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Hoofdstuk 1   Inleiding en onderzoeksvraag 

§ 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 

 

Deze scriptie heeft als onderwerp: evolutionaire verklaringen van geweld met bijzondere 

aandacht voor geweldsbeheersing. Een aanleiding is het boek Met alle geweld van de filosoof Hans 

Achterhuis waarin hij zoveel mogelijk facetten en gezichten van geweldgebruik tracht te 

analyseren en te presenteren in onderling verband.1 Zijn uitgangspunt hierbij is dat er tussen de 

verschillende manifestaties van geweld, zoals staatsgeweld, seksueel geweld, oorlogsgeweld, etc., 

nauwe verbindingen kunnen bestaan en dat die verbindingen zichtbaar kunnen worden gemaakt 

door middel van “een diversiteit van wijsgerige benaderingen”.2 In zijn boek stelt hij zich de 

volgende vragen: welke perspectieven om geweld te begrijpen zijn te onderscheiden, welke 

gezichten ervan tekenen zich af en welke bronnen en oorsprongen ervan zijn te lokaliseren? Een 

van de invalshoeken van het verklaren van het menselijk geweld is de natuurlijke oorsprong van 

geweld. Een deel van zijn boek is hieraan gewijd en hij beschrijft hierin verklaringen van geweld 

vanuit Darwins evolutieleer. 

Een tweede aanleiding is de cursus ‘Darwins filosofische erfenis. De evolutie van cognitie, cultuur 

en moraal’,  die ik op de Open Universiteit in 2015/2016 onder leiding van. Prof. Dr. C.R. 

Palmerino en Drs. F. van Caspel heb gevolgd. Mijn interesse in de ongelooflijke invloed van 

Darwin, toen en nu, is daardoor aangewakkerd.  De onderwerpen die daarin werden besproken 

lieten zien hoe actueel de erfenis van Darwin nog steeds is. Dat discussies over het wel of niet 

aanwezig zijn van een biologische verklaring van geweld en geweldloosheid nog steeds actueel 

zijn las ik in een wetenschappelijk artikel dat besproken werd in de Volkskrant van augustus 2018, 

waarin men zich afvroeg of huiselijk geweld op een evolutionaire grondslag wijst. Een van de 

auteurs, antropoloog Michael Gurven van de University of California, meende van niet. Maar in 

een reactie op dat onderzoek vond zijn collega Elizabeth Pillsworth, eveneens verbonden aan die 

universiteit, dat er wel degelijk aanwijzingen waren voor een evolutionaire basis van huiselijk 

geweld. Er bleek namelijk uit het onderzoek dat vrouwen bij de Tsimane-indianen, die 

gewelddadig behandeld werden door hun mannen, méér kinderen baarden! Dat zou volgens haar 

een evolutionair voordeel kunnen zijn. Gurven vond de reactie van zijn collega te voorbarig. 

Naar zijn idee was nader onderzoek nodig naar meerdere generaties. Voor mij is interessant dat er 

nog steeds gezocht wordt naar culturele of evolutionaire verklaringen van geweld. Wie er gelijk 

heeft is nu niet aan de orde. Maar dat er nog steeds een gedachtewisseling plaatsvindt op 

wetenschappelijk gebied over het wel of niet aanwezig zijn van evolutionaire verklaringen voor 

geweld, laat zien dat het onderwerp nog steeds actueel is.3 

                                                             
1 Achterhuis H., Met alle geweld (Amersfoort 2008) 24. 
2 Achterhuis, Met alle geweld 25. 
3 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/is-er-een-evolutionaire-verklaring-voor-huiselijk-geweld-~b2ca6435/ 
(geraadpleegd 20-8-2018). 
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Geweld is een uiting van agressie. Agressie hoeft zich niet altijd te uiten in geweld. Agressie 

omvat het begrip geweld maar is veel ruimer.4 Achterhuis definieert geweld als “het min of meer 

intentioneel toebrengen of dreigen toe te brengen van schade aan mensen of voorwerpen”.5 Met 

intentioneel bedoelt hij dat het schade toebrengen ook het doel was, dit in tegenstelling tot 

agressie in het algemeen dat soms ook het doel heeft om alleen maar af te schrikken. Er hoeft 

dan geen intentie aanwezig te zijn om schade toe te brengen. Achterhuis verwijst tevens naar het 

handboek Militaire ethiek waarin gesteld wordt dat agressie een aangeboren drift is die in elk 

mens en dier aanwezig is, en dat geweld “een beoogde aantasting is van de fysieke of psychische 

integriteit van mensen of de territoriale integriteit van landen en volken.”6 Toch worden de 

begrippen agressie en geweld vaak aan elkaar gelijkgesteld. De Waal gebruikt de term agressie 

zelfs ruimer, namelijk voor alle openlijke conflicten tussen individuen.7 In het volgende 

hoofdstuk ga ik nog wat dieper in op de definitie van Achterhuis. Zijn definitie lijkt alleen op 

mensen toepasbaar te zijn. In deze scriptie zullen de begrippen agressie en geweld beide worden 

gebruikt. 

Achterhuis bespreekt naast allerlei auteurs die geweld vanuit een culturele verklaring benaderen 

ook zeven denkers in zijn boek die geweld ook vanuit de evolutieleer van Darwin verklaren. Deze 

denkers zijn de etholoog Konrad Lorenz, de sociobioloog Edward Wilson, de primatoloog Frans 

De Waal, de psychoanalyticus Erich Fromm, de bioloog Richard Dawkins, de evolutionair 

psycholoog Steven Pinker en de historicus Azar Gat. Achterhuis functioneert voor mij via zijn 

boek Met alle geweld en het vervolg erop De kunst van het vreedzaam vechten vooral als 

informatieverstrekker en criticus. Door zijn brede studie is voor mij duidelijk geworden welke 

verschillende verklaringen over het bestaan van geweld mogelijk zijn. De zeven denkers zijn 

fervente verdedigers van de evolutieleer en van Darwins’ theorie in het bijzonder. Maar de 

interpretaties weerspreken elkaar soms, soms vullen ze elkaar aan of zijn een totaal andere weg 

ingeslagen.  

Wat mij opvalt is dat vele auteurs niet alleen agressie onderzoeken maar ook agressiebeheersing 

bespreken, soms marginaal, soms uitgebreid. Ik ben benieuwd naar de rol van agressiebeheersing 

in de verschillende verklaringen. Naar mijn mening zijn agressie en agressiebeheersing niet van 

elkaar los te koppelen. De beheersing van agressie lijkt mij net zo belangrijk om leven in stand te 

houden. De door Darwins tijdgenoot, de socioloog Herbert Spencer, ingevoerde term survival of 

the fittest houdt niet in dat het om het sterkste organisme gaat, maar om het best aangepaste! Men 

kan redeneren vanuit het meest agressieve organisme; met geweld kan dat organisme alles 

uitroeien wat in de weg staat. Maar dat kan fataal aflopen. Teveel uitroeien leidt tot het einde van 

het leven. In het meest extreme geval is het sterkste organisme de enigste overlevende. Daarom 

zou er ook een agressie-beheersend mechanisme aanwezig moeten zijn dat er voor zorgt dat er 

geen totale uitroeiing plaatsvindt. Naar mijn idee is dat mechanisme aanwezig want anders zou er 

nog maar weinig leven aanwezig zijn. Dat doet ook recht aan de gedachte van de best aangepaste. 

                                                             
4 Breakwell G.M., Omgaan met agressief gedrag (Baarn, Intro 2000) 18. 
5 Achterhuis, 78. 
6 Achterhuis, 651. 
7 De Waal F., Evolutionaire ethiek, agressie en geweld. Lessen van primatenonderzoek. Groepen, tijdschrift voor 
groepsdynamica en groepspsychotherapie Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) 
oktober 2007 jubileumnummer 42. 
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Best aangepast kan dan agressie inhouden met op het juiste moment een tempering daarvan. Niet 

iedereen denkt zo. Er zijn ook auteurs, zoals de verderop genoemde Christian Vogel, die denken 

dat een agressieremmend mechanisme geen overlevingskans biedt aan de organismen. Hun 

mening zal verderop in hoofdstuk 3 van de scriptie besproken worden. Agressiebeheersing kan in 

velerlei gedaanten optreden. Onderwerpingsgedrag is er een van. Een bekend voorbeeld is de 

onderwerping van dieren aan de sterkste door op de rug te gaan liggen en de kwetsbare buik te 

tonen. Een op zich levensgevaarlijke actie die slecht kan eindigen maar meestal de aanvaller tot 

rust brengt. Andere gedaanten zijn verzoeningsrituelen, vlooien, seks, lachen, vluchten, 

verstoppen, maar ook verschuiving naar één persoon, de zogenaamde zondebok, waardoor 

agressie gereguleerd wordt maar nog niet verdwenen is.8 Agressie kan gekanaliseerd en daardoor 

geremd worden door verschuiving naar een spel zoals boksen of door de woede af te reageren op 

een voorwerp zoals i.p.v. een persoon te slaan een glas kapot te gooien, etc. Kortom het gaat dus 

niet alleen om het elimineren van agressie maar ook om het beheersen, voorkomen of kanaliseren 

van agressie waardoor de eventuele gevolgen minder ernstig zijn. 

In het kader van een masterscriptie is een studie van alle zeven denkers te groot. Daarom heb ik 

gekozen voor drie denkers die geweldsbeheersing duidelijk hebben behandeld in hun 

verklaringen, hetgeen geleid heeft tot de onderzoeksvraag: Op welke verschillende wijzen laten de bioloog 

Konrad Lorenz, de primatoloog Frans de Waal en de psycholoog Steven Pinker, geweldsbeheersing een rol spelen in 

hun, op Darwins evolutieleer gebaseerde, verklaringen van geweld? 

De eerste denker is de Oostenrijkse etholoog Konrad Lorenz die door zijn boek Over agressie bij 

dier en mens voor die tijd nieuwe inzichten heeft gegeven in het dierlijk gedrag. Als tweede auteur 

de Nederlandse primatoloog Frans De Waal die verscheidene studies heeft gedaan naar het 

gedrag in het algemeen en naar agressie en agressiebeheersing bij (mens)apen in het bijzonder. 

Als derde de Canadese evolutionair-psycholoog Steven Pinker die de vermindering van geweld bij 

de mens door de tijd heen heeft aangetoond en dit onder andere heeft verklaard vanuit de 

evolutieleer.  

Ik zal nu eerst mijn keuze voor deze drie auteurs nader uitleggen met een korte samenvattende 

beschrijving van hun theorieën. Konrad Lorenz benaderde agressie vooral als een drift, als 

instinct. Hij stelde de vraag: “Waarom vechten levende wezens eigenlijk met elkaar?”9 Vervolgens 

legde hij uit dat de strijd om het bestaan niet alleen over soort tegen soort gaat maar ook om 

concurrentie tussen naaste verwanten. Agressie is volgens hem van belang om instandhouding 

van het leven te bewerkstelligen maar de spontaniteit van de agressiedrift maakt deze risicovol. 

Agressie wordt, volgens Lorenz, beheerst door redirected activities. Dit zijn bepaalde gedragingen 

die in de loop der tijd hun eigenlijke oorspronkelijke functie verloren hebben en zijn veranderd in 

riten, een term die door de bioloog Nico Tinbergen is ingevoerd. Deze riten veroorzaken weer 

nieuwe zelfstandige instinctbewegingen die, onder andere, als doel hebben agressie te 

beteugelen.10 Agressie komt vooral voor bij dieren die ook in staat zijn om een persoonlijke band 

                                                             
8 Verplaetse J., Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van de moraal (Uitgeverij Nieuwezijds 2014) 52.  Zie ook: 
Nelissen M., De bril van Darwin. Op zoek naar de wortels van ons gezag (Lannoo 2015)93. 
9 Lorenz K., Over agressie bij dier en mens (Amsterdam 1965) 35. 
10 Lorenz, Over agressie 90. 
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aan te gaan. Volgens Lorenz komt een agressieremmend systeem bij de mens niet voor. Hij 

verklaart dat door het gegeven dat de mens in zijn voorouderlijke toestand een ongevaarlijk dier 

was. Dieren die gemakkelijk soortgenoten kunnen doden vanwege hun fysiologische wapens 

(klauwen, tanden, etc.) zouden beschikken over een agressieremmend mechanisme. Fatale 

confrontaties met bijvoorbeeld beren, leeuwen of tijgers trachtte de mens te vermijden omdat hij 

deze toch zou verliezen.11 Een agressieremmend mechanisme bij mensen is dan niet nodig 

volgens Lorenz. Een leerling van Lorenz, de etholoog Irenäus Eibl-Eibesfeldt trachtte aan te 

tonen dat ook de mens over agressieremming beschikt. Maar de Duitse primatendeskundige 

Christian Vogel bekritiseerde hem met de stelling dat de evolutie een agressieremmend 

mechanisme geen kans geeft. ”Een mechanisme dat agressie remt, ondermijnt de noodzakelijke 

brutaliteit”.12 

Frans De Waal benadrukt veel meer de niet-agressiekant. Hij bestudeerde verschillende 

verschijningsvormen zoals verzoening en bemiddeling. Volgens De Waal is het verkeerd om 

agressie los te koppelen van de sociale omgeving waarin deze plaatsvindt. Agressie is een 

onlosmakelijk onderdeel van sociale verhoudingen. In zijn opinie hoeft agressie helemaal niet 

negatief te zijn. Vroeger dacht men dat agressie voor verwijdering zorgde maar onderzoeken 

tonen aan dat binnen groepen van meer sociale dieren het contact na agressie juist toeneemt!13 De 

Waal beschouwt agressief gedrag als een uitdrukking van conflicten tussen individuen en ziet dit 

als functioneel binnen sociale verhoudingen. Agressieremming is, volgens De Waal, waarschijnlijk 

ontstaan door de zorg voor nakomelingen. Zelfs krokodillen houden hun pasgeboren jonkies 

tussen hun bek met grote tanden op een ‘tedere’ wijze vast.14 Overigens kan ook het 

tegenovergestelde beweerd worden. Agressie wordt opgewekt om de nakomelingen te 

beschermen. De Waal ziet dus zowel een biologische als een sociale (culturele) component in 

agressie en agressiebeheersing. Agressie kan zelfs eerder als een keuze gezien worden dan als een 

drift.15  

Steven Pinker stelt de vraag “of de afname van geweld kan worden toegeschreven aan een 

recente biologische evolutie?”16 Hij gaat ervan uit dat het menselijke genenpakket in de afgelopen 

tienduizend jaar in het algemeen niet veranderd is maar hij realiseert zich ook dat een kleine 

aanpassing in één gen toch op korte termijn, dus in enkele generaties, een verandering kan 

bewerkstelligen. In het Human Genome Project heeft men door bepaalde technieken kunnen 

aantonen dat er op korte termijn toch veranderingen zijn ontstaan in genen die te maken hebben 

met het zenuwstelsel en dus cognitieve of emotionele functies kunnen betreffen zoals agressie en 

agressiebeheersing. Harde bewijzen zijn nog niet geleverd dat “de recente biologische evolutie 

onze neiging tot gewelddadigheid of geweldloosheid een duwtje kan hebben gegeven.”17 Pinker 

ziet dus wel een mogelijkheid dat agressiebeheersing vanuit een evolutionair perspectief te 

                                                             
11 Verplaetse, Het morele instinct 52-53. 
12 Verplaetse, 54. 
13 De Waal, Evolutionaire ethiek 43. 
14 De Waal F., Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen (Het Spectrum Utrecht 1988) 19. 
15 De Waal, Evolutionaire ethiek 42. 
16 Pinker S., Ons betere ik. Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt (Amsterdam/Antwerpen 2011) 848. 
17 Pinker, Ons betere ik 861. 
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verklaren is maar geeft naar mijn mening in zijn duizend pagina’s tellend boek vooral een 

historische onderbouwing van de afname van geweld op basis van data.  

Ik heb voor deze drie auteurs gekozen omdat zij verklaringen geven die chronologisch na elkaar 

zijn ontstaan en die vanuit de studie van dier (door Lorenz), aap/mensaap(door De Waal) en de 

mens als individu en in groepsverband (door Pinker) ontwikkeld zijn. Zodoende heeft het 

onderzoek een cultuurhistorisch karakter. Zij bekritiseren elkaar maar vullen elkaar ook aan. 

Zowel Lorenz als De Waal gebruiken hun observaties en conclusies van dieren voor het verklaren 

van het gedrag van de mens. Pinker heeft geen dieren geobserveerd. Hij bestudeert mensen en 

groepen, en haalt deels zijn informatie uit de biologische wetenschap. In deze masterscriptie 

zullen de primaire bronnen van deze auteurs verder uitgediept worden en tevens zullen ook 

analyses van hun werken de revue passeren. Alle drie hebben het over agressie en geweldafname. 

Ze zijn alle drie overtuigd van de invloed van de evolutie. Lorenz legde een accent op agressie als 

instinct en beschrijft de mogelijkheden om die agressie te temperen. De Waal legt de nadruk op 

de agressieremming door te wijzen op het oeroude door de evolutie gevormde vermogen van 

empathie. Ook dat kan als instinct beschouwd worden. En Pinker bekijkt de afname van geweld 

onder andere vanuit een evolutionair oogpunt maar óók vanuit een culturele achtergrond. Zijn 

lijvige boek, Ons betere ik, geeft dan ook meer een (cultuur)historische overzicht dan de boeken 

van Lorenz en De Waal.  

 

§ 1.2 Status quaestionis 

 

Hans Achterhuis heeft de verklaringen van geweld, van deze drie denkers, bestudeerd en 

geanalyseerd in zijn boeken Met alle geweld en De kunst van het vreedzaam vechten. Zijn analyses en 

gedachten omtrent de genoemde auteurs zullen uitgebreid aan de orde komen. In zijn boeken 

wordt zijdelings agressiebeheersing behandeld. De analyse van Achterhuis van de biologische 

oorsprong van geweld, als onderdeel van zijn totale studie over geweld, wil ik verder uitdiepen. 

Legt Achterhuis vooral het accent op het fenomeen geweld, ik tracht in mijn scriptie de nadruk te 

leggen op geweldsbeheersing. En dan met name op de eventuele evolutionaire oorsprong van 

geweldsbeheersing of agressieremming. De noodzaak van geweldsbeheersing wordt wel 

aangestipt door Achterhuis, hij stelt dat als wij de mens van nature als strijder zien, het van 

dringend belang is om de mogelijkheid van geweld te verminderen en conflicten op te lossen.18 

Door zijn boeken ben ik op de namen van de drie te bespreken auteurs gestoten, en soms ook op 

de namen van critici van de drie auteurs. Op basis daarvan ben ik verder gaan zoeken in de 

oorspronkelijke bronnen, dus de publicaties van Darwin, Lorenz, De Waal en Pinker. Ik heb voor 

Lorenz gekozen vanwege zijn uitgesproken stelling dat agressie een instinct is. Daarom ben ik 

benieuwd hoe hij omgaat met agressie- of geweldsbeheersing. Hoe verklaart hij dan het feit dat 

geweld toch geremd of beteugeld kan worden? Ook De Waal heeft het over agressie maar komt 

aan met enkele aspecten die agressie intomen of zelfs voorkomen, namelijk verzoening en 

empathie. Ik ben benieuwd hoe De Waal dat verklaart vanuit de evolutieleer. Tot slot heb ik voor 

                                                             
18 Achterhuis H., en Koning N., De kunst van het vreedzaam vechten (Amersfoort 2014) 118. 
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Pinker gekozen omdat hij in zijn studie duidelijk aantoont dat geweld door de historie heen 

afneemt. Ik ben benieuwd in hoeverre hij, als evolutiepsycholoog en historicus, de 

geweldsafname niet alleen vanuit de cultuur verklaart maar vooral vanuit de evolutieleer. Om een 

mening over hun beweringen te geven heb ik uiteraard hun boeken en andere publicaties gelezen 

en bestudeerd. En tevens heb ik de publicaties van enkele besproken critici in Achterhuis’ boek 

opgezocht en besproken. Daardoor stuit men vanzelf weer op andere critici die van belang zijn 

voor een beter begrip van de issues die besproken gaan worden. Een andere informatiebron was 

voor mij het boek van Buskes Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld.19Dat boek 

geeft een beeld van alle disciplines die direct of indirect te maken hebben met de erfenis van 

Darwins denkbeelden.  

