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Hoe kon de verschrikking van de holocaust ontstaan in zowat het meest ontwikkelde land van de
wereld? Gezien het gigantisch aantal moorden was er een enorm netwerk van mensen bij nodig, en
dan rijst de vraag: hoe konden zovelen meewerken aan zulke wreedheden?
Richard Weikart, professor moderne Europese geschiedenis aan de Californische Staatsuniversiteit,
Stanislaus, heeft grondig de darwinistische wortels gedocumenteerd van vele aspecten van de naziterreur in zijn recent boek From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in
Germany [1] [Van Darwin naar Hitler: Evolutionaire ethiek, eugenetica1, en racisme in Duitsland].
Hij toonde aan dat het darwinisme veel grondslagen leverde voor de nazi-principes. Een voorbeeld:
Darwinisme ondermijnt de uniciteit, de bijzonderheid van de mens, en dat ondermijnt de heiligheid
van onschuldig leven. Het werkt als een neerwaartse glijbaan: eens dat de maatschappij dit pad afgaat, waarop een bepaalde klasse van mensen onwaardig bevonden wordt om te leven, is het moeilijk af te remmen voor andere klassen omdat de deur reeds ontsloten werd.
Darwinisme ondermijnt ook de goddelijke grondslag voor ethiek en moraliteit, zodat moreel relativisme de traditionele morele code vervangt. Het idee van evolutionaire vooruitgang wordt nu als
hoogste goed beschouwd (men ziet daarbij de contradictie over het hoofd dat het idee van ‘goedheid’ betekenisloos is wanneer moraliteit relatief is). En zo wordt het christelijke idee van medelijden met zieken en gehandicapten afgewezen als zijnde zwak en wordt vervangen door het idee van
dominantie van de sterken over de zwakken, en daarbij beweert men dat het verantwoord is dat de
zwakken worden geëlimineerd.
Het idee van evolutionaire geschiktheid werd niet enkel toegepast op individu’s maar ook op groepen. Weikart wijst erop dat de pré-darwinistische racistische ideeën gewoonlijk nog werden afgewezen door de overheersende christelijke wereldbeschouwing dat alle mensen afstamden van Adam
en Eva, maar de Duitse darwinistische racisten verwierpen de donkere ‘rassen’, want die zouden
nauwer verwant zijn met apen dan met ‘superieure’ blanke mensen. Dit had afschuwelijke consequenties in de Herero2-genocide in Afrika, in de vroege 20ste eeuw.[2]
De lijn van Darwin naar Hitler liep niet recht, omdat er zovele vertakkingen waren. Weikart toont
aan dat Darwins ideeën enorm populair werden in ontwikkelde Duitse kringen via de geschriften
van Ernst Haeckel3 en zijn frauduleuze tekeningen over embryo-ontwikkeling.[3] Haeckel beïnvloedde op zijn beurt Alfred Ploetz4, de oprichter van het ‘Deutschen Gesellschaft für Rassenhygie1

Eugenetica of eugenetiek (v. Gr. eugenès = van goede geboorte), de bestudering onder maatschappelijke controle van
methoden, die de erfelijke (fysieke of geestelijke) kwaliteiten van toekomstige generaties zouden kunnen verbeteren of
aantasten. Men onderscheidt: 1. negatieve eugenetica of preventieve eugenetica, met als doel de toename of het vóórkomen van ongewenste eigenschappen te voorkomen; 2. positieve eugenetica of progressieve eugenetica, met als doel
de toename te bevorderen – of althans afname tegen te gaan – van gewenste eigenschappen. (Encarta 2002).
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Herero, soms ook Veedamara en Ovaherero genoemd, behoren met de nauw verwante Mbanderu en Himba tot de
zuidwestelijke groep van de Bantoe sprekende volken. De (1986) ca. 100 000 Herero zijn vnl. woonachtig in Namibië,
alsmede in Noordwest-Botswana en Angola. Tijdens de Herero-oorlog (1904–1906) tegen de Duitsers werd hun aantal
van ca. 85 000 gereduceerd tot 25 000.
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Haeckel, Ernst (1834 - 1919), Duits filosoof en dierkundige, studeerde medicijnen en natuurwetenschappen en specialiseerde zich later in de dierkunde, waarin hij van 1862 tot 1908 hoogleraar te Jena was. Hij maakte vele reizen ter bestudering van diersoorten, o.a. naar Nederlands-Indië, en publiceerde daarvan boeiende reisverslagen. Haeckel was een
vurig aanhanger van Charles Robert Darwin en publiceerde nog vóór diens The descent of man een algemeen genealogisch systeem van de organismen, waarin hij de evolutietheorie ook uitdrukkelijk op de mens toepaste. (Encarta 2002).
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Alfred Ploetz, zie http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ploetz.
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ne’5, de eerste eugenetische organisatie. Deze organisatie herbergde ook Julius Lehmann6 als een
leidinggevend lid. Hij was een racistisch eugeneticus en belangrijkste publicist van medischwetenschappelijke leerboeken en had veel contacten met Hitler, vanaf 1920.
Deze ideeën werden niet alleen wijd verspreid in elitaire academische kringen,
maar sijpelden neerwaarts de Weense pers binnen, in Hitlers dagen vóór de Eerste Wereldoorlog. Na de opkomst van Hitler verspreidde de nazi-propaganda
deze ideeën verder de massa’s in. Eén film Opfer der Vergangenheit7 (1937)
[Slachtoffer van het verleden], toonde een misvormd persoon en er werd bij
verklaard:
‘Alles wat in de natuurlijke wereld zwak is zal onvermijdelijk vernietigd
worden. In de laatste decennia heeft de mensheid vreselijk gezondigd
tegen de wet van natuurlijke selectie. Wij hebben niet alleen het leven
onderhouden dat onwaardig is te leven, wij hebben het zelfs toegestaan
zich te vermenigvuldigen! De afstammelingen van deze zieke mensen
zien er zó uit!’
Droevig is het vandaag te zien dat dezelfde filosofie die eens het nazisme ondersteunde, als een feit wordt aangeleerd in westerse media en onderwijsinstellingen. En atheïstische filosofen zoals Peter Singer8 en James Rachels hebben
dezelfde redenering gevolgd als de nazi’s. De heiligheid van het menselijk leven wordt ondermijnd
en dus moet onvrijwillige euthanasie toegestaan worden, b.v. bij misvormde pasgeborenen. Dit
toont aan dat indien wij niet leren van de geschiedenis, wij deze waarschijnlijk zullen herhalen.
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