een sociaal darwinist
van wie zelfs Hofstadter nooit heeft beweerd dat hij bestaan heeft.

§3.3 Een alternatieve nalatenschap: Reform Darwinism of Peace biology
De belangrijkste maatschappelijke nalatenschap van het darwinisme was volgens Bannister
niet het conservatieve, reactionaire, strijdlustige sociaal darwinisme dat militarisme en
imperialisme stimuleerde, maar een progressief, liberaal reform Darwinism.222 Terwijl
Hofstadter het reformisme slechts zag als een overgangsfase van het individualisme van de
jaren 1870 naar het collectivisme van de jaren 1890, meent Bannister juist dat het de
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dominante maatschappelijke toepassing van het darwinisme bleef.223 Bannisters reform
Darwinism was optimistisch en moralistisch.224 Het benadrukte het belang van samenwerking,
intellect en cultuur in het bereiken van sociale vooruitgang. Het streed voor progressieve
hervormingen en voor een meer positieve rol van de Verenigde Staten in internationaal
verband.225
Dat deze alternatieve nalatenschap ontstond, kwam doordat het darwinisme de angst
veroorzaakte dat natuurlijke krachten kwaadaardig en destructief zouden zijn als zij
ongemoeid gelaten werden.226 Reform Darwinists begrepen volgens Bannister dat werkelijke
natuurlijke selectie in de maatschappij te hard zou zijn om toe te staan.227 Ze begrepen
bovendien dat evolutie willekeurig en chaotisch was en niet altijd maatschappelijke
vooruitgang inhield. De directe invloed van het darwinisme op het sociale denken was daarom
juist de gedachte dat de mens de natuur moest overstijgen in plaats van haar wetten te
volgen.228 Toch lieten reform Darwinists zich volgens Bannister niet zozeer leiden door
ethische overwegingen, als wel door logica. Ze zouden simpelweg hebben geconcludeerd dat
uit het biologische darwinisme logisch volgde dat het niet op de maatschappij van toepassing
was.229 ‘[T]he more one stressed natural selection through struggle in nature, the more it
appeared that human society operated on different principles’.230
Bannister ziet het darwinisme—in tegenstelling tot Hofstadter—dan ook niet als een
neutraal instrument van waaruit verschillende maatschappelijke standpunten kunnen worden
verdedigd. Hij meent dat het darwinisme noch neutraal, noch inherent conservatief is. De
reformistsen hadden wat hem betreft gelijk: De enige correcte sociale uitleg van het
darwinisme was dat het niet op de maatschappij kon worden toegepast. Het geloof dat de
harmonieuze, zelfregulerende wetten van de natuur ook in de maatschappij konden gelden zou
sinds Isaac Newton (1643-1727) dominant zijn geweest in het westerse denken. Ook denkers
als Spencer probeerden de maatschappij nog met natuurlijke wetten te doorgronden. Darwins
theorie bewees uiteindelijk hun ongelijk, meende Bannister. Ze rekende voorgoed af met alle
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pogingen om de natuur als een gids voor ethiek en overheidsbeleid te gebruiken en sloeg zo
een onoverbrugbaar gat tussen natuur en maatschappij.231
Hoewel Bannisters werk erg invloedrijk was, kregen die delen die over het reform
Darwinism handelden veel terechte kritiek. Het is bijvoorbeeld weinig overtuigend dat het
reformisme de enige correcte uitleg van het darwinisme—en daarmee in feite het enige échte
sociaal darwinisme—zou zijn.232 Het darwinisme en de sociale implicaties daarvan zijn
immers zo complex, dat het altijd problematisch zal zijn om één ware nalatenschap aan te
wijzen. De rol die Darwin zelf zou hebben gespeeld, is wat dit betreft veelzeggend. Bannister
claimt namelijk dat het destijds nog niet direct duidelijk was dat reform Darwinism de enige
juiste sociale consequentie van het darwinisme was. Zelfs Darwin zou dit nog niet door
hebben gehad.233 Deze conclusie is vrij opmerkelijk. Gelooft Bannister werkelijk dat hij het
darwinisme beter heeft weten te doorgronden dan de bedenker zelf? Darwins twijfel brengt
Bannisters stelligheid op dit punt in diskrediet.
Een ander zeer terecht bezwaar is dat Bannister het reform Darwinism een veel te
ruime invulling geeft. Hij rekent onder de reformisten namelijk ook de meeste racisten,
eugenetici, militaristen en imperialisten die Hofstadter tot het sociaal darwinisme telt. Om
deze personen reformisten te kunnen noemen, marginaliseert Bannister de hardere
darwinistische trekken van hun denken en vergroot hij juist de pacifistische kanten. Zo
‘bewijst’ hij dat al het sociaal darwinisme eigenlijk reform Darwinism was.234 Deze stelling is
een zwakte van het boek en het is dan ook logisch dat Bannister er in een herziene uitgave uit
1988 op terugkomt.235 Toch blijft de kritiek op Bannister staan. Het is onlogisch om eerst te
beargumenteren dat de invloed van het darwinisme op het maatschappelijke debat veel
complexer was dan Hofstadter deed voorkomen, om deze vervolgens weer te simplificeren
door iedereen onder het reform Darwinism te scharen. Bannisters reform Darwinism wordt als
term daarmee nog minder coherent en bruikbaar dan Hofstadters sociaal darwinisme.
Ook Crook signaleert een alternatieve nalatenschap van het darwinisme, maar omdat
hij iets minder radicaal is op de punten waar Bannister zoveel kritiek uitlokt, is zijn variant
wat minder problematisch. De traditie die Crook tegenover het biologisch militarisme plaatst,
noemt hij peace biology, ofwel ‘a matrix of biological arguments and vocabularies that could
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be used ideologically to foster peace causes.’236 Vrede, samenwerking en vrijheid staan in
Crooks peace biology centraal. De traditie had een optimistisch wereldbeeld en zag oorlog als
slecht voor de mensheid, achtergebleven en onnatuurlijk. Het darwinisme zou door peace
biologists zijn ingezet om het gebruik van strijdlustig darwinisme op de natuur tegen te
gaan.237 Volgens Crook was de peace-traditie zeer invloedrijk en had zij als voordeel boven
het biologisch militarisme dat ze beter aansloot bij westerse waarden.238 In tegenstelling tot
Bannister, noemt Crook peace biology niet de enige darwinistische nalatenschap, maar een
rivaal voor Hofstadters conservatieve sociaal darwinisme. Ook gaat hij niet zo ver dat hij
iedereen tot de peace-traditie rekent, al benadrukt hij wel de diversititeit van de stroming en
laat hij er zowel conservatieven en racisten als liberalen en socialisten onder vallen.239 De
peace-traditie was volgens Crook politiek en filosofisch niet homogeen, dus peace biology en
biologisch militarisme, racisme en imperialisme stonden niet tegenover elkaar als links en
rechts.
Volgens Crook had het darwinisme een veel complexere invloed dan de traditionele
interpretatie suggereerde. Darwinisme was in zijn ogen ‘multivalent’ en wees zowel in
racistische als niet-racistische richting.240 Het bood enerzijds een wetenschappelijke
rechtvaardiging voor racisme, maar creëerde ook juist een tegenbeweging. Darwinisme
toonde immers aan dat alle mensen op aarde tot één soort behoorden en uit één voorouder
ontstaan waren. De onderlinge verschillen waren enkel uit adaptatie, selectie en isolatie
ontstaan. Die evolutie betekende bovendien niet dat de ene soort beter was dan de andere.241
Volgens Crook behoorde Darwin zelf ook tot de peace-traditie. Hij was dan niet altijd even
duidelijk geweest, maar vond toch meestal dat culturele evolutie belangrijker was geworden
dan biologische. Mensen hadden hun lot in eigen handen en biologie moest geen dictator
zijn.242 ‘If Darwin was a Social Darwinist, we may well argue that he was much more a
reform Social Darwinist than a capitalistic or militaristic Social Darwinist’, concludeert hij.243
Hoewel de peace biologists Darwin dus aan hun zijde hadden, is Crook—in
tegenstelling tot Bannister—niet overtuigd dat zij gelijk hadden. In tegendeel, Crook noemt
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wat zij doen ‘ingenious reworking of Darwin to fashion a more acceptable episteme’.244
Crook meent dat beide tradities—zowel biologisch militarisme als peace biology—het
darwinisme misbruikten: ‘Both anti-war and pro-war camps used propaganda derived from
bogus science, or dubious methodology and philosophy of science, when it suited their
book.’245 Ook claimden beide zijden de enige ware darwinisten te zijn. Volgens Crook was dit
onzin. Het misbruiken van wetenschap was iets dat niet alleen militaristen deden, maar ook
‘those on the side of the angels’.246 Het misbruik werd in hun geval alleen niet ontmaskerd.
Crook wijst erop dat revisionisten in de intellectuele geschiedenis de continuïteit
benadrukken. Ze tonen die kanten van het darwinisme die binnen de bestaande intellectuele
en morele tradities en waardensystemen pasten en marginaliseren andersom de invloed die het
darwinisme op die tradities en systemen had en de intellectuele breuk die het op die manier
vormde. De militaristische en imperialistische stemming werd in hun ogen dan ook meer door
traditionele denkbeelden beïnvloed dan door het darwinisme. De verwarring op dit punt was
deels de schuld van Darwin zelf. Hij koos volgens Crook voor traditionele taal en retoriek om
zijn theorie minder hard aan te laten komen.247 Ook vervlocht hij zijn theorie soms met
Victoriaanse stereotypes. Hoewel het darwinisme bijvoorbeeld niet teleologisch is, leek
Darwin soms toch te vallen voor het vooruitgangsgeloof. Ook wat betreft rassensuperioriteit
zou Darwin ambigu zijn geweest. Darwin was duidelijk niet alleen een wetenschapper; hij
was ook een product van zijn tijd.248 Ook hier is Crook een nuance van Bannister. Enerzijds
gelooft hij net als Bannister dat de traditionele interpretatie de capaciteit van het darwinisme
om te assimileren in traditionele waardensystemen onderschatte. Anderzijds onderschatte het
revisionisme juist weer de impact van wetenschappelijke ideeën op de samenleving.249

§3.4 De mythe van het sociaal darwinisme
Zowel Bannister als Crook bestempelen het traditionele beeld van een invloedrijk,
militaristisch en imperialistisch sociaal darwinisme als een mythe. Bannister meent dat deze
mythe in de jaren 1880 werd gecreëerd door reform Darwinists en liberalen, die de mythe
gebruikten als wapen tegen hun conservatieve politieke tegenstanders. Ze zouden bang zijn
geweest voor de sociale consequenties die uit het darwinisme getrokken konden worden—dat
er een biologisch gestuurde, autoritaire politiek zou ontstaan en een maatschappij zonder
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rationele controle. Ze overdreven daarom de dreiging die van het sociaal darwinisme uitging
en creëerden zo het bekende sociaal darwinistische stereotype van een darwinistische jungle
waar Christelijke, humanitaire en democratische waarden geen rol meer speelden. Vooral de
term survival of the fittest bleek een belangrijk retorisch instrument in handen van de
mythemakers omdat het kil en wreed klonk.250 In de jaren 1890 was de angst op een
hoogtepunt en de mythevorming dus ook. Volgens Bannister toont de mythe van het sociaal
darwinisme eens te meer de historische paradox aan van de Verenigde Staten in de
negentiende eeuw, namelijk dat ‘a nation hellbent on personal gain and national power was
perennially bothered by the role’.251
Crook meent dat het bij het ontstaan van de mythe wellicht ook meespeelde dat
buitenlandse critici dachten dat het Britse expansionisme gestuurd werd door biologie. Ook
hij legt echter de grootste verantwoordelijkheid bij het—in dit geval Britse—liberalisme. De
liberale tegenstanders van het imperialisme overdreven in hun kritieken zo dat ze de mythe
van het darwinistische jingoïsme creëerden. Dit uit angst voor de mogelijke antidemocratische
of militaristische consequenties van het darwinisme.252 Hun angst was volgens Crook niet
volledig uit de lucht gegrepen, maar wel erg overdreven: ‘They built soaring structures on the
basis of a gut feeling for the zeitgeist and a few serious theorists (Spencer, Pearson, Kidd, and
various foreign thinkers not well known in England).’253
Dat het beeld dat op deze wijze ontstond uiteindelijk een blijvende plaats zou
verwerven binnen de historiografie van het imperialisme, kwam volgens Bannister en Crook
doordat de mythe ook sommige historici ideologisch goed van pas kwam. De meest
invloedrijke new liberal die zich tegen het imperialisme uitsprak was volgens Crook J. A.
Hobson, die nu vooral bekend is als grondlegger van het financieel-economische
verklaringsmodel van het imperialisme—zoals in §1.3 al vermeld werd—maar die in
Imperialism: A Study (1902) ook waarschuwde voor de invloed van het sociaal darwinisme.254
Hobsons mythe zou vervolgens zijn overgenomen in anti-imperialistische literatuur. Ook bij
het verklaren van de twee wereldoorlogen kwam de mythe goed van pas. In de aanloop naar
de Eerste Wereldoorlog was het immers makkelijk om de Duitse agressie te verklaren in
termen van amoreel, Nietzscheaans, sociaal darwinisme.255 Gedurende de Eerste
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Wereldoorlog raakte de term sociaal darwinisme nog meer in zwang.256 De oorlog zorgde
ervoor dat de mythe van het strijdlustige sociaal darwinisme in de geschiedschrijving de
overhand kreeg, zozeer zelfs dat de vreedzame nalatenschap van het darwinisme bijna geen
aandacht meer kreeg. Omdat deze geschiedschrijving de basis vormde voor de literatuur die
tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen, bleef de mythe in stand. Ook Hofstadter, wiens
Social Darwinism in 1944 verscheen, was volgens Bannister onmiskenbaar het product van
een tijd waarin gezocht werd naar een oorzaak van het fascisme. Het sociaal darwinisme was
de ultieme zondebok.257
De revisionisten Bannister en Crook lijken in het bagatelliseren van Hofstadters
sociaal darwinisme en het beschrijven van de mythevorming enigszins te overdrijven. Crook
is hier wederom geloofwaardiger dan Bannister, omdat hij het strijdlustige sociaal darwinisme
minder bagatelliseert en niet iedereen tot de vreedzame traditie rekent. Toch gaat ook hij erg
ver in het ontkennen van het ‘brute force’ sociaal darwinisme: ‘If I were addicted to
conspiracy theory I would be tempted to claim that the whole phenomenon of biologized
imperialism was manufactured by ‘new liberal’ enemies of expansionism’, geeft hij toe.

258

Omdat Bannister radicaler is en de neiging heeft het bestaan van het strijdlustige sociaal
darwinisme in zijn geheel te ontkennen, lijkt zijn these echt op een samenzweringstheorie.
Bannisters argument komt daarom ook wat tegenstrijdig over. Immers, als er werkelijk geen
sprake was van darwinistisch militarisme en imperialisme, waar was de angst hiervoor dan op
gebaseerd? En op wie was de mythevorming dan gericht?

§3.5 Een voortdurend debat
In het historische debat over het sociaal darwinisme is sinds het verschijnen van de besproken
artikelen van Crook nog geen overeenstemming bereikt. Echter, in het voortdurende debat
lijken sinds het ontstaan van het revisionisme geen wezenlijke nieuwe inzichten of
zienswijzen te zijn ontstaan. De twee besproken benaderingen van het sociaal darwinisme en
de twee besproken definities staan nog steeds grofweg tegenover elkaar. Omdat de discussie
rond het (sociaal) darwinisme bijzonder complex is, vallen de auteurs niet op alle vlakken
keurig binnen de ene traditie of de andere. Toch zijn de argumenten die zij tot elkaar richten
wat betreft de onderwerpen die in deze these zijn behandeld, vaak een herhaling van zetten.
Zo kunnen bijvoorbeeld auteurs als Weikart en Hawkins worden opgevat als verdedigers van
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Hofstadter, terwijl Bellomy, Hodgson en Taylor revisionisten genoemd kunnen worden. In de
volgende alinea’s zal zeer beknopt worden ingegaan op enkele van deze auteurs en de
discussie die zij voeren. Het doel is niet de standpunten of de definitiekwestie verder te
compliceren, maar aan te tonen dat de tegenstelling die in de voorgaande hoofdstukken
geschets is, nog steeds van kracht is in het historische debat.
Een van de verdedigers van de traditionele interpretatie is Mike Hawkins. Zijn Social
Darwinism in European and American thought, 1860-1945 (1997) kan worden gezien als een
‘postmodern update of the Hofstadter thesis for our present Age of Discourse’.259 Het werk
probeert de reputatie van het traditionele sociaal darwinisme te herstellen na de aanval van de
revisionisten.260 Hawkins kreeg vanuit revisionistische hoek dan ook voorspelbare kritiek. Zo
zou hij een te brede definitie aanhouden; zouden zijn sociaal darwinisten niet darwinistisch
zijn en zou hij oprechte beweegredenen niet van retoriek onderscheiden.261 Volgens Crook
laat Hawkins het element ‘strijd’ prevaleren boven de vreedzame nalatenschap van het
darwinisme. Hij benadrukt daardoor het militarisme te zeer en is juist sceptisch over de
reformistische, vreedzame kant van het sociaal darwinisme.262 Ook Bannister mengde zich
nog in het debat. Ook hij heeft kritiek op de brede definitie van Hawkins en stelt nogmaals
voor om de term sociaal darwinisme te reserveren voor de echte nasty business; het had
immers toch al een negatieve connotatie. Sociaal darwinisme zou dan een meer bruikbare
term worden in plaats van een handig wapen in handen van ideologische tegenstanders.263
Ook de verdediging van Hawkins volgde bekende patronen. Zo werd hij verdedigd
door Richard Weikart, een auteur die zelf ook tot de traditionele interpretatie gerekend kan
worden. Weikart waardeert onder meer de aandacht die Hawkins heeft voor de politieke en
sociale diversiteit van de darwinisten.264 Zelf probeert Weikart in “Laissez-faire social
Darwinism and individualist competition in Darwin and Huxley” (1998) ook het gelijk van
Hofstadter aan te tonen. Hij stelt in dit artikel dat darwinisme absoluut werd gebruikt als
rechtvaardiging van laissez-faire individualisme. Hij houdt daarbij een brede definitie aan,
zodat hij onder andere Huxley en Darwin uitgesproken individuele sociaal darwinisten kan
noemen. Revisionisten zijn volgens Weikart te strikt: Zodra ze merken dat iemand nog een
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greintje moreel besef heeft of ook maar de minste sociale hervormingen wil, diskwalificeren
ze hem als sociaal darwinist.265
Een meer recent revisionistisch werk is The philosophy of Herbert Spencer (2007),
van Michael W. Taylor. Taylor wil hierin aantonen dat Spencers reputatie als een sociaal
darwinist en meedogenloze voorstander van sociale strijd en survival of the fittest onterecht is.
De schuld voor het misvormen van Spencers ideologie ligt volgens Taylor bij de sociaal
darwinistische interpretatie van Hofstadter. Hofstadter zou zelf een politiek-ideologische
agenda hebben gehad en daarom zo selectief uit Spencers werk hebben geciteerd dat er een
hardnekkig, eenzijdig beeld ontstond van Spencer als koelbloedige dog-eat-dog-kapitalist. In
werkelijkheid was Spencer echter geen darwinist en geen sociaal darwinist, meent Taylor.266
Net als andere revisonisten, benadrukt Taylor Spencers vreedzame kanten en bagatelliseert hij
de hardere, selectieve aspecten in zijn denken.267
Ook Crook heeft vrij recent nog gepubliceerd. In 2007 verscheen van zijn hand een
bundel essays, getiteld Darwin’s coat-tails. Essays on social Darwinism (2007). Ook deze
bundel lijkt geen nieuwe inzichten of methodes te bevatten. Crook valt Hofstadter aan, pleit
voor een minder brede definitie van sociaal darwinisme en past zelf zo’n enge definitie toe dat
hij moet concluderen dat het haast niet voorkwam.268
Het is bijzonder lastig om met behulp van de literatuur een keuze te maken tussen de
generalistische en de restrictionistische definities van het sociaal darwinisme. Beide hebben
namelijk belangrijke voor- en nadelen. Het grootste bezwaar tegen de generalistische definitie
van Hofstadter is dat ze resultaat boven motivatie plaatst. Dit wil zeggen dat ze het sociaal
darwinisme vereenzelvigt met datgene waar het toe geleid zou hebben (laissez-faire,
militarisme en imperialisme) in plaats van met een bepaalde argumentatie. Hofstadter, Koch
en Semmel kunnen de invloed van het darwinisme—of zelfs het evolutionaire denken—
immers weinig concreet maken. Ze stellen dat er een tendens bestond om biologischdeterministisch te redeneren, maar nuanceren dit tegelijkertijd ook door erop te wijzen dat de
invloed van biologie op het imperialistische debat niet overschat moet worden en dat het
Nietzscheaanse, meedogenloze toepassen van biologische concepten op het sociale vlak niet
erg populair was. Hoewel de traditionele interpretatie dus wel een kern van biologischdeterministische strijd en competitie bevat, steunt de rest van het traditionele argument op de
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generalisatie van deze kern, waarbij het (ideologische) resultaat dus belangrijker wordt
gevonden dan de (biologische) motivatie. Dit maakt dat het traditionele sociaal darwinisme
veel uiteenlopende elementen bevat. Het enige wat al deze elementen gemeen hebben is hun
ideologische doel—oorlog of imperialisme.
De restrictionistische definitie is nauwkeuriger. Ze koppelt het sociaal darwinisme niet
aan een ideologie, maar probeert de precieze invloed van het darwinisme op het debat te
onderzoeken. Het nadeel van deze definitie is echter weer dat ze geen rekening houdt met de
diversiteit van het sociaal darwinisme. De invloed van andere biologische of evolutionaire
theorieën op de maatschappij wordt niet als sociaal darwinisme erkend en ook moet het
darwinisme consequent en onverdund op het sociale terrein zijn toegepast. Deze criteria
zorgen ervoor dat restrictionisten te weinig oog hebben voor de verwarring die het
darwinisme en andere evolutionaire theorieën destijds veroorzaakten en de wijze waarop zij in
het publieke, maar ook in het wetenschappelijke debat werden verweven met elkaar en met
traditionele, niet-biologische ideeën. Wat dit betreft sluit de generalistische definitie van
Hofstadter beter aan bij het historisch gebruik—niet alleen van de term sociaal darwinisme,
maar ook van het verschijnsel zelf. Hoewel revisionisten graag beweren dat zij meer rekening
houden met de continuïteit van de geschiedenis, kan het omgekeerde dus ook worden
beweerd.
Het definitieprobleem van het sociaal darwinisme is in zekere zin niet op te lossen
omdat het te zeer verweven is met het interpretatieprobleem van het darwinisme. Als
uitgangspunt van het sociaal darwinisme zal immers altijd het darwinisme dienen—en
daarover zal nooit overeenstemming worden bereikt. De sociale, maar ook de biologische
implicaties van Darwins theorie en de aansluiting van het darwinisme bij (danwel de afkomst
van) traditionele overtuigingen zijn onderwerpen waar voortdurend discussie over wordt
gevoerd en waar waarschijnlijk nooit een definitief antwoord op zal komen. Dit maakt het
onvermijdelijk dat in de interpretaties van het sociaal darwinisme subjectieve elementen
sluipen, hoezeer objectiviteit ook wordt nagestreefd. Het meest opvallende subjectieve
element is of het strijdlustige karakter van het sociaal darwinisme wordt benadrukt of juist het
vreedzame karakter. Bij de revisionisten valt dit erg op omdat zij zich juist zo verzetten tegen
de traditionele koppeling van sociaal darwinisme met strijdlustige, expansionistische
ideologieën. Zelf lukt het ze echter ook niet om hier vrij van te blijven. Ze wijzen een
vreedzame en solidaire peace-traditie aan als belangrijkste sociale nalatenschap van het
darwinisme en slagen er ook zelf slecht in deze traditie te omkaderen.
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Dat de interpretatie van het sociaal darwinisme altijd subjectief zal zijn, toont ook het
werk van Hawkins. Hij probeert het probleem van de generalistische definitie op te lossen
door het sociaal darwinisme los te koppelen van ideologie. Hij vat het sociaal darwinisme
daarvoor op als een levensbeschouwing, bestaande uit vijf veronderstellingen over de natuur,
de mensheid en de relatie daartussen. Personen die deze veronderstellingen onderschrijven,
classificeert hij als sociaal darwinisten, of zij nu militaristisch, imperialistisch, of pacifistisch
waren. Crook noemt deze aanpak van Hawkins een zinvol compromis tussen de
generalistische en restrictionistische definities, maar meent dat Hawkins in zijn interpretatie
vervolgens toch te veel nadruk legt op de ‘cruder struggle elements’ van Darwins denken.
Daardoor ziet Hawkins het reform Darwinism als niet-darwinistisch en is hij volgens Crook te
sceptisch over het (in Crooks ogen oprechte) reformistische, socialistische en pacifistische
sociaal darwinisme.269 Ook wanneer men het ideologische aspect dus probeert los te laten,
moet bij de interpretatie van het darwinisme de ‘keuze’ worden gemaakt om de vreedzame of
juist de strijdlustige aspecten van Darwins denken te benadrukken. Het definitieprobleem
onstaat dus niet bij het sociaal darwinisme, maar bij het darwinisme.
In het volgende hoofdstuk zal worden onderzocht welke rol het sociaal darwinisme
speelde in het imperialistische denken van Britse kranten en tijdschriften. Daarbij zal niet
gekozen worden tussen de twee definities van sociaal darwinisme, maar zullen beide vormen,
voor zover mogelijk, apart worden onderzocht. Het ‘sociaal darwinisme’ in de
onderzoeksvraag slaat dan ook op beide vormen van sociaal darwinisme. Toch is de vraag of
het smalle, ‘brute force’ sociaal darwinisme in de bladen voorkwam, het meest interessant.
Het voorkomen van breed-sociaal darwinistische elementen als rassensuperioriteit, het
beschavingsideaal, het vreedzame Anglo-Saxonism en de Manifest Destiny staat immers niet
ter discussie. De vraag is juist of er werkelijk sprake was van de biologisch-deterministische
kern die in de traditionele interpretatie wordt geïmpliceerd. Het onderzoek naar de andere
elementen van Hofstadters traditionele sociaal darwinisme dient daarbij als context. Pas
wanneer duidelijk is welke andere factoren naar voren kwamen in de bladen en hoeveel
aandacht zij kregen, kan het aandeel van het (eventuele) ‘brute force’ sociaal darwinisme dat
gevonden wordt, immers worden geduid.
De vorm van het onderzoek—in kranten—maakt dat nog minder dan anders gebruik
kan worden gemaakt van een ‘objectieve’, niet-ideologische definitie, zoals Hawkins dat
probeerde. Het imperialistische denken zal in de bladen immers minder uitgebreid en diep

269

Crook, ‘Recent historical writing on Darwinism’, 117.