Zoals eerder vermeld, ging Lorenz ervan uit dat agressie een instinct is dat zowel bij mens als dier 

erfelijk bepaald is. Eigenlijk alle gedragingen van dieren, en dus ook de mens, baseert hij op 

instincten. De theorie van Lorenz wordt besproken in hoofdstuk 3. Tevens zullen enkele auteurs 

besproken worden die kritiek op bepaalde aspecten van zijn theorie hebben geformuleerd, zijn 

theorie aanvulden of ondersteunden. Critici waren onder andere de bekende evolutiebioloog 

Richard Dawkins20 en de oorlogshistoricus Azar Gat. 21 Hun kritiek zal ook in het hoofdstuk over 

Lorenz besproken worden. Een kritische analyse van zijn begrip instinct wordt gedaan door 

filosoof en bioloog Ingo Brigandt in The Instinct Concept of the Early Konrad Lorenz.22 Zijn analyse 

gaat over instinct in het algemeen, dus ook over agressie. Brigandt legt uit waarom Lorenz claimt 

dat er geen transitie plaatsvindt tussen enerzijds de ontogenetische- en anderzijds de 

fylogenetische gedragselementen. Erich Fromm bekritiseerde het belang van instinct als drijfveer 

voor agressie en net als Achterhuis analyseerde en bekritiseerde Fromm het hydraulisch model 

van Lorenz. Harvard bioloog Edward Wilson stelde in zijn boek On Human Nature dat hij het niet 

met Lorenz eens was dat instinct de verklaring voor agressie zou zijn.23 De reeds genoemde 

Irenäus Eibl-Eibesfeldt trachtte te bewijzen dat agressiebeheersing wél bij de mens voorkwam en 

niet alleen maar bij dieren, zoals Lorenz beweerde. In een artikel van Dr. Anna Kudryavtseva, 

gespecialiseerd in Postgenomic Studies aan de Russian Academy of Science, wordt bevestigd dat 

de agressie in Lorenz’ theorie van geaccumuleerde energie zich moet ontladen. En ook de andere 

twee auteurs: Frans De Waal en Steven Pinker bekritiseren soms Lorenz. Mijn uiteindelijk streven 

is uit te leggen wat de verklaring van Lorenz was en hoe dat wel of niet stand hield na kritieken 

en door de tijd heen. 

Frans De Waal gaf, zoals al eerder is aangegeven, een andere verklaring. Zijn theorie ga ik 

bespreken in hoofdstuk 4. De Waal ziet empathie vooral als agressieremmend vermogen. Darwin 

gebruikte nog niet het woord empathie, maar sympathie. Filosoof-bioloog Cor van der Weele 

tevens hoogleraar humanistische wijsbegeerte te Wageningen, uitte kritiek op De Waals gebruik 

van empathie in plaats van sympathie. En ook was De Waal volgens haar niet heel duidelijk in 

                                                             
19 Buskes C., Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (Amsterdam 2013). 
20 Dawkins R., The Selfish Gene (1976) 30th edition Oxford (Oxford University Press 2006) 2. 
21 Gat A., War in Human Civilization (Oxford University Press 2006). 7, 128-129. 
22 Brigandt I., The Instinct Concept of the Early Konrad Lorenz. Journal of the History of Biology, Vol. 38 No 3 
(Autumn, 2005) 571. 
23 Wilson E.O., On Human Nature (Harvard University Press 2004) 101-107. 
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zijn uitleg wat precies de tegenoverstellingen zijn van de begrippen empathie en eigenbelang.24 De 

hypothese van De Waal werd ook door Achterhuis geanalyseerd. De Waal maakte gebruik van 

het zondebokmechanisme. Dit mechanisme komt er in het kort op neer dat agressie zich kan 

verplaatsen naar één slachtoffer. Achterhuis ging in zijn boek hierop in en confronteerde de 

gedachten van De Waal over dit mechanisme met die van de Franse filosoof Girard,25 die zich 

ook bezighield met het zondebokmechanisme.26 In een review door Richard William Byrne, een 

Engelse emeritus professor van de School of Psychology & Neuroscience te St Andrews over het 

boek Peace-making among Primates van De Waal werd zijn “wijze van het vormen van theorieën 

vanuit directe observaties“ bekritiseerd.27 Die kritiek kan van belang zijn om de waarde van De 

Waals verklaring goed te begrijpen. Het verschil van aanpak in het onderzoeken en vergelijken 

van menselijk gedrag en primaten gedrag tussen De Waal en de Amerikaanse hoogleraar 

ontwikkelingspsychologie Michael Tomasello wordt besproken. De Waal hield zich kortweg 

gezegd vooral bezig met de overeenkomsten van mens en aap terwijl Tomasello zich juist op de 

verschillen concentreerde.28 Mijn streven is uiteindelijk om duidelijk te maken wat de verklaring 

van De Waal inhoudt en een conclusie te trekken over de houdbaarheid van De Waals 

denkbeelden na het analyseren van de verschillende kritieken. 

In hoofdstuk 5 komt de eerder besproken Harvard hoogleraar Steven Pinker aan bod. Pinker gaat 

in op de vragen waarom iemand gewelddadig handelt en waarom er oorlog is. Pinker tracht in 

zijn boek Ons betere ik aan te tonen dat het door de mens toegepaste geweld in de loop der 

geschiedenis vermindert. Daarnaast probeert hij agressie en geweld te verklaren vanuit de 

natuurlijke staat van de mens. De Israëlische oorlogshistoricus Azar Gat bespreekt Ons betere ik in 

het review Is war reclining and why? Hierin komt duidelijk hun verwantschap naar voren. 

Filosoof Kory Sorrell, van de Pennsylvania State University, zet de mening van Steven Pinker 

tegenover die van de Waal. Sorrell geeft aan dat de Waal zijn hoop heeft gelegd op het 

ontwikkelen van empathie als geweldsregulator omdat het van nature aanwezig is in de mens. 

Pinker ziet het ontwikkelen van empathie alleen maar als een oplossing voor geweldsbeheersing 

in kleine groepen. Voor grotere groepen ziet hij de ratio als enige oplossing. Pinker stipt ook nog 

de discussie aan tussen het feminisme en het biologisch determinisme. Het gaat dan eigenlijk om 

een nature-nurture debat. Ook deze discussie zal aangestipt worden en is nog steeds actueel 

volgens filosofe Griet Vandermassen. Mijn streven is om te achterhalen wat de uiteindelijke 

verklaring is van Pinkers stelling dat geweld gedurende de historie minder wordt en hoe hij 

eventuele kritieken weerlegt.  

 

                                                             
24 Weele, C.N. van der, Morele motivatie: puur of gemengd? De Waal, Darwin, Adam Smith, Filosofie en Praktijk 32 
(2011)3. - ISSN 0167-2444 – 8. 
25 Geboren 25 december 1923, Avignon, Frankrijk, overleden: 4 november 2015. 
26 Achterhuis, Met alle geweld 682-683. 
27 Byrne R.W., Review: Peace-making among Primates by Frans De Waal, Politics and the Life Sciences Vol. 9, No. 1, 
Biotechnology and International Conflict (Aug., 1990), 164-165 http://www.jstor.org/stable/4235740 (geraadpleegd 
20-01-2017). 
28 Schaeken W., Mens versus dier: over de kunst van het samenwerken, Karakter. Tijdschrift van wetenschap deel 51 

http://www.jstor.org/stable/4235740
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§ 1.3 Relevantie van het onderzoek 

 

Ik maak onderscheid in een wetenschappelijk/cultuurfilosofisch belang en een maatschappelijk 

belang. In het eerste belang kan de hopelijk toegevoegde waarde van mijn onderzoek in een 

tweetal aspecten worden verdeeld; in een historisch en een filosofisch aspect. Door de keuze van 

deze drie denkers tracht ik aan te tonen hoe zij agressie en agressiebeheersing verklaren op basis 

van Darwins evolutieleer en tot verschillende meningen komen. Daar zit een historisch aspect bij 

want de verklaringen komen in chronologische volgorde. Chronologisch start ik natuurlijk met 

Darwin zelf om dan in historische volgorde Lorenz, De Waal en Pinker te behandelen. Ik 

bespreek ook, in zoverre dat te achterhalen is, de achtergronden van de auteurs en hun 

wetenschappelijke ontwikkeling om aan te tonen hoe zij tot hun ideeën zijn gekomen. In eerdere 

publicaties is soms al de basis van inzichten aanwezig die in later werk nader worden uitgewerkt. 

Het tweede aspect is een filosofische of kritische beschouwing. Ik wil de argumenten van de 

denkers, die geleid hebben tot hun verklaringen over geweld en geweldsbeheersing analyseren en 

met elkaar vergelijken en bekritiseren. Ik zal trachten te analyseren of de argumenten logisch zijn 

opgebouwd en of er omissies aanwezig zijn in hun argumenten. Beschrijven zij in hoeverre 

agressie en agressiebeheersing afzonderlijke fenomenen zijn of juist als niet van elkaar te scheiden 

fenomenen? Als agressie, volgens hen, gezien kan worden als een evolutionaire aanpassing, geldt 

dat dan ook voor agressiebeheersing? Ik heb opzettelijk gekozen voor de woorden op welke 

verschillende wijzen in de probleemstelling. Voor mijn gevoel zitten de net genoemde vragen 

allemaal onder de paraplu van dit zinsdeel. Daarmee ga ik er al vanuit dat geweldsbeheersing 

inderdaad een rol speelt in die verklaringen van geweld op basis van de evolutieleer, maar dat de 

wijze waarop dit plaatsvindt een nadere beschouwing en vergelijking behoeft. En op welke 

verschillende wijzen geeft ook aan dat er verschillen mogelijk zijn. Dat de ene denker 

geweldsbeheersing een andere rol geeft dan de andere denker. Mijn bijdrage ligt dus vooral op het 

accentueren van geweldsbeheersing in plaats van op geweld zelf. 

In het maatschappelijk belang komt vooral ook de hedendaagse berichten over geweld aan de 

orde. Dagelijks wordt geweld en agressie gemeld in kranten, op tv of in andere media-uitingen. 

Op grote schaal vindt geweld plaats op basis van religieuze conflicten zoals in het Midden-

Oosten door de ISIS en in Nigeria door de Boko Haram, op basis van territoriumuitbreiding 

zoals in de Oekraïne, of zelfs nog oude stammenconflicten die opwellen tijdens verkiezingen 

zoals in Kenia.  

 

Afbeelding 2. Deze foto werd op 1 maart 2008 gemaakt in Kenia waar Masai krijgers botsten met leden van de  

Kalenjin stam. Op de Kapune heuvel die uitkijkt over de Olmelil vallei. 
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Op kleinere schaal worden we geconfronteerd met terroristische aanslagen zoals in Parijs, 

Zaventem, Berlijn en Barcelona of met afrekeningen in het criminele circuit, die af en toe zelfs op 

klaarlichte dag op drukbezochte publieke locaties plaatsvinden. Maar nog kleinschaliger is het 

huiselijk geweld en het geweld op scholen en sportverenigingen of via social media. Kortom 

geweld is een dagelijks item. Ook in de kunst komt geweld veelvuldig voor. Men kan dan denken 

aan afbeeldingen van geweld op schilderijen en in films maar ook als beschrijvingen in boeken. Al 

vanouds wordt geweld beschreven in boeken als Homerus Ilias en Odyssee of in de Bijbel. Maar 

niet alleen geweld tegen mensen gericht is van maatschappelijk belang ook het geweld tegen 

dieren en tussen dieren onderling behoort tot dit onderzoek. We leerden al van Darwin, maar 

ook van Lorenz en De Waal dat het onderscheid mens en dier niet zo groot is. Ook dieren lijden 

onder geweld en des te hoger het diersoort is, zoals mensapen en dolfijnen, des te meer gaan de 

agressieremmende mechanismen op elkaar lijken. De Waal heeft duidelijk aangetoond dat 

verzoening en empathie als oplossing van conflicten bij mensapen heel dichtbij de menselijke 

wijzen van oplossen staan.  

De behoefte om de aanwezigheid van geweld te verklaren en vooral te verminderen is dan ook 

groot. Politieke partijen hebben het aanpakken van geweld in hun programma’s, scholen hebben 

pestprotocollen, ambulancepersoneel trachten zich te bewapenen tegen op hen gericht geweld. 

Een manier om het hoe en waarom van geweld te begrijpen is het verklaren van geweld vanuit de 

evolutie. Agressie heeft voor een groot deel een biologische oorsprong, rond de 50% van 

gedragingen kent een erfelijke component.29Natuurlijk helpt een analyse van de biologische 

oorsprong van geweld en geweldsbeheersing niet bij het oplossen van politieke conflicten. De 

keuze op juist het analyseren van deze drie gerenommeerde auteurs leidt niet alleen tot een 

historische kijk op de ontwikkeling van de wetenschap op het gebied van agressie en geweld. Het 

laat ook zien in hoeverre de auteurs hun denkbeelden ontwikkelden, verdedigden en andere 

onderzoekers inspireerden op dit gebied sinds de Tweede wereldoorlog. De drie auteurs waren in 

mijn ogen geen ‘tunnelvisiedenkers’. Behalve in hun onderzoeksgebied hadden zij alle drie ruime 

belangstelling voor de maatschappij om hen heen en trachtten zij hun bevindingen in een groter 

verband te integreren. Ik ben ervan overtuigd dat kennis van de door hun beschreven 

evolutionaire en biologische aspecten en de invloed daarvan op het begrijpen van agressie en 

geweld in de ons omringende maatschappij, van belang zijn voor het faciliteren van bestrijding 

van geweld en beheersing van agressie en geweld in de toekomst. 

 

§ 1.4 Structuur van de scriptie 

 

Om een zekere systematiek te volgen in het schrijven van de scriptie heb ik deelvragen opgesteld. 

Daardoor heb ik de volgende structuur voor de scriptie ontworpen: 

                                                             
29 Yeh M.T., Coccaro E.F., & Jacobson K.C., (2010) Multivariate Behavior Genetic Analyses of Aggressive Behavior 
Subtypes. Behavior Genetics, 40(5), 603–617 http://doi.org/10.1007/s10519-010-9363-z (geraadpleegd 01-05-2017). 

http://doi.org/10.1007/s10519-010-9363-z
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 In hoofdstuk 1 worden het onderwerp en de aanleiding besproken en tevens de 

hoofdvraag gesteld. Daarnaast wordt de keuze van de gekozen auteurs gemotiveerd, een 

korte uiteenzetting van de achtergrond en van het werk van de auteurs gegeven. 

Vervolgens wordt de huidige stand van zaken beschreven en mijn positie daarin waarna 

geëindigd wordt met de relevantie van het onderzoek. 

 In hoofdstuk 2 worden twee deelvragen beantwoord: Wat houdt de evolutieleer van Darwin in? 

en Op welke manier verklaarde Darwin agressie en agressiebeheersing vanuit de evolutie? In dit 

hoofdstuk worden niet alleen deze twee vragen beantwoord maar worden ook definities 

of omschrijvingen van geweld, agressie en andere relevante begrippen besproken en 

gekozen. Elk hoofdstuk eindigt met een conclusie waarin een korte samenvatting wordt 

gegeven met de gevonden uitkomsten en, indien mogelijk, mijn gemotiveerde mening 

daarover uitgesproken wordt.  

 In hoofdstuk 3 wordt de deelvraag: Welke verklaring vanuit de evolutieleer hanteerde Konrad 

Lorenz voor het ontstaan van agressie en agressiebeheersing? beantwoord. Het hoofdstuk begint 

met een inleiding en daarna een, in dit geval uitvoerige, achtergrondbeschrijving van 

Lorenz. De achtergrondbeschrijving kan duidelijkheid geven vanuit welke denkrichting de 

auteur zijn onderwerp benadert. Vanuit de jeugd, of scholing of een andere reden? Bij alle 

drie de auteurs, Lorenz, De Waal en Pinker zal daarom de achtergrond besproken 

worden. In de volgende paragrafen wordt eerst de interesse van Lorenz in Darwins 

evolutieleer en in filosofie behandeld, daarna Lorenz’ evolutionaire verklaring van agressie 

en agressiebeheersing beschreven om vervolgens zijn visie op de verschillen tussen 

aangeboren/evolutionair instinctmatig gedrag en aangeleerd gedrag te tonen. In de 

daarop volgende § 3.5 worden de critici van Lorenz besproken. Er komen dan nog twee 

paragrafen, de een over ritualisering. Dat beschreef Lorenz om bepaalde gedragingen die, 

in de loop van de evolutie van de soort, hun eigenlijke oorspronkelijke functie verliezen 

en louter symbolische ceremoniën worden, te plaatsen. En de andere paragraaf gaat over 

Lorenz’ visie over agressie bij de mens. Na deze uitvoerige paragrafen (Lorenz heeft dan 

ook een lang productief leven gekend) wordt wederom afgesloten met een conclusie. 

 In hoofdstuk 4 wordt dezelfde deelvraag gesteld maar nu over Frans de Waal. Welke 

verklaring vanuit de evolutieleer hanteerde Frans de Waal voor het ontstaan van agressie en 

agressiebeheersing? Ook dit hoofdstuk zal aanvangen met een inleiding en de persoonlijke 

achtergrond van de auteur. In de daarop volgende paragrafen worden agressie, 

verzoening en empathie behandeld. Daarin zal De Waal trachten aan te tonen dat 

empathie al evolutionair gezien heel oud is en dus niet onder doet voor de ouderdom van 

agressie als instinct. Empathie vormt de basis voor agressiebeheersing. Zijn betoog gaat 

dan ook vooral over het belang van empathie. Een aparte paragraaf wordt gewijd aan de 

zondebok. De kritieken op De Waal worden verwerkt in de verschillende paragrafen. 

Ook hier wordt geëindigd met een conclusie. 

 Hoofdstuk 5 bevat de deelvraag Welke verklaring vanuit de evolutieleer hanteerde Steven Pinker 

voor het ontstaan van agressie en agressiebeheersing? Dat hoofdstuk wordt weer gestart met een 

inleiding en een achtergrondbeschrijving. Vervolgens wordt de evolutionaire zienswijze 

van Pinker beschreven in de analyse van twee boeken, Het Taalinstinct en Het onbeschreven 

blad,. Over de ontkenning van een aangeboren menselijke natuur. Aan de hand van die boeken 

hoop ik een soortgelijke redenatie van Pinker terug te vinden in zijn boek Ons betere ik. 

Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt. Aan elk boek is een paragraaf gewijd. De 

kritieken op zijn boek of op het thema dat hij aansnijdt en waarvan hij de critici beschrijft 
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worden verwerkt in die paragrafen. De uiteindelijke beantwoording van de deelvraag en 

reflectie daarop wordt weer behandeld in een conclusie. 

 De scriptie zal eindigen als hoofdstuk 6 in een overall conclusion waarin de verschillende 

deelconclusies verwerkt zullen worden tot een beantwoording van de hoofdvraag. 

 

Hoofdstuk 2   Begrippen en Darwins visie op agressie 

§ 2.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In deze delen worden achtereenvolgens de volgende 

deelvragen beantwoord: “Wat houdt de evolutieleer van Darwin in?” en “Op welke manier 

verklaarde Darwin agressie en agressiebeheersing vanuit de evolutie?” Het eerste deel geeft een 

korte uitleg over de inhoud van de evolutieleer van Darwin om vervolgens te onderzoeken in 

hoeverre Darwin agressie en agressiebeheersing heeft verwerkt in zijn theorie. In het tweede deel 

wordt nader ingegaan op aan agressie en geweld verwante begrippen en wordt getracht een voor 

deze scriptie bruikbare definitie van agressie en/of geweld te vinden en tevens voor het 

reduceren daarvan; agressieremming of geweldsbeheersing. De verschillende redeneringen die 

leiden tot het formuleren van definities worden geanalyseerd en de voor- en nadelen van de 

definities worden vergeleken. 

 

§ 2.2 Charles Darwin over geweld en geweldbeheersing 

 

De evolutieleer van Charles Darwin had grote gevolgen. In het kort zijn drie principes van 

belang: variatie, selectie en reproductie. Individuen binnen een soort verschillen vaak een heel 

klein beetje van elkaar, of het nou om planten of dieren gaat, ze kunnen verschillen in lengte, 

dikte, zwaarte, kleur, snelheid van bewegen, beharing, kortom in allerlei opzichten. Dat hoeft 

niets uit te maken maar kan in specifieke situaties een voordeel of nadeel inhouden. Als een 

bepaald voordeel van dat organisme een hogere overlevingskans inhoudt en de dragers van dat 

voordeel zich voortplanten dan hebben zij meer kans om zich te reproduceren. De eigenaar van 

die “afwijkende” eigenschap heeft daardoor een grotere fitness. De door Darwins tijdgenoot, de 

socioloog Herbert Spencer, ingevoerde term survival of the fittest houdt niet in dat het om het 

sterkste organisme gaat, maar om het best aangepaste. Bijvoorbeeld een klein dier kan zich 

makkelijker verbergen in kleine holletjes dan een groot dier. De kleintjes kunnen dan een betere 

fitness hebben. Zo vindt een natuurlijke selectie plaats in de loop der tijd. Dit is de tweede pijler 

van Darwins evolutieleer: de natuurlijke selectie. De derde pijler is dan reproductie of erfelijkheid. 

De eigenschappen die door natuurlijke selectie overblijven kunnen worden verspreid in de 

populaties door reproductie. Volgens Darwin geldt dit voor alle eigenschappen. Het kunstmatig 

telen van planten of fokken van dieren is een versnelde vorm van dit principe. Wat een mens kan 

veranderen in bijvoorbeeld de eigenschappen van planten of van koeien of honden in relatief 

korte tijd, kan in de natuur ook voorkomen maar neemt dan meestal een veel langere periode in 

beslag. Variërend van tientallen jaren tot miljoenen jaren. Eigenschappen die op een bepaald 
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moment in de tijd en op een locatie de juiste fitness hebben. Je zou dan kunnen stellen dat alle 

dieren en planten die nu leven succesvol de barrières gedurende de geschiedenis hebben kunnen 

overleven, maar dat kan elk moment veranderen. Door veranderende omstandigheden in 

omgeving, klimaat, ziektes, etc., kan dat voordeel verdwijnen of zelfs omslaan in een nadeel.  

Als we ervan uitgaan dat gedrag ook een evolutionair gevormde eigenschap is dan betekent dat 

dat ook uitingen van gedrag, die nuttig blijken te zijn voor individuen, voor een hogere 

overlevingskans kunnen zorgen van die individuen. Zo kan agressie nuttig zijn geweest als 

eigenschap om zich te kunnen weren tegen gevaren. Interessant is nu om te kijken of Darwin zélf 

agressie, geweld, conflicten en de beheersing ervan heeft verklaard vanuit zijn evolutieleer. De 

later te bespreken auteurs, Lorenz, De Waal en Pinker baseren hun verklaringen wel op Darwins 

evolutieleer. Maar wat heeft Darwin er zelf over gezegd? De titel van zijn eerste belangrijke 

evolutieboek, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in 

the Struggle for Life, bevat een woord dat kan wijzen op agressie namelijk het woord struggle (in de 

Nederlandse vertaling gevecht). Dat woord komt veelvoudig voor. In The Origin komt struggle of een 

afgeleide daarvan 95 keer voor. Darwin stelde in The Origin dat hij struggle in een ruime en 

metaforische betekenis gebruikte. Als voorbeeld gebruikte hij de maretak. De maretak strijdt 

tegen andere vruchtdragende planten om vogels te verleiden . De maretak strijdt natuurlijk niet 

echt met fysiek geweld maar is wel in een onderlinge competitie verwikkeld.30Gemakshalve 

gebruikte hij voor de verschillende betekenissen voor deze competities de algemene term ‘strijd 

om het bestaan’. In zijn eigen woorden: “In these several senses, which pass into each other, I 

use for convenience sake the general term of struggle for existence.”31De woorden ‘agressie’, 

‘geweld’ en ‘conflict’ worden niet gebruikt in dat boek. Wel komt het woord war voor.32 Vijf keer 

schreef Darwin over oorlog in de natuur. Hij doelde dan op strijd om voedsel en strijd ter 

vermeerdering van de populatie. Het woord oorlog heeft voor ons een andere betekenis. Oorlog 

zien wij meer als gewapende strijd tussen landen of naties. Niet als een strijd in de natuur. Niet 

alleen in de titel van zijn boek maar herhaaldelijk terugkomend in zijn tekst beschreef Darwin 

strijd vaak in relatie tot de strijd tot het bestaan. Interessant is zijn opmerking: 

“Maar de strijd zal bijna altijd het hevigst zijn tussen de individuen van dezelfde soort, want zij 

houden zich op in dezelfde gebieden, hebben behoefte aan hetzelfde voedsel, en zijn aan dezelfde 

gevaren blootgesteld.”33 

Alhoewel ook hierin de woorden ‘agressie’ of ‘geweld’ niet worden gebruikt zou men dit er wel 

haast uit kunnen afleiden. Gaan we van die interpretatie uit dan zou agressie of geweld dus vooral 

tussen soortgenoten plaatsvinden. Hier kom ik later op terug. 

                                                             
30 Darwin C., On the Origin of Species By Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 
(London 1859) Dover edition 2006 40-41. 
30 Darwin, On the Origin 48. 
31 Darwin, 41.  
32 Ibidem, 48,50,56 en 307. 
33 Ibidem, 48. 
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Darwins eerste boek ging over het ontstaan van soorten in zowel het planten- als het dierenrijk. 

Het ontstaan van de mens komt in dit boek niet voor. Daar had hij bewust voor gekozen. In een 

brief aan Wallace legde hij uit waarom hij de mens niet behandelde in The Origin: 

“You ask whether I shall discuss “man”, I think I shall avoid the whole subject, as so surrounded 

with prejudices, though I fully admit that it is the highest and most interesting problem for the 

naturalist.”34 

Vanwege de vooroordelen rondom de afkomst van de mens zag hij er nog van af. Dat werd in 

zijn tweede boek hersteld. Dat tweede boek verscheen meer dan 10 jaar later en ging over het 

ontstaan van de mens. Ook in dit boek, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, zocht ik 

naar de aanwezigheid van de woorden agressie, geweld en conflict. Zowel de woorden ‘agressie’ 

als ‘conflict’ komen niet voor in het boek, maar het woord struggle komt in the Descent of Man 88 

keer voor. War wordt veelvuldig gebruikt en het woord violent eveneens.35 Hij gebruikte de term 

law of the battle waarbij hij doelde op het feit dat het altijd om de vrouwen ging van dezelfde stam 

of van een andere stam.36 Opvallend is dat hij dan vooral de situaties schetste waarbij het om 

seksuele selectie ging. Darwin verstond onder seksuele selectie de strijd tussen de mannelijke 

dieren om het bezitten van de vrouwelijke dieren. Het resultaat hoeft niet de dood te zijn maar 

houdt meestal in dat de verliezer weinig of geen nakomelingen krijgt.37 Dus het zijn de mannetjes 

die met elkaar vechten met soms de dood als gevolg.38 En hij schetste het beeld van de 

voorouders van de mens die, om te kunnen vechten, gebruikmaakten van knuppels of stenen in 

plaats van kaken en tanden, om met hun vijanden te vechten.39 Vooral het woord fighting komt 

voor en zelfs het woord murder.40 Darwin beschreef dat: 

“de voordelen die begunstigde mannetjes hebben ontleend aan het feit dat zij andere mannetjes 

hebben overwonnen bij het vechten of de hofmakerij, en daardoor een talrijk nageslacht nalaten, 

op de lange duur groter zijn geweest dan die welke zijn ontleend aan een ietwat perfectere 

aanpassing aan de uitwendige leefomstandigheden.”41  

Soms blijkt het zelfs gunstiger uit te vallen voor het mannetje als hij een wijfje weet te charmeren 

dan dat hij had gevochten om het wijfje met een rivaal. Ook de combinatie van vechten en 

charmeren komt voor.  

Darwin behandelde in zijn boek The Expression of the Emotions in Man and Animals ook de 

lichamelijke uitingen van agressie, in het bijzonder die van woede. Hierin verwees hij naar een 

eventuele relatie tussen die lichamelijke uitingen en het afstammen van de mens van een 

mensaapachtig dier. In een noot wees hij op een bewering van een andere wetenschapper met de 

                                                             
34 Darwin C., The Life and Letters of Charles Darwin Volume 1, edited by his son Francis Darwin, ( Cambridge 1887) 523. 
35 Darwin, On the Origin 65,101,126,182. 
36 Darwin, 582, 583, 620. 
37 Ibidem, 56. 
38 Darwin C., The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (London 1871) edition 2013 Wordsworth classics of 
World Literature 214. 
39 Darwin, The Descent of Man 107. 
40 Darwin, 71,72,171. 
41 Ibidem 214. 
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naam Gratiolet, die beweerde dat als de tanden van een mens worden ontbloot deze symbolisch 

de beweging van verscheuren en bijten imiteren: 

“If, instead…Gratiolet had said that the action was a remnant of a habit acquired during primeval 

times when semi human progenitors fought together with their teeth, like gorillas and orangs at 

the present day, he would be more intelligible.”42 

Dit is een van de zeldzame momenten dat hij een verband legde tussen agressie, de mens, de 

gemeenschappelijke voorouders en mensapen. In een andere noot kwam hij nogmaals op de 

agressie uiting terug:  

“zou het vooruitsteken van hoofd en lichaam door de woedende persoon in de richting van zijn 

aanvaller niet een overblijfsel zou kunnen zijn van het met de tanden aanvallen van een vijand.”43  

In De reis van de Beagle beschreef hij uitvoerig zijn ervaringen in Brazilië. Darwin toonde zich een 

fervent tegenstander van slavernij en kon zich geweldig druk maken over de wrede, agressieve en 

gewelddadige behandeling van slaven door hun eigenaren. Hij beschreef de afschuwelijke 

martelingen die uitgevoerd werden op zowel mannen, vrouwen als kinderen. Niet alleen de 

fysieke martelingen maar ook de psychische kwellingen die ouders moesten ondergaan als hun 

kinderen als slaaf verkocht werden vond hij vreselijk.44 Interessant was zijn opmerking dat de 

mens twee tegengestelde kanten kon vertonen. Hij zei: ”It is well known that the women and 

children of the North-American Indians aided in torturing their enemies. Some savages take a 

horrid pleasure in cruelty to animals”.45 Vervolgens zei hij dat gevoelens van welwillendheid en 

sympathie ook voor kwamen, vooral tijdens ziekten, zowel bij stamleden als daarbuiten. Dan 

komt opeens dus de verzorgende, empathische kant van de mens naar boven. Darwin schetste 

naar mijn mening hier eigenlijk al de bipolariteit van de mens zoals dat later bij De Waal 

besproken zal worden als de ‘chimpanseezijde’ en de ‘bonobozijde’ van de mens.  

Tevens heb ik in zijn boeken gezocht naar woorden die betrekking hebben op beheersing van 

geweld, agressie of conflicten. Zowel in The Origin als in The Descent of Man wordt geen woord 

gerept over beheersing van geweld, agressie of conflicten. Ook in The Expression of the Emotions in 

Man and Animals leverde de zoektocht niets op. Toch gebruikte Darwin wel het woord sympathy. 

In het hoofdstuk over Frans de Waal zal daar weer aan gerefereerd worden. Sympathie is 

namelijk gekoppeld aan empathie. Empathie als woord en begrip bestond nog niet in Darwins 

tijd. Empathie is belangrijk in de discussie over agressiebeheersing en remming. In The Descent of 

Man wordt het woord sympathie 65 keer gebruikt. In één van de voorbeelden vertelde Darwin 

het voorval van een oppasser in een Amerikaanse dierentuin die plotseling werd aangevallen door 

een woedende baviaan. Er was ook een klein aapje aanwezig dat normaliter bang was voor de 

baviaan. Maar vanwege een enorme vriendschap met de oppasser viel de kleine aap de baviaan 

aan om de oppasser te verdedigen. Het lukte hem de baviaan af te leiden waardoor de oppasser 

                                                             
42 Darwin C., The Expression of the Emotions in Man and Animals  (Dover Publications 2018, heruitgave van de second 
edition uit 1890) 253. 
43 Darwin, The Expression 259. 
44 Buskes C, Hovius R., Vandermassen G., In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (Uitgeverij 
Nieuwezijds 2009) 208-213. 
45 Darwin, The Descent of Man 72. 
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kon vluchten. Met gevaar voor eigen leven had de kleine aap zichzelf ook kunnen redden.46 

Darwin gaf vele voorbeelden van dit soort gedragingen en noemde dat ‘vanuit sympathie 

handelen’. In ieder geval kon de agressie van de baviaan verlegd worden van de oppasser naar de 

kleine aap. Door de baviaan aan te vallen, uit sympathie voor de oppasser, kon het geweld 

omgebogen worden naar de kleine aap. Een andere vorm van sympathie besprak Darwin bij het 

redden van een drenkeling. Terwijl de redder zijn instinct tot zelfbehoud negeerde dook een man 

in een kolkende stroom om een verdrinkend medeschepsel te redden. Dit zuiver vanuit 

sympathie en moed aangespoord. Hij vergeleek dat met het aapje uit de dierentuin.47 Ik stip deze 

voorbeelden aan om vanuit het door Darwin gebruikte begrip sympathie later het verwante 

begrip empathie te bespreken. Want het lijkt alsof het begrip empathie vooral door De Waal 

gebruikt wordt op basis van het door Darwin gehanteerde begrip sympathie. Het is maar de vraag 

of dat kan? Daar kom ik later op terug in het hoofdstuk over de Waal. 

 

§ 2.3 Begrippen en definities 

 

Omdat ik gebruik maak van Nederlandse, Engelse en Duitse boeken en artikelen maar ook van 

vertalingen, is het goed om te kijken of de woorden agressie en geweld wel dezelfde betekenis 

hebben in de andere talen. Etymologisch bestaat het woord geweld al heel lang. In de 10e eeuw 

werd het geschreven als ghewelt en had toen de betekenis van macht, kracht, maar ook van 

onrechtmatig gebruik van macht.48 In het Engels wordt het woord violence gebruikt. Dit stamt af 

van het Latijnse woord violare hetgeen schenden, verkrachten, verwoesten of ontwijden 

betekent.49 Zodoende heeft violence van oorsprong een negatievere betekenis dan ghewelt. Agressie 

komt van het Latijn adgredior of aggredior hetgeen ergens gericht op af gaan betekent; agressie heeft 

zodoende niet alleen een negatieve betekenis, maar heeft dat wel in de vorm van aggressus.50 Dan 

betekent het aanval of aanslag. Aggression is volgens het Engelse woordenboek: “feelings of anger 

and hatred that may result in threatening or violent behaviour” maar ook “a violent attack or 

threats by one person against another person or by one country against another country”.51 In het 

Duits heeft Gewalt drie betekenissen: die van Macht, Zwang en Kraft.52 Onze betekenis van 

geweld komt dan vooral overeen met Zwang en rohe körperliche Kraft. Het Duitse Aggression 

betekent: „durch Affekte ausgelöstes, auf Angriff ausgerichtetes Verhalten des Menschen, das auf 

einen Machtzuwachs des Angreifers bzw. eine Machtverminderung des Angegriffenen zielt.“53 Er 

zijn dus wel wat nuances aanwezig in de betekenis van agressie en geweld in de verschillende 

talen. Daarom is het belangrijk om dit te beseffen tijdens het lezen van buitenlandse teksten. 

Bovendien is het inmiddels 160 jaar geleden dat Darwins The Origin verscheen, waardoor er een 

                                                             
46 Darwin, 61. 
47 Ibidem, 67. 
48 www.etymologiebank.nl. 
49 Zie woordenboek Latijn-Nederlands. 
50 Zie https://en.wiktionary.org/wiki/aggressus hetgeen dan de betekenis heeft van een attack of assault. 
51 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/aggression?q=aggression (geraadpleegd 3-11-
2019). 
52 https://www.dwds.de/wb/Gewalt (geraadpleegd 3-11-2019). 
53 https://www.dwds.de/wb/Aggression (geraadpleegd 3-11-2019). 
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andere betekenisinhoud voor de begrippen agressie, geweld, etc. kan zijn ontstaan. Woorden 

kunnen in de loop der tijd van betekenis veranderen. Ik bekeek de betekenissen volgens de 

woordenboeken of encyclopedieën! Het is ook goed te onderzoeken of er definities van geweld 

en daarop aansluitend geweldsbeheersing kunnen worden gegeven. 

Zoals in de inleiding al werd gesteld vormde het boek Met alle geweld een aanleiding voor mij om 

agressie en dan met name geweld en geweldbeheersing in relatie tot de evolutieleer van Darwin te 

onderzoeken. Achterhuis had moeite om een definitie van geweld te geven. Pas na 

zevenenzeventig bladzijden zegt hij: “Ik durfde niet te beginnen met een definitie van geweld. Ik 

waag het na alle bovenstaande omzwervingen alleen maar ermee te eindigen, omdat ik geen 

wezensdefinitie op het oog heb.”54 Na een uitgebreide verantwoording kiest hij uiteindelijk voor 

de volgende omschrijving: “het min of meer intentioneel toebrengen of dreigen toe te brengen van schade aan 

mensen en voorwerpen”.55 Er rijzen drie vragen op. Wat bedoelt hij met intentioneel, waarom gebruikt 

hij ‘min of meer’ en geldt de definitie alleen voor mensen? Met intentioneel bedoelt hij dat het 

schade toebrengen ook het doel was, dit in tegenstelling tot agressie in het algemeen dat soms 

ook het doel heeft om alleen maar af te schrikken. Met “min of meer” meen ik te begrijpen dat 

de scheidingslijn tussen intentioneel en niet-intentioneel soms moeilijk te trekken is. Hij komt aan 

met een voorbeeld dat hij ontleedt aan De Waal. Dat gaat over de gevallen waarin het schade 

toebrengen aan anderen tot intentioneel geweld behoort. De Waal beschrijft een vallende 

bloempot vanaf een hoogte die een persoon raakt en daardoor gedood wordt. Hij beschrijft de 

verschillende oorzaken. Per ongeluk de pot omgooien is natuurlijk niet intentioneel. Bewust naar 

beneden gooien om iemand te raken is wel intentioneel, maar hoe zit dat dan met het feit dat 

men kan weten dat de bloempot op een gevaarlijke plaats staat? Dat hij weleens zou kunnen 

omvallen? Is dat intentioneel? Dat is meer een juridisch en ethisch probleem, maar het schetst 

wel hoe in sommige gevallen er geen duidelijke grens te trekken is tussen intentioneel en niet-

intentioneel.  

Een gemis in de definitie is dat geweld ook op dieren gericht kan zijn. En ook tussen dieren 

onderling kan plaatsvinden. In zijn boek over geweld wijdt hij een volledig hoofdstuk aan Lorenz 

en De Waal die juist agressie bestudeerden bij dieren. Hoofdstuk 54 van Met alle geweld heeft als 

titel: Dierlijk en menselijk geweld. Waarom heeft hij dan niet in zijn definitie mensen én dieren 

gezet? De definitie zou eigenlijk volgens mij moeten luiden: “het min of meer intentioneel 

toebrengen of dreigen toe te brengen van schade, door mensen of dieren, aan mensen, dieren en 

voorwerpen.’  

Een vraag die dan opkomt is of dieren ook intentioneel kunnen handelen? Achterhuis gaat hier 

niet op in, maar De Waal wel! Over mensapen meldde hij dat zij steeds inzichtelijke oplossingen 

vonden voor dagelijkse problemen. “Ze zijn daar zo goed in dat zelfs de meest verstokte 

scepticus (…) onmogelijk naar ze kan kijken zonder verbijsterd te zijn over hun duidelijke 

intentionaliteit en intelligentie.”56 En later stelde hij: “Merk op dat intentionaliteit een enorme rol 

                                                             
54 Achterhuis, Met alle geweld 77. 
55 Achterhuis, 78. 
56De Waal F., Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? (Uitgeverij Atlas/Contact Amsterdam Antwerpen 2017) 
77. 
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speelt.”57Dat zou er dus op kunnen wijzen dat geweld bij mensapen maar ook andere dieren 

intentioneel kan zijn. Zo is beschreven dat orka’s soms zeehonden achtervolgden. Door 

samenwerking, duwden ze soms eerst een ijsschots met zeehond erop, weg van de kant om 

vervolgens gezamenlijk golven te veroorzaken waardoor de op de ijsschots zittende zeehond er af 

viel. Vervolgens werd het arme dier achtervolgd en opgejaagd. Maar dat eindigde niet altijd in het 

uiteindelijk verorberen van de zeehond. Soms werden ze met rust gelaten en er was zelfs een 

geval beschreven dat de zeehond uiteindelijk weer op een schots werd gezet. Dus leek het alsof 

het een soort spel was.58 Een overtuigend relaas van een chimpansee die intentioneel handelde 

staat beschreven in het boek Agressieve mannetjes. Over mensapen en de oorsprong van geweld bij de mens 

van Wrangham en Peterson.59 Daarin wordt verwezen naar de bekende primatoloog Jane Goodall 

die beschreef hoe een jong chimpanseemannetje, Mike genaamd, zes volwassen mannetjes 

observeerde en plotseling een manier vond om de hiërarchie aan te vechten. Hij liep de tent van 

Goodall binnen, pakte twee blikken aan hun hengsels op en begon in de nabijheid van de 

volwassen mannetjes lawaai te maken door de blikken tegen elkaar aan te slaan. De mannetjes 

vluchtten weg. Zo’n aanval leek doelbewust en weloverwogen genomen te zijn.60 Er was een 

duidelijke intentie aanwezig. Hieruit zou je dan kunnen concluderen dat agressief gedrag niet 

instinctmatig plaatsvindt. Doelbewust, weloverwogen gedrag is het tegenovergestelde van 

instinctief. Professor Liesbeth Sterck, hoogleraar Ecologische determinanten van gedrag aan de 

faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht, is deskundige op het gebied van geweld 

bij apen. Zij heeft de intentionaliteit bij apen onderzocht. Intentionaliteit kan men indelen in 3 

orden. De 0de orde van intentionaliteit omvat het reageren op externe stimuli met een interne 

behoefte. De 1ste orde behelst het weten hoe een ander reageert. En de 2de orde gaat er vanuit dat 

een individu weet dat anderen weten. De volgende vraag die zij stelde is wat er dan nodig is voor 

vrijheid van handelen. Dat had zij in een tabel verzameld waarin 8 factoren die van belang zijn 

voor mogelijke intentioneel, dus bewust handelen, en die zodoende op een bepaalde vrijheid van 

handelen wijzen. De factoren zijn achtereenvolgens zelfherkenning, false belief, bedrog, 

kijkrichting volgen, weten dat de ander ziet, role-taking, causaal redeneren en episodisch 

geheugen + planning. De aanwezigheid van die factoren vergeleek ze tussen apen en mensapen.  