- 62 -

onderbouwd worden door darwinistische of andere (evolutionaire) argumenten. Het
onderscheid tussen deze theorieën zal daarom nog vager zijn. Daarom zal juist in dit
onderzoek vooral de tegenstelling tussen de vreedzame en de strijdlustige nalatenschap van
het darwinisme centraal staan. Bij het bespreken van het brede sociaal darwinisme zullen dan
vooral vreedzame elementen besproken worden. Om het bestaan van het ‘brute force’ sociaal
darwinisme te onderzoeken, zal in de bladen vooral naar biologisch gestuurde strijdlust
worden gezocht. Ook hierbij zal echter minder streng worden gezocht dan Bannister en Crook
dat doen omdat de vorm van het krantenonderzoek dat noodzakelijk maakt. Alle evolutionaire
rechtvaardigingen voor meedogenloze strijd en selectie zullen daarom meewogen worden,
evenals de angst voor verval en degeneratie bij een gebrek aan (individuele of collectieve)
strijd.
Dat in kranten en tijdschriften geen uitgebreide, goed onderbouwde sociaal
darwinistische argumentatie valt te verwachten, lijkt op eerste gezicht een nadeel. Het zal in
veel gevallen immers minder duidelijk zijn waar bepaalde overtuigingen vandaar komen en of
zij sociaal darwinistisch genoemd kunnen worden. Toch heeft het krantenonderzoek ook een
voordeel. Uit de literatuur is immers gebleken dat uitgebreide sociaal darwinistische
argumentatie toch niet veel voorkwam in het imperialistische debat. De revisionisten claimen
dat als ze al sociaal darwinisme tegenkwamen, het in de vorm van slogans en oppervlakkige
propaganda was. Maar ook Hofstadter gaf al toe dat sociaal darwinisme niet de oorzaak van
het imperialisme was, maar vooral als retoriek en propaganda werd gebruikt. Het darwinisme
zou zijn ingezet om het imperialisme een wetenschappelijk tintje te geven om het aan het
publiek te verkopen. Met dit in het achterhoofd, zou sociaal darwinisme daarom juist in
imperialistische kranten en tijdschriften gevonden moeten worden. Het oppervlakkige gebruik
van darwinistische thema’s—het rondstrooien van termen als survival of the fittest
bijvoorbeeld—wordt in dit onderzoek daarom niet alleen geaccepteerd, maar juist gezocht.
Het lijkt tegenstrijdig dat het imperialisme tegelijkertijd met zowel idealisme als strijdlustig
sociaal darwinisme aan het volk werd verkocht—zoals de revisionistische literatuur wil doen
geloven. In het volgende hoofdstuk zullen de twee propagandatechtnieken tegen elkaar
worden afgezet.
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Sociaal darwinisme in de Britse pers
Hoofdstuk 4

§4.1 Imperialisme en de pers
Imperialisme werd pas aan het einde van de negentiende eeuw echt populair in GrootBrittannië. Vóór die tijd was er onder het Britse volk over het algemeen minder enthousiasme
voor de expansie van het rijk dan vaak wordt aangenomen. Anderson wijst erop dat
imperialisme pas in de jaren 1870 begon te leven bij het grote publiek. Hoewel het vanaf die
tijd onderwerp was van een publieke discussie, werd het echter geen massabeweging, maar
bleef het het werk van een politieke, economische en intellectuele elite. Voor de gewone man
bleef imperialisme een luxe: Het was leuk voor het nationale prestige, maar moest geen
problemen veroorzaken en niet te veel kosten. De bestaande dominions werden bovendien
veel belangrijker gevonden dan de nieuwe aanwinsten in Afrika of Azië. Hoewel het
imperialistische vuur in deze periode af en toe hoog kon oplaaien—zoals rond de dood van
generaal Gordon in 1885 bijvoorbeeld—werd het denken er niet door gedomineerd.270
Rond 1895 kwam hier verandering in. Het imperialistische denken werd toen enkele
jaren zeer populair onder het Britse volk. De literatuur legt hier dan ook het zwaartepunt van
het popular imperialism.271 In deze periode konden pers en publiek zich zelfs om schijnbaar
onbelangrijke gebieden bijzonder druk maken. Militaire leiders die—zoals Lord Kitchener—
imperialistische missies tot een succesvol eind brachten, werden nationale helden. Een vaak
genoemde climax van de imperialistische koorts was de viering van het Diamanten Jubileum
van koningin Victoria in 1897. Dat de koningin zestig jaar op de troon zat, werd aangegrepen
om een uitbundig festival ter ere van het Britse Rijk te vieren. De imperialistische stemming
sloeg echter om tijdens de Tweede Boerenoorlog, die weliswaar werd gewonnen door de
Britten, maar die in zowel binnen- als buitenland veel kritiek onlokte. Na de eeuwwisseling
was het enthousiasme voor het Britse Rijk nog niet direct verdwenen en laaide het
jingoïstische nationalisme af en toe nog wel op, maar was de periode van het meest felle
popular imperialism voorbij.272
Intussen maakte ook de Britse pers grote veranderingen door. Tussen 1860 en 1918
vond grootschalige industrialisering en professionalisering van de pers plaats. Door de vele
ontwikkelingen in bijvoorbeeld telegraafverbindingen, printen en distributie, maar ook door
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het ontstaan van nieuwsagentschappen, kon het nieuws steeds sneller worden verspreid. De
stijgende welvaart maakte bovendien dat steeds meer mensen zich kranten en tijdschriften
konden veroorloven, waardoor de inkomsten stegen.273 In de jaren 1880 ontstond als gevolg
van deze ontwikkelingen de zogenaamde New Journalism, dat zich zowel qua vorm als qua
inhoud aanpaste aan het nieuwe (potentiële) lezerspubliek. Kranten als de Daily Mail—het
toonbeeld van de New Journalism—moesten vooral aantrekkelijk zijn voor de lezers. Ze
maakten daarom gebruik van grote koppen en simpele, levendige taal. Om ook vrouwen aan
te spreken, gebruikten ze veel illustraties. Ook inhoudelijk moest het lezerspubliek in eerste
instantie vermaakt worden. De New Journalism introduceerde daarom onder andere mode- en
roddelrubrieken, sportverslaggeving, en human interest stories.274
De politieke journalistiek veranderde met het ontstaan van de New Journalism ook.
Omdat kranten steeds meer als een industrie werden beschouwd, werd het verkondigen van
politieke boodschappen ondergeschikt aan winstgevendheid.275 Politieke onderwerpen werden
in de nieuwe pers minder droog en met meer gevoel voor sensatie behandeld. Kranten zagen
het niet meer als hun taak om de publieke opinie in de ‘goede’ richting te leiden, maar om
deze te volgen. De mening van het volk werd niet meer gestuurd, maar weerspiegeld.276 In die
zin was de nieuwe pers populistisch. De term New Journalism ontstond dan ook als kritiek op
deze ontwikkelingen.277 Toch vraagt Koss zich af hoe nieuw de New Journalism
daadwerkelijk was. Hij merkt op dat kritiek op de sensatiezucht en luchtigheid van de pers
van alle tijden is.278
Een opvallend kenmerk van de New Journalism was het imperialistische karakter
ervan. Hoewel het merendeel van de Britse pers tegen het einde van de negentiende eeuw
positief stond ten opzichte van expansie, was het enthousiasme voor empire in de nieuwe,
populaire pers het grootst. Kranten als de Daily Mail besteedden veel aandacht aan
imperialistische campagnes, met illustraties en levendige verslagen van correspondenten. Ook
dit was waar de lezers om vroegen. De nieuwe pers was namelijk gericht op de lagere
middenklassen. Zij vormden een belangrijke sociale en politieke kracht en waren volgens
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Hughes ook de meest luidruchtige en onvoorwaardelijke voorstanders van het imperialisme.
Ook de meer intellectuele bovenlagen van de maatschapij waren imperialistisch ingesteld,
maar bij hen werd het enthousiasme en superioriteitsgevoel nog enigszins getemperd door een
gevoel van verantwoordelijkheid. Bij de lezers van de—goedkopere—nieuwe kranten was dit
minder het geval.279 ‘[I]t was undoubtedly the popular press that felt the least need for
refinement or sensibility in imperial matters, and (…) it was the Daily Mail that most
accurately caught the aggressive, boastful, and euphoric mood of the new “jingoes.”’280
De Daily Mail was zoals gezegd het toonbeeld van de New Journalism. De krant werd
in 1896 gelanceerd en was direct een groot succes.281 In 1898 steeg de verkoop naar meer dan
400.000 en tegen het einde van de Boerenoorlog had de krant met meer dan een miljoen per
dag de grootste circulatie ter wereld. Zelf maakte de krant al vanaf april 1898 op de editorial
page reclame met de volgende tekst: ‘Largest circulation in the world. The sale of the Daily
Mail amounts to an average which, if tested, will show an excess of one million copies
weekly over any other morning paper.’ De kracht van de Daily Mail was zoals gezegd vooral
dat het een nieuw publiek aansprak dat voorheen geen ochtendkrant kocht. De krant kostte
slechts een halve penny (tegen drie pence voor The Times) en was gericht op de hogere
arbeiders- en lagere middenklasse.282 De eigenaar van de Daily Mail—en tot 1899 ook de
redacteur—was Albert Harmsworth, de latere Lord Northcliffe.
De Daily Mail wordt beschouwd als de belichaming van het eind negentiende-eeuwse
imperialisme. Bij de oprichting was het Harmsworths doel geweest om ‘a mass-circulation
daily’ te creëren, ‘to bring the proud and vital spirit of empire to the breakfast tables of the
queen’s fiercely loyal, lower-middle-class subjects’.283 De Daily Mail geloofde in de raciale
en culturele superioriteit van de Britten en had door dit chauvinisme vooral minachting voor
continentaal Europa. De krant begon het jaar 1898 dan ook met het aanwakkeren van het
imperialistische vuur: ‘Fear not the vastness of thy shadow on the world’, dat moest in het
nieuwe jaar het motto voor Groot-Brittannië zijn.284 Ook schreef ze met veel bewondering
over het patriottisme van de kolonialistische voorvaderen. Geblindoekt gingen zij vooruit,
enkel de grootsheid van het vaderland voor ogen.285 De Daily Mail noemde het een ‘sacred
duty’ om voor het nageslacht de geërfde vrijheid en macht in stand te houden en schreef zeer
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pathetisch over deze taak:286 ‘The emergency is a great one. We are face to face with an
organised, determined effort to wrest from us our sea-power. Will the children of Nelson
[Britse admiraal en volksheld Horatio Nelson (1758-1805)] flinch, or will they stand by their
traditions and show that the Anglo-Saxon is stubbornly resolved to keep his great
inheritance?’287
Naast het ontstaan van de New Journalism vonden er tegen het einde van de
negentiende eeuw nog enkele grote ontwikkelingen plaats in de Britse pers. Zo kwam de
gehele pers steeds meer los te staan van de politiek. In de jaren 1850 en 1860 werden kranten
nog wel direct door partijen gebruikt om politieke invloed uit te oefenen. Ze verspreidden
politieke partijprogramma’s en propaganda. Toen de kranten echter meer lezers begonnen te
trekken, merkten ze dat de nauwe banden met de politiek ze in de weg stonden. Immers, de
meerderheid van het (nieuwe) publiek had weinig interesse in droge politieke speeches en de
intellectuelere minderheid die wel over politiek geïnformeerd wilde worden, begon een meer
objectieve en kritische houding van kranten te eisen.288 Kranten werden daarom geleidelijk
zelfstandiger en waren steeds minder geneigd hun politieke geaardheid te tonen. Het kwam
nog wel voor dat bijvoorbeeld eigenaren goede vriendschappen onderhielden met politici of in
de adelstand verheven werden; dat redacteuren werden beïnvloed en afhankelijk gemaakt; of
dat politici de pers op specifieke onderwerpen manipuleerden—maar dit werd toch minder de
norm.289 Het gevolg was dat de invloed van de pers—en daarmee ook de macht en status van
journalisten—toenam.290
Dat politieke loyaliteiten binnen de Britse pers veranderden, had ook te maken met de
politieke herstructurering die in deze periode plaatsvond.291 In de jaren 1880 ging het steeds
slechter met de Liberal Party. Er was veel interne verdeeldheid en William Gladstone, de
leider van de partij en de premier (hij was premier van 1868 tot 1874; 1880 tot 1885; 1886 en
1892 tot 1894), slaagde er niet in de eenheid te bewaren.292 In 1886 deed onenigheid over het
toekennen van zelfbestuur aan Ierland—de zogenaamde Home Rule kwestie—de partij
splitsen. Hoewel de Liberale Partij altijd een tegenstander van de Ierse Home Rule was
geweest, veranderde Gladstone de officiële stellingname van de partij in 1886 drastisch. Hij
diende zelf een wetsvoorstel voor zelfbestuur in en kwam daarmee de Irish Nationalist Party
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tegemoet. Het wetsvoorstel werd echter verworpen en Gladstone trad af. Als reactie op
Gladstones ommekeer, splitsten de anti-Home Rule facties in de Liberale Partij zich in 1886
af. Zij vormden, onder leiding van Chamberlain en Lord Harrington, de nieuwe Liberal
Unionist Party. Deze partij ging een politieke alliantie aan met de Conservatieve Partij en zou
aan het begin van de twintigste eeuw zelfs geheel opgaan in die partij. De verkiezingen van
1893 resulteerden intussen nog wel in een overwinning voor de Gladstonian Liberals, die
samen met de Ierse Nationalisten een meerderheid vormden. Gladstone werd premier, maar
diende in 1894 zijn ontslag in toen duidelijk werd dat hij de Ierse Home Rule er wederom niet
door kreeg.293 Gladstone werd opgevolgd door Lord Rosebery, maar ook hij was weinig
slagvaardig, mede door blijvende verdeeldheid binnen de Liberale Partij. In 1895 liet hij het
kabinet vallen. Nieuwe verkiezingen resulteerden in een overweldigende meerderheid voor de
Conservatieven en Liberal Unionists.294 Zij zouden vervolgens onder Lord Salisbury (en later
Arthur Balfour) tien jaar onafgebroken aan de macht zijn.
De zojuist geschetste politieke herstructurering had grote gevolgen voor de positie die
de partijen innamen ten opzichte van imperialisme. Traditioneel waren de conservatieven over
het algemeen voorstanders van imperialisme, al rustte het conservatieve imperialisme niet op
sterke ideologische overtuiging. Het traditionele liberalisme, zoals Gladstone dat bijvoorbeeld
vertegenwoordigde, was in theorie anti-imperialistisch. In de praktijk was de Liberal Party
echter verdeeld. Het merendeel van de partij was tegen imperialisme, maar er waren ook
groepen voor. Logischerwijs waren de Liberalen die in 1886 de Liberal Unionist Party
vormden, meestal wel imperialistisch ingesteld; zij waren immers ook tegen Iers
zelfbestuur.295 De alliantie en het latere samengaan met de Liberal Unionists maakte van de
Conservative Party daarom een meer overtuigde imperialistische partij.
In de Liberal Party bleef de verdeeldheid ook na de splitsing aan. In 1886 was het
merendeel van diegenen die bij de partij bleven dan wel anti-imperialistisch; in de jaren 1890
deed echter het zogenaamde liberal imperialism van bijvoorbeeld Lord Rosebery zijn intrede.
Dit zorgde in de tweede helft van de jaren 1890 wederom voor crisis binnen de Liberale
Partij. Rosebery’s leiderschap van de liberalen was daarom niet onomstreden. Zo waren antiimperialistische facties bijvoorbeeld erg bang dat Rosebery Chamberlain zou volgen door zijn
liberale overtuigingen ondergeschikt te maken aan zijn imperialistische. Ook nadat Rosebery
eind 1896 afstand deed van het leiderschap van de partij, keerde de rust niet terug. ‘Imperial
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developments, culminating in the declaration of war in South Africa, steadily widened the rift
between Liberal statesmen’, zo schrijft Koss.296 Met hun interne cohesie dreigden de partijen
ook hun bestaansrecht te verliezen en leek het oude politieke systeem afgeschreven te kunnen
worden.297
De politieke herstructurering was ook zichtbaar in de Britse pers, waar een grote
verschuiving plaatsvond van liberaal naar liberaal unionisme en conservatisme.298 Koss meent
dat de Britse kranten vóór 1886 overwegend liberaal waren, maar dat na de splitsing van de
partij over de Home Rule kwestie, het merendeel van hen overstapte naar de Liberal
Unionists. ‘And Unionism, in the press as in Parliament, proved a stopping-place on the road
to Conservatism.’299 Zo plukte Salisbury ook in de pers de vruchten van de liberale
verdeeldheid. Het gevolg van deze verrechtsing van de pers was dat er in de jaren 1890 nog
maar weinig kranten achter de liberalen stonden. Bovendien hadden de overgebleven liberale
kranten het—net als de partij zelf—erg moeilijk. Ze hadden zelf ook last van verdeeldheid en
waren bang dat politiek kleur bekennen het uiteenvallen van de partij zou versnellen.
Wanneer zij zich toch in het debat waagden, versterkten ze de tegenstellingen en verdeeldheid
binnen de partij inderdaad vaak.300
Ook bij de kranten die in dit onderzoek centraal staan, is te zien dat politieke
loyaliteiten niet vaststonden. In verschillende kranten trad een—min of meer geleidelijke—
verschuiving op naar rechts. Dit is het geval bij de Daily Mail, The Times, The Spectator en
The Economist. In Punch trad ook een zekere verrechtsing op, al bleef het blad wel liberaal.
Naast de politieke ommekeer van veel kranten valt het op dat tegen het einde van de eeuw ook
de meeste liberale kranten het imperialisme steunden. De liberale pers was even verdeeld als
de partij en de Gladstonian Liberals hadden nog maar weinig kranten achter zich. Het
traditionele, liberale anti-imperialisme zou vooral na de Tweede Boerenoorlog een flinke
impuls krijgen, maar bevond zich in de jaren daarvoor dus op een dieptepunt. Ook de liberale
bladen die in het onderzoek zijn gebruikt, stonden achter het imperialisme, al zijn zij vaak
gematigder van toon. Het tweede deel van deze paragraaf zal worden besteed aan een korte
bespreking van de in dit onderzoek gebruikte kranten. De politieke oriëntatie van deze kranten
en hun positie ten opzichte van het imperialisme staan daarin centraal.
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De Daily Mail werd door Harmsworth—de oprichter, eigenaar en redacteur—als
‘independent and Imperial’ omschreven.301 Harmsworth zelf was ‘a sort of Liberal’ volgens
Koss. Hij had politieke vrienden onder zowel liberalen als conservatieven, maar had het beste
contact met Rosebery. Koss gelooft dat als Rosebery het leiderschap van de Liberale Partij
had weten te behouden en de partij had weten te vereenzelvigen met het imperialisme, hij
Harmsworth waarschijnlijk tot zijn meest toegewijde aanhangers had kunnen rekenen.302
Omdat dit niet lukte, keerde Harmsworth zich echter tot de Liberal Unionists en
Conservatieven. Hieruit valt op te maken dat de scheidslijn tussen de partijen was vervaagd,
zeker op het gebied van imperialisme: ‘There was little practical difference, and a good deal
of common sentiment, between Rosebery’s Liberal Imperialism and Harmsworth’s Tory
populism.’303 Zelf gaf de Daily Mail in mei 1898 aan dat imperialisme wat haar betreft boven
de partijen uit moest stijgen en de natie als geheel moest omarmen.
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De krant meende dat