                                                             
57 De Waal, Zijn we slim genoeg 87. 
58 De Waal, 199. 
59 Richard Wrangham was evolutionair bioloog en hoogleraar antropologie 
60 Wrangham G.W., en Peterson P.G., Agressieve mannetjes. Over mensapen en de oorsprong van geweld bij de mens  (Uitgeverij 
Nieuwezijds 1996) 175-176. 
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Afbeelding 3 mate van intentionaliteit bij mens en (mens)aap61 

De afbeelding geeft een staatje weer van de theory of mind. Wat houdt dat in? Theory of mind is het 

sociaal-cognitief vermogen om gevoelens, gedachten, ideeën en intenties aan jezelf en aan 

anderen toe te schrijven en op basis daarvan gedrag te voorspellen en te verklaren.62Sterck 

omschrijft the theory of mind als: het kunnen reflecteren. Het kennen van gedrag, kennis en 

gevoelens van je zelf of van een ander en daardoor consequentie van gedrag kunnen overzien. 

M.a.w. het is dan mogelijk om een effect van gedrag te voorspellen. 

Sterck beantwoordt de vraag: “Vrijheid van handelen bij dieren?” met: “Eventueel!, bij sommige 

soorten.”63 Daarmee kunnen we weer terug naar de definitie van geweld die Achterhuis 

hanteerde. In eerste instantie leek die definitie alleen voor mensen geldig te zijn maar door de 

onderzoeken naar intentioneel gedrag bij dieren weten we nu dat die definitie ook voor bepaalde 

dieren, met name mensapen, zou kunnen gelden. Het blijft onduidelijk of Achterhuis dit ook zo 

bedoeld heeft. Ook al wijdt hij in zijn boek Met alle geweld een deel aan agressie bij dieren, vooral 

in zijn bespreking van Lorenz, het blijft een onbeantwoorde vraag waarom hij de dieren niet in 

zijn definitie heeft betrokken.   

We keren terug naar de omschrijvingen van agressie. Zoals al in de inleiding werd gesteld: geweld 

is een onderdeel van agressie. Er is een verschil tussen agressie en geweld. Agressie hoeft zich 

niet altijd te uiten in geweld, het omvat het begrip geweld maar is veel ruimer.64 Agressie wordt 

vaak ingedeeld in verschillende vormen bijvoorbeeld: expressieve agressie, frustratieagressie, 

instrumentele agressie en onbeheerste agressie. Bij de mens kan dat zich uiten in: schelden, 

treiteren, dreigen, afpersen, spugen, vernederen, slaan of schoppen en seksuele intimidatie.65 De 

meeste voorbeelden zijn van menselijk gedrag alhoewel treiteren (zie verderop in de scriptie; het 

hoofdstuk van De Waal over de zondebok), dreigen en slaan ook bij apen voorkomen. Dat lijkt 

misschien op antropomorfisch taalgebruik. Dat wordt hem nogal eens verweten. Naar mijn 

mening terecht is De Waal daar geen tegenstander van. Hij gebruikt heel vaak antropomorfe taal 

om het gedrag van o.a. mensapen te beschrijven. In zijn boek De aap en de filosoof gaat hij daarop 

in. De Waal maakt onderscheid tussen cognitieve en evolutionaire eenvoud. Cognitieve eenvoud 
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is een term dat uit het Amerikaanse behaviorisme komt en stelt dat we “niet mogen aannemen 

dat er hogere mentale vermogens in het spel zijn als we een verschijnsel verklaren met vermogens 

die lager op de ladder staan.”66 Uitganspunt hiervan is dat geconditioneerd gedrag als verklaring 

de voorkeur heeft boven een complexere verklaring. Dit in tegenstelling tot evolutionaire 

eenvoud. Dat principe gaat uit van gedeelde fylogenese. Als nauw verwante soorten zich op 

dezelfde manier gedragen dan zullen de achterliggende mentale processen ook hetzelfde zijn.67 

De Waal is een voorstander van de evolutionaire eenvoud. Daarom keurt hij een mate van 

antropomorfisme goed. Hij wijst erop dat er onderzoekers zijn die dieren als automaten 

beschouwen en dat er onderzoekers zijn die bij het beschrijven van diergedrag gebruik maken van 

taal die gewoonlijk gereserveerd wordt voor menselijk gedrag.68 De discussie over het wel of niet 

gebruiken van antropomorfisme woedt nog steeds voort. Men zal een keuze moeten maken. Ik 

meen dat als je uitgaat van de evolutieleer van Darwin en begrijpt hoe de verschillen tussen 

mensen en (mens)apen dieren langzamerhand zijn ontstaan in de loop der miljoenen jaren vanuit 

een gemeenschappelijke voorouder, er geen harde scheiding is tussen het gedrag van mens en 

(mens)apen. En daarom ben ik het met De Waal eens dat het beschrijven van apengedrag vanuit 

een antropomorfische taalgebruik mag plaatsvinden. 

Maar we keren terug naar de uitingsvormen van agressie. Deze hoeven niet alleen maar op het 

lichaam of voorwerpen gericht te zijn. Geweld kan daar een onderdeel van zijn in zowel de vorm 

van fysiek geweld als verbaal of psychisch geweld. Kortom beide benamingen, agressie en geweld, 

zijn nauw verwant aan elkaar. Achterhuis verwijst ook naar het handboek militaire techniek 

waarin gesteld wordt dat geweld “een beoogde aantasting is van de fysieke of psychische 

integriteit van mensen of de territoriale integriteit van landen en volken.”69 Deze omschrijving 

ondersteunt de term oorlog als een vorm van geweld tussen grote groepen individuen in de vorm 

van staten of landen. Achterhuis is ook bekend met de beschrijving van oorlogen tussen 

verschillende chimpanseegroepen. We kunnen dan wellicht aannemen dat hij onder individuen 

ook sommige dieren verstaat zoals chimpansees. Hij vermeldt dat helaas niet expliciet. De Waal 

gebruikte de term agressie zelfs nog veel ruimer. Hij stelt dat alle openlijke conflicten tussen 

individuen een vorm van agressie zijn.70 Helemaal consequent in de termhantering was hij niet, in 

het aangehaalde artikel schreef hij:  

“op belangenconflicten kan op verschillende wijzen worden gereageerd: met tolerantie, agressie 

of ontwijking. Voor sommige soorten is tolerantie gebruikelijk: ontwijking komt veel voor bij 

soorten met een starre hiërarchie: en als geen van deze oplossingen werkt, kan een conflict 

escaleren tot agressie jegens individuen”71 

Dan ziet De Waal, indien er geen oplossing voor het conflict komt, agressie als een mogelijk 

antwoord, terwijl hij eerder in het artikel alle openlijke conflicten als een vorm van agressie ziet. 

Dat lijkt tegenstrijdig. Maar mogelijk maakt hij toch een verschil tussen belangenconflict en open 
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conflict. Dat wordt niet goed duidelijk in het artikel. Een belangenconflict is dan kennelijk nog 

geen ‘vorm’ van agressie. Een interpretatie zou kunnen zijn dat als het belangenconflict niet 

opgelost wordt, het in een open(lijk) conflict verandert. En dat zou dan volgens De Waal een 

vorm van agressie zijn. Maar terugkerend naar een definitie van agressie; als we er vanuit gaan dat 

een conflict een vorm van agressie inhoudt dan zou dat in een definitie moeten terugkomen. De 

definitie van Achterhuis lijkt dan wat aan de karige kant. Dat ondersteunt de mededeling van hem 

waarom hij zolang twijfelde met het geven van een definitie.  

De Belgische emeritus professor gedragsbiologie Mark Nelissen heeft ook een biologische 

omschrijving voor agressie namelijk: “elk gedrag dat een onderwerping afdwingt van een individu 

- meestal tegen zijn weerstand - door een ander individu dat zijn eigen belang nastreeft, vaak met 

het toebrengen van schade of met de dreiging daartoe”.72 Het tegengestelde is voor hem dan 

wegvluchten, zich onderwerpen, proberen de agressie van een ander te remmen. In de biologie 

wordt deze combinatie van agressie en reactie daarop agonistisch gedrag genoemd.73 Volgens 

Nelissen beschouwt de gedragsbiologie agressie als een evolutionaire aanpassing. Agressie kreeg 

een functie. Hij noemt agressie zowel een gesloten als een open systeem. Hiermee bedoelt hij dat 

er een deel van erfelijke oorsprong is; door natuurlijke selectie gekneed en aangepast aan de 

omgeving, dat is het gesloten systeem. Maar dat er ook een deel is aangeleerd, dus een culturele 

invloed, en door soortgenoten is gevarieerd. Dat wordt het open systeem genoemd. 

Welke definitie verdient nou de voorkeur? De definitie van Achterhuis heeft helaas het gevolg dat 

het alleen op mensen gericht is. De Waal en ook Nelissen betrekken ook de dieren in hun 

definities. Vermoedelijk ontstaat dat verschil door de achtergrond van de auteurs. Zowel De Waal 

als Nelissen zijn biologen, Achterhuis is filosoof. De Waal benadrukt conflict als agressievorm. In 

de definitie van Nelissen lijkt dat terug te komen in het onderdeel ‘eigen belang nastreven’. De 

definitie van Achterhuis bevat het woord intentie hetgeen duidt op een doelbewust handelen. Dat 

is een sterk onderdeel van zijn definitie. Eigenlijk komt dat ook terug in de definitie van Nelissen 

in de woorden afdwingen en nastreven. Mijn voorkeur gaat uit naar de definitie van Nelissen 

omdat die het meest compleet lijkt te zijn. Het geldt voor zowel mensen als dieren, het woord 

‘intentie’ is erin terug te vinden en het woord ‘conflict’ van De Waal is terug te lezen in de 

woorden ‘eigen belang’ en ‘tegen zijn weerstand’. Dat is m.i. de essentie van een conflict!   

Nu we de termen ‘agressie’, ‘conflict’ en ‘geweld’ en hun onderlinge verbanden hebben 

geanalyseerd, kunnen we ook de beheersingsmogelijkheden onderzoeken. Je zou dan kunnen 

spreken over agressiebeheersing, conflictbeheersing en geweldbeheersing. Definities van deze 

termen ben ik niet tegengekomen in de literatuur en publicaties. Nelissen omschrijft dus wel de 

mogelijkheden om agressie of geweld te voorkomen maar geeft niet een echte definitie. 

Op deze omschrijving van geweldbeheersing wordt verder voortgebouwd in deze scriptie. Een 

stap voor geweldbeheersing is agressieremming. Als de agressie tijdig geremd wordt dan hoeft er 

geen sprake te zijn van geweld. Het beheersen van geweld is letterlijk van levensbelang. Zonder 

dat zou leven amper mogelijk zijn. Er zouden maar weinig wezens overblijven. Zowel factoren 

                                                             
72 Nelissen M., De bril van Darwin. Opzoek naar de wortels van ons gezag (Lannoo 2015) 176. 
73 Nelissen M., De bril van Darwin 176. 
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die zich in de agressor afspelen als factoren die door de aangevallene worden gebruikt, kunnen 

een rol spelen in de beheersing. Een voorbeeld kan zijn het onderwerpingsgedrag van het 

“slachtoffer”. Een hond die aangevallen wordt door een veel grotere hond kan de agressie van de 

belager remmen door op z’n rug te gaan liggen en de kwetsbare buik te tonen en zelfs wat urine 

lozen om hun onderdanigheid te tonen.74 Een op zich levensgevaarlijke actie die fout kan aflopen 

maar meestal de aanvaller tot rust brengt. Zelden zal de agressor dan doorgaan. Meestal eindigt 

de aanval in het weglopen van de agressor of zelfs in likken. Bij apen eindigt dit dikwijls in elkaar 

vlooien.  Men zou kunnen zeggen dat door communicatie een eventuele confrontatie met geweld 

voorkomen kan worden.75 Een voorbeeld van binnenuit kan vooral bij de mens worden 

teruggevonden. Men noemt dit dan zelfbeheersing. Door de actie te rationaliseren kan de agressie 

door wilskracht omgebogen worden naar bijvoorbeeld een voorwerp of zelfs in zijn geheel 

gestopt worden. Het slaan of schoppen van een slachtoffer kan dan soms omgezet worden in het 

schoppen tegen een vuilnisbak of het kapot gooien van serviesgoed.76 Agressiebeheersing kan in 

velerlei gedaanten optreden. Naast onderwerpingsgedrag zijn er andere vormen zoals vlooien, 

seks, verzoeningsrituelen, lachen, vluchten, verstoppen of afleiden maar ook verschuiving naar 

één persoon die lager in de rangorde staat,77 de zogenaamde zondebok, waardoor agressie 

gereguleerd wordt maar nog niet verdwenen is. Kortom het gaat dus niet alleen om het 

elimineren van agressie maar ook om het beheersen, voorkomen of kanaliseren van agressie 

waardoor de eventuele gevolgen minder ernstig zijn. Ook de biologische, fysiologische verklaring 

van agressieregulatie zoals regulatie via hormonen, komt aan de orde in het deel waarin Pinkers 

verklaring zal worden besproken. Men spreekt in de biologie dan over stressregulatie.78 

 

§ 2.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk heb ik getracht te achterhalen op welke wijze Darwin zowel agressie en geweld 

als de remming en beheersing daarvan heeft behandeld in zijn werken over de evolutieleer. Mijn 

eerste actie was het zoeken naar de woorden agressie en geweld en verwante woorden in Darwins 

boeken over de evolutieleer. Door ze te tellen werd een kwantitatieve indruk verkregen van het 

behandelen van agressie en geweld. Opvallend was dat hij de woorden ‘agressie’, ‘geweld’ en 

‘conflict’ amper gebruikte in zijn belangrijkste boeken over de evolutieleer The Origin en The 

Descent. Darwin behandelde geweld als gedragsvorm en als uiting van agressie hoogstens als 

manier om te strijden om een vrouwtje en waardoor de kans vergroot werd voor een nageslacht 

(seksuele selectie) of als bescherming van kroost tegen predatoren. Wel komt het woord struggle 

veelvoudig voor, niet in de zin van agressie of geweld, maar als een meer omvattende term van 

overleven in alle omstandigheden van de natuur.  

                                                             
74 Verplaetse, Het morele instinct 52.  Zie ook: Nelissen, De bril van Darwin 93. 
75 https://www.sg.uu.nl/videos/science-cafe-geweld uitleg van Liesbeth Sterk over agressie bij primaten. 
76 Nelissen, De bril van Darwin 115. 
77 Nelissen, 94. 
78 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/agressie-in-de-hand/ (geraadpleegd 10-09-2017). 
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Deze opvallende lacune in Darwins boeken geeft consequenties voor de interpretaties van de te 

onderzoeken auteurs die, op basis van de evolutieleer van Darwin, verklaringen van agressie of 

geweld en de beheersing en remming daarvan samenstelden. Het betekent dat zij hun 

bevindingen niet op de letterlijke teksten van Darwin baseren maar met eigen gedachten komen. 

Het is dan de vraag of hun interpretaties een logisch gevolg zijn van Darwins leer of dat zij er van 

af wijken. Zij moeten dus een eigen interpretatie over agressie en agressieremming hebben 

gemaakt op basis van de theorie van Darwins evolutieleer. 

Omdat ik niet alleen Nederlandse boeken en artikelen over agressie en geweld heb bestudeerd 

maar ook gebruik heb gemaakt van Engelstalige en Duitse bronnen of vertalingen daarvan, kan 

het best mogelijk zijn dat er, per taal verschillend,  een andere inhoud wordt gegeven aan die 

begrippen. Daarom heb ik gekeken naar de omschrijvingen in woordenboeken en encyclopedieën 

van de begrippen agressie en geweld. Het blijkt dat macht, kracht, het gevoel van woede meer bij 

de term agressie horen. Bovendien kan agressie zowel als positief en als negatief gedrag gezien 

worden. Geweld of violence of Gewalt vertonen een zwaarder gevolg. Dan heeft men het meer 

over schenden, verkrachten, verwoesten of ontwijden. Het lijkt mij van belang om zich bewust te 

blijven van de zwaarte van het gebruikte woord, door het vooral in de context te blijven zien. 

Daarom heb ik eerst de afkomst van de woorden bekeken, de woordenboeken gebruikt en 

uiteindelijk een aantal definities of omschrijvingen opgezocht en vergeleken. De meest 

omvattende omschrijving van agressie bleek voor mij die van Nelissen te zijn: “elk gedrag dat een 

onderwerping afdwingt van een individu - meestal tegen zijn weerstand - door een ander individu 

dat zijn eigen belang nastreeft, vaak met het toebrengen van schade of met de dreiging daartoe.” 

Vooral zijn omschrijving zal ik in deze scriptie hanteren, omdat zoals ik al eerder stelde, zowel de 

definitie van Achterhuis als de stelling van De Waal, met enige goede wil, er beide inpassen. 

Agressiebeheersing houdt voor Nelissen in: wegvluchten, zich onderwerpen, proberen de agressie 

van een ander in te tomen. In de biologie wordt deze combinatie van agressie en reactie daarop 

‘agonistisch gedrag’ genoemd. Toch was het onderdeel ‘intentie’ in de definitie van Achterhuis 

van geweld interessant omdat je dan zou kunnen denken dat de definitie alleen voor mensen 

geldt. De vraag die bij mij opkwam is of intentioneel gedrag alleen maar bij mensen mogelijk is of 

ook bij dieren. En dan denken we vooral aan de hogere diersoorten zoals de mensapen, dolfijnen, 

etc. Het antwoord was deels te vinden bij Liesbeth Sterck die via het begrip theory of mind kon 

bevestigen dat er een lichte mate van intentioneel gedrag meetbaar is bij mensapen. Maar lang 

niet zo ontwikkeld als bij mensen. Dit komt overeen met de beschrijvingen van intentioneel 

gedrag bij mensapen, zowel in gevangenschap als in de vrije natuur, door De Waal en Jane 

Goodall. 

Een doel van dit hoofdstuk was inzicht te krijgen in het gebruik, door Darwin, van de termen 

agressie, geweld, alsmede de remming en beheersing van agressie en geweld, en verwante 

woorden. Omdat we inmiddels 160 jaar later leven dan het verschijnen van Darwins The Origin 

kan er een andere betekenisinhoud zijn ontstaan voor de begrippen agressie en, geweld, etc. 

Vandaar dat ik heb gekeken naar de hedendaagse betekenis van die termen door ze op te zoeken 

in woordenboeken. En tevens heb ik getracht een geschikte hedendaagse definitie te vinden van 

wat agressie en geweld, en de beheersing daarvan, inhouden. Met deze kennis in het achterhoofd 

gaan wij nu bekijken op welke manier Konrad Lorenz zijn theorie over agressie heeft 
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onderbouwd. Lorenz ontwikkelde zijn theorie rondom de Tweede Wereldoorlog, en publiceerde 

zijn boek over agressie in 1963. Ook dat is alweer meer dan 55 jaar geleden. We gaan kijken hoe 

hij zijn theorie op basis van Darwins evolutieleer verklaarde en in hoeverre zijn theorie heden ten 

dage nog waarde heeft. 

 

Hoofdstuk 3   Konrad Lorenz 

§ 3.1 Inleiding 

 

Om de deelvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is het belangrijk om de 

ontwikkeling van het denken van Konrad Lorenz te volgen en te analyseren vanaf zijn jeugd tot 

aan het einde van zijn wetenschappelijk actieve leven. De deelvraag luidt: Welke verklaring vanuit 

de evolutieleer hanteert Konrad Lorenz voor het ontstaan van agressie en agressiebeheersing? Ik 

zal starten met een korte biografie waarin niet alleen zijn jeugd, opleiding en interesses naar voren 

komen maar ook de belangrijkste collega’s of sparringpartners behandeld worden. In de 

daaropvolgende paragraaf komt zowel de interesse in Darwins evolutieleer als in de filosofie aan 

de orde. De relaties hiertussen zullen geanalyseerd worden. Daarna zal een aparte paragraaf aan 

instinct en agressie worden gewijd. De uitleg over instinct is belangrijk om het hoofdonderwerp 

agressie te begrijpen. In de laatste paragraaf wordt Lorenz’ visie op agressie bij de mens 

behandeld. In elke paragraaf zullen de eventuele kritieken van deskundigen behandeld worden. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin mijn eigen kritiek en mening belicht 

zullen worden. 

 

§ 3.2 Achtergrond 

 

Op 7 november 1903 kregen de Oostenrijkse arts Adolf Lorenz en zijn vrouw Emma Ledur in 

Wenen hun tweede zoon Konrad Lorenz. Hij groeide op in het plaatsje Altenberg in Oostenrijk 

vlakbij de Donau. Wellicht door de natuur in en rondom de Donau was Konrad al op jonge 

leeftijd geïnteresseerd in de biologie. Hij hield zich bezig met het verzorgen van dieren en het 

observeren van gedrag van dieren.79 Dat werd nog eens versterkt toen hij las over de evolutieleer 

van Darwin. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma ging Konrad, op aanraden van zijn 

vader, geneeskunde studeren; eerst in New York en later in Wenen, waar hij in 1928 afstudeerde. 

Na zijn studie promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde. Maar door zijn interesse in de 

biologie en met name in diergedrag deed hij een tweede studie. In 1933 promoveerde hij ook in 

de zoölogie. Vanaf 1937 doceerde hij zoölogie aan de Weense Universiteit. In 1940 werd hij 

hoogleraar in de psychologie aan de Immanuel Kant universiteit in Koningsbergen. Zijn rol in de 

oorlog was dubieus. Hij werd lid van de NSDAP in 1938. In het kader van deze scriptie zal ik 

daar verder niet diep op ingaan of het moet te maken hebben met de te onderzoeken 

probleemstelling. Zijn samenwerking en vriendschap met de Nederlandse etholoog Niko 

                                                             
79 Tiemersma D., Konrad Lorenz, Kritisch Denkerslexicon (1993) 1. 
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Tinbergen (1907-1988) wierp vruchten af. Zij kregen samen met een andere pionier in de 

ethologie, Karl von Frisch, in 1973 de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde voor ‘their 

discoveries concerning organization and elicitation of individual and social behaviour patterns'.80 

Zowel Tinbergen als Lorenz bestudeerden het instinct. Lorenz zag agressie als een instinct. In 

1963 kwam zijn beroemde boek over agressie uit: Das sogenannte Böse: Zur Naturgeschichte der 

Aggression. De Nederlandse vertaling werd gepubliceerd onder de titel Over agressie bij dier en mens. 

Lorenz wordt heden ten dage, evenals Tinbergen, als een van de belangrijkste grondleggers van 

de ethologie gezien. De verschillen tussen Lorenz en Tinbergen waren enorm. Tinbergen was 

naast een echte veldonderzoeker bedreven in het bedenken van experimenten, Lorenz was meer 

de theoreticus en filosoof Hans Kruuk, leerling en biograaf van Tinbergen, schreef dat zij niet 

alleen enorm verschilden in persoonlijkheid maar ook in hun manier van wetenschap voeren. In 

gezamenlijk geschreven artikelen was Tinbergen de bescheiden auteur die de experimenten 

eenvoudig beschreef. De extraverte Lorenz daarentegen schreef zeer uitvoerig, met lange zinnen. 

In een handleiding voor studenten over het schrijven van verslagen gebruikte Tinbergen een 

uitspraak van Mark Twain om de stijl van Lorenz te beschrijven: “Telkens wanneer de literaire 

Duitser in een zin duikt, gaat hij helemaal kopje onder en zie je hem pas weer als hij aan de 

andere kant van de Atlantische Oceaan opduikt met een werkwoord in zijn mond”.81 Tinbergen 

was het niet altijd eens met Lorenz. In zijn inaugurele rede in 1968 vond hij dat veel lezers 

klakkeloos accepteerden wat schrijvers als Lorenz en de toen populaire schrijver Desmond 

Morris82 beweerden. Dit kwam volgens hem doordat Lorenz en Morris meer de nadruk legden op 

onze kennis dan op onze onzekerheid. Tinbergen verwoordde het als volgt: 

“[…] een reeks beweringen als kennis presenteren, terwijl die goed beschouwd, niet meer zijn dan 

intelligente aannames[…] We hebben heel dringend behoefte aan een gevoel van twijfel en 

verwondering en een impuls om te onderzoeken.”83  

Ook Tinbergen onderzocht agressie als onderdeel van zijn studie naar instinct. In zijn oratie, “On 

war and peace in animals and man” legde Tinbergen een verband tussen vechtende mensen en 

dieren met als overeenkomst territoriaal gedrag. Naar zijn mening droeg de mens nog altijd de 

dierlijke erfenis van groepsterritorialiteit bij zich.84 Maar dat moest volgens hem nog goed 

uitgezocht worden. Zomaar uitgaan van resultaten van dieronderzoek om inzicht te krijgen in 

menselijk gedrag vond hij niet goed, waarmee hij stelling nam tegen Lorenz’ manier van werken. 

Tinbergen vond dat je niet de resultaten van dieronderzoek mocht gebruiken voor het verklaren 

van menselijk gedrag maar de methodologie van het bestuderen van dierlijk gedrag ook gebruiken 

voor het verklaren van menselijk gedrag.85 Ook in hun inzicht over hóe agressie bij de mens te 

beïnvloeden verschilden zij van mening. Tinbergen was het niet eens met Lorenz’ stelling “dat 

agressie een aangeboren kwaliteit in de mens is en dat je er dus niets aan kan doen behalve het in 

                                                             
80 http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/tinbergen (geraadpleegd 24-5-2019) 
81 Kruuk H., Niko’s natuur. Een biografie van Niko Tinbergen (Atlas 2007) 138.  
82 Desmond Morris werd vooral bekend door zijn boek The Naked Ape. Dat ging over de overeenkomsten in gedrag 
tussen de mens en de apen. Voor een breed publiek geschreven werd het een bestseller dat van grote invloed is 
geweest op de acceptatie van de mens en aap met een gemeenschappelijke voorvader. 
83 Kruuk, Niko’s natuur 352-353. 
84 Kruuk, 353. 
85 Ibidem, 353. 
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de juiste richting ombuigen.”86 Dat brengt ons bij de vraag wat precies Lorenz’ visie was op 

agressie bij de mens. Daar kom ik later op terug in dit hoofdstuk, want om zijn visie op agressie 

bij de mens te begrijpen is het goed om te begrijpen waar die visie op gebaseerd is. Daarom 

analyseer ik eerst zijn interpretatie van Darwins evolutieleer en de verbinding die hij legde met de 

filosofie van Kant. Daarna zal zijn visie op instinct en agressie bij dieren behandeld worden. Ik 

eindig met zijn visie op agressie bij de mens. Na het verschijnen van Over agressie bij dier en mens 

heeft Lorenz nog verscheidene andere boeken geschreven. In zijn publicaties ontwikkelde Lorenz 

zich tot milieuactivist. Konrad Lorenz stierf in 1989 op 86-jarige leeftijd.87 

 

§ 3.3 Interesse in Darwins evolutieleer en in filosofie 

 

De interesse van Lorenz in de evolutietheorie werd al vroeg geprikkeld. Als kind las hij een boek 

van een destijds populair wetenschappelijk auteur Wilhelm Bolsche, Die Schöpfungstage, waarin hij 

kennis maakte met de theorie. Op school kreeg hij les in de evolutietheorie en trachtte samen met 

zijn vriend Bernard Hellmann88 de evolutie van watervlooien te omschrijven. Maar vooral van 

zijn hoogleraar Ferdinand Hochstetter van de medische faculteit van de universiteit van Wenen 

leerde hij veel. Hochsetter was gespecialiseerd in de vergelijkende anatomie.89 In de vergelijkende 

anatomie probeert men homologe structuren te ontdekken en te beschrijven hetgeen een van de 

pijlers van het ondersteunen van Darwins evolutietheorie is. Lorenz wilde de methoden van de 

vergelijkende anatomie ook toepassen op het vergelijken van gedragspatronen bij dieren. Dus net 

als bij de organen trachtte hij door het vergelijken van gedragspatronen een gemeenschappelijke 

voorouder te ontdekken en zodoende een fylogenetische lijn te construeren.90 Zoals eerder 

genoemd was Lorenz vooral een theoreticus en had daarnaast enorme belangstelling voor 

filosofie. Toen hij in 1940 werd aangesteld als hoogleraar psychologie aan de Immanuel Kant-

Universität in Koningsbergen was er alom verbazing. Een van de redenen kon zijn dat hij een 

goed netwerk om zich heen had en daardoor via vriendjespolitiek aangesteld werd. De Nazi’s 

waren toen al aan de macht. Maar een andere reden kon zijn dat hij oprecht geïnteresseerd was in 

de filosofie van Kant.91 In 1941 schreef hij een artikel genaamd Kants Lehre vom Apriorischen im 

Lichte gegenwärtiger Biologie.92 Waar ging dat artikel over? Om dit te begrijpen is het volgende, door 

Lorenz uitgevoerde, experiment van belang. Lorenz beschreef dat hij de zogenaamde nestvlieders 

                                                             
86 Ibidem, 413. 
87 Celli G., Lorenz. Grondlegger van de ethologie (Amsterdam 2009) 35-41. 
88 Lorenz bewonderde zijn vriend als biologiegeïnteresseerde. Helaas liep het slecht af met Hellmann. Hij vluchtte 
naar Nederland tijdens de oorlog maar kwam om het leven in de gaskamer. Later zou zijn goede vriend Tinbergen 
ook in een nazi werkkamp komen te zitten. Hij overleefde deze tijd. Het zijn terugkerende facetten uit Lorenz leven, 
zijn eigen steun aan het Nazisme en enkele vrienden die op dat gebied lijnrecht tegenover hem stonden. 
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/516900/about-bernhard-wolfgang-hellmann. (geraadpleegd 7-6-2018). 
89 De vergelijkende anatomie is volgens Encyclopaedia Britannica: the comparative study of the body structures of 
different species of animals in order to understand the adaptive changes they have undergone in the course of 
evolution from common ancestors. The field is largely confined to the study of the vertebrate animals. 
https://www.britannica.com/science/comparative-anatomy (geraadpleegd 02-11-2019). 
90 Burkhardt R.W., Patterns of Behaviour. Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, and the Founding of Ethology (The University of 
Chicago Press 2005). 133-134 
91 Burkhardt, Patterns of Behaviour 263. 
92 Lorenz K., Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie. Blätter für Deutsche Philosophie 15: 94-
125 (1941) http://klha.at/papers/1941-Apriorische.pdf (geraadpleegd 7-6-2018). 
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had bestudeerd. Dat zijn vogels die zodra zij uit het ei kruipen al weg willen vliegen. Dat zou 

fataal kunnen aflopen maar het blijkt dat gedurende de eerste minuten de pasgeborenen  het 

eerste de beste bewegende grote object volgen. Dat is meestal de moeder. Daarna blijven de 

vogels hun moeder volgen. Lorenz kwam er achter dat dit binnen die paar minuten moest 

gebeuren. Zou het later plaatsvinden dan deden de vogels dat niet meer. Bovendien kwam hij 

erachter dat als de moeder niet aanwezig was, maar wel een ander bewegend object, dat object de 

moederrol kreeg. Het kon ook een zacht bewegend voorwerp, een ander dier of zelfs een mens 

zijn. Zodoende kreeg Lorenz het voor elkaar dat vele ganzen hem bleven volgen omdat hij de 

eerste aanwezige was. 

 

Afbeelding 4 “moeder” Lorenz 

Lorenz nam toen aan dat dit inprentingsmechanisme op aangeboren kennis gebaseerd moest zijn; 

de kennis was al aanwezig.93 Volgens Lorenz is het inprentingsmechanisme kennis die bij elkaar is 

verzameld door natuurlijke selectie. In genoemd artikel ging hij dieper in op Kants leer want hij 

zag een verband tussen diens leer en de aanwezigheid van dat inprentingsmechanisme. Een van 

de heersende theorieën was het empirisme. Het empirisme gaat ervan uit dat de menselijke geest 

bij de geboorte nog geheel leeg is, een onbeschreven blad (tabula rasa). Het rationalisme gaat 

ervan uit dat er wel degelijk kennis aanwezig is, de zogenaamde a priori kennis. Kant verenigde 

deze twee stromingen. Hij stelde dat alle kennis geproduceerd werd door een samenspel van 

zintuigelijke waarnemingen en de ratio. Kant voegde een nieuwe bijdrage toe. Hij toonde het 

bestaan aan van synthetische a priori oordelen. Een synthetische uitspraak voegt iets toe aan wat 

we al weten. Als voorbeeld van een synthetische a priori uitspraak kan een van de wetten van 

Newton dienen: "Een lichaam dat in beweging is wil in beweging blijven"94 Ook kan de stelling 

van Pythagoras als een synthetische a priori uitspraak gezien worden.  

De zintuigen zorgen voor een ruwe inhoud van kennis die door het verstand in een bepaalde 

vorm wordt gegoten. De mens werkt met tijd en ruimte als a priori vormen van de 

aanschouwing. Objecten nemen we waar in tijd en ruimte. Zonder tijd en ruimte kunnen we on 

objecten niet voorstellen, maar andersom, tijd en ruimte zonder objecten, wel. Oorzakelijkheid is 

een  a priori begrip van het verstand.95 Er zijn overigens meer a priori begrippen van het 

verstand, namelijk 12 in totaal. Kant had ze onderverdeeld in de zogenaamde tafel der 

categorieën. De categorieën van kwantiteit zijn: eenheid, veelheid en alheid. De categorieën van 
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kwaliteit zijn realiteit, negatie en beperking. Die van relatie zijn de reeds genoemde 

oorzakelijkheid (causaliteit) en afhankelijkheid, inherentie en subsistentie en van gemeenschap. 

Als laatste de categorieën van modaliteit die bestaan uit mogelijkheid -onmogelijkheid, bestaan-

niet bestaan en noodzakelijkheid-toeval.96Het zijn deze verstandscategorieën en 

aanschouwingsvormen die bepalen hoe de wereld zich aan ons voordoet. Lorenz gaf Kant het 

woord: 

“Wollte man im mindesten daran zweifeln, das beide (die Anschauungsformen von Raum und 

Zeit) keine den Dingen an sich selbst, sondern bloß ihrem Verhältnis zur Sinnlichkeit 

anhangende Bestimmungen sind, so möchte ich gern wissen, wie man es möglich finden kann, a 

priori und also vor aller Bekanntschaft mit den Dingen, ehe sie nämlich uns gegeben sind, zu 

wissen, wie ihre Anschauung beschaffen sein müsse, welches doch hier mit Raum und Zeit der 

Fall ist.”97 

Maar de objectieve werkelijkheid kan niet door ons gekend worden. Kant beweerde dat men niet 

weet hoe de wereld er werkelijk uitziet. Hij noemde dat het Ding an sich.98 Kant vergeleek ons 

verstand als functie met de hoef van een paard of de vin van een vis. De hoef is aangepast aan de 

grond en de vin aan het water. Die aanpassingen zijn a priori al aanwezig. Het is niet zo dat 

andersom de grond of het water die vormen opleggen.99 Maar hoe komt de hoef of de vin aan die 

informatie?  

Lorenz zag het belang van Kants theorie in maar volgens hem trok Kant er de verkeerde 

conclusies uit.100Lorenz was van mening dat Kant de oorsprong van de a priori voorwaarden van 

kennis niet had besproken. Maar dat was in die tijd ook nog niet echt mogelijk. De verklaring lag 

toen nog bij God. Lorenz wees op Darwins evolutieleer. De uiteindelijke aangeboren kennis van 

een individu is de optelsom van ervaringen uit het verleden van de betreffende diersoort. Dat 

geldt ook voor instincten die volgens Darwin uit gewoontes zijn geëvolueerd. Darwin beweerde: 

“If we suppose any habitual action to become inherited – and I think it can be shown that this 

does sometimes happen – then the resemblance between what originally was a habit and an 

instinct becomes so close as not to be distinguished.”101 

Een bladzijde verder schreef Darwin: “No complex instinct can possibly be produced through 

natural selection, except by the slow and gradual accumulation of numerous, slight, yet profitable 

variations.” Lorenz had de evolutieleer nodig om uit te leggen wat de omissie was in Kants 

theorie. Lorenz meende dat het ontogenetische a priori een fylogenetische a posteriori is.102 Het 
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ontogenetische a priori is een product van de evolutie. Dit heeft ook een gevolg voor zijn 

interpretatie van agressie als instinct hetgeen in de volgende paragraaf besproken zal worden. 

 

§ 3.4.1 Lorenz’ evolutionaire verklaring van agressie en agressiebeheersing 

 

Lorenz onderzocht vooral instinctief gedrag bij dieren. Wat is instinct? Tinbergen gaf een 

geschikte omschrijving. Tinbergen had samen met Lorenz veel onderzoek gedaan naar instinct. 

Een van zijn beroemde studies heette The Study of Instinct. Tinbergens omschrijving luidde: 

“Instinct kan worden gedefinieerd als een neurologisch mechanisme, hiërarchisch georganiseerd 

en gevoelig voor externe prikkels, maar ook als geheel van motorische schema die gericht zijn op 

het behoud van het individu en de soort.”103 In eerste instantie lijkt het of de genetische 

vastlegging van instinct niet wordt vermeld, maar dat valt af te leiden uit de toevoeging “gericht 

zijn op het behoud van het individu en de soort.” De proef met de nestvlieders, de ganzen, met 

hun aangeboren inprentingsmechanisme, leidde bij Lorenz tot de gedachte dat instinct genetisch 

was bepaald.104 De tweede gedachte die bij hem op kwam was dat instinctmatig gedrag niet 

doelgericht was. Als voorbeeld gaf Lorenz dat een vogel soms doet alsof het insecten met de 

snavel grijpt, terwijl er helemaal geen insecten zijn. Dat noemde hij vacuum activities (in het Duits 

Leerlaufbewegung). De vogel grijpt met zijn snavel in het luchtledige. Dit gedrag is volgens hem 

instinctmatig.105 Voor Lorenz was het duidelijk dat instincten rigide en stereotype 

gedragspatronen zijn die zelfs optraden op momenten dat de noodzaak voor de instinctactie 

afwezig was. Er was geen sprake van een externe stimulus. Althans dat nam men aan. Misschien 

was die stimulus zo klein geworden dat de observanten dat niet meer opmerkten. Maar als er 

helemaal geen externe prikkel of stimulus aanwezig is, zoals dus bij de vogels die naar insecten 

blijven pikken met hun snavel terwijl er helemaal geen zijn, dan wordt de zogenaamde 

reflextheorie hiermee ontdaan van zijn basis. Want dan zou er een prikkel aanwezig moeten zijn. 