de hele natie de regering moest steunen als het om imperialisme ging. Ook diende de kritiek
van de oppositie beteugeld te worden door patriottisme: ‘Be liberals if you will, but be Britons
you must.’305
The Times was de meest invloedrijke krant van Groot-Brittannië en was
wereldberoemd. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd The Times gezien als een
krant van hoge kwaliteit en werd ze gelezen door de elite en hogere middenklasse. In 1861
werd de prijs van de krant verlaagd naar drie pence omdat ontwikkelingen in productie en
belastingen dat mogelijk maakten. Die prijs zou tot 1913 gelijk blijven, omdat verdere
prijsverlaging geacht werd ten koste te gaan van de kwaliteit. Vanaf de jaren 1880 ondervond
The Times een drastische daling in circulatie. In de jaren 1890 hield die daling—weliswaar in
mindere mate—aan en kwam de krant in levensgevaar. Het dieptepunt werd in 1904 bereikt
met een circulatie van 32.000 (tegenover 62.000 in 1870).306 Door de aanhoudende crisis
werd de krant in 1908 verkocht aan Lord Northcliffe, de eigenaar van onder meer de Daily
Mail.307 Woods en Bishop wijten de problemen van The Times niet aan de opkomst van de
New Journalism, maar aan de toenemende competitie van andere serieuze kwaliteitskranten.
Zij spraken hetzelfde publiek aan, maar konden goedkoper werken omdat ze bijvoorbeeld
gebruik maakten van nieuwsagentschappen. De weigering van The Times om op deze manier
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te bezuinigen, resulteerde weliswaar in buitenlandverslaggeving van zeer hoge kwaliteit, maar
ook in het aanhouden van de financiële problemen. Naast de concurrentie zou ook de redactie
zelf hebben bijgedragen aan de problemen. Onder redacteur George Earle Buckle (redacteur
van 1884 tot 1911) was The Times weliswaar betrouwbaar, maar weinig origineel of
vernieuwend.308
In de negentiende eeuw maakte The Times een verschuiving door van de linker- naar
de rechterzijde van het politieke spectrum. Woods en Bishop plaatsen de laatste fase van deze
politieke ommekeer aan het einde van de jaren 1880.309 De politieke herstructurering rond
1886 had dus ook gevolgen voor The Times, hoewel het volgens Koss te ver gaat om te stellen
dat de krant vóór 1886 voor Gladstone was en na 1886 tegen hem. Bij de verkiezingen van
1886 verleende The Times nog impulsieve steun aan de Liberal Unionist Harrington.310 In de
jaren daarna stond de krant achter de coalitie van conservatieven en unionisten en bij de
verkiezingen van 1895 was redacteur George Buckle dan ook erg blij met de overwinning van
die coalitie. The Times was fel tegen Ierse Home Rule, maar toen die kwestie eenmaal van de
baan was, besloot Buckle een wat minder militante toon aan te nemen in de hoop het dalende
lezersschap tegen te gaan. Koss wijst erop dat The Times het zich op dat moment ook kon
veroorloven om politiek minder kleur te bekennen: De conservatieven waren immers aan de
macht en de liberale oppositie was zwak en verdeeld.311
Onder Buckle werd The Times ook ‘the paper of Empire’.312 De krant was lang wat
gereserveerd geweest als het om expansie ging, maar vanaf halverwege de jaren 1880—
Woods en Bishop noemen de dood van generaal Gordon in 1885 als keerpunt—begon The
Times zich definitief te identificeren met het Britse imperialisme. ‘For the next half century
the imperial theme (…) was to be the dominating factor in the policy of the paper.’313
Belangrijker dan Buckle was wat dit betreft Moberly Bell, de assistant manager van The
Times. Bell zette onder andere een aparte koloniale afdeling van de krant op en plaatste aan
het hoofd daarvan Flora Shaw. Zij werd daarmee in feite de koloniaal redacteur en schreef
artikelen en leaders.314 Bell en Shaw waren beiden grote voorstanders van imperialisme.
Zozeer zelfs, dat ze er tegen het einde van de jaren 1890 van beschuldigd werden indirect
betrokken te zijn geweest bij de Jameson Raid in Transvaal. Shaw—die goed contact had met
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Cecil Rhodes—zou daarbij als tussenpersoon tussen Chamberlain en Rhodes hebben gediend.
Woods en Bishop concluderen dat Shaw geen tussenpersoon was, maar dat haar
bemoeienissen (ze zou Rhodes hebben aangespoord de Raid sneller uit te voeren) de grens
van de journalistiek wel hadden overschreden:315 ‘Flora Shaw was certainly more than a
reporter and commentator; in matters affecting the Empire she was a crusader.’316
The Spectator was een politiek tijdschrift dat wekelijks verscheen. Het was bijzonder
invloedrijk en wordt als één van de meest vooraanstaande en representatieve van de Britse
tijdschriften beschouwd. The Spectator was in 1828 door Robert Stephen Rintoul opgezet en
werd na een wat langzame start geleidelijk zeer succesvol. Vanaf 1861 viel The Spectator
onder gezamenlijke redactie van Richard Holt Hutton en Meredith Townsend. Zij maakten de
het blad volgens Herd een preekstoel voor ‘thoughtful liberalism’.317 Ook op The Spectator
hadden de politieke verschuivingen van halverwege de jaren tachtig echter invloed: Het blad
was tegen Home Rule en voor imperialisme en volgde dan ook de Liberal Unionists.318
Het imperialistische karakter van The Spectator werd versterkt door John St. Loe
Strachey, die een ‘practical crusading zeal’ naar het tijdschrift bracht.319 Strachey werd in
1886 de nieuwe wekelijkse leader writer onder Hutton en Townsend. Hij bleef intussen ook
leaders voor andere kranten en tijdschriften schrijven, onder meer voor The Economist. In
1898 volgde Strachey Hutton en Townsend op als hoofdredacteur en eigenaar.320 Strachey
was zowel binnen de journalistiek als daarbuiten een beroemd en invloedrijk persoon. Hoewel
hij politiek onafhankelijk was, onderhield hij vriendschappen met alle belangrijke politici van
zijn tijd. Vooral met Chamberlain en Lord Cromer, die een soort mentor voor hem was, was
hij goed bevriend.321 In 1886 volgde Strachey Chamberlain en Harrington naar de Liberal
Unionist Party. Hij werd een actief lid van de partij en co-editor van het partijblad.
Strachey geloofde sterk in laissez-faire en free trade, maar was net als de meeste
liberal unionists ook een voorstander van imperialisme. Hij zag imperialisme als een
instrument voor vrede, beschaving en veiligheid en geloofde dat Groot-Brittannië Afrika en
India een dienst bewees door stabiel bestuur te verzorgen. Stracheys idealistische insteek
maakte dat hij veel kritiek had op het soort onverantwoordelijke, grenzeloze imperialisme dat
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Cecil Rhodes in zijn ogen nastreefde.322 The Spectator was dan ook geen voorstander van
onbeperkte gebiedsuitbreiding: ´[I]n the pursuit of empire, as of all else that is human, it is
very possible to fail from excess of zeal,—or rather from substituting for the true zeal a weak
and irresponsible craving for mere bigness, and from failing to distinguish between strength
and size.’323 De krant was ook van mening—in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Daily Mail—
dat het altijd zinvol was om je te verzetten tegen jingoïsme.324
Toch kan over de imperialistische houding van The Spectator geen twijfel bestaan:
‘We are not Little Englanders, but Imperialists’, schreef het blad, ‘and hold that it is the
business of England to occupy the habitable waste places of the earth with her surplus
population, and to take over and rule the inferior races of mankind. We rejoice to think that
the courage and energy of our ancestors secured us so great an Empire, and we would not
only maintain every inch of it against all comers and all risks, but we would from time to time
give it a reasonable and wise extension. We fully admit that Empires which cease to grow and
develop are ripe for dissolution, and we gladly welcome the acquisition of new spheres for
our energy.’325
The Economist was ook een tijdschrift dat wekelijks verscheen. Ondanks de kleine
oplage—rond de 3100-3200—was het erg invloedrijk. Hoewel de kwaliteit van de
buitenlandverslaggeving van The Economist was vaak erg hoog was, kwam politiek in
principe op de tweede plek. De belangrijkste doelstelling van het blad was het verstrekken van
eerlijke en nuttige economische informatie.326 The Economist was in 1843 opgezet als een
officieel tijdschrift van de anti-Corn Law League.327 Het was een propaganda orgaan voor
free trade en de strijd tegen privileges. Later in de eeuw begon het blad soms af te wijken van
de standpunten van de Liberale Partij.328 Halverwege de jaren tachtig zag het blad zich
genoodzaakt te kiezen tussen zijn traditionele overtuigingen en zijn idool: Gladstone. The
Economist koos voor de unionisten en liet Gladstone vallen. Wat volgde, was twaalf jaar ruzie
over de Home Rule kwestie. Het blad was van mening dat het zijn intellectuele integriteit door
de keuze voor de Liberal Unionists had behouden en dat juist Gladstone de liberale principes
had verraden.329
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Van 1883 tot 1907 was Edward Johnstone de hoofdredacteur van The Economist.
Johnstone had weinig ambitie om met invloedrijke personen om te gaan en wordt niet gezien
als een grote redacteur. Hij verzorgde volgens Edwards een eerlijk, maar saai tijdschrift. Zelf
schreef Johnstone een of twee leaders per week, vooral over de economie. Daarnaast maakte
The Economist in de jaren tachtig en negentig lang gebruik van politieke schrijvers die ook
voor The Spectator schreven. Zo ook John St. Loe Strachey, die tussen 1886 en 1896 veel
invloedrijke politieke stukken—ook leaders—zou schrijven. The Economist was destijds
minder sterk Liberal Unionist dan Strachey. In principe hoefde dit geen probleem te zijn
omdat leader-writers anoniem schreven en geacht werden de mening van het blad en de
hoofdredacteur te verkondigen. Toch waren Stracheys stukken over binnenlandse politiek
harder en feller tegen Gladstone dan men van The Economist gewend was.330
Ook wat betreft imperialisme werd de houding van het blad beïnvloed door Strachey,
wiens sterke imperialistische overtuiging niet helemaal overeenkwam met de traditioneel
meer isolationistische en afhoudende houding van The Economist. In 1896 werd Strachey
vervangen door William Clark, die tot zijn dood in 1900 leaders voor het blad zou
schrijven.331 Ook Clark was afkomstig van The Spectator. Waar Johnstone Strachey had
toegestaan om The Economist wat uit koers te laten varen, lag Clark weer geheel op de oudere
lijn. Hij was pragmatischer en terughoudender wat imperialisme betreft en wilde geen
ongebreidelde gebiedsuitbreiding, maar vooral ook de financiële kanten in de gaten houden.
Clark twijfelde in veel gevallen of de handel de verovering wel waard was, al hoefde het rijk
ook weer geen gebied af te staan dat al in Britse handen was. In januari 1899 zou Clark het
koloniale beleid van Chamberlain zelfs aanvallen in een artikel getiteld ‘Grabbing for
posterity’. Ook was hij tegen de Tweede Boerenoorlog.332
Het liberale tijdschrift The Speaker werd opgericht in de periode waarin de pers juist
een zwaai naar rechts had gemaakt en de Liberale Partij nog maar weinig kranten over had:
‘The Spectator espoused the Unionist creed, leaving the Gladstonians bereft of a sixpenny
‘quality’ organ until 1889, when the Speaker was launched’, schrijft Koss.333 The Speaker
verscheen voor het eerst in januari 1890. Het blad hing Gladstonian Liberalism aan en was
dus ook een voorstander van Ierse Home Rule. Hoewel The Speaker gelanceerd werd als de
liberale tegenhanger van The Spectator, slaagde het blad er niet in veel lezers van dat blad af
te pakken. De oplage bereikte aan het eind van het eerste jaar een bescheiden 4000 en bleef
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daarna ongeveer gelijk. In 1899 werd The Speaker verkocht, maar de financiële problemen die
het blad vanaf het begin hadden geplaagd, bleven aan.334 Ondanks de kleine oplage was The
Speaker wel invloedrijk: Brown rekent het blad samen met The Spectator tot de meest
invloedrijke politieke tijdschriften van Groot-Brittannië.335
Het dilemma van de liberale pers was zoals gezegd dat ze de problemen binnen de
Liberale Partij moeilijk kon negeren, maar dat te zeer partij kiezen de tegenstellingen juist zou
vergroten. Ook The Speaker had hiermee te maken. Hoofdredacteur Wemyss Reid steunde de
Liberal Imperialist Rosebery, maar wilde voorkomen dat The Speaker als zijn woordvoerder
werd gezien omdat dat tegenstanders enkel ammunitie kon geven. Toch was het meestal niet
moeilijk te ontdekken waar de politieke loyaliteit lag, zodat ook de spanningen tussen de
liberale kranten hoog opliep. Ook binnen de kranten kon de verdeeldheid voor problemen
zorgen. In het geval van The Speaker was Reid zoals gezegd een imperialist en Roseberyaanhanger. John Brunner, de eigenaar van The Speaker, was echter een Gladstonian Liberal
en deinsde dan ook terug voor het krachtige imperialisme van zijn hoofdredacteur. Het gevolg
was dat Reid in oktober 1899 werd vervangen door een redacteur die meer in Brunners lijn
lag. The Speaker werd daarmee minder imperialistisch van toon.336
Punch was een satirisch tijdschrift dat wekelijks verscheen. Het werd in 1841
gelanceerd en werd binnen enkele jaren een instituut binnen de Britse journalistiek. Door de
jaren heen werkten veel beroemde schrijvers en tekenaars voor het blad. Punch speelde in op
de actualiteit, maar onderscheidde zich van andere satirische tijdschriften door de verfijnde,
weinig aanstootgevende inhoud. Punch kostte tot aan de Eerste Wereldoorlog drie pence en
werd gelezen door de midden- en hogere klassen.
De politieke wortels van Punch waren Radical (links). Het tijdschrift begon als een
pleitbezorger voor politieke hervormingen en had aanvankelijk dan ook een sociale en
humanitaire agenda.337 Later vond er een verschuiving richting het politieke centrum plaats:
Punch werd milder en minder gericht tegen het politieke establishment.338 Onder redacteur
Francis Cowley Burnand (redacteur van 1880 tot 1906) werd de liberale toon behouden, maar
was er steeds minder politieke betrokkenheid. Volgens Price had dit mede te maken met de
crisis in de Liberale Partij. Die partij was intern zo verdeeld dat er geen duidelijke lijn meer
was op belangrijke issues. Maar de afnemende interesse in politiek was ook aan Burnand zelf
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te danken. Omdat hij hield van ‘fun and kindly humour’, schreef Punch steeds minder over
dingen die ertoe deden en verloor het blad het contact met de (politieke) realiteit. In de jaren
1890 was de reputatie van Punch daarom verslechterd. Het blad zou decadent zijn geworden
en nieuw bloed nodig hebben.339 Ook op de illustraties van Punch was veel kritiek. Zij waren
sinds de jaren 1870 maar weinig veranderd en hadden de ontwikkelingen binnen de caricature
en andere velden van illustratie genegeerd. Ze waren adequaat, maar niet geïnspireerd. Ook
werd Punch onder Burnand minder grappig. Ondanks dit alles merkt Price op dat de
(politieke) invloed van het tijdschrift maar heel langzaam was afgenomen; nog steeds had het
een belangrijke positie binnen de Britse journalistiek.340
Net als in de rest van Groot-Brittannië, werd ook in Punch de houding ten opzichte
van imperialisme steeds positiever naar het einde van de eeuw toe. In de jaren 1870 hinkte
Punch volgens Price nog op twee gedachten: enerzijds het oude, linkse wantrouwen jegens
imperialisme en anderzijds een nieuw enthousiasme voor expansie.341 In de jaren negentig
schreven er nog steeds ook anti-imperialistische schrijvers voor het tijdschrift, maar werd
imperialisme over het algemeen bekeken vanuit het gezichtspunt van de koloniale
ontdekkingsreiziger en bestuurder. Vooral de impact van de Europese beschaving op de
achtergebleven volken vond het blad amusant.342
§4.2 Niet-sociaal darwinistische motieven
Van de twee dominante verklaringsmodellen van het imperialisme, die in §1.3 zijn behandeld,
komen in de onderzochte kranten en tijdschriften veel elementen terug. Het eerste paradigma
is het financieel-economische, dat het imperialisme verklaart vanuit de noodzakelijke
zoektocht naar nieuwe markten, waarvan het afschermen leidde tot annexatie en rivaliteit
tussen de (Europese) mogendheden. Het tweede paradigma is politiek-strategisch. Het gaat
ervan uit dat Groot-Brittannië tot reluctant imperialism gedwongen werd toen zijn
economische en politiek-strategische belangen werden gehinderd door rivalen en inheems
verzet. In dit tweede verklaringsmodel is veel aandacht voor psychologische en emotionele
factoren als nationalisme, patriottisme, nationale of raciale trots en angst voor machtsverval.
In de volgende paragrafen wordt nadrukkelijk niet geprobeerd om de periodieken binnen
bepaalde paradigma’s te plaatsen of het gelijk van het ene paradigma of het andere te
bewijzen. Wel zal geprobeerd worden om de verschillende elementen te benoemen en
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beschrijven. Daarbij zullen eerst de niet-sociaal darwinistische elementen behandeld worden,
zodat zij een achtergrond kunnen vormen waartegen later het sociaal darwinisme kan worden
geplaatst.
Het financieel-economische motief voor imperialisme is in de onderzochte kranten en
tijdschriften goed terug te vinden. The Times schreef bijvoorbeeld letterlijk dat het belang van
imperialisme voor de groeiende industriële bevolking lag in het openen van nieuwe
markten.343 Ook voor de Daily Mail betekende imperialisme het zoeken naar nieuwe
afzetmarkten en vestigingsgebieden. De krant geloofde dat de groeiende bevolking in de
Verenigde Staten het imperialisme ook daar noodzakelijk maakte. Frankrijk daarentegen was
juist geen succesvolle imperialist omdat het die bevolkingsgroei miste, maar toch mee wilde
doen met de andere koloniale mogendheden. Het land had daarom koloniën waar het niets
mee kon.344 Ook The Spectator benadrukte dat imperialisme—in de vorm van het Open Deurbeleid in China in dit geval—een kwestie was van economische noodzaak: ‘A duty, a clear
duty, (…) falls upon us, with which considerations of profit have little to do, though those
considerations also, no doubt, weigh heavily with our statesmen. Thoughtful men of both
parties have foreseen for some time that, with our small space for agriculture, with our rapidly
increasing population of industrials, and with the ever-widening area of furious competition,
commerce must be kept free, or this country can no longer sustain its myriads.’345
Wat betreft het imperialisme in China, speelden economische motieven in alle
onderzochte kranten en tijdschriften een hoofdrol. De bladen geloofden dat de industriële
toekomst van het Britse rijk afhankelijk was van het openhouden van de Chinese handel, ‘and
upon that future rests not merely our continued existence as a great Power, but our continued
existence as a prosperous community’, schreef The Times.346 De bladen benadrukten dan ook
voortdurend dat Groot-Brittannië in China enkel commerciële belangen had. De Daily Mail
stelde dat economie en politiek wat China betreft niet te scheiden waren: ‘[T]rade (…) is,
above all, Great Britain’s interest in China’.
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worden dan heel Afrika.348 Volgens The Speaker zou het een nationale calamiteit zijn als
Groot-Brittannië zijn commerciële activiteiten in China zou verliezen.349
Het valt op dat geen van de onderzochte kranten en tijdschriften toegaven in China
gebiedsuitbreiding voor ogen te hebben. Als het aan The Speaker lag, mochten Rusland en
Duitsland respectievelijk Port Arthur en Kiaochow innemen, zolang zij de Britse handel maar
niet belemmerden.350 ‘We are all agreed that in that quarter of the world at least we have no
need to seek for new territory’, schreef het blad in januari.351 Het was ook van mening dat
Groot-Brittannië niet mee moest doen aan de scramble, wanneer andere landen daar in China
mee zouden beginnen. Graaien naar gebied zou immers enkel onrust, chaos, en oorlog
veroozaken.352 Handel stond in China bovenaan en meedoen aan de ‘general scramble for
territory’ zou het effect van dit beleid enkel verzwakken.353 Ook The Times geloofde dat
gebiedswinst in het Verre Oosten eerder een hinder zou zijn dan een aanwinst. Het enige
territoriale belang dat Groot-Brittannië in China had, was het verdedigen en uitbreiden van de
Britse handel.354 Zelfs voor de Daily Mail, de meest imperialistische van de onderzochte
kranten, lag de interesse in China niet in politieke macht of gebiedsuitbreiding. De krant wees
er herhaaldelijk op dat die interesse puur commercieel was.355
Bij de terughoudendheid ten opzichte van gebiedsuitbreiding speelde de angst voor
imperial overstretch, ofwel het overstrekken van het rijk, een grote rol. Vooral The Economist
en The Spectator benadrukten daarbij de enorme verantwoordelijkheden die bij het
imperialisme kwamen kijken. The Spectator verzette zich sterk tegen wat het blad het nieuwe
jingoïsme noemde, dat almaar meer gebied wilde annexeren.356 Het Britse rijk was al
verantwoordelijk voor een kwart van de mensheid. Het moest nu niet meer mensen opnemen,
maar eerst kijken of de intellectuele kracht van de natie niet al voldoende belast was.357 Om
deze reden wilde het blad ook niet dat de Yangtze-vallei werd ingenomen. Het was van
mening dat Groot-Brittannië geen recht had op het gebied—en de honderdtwintig miljoen
mensen die er woonden—tenzij het er goed zou gaan regeren. En dat ging de kracht van de
natie toch echt te boven.358 Naast de angst voor overbelasting van het rijk, benadrukte The
348

The Economist, 22 januari 1898.
The Speaker, 22 januari 1898.
350
The Speaker, 29 januari 1898.
351
The Speaker, 22 januari 1898.
352
The Speaker, 5 maart 1898.
353
The Speaker, 19 maart 1898.
354
The Times, 21 juni 1898.
355
Daily Mail, 5 januari en 23 februari 1898.
356
The Spectator, 8 oktober 1898.
357
The Spectator, 5 maart 1898.
358
The Spectator, 12 maart 1898.
349

- 78 -

Spectator ook het belang van imperial concentration, ofwel het intensiever gebruik maken
van gebieden die al tot het rijk behoorden: ‘What is the object of taking great provinces unless
you mean to develop and make use of them? We want not merely to colour the map red, but
to get all the advantages, political, material, and moral, which come from the possession of a
mighty Empire.’359
The Economist was het meest uitgesproken tegen het annexeren van nieuw gebied in
China. Het weekblad illustreerde dit door de zienswijze van Salisbury en Chamberlain tegen
elkaar uit te zetten. Terwijl Chamberlain de kracht van het rijk overschatte en de ‘doctrine of
perpetual expansion’ predikte, begreep Salisbury dat een rijk aan imperial overstretch ten
onder kon gaan. Het blad was daarom blij met de afwachtende houding die Salisbury in China
aannam. Bovendien vond The Economist dat veel gebied dat de afgelopen jaren was
geannexeerd nutteloos was, omdat de verdedigingskosten hoger waren dan de opbrengst. Ook
China was in dit opzicht geen ‘good business’.360 ‘With the irrepressible Jingo, of course,
there is no use reasoning; he must be left to his delusions.’ Maar, ‘[t]here is practically no
desire for additional territory—at least, not among wise people.’361 Ook als interne
machtwisselingen in het Chinese rijk en dreigingen van andere mogendheden de opdeling van
het rijk dichterbij brachten, moest Groot-Brittannië dit proces niet versnellen, vond het blad:
’We have too much to do already’362 ‘[T]he task of governing nearly three hundred millions
of dark-skinned races is hard enough, without adding millions more of yellow-skinned
people.’363
Hoewel alle onderzochte kranten en tijdschriften dus schreven geen gebiedsuitbreiding
na te streven in China, veranderde hun houding toen de Britse commerciële belangen
daadwerkelijk in gevaar kwamen. De ommekeer die The Times gedurende het jaar maakte, is
het meest opvallend. De krant begon het jaar zoals gezegd door zich tegen gebiedsuitbreiding
in China uit te spreken. In april merkte ze echter wel een verschuiving op bij het Britse volk,
dat toch van mening leek te zijn dat als het handelen van andere staten dat nodig maakte, ook
Groot-Brittannië strategische posities in China moest bezetten.364 In juni beschreef de krant de
aanwinst van grote delen van het Chinese rijk als een hopelijk vermijdbare last, die
desondanks gedragen moest worden als het verliezen van de Chinese markt het alternatief
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was.365 In juli was de ommekeer compleet: De krant vond het tijd dat de regering toegaf dat
het Open Deur-beleid in de praktijk onhaalbaar was gebleken. Ze beschreef de pogingen van
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om de integriteit van het Chinese rijk te bewaren als
‘trying to keep out the ocean with a mop’. Groot-Brittannië moest daarom snel mee gaan doen
aan de scramble door een invloedssfeer te consolideren, spoorwegen te bouwen en de
onvermijdelijke politieke macht op zich te nemen. In de woorden van de krant klonk nu zelfs
paniek door, want als de regering niet snel handelde, was er binnenkort geen deur meer om te
openen.366 Toen The Times in december terugblikte, constateerde ze dat de regering had
geblunderd door te weinig assertief te zijn. De krant leek nu de doortastendheid van
Rusland—dat zag wat het wilde en het gewoon pakte—te bewonderen.367.
Dat The Times de ‘noodzaak’ van annexatie pas erkende toen de commerciële
belangen van Groot-Brittannië daadwerkelijk bedreigd werden, kwam doordat de krant zich
moest neerleggen bij een internationale situatie die sterk veranderd was. Met het Open Deurbeleid probeerden de Britten nog vast te houden aan de situatie van voor het moderne
imperialisme. Toen had Groot-Brittannië weinig last van concurrentie en kon ze ongestoord
handel drijven met landen als China zonder daarvoor te hoeven annexeren. Met de
opkomende concurrentie van andere mogendheden was dat echter niet realistisch meer. In
1898 legden de bladen zich geleidelijk bij deze situatie neer.
De angst voor het kwijtraken van de Chinese handel won het
daarbij over het algemeen van de angst voor imperial
overstretch. Overigens bleek imperial overstretch op dat
moment ook een zeer rekbaar begrip te zijn. Zo bleef The
Spectator