Dat een actie een doel moet hebben past bij het zogenaamde finalistisch denken. Lorenz was 

tegenstander van finalistisch denken. Een zogenaamde finalistische denker is iemand die de vraag 

Waardoor? verwisselt met de vraag Waarom? De finalist denkt met het aangeven van een doel die 

een functie heeft voor de waarde voor het behoud van de soort, zoals voedselopname of 

voortplanting, het oorzakelijk ontstaan ervan verklaard te hebben. Dit was volgens Lorenz een 

foute aanname.106 Tijdens vacuum activities is er geen doel meer. Dus kan een finalistisch denker de 

vacuum activities niet verklaren met de waaromvraag. Wel met de waardoor-vraag. Lorenz meende 

dat een enkele verklaring in de vorm van een instinct of drift te eenvoudig was. Maar wat is dan 

de zin van vacuum activities kan men zich afvragen? In een lezing trachtte Lorenz wat meer 

duidelijkheid te geven tijdens het beantwoorden van vragen uit het publiek. Er lijkt een nauw 

verband te zijn met ‘spelen’ als voorbereiding voor echte situaties en vacuum activities als 
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rudimentaire bewegingen.107 Tijdens observatie van jonge hondjes of katjes, valt op dat zij kunnen 

spelen alsof ze vechten of een prooi pakken. Dat spel kan er vrij ruig aan toe gaan. Bij de hoger 

ontwikkelde dieren, zoals zoogdieren en ook vogels, blijft het spel, maar bij de lager ontwikkelde 

dieren, zoals bijvoorbeeld dassen,  kan dat meteen omslaan in echt vechten. Kennelijk vindt er op 

een hoger ontwikkelingsniveau meer controle plaats over het spel. De vraag is nu of spel en 

vacuum activities iets met elkaar te maken hebben? Spel zou dan gebaseerd kunnen zijn op deze 

vacuum activities, zij zijn als het ware nog op de achtergrond aanwezig in het spel. Dan zou het nut 

van spel als een soort training gezien kunnen worden van de echte ‘vecht’- instincten. Een spel 

waarin de benodigde instinctmatige reacties getraind worden. Lorenz zei: “It seems to be 

characteristic of “play” that instinctive movements are thus performed independently of the 

higher patterns into which they are integrated when functioning “in serious.108In ieder geval zit er 

dus een gecompliceerd proces achter, waarvan men nog lang niet genoeg afweet. In het later te 

bespreken hydraulisch model zullen de vacuum activities een rol spelen in het verklaren van agressie 

zonder aanleiding. Er is geen sprake van een monocausaal determinisme, verschillende instincten 

botsen met elkaar, kunnen elkaar versterken of afremmen.109 Volgens Lorenz waren veel functies 

en gedragingen instinctief vastgelegd. Zijn uitgangspunt was dat instinctief handelende dieren 

(mensen) zich niet door bewuste doelstellingen laten leiden.110 Maar hij was niet altijd consequent 

in die houding. Af en toe leek hij ook te geloven in een doel. Zo stelde hij dat agressie wel als 

doel heeft de soort te behouden. Maar dat hangt van de interpretatie af. Misschien bedoelde hij 

dat agressie een evolutionaire nut heeft omdat hij de overlevingskansen van een individu of soort 

vergroot. Dan is het een ‘waardoor’ antwoord geworden in plaats van een ‘waarom’ antwoord. In 

die onduidelijkheden stond hij niet alleen. Ook Darwin had het soms over een doel, bijvoorbeeld 

een hogere ontwikkeling als streven: “And as natural selection works solely by and for the good 

of each being, all corporal and mental endowments will tend to progress towards perfection.”111 

Ook dat werd in studies nogal eens verschillend geïnterpreteerd. De twee redacteuren Michael 

Ruse en Robert Richards van het boek The Cambridge Companion to the Origin of Species hebben een 

verschillende mening over of Darwin de evolutie wel of niet doelgericht vond. In tegenstelling tot 

Ruse, die denkt dat Darwin een mechanistisch beeld van de evolutie schetste, is Richards van 

mening dat Darwin de mens als doel van de evolutie zag d.m.v. natuurlijke selectie.112Naar mijn 

mening had Darwin wel degelijk de neiging om een hoger doel in de evolutie te wensen. In de 

uitgave van 1860 van The Origin stelde hij: 

“Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object which we are 

capable of conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows. There is 

grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the 

Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to 
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the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most 

wonderful have been, and are being, evolved.”113 

Vergeleken met de eerste editie verscheen opeens het woord Creator in de tekst. En het laatste 

deel van de tekst: “from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and 

are being, evolved”, getuigt van een hoger, meer ontwikkeld doel. 

Maar terug naar Lorenz die agressie ook als een instinct zag.114 Naast instinct wordt er ook vaak 

gesproken over drift. Drift en instinct worden nogal eens door elkaar heen gebruikt; soms als 

synoniem, soms met een duidelijk onderscheid. De bekende psycholoog en filosoof Erich 

Fromm wees op het gegeven dat Freud drift als synoniem voor instinct gebruikte. Freud bracht 

alle verklaringen van  gedragingen terug naar twee driften; de destructieve- of doodsdrift  en de 

levens- of seksuele drift.115 Analytici die zich tegen deze eenvoudige reductie naar maar twee 

driften keerden, volgden de ethologische theorieën van meerdere instincten van o.a. Lorenz en 

Tinbergen.116 Ook Lorenz gebruikte soms het woord drift, bijvoorbeeld in de zin: “Een 

Amerikaanse opvoedingsmethode […] toonde slechts dat de agressiedrift, evenals vele andere 

instincten, ‘spontaan’ uit het innerlijk van de mens opborrelt.”117 Lorenz leek door zijn 

toevoeging ‘evenals vele andere instincten’ drift en instinct als synoniemen te beschouwen. Om 

verwarring te voorkomen zal ik het alleen over instinct hebben. 

In tegenstelling tot Lorenz, die meende dat agressie een instinct was, meenden de behavioristen 

dat agressie aangeleerd was. Toch stelde Lorenz die genetische vastlegging van het instinct niet 

helemaal absoluut. Hij meende dat door een proces van ritualisering ‘een nieuw en volledig 

zelfstandig instinct’ kon ontstaan vergelijkbaar met ‘driften als honger, seksueel verlangen, angst 

en agressie’.118 Ook hier gebruikte hij de termen instinct en drift weer naast elkaar. Ik zal nu eerst 

Lorenz’ mening over het aangeboren (agressie)instinct uitleggen en zal daarna de aangeleerde 

instinctvorm behandelen aan de hand van ritualisering.  

Lorenz trachtte de lezer te overtuigen door aan te geven hoe hij zijn boek Over agressie bij dier en 

mens heeft ingedeeld. Hij begon met zijn waarnemingen over instinct en agressie om vervolgens in 

het zevende hoofdstuk aan te tonen “welke mechanismen de evolutie heeft ‘uitgevonden’ om de 

agressie in onschadelijke banen te leiden”.119 Door het woord ‘uitgevonden’ lijkt het alsof Lorenz 

hier weer een bewust doel van de evolutie ziet, dat is soms tegenstrijdig met zijn eerdere 

uitspraken. Kortom hoofdstuk zeven gaat over agressiebeheersing. In de laatste hoofdstukken 

trachtte hij een brug te slaan naar de uitingen van agressie en agressiebeheersing bij de mens.  

Lorenz maakte onderscheid in agressie tussen soortgenoten en agressie tussen verschillende 

soorten. Met dat laatste wordt meestal het gedrag van roofdieren bedoeld en eventueel het 

verdedigingsgedrag van de slachtoffers. Maar in zijn studie gaat het vooral om agressie tussen 
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soortgenoten. Lorenz wijdde er een heel hoofdstuk aan in zijn boek Over agressie, getiteld ‘het 

grote parlement der instincten’. Het gedrag dat een roofdier vertoont tijdens het jagen op, en 

vangen van, een slachtoffer is geheel anders dan een vechtpartij tussen dieren van dezelfde soort 

onderling.120 Lorenz kwam met het voorbeeld van de jachthond die een prooi vangt en “daarbij 

dezelfde gespannen-vrolijke gelaatsuitdrukking, als wanneer hij zijn baas begroet, of iets graag wil 

hebben” vertoont.121 Ook het verdedigingsgedrag van potentiele slachtoffers van een roofdier 

geeft een ander soort agressie dan agressie tussen soorten onderling. Lorenz gaf als voorbeeld het 

zogenaamde mobbing.122Het gaat dan meestal om sociaal levende dieren die een groter roofdier 

met z’n allen aanvallen. Kauwtjes vallen in grote getale een sperwer aan en ganzen zitten in falanx 

een vos achterna.123 Planteneters kunnen in groepsverband het leven van grote gevaarlijke 

roofdieren behoorlijk zuur maken zolang ze een eenheid blijven vormen. Lorenz gebruikte als 

anekdote zijn avontuur met zijn hond Stasi. Bij koeien wordt een hond kennelijk soms nog voor 

een wolf aangezien waardoor Lorenz en zijn hond het water in moesten duiken, vluchtend voor 

een woedende kudde koeien. Het gevolg van deze acties is dat ‘roofdieren’ minder snel geneigd 

zijn in een bepaald gebied te gaan jagen. Zij lopen dan het risico wederom ‘geplaagd’ te worden. 

Een vorm van geweldspreventie. 

De functie van agressie tussen soortgenoten heeft, volgens Lorenz, te maken met het behoud van 

de soort. Hij verwees naar Darwin die meende dat de waarde van vechten voor het behoud van 

de soort ligt in het feit dat de sterkste van twee rivalen het territorium of het te verkrijgen wijfje 

verwerft.124 In zijn uitvoerige studies van het leven van vissen en andere zeedieren rondom 

koraalriffen kwam Lorenz tot de conclusie dat afgebakende territoria van groot belang zijn voor 

de overleving van de soort. Elk dier heeft zodoende ook genoeg voedsel. Zodra een soortgenoot 

het territorium van een ander toetreedt komt het tot een gevecht. Lorenz stelde: “het territorium 

dat een dier schijnt te bezitten is dus niets anders dan een plaatselijk verschil van agressiviteit, 

bepaald door verschillende lokale factoren die een remmende invloed uitoefenen.”125 Naarmate 

de afstand tot het centrum van een territorium van een dier afneemt zal de agressie toenemen als 

er een soortgenoot indringt. 

Lorenz maakte gebruik van een hydromechanisch model, als metafoor, om agressie als 

instincthandeling uit te leggen. Overigens beschreef Lorenz dat model niet in zijn boek Over 

agressie (1963) maar in een ouder artikel uit 1950.126 De gevolgtrekkingen van dit model werden 

wel gebruikt in Over agressie. Veel auteurs refereerden naar dit model.127 Wat hield dat 

hydromechanisch model in? Lorenz ging uit van twee voorwaarden die leiden tot instinctief 

gedrag. Er moest een innerlijke drang aanwezig zijn en er moest vanuit de buitenwereld een 

deblokkerende prikkel aanwezig zijn, dusdanig dat elke soort van instinctieve handeling zijn eigen 
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deblokkerende prikkel had.128 In de metafoor schetste hij een vat met vloeistof waarin door 

toename van de vloeistof de druk toeneemt. Die druk moet op een bepaald moment tot 

ontlading komen. Het vat staat in verbinding met een aantal gesloten kranen. Als één van die 

kranen wordt opengedraaid dan kan de druk zich ontladen. Die kranen symboliseren dus de 

uitlaatkleppen. De vloeistof in het vat ( zie afbeelding) stelt de motivatie-energie voor, het 

gewicht stelt de deblokkerende prikkel voor. Is die prikkel sterk dan gaan er meer kranen open, is 

die zwak dan gaan er minder kranen open. De ontlading wordt dan groter. Maar zelfs als er geen 

prikkel van buiten komt, dus in het model zou er dan geen gewicht aanwezig zijn, dan loopt het 

vat toch langzaam vol en zal toch een keer een ontlading volgen. Agressie bouwt zich op deze 

wijze op en moet uiteindelijk ontladen. Zolang de veer S (zie afbeelding) niet ingedrukt wordt, 

vindt er inhibitie van de oplopende energie. Er zijn verschillende variaties mogelijk: een zwakke 

motivatie-energie en een zwakke deblokkerende prikkel, een sterke motivatie-energie met een 

zwakke deblokkerende prikkel, een zwakke motivatie-energie met een sterke deblokkerende 

prikkel en een sterke motivatie-energie met een sterke deblokkerende prikkel. Uiteraard met 

daartussen ook weer mogelijkheden.129 

 

Afbeelding 5 hydraulisch model of vat van Lorenz 

Zoals eerder gezegd is de term hydromechanisch model niet terug te vinden in Over Agressie, maar 

Lorenz stelde daarin wel dat: “elk instinct laat […] duidelijk van zich horen wanneer het lang 

moet zwijgen en dwingt het dier of de mens om zich op te breken en intensief te zoeken naar die 

speciale prikkelende situatie die juist deze en niet een andere instinctieve drift bevredigt”.130 In het 

vervolg van zijn betoog legde hij een verband tussen het wel of niet afreageren van instinctief 
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gedrag en agressie. Hij stelde: “ieder instinctief gedrag dat niet afgereageerd kan worden heeft 

onvermijdelijk tot gevolg dat het dier in al zijn gedragingen onrustig wordt en naar de 

deblokkerende prikkel gaat zoeken”.131 Hij vervolgde met te zeggen dat verlaging van de 

prikkeldrempel van deblokkerende prikkels duidelijk is te constateren bij instinctieve gedragingen 

“juist bij de agressie binnen de soort.”132Als voorbeeld beschreef hij het geval van een aantal 

jonge vissen die door een onderzoeker in een aquarium werden gedaan om kroost te verkrijgen. 

Dat lukte. Om de vissen de ruimte te geven werden het “paar” en de nakomelingen gescheiden. 

Het paar had weer het rijk alleen. Prompt was de volgende dag het vrouwtje volkomen 

verscheurd door het mannetje. Men kwam er achter dat door in een aquarium twee paren te 

plaatsen, elk paar gescheiden door een glaswand, dit was op te lossen. De woedende mannetjes 

konden dan af en toe hun agressie botvieren op het andere mannetje zonder direct in contact te 

komen. Door de glazen scheiding konden de mannetjes elkaar niet echt iets aandoen. Maar de 

opgelopen agressie kon op deze manier steeds worden ontladen zonder dat de vrouwtjes hiervan 

de dupe waren.133 Lorenz gaf als equivalent bij mensen het voorbeeld van de expeditiekolder. 

Kleine groepjes mannen die lang bij elkaar moeten vertoeven in relatief kleine ruimtes, zoals in 

berghutten, expeditie-tenten of krijgsgevangenenbarakken, beginnen zich aan elkaar te ergeren. 

Een onbeduidend geluid als keelschrapen kan dan al leiden tot ergernis en zelfs tot agressiviteit 

en geweld. Door de situatie te verlaten en de te uiten agressie ergens anders op te richten, bijv. 

het dichtslaan van een deur, kan escalatie worden voorkomen. Kan iemand dat niet dan kan een 

ernstige verwonding of zelfs de dood van een van de aanwezigen een serieuze mogelijkheid 

worden.134 Kortom dit zogenaamde omgericht gedrag (term in de gedragsfysiologie) of door 

Tinbergen redirected activity genoemd, is één van de mogelijke vormen van agressiebeheersing of 

vermijding. Lorenz zei: “dat deze omrichting van het agressieve gedrag een van de geniaalste 

uitvindingen van de evolutie is.”135 Ook hier lijkt het weer dat de evolutie dat doelbewust uitvond. 

Maar dat zal hij weer als beeldvorm hebben bedoeld. De agressie wordt dus van een bepaald 

individu binnen de gemeenschap of groep afgewend naar een buitenstaander. Er ontstaat een 

verschil tussen een vriend en een buitenstaander. Het hij/zij gevoel ontstaat daardoor, en 

daarmee ook de basis voor het verschil tussen  vriend en vijand. Lorenz zei: “[…] hoe in de loop 

van de evolutie uit een noodsprong om de agressie om te buigen een hechte band is 

ontstaan.”136Hij ging zelfs nog verder door te beweren dat liefde en vriendschap voortkwamen uit 

omgericht gedrag: “geen liefde zonder agressie”.137 

 

§ 3.4.2 Verschil tussen aangeboren of evolutionair instinctmatig gedrag en aangeleerd 

gedrag 
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In eerdere artikelen, vooral van voor de Tweede Wereldoorlog, maakte Lorenz een streng 

onderscheid tussen aangeboren of evolutionair instinctmatig gedrag en aangeleerd gedrag. Hij 

meende zelfs dat “flexible or intelligent behaviour does not evolve from instinctive behaviour.”138 

Waarom zou intelligentie niet geleidelijk kunnen ontstaan uit instincten? Tijdgenoten namen wel 

aan dat “instincts could be modified, shaped and fine-tuned by the influence of learning and 

experience”.139 Darwin behandelde dat argument al in zijn Descent of Man. Darwin haalde 

tijdgenoten aan waarvan sommigen stelden dat instinct en intelligentie omgekeerd evenredig aan 

elkaar waren en anderen meenden dat intelligentie van hogere dieren ontwikkeld waren vanuit 

hun instincten.140 Darwin zei: 

“I am, however, far from whishing to deny that instinctive actions may lose their fixed and 

untaught character, and be replaced by others performed by the aid of the free will. On the other 

hand, some intelligent actions - as when birds on oceanic islands first learn to avoid man - after 

being performed during many generations, become converted  into instincts and are inherited”.141 

Lorenz leek daar in eerste instantie niet helemaal mee eens te zijn, hij was stellig in zijn mening 

dat “ instinctive behavior patterns are rigid and cannot be modified by experience.”142 Maar later 

zegt hij dat het niet eenvoudig is om te bepalen waar instinct eindigt en intelligentie 

begint.”143Dus daar komt hij weer een beetje op terug. Kortom volgens Darwin konden 

gedragingen dus uiteindelijk instincten worden. Maar hij voegde daar aan toe dat een groot aantal 

van de meer gecompliceerde instincten “appear to have been gained in a wholly different manner, 

through the natural selection of variations of simpler actions”.144 Daar was Lorenz het mee eens. 

Dat heb ik eerder in dit hoofdstuk al beschreven. Maar welke argumenten had Lorenz in eerste 

instantie voor zijn stelligheid in zijn mening dat “instinctive behaviour patterns are rigid and 

cannot be modified by experience”?145 Lorenz onderbouwde zijn benadering met 4 factoren. De 

eerste was “the primacy of the innate”. Volgens Lorenz waren de menselijke morele en 

esthetische waarden overgeërfde “features encoded in instincts”.146Tevens was hij ervan overtuigd 

dat mensen veel meer instincten bezitten dan tot nu toe erkend werd en dat de studie van 

instincten van cruciaal belang was om menselijk gedrag te begrijpen. De tweede factor van 

instinctief gedrag had volgens hem eerder een biologische dan een psychologische verklaring 

nodig. Hij geloofde dat gedrag moest worden begrepen aan de hand van de onderliggende 

fysiologische oorzakelijke basis en niet door psychologische en subjectieve verklaringen. Zowel 

hij als Tinbergen legden de nadruk op een causale fysiologische studie en verklaring van gedrag. 

Gedurende een korte periode ondersteunde Lorenz de zogenaamde chainreflex theory waarin 

instinct ten gevolg van een externe stimulus als het resultaat van een sequentie van reflexen werd 

gezien. Deze theorie verliet hij o.a. door het al eerder genoemde fenomeen van de vacuum activities. 
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Er is dan geen stimulus meer aanwezig. De derde factor hield in dat gedrag benaderd diende te 

worden op een vergelijkende, taxonomische of fylogenetische wijze. Dit was voor Lorenz een 

zeer belangrijke factor, want dit was ook de manier waarop hij wetenschap bedreef. De 

taxonomische benadering was de reden dat hij instincten in analogie met de morfologische 

kenmerken zag. Lorenz beschouwde instinctieve gedragspatronen zoals morfologische karakters 

die in verschillende soorten te identificeren zijn. Lorenz trachtte deze gedragskenmerken als  

homoloog te zien. Dus net zoals in de vergelijkende anatomie er homologe kenmerken zijn in de 

anatomische structuren van verschillende soorten, is dat volgens Lorenz mogelijk bij instinctieve 

gedragspatronen. Hij gebruikte de term “comparative anatomy of behavior” om op de gelijkenis 

met vergelijkende anatomie te wijzen. 

De laatste factor was de embryologische benadering.147 Er is natuurlijk een verband tussen de 

embryologische benadering en de morfologische benadering. Maar in deze benadering kon hij 

uitleggen waarom een verandering in het instinctmatig gedrag gedurende de ontogenese niet door 

leren of ervaring kwam. Hij zei dat het kwam door maturatie. Analoog aan organen, die zich 

gedurende de jeugd nog verder ontwikkelen en groeien, ontwikkelt ook instinctmatig gedrag zich 

nog. Voor alle duidelijkheid, die maturatie komt dus niet door de verdere rijping van organen, het 

is een analogie met de rijping van organen. Het is een aangeboren verdere ontwikkeling, rijping, 

dat volledig autonoom plaatsvindt, dus geen leergedrag.148 

Deze vier factoren bij elkaar waren voor Lorenz de onderbouwing van zijn stelling dat instincten 

rigide zijn en niet door leergedrag of ervaring kunnen veranderen. Aangezien Lorenz agressie als 

een instinct beschouwde is, na deze uitleg, zijn reeds genoemde opmerking “dat agressie een 

aangeboren kwaliteit in de mens is en dat je er dus niets aan kan doen behalve het in de juiste 

richting ombuigen” beter te begrijpen. Maar later werd hij toch wat minder rigide in zijn 

benadering van instincten. Dat komt in een volgende paragraaf, over ritualisering, aan de orde. 

 

§ 3.5 De critici van Lorenz 

 

Niet iedereen was het met de verklaring van agressie als instinct en het moeten uiten van agressie 

via een zogenaamd hydraulisch model eens. Zo stelde de bekende bioloog Richard Dawkins in 

zijn boek The selfish gene op de tweede pagina dat Lorenz en anderen het totaal bij het verkeerde 

eind hadden. 149 Dawkins ging meer uit van het belang van het individu in de vorm van het gen 

dan van het belang voor de soort of groep. Het gen moet voortbestaan. Dus het gaat om het gen, 

niet om de groep of soort, volgens Dawkins. Ik zal hier niet dieper op ingaan want Dawkins 

kwam met een geheel nieuwe visie dat te uitgebreid is om te behandelen in deze scriptie.  Ook 
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Steven Pinker had kritiek op Lorenz maar dat zal later in het aan hem gewijde hoofdstuk 

besproken worden 

Lorenz had de gave dat hij zijn waarnemingen voor de lezer op een voortreffelijke wijze kon 

verbeelden zodat zijn gevolgtrekkingen haast onweerlegbaar leken. Dit leidde tot kritiek van de al 

eerder genoemde Fromm. De kritiek van Fromm op Lorenz wordt behandeld in het boek van 

Achterhuis. Daarom lees ik het boek van Fromm, Anatomie van de menselijke destructiviteit, erop na. 

Volgens Fromm had Lorenz de neiging zijn ideeën te staven met aantrekkelijke voorbeelden, 

maar voorbeelden gelden niet perse als bewijs. Lorenz werkte graag met analogieën. 

Argumenteren op basis van analogie is vaak een krachtige manier om iemand te overtuigen maar 

kan misleidend zijn. Er kan al snel sprake zijn van een drogredenen van de verkeerde analogie.150 

Fromm zegt: ”Het schijnt niet bij Lorenz op te komen dat de ervaringen met zijn tante, zijn 

medegevangenen en zichzelf niets hoeven te zeggen over de universaliteit van dergelijke 

reacties”.151  

Volgens Fromm miste het hydraulisch model van Lorenz, als metafoor voor de ingedamde 

energie die zich moet ontladen, genoeg bewijskracht. Overigens gaf Fromm hiervan geen nadere 

uiteenzetting over. Verder verweet Fromm Lorenz een zekere mate van afgoderij van Darwin. Hij 

verwees naar de slotalinea van Over Agressie. Lorenz schreef: “Toen in de evolutie van vele wezens 

de agressiedrift moest worden afgeremd, om het samenwerken van twee of meer individuen 

mogelijk te maken, ontstond de band van de persoonlijke liefde en vriendschap, waarop ook onze 

menselijke samenleving is opgebouwd.”152 Lorenz vervolgde de alinea met een aantal zinnen die 

beginnen met “ik geloof, ik geloof, ik geloof.” Fromm vond dat Lorenz zich schuldig maakte aan 

een geloofsbelijdenis op Darwin.153 Kennelijk vanwege het woord “geloof”. Maar vooral ook 

vanwege de laatste alinea in Lorenz’ Over agressie waarin hij zei: “Maar de grote constructeurs van 

de evolutie kunnen dat wel”.154 Fromm vatte dit op als afgodisch denken. Als we kijken naar de 

vertaling van Hillenius dan staat er niet ‘grote constructeurs’ maar ‘grote vormende krachten van 

de evolutie’. Om Fromm te begrijpen moeten we dus de oorspronkelijk Duitse versie van Lorenz 

lezen, waarmee duidelijk wordt dat interpretatie en vertalingen tot een ander begrip kunnen 

leiden. Het was Fromms moedertaal dus we kunnen ervan uitgaan dat hij gelijk heeft. In de 

Duitse uitgave van Lorenz Das sogenannte böse wordt inderdaad van großen Konstrukteure gesproken. 

Fromm was Duits van oorsprong. Hij zal het woord Konstrukteure goed hebben begrepen. Maar 

misschien was er een andere reden voor zijn kritiek op Lorenz. Fromm vluchtte in 1934 naar 

Amerika voor de nazi’s. Lorenz was sympathisant van de nazi’s. Fromm werd misschien extra 

kritisch op hetgeen Lorenz beweerde. Achterhuis stelde dat Fromm bang was dat, op basis van 

het hydromechanisch model, “de agressietheorie van Lorenz te gemakkelijk geweld bij mensen 

legitimeert.”155 Hij wijst erop dat door Lorenz’ biologische verklaring van geweld en agressie er 

een soort excuus is gevonden voor de aanwezigheid van oorlog. Er zouden dan geen sociale, 
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politieke of economische redenen voor zijn maar biologische redenen. Kortom de schuld kan dan 

aan onze biologische achtergrond gegeven kunnen worden. Lorenz zou dan een vorm van 

biologische determinisme omarmen. Volgens Achterhuis onterecht want Lorenz suggereert 

nergens dat door irritatie opgewekte agressie zich met geweld moet ontladen. Schijngevechten 

zijn vaak voldoende om die ontlading te bewerkstelligen.156 Fromm meende dat “in zoverre 

agressie biologisch gegeven is in de genen van de mens” het geen spontaan verschijnsel is, maar 

een verdediging van levensbelangen, van groei en overleving, zowel van de individuele mens als 

van de soort.157 Maar de kwaadaardige vormen van agressie, zoals sadisme en necrofilie, zijn 

volgens hem niet aangeboren maar aangeleerd en dus te bestrijden.158 Een ander kritiekpunt van 

Fromm was dat Lorenz voornamelijk dieren bestudeerde maar er wel vanuit ging dat wat opgaat 

voor dieren ook geldt voor mensen. Fromm zei over Lorenz: “Lorenz observeert dieren, vooral 

lagere soorten, en dat doet hij ongetwijfeld zeer deskundig. Maar van mensen weet hij niet meer 

dan de gemiddelde leek (…)”.159Dat zou wetenschappelijk niet hard te maken zijn. Deze kritiek is 

niet helemaal terecht. In § 3.7 Lorenz’ visie over agressie bij de mens, ga ik daar verder op in.  

Overigens verklaarde Erich Fromm het succes van het boek Over Agressie aan de hand van enkele 

punten. Ten eerste de leesbaarheid van het boek, hij vond het een vlot geschreven boek. Ten 

tweede vergeleek hij het met de verhandelingen van Freud over o.a. doodsdrift. Lorenz gaf een 

geheel nieuwe blik op deze materie.  

Volgens Achterhuis gaf Fromm geen echte weerlegging van Lorenz’ visie.160 Daar ben ik het mee 

eens. Het lijkt alsof Fromm zich meer ergert aan de mens Lorenz dan aan zijn theorie. En hij 

probeert dan de gevaren van zijn theorie te benadrukken en de wetenschappelijke basis van 

Lorenz’  conclusies over agressie bij de mens te betwijfelen. Maar in essentie bedoelden Fromm 

en Lorenz hetzelfde. Toch is het bespreken van Fromm’ s kritiek belangrijk. Ten eerste omdat hij 

één van de eerste wetenschappers was die de door Lorenz besproken agressie bij dieren doortrok 

naar het onderwerp van menselijke agressie. Ten tweede wordt de waarde van Lorenz’ theorie 

door kritiek beproefd en wordt de theorie zwakker of sterker gestut. Naar mijn idee wordt een 

theorie overtuigender naarmate het de kritiek kan doorstaan. 

Een andere criticus was de Amerikaanse bioloog Edward O. Wilson. In 1975 publiceerde Wilson 

Sociobiology. The New Synthesis. Hij werd daardoor een van de belangrijke grondleggers van de 

sociobiologie. Enige jaren later werd zijn studie On Human Nature uitgegeven. Een boek waarin 

zowel erfelijkheid als opvoeding belangrijke rollen spelen in het verklaren van menselijk gedrag. 

Hij werd daarmee ook een van de grondleggers van de evolutionaire psychologie of 

evolutiepsychologie. De evolutiepsychologie beschouwt de menselijke geest en het menselijk 

gedrag als het product van een universele en geëvolueerde menselijke natuur en richt zich niet 

alleen op dat gedrag maar ook op de hersenen als mechanisme die gedrag veroorzaken.161 
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In On Human Nature blijkt dat Wilson het niet eens was met Lorenz’ idee dat een “general aggressive 

instinct” ten grondslag ligt aan agressie. Wilson stelde dat een “ill-defined array of different responses” 

bestaat met gescheiden controlemechanismen in het zenuwstelsel.162 Hij onderscheidde 7 

categorieën: 

“the defense and conquest of territory, the assertion of dominance within well-organized groups, 

sexual aggression, acts of hostility by which weaning is terminated, aggression against prey, 

defensive counterattacks against predators, and moralistic and disciplinary aggression used to 

enforce the rules of society”. 

Wilson was het niet eens met het hydraulisch vat waarvan Lorenz gebruikmaakte om de 

noodzaak van een agressie-uiting duidelijk te maken. Agressie heeft niet dezelfde eigenschap als 

een vloeistof in een vat dat onder druk komt te staan.163 Hij zag agressie meer als een “pre-

existing mix of chemicals” die door katalysatoren met elkaar reageren en tot verschillende 

mogelijke verbindingen leiden.164 Hij ging een gedachte-experiment aan door alle mogelijke 

humane ‘aggressive responses’ een letter uit het alfabet te geven. Hij kwam op 23 mogelijkheden. 

Deze kregen de letters van het alfabet A tot W. Er zijn dan combinaties mogelijk van bijv. A tot 

G of H tot P. Bij elk mogelijke combinatie hoort dan een bepaald gedragspatroon. In de 

dierenwereld vertonen resusapen bijv. alleen agressiegedrag F tot J, termieten alleen A of B en 

mensenkinderen A tot G. Geen één dier of mens kan alle mogelijke gedragingen vertonen. Deze 

mogelijke gedragingen volgens een bepaald patroon worden volgens Wilson geërfd: “it is the 

pattern of such probabilities that is inherited”165 Eigenlijk heeft Wilson het idee dat agressie een 

instinct is, en dus aangeboren, nader uitgewerkt met deze patronen. Zodoende weerlegde hij de 

theorie van Lorenz niet maar breidde hij het uit en verfijnde het. Volgens Achterhuis nadert 

Wilson met zijn patronenmodel Lorenz’ idee van het ‘parlement der instincten’. Overigens kan ik 

de stelling dat Lorenz het over één agressie-instinct had, niet terugvinden in de boeken en 

artikelen van Lorenz. Hij meende wel dat agressie een instinct is maar hij heeft volgens mij niet 

beweerd dat er één agressie-instinct is. Dat is het taalkundig onderscheid tussen een en één. 

 

§ 3.6 Ritualisering  

 

Zoals al eerder genoemd schijnt Lorenz tegen een wetenschappelijke tegenstander, de Engelse 

psycholoog William McDougall gezegd te hebben: “Het is niet eenvoudig om te bepalen waar 

instinct eindigt en intelligentie begint.”166 Ook voor Lorenz was duidelijk dat niet alles terug te 

voeren was naar instinct. Hij omzeilde dit probleem door het begrip ritualisering te gebruiken. 

Lorenz memoriseerde zijn leraar Julian Huxley die ontdekte “dat bepaalde gedragingen in de loop 
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van de evolutie van de soort hun eigenlijke oorspronkelijke functie verliezen en louter 

symbolische ceremoniën worden” hetgeen hij ritualisering noemde.167 Lorenz wees op het feit dat 

Huxley cultuurhistorische gebeurtenissen die tot riten hebben geleid, gelijkstelde aan de 

evolutieprocessen; 

“waardoor zulke merkwaardige ceremoniën bij dieren ontstaan. Let men alleen op de functie, dan 

is deze gelijkschakeling zeker niet onjuist, al moeten wij wel beseffen dat er verschillen tussen 

beide ontwikkelingen blijven bestaan.”168 

Toch vond Huxley, maar ook Lorenz, dat de uitkomst, namelijk dat door ritualisering een soort 

instinct ontstond, aannemelijk. Wat is hiervan de argumentatie? Aan de hand van het 

zogenaamde ophitsen bij vrouwelijke eenden, legde Lorenz uit hoe dat ophitsen geleidelijk aan 

geritualiseerd wordt en uiteindelijk een nieuw instinct wordt dat “een erfelijk bepaalde kopie is 

van gedrag dat oorspronkelijk door andere driften werd veroorzaakt.”169 Lorenz kwam met veel 

voorbeelden uit het veld aan om uiteindelijk zijn mening te ondersteunen dat door het proces van 

ritualisering in de ontwikkeling van de stam telkens een nieuw en volledig zelfstandig instinct 

ontstaat, dat in wezen net zo zelfstandig is als elk van de zogenaamde “grote driften zoals honger, 

seksueel verlangen, angst en agressie.”170 Een voorbeeld is een kalmeringsceremonie ofwel de 

dans van de kraanvogels. Een kraanvogel richt zich hoog op en slaat de vleugels wijd uit en richt 

de snavel en de ogen op een andere kraanvogel. Het komt dreigend over op de ander. Vervolgens 

draait de dreigende vogel zich een halve cirkel om en toont de roodgekleurde achterzijde van de 

nek. De dreiging is dan niet meer gericht op de andere vogel maar op de buitenwereld. Er wordt 

vervolgens een schijnaanval op een ander object uitgevoerd.  Als beide kraanvogels dat doen lijkt 

het op een dans. Zij laten aan elkaar zien hoe groot en sterk ze zijn maar kalmeren elkaar door de 

agressie schijnbaar op een ander te richten171 Deze bewegingen worden enkele malen herhaald. 

Meestal heeft deze ingreep tot doel de agressie te beteugelen.”172 Kortom een deel van de 

agressiebeheersing of regulatie werd door Lorenz direct vanuit dit nieuwe instinctmatige gedrag 

verklaard, hij noemde dat “evolutionaire ritenvorming”. Dat nieuwe instinct, door ‘ritualisering’ 

ontstaan, is uiteindelijk een erfelijk bepaalde kopie van gedrag dat oorspronkelijk door andere 

driften werd veroorzaakt.”173 Dit is lastig te begrijpen vanwege de eerste uitspraak van Lorenz dat 

instincten rigide zijn en niet door leergedrag of ervaring kunnen veranderen. Maar kennelijk wel 

nieuw kunnen ontstaan! De andere vorm van ritenvorming, de cultuurhistorische vorm, wordt 

niet genetisch vastgelegd. Die kennis wordt door communicatie overgebracht, niet door erfelijk 

materiaal.174 Het wordt niet altijd goed duidelijk in zijn boek waar de grens tussen evolutionaire- 

en cultuurhistorische ritenvorming ligt. Maar hij had ook nog een ander idee. Gedragspatronen 

kunnen zich, analoog aan organen, nog verder ontwikkelen. Niet door een leerproces maar door 
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rijping. Hij noemde dit “the idea of maturation”.175Hij vergeleek dat groeiproces met de 

ontwikkeling van organen want die zijn ook aangeboren. Zij ontwikkelen zich gedurende de 

ontogenese tot het lichaam de volwassenheid heeft bereikt. Analoog aan deze rijping van organen 

dacht Lorenz dat dat hetzelfde kan gelden voor instinctieve gedragingen. En aangezien Lorenz 

agressie als instinct zag, is daaruit te concluderen dat ook agressie zich nog verder kan 

ontwikkelen zonder dat er een leerproces aan te pas komt. Wellicht geldt dat ook voor 

agressieremming. Daarin wordt hij misschien ondersteund door een hedendaags criticus. De titel 

van een vrij recent artikel (2004) ‘Lorenz Was Right!’ dat werd gepubliceerd door de Russische 

neurowetenschapper en bioloog Natalia Kudryavtseva trok meteen de aandacht. In haar artikel 

beschreef zij dat Lorenz agressie als een instinct ‘primary and aimed at preservation of the 

species.’176 Overigens als je aimed met streeft of met als doel vertaalt dan is dat mijns inziens weer een 

finalistische gedachte. Onduidelijk is of dat haar interpretatie is of dat Lorenz dat ook werkelijk 

gezegd heeft. Zij wijst op het principe van het hydraulisch vat dat al eerder werd beschreven. Nu 

blijkt dat des te vaker muizen in situaties komen waarin ze agressief gedrag tonen, deze ervaring 

leidt tot een snellere herhaling van dat gedrag. Ook mensen neigen eerder agressief gedrag te 

herhalen als zij daar eerder mee in aanraking zijn gekomen. Het hydraulisch vat heeft dan 

kennelijk weinig nodig om tot ontlading te komen. Onderzoek van Kudryavtseva e.a. toonde aan 

wat er op celniveau neuro-chemisch plaatsvond. Bij individuen die veelvuldig te maken hadden 

met agressie en zelf ook vaak agressief gedrag vertoonden traden veranderingen op in het neuro-

chemisch hersensysteem. Haar conclusie luidde: ”The concept by Lorenz on the possible 

existence of a mechanism (but not instinct) of spontaneous accumulation of aggressive 

energy…aggression and social victories.” Interessant is haar toevoeging tussen haakjes but not 

instinct.177 Zij gaat er blijkbaar vanuit dat de verandering van neuro-chemische processen niet 

aangeboren is maar is ontwikkeld na langdurige blootstelling aan agressieve omstandigheden. Of 

zou dat misschien verklaard kunnen worden door the idea of maturation? Misschien is haar 

onderzoek wel gedaan bij jonge, nog niet volgroeide muizen of mensen. Dat is niet terug te 

vinden in haar artikel. Maar omdat er een langere tijd nodig is aan blootstelling aan agressieve 

omstandigheden en maturation ook een lange tijd nodig heeft, kwam ik op deze mogelijkheid. 

Kudryavtseva heeft het niet over maturation. Haar onderzoek heeft in ieder geval een deel van 

Lorenz’ theorieën ondersteund. 

 

§ 3.7 Lorenz’ visie over agressie bij de mens 

 

Lorenz’ studie gaat vooral over dieren maar uiteindelijk maakte hij in zijn boek Over agressie nog 

een stap naar de agressie bij de mens. Hij zag de gevaren vooral in het vermogen van de mens om 

abstract te kunnen denken. In zijn woorden: 
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“Het abstracte denken verschafte de mens de heerschappij over de andersoortige omgeving en 

liet daardoor de vrije teugels aan de onderlinge selectie, van welks kwalijke uitwerkingen wij reeds 

het een en ander hebben gehoord en waaraan ook de overdreven agressiedrift te wijten is 

waaronder wij tot op de dag van vandaag nog lijden.”178 

Hij stelde dat het abstracte denken de mens een enorme versnelling gaf in mogelijkheden 

waardoor het aanpassingsvermogen van de instincten de enorme veranderingen niet kon 

bijbenen. Maar het abstracte denken geeft ook mogelijkheden om de “verstandelijke 

verantwoordelijkheid” in te zetten om gevaren de baas te blijven. De uitvinding van een wapen, 

zoals de vuistbijl, verstoorde het evenwicht tussen agressie en agressieremming. Lorenz zei: “hij 

gebruikte deze meteen om zijn broeder dood te slaan en te braden zoals de vondsten in de 

woonplaatsen van de Pekingmens bewijzen.”179 Volgens Lorenz bezit de mens, door de 

meegekregen dierlijke instincten, ook remmingen om zijn soortgenoten te doden. Maar door de  

wapens gaat het verwonden en doden zo snel dat er geeneens tijd meer is voor het slachtoffer om 

te vluchten of een onderworpen houding aan te nemen. De lange afstandswapens die in onze 

huidige tijd vanaf een computer aan het andere eind van de wereld bediend kunnen worden 

bevestigen zijn visie. De wapens waren zo effectief geworden dat de mensen die voor het eerst 

wapens gingen gebruiken niet weerhouden werden door de aangeboren remmingen. Die 

aangeboren remmingen zijn gebaseerd op natuurlijke bewapening, zoals vuisten, voeten, tanden 

en bij dieren klauwen of snavels. Daarnaast geloofde Lorenz dat “de beschaafde mens van 

tegenwoordig onder een onvoldoende mogelijkheid lijdt om agressieve instincthandelingen af te 

reageren.”180  

Een criticus van Lorenz is de Israëlische hoogleraar Azar Gat, gespecialiseerd in Nationale 

Veiligheid en militaire geschiedenis. Hij benadert oorlog vanuit een evolutionaire visie. Gat 

meende dat Lorenz het op drie punten mis had. Azar Gat haalde de onderzoeken van de 

beroemde primatoloog Jane Goodall aan die de meest gruwelijke daden van chimpansees 

beschrijft en ook moordpartijen tussen verschillende stammen.181 Er is na het verschijnen van 

Over agressie in 1964 nieuwe kennis ontstaan waardoor Lorenz op sommige gebieden in informatie 

achterliep. De waarnemingen van o.a. Jane Goodall waren nog niet gedaan of nog niet bekend. 