bijvoorbeeld

wijzen

op

het

gevaar

voor

overbelasting, maar bedoelde het blad daarmee nu dat in
China ‘enkel’ de Yangtze-vallei en Tibet moesten worden
ingenomen. In de rest van het Chinese rijk moesten de Britten
niet zeuren en ook andere mogendheden toelaten.368 Hoewel
de realiteitszin soms ver te zoeken was, is het toch
Afbeelding 3 China

begrijpelijk dat de periodieken de status quo wilden
behouden. Daarmee had Groot-Brittannië immers decennia

lang de commerciële vruchten van het imperialisme geplukt, zonder voor de kosten van
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verovering en bestuur op te draaien. Een citaat uit de Daily Mail vat het dilemma van de
kranten wat betreft China mooi samen: ‘We do not want more territory in China. The Imperial
stomach is gorged to repletion just now. We have the Soudan and West Africa and the Boers
to deal with as it is. But we need to protect our Chinese trade, and (…) we must have a naval
base, and a good one.’369
Ook wat betreft Afrika overheersten in de onderzochte kranten en tijdschriften de
economische motieven voor imperialisme. ‘We are a business people’, schreef The Times,
‘and (…) the objects which we have in view are strictly business objects.’370 Een van de
belangrijkste gebieden, was het gebied rond de Niger in West-Afrika. Volgens The Speaker
kende dit gebied meer handel dan al het andere West-Afrikaanse gebied bij elkaar opgeteld.371
The Times benadrukte herhaaldelijk hoe belangrijk het was dat Frankrijk en Groot-Brittannië
elkaar in dit gebied niet uitsloten van handel.372 Ook bij het economische nut van Egypte werd
veel stilgestaan. De Daily Mail gaf de lezers één urgente reden waarom Groot-Britannië
Egypte niet moest verlaten maar tot een protectoraat moest maken: ‘Egypt must be made to
pay the Anglo-Saxon for the blood and treasure we have expended to free her. And the
payment we require will be the security offered to the British capitalist which a plain
declaration that Egypt is ours would afford that somewhat timorous individual.’ In hetzelfde
artikel voegde de krant hieraan toe dat de vallei en delta van de Nijl ‘acre for acre’ de rijkste
agrarische gebieden ter wereld waren. ‘We are a nation of men of business, and it is time we
placed our Egyptian branch on a sound commercial footing.’373
Toch spraken de kranten ook veel twijfels uit over het economische nut van nieuw
gebied. Ook bij de Daily Mail was dit het geval. De krant schreef tegen het einde van het jaar
dat ze weinig mogelijkheden zag om in de Soedan winst te behalen. Alleen de provincie Bahrel-Ghazal, ‘the garden of the Sudan’, zou voor Groot-Brittannië en Egypte wat op kunnen
leveren. Met slim management en bestuur zou het gebied de kosten van de herovering
daarmee misschien net kunnen terugverdienen, maar meer moest niet worden verwacht.374
The Economist had meer structurele twijfels over de economische voordelen van kolonisatie.
De handel met de gebieden leverde volgens het blad lange tijd minder op dan de verovering
kostte. Het voelde daarom meer voor handel drijven zonder annexatie. Toch vond ook The
Economist toen het erop aankwam, dat de Britse regering in West-Afrika niet moest toegeven
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aan Frankrijk door gebied af te staan dat in de Britse invloedssfeer lag. Hier gaven
waarschijnlijk machtspolitieke en andere niet-economische factoren de doorslag.375
De grootste voorstander van het annexeren van Afrikaans gebied was de Daily Mail.
Afgezet tegen de andere bladen, had deze krant minder aandacht voor de praktische nadelen
en de verantwoordelijkheden van het imperialisme en was ze eerlijker over het Britse
eigenbelang. De Daily Mail wilde zoals gezegd een protectoraat over Egypte instellen. De
omstandigheden waren zo veranderd dat de belofte van Gladstone destijds, dat de Britse
bezetting van de Nijlvallei tijdelijk zou zijn, niet meer kon worden ingelost.376 Daarnaast was
de krant bang dat centraal Soedan Frans zou worden als de Britse regering ook hier—net als
in China—niet wakker werd voordat het te laat was.377 Ook moest Lord Kitchener niet bij
Khartoem stoppen, maar doorgaan met zijn tocht richting de Kaap.378 ‘[England] means to
have her clear road from the Cape to the Mediterranean, and no Fashoda in the hands of the
French will be allowed to break the continuance of the strip of red.’379 Vanzelfsprekend was
de krant een grote bewonderaar van Cecil Rhodes, die door de Britse regering niet voldoende
zou worden gesteund in zijn prachtige plannen voor een spoorweg van the Cape to Cairo.
‘The railway which runs round half the world will do much to put in the hands of its owners
the dominion over half the world.’ Als de spoorweg er toch zou komen, was dat niet te danken
aan de regering, maar aan het doorzettingsvermogen van Rhodes: ‘Let England be thankful
that she has a son capable of undertaking the great work whose very magnitude frightens her
government.’380
Van de onderzochte kranten en tijdschriften had The Speaker de minste interesse in
Afrikaans gebied. De bezetting van Egypte bijvoorbeeld, was volgens het liberale blad het
resultaat van reluctant imperialism: Groot-Brittannië zou Egypte met enige tegenzin zijn
ingetrokken met het idee dat de bezetting tijdelijk zou zijn.381 Volgens het blad was dit een
grote vergissing geweest: ‘We count it as one of the greatest misfortunes that ever befel this
country that we should have been forced by circumstances beyond our own control into that
occupancy. We regret that it was not terminated years ago.’382 Egypte was voor het blad een
zware last. Toch vond The Speaker dat het onverstandig zou zijn om Egypte nu te verlaten.
Groot-Brittannië deed er immers goed werk en bovendien was er intussen veel geld en energie
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in het land geïnvesteerd. Daarbij, de Britten mochten het van Frankrijk toch alleen opknappen
in Egypte? Dat deden ze nu dan ook.383 Wel wilde het blad de situatie laten zo zij was en geen
Brits protectoraat over Egypte instellen: ‘[W]e must not take upon ourselves a second India—
more burdensome in some respects than the India we already have—without counting the
costs.’384
The Speaker stond daarnaast ook negatief tegenover verdere gebiedsuitbreiding in
Afrika. Het blad sprak laatdunkend van ‘a few miserable square miles of territory in WestAfrica’.385 Ook was het niet blij met de campagne in de Soedan, waar de regering met een
vaag en slecht afgebakend plan aan begon en die volgens het blad niet bij de herovering van
Khartoem zou eindigen.386 Meer in het algemeen geloofde The Speaker niet in de noodzaak
voor verdere uitbreiding, maar vond het dat het leefbare gebied dat Groot-Brittannië onder
zich had, genoeg was ‘for any reasonable appetite’.387 Opvallend genoeg vond het blad ook in
deze gevallen echter niet dat Groot-Brittannië gebied moest afstaan dat al onder zijn controle
viel. Het vernietigen van bestaand bestuur zoals in de Soedan schiep verantwoordelijkheden
om voor vervanging te zorgen of desnoods zelf te besturen.
Bij The Economist is hetzelfde waarneembaar. Enerzijds wees het blad vooral op de
nadelen van gebiedsuitbreiding, dat vaak meer zou kosten dan het opleverde. Het blad gaf in
februari bijvoorbeeld aan geen oorlog met Frankrijk te willen, omdat Groot-Brittannië
daarmee alleen maar koloniën kon winnen en het er daar al te veel van had.388 Anderzijds
wilde het tijdschrift wel dat de regering in West-Afrika sterk bleef en geen gebied aan
Frankrijk opgaf waar Groot-Brittannië recht op had. Voor Fashoda gold hetzelfde. Frankrijk
mocht het in geen geval innemen na de moeite die Groot-Brittannië had gedaan het te
heroveren, maar het gebied zelf interesseerde het blad weinig: ‘Both [France and Great
Britain] have something else to do than waste their strength over a quarrel about a right to
forests and swamps’.389
Dat de bladen zelfs wanneer ze twijfelden over het economische nut van verdere
uitbreiding en opzagen tegen de extra verantwoordelijkheden, toch niet bereid waren om
gebieden op te geven of in handen te laten vallen van andere mogendheden, toont aan dat er
ook andere factoren meespeelden. Bij het imperialisme in Afrika leken deze factoren een
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grotere rol te spelen dan in China. Een voorbeeld is de rivaliteit met andere imperialistische
staten. Dit was een veel voorkomend thema in de meeste kranten, maar de meest extreme
voorbeelden waren wederom terug te vinden in de Daily Mail. Deze krant leek de
imperialistische rivaliteit werkelijk als een spelletje te zien, en sprak bijvoorbeeld over ‘this
Chinese contest’.390 Eind maart uitte de krant op bijzonder opgewonden toon haar vreugde
over het feit dat de Britse vloot—na lang wachten—eindelijk in beweging was: Ze hoopte op
de bemachtiging van een nieuwe basis als genoegdoening voor de recente Russische en Duitse
aanwinsten in China en was dan ook zeer tevreden toen met de Britse inname van Wei-HaiWei de balans hersteld werd. De krant constateerde ook groeiende jaloezie bij de continentale
regeringen en wees op ‘their determination to squeeze Great Britain out of her seat at the head
of the world’s feast’.391 Vooral in de betrekkingen met Frankrijk benadrukte de Daily Mail de
onderlinge rivaliteit. Zo geloofde de krant dat het beschadigen van Groot-Brittannië het
belangrijkste motief van de Fransen was bij het opbouwen van een koloniaal rijk. Zodra een
gebied in Franse handen was, werd daarom allereerst doelbewust de Britse handel om zeep
geholpen. Het enige doel van Frankrijk, zowel in Afrika als in China, was volgens de krant ‘to
squeeze Great Britain out of her way’.392
Ook in The Times en The Economist was veel Frans-Britse rivaliteit terug te vinden.
The Times sprak van een ‘campagne of annoyance’ van Franse kant.393 Ook The Economist
geloofde dat het het doel was van de Fransen om Groot-Brittannië zo veel mogelijk dwars te
zitten, mede omdat ze zich niet konden neerleggen bij het Britse succes in Egypte. Marchand
had volgens het blad dan ook geen enkele kans om daadwerkelijk iets te bereiken in Fashoda.
‘Their cry has always been, “The English are in Cairo, and therefore we must be as obnoxious
as we can”.’394 Het blad vond het jammer dat Frankrijk zich zo kinderachtig gedroeg, vooral
omdat het al vijftig jaar vrede was en de nationale haat tussen de twee landen bijna verdwenen
was. Al die goodwill werd op deze manier weer teniet gedaan.
In The Spectator speelde rivaliteit een minder grote rol en werd andere mogendheden
meer gegund. De situatie was volgens dit blad simpel: Azië en Afrika waren tegelijkertijd in
‘the melting pot’ gevallen en heel Europa wilde een deel van de buit. Als Groot-Brittannië
wilde dat de zwarte, bruine en gele werelddelen onafhankelijk bleven, dan moest het ook zelf

390

Daily Mail, 29 maart 1898.
Daily Mail, 10 maart 1898.
392
Daily Mail, 18 juli 1898.
393
The Times, 15 november 1898.
394
The Economist, 15 oktober 1898.
391

- 84 -

zijn koloniën afstaan. Als het daartoe echter niet bereid was, moest het ook andere
mogendheden een deel van de buit gunnen.395 Toen de Noordelijke Chinese provincies
dreigden opgenomen te worden in het Russische rijk, hield The Spectator het hoofd opvallend
koel. Het zei in Rusland geen bedreiging voor Groot-Brittannië te zien en meende dat
voordeel voor Rusland geen nadeel voor Groot-Brittannië hoefde te betekenen—zolang de
Britse handel maar niet gehinderd werd. Ook gaf het blad aan teleurgesteld te zijn in zijn
landgenoten, die zouden leiden aan ‘an acces of the vanity of empire’. Ze konden niet verteren
dat ze werden ingehaald door hun rivalen en schreeuwden daarom jaloers om oorlog en
compensaties.396 The Spectator was dan ook niet blij met de Britse bezetting van Wei-HaiWei. Omdat Rusland gebied graaide, zou Groot-Brittannië dat ook moeten doen? Het was
‘midsummer madness’.397 Ook ten opzichte van Frankrijk koesterde het blad geen haat of
wantrouwen. ‘It is folly, with such destinies before the two peoples, to suppose that we are
jealous of France, or wish to humiliate France, or grudge to France anything she can acquire
outside the limits which have been fixed by negotiation or battle.’398 Het blad zag best
mogelijkheden om bij de verdeling van Afrika enkele claims van Frankrijk te erkennen—
maar pas zodra Marchand Fashoda had verlaten, want daar was geen discussie over
mogelijk.399
Het meest opvallende aspect van de berichtgeving was dat Groot-Brittannië het recht
zou hebben op imperialisme. Wat betreft China beriepen de kranten en tijdschriften zich met
name op formele rechten. Het recht op vrije handel in het Chinese rijk was volgens The Times
vastgelegd in verdragen met China. Het recht was daarom legitiem verworven en mocht
Groot-Brittannië niet zomaar worden afgenomen.400 Alleen volledige annexatie door andere
mogendheden zou de bestaande rechten ongeldig maken, het uitroepen van invloedssferen
niet.401 In de verdragen met de Chinese regering was ook vastgelegd dat voor GrootBrittannië dezelfde rechten golden als voor alle andere machten in China, wat inhield dat alle
privileges en handelsvoordelen die andere mogendheden in China genoten, ook op de Britse
handel van toepassing waren. The Economist gaf aan dat het volk wel eens twijfelde over de
rechtvaardigheid van oorlogen die in Afrika voor de handel werden uitgevochten, maar
meende dat over de Open Deur in China geen twijfels konden bestaan. Het Chinese rijk had
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de verdragen immers herhaaldelijk ondertekend en begreep dat het Britse beleid het van de
ondergang redde.402
Het probleem met de zogenaamde ‘unmistakable treaty rights’ van Groot-Brittannië,
was dat ze wel formeel genoemd konden worden, maar dat ze niet erg eerlijk tot stand waren
gekomen.403 De zwakke Chinese regering had in de praktijk weinig keuzevrijheid bij het
ondertekenen van dergelijke verdragen doordat ze erg onder druk werd gezet door
buitenlandse mogendheden. De verdragen waren dus niet op basis van gelijkheid tot stand
gekomen. Bovendien beriep de Britse regering zich ook op minder formele ‘rechten’: Het
recht om als beschermvrouwe van China op te treden tegenover andere landen bijvoorbeeld,
ontleende Groot-Brittannië volgens The Times aan het feit dat China alle vitaliteit (handel,
havens en bestuur) aan de Britten dankte. Zij hadden immers 82 % van de buitenlandse handel
van China in handen.404 Ook het argument dat het simpelweg oneerlijk zou zijn als GrootBrittannië van handel met de grootste Aziatische markt werd uitgesloten, is erg willekeurig en
subjectief. Op die manier kon alles in het voordeel van Groot-Brittannië worden uitgelegd.
Waar de kranten zich als het om China ging nog enigszins beriepen op
verdragsrechten, gebeurde dit bij het imperialisme in Afrika haast niet. De verdragen die
gesloten werden met Afrikaanse heersers werden vaak pas in laatste instantie gebruikt ter
rechtvaardiging van imperialistische activiteiten. Bovendien gebeurde dit alleen om de
rechten van Groot-Brittannië ten opzichte van rivalen (meestal Frankrijk) aan te tonen. Dit
was bijvoorbeeld het geval bij Boussa en Nikki, twee West-Afrikaanse gebieden die in
november 1897 door Frankrijk waren binnengevallen. De kranten wezen erop dat Boussa en
Nikki in de jaren 1880 en 1890 verschillende verdragen ondertekend hadden waarin zij Britse
bescherming accepteerden. Dat maakte de Franse bezetting volgens de kranten onrechtmatig.
In de meeste gevallen beriepen de kranten zich echter op andere rechten dan verdragrechten,
maar ook die werden vooral benadrukt wanneer ze door imperialistische rivalen werden
geschonden. Over de rechten van de Afrikaanse heersers zelf leek niemand zich te
bekommeren, wat aangeeft dat hun bestuur nog minder werd erkend dan dat van de Chinese
keizer. Het recht op imperialisme werd daarmee haast als vanzelfsprekend beschouwd.
Allereerst beriepen de kranten zich in Afrika vaak op het recht dat Groot-Brittannië
ontleende aan invloedssferen. Deze werden zonder Afrikaanse inmenging vastgesteld.
Invloedssferen konden worden vastgelegd in verdragen tussen imperialistische mogendheden.
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The Spectator meende dat dit het geval was bij Nikki en Boussa. Zij zouden in een Britse
invloedssfeer liggen die in 1890 met Frankrijk overeen was gekomen.405 Vaak werden
invloedssferen echter ook eenzijdig uitgeroepen. Dit was het geval bij de rivier de Nijl, die in
1890 tot Britse invloedssfeer was verklaard. Omdat Frankrijk destijds geen bezwaar maakte,
had het daar nu geen recht meer op, meende The Speaker.406

Afbeelding 4 De Fransen in Fashoda

Daarnaast werd de doctrine of Hinterland vaak aangehaald, waarmee men doelde op
het achterland of aangrenzend gebied. Zo zou Boussa het achterland van Lagos zijn geweest
en daarom aan Groot-Brittannië toebehoren.407 Ook met betrekking tot de Soedan werd de
doctrine aangehaald. Frankrijk zou geen recht hebben op Fashoda, omdat het er geen
405
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aangrenzend gebied had. Om deze reden was Fashoda ook in praktische zin onhoudbaar en
onbruikbaar voor de Fransen. ‘We might as well claim a position in the interior of Algeria,
merely because a party of Englishman had reached it through Morocco, a proceeding to which
the wildest Jingo who still retained his senses would refuse to be a consenting party’, merkte
The Economist cynisch op.408
Met betrekking tot de Soedan benadrukten de kranten ook het oude eigendomsrecht
van Egypte. Omdat de Soedan in het verleden tot Egypte behoorde en het er nooit officieel
afstand van had gedaan, had het nog steeds het recht om het gebied (samen met GrootBrittannië in dit geval) terug te vorderen.409 Ook dit argument werd gebruikt om aan te tonen
dat Frankrijk geen recht had op het gebied. In de afgelopen jaren was immers herhaaldelijk
verklaard dat de Nijlvallei aan Egypte toebehoorde en dat de aanwezigheid van anderen daar
als een unfriendly act—ofwel een reden voor oorlog—zou worden beschouwd.410 Fashoda
was de regeringszetel van het gebied dat tot dertien jaar geleden bij Egypte hoorde. De
Fransen waren met hun bezetting ervan daarom evenzeer in overtreding als de dervisj, zo was
de redenering. De Fashodacrisis was daarom alsof de ene inbreker via de achterdeur naar
binnen kwam terwijl de andere via de voordeur naar buiten werd gezet.411
De zojuist besproken rechten waren allemaal problematisch. Dat invloedssferen
eenzijdig konden worden uitgeroepen of verklaard, betekende ook dat zij in de praktijk weinig
betekenden. Ze waren niet bindend, want andere mogendheden konden er gewoon voor
kiezen ze niet te erkennen. Het probleem van het recht van achterland was dat het slecht
afgebakend was en door de gebruiker daarom erg kon worden overdreven. In theorie kon
bijna ieder gebied wel als het achterland van een ander gebied worden beschouwd, hoe ver het
daar ook vanaf lag. Ook het oude eigendomsrecht gaf problemen. Want hoe ver mocht dit
recht teruggaan? Dat het recht op gebieden als Nikki en Boussa, maar ook de Soedan, op
meerdere manieren werd ‘bewezen’, geeft aan dat geen enkele manier echt volstond. De
zogenaamde rechten waar de kranten zich op beriepen waren niet (goed) internationaal
vastgelegd, subjectief en mogelijk onderling tegenstrijdig. Ze werden daarom toegepast zoals
het de kranten (en dus Groot-Brittannië) uitkwam.
Ten slotte erkenden de kranten ook het recht van verovering. In de Soedan kwam dit
recht neer op de overtuiging dat de overwinning bij Omdurman Groot-Brittannië (en Egypte)
het recht op het hele gebied gaf. De kalief was daarbij immers verslagen en dat gaf de
408
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overwinnaar het recht op al zijn land—dus ook Fashoda. Ook dit recht was dus gericht op de
imperialistische rivaal: Frankrijk. Het probleem van het recht van verovering was dat het
weinig objectief was. Want wanneer was een gebied precies veroverd? En wanneer moesten
andere staten de verovering erkennen? Omdat er zoveel onduidelijkheden waren, vervielen de
bladen in de praktijk vaak in klaagzangen over hoeveel tijd, energie en geld er in bepaalde
gebieden was gestoken. Zo merkte The Speaker op dat de rivier de Niger door alle offers die
dappere Britten er gebracht hadden wel bijna een Engelse stroom was geworden.412 In het
geval van Fashoda erkenden de bladen de Franse bezetting niet omdat de zogenaamde
verovering die hieraan vooraf was gegaan oneerlijk en laf zou zijn geweest. Marchands
prestatie om Fahoda te bereiken, was immers onmogelijk geweest zonder al het voorwerk dat
het Brits-Egyptische leger er had gedaan. Dat leger had in drie campagnes de macht van de
kalief vernietigd en het zou daarom oneerlijk zijn als de Fransen daar nu van zouden
profiteren. Bovendien, als het leger van Kitchener de kalief niet bezig had gehouden, had de
expeditie van Marchand Fashoda nooit levend bereikt!413
Vooral in de Daily Mail en Punch werden de Franse campagne in de Soedan en de
bezetting van Fashoda neergezet als een bespottelijke, haast niet serieus te nemen poging tot
imperialisme. De Daily Mail noemde de bezetting van Fashoda een kleine en lachwekkende
onderneming ‘by a handful of white officers and hundred negroes, who rely for subsistence
upon British resources, and who, but for British operations against the Khalifa, would long
ago have been wiped out’.414 De krant had eerder ook al geen goed woord over gehad voor de
laffe wijze waarop de Fransen imperialisme bedreven: Een beetje touren met de Franse vlag
terwijl de Britten de tegenstanders bezighielden!415 De Franse kapitein Marchand, die de krant
cynisch ‘the gallant explorer’ noemde, zou al gevangen genomen of dood zijn als hij niet door
Kitchener was gered.416 De krant kon enkel medelijden met hem hebben. Hij had niet
voldoende voedsel en ammunitie en was door Frankrijk in een onmogelijke positie geplaatst.
Marchand moest dan ook vooral niet denken dat zijn avontuurtje Frankrijk ook maar enig
recht gaf op Fashoda.417 Punch plaatste in september een cartoon met dezelfde strekking,
getiteld, ‘How some people invade the Soudan’. Hierop was te zien hoe generaal Marchand
en enkele Afrikaanse huursoldaten zo stil mogelijk de Soedan introkken omdat ze bang waren
door de Engelsen opgemerkt te worden. Punch vond de onderneming verraderlijk en laf.
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Afbeelding 5 De Franse wijze van ‘veroveren’

De nadruk die de bladen legden op rechtmatigheid en legitimiteit lijkt er in eerste
instantie op te wijzen dat imperialisme toch niet enkel een kwestie was van ‘het recht van de
sterkste’. Het verwijzen naar internationale verdragen en doctrines lijkt immers haaks te staan
op het idee van een darwinistische jungle waar alles geoorloofd is. Wat dit beeld nog
versterkt, is dat effectief bezit van een gebied niet altijd als wettig werd erkend. Een citaat uit
The Spectator van 26 februari geeft dit mooi weer: ‘On no sustainable ground except that of
might and possession can the French claim Boussa. (…) Boussa then is ours by all the
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arguments which usually apply in case of disputes about African territory.’418 Ook de Daily
Mail had grote bezwaren tegen de bezetting van de West-Afrikaanse gebieden die binnen de
Britse invloedssfeer vielen. De krant vond de claim van de Fransen dat ze het gebied nu
eenmaal in bezit hadden genomen, onwettig: ‘The pickpocket might use a similar
argument’.419 Het beroepen op effectieve bezetting was misschien ‘the popular view in a
thieves’ kitchen’, maar het was geen internationaal recht.420
Toch moet het belang dat werkelijk werd gehecht aan internationaal recht niet worden
overschat. Zoals gezegd waren de verschillende rechten waarop men zich beriep bijzonder
willekeurig en subjectief. In de praktijk werden zij dan ook zeer opportunistisch toegepast.
Bovendien hadden verdragen geen enkele betekenis als ze niet correspondeerden met
werkelijke macht. Staten met veel macht konden niet alleen afdwingen dat verdragen werden
nageleefd, maar ook zwakkere staten dwingen ze te tekenen. China en de Afrikaanse staten
waren te zwak om tegenwicht te kunnen bieden. Dit betekende ook dat standpunten over wat
rechtmatig was en wat niet, konden wijzigen naarmate de machtsverhoudingen wijzigden. Zo
wezen verschillende kranten erop dat het standpunt van Frankrijk ten opzichte van effectief
bezit veranderd was. Toen Frankrijk (in 1884) nog niet kon bezetten, vond ze het
onrechtmatig, maar nu ze dat wel kon, beriep ze zich er juist op!421 De oplossing was vaak een
kwestie van onderhandelen. Boussa bleef Brits; Nikki ging naar de Fransen.
Dat de ‘rechten’ van Groot-Brittannië zo belangrijk werden gevonden, had veel te
maken met een ander motief voor imperialisme, namelijk nationaal prestige. Het nationale
prestige, ofwel het aanzien van een land, werd namelijk geacht sterk samen te hangen met de
internationale positie van dat land. Het was daarom van groot belang dat Groot-Brittannië in
het buitenland als een sterke mogendheid gezien werd, omdat het anders telkens uitgedaagd
zou worden. Prestige werd benaderd als een wereldwijde balans. Zo concludeerde de Daily
Mail in november dat de overwinning op de Fransen in Fashoda de vernedering na de
terugtrekking van de vloot uit Port Arthur weer had gecompenseerd.422 Om het aanzien van
het Britse rijk te peilen werd de buitenlandse pers angstvallig in de gaten gehouden. Nadat
Groot-Brittannië Wei-Hai-Wei had ingenomen, merkte The Times bezorgd op dat er in het
buitenland verrast op dit nieuws werd gereageerd. De krant concludeerde dat Groot-Brittannie
door andere mogendheden niet meer serieus werd genomen en dat het kracht moest tonen en
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bereid moest zijn om geweld te gebruiken als het weer gerespecteerd wilde worden.423 In de
Daily Mail waren dezelfde geluiden te horen. In augustus, toen het volgens de krant evident
was dat het Britse beleid in China had gefaald, schreef de krant dat de hatelijke en spottende
opmerkingen in de Franse en Russische pers aantoonden dat het Britse prestige een flinke
deuk had gekregen.424
Opvallend genoeg leek prestige soms zwaarder te wegen dan het praktische of
economische nut van bepaald gebied. Volgens de Daily Mail lag het belang van veel
imperialistische kwesties, ‘less in te local gain or loss incident to each, than the wider gain or
loss to our national prestige that will follow succes or failure.’425 The Economist vond dat
mogendheden die de Britse invloedssfeer in West-Afrika betraden, desnoods met geweld
moesten worden weggejaagd, zelfs als het betreffende gebied economisch geen enkele waarde
had.426 The Spectator was het hier mee eens: ‘West-Africa, as some people hold, may not be
worth fighting about. What is worth fighting about is a refusal to yield to pressure.’427 Dit
maakte dat er veel druk kwam te liggen op bepaalde militaire operaties. Tijdens de campagne
in de Soedan bijvoorbeeld, merkte de Daily Mail dat de ogen van heel Europa op het leger
van Kitchener waren gericht. Winst was daarom absoluut noodzakelijk.428 Na de overwinning
bij Omdurman was door de vreugde en trots dan ook veel opluchting te bemerken. Na de Slag
bij de Atbara schreef The Speaker dat de overwinning de wereld eraan zou herinneren dat de
arm van Groot-Brittannië lang en sterk genoeg was om, zelfs in een uithoek als de Soedan,
een ‘crushing blow’ uit te delen.429
Bij het nationale prestige, speelde ook het martelaarschap van generaal Gordon een
grote rol. Gordon was de laatste Engelsman die in Khartoem had geheerst. In 1885 was hij
vermoord terwijl hij tevergeefs op Britse versterkingen wachtte. Het wreken van zijn dood
was onder het Britse volk een belangrijk motief voor de herovering van de Soedan. Maar ook
het leger van Kitchener gebruikte de dood van Gordon als inspiratie. ‘Remember Gordon’
was de leus waarmee het in de Soedan ten strijde trok.430 De Daily Mail schreef dat het
nationale geweten al dertien jaar onrustig was: ‘Since that day of humiliation, when we
mourned the martyr and the saint (…) we have felt that to prove our own manhood, reparation
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must be made.’431 De wraak was laat, maar zoet. De overwinning op de dervisj in Omdurman
veegde een zwarte vlek op de nationale eer van Groot-Brittannië weg. Na de slag schreef The
Times dat er voor veel Engelsen nu eindelijk vergelding had plaatsgevonden. De krant sprak
van een ontroerend moment, omdat de droom van Gordon nu eindelijk vervuld was.
Daarnaast noemde ze de overwinning een krachtig signaal aan de vele primitieve volken waar
Groot-Brittannië over de hele wereld mee te maken had: Het bloed van een Engelsman kon
niet onbestraft vloeien. Straf volgde—hoe laat dan ook.432

Afbeelding 6 ‘Remember Gordon’
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4.3 Het brede sociaal darwinisme van Hofstadter
Het was voor de bladen een vast gegeven dat Europeanen hoger op de schaal van beschaving
stonden dan bijvoorbeeld Afrikanen, en dat zij in die zin superieur waren. De denigrerende
wijze waarop in de bladen over Afrikaanse en Aziatische rassen gesproken werd en het feit
dat zij in rangordes van rassen geloofden, komt overeen met het sociaal darwinisme van
Hofstadter. Wel was het superioriteitsgevoel erg divers. Het werd niet altijd duidelijk
bijvoorbeeld of superioriteit het gevolg was van evolutie of van een proces van beschaving en
of inferieuren konden—en moesten—worden geholpen of juist niet.
Een voorbeeld van de dingen waar op werd neergekeken was dat niet alle Afrikaanse
rassen kleding droegen. Zo was The Economist bijvoorbeeld sceptisch over het nut van
annexeren van bepaalde gebieden in Afrika, ‘especially if inhabited by naked negroes’.433 The
Spectator gaf aan dat het geen enkele zin had om verdragen te sluiten met ‘a tribe which has
not even arrived at the dignity of wearing clothes’.434 Dat de Chinezen wel kleren droegen,
sprak duidelijk voor ze, al kwam dit waarschijnlijk ook doordat er daardoor goede handel te
drijven viel met ‘three hundred millions of people who alle wear clothes’.435 De Daily Mail
sprak over het algemeen op de meest denigrerende wijze over Afrikaanse beschavingen. Zo
schreef de krant dat het eten van mensenvlees een volk niet direct degradeerde naar de laagste
schaal van beschaving. Er zouden namelijk kanibalistische stammen zijn gevonden die
intelligent, robuust en energiek waren en dat kon volgens de krant niet gezegd worden van
veel andere zwarte rassen, ook al aten zij hun buren niet op.436
De lagere beschavingsvorm van volkeren in Afrika en Azië hield ook in dat zij nog
niet geschikt werden geacht voor zelfbestuur. Het was The Spectator die hier het meest
uitgebreid op inging. ‘[M]ost of us do agree,’ schreef het blad, ‘that Asia and Africa need two
hundred years of guidance and peace under European tutelage’.437 Met verovering kwam
daarom ook de verantwoordelijkheid om te besturen: ‘[N]one of us believe, that the dark races
committed to our charge are ready for self-government. They are not ready, or, with the
chasm which we all know to exist between their thoughts and our thoughts, their aspirations
and our hopes, their view and our view of the divine order, they would as they could at any
moment, cause us to disappear (…). Until they are ready our duty is to govern, to guide, to
train, in short, to rule, as completely and with as little repentance as if we were angels
433
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appointed to that task. (…) It follows that we would grant no votes to dark subjects, no
initiative in political action, and, except through insurrection, no vetoing power, any more
than we would grant such authority to the boys in school.’438
Het superioriteitsgevoel ten opzichte China betrof vooral de zwakte van het rijk en het
onvermogen om de buitenlandse inmenging en de eventuele opdeling van het rijk tegen te
houden. The Times stelde dat er geen sprake meer was van een Chinees rijk in de Europese
zin van het woord. Er was enkel een verzameling provincies, bewoond door Chinezen,
waarover Peking amper meer controle had.439 ‘[W]e look in vain for the humorous suggestion
that China may fight’, schreef de Daily Mail.440 The Spectator meende aanvankelijk dat de
strijd nog niet gestreden was. Er kon immers nog een competente man opstaan om het rijk te
redden, dacht het blad: ‘When three hundred millions of men are gathered together there must
be a strong man among them, even when the men are those bundles of contradictory qualities
the Chinese.’441 Later in het jaar geloofde echter ook The Spectator er niet meer in.
Naast zwakte en machteloosheid werd het Chinese volk ook domheid en
onbetrouwbaarheid verweten. De Chinese regering werd in de bladen omschreven als dom,
traag, impotent en corrupt. Zo schreef de Daily Mail over de ‘jelly-fish promises and
negotiations’ die in China voor diplomatie doorgingen en over ‘the devious paths whereby the
Oriental normally seeks exit from a tight place’.442 Het Chinese volk zou erg onder de
corruptie en incapaciteit van zijn machthebbers lijden, maar was volgen The Times zelf te
dom om te weten wat hieraan te doen was.443 Groot-Brittannië wilde China helpen hervormen,
maar het was onmogelijk een rijk te hervormen dat niet wilde. De Chinese autoriteiten,
‘ignorant and stupid as they are’, waren nog net intelligent genoeg om te begrijpen dat ze niet
door andere mogendheden opgeslokt wilde worden, maar waren te dom om hulp te
accepteren.444 In plaats daarvan probeerden de Chinezen, ‘as cunning at a bargain as they are
shortsighted in the larger affairs of State’, Rusland en Groot-Brittannië tegen elkaar uit te
spelen.445 The Times zag voor dit alles maar één oplossing: de Chinezen goed laten merken
wie er de baas was.
De inferioriteit van Afrika en Azië maakte dat zij het beste konden worden bestuurd,
of in ieder geval ondersteund in hun bestuur, door beschaafde mogendheden. De mening van
438
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The Spectator is op dit punt representatief. Dit blad sloot zich bijvoorbeeld aan bij Benjamin
Kidd, die in artikelen in The Times aangaf hoe volgens hem de koloniën moesten worden
bestuurd. Kidd wees daarbij vooral op het gevaar dat blanke, Europese bestuurders in de
koloniën, ‘cut off from the conditions which have produced the European’, er niet in zouden
slagen om de rassen die zij bestuurden, te verheffen, maar juist zelf zouden afdalen tot hun
niveau. Kidds oplossing was dat blanke koloniale bestuurders moesten leven en werken zoals
een duiker onder water, die immers nog wel lucht ademde en daarom af en toe boven water
moest komen. Koloniale bestuurders moesten dus zoveel mogelijk contact houden met de
beschaving die hen had voortgebracht.446 The Spectator vond het model zoals Lord Cromer
dat in Egypte hanteerde, een goed voorbeeld van koloniaal bestuur. Onder het motto “native
hands and English heads”, gebruikte Cromer de inheemse bevolking enkel als onderdanen en
niet als bestuurders. Op de kritiek dat in Egypte geen inheemse leiders werden opgeleid,
antwoordde The Spectator het volgende: ‘[P]erhaps the reason why we have failed to produce
the enlightened native administrator is not because we have been too selfish, or too careless,
or too masterful to trouble our heads about him, but because he is unproduceable,—because
those who ask for his production ask for ropes from sand.’447
Over het plan om in Khartoem een school te stichten, het zogenaamde ‘Gordon
Memorial College’, was The Spectator minder sceptisch. Zo vond het blad het een vergissing
om er in het Engels les te geven. Het was onmogelijk om een beschaving op te bouwen, vond
het, als er werd lesgegeven in een taal waarin men niet dacht. Daarnaast wilde The Spectator
ook het onderwijs aanpassen aan de noden van het volk: ‘They will learn all you can teach,
and “technical” knowledge beside, for they are negroes—that is, men who love gain, and are
willing, if only you will not worry about punctuality, to labour hard to acquire it.’ ‘We do not
doubt the readyness of all the tribes, Shillooks included, if they can be persuaded to dress, to
fill the classes to repletion, and become surveyors, engineers, doctors, traffic managers, and
even men of learning, pure learning’.448 De Daily Mail was hiervan minder overtuigd. De
krant vond het een goed idee om een school op te richten voor de Soedanezen, ‘a splendid, if
conquered, race’, maar vond wel dat het onderwijs simpel, nuttig en praktisch gehouden
moest worden; toegespitst op dienst in de burgerambtenarij. ‘It will be sufficient for the
Sudanese, who will, of course, fill the ranks and file of the Sudan Civil Service, if they are
made capable and practical men of affairs.’ De krant waarschuwde voor het gevaar van
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overeducatie: Groot-Brittannië had immers geen behoefte aan ‘a second crop of that flabby
yet bumptious type of humanity which had been created by the forcing of the brains of the
Bengalis in the Indian universities’.449
De bladen hadden ook de neiging om de dapperheid van verschillende rassen en hun
prestaties op het slagveld te beoordelen. The Spectator kwam letterlijk met een vergelijking
van ‘national courage’; een rangorde van dapperheid en moed. De blanke rassen waren
volgens deze rangorde het dapperst en vormden mede daardoor de beste legers. ‘It is probable
that Englishmen, Americans, Germans, Frenchmen, and Russians are the best troops in the
World, very much in that order, that after them come the Turks, who are individually the
bravest of them all, and that the remaining Latin races must be content to come next’.450
Britten waren op het slagveld superieur: ‘[T]he English, Scotch, and Irish are precisely what
they always were, men, who in battle are among the most resolute of earth’s children. They
are not all heroes, nor all indifferent to danger, they require leadership, and they have a
necessity for good food; but if they are fed and led they will stay for ten minutes fighting after
any other troops in the world would have fallen back’.451
Het beeld bestond dat Afrikaanse legers inferieur waren. Dit kwam vooral door hun
slechte uitrusting, maar ook doordat ze ongeorganiseerd en ongedisciplineerd zouden zijn.
Overwinningen op zwarte legers werden daarom minder hoog gewaardeerd dan op blanke. Zo
vond The Speaker het onterecht dat generaals in de adelstand verheven werden na successen
tegen niet-Europese vijanden. Het overwinnen van onbeschaafde, ongedisciplineerde volken
was volgens het blad niets om trots op te zijn.452 The Spectator sloot zich hierbij aan. Lord
Kitchener mocht in de ogen van historici wellicht een held zijn, hij moest zich volgens het
blad nog bewijzen tegen een waardige tegenstander.453 Ook wanneer tegenstanders gebruik
maakten van zwarte huursoldaten, lieten de bladen zich laatdunkend over hen uit. Zo
benadrukte The Economist de zwakke positie van majoor Marchand in Fashoda met de
opmerking dat hij niet meer dan vijfhonderd mannen tot zijn beschikking had, ‘all black’.454
Enkele weken later was het blad nog denigrerender: ‘They have not even a hope that Major
Marchand, with his 120 negroes from Timbuctoo, will accomplish anything upon the Upper
Nile.’455
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Hoewel Afrikaanse legers dus niet hoog werden ingeschat, werden Afrikanen wel
gezien als goed ‘legermateriaal’ voor in de Britse koloniale legers. Vrije Afrikanen mochten
dan een hekel hebben aan werk; volgens de bladen waren er aanwijzingen dat enkele van de
Afrikaanse rassen wel getraind konden worden om te werken en te vechten. ‘Care, good
feeding, and training have improved the camel as much as the Egyptian’, schreef The
Spectator bijvoorbeeld. De grootste uitdaging bij het trainen van het Egyptische leger was
volgens het blad om de Egyptenaren en Soedanezen te leren om tactisch te vechten en niet
gelijk de vijand te bestormen. Om niet terug te vallen, kort gezegd, van soldier naar savage.456
In november waagde The Spectator zich aan een inschatting van de bruikbaarheid van
de verschillende Afrikaanse rassen. Het blad vond de Masai dapper en noemde de Zulus een
‘exceptionally fine race’, maar meende dat de Fransen met de Senegalezen de beste
Afrikaanse strijders in handen hadden. Ook vroeg het blad zich af, ‘whether Great Britain has
made the most of her negro subjects as fighting material’. Zij werden nu alleen in het
Egyptische leger gebruikt, terwijl er toch genoeg voorradig waren. Kon er geen ‘negro army’
worden gevormd dat in heel Afrika kon worden ingezet? Immers, ‘the black has the making
of an excellent soldier, and we see no reason why he should be unwilling to be regularly
regimented and shipped from place to place’.457
De voorwaarde voor het gebruiken van zwarte troepen was dat ze onder leiding van
blanke officieren moesten staan. ‘No negro, so far as we know, can be trusted with the
authority over other negroes; even the Senegalese may be relied on to begin slave-trading on
his own account when he gets a free hand.’458 Het krachtige leiderschap van de Engelsen was
volgens de bladen een unieke raseigenschap en werd dan ook continu geprezen. Zo vond The
Times het knap dat Engelsen in Egypte uit materiaal dat niet erg veelbelovend was een goed
leger had weten te vormen.459 Ook mochten Engelsen volgens de krant best trots zijn op het
feit dat zij in Afrika met weinig man toch hele provincies wisten te besturen: ‘the miracle of
the white man’s little finger controlling a vast mass of rude forces’.460 In China gold volgens
de Daily Mail hetzelfde. De vierhonderd miljoen dappere Chinezen zouden zonder Europese
officieren nooit een effectief leger kunnen vormen.461
Dat zoveel Aziatische en Afrikaanse rassen konden worden opgeleid tot goede
soldaten, betekende dat zij een deel van het oorlogvoeren konden overnemen—hoewel echte
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zware of belangrijke gevechten altijd door Britse troepen zouden moeten worden gevochten.
Dat er minder Britse soldaten nodig waren was goed nieuws, omdat het vloeien van blank
bloed meer werd betreurd dan het vloeien van zwart bloed. Vooral The Spectator was hierover
zeer verheugd: ‘[T]he restless [Europeans] need not waste themselves in any great numbers
on their new work of conquest(…). There must be white artillery, and as many white
regiments as will suffice for a head to the spear; but for the rest Asia and Africa will
themselves provide (…) the means for their own subjugation.’462
Hoewel het superioriteitsgevoel ten opzichte van Aziatische en Afrikaanse rassen dus
deels aan raseigenschappen werd toegeschreven, speelden er ook andere aspecten mee. Dat
Afrikanen geen discipline zouden hebben, bijvoorbeeld, was niet per definitie een
raseigenschap. The Speaker verklaarde het door erop te wijzen dat Afrikanen niet
gedisciplineerd waren door een industrieel leven, zoals Britten dat wel waren.463 Daarnaast
werd de dominantie over Afrika en Azie ook verklaard in termen van wetenschappelijke
kennis en superieure middelen. De Slag bij Omdurman, bijvoorbeeld, toonde de kracht van
moderne wapens aan, niet de superioriteit van de Engelsen. The Spectator schreef dan ook dat
Europa veel te zelfverzekerd was wat betreft de mogelijkheid om Afrika en Azie te
overheersen. Het lukte Europa nu, maar zou in de toekomst voor grote problemen gaan
zorgen, meende het blad.464
Een andere belangrijke factor in het traditionele sociaal darwinisme is de factor angst.
De angst om de eigen machtspositie kwijt te raken en ingehaald te worden door andere
mogendheden, is in de kranten goed terug te vinden. Toch ging het hier vooral om een
praktische angst om als natie de gunstige machts- en economische kwijt te raken. De grootste
paniek en nervositeit vertoonde de Daily Mail, maar ook The Times maakte zich duidelijk
grote zorgen. Toen Salisbury in maart 1898 enige tijd ziek thuis zat, versterkte dit de
angstgevoelens. De Daily Mail jammerde dat het wel erg ongelukkig was dat Groot-Brittannië
het op zo’n cruciaal tijdstip, nu de relatie met Frankrijk en Rusland zo slecht was, zonder
premier en minister van Buitenlandse Zaken moest stellen.465
Wat opvalt, is dat de angst niet theoretisch was, maar juist hele concrete, praktische
vormen aannam. Zo was de Daily Mail erg bang dat Groot-Brittannië zijn dominante
handelspositie kwijt zou raken. De krant vond dat de Britse handel te weinig meeveranderde
met de markt en te weinig insprong op nieuwe mogelijkheden. Daar kwam bij dat Groot462
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Brittannië last had van een remmende voorsprong. In de spoorwegen, bijvoorbeeld, maakten
de Amerikanen al gebruik van elektriciteit, terwijl de Britten nog op stoom reden.466 Ook de
toename in het aantal handelsschepen waarover buitenlandse rivalen beschikten, baarde de
krant zorgen: ‘Germany’s merchant marine is increasing at a rate that would be alarming if
English people could ever be alarmed’, schreef ze.467 De Daily Mail constateerde met afschuw
dat de handel van deze rivalen sneller groeide dan de Britse handel, terwijl dit door de grote
voorsprong van Groot-Brittannië toch onvermijdelijk was.
De Daily Mail maakte zich ook grote zorgen over de stand van de Britse vloot. De
imperialistische verantwoordelijkheden van Groot-Brittannië groeiden immers, dus als de
vloot niet meer toereikend was, kon dat grote problemen opleveren. Bovendien was de vloot
essentieel voor de Britse veiligheid. De Britse vloot moest daarom sterk genoeg zijn om elke
combinatie van twee mogendheden op zee aan te kunnen.468 De krant maakte zich grote
zorgen om de veroudering van bestaande schepen en meende dat er £3.000.000 te weinig was
geïnvesteerd. En dit terwijl de vijanden hun vloten juist aan het uitbreiden waren. ‘It is
evident we are losing ground’.469
De zogenaamde yellow peril komt in de onderzochte artikelen slechts af en toe naar
voren. The Speaker gaf bijvoorbeeld aan vele malen banger te zijn voor Japan dan voor
Rusland. Het blad geloofde dat Japan binnen twee jaar sterk genoeg zou zijn om iedere rivaal
aan te kunnen. Ook was Japan volgens The Speaker de enige mogendheid aan wie GrootBrittannië zijn commerciële alleenheerschappij kon verliezen.470 De dreiging die van China
uitging, betrof vooral de mogelijke mobilisatie van het Chinese volk. The Spectator gaf aan
dat het Chinese ras—dat sterk was en op weinig voedsel kon leven—een zeer sterk leger zou
kunnen vormen: ‘Give five hundred Russian officers a Chinese conscription and ten years,
and an army might be produced of half a million of drilled riflemen which nothing in Asia,
not even our white garison in India, would be able to withstand’.471 Het blad nam deze
dreiging zeer serieus. Als Azië in de twintigste eeuw goede militaire leiders inhuurde, of ze
zelf produceerde, dan kon het een groot gevaar vormen.
De angst die echter overheerste, was de angst voor Rusland. Of, beter gezegd: de angst
voor Russische machtsuitbreiding. De Daily Mail wees erop dat Russofobie in Engeland bijna
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niet meer bestond—en dat vond de krant maar goed ook.472 Zoals Van Vuurde terecht
opmerkte, was er nu geen sprake meer van een overdreven, onrealistisch vijandbeeld, maar
van een reële angst voor Russische machts- en gebiedsuitbreiding. Deze angst had bovendien
een praktisch doel, namelijk het aansporen van Britse expansie.473
Wat de Daily Mail en The Times het meest vreesden, waren de territoriale ambities van
Rusland in het noorden van China. De inname van Port Arthur was voor beide kranten dan
ook een behoorlijke klap. The Times meende dat het Chinese rijk door Rusland dreigde te
worden opgeslokt. Port Arthur was wat haar betreft niet enkel een haven, maar een maritieme
basis van waaruit andere mogendheden uit China konden worden geweerd en Peking kon
worden beïnvloed.474 De krant wees erop dat Rusland genoeg troepen in China gestationeerd
had om de soevereiniteit van het Chinese rijk te bedreigen.475 The Times vond de situatie in
China bijzonder zorgwekkend en pleitte ervoor om de machtsbalans in het gebied te
herstellen. Ook wees ze erop dat Rusland in Perzië hetzelfde spel begon te spelen als in
China. Ook hier was het voor Groot-Brittannië van groot belang om zijn goede machtspositie
te behouden, omdat anders Brits-Indië bedreigd kon worden.
Het waren dus vooral de Daily Mail en The Times die de dreiging van Rusland
benadrukten. The Economist, The Spectator en The Speaker nuanceerden deze dreiging juist.
Zij hadden meer vertrouwen in de Britse machtspositie en zagen minder reden voor paniek.
The Economist waarschuwde voor het gevaar van ‘excited sensationalism’. De kranten die de
situatie overdreven en kennelijk wilden dat de Britse regering stappen zou zetten in de
richting van oorlog, roken volgens het blad ‘the great Armageddon of the nations’ al.476 The
Economist zelf zag echter nog geen reden om op te treden, omdat de economische belangen
van Groot-Brittannië nog niet bedreigd werden. ‘With the Russophobe fanatic (…) we have
no argument. We must leave him to his uncomfortable delusions. But to reasonable men we
do appeal, asking them not to be frightened by rumours of excited clap-trap.’477 Volgens The
Economist hadden Engelsen de neiging om de positie van Groot-Brittannië in de ogen van
andere naties te onderschatten. Ze zouden daarom vaak klagen dat andere naties GrootBrittannië misbruikten en niet respecteerden. Deze dog in the manger houding leidde tot
gevaarlijke situaties omdat ze de regering aanspoorde om zich agressief en onwrikbaar op te
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stellen. Bovendien was het tegendeel volgens het blad waar: de rivalen van Groot-Brittannië
erkenden zijn dominantie en liepen juist niet over hem heen.478
Ook The Spectator vond de rusteloze stemming in het rijk pervers en onzinnig.479 Wel
begreep het blad de dreiging die van Rusland uitging. Alleen de grootte van het land al sprak
tot de verbeelding: Rusland telde immers veertig miljoen inwoners. Het was daarmee ‘the
greatest of the remaining white nations’ en werd bovendien door één man geregeerd.480 Wat
echter vooral voor dreiging zorgde, was dat het beleid van Rusland leek te worden gedicteerd
door een dwingende kracht, als een natuurkundig verschijnsel, haast: ‘No matter who reigns
(…) Russia flows on like a glacier, solid, yet always in motion, towards the open water,
without acces to which she can never be rich and never accomplish whatever destiny is
reserved for her. It was certain, as every Scandinavian knew three hundred years ago, that
Russia would never pause in her westward march until she reached the Baltic (…). It is
certain, as every Asiatic Mahommedan knows, that she will not give up her march southward
till she reaches the Mediterranean. And it was certain (…) that she would spread to the
Yellow Sea, where on friday last she arrived (…) Persistence like that in the movement of so
vast a force naturally creates fear, which is not diminished by the fact that Russia does her
work with singular completeness. The glacier crushes into powder all that is in its path.’481
Ondanks dit begrip voor de algemene angst voor Rusland, zag The Spectator in de
Russische activiteiten in China geen reden tot paniek. Het blad dacht juist dat de Russische
honger naar gebied wellicht tijdelijk gestild zou zijn door de inname van Port Arthur. Het was
immers in het belang van Groot-Brittannië als Rusland India met rust liet en zijn ambities in
China botvierde.482 Daarnaast vond The Spectator de angst ook overdreven omdat Rusland de
komende tien jaar nog niet klaar zou zijn voor een ‘great blow’ in China.483 Ook de Daily
Mail was het hier overigens mee eens. De krant geloofde niet dat Rusland op korte termijn
een oorlog zou riskeren in China, omdat het land daar nog niet klaar voor was—zowel
financieel als logistiek. Zelfs wanneer de Trans-Siberische spoorweg de Middellandse Zee
bereikt had, zou het minstens een maand duren om een leger van Moskou naar Port Arthur te
verplaatsen.484
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The Speaker, ten slotte, gaf ook aan niet te vrezen voor de positie van Groot-Brittannië
in China. Rusland had volgens het blad niet voldoende kapitaal om de verkregen concessies te
exploiteren en haalde daarom nog geen commercieel voordeel uit noord-oost China. Ook
wanneer Manchurije volledig door Rusland werd geannexeerd, zou dat de Britse handel niet
schaden. Het handelsvoordeel zou zelfs dan naar Groot-Brittannië gaan, dat het kapitaal wel
bezat.485 The Economist volgde dezelfde redenering. Het blad schreef dat de Russen in China
progressief werk verrichtten en dat de spoorweg die ze bouwden in het voordeel van China en
de rest van de wereld was. The Economist dacht niet dat de Russen Manchurije voor
buitenlandse handel zouden afsluiten, maar dat Russische annexatie wellicht juist goed zou
zijn voor de Britse handel.486 Wanneer Rusland heel China in handen zou krijgen, zou dat wel
reden voor alarm zijn, maar als dat dreigde te gebeuren had Groot-Brittannië nog voldoende
tijd om in te grijpen.487
Een ander element dat deel uitmaakt van Hofstadters brede sociaal darwinisme is het
idee dat overheersing door Groot-Brittannië in dienst van de beschaving stond. In Hofstadters
analyse raakt het beschavingsideaal aan het sociaal darwinisme door de koppeling van het
darwinisme aan een vreedzaam einddoel. Dat Britse overheersing in het belang van de
overheersten zou zijn, heeft met biologisch darwinisme niets te maken. Het beschavingsideaal
is ouder dan het darwinisme en het teleologische aspect maakt het ook ondarwinistisch. Het
beschavingsideaal is een vreedzaam, humanitair ideaal en is daarmee, of het nu oprecht was
of als propaganda werd gebruikt, tegengesteld aan het ‘brute force’ sociaal darwinisme.
Het geloof dat Britse overheersing vreedzaam en goed was voor de overheersten, is in
alle kranten en tijdschriften terug te vinden. Overheersing door Groot-Brittannië werd niet
gezien als bezetting, maar als een positieve, beschavende kracht, die tot vrede, rust en
stabiliteit leidde. Het wond de Daily Mail dan ook erg op wanneer het Britse bestuur in India
wreedheid, bandieterij en tyrannie werd verweten, terwijl de Britse regering toch het beste
voorbeeld van politieke filantropie ter wereld was!488 De idee dat de Britten een nieuwe,
vreedzame wijze van imperialisme bedreven, was bijvoorbeeld in The Times terug te vinden.
Deze krant zette het moderne Britse rijk af tegen ouderwetse rijken als het Duitse en
Russische, die nog militaristisch en absolutistisch van aard waren. Het Britse rijk belichaamde
volgens de krant de principes van economische unie en samenwerking die de toekomst
hadden en was een voorbode van een nieuw soort, economisch (in plaats van militair)
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imperialisme De krant was het ermee eens dat het Britse rijk op dezelfde principes leek te
rusten als het Romeinse rijk, namelijk dat verovering slechts een stap was op weg naar
beschaving, vrede en samenwerking. De Romeinen waren enerzijds meedogenloze
veroveraars, maar anderzijds ook beschavers en bestuurders. Waar de Pax Romana in de
eerste eeuw relatieve rust bracht in Europa, bracht de Pax Britannica in de negentiende eeuw
rust in India.489
In Afrika waren de bladen om te beginnen erg trots op het goede werk dat GrootBrittannië in Egypte deed. Onder Britse begeleiding was in dat land veel vooruitgang geboekt
de afgelopen vijftien jaar, vonden ze. Zo was de welvaart er toegenomen en was er sprake van
bevolkingsgroei. Er werd meer handel gedreven en er waren spoorwegen, wegen en kanalen
aangelegd. Ook in het onderwijs en bestuur was beschavingswerk verricht. Daarnaast hielp
Groot-Brittannië om het Egyptische leger te reorganiseren en op te leiden. The Spectator wees
erop dat het door al deze goede werken, waar zowel Egypte als de rest van de wereld baat bij
zouden hebben, onmogelijk was om Egypte op korte termijn te evacueren—hoewel dat bij de
bezetting in eerste instantie wel de bedoeling was geweest. Evacuatie was nu zowel fysiek als
moreel onmogelijk, omdat het Egypte zou ruïneren.490 Ook de Daily Mail vond dat Egypte
niet aan zijn lot kon worden overgelaten. Groot-Brittannië had de plicht om te blijven.491
Het hoogtepunt van de beschavingsmissies in Afrika vond plaats in de Soedan. De
herovering van dit gebied werd in alle bladen beschreven als een gevecht tussen beschaving
en barbaarsheid.492 De mahdi en zijn opvolger, de kalief, werden omschreven als barbaarse
despoten. The Speaker sprak over de kalief als een monster in menselijke gedaante.493 Zijn
bewind was volgens het blad wellicht de meest meedogenloze tirannie in de geschiedenis van
de mensheid.494 Ook andere bladen zagen het Soedanese bewind als een uitbarsting van de
slechtste krachten die in het menselijke ras aanwezig waren. Het kon dan ook alleen maar
worden toegejuicht dat de Brits-Egyptische troepen, de zogenaamde forces of civilisation,
zuidwaarts trokken en een einde maakten aan de periode van ‘savage misrule’, waarin
misdaden als verkrachting, moord en marteling aan de orde van de dag waren.495 Na de
overwinning in Omdurman zou de bevolking dan ook blij zijn geweest verlost te worden van
de tirannie van de khalief. De Daily Mail benadrukte na de overwinning nog eens hoe zeer de
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Soedan achteruit was gegaan onder het bewind van de mahdi en de kalief. Zestien jaar
geleden was Khartoem volgens de krant een welvarende stad geweest met 60.000 inwoners.
Wat toen een levendig handelscentrum was, en de zetel van een beschaafde regering, was nu
een hoop ruïnes, ‘bestuurd’ door een horde barbaarse en wrede fanatiekelingen. Omdurman
was een wildernis van vieze hutten, vol ziektes, armoede en overbevolking.496
Door sommige kranten werd de campagne om de Soedan te bevrijding als een soort
plicht gezien. Het volk van de Soedan zou volgens The Spectator recht op bevrijding hebben
gehad omdat Egypte het gebied door toedoen van Groot-Brittannië had moeten verlaten
destijds.497 Na de overwinning in Omdurman had Groot-Brittannië zijn plicht vervuld,
meende The Speaker.498 Voor de Daily Mail was de campagne echter pure, heldhaftige,
liefdadigheid. ‘The reconquest of the Soudan, as [Lord Salisbury] most justly said, is one of
the noblest services to humanity of this or the last two generations.’499 ‘England has moved up
the Nile, not as a mere conqueror, but as a trustee for all those principles which make for the
progress, security, and happiness of mankind.’500 De krant zag dan ook geen reden om bij
Omdurman te stoppen. Ook ten zuiden van Omdurman had men immers de beschaving die
Lord Kitchener bracht hard nodig.
Dat de motieven van de Daily Mail niet volledig altruïstisch waren, moge duidelijk
zijn. Allereerst gaf de krant toe dat de veiligheid van Egypte bij de herovering van de Soedan
een grotere rol speelde dan filantropische argumenten. De Soedan had dus een strategische
functie als buffer.501 Bovendien speelden materiële overwegingen mee. Volgens de krant was
de bevrijding van de Soedan zo belangrijk, dat de kosten ervoor best deels op Egypte konden
worden verhaald. Wanneer dat niet gebeurde, moest Groot-Brittannië op een andere wijze
worden terugbetaald, want, ‘[h]er splendid services to Egypt make it almost a duty to herself
that she should at last get something out of her occupation’. 502 Wat de krant in gedachten had,
was het uitbreiden van de Khartoem-expeditie om extra gebied rond de Nijl en de evenaar in
te nemen. In de andere bladen speelden dezelfde motieven, al werden ze soms beter verhuld.
Zodra gebieden waren verlost van barbaarsheid, konden ze worden geopend voor handel en
grondstofwinning.
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Dat de vreedzame theorie van het beschaven niet overeenkwam met de praktijk van
het gewelddadig veroveren, was iets waarover de bladen wel nadachten, maar toch vrij
makkelijk heen leken te stappen. Na de bloedige slag bij Omdurman, bijvoorbeeld, kwamen
ze tot de conclusie dat ook hier het doel de middelen had geheiligd. ‘The bleached bones of
the Khalifa’s victims, the signs of misery and desolation everywhere observable on the line of
Sir Herbert Kitchener’s march, may well reconcile the conscience of even the most sensitive
humanitarian to the forcible suppression of an odious and intolerable tyranny’, schreef The
Speaker.503 Ook The Spectator stond stil bij de paradox van het oorlogvoeren uit humanitair
oogpunt. Het blad concludeerde dat het goede werk dat de Britten in het gebied zouden doen,
uiteindelijk het zwaarst zou wegen. Het plan van Lord Kitchener, bijvoorbeeld, om een school
voor de Soedanezen te stichten in Khartoem, ‘enables Englishmen to free their consciences
from a doubt which always vexes them, the doubt whether the sword is ever God Almighty’s
plougshare’.504
The Times en de Daily Mail hadden wat dit betreft nog minder twijfels. Zo legde The
Times de schuld voor de vele Soedanese slachtoffers die bij Omdurman waren gevallen juist
bij de tegenstander neer. Immers, zo redeneerde de krant, als er twee beschaafde
mogendheden tegenover elkaar hadden gestaan, zouden zij geen levens hebben weggegooid
op deze schaal.505 De Daily Mail beschouwde het juist als een bijzondere gave dat Engelsen
zo snel konden omschakelen van veroveren naar beschaven—en leek op beide activiteiten
even trots te zijn. Na Omdurman, schreef de krant het volgende: ‘a few days previously (…)
[w]e were bidden to watch the Englishman as a mighty man of war. Today we see the
Englishman in another light. The same Englishman, the scent of blood still in his nostrils (…).
The fight over, he coolly sits down on the field of battle, and discusses a plan for founding a
college for the benefit of the conquered country. The change is so startling, it would be
grotesque—were it not so splendid.’506 Overigens meende de Daily Mail dat de school de
inheemse steun voor de Angelsaksische overheersing enkel zou versterken.507 The Spectator
was wat dat betreft realistischer. Dit blad geloofde dat onderwijs de roep om
onafhankelijkheid zeker zou vernellen, maar waardeerde het dappere en onzelfzuchtige
voorstel van Kitchener daarom des te meer.
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Hoewel ook het Britse imperialisme in China een onbaatzuchtige, ideologische kant
had volgens de bladen, was het karakter hiervan anders dan in Afrika. Er werd regelmatig op
gewezen dat de regering van China erg wreed en corrupt was en dat het volk daaronder leed,
maar toch ging het hier duidelijk niet om een beschavingsmissie. Wel werd benadrukt dat de
Britse plannen voor China in haar eigen belang waren. Waar andere mogendheden bezig
waren met een ‘scramble for China’ en daartoe de Chinese regering manipuleerden en
intimideerden, waren de leningen en handelsafspraken die Groot-Brittannië voorstelde, eerlijk
en liberaal voor China. Ze waren zelfs in het belang van China omdat ze de economie zouden
stimuleren. Daarnaast zagen de bladen de hulp aan de Chinese regering als een manier om
China tegen buitenlandse agressie te beschermen. Dat de Britse inmenging zelf ook een vorm
van buitenlandse agressie was, zagen de bladen ofwel over het hoofd, ofwel als een
noodzakelijk kwaad. In ieder geval kwam de Britse inmenging niet door manipulatie en
intimidatie van de Chinese regering tot stand.
Het voornaamste idealistische doel in China was dan ook niet het helpen van China
zelf, maar het dienen van het algemeen, commercieel belang: de Open Deur. Het valt op dat
dit—toch commerciële—doel in even bevlogen idealistische termen werd besproken als de
beschavingsmissies in Afrika. Het openhouden van de handelsdeur naar China werd
daadwerkelijk gezien als een belangrijke, ideologisch gedreven taak, waar de hele wereld van
zou profiteren. The Times schreef dat Groot-Brittannië over de hele wereld de vrijheden van
de mensheid beschermde—en vrije handel hoorde daar ook bij.508 ‘[Great Britain] is fighting
the whole world’s battles’, vond ook de Daily Mail.509 The Spectator waarschuwde dat als de
Britse regering niets deed, vrije handel met een kwart van de wereldbevolking zou uitsterven.
‘We confess’, gaf het blad toe, ‘to a certain horror of wars for trade, which are morally
indistinguishable sometimes from pirates’ wars (…). This, however, would not be a war for
trade, but for the freedom of the commerce of mankind.’510 Ook The Speaker maakte een
duidelijk onderscheid tussen economisch eigenbelang en algemeen belang in China: ‘[I]t must
not be forgotten that there is another side to our policy which is by no means a selfish one. It
is not for the commerce of England only, but for that of the whole world that we demand
freedom of access to Chinese markets.’511 Toch schakelde dit idealisme het eigen, materiële
belang niet uit. ‘We believe quite honestly’, erkende The Times, ‘that the quality of free trade
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is to bless him that gives as well as him that takes, but we do not pretend to practise it for the
advantages it brings to others, but for the advantages it brings to ourselves.’512

Afbeelding 7 De ‘bescherming’ van China

Het Christelijke aspect van de beschavingsmissies kreeg in de bladen niet veel nadruk.
Ze geloofden niet echt in een Christelijke missie of een Goddelijke voorbestemming om de
wereld te overheersen. Toch ligt de rol die het Christendom wel kreeg, volledig in de lijn van
Hofstadters sociaal darwinisme, omdat het wel aan het beschavingsideaal werd gekoppeld.
Het was bijvoorbeeld zo dat Christelijke naties hoger gewaardeerd werden dan nietChristelijke. Zo schreef The Spectator het volgende over de Russische machtsuitbreiding in
China: ‘why should the Russians, who are at all events white men and Christians, be worse
neighbours than the Japanese, who are yellow men, and—we use the word with no intention
of affront—heathen besides?’ Daarnaast werd Christendom wel als synoniem gebruikt voor
beschaving. Het Soedanese bewind werd bijvoorbeeld vaak omschreven als religieus
fanatisme; de kalief als een kracht die gekeerd was tegen beschaving en Christendom.
Christelijke naties hoorden dan weer medestanders te zijn in die zin dat zij aan de zijde van
God stonden en in dienst van God handelden of hoorden te handelen. Zo werd het Frankrijk
bijvoorbeeld verweten dat het in het Verre Oosten de Christelijke belangen opofferde. Hoewel
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Frankrijk een rivaal was, werd dus enige Christelijke solidariteit verwacht—wanneer dat
tenminste zo uitkwam.513 Na de val van Omdurman maakte de Daily Mail ook mooi gebruik
van het Christelijke thema: ‘The vengeance has been tardy; but the Mahdist hosts have by this
time learned the truth of the Christian infidels proverb, that, though the mills of God grind
slowly, they grind exceedingly small.’514
Ondanks dergelijke verwijzingen, speelde het geloof in een Christelijke missie geen
leidende rol meer. Over de rol die religieuze motieven nog wel speelden bij het
imperialisme—in China in dit geval—verscheen in The Spectator op 1 januari een interessant
artikel. Volgens het blad had het Vaticaan zijn zinnen gezet op de bekering van het Chinese
volk—immers een kwart van het menselijke ras! Het Vaticaan was dan ook zeer vijandig
tegen de Russische machtsuitbreiding in het Verre Oosten, uit angst dat de Chinezen tot het
Orthodoxe geloof zouden worden bekeerd. The Spectator begreep deze angst, maar geloofde
niet dat religie een leidende rol zou spelen in China. Religie kon volgens het blad enkel
bestaande ambities versterken: ‘Nations do not now fight in order to spread their faith, but the
Churches greatly love enterprises which incidentally promise to their faiths a novel and wide
extension. We shall of course be told that no such consideration can affect practical politics,
the governing men of Europe having long since decided that they will rouse no religious
questions; but though we acknowledge that this is the theory of the governing men, we doubt
the ability always to act on it. (…) [W]e ask ourselves whether the influence of the creeds has
decayed quite so completely as the educated suppose. (…) Religion, we dare say, would not
prevail against ambition, but when it happens to harmonise with ambition it is apt to invest it
with a new courage and a more far-reaching grasp.’515
Een verwant onderdeel van het traditionele sociaal darwinisme is het AngloSaxonisme; de belangrijkste veronderstelling waarop het Amerikaanse imperialisme volgens
Hofstadter rustte. Het Anglo-Saxonism veronderstelde de superioriteit van het Angelsaksische
ras en deed dienst als rechtvaardiging voor het onderwerpen van inferieure rassen. Toch
benadrukt Hofstadter vooral de vreedzame en solidaire eigenschappen van het AngloSaxonism door te wijzen op de samenwerking tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
en de humanitaire doeleinden van de Angelsaksen.
Het gevoel van Angelsaksische broederschap kwam vooral naar voren tijdens de
oorlog tussen de Verenigde Staten en Spanje. Groot-Brittannië hoopte dat oorlog vermeden
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kon worden en wilde niet meedoen, maar stond wel achter de Verenigde Staten. De
onderzochte bladen dachten er hetzelfde over. Naast praktische overwegingen, speelde bij
deze keuze ook zeker het gevoel van verwantschap. Vooral de Daily Mail beschreef de
Amerikanen als ‘our cousins’ en ‘our kinsmen’.516 Volgens de krant kon er geen twijfel
bestaan over de uitkomst van een eventuele oorlog: ‘the Anglo-Saxon will always defeat the
Latin’.517 Na de vernietiging van de Spaanse vloot sprak de krant trots over de overwinning
van ‘our race’.518
Het gevoel van broederschap tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië was niet
alleen gebaseerd op raciale verwantschap en overeenkomsten in bijvoorbeeld taal en cultuur.
Het schiep ook een band dat beide takken van het Angelsaksische ras dezelfde waarden
hadden. Vooral voor de Daily Mail was het beschavingsideaal van beide naties cruciaal.
‘[T]he common heart of those that share the Anglo-Saxon tradition is unalterably pledged to
good government, justice, and the right of a civilised people to make and administer its own
laws.’519 Begin juli schreef de krant op zeer bevlogen toon over de gezamelijke taak van de
Angelsaksen: Terwijl de Amerikaanse Engelsen vochten om Cuba te bevrijden, vochten de
Britse Engelsen om de ‘almost Spanish cruelties of the Khalifa in the Soudan’ te beïndigen.
De tegenstelling tussen de Angelsaksen en de continentale Europese mogendheden werd door
deze beschavingsmissies steeds groter, dacht de Daily Mail. Continentaal Europa was zelf nog
nooit voor de onderdrukten opgekomen, en zagen de missies dan ook onterecht aan voor
hebberigheid. Bovendien was een verenigd Angelsaksisch ras een nachtmerrie voor de rest
van Europa. ‘They need not worry. The Anglo-Saxon is uniting for peace, not for war. So
long as they leave our race to go its way, to develop its intentions, its civilisation, its religious
and political freedom, its justice, and its commercial genius, they will be let alone. But
otherwise—well, Santiago and Atbara are sufficient reply for the present.’520
Hoewel er dus veel over het Angelsaksische ras werd geschreven, was de raciale
puurheid van dit ras geen issue. De houding van The Spectator ten opzichte van ras maakt dit
duidelijk. Dit blad gaf in een artikel aan dat het karakter van een natie belangrijker was dan
raszuiverheid. Om het karakter van een natie te observeren, hoefde men enkel te kijken naar
dingen als leiderschap, religie, rechtssysteem en literatuur. De Verenigde Staten waren op deze
punten bijvoorbeeld nog steeds overweldigend Angelsaksisch, vond de krant. Over het Britse
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rijk schreef The Spectator dat de bevolking inderdaad steeds minder puur Angelsaksisch werd
wanneer alle blanke, zelfbesturende volken van het Britse rijk als één werden beschouwd. Het
blad betreurde dit echter niet, maar was juist blij met de uitbreiding, ‘for as long as our
governing force, our religious impulse, our law, and our literature remain Anglo-Saxon, the
mixture does good, not harm.’ Kortom, niet raszuiverheid was belangrijk, maar het behouden
van traditionele Angelsaksische waarden.521 De positie van het Angelsaksische ras ten opzichte
van andere rassen werd wel erg belangrijk gevonden. Aan het einde van het jaar maakte The
Spectator de balans op en concludeerde dat de belangrijkste ontwikkeling van 1898 de gestegen
positie van de Engelssprekende volken was. ‘The English-speaking races, in fact, disregarded
in 1897, are in 1898 regarded as the potential equals in combination of the remainder of the
world.’522 Een afbeelding uit de Daily Mail toonde dezelfde preoccupatie met de positie van het
Angelsaksische ras—al was ook hier raszuiverheid niet belangrijk. De afbeelding liet de
ontwikkeling van de vier dominante rassen zien wat betreft gebied en bevolkingsaantal.

Afbeelding 8 De opkomst van de Angelsaksen

Hand in hand met de positie van het Angelsaksische ras, ging ook het geloof in de
Imperial Destiny, of het lot van het ras. Hoewel hier niet erg veel over werd geschreven en er
geen uitgebreide toekomstvisies werden geschetst, werd de Destiny van de Angelsaksen wel
af en toe genoemd. Waar dan vooral bij werd stilgestaan was dat het Angelsaksische ras als
hoop voor de mensheid werd gezien. Wederom wist The Spectator het het beste te
formuleren: ‘With the vitality of the Anglo-Saxon race is, in our opinion, bound up the
triumph of what we hold to be the highest ideals in religion, in politics, in law, and in the
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whole social organisation. (…) [T]he ultimate hope of maintaining the cause of civilisation, of
humanity, and of a well-ordered social polity lies in the Anglo-Saxon alone.’523
The Spectator waarschuwde het ras tegelijkertijd ook tegen hoogmoed. Angelsaksen
moesten hun verantwoordelijkheden serieus nemen en niet enkel uit zijn op macht: ‘If either
the American or the British people think that they can obtain for our race anything like
universal empire by means of the Alliance, they will make a fatal mistake. The Anglo-Saxon
may lead the world, may be the trustee for all that is best in it, but if he tries to dominate the
globe in any selfish or exclusive spirit he is doomed to destruction. Only by acting unselfishly
and unexclusively can the Anglo-Saxons keep their great position.’ Het blad noemde
rechtvaardigheid en mededogen dus als voorwaarden voor Angelsaksisch succes. Het schetste
duidelijk geen wereld waarin overleving de enige graadmeter was, maar een wereld waarin
solidariteit ertoe deed. ‘If the Anglo-Saxon Alliance is made for mutual defence, and for
fellowship in guarding the highest ideals of life, it will flourish and succeed. If it is made with
a desire to secure universal dominance to our race it will perish from the rottenness which
ultimately overtakes every monopoly,—be it the Roman Empire or a combination in oil and
tobacco.’524
Samenvattend kan gezegd worden dat de zoektocht naar het brede, traditionele sociaal
darwinisme veel heeft opgeleverd. Superioriteitsgevoel, angst, beschavingsidealen en AngloSaxonism namen allemaal een belangrijke plek in binnen het imperialistische debat zoals dat
in de bladen werd gevoerd. Wat in het debat echter vooral opviel, is dat de vreedzame
aspecten van deze verschijnselen de meeste nadruk kregen. Solidariteit en idealisme waren
dus zeker geen onbelangrijke factoren in het imperialistische debat. Of hierbinnen (of naast)
ook een kern van puur darwinistische, biologisch deterministische argumenten of
rechtvaardigingen voor imperialisme bestond, zal in de volgende paragraaf worden
behandeld.

§4.4 ‘Brute force’ sociaal darwinisme
Het ‘brute force’ sociaal darwinisme kan niet volledig geïsoleerd worden onderzocht omdat
het vaak raakt aan de bredere elementen van Hofstadters definitie. In de vorige paragraaf zijn
daarom ook uitingen van de bladen besproken die wel stroken met het ‘brute force’ sociaal
darwinisme. Het beste voorbeeld hiervan is het Anglo-Saxonism. Hoewel in de vorige
paragraaf vooral de idealistische aspecten hiervan zijn benadrukt, kunnen andere onderdelen
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wel degelijk als puur darwinisme worden opgevat. Een voorbeeld was de beschrijving van
alle gunstige raseigenschappen die de Angelsaksen zo geschikt maakten om andere rassen te
overheersen. Een ander voorbeeld was de preoccupatie van de bladen met de positie van het
Angelsaksische ras ten opzichte van andere rassen. Wanneer bijvoorbeeld wordt aangenomen
dat voor evolutie niet zozeer echte fysieke uitroeiing van zwakkere rassen nodig was, maar
ook het opnemen van deze rassen binnen het eigen rijk gold, dan passen deze voorbeelden
goed binnen het strijdlustige sociaal darwinisme. Dat zij toch in de vorige paragraaf zijn
besproken en niet hier, komt omdat het Anglo-Saxonism als geheel in overwegend
idealistische termen werd besproken. Het bevatte wel elementen die overeenkwamen met
‘brute force’ sociaal darwinisme, maar de context en de manier waarop zij werden besproken
deed als geheel niet sociaal darwinistisch of biologisch deterministisch aan.
Wat bij het zoeken naar pure strijdlust het meeste opvalt, is dat er in de onderzochte
bladen in plaats van oorlogsverheerlijking juist veel argumenten tegen oorlog voorkwamen.
Het meest gehoorde argument dat tegen oorlog pleitte, was dat oorlog niet in het economische
belang van Groot-Brittannië zou zijn. Vooral in The Times en The Economist klonkt dit
argument haast als een mantra dat steeds werd herhaald. Oorlog was slecht voor de handel en
was bovendien een verkwisting van national resources. ‘Our trade has many interests’,
schreef The Times, ‘for which we are prepared in case of need to fight. But the greatest of all
our trade interests is peace.’525 Vrede was in het belang van de handelsgemeenschap en dus in
het belang van Groot-Brittannië: ‘Self-interest no less than temperament bids us to seek peace
so long as it is possible to do so’.526
Als het om China ging vonden de bladen over het algemeen dat er het beste een
diplomatieke oplossing gezocht kon worden om oorlog met Rusland te vermijden. Zelfs als
dit betekende dat er een compromis gesloten moest worden. ‘[T]o fight a second [foolish war
against Russia] out of pure fear that she may at some future time grow rich at our expense
seems to us the feeblest and least sagacious policy that we could pursue’, schreef The
Spectator.527 Of oorlog echt vermeden kon worden, was onzeker, maar dat dit de voorkeur
had, was duidelijk. Ook wat betreft Afrika benadrukten de bladen het belang van goede
betrekkingen met de Europese rivalen—in dit geval Frankrijk. Het was al decennia lang vrede
tussen de twee naties en dat moest worden gekoesterd. Ook voelden de bladen geen haat voor
Frankrijk; geen wens om het land te vernederen. ‘The French are regarded as neighbours, not
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quite friendly perhaps, but neighbours sill, with whom one can trade, and converse, and keep
up pleasant relations’.528
Er werden in de bladen herhaaldelijk oproepen gedaan aan het volk en de regering om
de kalmte te bewaren en koel en redelijk te handelen. The Spectator meende dat de wereld te
onrustig was geworden voor diplomatie. Staatsmannen hadden te maken met een haast
onafgebroken roep om gebied te annexeren of naties aan te vallen. Gelukkig was Salisbury
bedachtzaam en rustig genoeg om deze roep te weerstaan.529 Ook The Speaker en The
Economist vonden dat sommige kranten te oorlogszuchtig waren. The Economist
waarschuwde voor het ‘excited sensationalism’ van de jingoïstische delen van het volk en de
meer militante, chauvinistische kranten. Zij zouden het gevaar in China overdrijven en zouden
willen dat de regering stappen nam in de richting van oorlog. De jingoïsten en chauvinisten
roken volgens het blad ‘the great Armageddon of the nations’ al. Zelf was The Economist juist
blij met de afwachtende houding van Salisbury.530
Hoewel de onderzochte bladen dus opriepen tot kalmte en vrede, vonden ze zoals
gezegd niet dat Groot-Brittannië over zich heen moest laten lopen. Vrede was belangrijk,
maar niet tegen iedere prijs. ‘Our people have no wish for war’, schreef The Economist, ‘but
they are tired of being bullied and thwarted in every corner of the world.’531 Geen van de
bladen vond bijvoorbeeld dat Groot-Brittannië zich zonder slag of stoot uit China moest laten
wegdrukken. De reacties op de uitspraak van Michael Hicks-Beach, de minister van
Financiën, dat Groot-Brittannië bereid was om oorlog te voeren over de China kwestie, waren
veelzeggend. The Speaker gaf aan de uitspraken schokkend te vinden, maar veroordeelde ze
niet en vond dat de regering inderdaad stand moest houden.532 Voor The Spectator was het
zelfs een kwestie van zelfverdediging: ‘[I]t is better to die fighting than to die starving’,
schreef het blad.533
In Afrika gold hetzelfde. Geen van de bladen wilde oorlog met Frankrijk, maar GrootBrittannië mocht zich ook geen gebied laten afpakken. Vooral bij de kwestie Fashoda werd dit
mooi duidelijk. Er kon best vreedzaam met Marchand worden onderhandeld, maar over de
uitkomst kon geen misverstand bestaan: De Fransen zouden hoe dan ook vertrekken! The
Economist vatte de houding van de bladen het beste samen: ‘If the French want a war they can
have it, and that about any trifle they like. No one here wants a war. Most of us regard a war
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as, at the lowest, an abominable nuisance, interrupting all progress, and causing almost
indefinite loss. But there will be no more going back, no more concessions.’534
Dat het streven naar vrede vaak bij woorden bleef, viel vooral op bij de Daily Mail.
Ook deze krant gaf aan geen oorlog met Rusland of Frankrijk te willen. Oorlog in China was
‘an extreme thing’ en moest zo mogelijk worden vermeden.535 Geruchten over een eventueel
gewapend conflict met Frankrijk in West-Afrika noemde de krant ‘bloodstirring news’.536
Hoewel de krant dus het liefste de vrede wilde bewaren, was ze niet bereid daarvoor iets op te
offeren. Andere naties moesten dus precies doen wat de krant wilde: ‘If France is prepared to
change her attitude all over the World the two nations can be friends.’537 Hetzelfde gold voor
Transvaal: ‘Great Britain’s chief interest lies in peace, and were the Transvaal but
neighbourly Great Britain would be a generous ally.’538
Hoewel het voorgaande aantoont dat de vreedzame houding van de bladen in de
praktijk soms weinig voorstelde, laat het tegelijkertijd toch ook zien dat openlijke
oorlogsverheerlijking in de bladen weinig plaatsvond. Oorlog werd gezien als een middel, niet
als een doel. Zelfs de Daily Mail, de krant die door de andere bladen toch van jingoïsme en
oorlogszucht werd beticht, zei niet uit te zijn op oorlog met andere grootmachten. Zelfs in
deze krant klonk de roep om vrede. Een opvallend voorbeeld hiervan was de reactie van de
Daily Mail op een voorstel voor universele vrede van de Russische tsaar. In eerste instantie
reageerde de krant buitengewoon positief op dit voorstel. Het diende serieus onderzocht te
worden, vond ze. Of langdurige universele vrede werkelijk mogelijk was, betwijfelde de
krant, maar een betere verstandhouding tussen de mogendheden was in ieder geval het
proberen waard.539 Hoewel de toon van de krant enkele dagen later cynischer was, toont de
aanvankelijk positieve reactie wel aan dat er ook bij de Daily Mail geen sprake was van
openlijke, onbeschaamde, strijdlust. Dit gold ook voor andere dan redactionele artikelen in de
krant. Zo werden lezers in de sectie Daily Magazine herinnerd aan de realiteit van het
oorlogvoeren, met name de lijsten van dode en gewonde vaders, zonen en echtgenoten. De
prijs voor vrede was vaak goedkoper dan die voor oorlog, meende de krant.540
Dat de bladen oorlog met Frankrijk of Rusland liever wilden vermijden, is niet zo
opmerkelijk wanneer je bedenkt dat het hier ging om twee grote mogendheden die min of
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meer gelijkwaardig waren aan Groot-Brittannië. Op dat punt werd namelijk een duidelijk
onderscheid gemaakt. Met grote, gelijkwaardige naties wilden de bladen inderdaad liever
geen oorlog, omdat dat economisch zeer risicovol was. ‘[W]e have little patience with those
who regard a war with any first-class Power in the present situation of the world as a light
thing’, schreef The Spectator.541 Ook de Daily Mail liet er weinig twijfel over bestaan dat
oorlogen met beschaafde mogendheden vermeden dienden te worden. Voor The Speaker gold
hetzelfde: ‘Nothing could be more hateful to [Liberals] than the prospect of war with any
European or Christian Power.’542
Over oorlogen met mindere naties of volkeren—imperialistische oorlogen dus,
schreven de bladen niet op deze manier. Strijd met mindere volken hoefde niet vermeden te
worden, maar moest, zo nodig, worden aangegaan. Van dergelijke oorlogen vond wel
verheerlijking plaats. Na belangrijke veldslagen werd de moed en het organisatietalent van de
Engelse troepen geprezen en werden succesvolle militaire leiders geëerd. Waar in de leaders
dan vooral bij werd stilgestaan was het feit dat Groot-Bittannië machtig genoeg was om te
winnen—of om tegenstanders af te schrikken zodat niet gevochten hoefde te worden. Deze
obsessie om de sterkste, de rijkste, de machtigste te blijven gold ook voor de rivaliteit met
gelijkwaardige mogendheden. Toch lijkt het belangrijkste uitgangspunt hier telkens het
behoud van de eigen machtspositie. Over een evolutionaire noodzaak van militaire strijd
schreven de bladen niet. Oorlog was af en toe noodzakelijk voor bepaalde doeleinden, maar er
werd niet met grote urgentie over geschreven.
Militaire strijd werd door de bladen dus meer in praktische, machtspolitieke ovtermen
uitgelegd, dan in evolutionaire. Het was meer een middel dan een doel, want als dezelfde
voordelen konden worden behaald zonder oorlog, des te beter. ‘Not even the most warlike of
jingoes clamour in these days for knocking people down when the advantages they might
hope to obtain in the process have been already secured without it’, schreef The Times dan
ook.543 Dat ook imperialistische strijd slechts een middel was, was bijvoorbeeld goed te
merken toen er oorlog dreigde uit te breken tussen de Verenigde Staten en Spanje. Strikt
genomen zou het ‘brute force’ sociaal darwinisme hier dicteren dat de Verenigde Staten
Spanje moesten verpletteren. Immers, daarmee zouden de Angelsaksen een minder ras
verslaan—Spanje stelde immers niet veel meer voor op internationaal gebied. Toch waren
geen van de bladen enthousiast over de mogelijke oorlog. Ook nu bekeken ze de situatie
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voornamelijk vanuit economisch oogpunt. Ze hoopten dat er een vreedzame oplossing zou
komen, omdat oorlog slecht zou zijn voor de Britse handel. De Amerikanen zelf dachten er
volgens de bladen net zo over: ‘[T]he Americans […] are a sane people, and are quite aware
of the advantages of gaining their end by peaceful means’, schreef de Daily Mail.544
Uit de bezwaren tegen oorlog, onder beschaafde naties in ieder geval, valt ook op te
maken dat oorlog—in ieder geval deels—als een primitieve, achterhaalde bezigheid gezien
werd, zoals ook Spencer bijvoorbeeld vond. Dit past binnen het streven naar een vreedzame,
coöperatieve toekomst en staat haaks op het ‘brute force’ sociaal darwinisme. Dat de bladen
zo dachten, valt uit een aantal dingen op te maken. Allereerst is er het argument dat oorlog
slecht was voor de handel en de economie. Omdat beschaving aan economische ontwikkeling
gekoppeld werd, kwam dit argument er in feite op neer dat Groot-Brittannië te beschaafd was
voor militaire strijd. The Economist merkte dan ook op dat oorlog per definitie verlies
betekende en alle voortgang deed staken.545 Daarnaast maakten de bladen soms losse
opmerkingen die deze houding verraadden. Zo merkte de Daily Mail op dat alle diplomatie tot
stilstand kwam wanneer ‘angry men are shooting at each other’.546 Ook de reactie van The
Speaker op de uitspraak van Hicks-Beach (dat Groot-Brittannië bereid was oorlog te voeren in
China) wees in deze richting. Volgens het blad was de uitspraak erg agressief en hadden de
woorden van Hicks-Beach de gehele beschaafde wereld geshockeerd.547 The Speaker schreef
ook dat de beschaving nog niet zo ver gevorderd was als men vaak hoopte: ‘After all, we are
still but half civilised. We still think more of slaughter than of the saving of life. And in this
respect we are, if possible, rather worse than our great-grandfathers. They fought for hearth
and home. […] We fight mainly for better markets.’548
Van alle bladen liet The Spectator het duidelijkst merken geen heil te zien in een echte
overlevingsstrijd tussen de naties. Het blad gaf aan te geloven in de toekomst van het
Angelsaksische ras, maar meende dat een werkelijke ‘struggle for survival’ juist zonde zou
zijn van de positieve effecten van dit ras op de wereld: ‘With the vitality of the Anglo-Saxon
race is, in our opinion, bound up the triumph of what we hold to be the highest ideals in
religion, in politics, in law, and in the whole social organisation. Naturally, then, we hold it to
be for the good of mankind that the wellbeing and permanency of the two great Anglo-Saxon
communities should be put beyond all question. If they were to go under, or even to be forced
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to devote all their best energies to a bare struggle for existence, a great deal of what is noblest
and most worth keeping in human society would be destroyed.’549 Dit citaat geeft prachtig
weer dat het Angelsaksische ras in de bladen juist stond voor beschaving en dat de ‘struggle
for survival’ als een tegengestelde kracht werd gezien. Bovendien is het zeer opvallend dat
een van de weinige keren dat de bladen een sociaal darwinistische term gebruiken, de term
gebruikt wordt om tegen af te zetten. Wat The Spectator betreft was sociaal darwinistische
strijd dus vooral een schrikbeeld.
Dat strijd steeds meer de vorm van economische competitie begon aan te nemen, kan
ook worden gevonden in de bladen. Het beste werd dit verwoord door The Times: ‘Nations
must always struggle in one way or another for material advantages, but from a humanitarian
point of view it is satisfactory to note the growing tendency to determine the issue of their
struggles without actual war.’ Een sterke morele en financiële positie was in de huidige
internationale omstandigheden het belangrijkste. Er moest wel fysieke kracht op de
achtergrond aanwezig zijn, maar die hoefde niet altijd ingezet te worden, vond de krant. Ook
The Times geloofde dus dat commerciële competitie oorlog leek te vervangen. Daarnaast is
het interessant om op te merken dat ook deze krant wel stilstaat bij het humanitaire aspect,
maar het evolutionaire belang van de strijd niet noemt.
Dat de bladen juist geen sociaal darwinistische argumenten aanvoerden in hun
bespiegelingen over oorlog en imperialistische strijd, is zeker opvallend te noemen. Zelfs in
artikelen waarvan het onderwerp haast lijkt te vragen om collectief sociaal darwinisme, blijft
het uit. Het meest opvallend is dit in een leading article uit The Spectator van 3 september.
Naar aanleiding van het voorstel van de tsaar voor universele vrede vroeg het blad zich af of
een wereld zonder oorlog daadwerkelijk beter zou zijn. De hoofdvraag van het artikel luidde
als volgt: ‘Would mankind improve or degererate if war could be banished from the earth?’
Hoewel in het artikel wel enkele sociaal darwinistische redeneringen uiteen werden gezet,
gebruikte het blad ze zelf niet.
Volgens The Spectator dachten voorstanders van universele vrede dat het menselijke
karakter niet zou degenereren zonder oorlog: ‘The saving of human life and the struggle with
Nature, always ready to overwhelm and destroy, will be enough to maintain the knightly
qualities.’ Ook zou competitie op andere vlakken doorgaan: ‘Competition, again—the battle
of the mart and the Stock Exchange—will stir the nation’s blood and give it that stimulus and
excitement which is perhaps necessary for the social health. (…) The world without war will
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not go to sleep, but be kept alive by the excursions and alarms of commercial armies and
mercantile fleets.’ Tegenover deze visie stond wat The Spectator de ‘safety-valve view of
war’ noemt, ofwel de idee dat de passies van de mens periodiek gezuiverd moesten worden
door een oorlog. Hoewel The Spectator op deze argumenten niet inging, geloofde het blad wel
dat universele vrede demoraliserend zou werken. Volledig vreedzame samenlevingen uit het
verleden hadden volgens het blad niets nobels of waardevols voortgebracht in velden als kunst
of wetenschap. The Spectator concludeerde daarom dat universele vrede de wereld niet beter
zou maken: ‘that, though war may be a terrible evil, it has also something of good in it, and
that peace, though a good, may have something of evil. Man was meant for neither condition
wholly, and must accept both. It may be (…) his duty to avoid war and seek for peace, but we
know that he will never succeed entirely, nor must we whish him to do so.550
Naast het element strijd past ook het geloof dat ‘verliezende’ rassen horen te vervallen
of degenereren in het ‘brute force’ sociaal darwinisme. Dat bepaalde naties in verval waren,
werd door de bladen zeker erkend. Zij werden ziek of stervend genoemd. Toch werd het
sterven van deze naties niet binnen een specifiek evolutionair kader geplaatst; het werd niet
gevierd als een stap in de evolutie van de mensheid. Ook werd er niet altijd een meedogenloze
houding aangenomen ten opzichte van de ‘dying nations’. Over het algemeen werd vooral
stilgestaan bij wat de sterfte zou betekenen voor Groot-Brittannië. Men hoopte vooral dat het
geen problemen zou opleveren en dat het de Britse belangen nergens zou schaden. Want, zo
schreef de Daily Mail, ‘[t]here will be troublous wakes over some of the corpses’.551
Het Chinese rijk leed volgens Balfour aan catalepsie en The Spectator sloot zich aan
bij deze diagnose. Het rijk was niet aantoonbaar ziek, maar leek verlamd en zielloos. Het was
daarom niet in staat iets te ondernemen tegen de buitenlandse aasgieren. ‘It seems strange to
us, this death of an Empire from catalepsy; but still Empires have died before, and unless
there should be a change of dynasty (…) we have little hope for China, even if it should
escape for a time from the humiliating demands of European Ambassadors. After all,
insolvents die, like other people, of internal disease, and not of their creditor’s demands.’552
Enerzijds werd over het Chinese verval niet getreurd en werd het als een natuurlijk gegeven
beschouwd dat rijken soms stierven. Pogingen om het rijk tijdelijk overeind te houden
dienden vooral het Britse economische belang. Anderzijds werd het sterven van het rijk hier
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niet in evolutionaire zin uitgelegd en werd het niet gezien als een wenselijk resultaat van de
internationale strijd.
De verklaring voor het geleidelijke verval van het Spaanse rijk was niet eenduidig
sociaal darwinistisch, maar bevatte er wel elementen van. Volgens The Spectator was het
voormalige wereldrijk nu ‘unfeared in Europe and unremembered in the great struggles of the
world’. Volgens het blad kwam dit omdat de internationale omstandigheden in het nadeel van
Spanje waren veranderd. In het verleden waren de Spanjaarden succesvol geweest omdat ze
goede vechters waren. Daar had Spanje echter weinig meer aan nu niet fysieke kracht maar
organisatie steeds belangrijker werd. Het Spaanse volk was individueel nog steeds even
dapper en sterk als vroeger, maar was nooit goed geweest in het verzorgen van effectief en
efficiënt bestuur. Het had daarom altijd te maken met corruptie en verspilling van geld en
manschappen. Bovendien waren Spanjaarden van nature geen harde werkers. Deze slechte
eigenschappen waren steeds dominanter geworden in het Spaanse volk. Het resultaat was ‘that
they seem in the presence of advancing Europe, and especially of the energetic, uncontented,
pushing Anglo-Saxon, to be standing still’.553 Overigens verwachtte The Spectator wel dat
Spanje een doorstart zou maken: ‘No European nation has ever yet died in peace’.554
Ook wilden alle bladen het liefst dat de situatie zonder oorlog tussen de Verenigde
Staten en Spanje opgelost zou worden. Zelfs de Daily Mail wilde dus niet dat het Spaanse ras
verpletterd werd in strijd met de Angelsaksen. Als het toch op vechten aan zou komen, zou
Spanje absoluut verliezen, volgens de krant, ‘for the issue of a struggle between an AngloCeltic and a Latin race cannot be doubtful’. Oorlog zou de ondergang van het Spaanse rijk
betekenen, maar dat wilde de krant dus niet. De Daily Mail legde hier meer nadruk op het feit
dat de Verenigde Staten op het punt stonden zich imperialistische verantwoordelijkheden en
een beschavingsmissie op de hals te halen, dan op het feit dat het Spaanse rijk de afvalrace
aan het verliezen was.555 Ook enkele weken later vermengde de krant survival of the fittest
met idealisme en beschaving: ‘[H]ad Spain been a great nation as well as a courageous one
she would have made Cuba a bulwark of strenght and a credit to her name. As it is, she has
squandered blood ans treasure in senseless devastation and cruelty, and she will fall from
among the peoples of the earth unhonoured if not unwept’.556
Ook over het mogelijke verval van Groot-Brittannië werd geschreven. Daarbij werden
zowel individuele als collectieve sociaal darwinistische redenen voor verval en degeneratie
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genoemd. Zo refereerde de Daily Mail in een pleidooi voor imperialisme bijvoorbeeld aan het
verdwijnen van het Britse overwicht. Het industriële verval van de natie was volgens de krant
‘largely the fault of her well-bred, supine sons (…). But largely, also, it is inevitable; and the
State and individual can only partially stem the rising tide of foreign rivalry. Let us, however,
weld the giant Imperial family, people our vast provinces with our sons, exploit their
illimitable wealth, and the British Empire may yet dominate the world as even Britain never
did.’557
In The Spectator werd uitgebreider gespeculeerd over de vraag of een softere
samenleving ook softere individuen kweekte, zoals individuele sociaal darwinisten als
Spencer vreesden. Het blad besprak een artikel uit The Nineteenth Century waarin de vraag
werd gesteld of Engelsen nog wel moreel fit genoeg zouden zijn om de opofferingen te maken
die nodig waren om een grote oorlog te winnen. De auteur van het stuk was onder andere
bang dat het volk de levensstijl die het gewend was, niet op wilde geven. The Spectator
deelde deze angsten niet en meende dat ook democratiën succesvol konden zijn in oorlog
omdat ze een bepaalde volhardendheid hadden en goede leiders produceerden. Verder was
The Spectator het met het de auteur van het artikel eens dat individuele soldaten niet zwakker
waren geworden: ‘[T]he men who actually fight have [not] lost any of their ancient courage.
All recent experience proves that in that respect the English, Scotch, and Irish are precisely
what they always were, men who in in battle are among the most resolute of earth’s
children.’558
In december ging The Spectator verder in op het mogelijke verval van GrootBrittannië en de decadentie die hier wellicht aan ten grondslag kon liggen. Wat opvalt is dat
de situatie volgens het blad universeel was en bovendien tijdelijk. Volgens het artikel was er
een ‘lack of great men’ ontstaan in Groot-Brittannië, op alle vlakken van de samenleving. Dit
gebrek aan superieure, geniale personen had volgens het blad te maken met de angst en het
pessimisme dat er heerste: ‘There is a kind of languid despair among the Latin races, and of
hesitation as to ideals among the Teutonic races, out of which greatness does not come. Even
the strong doubt whether a period of decadence has not set in, and accept intolerable
phenomena coolly as evidences that some sort of a process of decay is going on. […] We do
not think the vacancy will last long, for we do not believe that any ideal has yet been attained,
and while a motive for effort remains, a nation cannot be “played out”; but the pause may
continue for some time […] and public affairs will display that tendency towards disaster
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which, if Europe be taken as a whole, marks them now. The world can get along without great
men, but it does not get along well.’559
Ook volgens de Daily Mail was de periode van angst en pessimisme slechts tijdelijk—
en dus niet het resultaat van sociale evolutie. Blijvende achteruitgang had niet
plaatsgevonden, dacht de krant: ‘The individuals of our race are as strong, keen, energetic,
and pushful as ever. It is the national life and the national diplomacy which seems to have
been invaded by some strange paralysis of inaction and cowardice’.560
Dat het Engelse ras achteruit kon zijn gegaan, was dus wel een idee dat speelde in de
bladen. Meestal werden de lezers juist verzekerd dat dit niet het geval was; dat het ras nog
even sterk was als vroeger. Hoewel dit vooral diende om het zelfvertrouwen van het volk op
te pompen en het wat strijdlustiger te maken, toont dit wel aan dat er enigszins sociaal
darwinistisch gedacht werd. Volgens The Speaker bewees de overwinning bij Omdurman dat
het ras niet vervallen was en dat Britse soldaten nog even dapper en goed georganiseerd
waren als in de dagen dat ze heel Europa aankonden. ‘It has proved once more, and at a time
when such proof was sorely needed, that the essential qualities of our race have not been
weakened; that we still have that power of patient, dogged concentration upon the work we
have undertaken which has given us so many of our triumphs in the past’.561
De krant die zich het meeste bezig hield met de stand van het ras was de Daily Mail.
Deze krant was dan ook het meest imperialistisch en had er dus een reden voor om het
zelfvertrouwen en de vechtlust van de natie te willen vergroten. De pesterijen van Frankrijk in
bijvoorbeeld de Soedan raakten volgens de krant een zeer gevoelige snaar omdat ze het
bestaansrecht van het Britse rijk aan de kaak stelden. Het was daarom een nationale plicht om
aan te tonen dat Britten zich niet lieten wegpesten uit angst voor oorlog: ‘We of this
generation have to rise to the heights of patriotism and self-sacrifice to which our forefathers
painfully attained. We may have to prove that we are no degenerate descendants of a glorious
stock.’562 De ondernemingen van grote imperialisten bewezen volgens de Daily Mail dat het
ras nog even viriel was als in de gloriedagen van het rijk. Juist daarom waren zij zo belangrijk
voor het zelfvertrouwen van de natie: ‘In these timorous days, in times when we are being
worsted in trade and diplomacy in most corners of the earth, it cheers the spirits of those who
know that the English people as a whole are as virile as in the days of Raleigh and Clive and
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Hastings, to feel that we have at either end of Africa really great men, Rhodes and Cromer,
and between them a connecting link in Kitchener.’563
Hoewel dus vooral bij het vermeende verval van het eigen ras wel enige sociaal
darwinistische factoren meespeelden, kan het ‘brute force’ sociaal darwinisme ook wat betreft
het element degeneratie niet veel worden teruggevonden in de bladen. Over de naties die de
race aan het verliezen waren, werd niet of niet meedogenloos geschreven. De enige werkelijk
meedogenloze opmerking kwam van The Spectator. Het blad besprak de bruikbaarheid van de
Masai in een koloniaal leger en merkte daarbij het volgende op: ‘When civilisation comes into
contact with a race of this kind it must either enlist or exterminate.’564 Dit was echter slechts
een losse opmerking, waar verder niet op in werd gegaan.
Wanneer ook The Fortnightly Review en The Nineteenth Century, twee invloedrijke
maandelijkse tijdschriften, worden meegenomen in het onderzoek, verandert het beeld
nauwelijks. Dit is opvallend omdat deze bladen relatief lange, meestal niet-anonieme,
artikelen plaatsten van auteurs die niet aan de bladen verbonden waren, waarmee zij dus ook
sociaal darwinistische auteurs de gelegenheid boden hun ideeën te publiceren. Artikelen uit de
twee bladen worden in de literatuur dan ook vaak aangehaald als voorbeelden van sociaal
darwinisme. Wanneer de zoektocht naar sociaal darwinisme echter wordt beperkt tot het jaar
1898 en bovendien tot artikelen over modern imperialisme, blijken ook deze tijdschriften vrij
weinig op te leveren.
Edward Dicey verklaarde het nieuwe Amerikaanse imperialisme in The Nineteenth
Century van september voornamelijk vanuit het instinct van het Amerikaanse ras, dat net als
het Engelse nu eenmaal de aangeboren neiging zou hebben om gebieds- en machtsuitbreiding
te zoeken en te heersen over zwakkere rassen. Het was deze rusteloze energie die ervoor
zorgde dat de Verenigde Staten hun Manifest Destiny omarmden en een imperialistische
mogendheid werden. Hoewel hieruit verschillende elementen van Hofstadters brede sociaal
darwinisme naar voren komen, is van ‘brute force’ sociaal darwinisme geen sprake.565
Ook een artikel in The Fortnightly Review van 1 december toonde vooral het
vreedzame Anglo-Saxonism waar Hofstadter over sprak. De auteur zag het imperialistische
succes van de Verenigde Staten als het succes van het Angelsaksische ras en benadrukte het
belang van samenwerking tussen de twee naties. Omdat de wereld steeds kleiner werd, was in
de toekomst niet meer het individu, de familie of zelfs de natie van belang, maar het ras. Voor
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beschaving zou de wereld afhankelijk zijn van het Angelsaksische ras. In het artikel werd niet
alleen de nadruk gelegd op de vreedzame kanten van het imperialisme, maar werd de
beschavingsmissie van het Angelsaksische ras zelfs lijnrecht tegenover het sociaal
darwinistische geloof in het recht van de sterkste geplaatst: ‘Let us, then, do all that we can
for the advancement of the race, and for the fostering of good feelings between its branches.
The English-speaking nations, if they act in harmony, and if they prove worthy of their high
destiny, hold the fate of the world in their hands. They can make right triumph over mere
might; they can render wars impossible without their permission; they can introduce an era of
peace and prosperity such as has been unknown in history (mijn cursivering).’566
In slechts twee artikelen over imperialisme speelde het revisionistische ‘brute force’
sociaal darwinisme wel een rol. Beide artikelen tonen aan dat de struggle for survival niet per
definitie met militaire middelen gevochten hoefde te worden en dat commerciële middelen
hetzelfde effect konden hebben. Allereerst was er een artikel uit The Fortnightly Review van 1
april, dat inging op de discussie rond drankhandel met West-Afrika. Tegenstanders meenden
dat de drankhandel de Afrikaan zou demoraliseren en wilde de inheemse rassen daarom
beschermen. De auteur van het stuk was juist een voorstander. Hij wilde eerlijke, vrije handel,
of dat nu om drank ging of om andere goederen.
De vraag die aan de discussie ten grondslag lag, was volgens de auteur of de
Afrikaanse rassen het commerciële contact met de blanke rassen wel zouden overleven: ‘We
know from past history, some of it quite modern, that there exists a natural law, that weak
ethnic stocks cannot stand intercourse with strong ones.’ Als de Afrikaanse rassen werkelijk
zwak waren, dan zouden zij van de aardbodem verdwijnen, want interactie tussen Europa en
Afrika was nu eenmaal onvermijdelijk. De auteur dacht echter niet dat dit zou gebeuren.
Afrikanen handelden immers al eeuwen met Europeanen en bestonden nog steeds. ‘[T]he
African is not like the Polynesian, the American, the Australian, stocks who have vanished, or
who are vanishing before white races, for the African is not vanishing, although the treatment
he has been subjected to has been more trying and more long continued than that which the
aforesaid races have faded away under. (…) [T]he African is a strong race, a steadily
increasing race, and one of the great World races of the future; and (…) being such, he will
come on all the quicker and all the saner for not being treated like an imbicile.’ Goed
beschouwd, volgt dit artikel een zeer consequent sociaal darwinistisch argument. De auteur
gaf immers geen oordeel over de inferioriteit danwel superioriteit van rassen, maar stelde zich
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enkel beschouwend op. Evolutie viel niet te vermijden en het betuttelen van de Afrikanen—
los van of ze nu een sterk of zwak ras vormden—had daarom geen enkele zin. 567
Ook uit een tweede artikel dat in The Fortnighty Review verscheen, bleek dat de
struggle for existence als commerciële, imperialistische compititie kon worden opgevat. Het
artikel ging over de mogelijke opdeling van China door agressieve naties. Volgens de auteur
zou deze opdeling een daad van commerciële oorlogvoering inhouden voor alle handelsnaties.
Het zou een groot gevaar vormen voor de toekomstige generaties, zeker nu bevolkingsgroei
de overlevingsstrijd in alle hevigheid deed losbarsten: ‘The struggle for existence is daily
becoming fiercer. This is mainly owing to the ever-increasing horde that is being driven to
seek a livelihood in manufacturing and distributing pursuits.’ Omdat de bevolking snel
toenam, werd de aanwinst en ontwikkeling van afzetmarkten steeds belangrijker. Het resultaat
daarvan was de scramble for territory in Azië in Afrika: ‘Trade is the life-blood of
manufacturing nations, and increased trade they must and will have, even if they have to
parcel out China and tumble down its dynasty to obtain it.’568
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Conclusie
Hoofdstuk 5

Het sociaal darwinisme heeft een bijzonder slechte reputatie. Het wordt meestal geassocieerd
met negatieve sociale en historische verschijnselen, zoals kapitalisme, militarisme,
imperialisme, en racisme. Hoewel er binnen de geschiedschrijving sinds de jaren 1960 veel
commentaar op de houdbaarheid van deze negatieve associatie is geuit, lijkt dit het algemene,
publieke gebruik van de term weinig te hebben beïnvloed. Sociaal darwinisme wordt door het
grote publiek en door veel historici nog steeds als oorzaak van veel negatiefs gezien. Ook de
opvatting dat het sociaal darwinisme een rol zou hebben gespeeld bij het stimuleren of
legitimeren van het eind negentiende-eeuwse imperialisme, blijkt erg hardnekkig. In deze
these is daarom onderzocht welke rol het sociaal darwinisme speelde in het imperialistische
denken van Britse kranten en tijdschriften aan het einde van de negentiende eeuw.
Wie over het sociaal darwinisme wil schrijven, ontdekt al snel dat het een begrip is
waar weinig overeenstemming over bestaat. Niet alleen of de slechte reputatie van het sociaal
darwinisme terecht is, maar ook de invulling van het begrip zelf staat ter discussie. In de
literatuur kunnen wat dit betreft twee tradities worden onderscheiden. De traditionele
interpretatie heeft het dominante beeld van het sociaal darwinisme bepaald. Ze benadrukt de
strijdlustige nalatenschap van het darwinisme. Begrippen als struggle for existence en survival
of the fittest zouden in het verleden volgens deze traditie even meedogenloos op het sociale
als op het biologische vlak zijn toegepast, zodat men geloofde dat er ook tussen naties of
rassen meedogenloze strijd en selectie moest plaatsvinden. Hoewel dit biologische
determinisme de kern vormt van de traditionele interpretatie, wordt het begrip door historici
binnen deze traditie veel breder ingevuld. Richard Hofstadter wijst bijvoorbeeld ook veel nietdarwinistische elementen aan en laat veel ruimte voor de vreedzame aspecten van het sociaal
darwinisme. Toch is de boodschap van de traditionele interpretatie, teruggedrongen tot de
kern, dat het darwinisme een strijdlustige, biologisch deterministische nalatenschap had.
Op basis van de reputatie van het traditionele sociaal darwinisme zou men in de eind
negentiende-eeuwse Britse kranten veel sociaal darwinistische argumenten voor imperialisme
verwachten. Het sociaal darwinistische denken zou in deze periode immers op een hoogtepunt
zijn geweest en zou militarisme en imperialisme hebben gestimuleerd. De traditionele
historici maken de werkelijke invloed van het darwinisme echter niet erg concreet. Om te
beginnen erkennen ze dat de werkelijke redenen voor het imperialisme niet biologisch, maar
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machtspolitiek en economisch van aard waren. Ze schrijven het darwinisme wel een
stimulerende rol toe, maar concretiseren deze rol niet. Het sociaal darwinisme was volgens
hen meer een mentaliteit dan een gedachtegoed. Wel zou het sociaal darwinisme zijn
verwelkomd als (pseudo)wetenschappelijke rechtvaardiging van het imperialisme en zou het
dus een nieuw argument zijn geweest voor imperialisten. Volgens Hofstadter moest het
darwinisme vooral het volk enthousiast maken voor expansie en werd het daarom omgevormd
tot een rechtvaardiging voor internationale rivaliteit en expansie. Op basis van deze
traditionele literatuur zou je in imperialistische kranten en tijdschriften dus veel sociaal
darwinisme verwachten. Er zou immers veel darwinistische taal zijn gebruikt bij het
rechtvaardigen van imperialisme, als was het enkel in de vorm van retoriek en propaganda
De tweede traditie, het revisionisme, verzet zich tegen deze interpretatie. Zij vindt de
definitie die traditionele historici gebruiken veel te breed en onnauwkeurig. Zelf stellen
revisionisten daarom de invloed van het darwinisme centraal en laten zij elementen die pre- of
ondarwinistisch zijn erbuiten. Als gevolg van deze smalle definitie, menen de revisionistische
historici dat het strijdlustige, biologisch deterministische sociaal darwinisme waar de
traditionele interpretatie op doelde, haast niet had bestaan. Het darwinisme zou als argument
voor strijd en selectie onder volkeren niet erg populair zijn geweest. Revisionisten
concluderen daarom dat het sociaal darwinisme geen rol van betekenis had gespeeld bij het
stimuleren of legitimeren van agressief imperialisme. Wel erkennen zij juist de vreedzame
nalatenschap van het darwinisme, die biologie niet als dictator erkende en vrede, solidariteit
en vrijheid benadrukte.
Op basis van de revisionistische literatuur zou je dus vrijwel geen strijdlustig,
biologisch deterministisch sociaal darwinisme verwachten in de kranten en tijdschriften. Wel
stellen revisionisten dat het weinige sociaal darwinisme dat ze wel vonden, de vorm van
oppervlakkige imperialistische propaganda had. Imperialistische kranten en tijdschriften
waren dus wel de juiste plek om te zoeken. Verder zouden op basis van het revisionisme
vooral vreedzame, idealistische rechtvaardigingen voor imperialisme moeten worden
verwacht. In het krantenonderzoek is dan ook gekeken welke propagandatechniek het meeste
werd gebruikt: de idealistische of biologisch deterministische.
Het krantenonderzoek wijst uit dat van het brede, traditionele sociaal darwinisme veel
elementen terugkwamen in de bladen. Het valt hierbij vooral op dat, hoewel de praktische
uitwerking meestal weinig vreedzaam was, in de rechtvaardiging van het imperialisme de
vreedzame, idealistische aspecten in ieder geval de meeste nadruk kregen. Zo was het geloof
in de superioriteit van de blanke rassen zeker een rechtvaardiging voor overheersing, maar
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stonden de bladen ook juist stil bij de verantwoordelijkheden die het schiep om voor goed
bestuur te zorgen. Het idee dat imperialistische overheersing de kans bood om de superieure
beschaving van de Britten te exporteren en afgelegen gebieden vrede en veiligheid te bieden,
werd sterk benadrukt. In Egypte verrichtte Groot-Brittannië fantastisch werk; in de Soedan
werd een moordlustige tiran verdreven; in Khartoem maakten de Britten plannen om een
school op te richten—die er in 1902 echt zou komen. Zelfs in China werden de activiteiten
van de Britten een idealistische gloed verleend doordat het algemene belang van vrije handel
werd benadrukt. Het Angelsaksische ras was de hoop van de mensheid, maar de voorwaarde
voor de dominantie van het ras was wel dat het rechtvaardig en met mededogen zou heersen.
Hoewel altruïstische motieven geen hoofdrol speelden, werden zij in alle bladen veelvuldig
aangegrepen om het handelen van Groot-Brittannië te rechtvaardigen. Het is veelzeggend dat
de Daily Mail van alle bladen de meeste aandacht voor het altruïsme en de liefdadigheid van
de Britten had. Het Angelsaksische ras verenigde zich voor vrede, niet voor oorlog, schreef
ze. Dat zelfs de meest imperialistische krant, die toch vaak van jingoïsme werd beschuldigd,
zich in deze mate beriep op idealistische motieven, toont aan dat het biologisch
deterministische alternatief niet erg populair kan zijn geweest als rechtvaardiging van
imperialisme.
In lijn met deze bevindingen, leverde de zoektocht naar puur, strijdlustig sociaal
darwinisme weinig op. Oorlog met gelijkwaardige naties werd door de bladen als iets
negatiefs gezien dat de handel zou schaden en al het beschaafde diplomatieke verkeer zou
doen staken. Het was een kracht die tegengesteld was aan beschaving. Imperialistische
oorlogen tegen mindere naties of volkeren werden wel wenselijk en vanzelfsprekend
gevonden. Zij konden aanleiding geven voor het verheerlijken van overwinningen op
inferieure volken en van de macht die over hen kon worden uitgeoefend. Toch deed de
behandeling van deze onderwerpen in de bladen meestal niet darwinistisch aan. De
evolutionaire noodzaak tot strijd en selectie werd nergens genoemd. Ook werden termen als
survival of the fittest en struggle for existence niet te pas en te onpas gebruikt, maar kwamen
zij juist zeer weinig voor. Het is veelzeggend dat de weinige keren dat darwinistische termen
wel gebruikt werden, dit juist binnen een vreedzame context, of zelfs in een anti-militaristisch
argument gebeurde. Dit lijkt de stelling van de revisionisten te ondersteunen, dat sociaal
darwinisme juist een anti-militaristisch scheldwoord was, gebruikt uit angst voor biologisch
determinisme. Hoewel de bladen wel erg uitweidden over de gunstige raseigenschappen die
de Angelsaksen zo geschikt maakten voor de overheersing van andere volkeren en zich erg
bezighielden met de positie van het Angelsaksische ras, werd het Anglo-Saxonism in
- 128 -

overwegend vreedzame, idealistische termen besproken. Sterker nog, de struggle for survival
zou zelfs het doel van de Angelsaksen, om vrede en rechtvaardigheid te verspreiden, in de
weg staan!
Op basis van dit onderzoek moet dan ook geconcludeerd worden dat als
rechtvaardiging van het imperialisme de idealistische, niet-deterministische argumenten het
belangrijkst waren. ‘Brute force’ sociaal darwinisme kwam weinig voor, zoals de
revisionistische literatuur al deed vermoeden. Het lijkt er dan ook op dat biologisch
determinisme inderdaad niet overeenkwam met de eind negentiende-eeuwse mentaliteit.
Sociaal darwinistische theorieën versterkten onder de oppervlakte wellicht bepaalde motieven
voor imperialisme, maar werden in de rechtvaardiging van het imperialisme juist nauwelijks
gebruikt. De Zeitgeist leek er inderdaad om te vragen dat primitieve motieven verhuld werden
met idealisme—niet met sociaal darwinisme. Vreemd genoeg lijkt het haast volledig
ontbreken van darwinistische termen er dus op te wijzen dat sociaal darwinisme juist niet als
propaganda werd gebruikt, terwijl beide historische interpretaties daar toch vanuit gaan. Van
sociaal darwinistische propaganda was in de onderzochte bladen in ieder geval haast geen
sprake. Op dit punt na, lijkt het gelijk vooral bij de revisionisten te liggen. Sociaal darwinisme
was wellicht een ‘Bad Thing’, maar lijkt niet de invloed te hebben gehad die het vaak wordt
toegeschreven. Hoewel Hofstadter misschien schuldig is aan deze ‘verkeerde’ interpretatie,
moet worden opgemerkt dat ook het beeld dat hij schetst erg overeenkomt met de resultaten
van dit onderzoek. Alleen zijn generalisatie wat betreft de biologisch deterministische kern
van het sociaal darwinisme, lijkt ongefundeerd.
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