Hij moest het doen met de waarnemingen uit zijn eigen tijd. Maar is de essentie dan fout? Gat 

geeft alleen maar aan dat naast de mens ook de mensaap kennelijk in staat is om te moorden en 

gruweldaden te verrichten. Gat heeft verder nog drie aanmerkingen op Lorenz. De eerste is de 

stelling dat de ontwikkeling van wapens bij de mens te snel is gegaan t.o.v. het evolutionair 

aanpassingsvermogen, waardoor agressieremming niet genoeg kon mee ontwikkelen. Dat 

beweerde Lorenz inderdaad in zijn boek Over agressie.182 Gat beweerde dat mensen al miljoenen 

jaren wapens gebruiken en oorlog voeren. Dat zou dus al evolutionair ‘verwerkt’ kunnen zijn. 

Daar is echter geen bewijs voor. Het oudste bewijs van oorlogsvoering is gevonden in het 

Nubisch gebied, vlakbij Jebel Sahaba. In een oude begraafplaats van 12000 tot 10000 voor 
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Christus waren 59 goed geconserveerde skeletten gevonden waarvan er 24 geraakt waren door 

stenen projectielen.183 Het gebruik van wapens als element van de culturele evolutie bestaat 

natuurlijk wel al veel langer. Vervolgens gaat Gat daar verder op in door te zeggen dat 

agressieremming bij de mens niet zo groot is. En ten derde dat de mens het directe gevecht met 

de gewapende medemens zoveel mogelijk vermijden, net zoals de dieren bij hun soortgenoten 

onderling ook doen. Vervolgens stelt Gat dat wapens wel degelijk het verschil uitmaken tussen 

dierlijke en menselijke agressie omdat dieren veel beter uitgerust zijn dan de mens. Roofdieren 

kunnen beter hun zintuigen gebruiken en zijn in het algemeen sterker dan mensen. Door wapens 

was de zwakkere mens opeens tot veel meer geweld in staat. En daarom het directe gevecht met 

de medemens juist vermeden. Vooral het tweede en derde kritiekpunt botsten, aan de ene kant 

zei Gat dat er niet zo’n enorme remming is bij de mens en aan de andere kant dat juist door de 

wapens er wel remming is. Mijn reden om Gat hier te bespreken is wederom vanuit de gedachte 

het werk van Lorenz te testen. Hoe hard is de kritiek? Staat de theorie van Lorenz nog steeds op 

sterke fundamenten? Ik vind van wel. Gats kritiek is eerder een aanvulling dan een afwijzing. Mijn 

tweede reden om Gat te bespreken is het feit dat hij een grote rol speelt in de bewijsvoering van 

de later te bespreken stelling van Steven Pinker. De conclusies van Pinker zijn deels gebaseerd op 

de onderzoeken van Gat.  

Kortom Lorenz toonde een vrij pessimistische kijk op het omgaan met agressie bij de moderne 

mens. Vooral de agressieremming leek volgens Lorenz dus tekort te schieten bij de mens. Zijn 

leerling Irenäus Eibl-Eibesfeldt trachtte, als vervolg op de waarnemingen van Lorenz bij dieren, 

aan te tonen dat agressieremming ook bij de mens voorkomt. Hij verwees naar onderzoek bij de 

Oost-Afrikaanse Masai stammen. Tijdens in contact treden met vreemdelingen schoven de Masai 

eerst hun kinderen vooruit om de vreemden mild te stemmen en Australische Aboriginal- 

moeders lieten, met hetzelfde doel, vreemdelingen zien dat zij borstvoeding gaven, dus kleine 

kinderen hadden. Tevens zag Eibl-Eibesfeldt (glim)lachen en huilen als agressieremmende 

acties.184 De Duitse Primatoloog Christian Vogel was het niet met Eibl-Eibesfeldt eens. Volgens 

hem vormt een agressieremmend mechanisme vanuit de evolutie gezien een enorm risico. Als een 

deel van de strijders een agressieremmend mechanisme bezitten dan zijn zij in het nadeel. Bij een 

gewelddadige confrontatie of oorlog is de kans op een overwinning kleiner. Vogel keek er dan 

ook niet van op dat mensapen tot verminking en kannibalisme in staat zijn.185 

Toch had Lorenz, naast zijn pessimistische visie, ook nog hoop op maatregelen die de menselijke 

agressie kan beteugelen. Hij stelde dat een van de eisen hiervoor het verkrijgen van inzicht in de 

reeks van oorzaken van ons eigen gedrag moest zijn. Ten tweede vond hij het onderzoek naar 

sublimatie belangrijk. Toch wist hij zeker dat men de agressie bij de mens niet kan uitschakelen 

door prikkelende situaties te vermijden en ten tweede kan men de agressie “niet de baas worden 

door er een moreel gemotiveerd verbod over af te kondigen.”186Een derde manier om agressie 

aan te pakken zou zijn een gericht eugenetisch programma om de agressiedrift uit het erfelijke 
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patroon weg te selecteren. Gelukkig vond hij dat moreel verwerpelijk, maar als theoretische 

mogelijkheid natuurlijk plausibel om te bedenken. Hij verwachtte het meeste resultaat van het 

omrichten van de agressie door het afreageren op een vervangingsobject. Sterker nog, hij meende 

dat liefde en vriendschap uit omgerichte agressie zijn voortgekomen. De agressie wordt van een 

bepaald individu afgewend maar naar niet van anonieme soortgenoten. Zo ontstaat het verschil 

tussen een vriend en een buitenstaander.187 Lorenz pareerde meteen eventuele kritiek dat dieren 

geen personen zijn, door te zeggen dat persoonlijkheid begint “wanneer bij twee individuen elk in 

het wereldje van de ander een rol speelt die door geen enkele andere soortgenoot zomaar kan 

worden overgenomen. Met andere woorden: persoonlijkheid begint waar persoonlijke 

vriendschap voor het eerst ontstaat.”188 Een andere vorm van omgericht gedrag is sport. Hij zag 

dat als een geritualiseerde vervangingsvorm. Sport verhindert de “schadelijke uitwerkingen van de 

agressie voor de samenleving en handhaaft tegelijk haar functies voor de instandhouding van de 

soort.”189 Tevens meende hij dat, door de sport met zijn rituelen, de mensen opgevoed werden 

tot het bewust en verantwoordelijk beheersen van hun instinctieve vechtreacties.  

Lorenz eindigde zijn boek met zijn toch wel optimistische geloof “aan de macht van het 

menselijk verstand, aan de macht van de selectie” en het “geloof dat het verstand verstandig zal 

selecteren”.190 Met als resultaat dat de mens minder tot niet agressief zal zijn tegenover zijn 

medemens. 

 

§ 3.8 Conclusie 

 

Het wordt tijd voor mijn tussentijdse, voorzichtige conclusie over de onderzoeksresultaten van 

dit uitgebreide hoofdstuk over Lorenz. De kern van zijn visie is dat agressie een instinct is. 

Uitvoerig werd het begrip instinct besproken alsmede de specifieke vormen van agressie en 

agressiebeheersing. De evolutionaire oorsprong van instincten, op grond van de evolutietheorie 

van Darwin, werd door Lorenz als basis gehanteerd. Lorenz werd bekritiseerd door enkele 

deskundigen. Achterhuis verdedigde de verdiensten van Lorenz en beschouwde zijn visie nog 

steeds als een waardevolle basis voor zijn eigen filosofische speurtocht naar de redenen en 

vormen van agressie en geweld. Hij vond dat de kritiek van de deskundigen vaak op details was 

gebaseerd. Volgens hem hadden de critici niet goed gelezen of gaven zijn theorie te zwart-wit 

weer. Maar de grote lijn is nog steeds waardevol. Achterhuis wijdde maar een klein deel van zijn 

boek Met alle geweld aan Lorenz. Ik heb vooral de opbouw van de theorie van Lorenz over instinct 

en agressie als instinct uitvoerig behandeld. Achterhuis stipte wel agressieremming volgens 

Lorenz aan, namelijk het fenomeen van omgericht gedrag. Ook dat heb ik in dit hoofdstuk nader 

uitgezocht en geanalyseerd. Het ontstaan van ritualisering als manier van agressieremming en de 

relatie met instinct heb ik verder uitgewerkt. Tevens heb ik de meningen van de critici van 

Lorenz, die door Achterhuis genoemd werden, geanalyseerd door de oorspronkelijke bronnen te 
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raadplegen. Zodoende kon ik zelf lezen in welke context bijvoorbeeld Fromm zijn kritiek op 

Lorenz ontwikkelde. Ik vind de gehele opbouw van Lorenz en verklaringen van de herkomst van 

agressie, geweld en geweldsbeheersing nog steeds een aantrekkelijke en wetenschappelijk 

acceptabele visie. Lorenz onderbouwde zijn stelling dat instincten rigide zijn en niet door 

leergedrag of ervaring kunnen veranderen. Agressie is een instinct dus volgens zijn theorie ook 

rigide. Het door hem gehanteerde hydromechanisch model maakte duidelijk hoe agressie zich als 

een spanning opbouwt om vervolgens te moeten ontladen. Er staat niet bij hoelang zoiets duurt 

om uiteindelijk te ontladen, maar het zal gaan gebeuren. Maar er zijn wel manieren om die 

agressie te kanaliseren, namelijk d.m.v. redirected activities (omgericht gedrag) en ritualisering. Bij 

de mens kan dat in sport en spel plaatsvinden. Om een begrip te krijgen over de dierlijke en 

menselijke uitingen van agressie, geweld en de beheersing daarvan blijft zijn visie een eyeopener. 

Ik ben het deels eens met Fromm dat Lorenz vooral dieren onderzocht, geen mens(apen) of 

mensen zoals De Waal later zou gaan doen en ook geen menselijk gedrag wetenschappelijk 

bestudeerde. Maar Lorenz herkende wel gedragingen bij mensen, die ook bij dieren voorkwamen, 

en andersom. Misschien nam hij te stellig aan dat de overeenkomsten in agressie bij dieren en 

mensen hetzelfde zijn. Dat zal misschien te maken hebben met het feit dat Lorenz de mens toch 

echt als een dier zag, dus hij vond het vanzelfsprekend dat er veel overeenkomsten zijn tussen 

dieren en mensen. Dat is juist een onderdeel van Darwins evolutieleer. Kortom wetenschappelijk 

gezien geef ik Fromm gelijk dat je niet zo maar de dieren en mensen gelijk stelt, daar is verder 

onderzoek voor nodig. Maar vanuit Lorenz standpunt gezien vind ik het totaal geen vreemde 

gevolgtrekking. In retrospectief weten we nu dat Lorenz natuurlijk nog niet alles kon overzien. 

Zoals het feit dat chimpansees wel degelijk oorlog voeren, een actie dat volgens Lorenz bij de 

mens van een andere orde was dan de ‘gebruikelijke’ agressie bij dieren. Maar zijn visie staat nog 

steeds als een huis en vormt het fundament voor onderzoek dat tot in deze tijd nog steeds wordt 

uitgevoerd.  
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Hoofdstuk 4   Frans de Waal 

§ 4.1 Inleiding 

 
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat Lorenz zich vooral bezighield met het beschrijven en 

verklaren van agressie vanuit de evolutieleer. Hij zag agressie als een instinct. Ook het beheersen 

of voorkomen van geweld had hij onderzocht. Lorenz had vooral agressie en zelfzucht of 

eigenbelang bij vissen, vogels en andere dieren beschreven. Frans de Waal was van een latere 

generatie dan Lorenz. Hij was een groot bewonderaar van hem. De Waal borduurde deels voort 

op de theorieën van Lorenz maar volgde uiteindelijk ook een geheel andere richting. Door zijn 

urenlange observaties van allerlei apen merkte De Waal op dat sommige apen zoals chimpansees, 

bonobo’s en makaken, na een conflict verzoeningsgedrag vertoonden. Lorenz zag agressie als een 

kracht die zich op een bepaald moment moest ontladen, De Waal ziet agressie meer als een 

keuze, een laatste optie als andere oplossingen voor een conflict falen.191 Na agressie of geweld 

komt bij apen, in het bijzonder mensapen, verzoening voor als opheffing van de agressie. Zoals 

ik al eerder noemde ziet De Waal elk conflict als een agressievorm. Een verschil met Lorenz is 

dat De Waal zich meer bezighield met de bestudering van apen en mensapen. Zowel Lorenz als 

De Waal verbonden hun conclusies met het menselijk gedrag. De Waal bestudeerde vooral het 

verschil in gedrag tussen de chimpansees en de bonobo’s. Bij de chimpansees treft men een meer 

gewelddadiger aard aan dan bij bonobo’s maar chimpansees vertonen wel degelijk een conflict-

oplossend vermogen. De bonobo’s daarentegen zijn veel vreedzamer en empathischer maar 

kunnen óók strijden. De Waal stelt dat de mens wreder kan zijn dan chimpansees en meer 

empathisch dan bonobo’s en door die eigenschappen de meest bipolaire aap is.192 De Waal wijst 

op een door psychologen beschreven onderscheid in zgn. Hierarchy-Enhancing (HE)en 

Hierarchy-Attenuating (HA) persoonlijkheden. De HE persoonlijkheid maakt gebruik van gezag 

en orde en hanteert strenge maatregelen om iedereen onder controle te houden. De HA 

persoonlijkheid neigt naar nivellering van de gemeenschap, dus geen hiërarchie. Volgens De Waal 

hebben de chimpansees dan meer een HE classificatie en de bonobo’s meer een HA 

classificatie.193 De chimpansee heeft kennelijk in zijn evolutionaire ontwikkeling meer de 

agressieve kant gevolgd, de bonobo de meer empathische kant en de mens ertussenin. De Waal 

gaat zelfs zo ver om te beweren dat de mens een mensaap is, en wij mensen: 

“niet één maar twee apen in ons hebben, die ons tezamen in staat stellen om een zelfbeeld te 

construeren dat beduidend veel complexer is dan wat wij de afgelopen 25 jaar van de biologie te 

horen hebben gekregen(…) Als wij in wezen mensapen zijn, zoals ik betoog, of althans van 

mensapen afstammen zoals elke bioloog zou betogen, komen wij ter wereld met allerlei 

aangeboren neigingen die uiteenlopen van de allerlaagste tot de aller verhevenste.”194  

Waarom De Waal betoogt dat de mens “in wezen” een mensaap is legt hij niet helemaal duidelijk 

uit. Maar zoals ik het begrijp, baseert hij dit op het gegeven dat de Orang-oetan, de Gorilla, de 

Mens, de Bonobo en de Chimpansee alle vijf uit één voorouder komen. De Orang-oetan splitste 

zich het eerst af, toen de Gorilla, daarna de Mens en ongeveer gelijktijdig de Chimpansee en de 

Bonobo. Zie onderstaande afbeelding. Deze stamboom is gebaseerd op DNA-onderzoek. Op 

grond hiervan is de mens dus een “andere mensaap” die zich zo’n 5.5 a 6 miljoen jaar geleden 
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heeft afgesplitst. Dat gebeurde bij de Chimpansee en Bonobo dus pas later, zo’n 2.5 miljoen jaar 

geleden.195 

 

 

Afbeelding 6 de gemeenschappelijke stamboom van de mens(apen)  

Maar afgezien van het overtuigende bewijs gebaseerd op DNA-vergelijkingen, bedoelt De Waal 

waarschijnlijk er nog wat anders mee. Namelijk de nadruk op het onderdeel ‘aap’ in mensaap. Dat 

er nog veel apeneigenschappen zijn terug te vinden in de mens. De eerste zin van het eerste 

hoofdstuk van De aap in ons: ‘Je kunt de aap wel uit de jungle halen, maar de jungle niet uit de 

aap’, ondersteunt zijn gedachte. Het is zodoende een evolutionaire verklaring. 

Net zoals Lorenz deed met agressie, beredeneerde De Waal het nut van verzoening en 

agressiebeheersing vanuit de evolutieleer van Darwin. Hij meende dat verzoeningsgedrag al zeer 

oud was en van belang voor handhaving van de soort. Verzoening komt niet alleen bij primaten 

voor maar ook talrijke andere diersoorten zoals honden, dolfijnen, olifanten, etc.196De Waal 

ontkent niet het belang van instincten maar zet daarnaast ook het belang van de ontwikkeling van 

verzoening en de daaraan gekoppelde begrippen als empathie, sympathie en moraliteit. Deze 

begrippen zullen in de volgende hoofdstukken behandeld worden. Dit zal uitvoerig behandeld 

worden omdat De Waal empathie als een biologisch vermogen ziet. Empathie is volgens hem de 

basis voor sympathie en uiteindelijk moraal. Maar moraliteit ligt op het grensgebied van een 

ontwikkeling vanuit een evolutionaire achtergrond en vanuit een culturele achtergrond. Om goed 

de verschillende meningen te tonen van De Waal en zijn critici ga ik uitgebreid in op de 

verschillende zienswijzen. Uiteindelijk moet blijken in hoeverre agressiebeheersing in De Waals 
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theorie ondersteund wordt door de begrippen verzoening en empathie en in hoeverre dat op de 

evolutieleer is gebaseerd. Hoe sterk blijft zijn theorie staan na het bespreken van de verschillende 

kritieken? Daarnaast zullen ook nog de begrippen zondebok en mimetische begeerte aan de orde 

komen. Agressiebeheersing ligt ingebed in, of wordt als het ware ondersteund door, deze 

begrippen. Het grote verschil met Lorenz is dat De Waal zijn inzichten in apen/mensapen veel 

meer doortrekt naar het gedrag van de mens. Zowel Lorenz als De Waal zijn beide opgeleid als 

bioloog. Naast deze overeenkomst zijn ze ook beide psycholoog. Je zou kunnen zeggen dat De 

Waal zijn biologische observaties meer ten dienste heeft gesteld van het verklaren van menselijk 

gedrag. 

Voordat we uitvoeriger ingaan op De Waals onderzoeken beschouwen we eerst de historische 

achtergrond van De Waals wetenschappelijke carrière en keuzes. 

 

§ 4.2 Achtergrond  

 

Frans de Waal werd geboren op 29 oktober 1948 te ’s-Hertogenbosch en groeide op in Waalwijk. 

Zijn ouders waren katholiek en hadden zes jongens waar Frans de vierde van was. Zijn vader was 

bankdirecteur, zijn moeder huisvrouw. Grootvader van moeders kant had een dierenzaak. Door 

zijn grootvader was het omgaan met en het observeren van dieren hem niet vreemd. Zijn ouders 

daarentegen hadden niet echt affiniteit met de natuur. Hij groeide op in de buurt van de rivier de 

Waal waar hij niet alleen salamandertjes en stekelbaarsjes ving, maar ook jonge verlaten kauwtjes 

verzorgde.197 Hij ging biologie studeren in Nijmegen en later in Groningen. Om wat geld te 

verdienen, hielp hij mee met experimenten met chimpansees op het psychologielaboratorium in 

Nijmegen. Die ervaring bracht hem ertoe te gaan werken met dieren. Vlak na zijn studie 

ontmoette hij een Française, Catharine Marin, waarmee hij later trouwde. Hij promoveerde in 

1977 aan de Universiteit Utrecht bij professor Jan van Hooff.198 Deze had hem uitgenodigd om 

mee te doen in een groot onderzoek naar agressie bij primaten. In de periode 1975 tot 1981 deed 

hij onderzoek in de chimpanseekolonie van Burgers Zoo in Arnhem onder leiding van Antoon 

van Hooff.  In 1971 openden Antoon van Hooff en zijn broer Jan van Hooff deze eerste 

chimpanseekolonie in een dierentuin ter wereld. In 1980 vestigde De Waal zich met zijn vrouw in 

Amerika. Sinds 1981 doet hij wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten. Hij werd daar 

hoogleraar Psychologie aan de Emory University in Atlanta en directeur van het Living Links 

Center, hetgeen een onderdeel is van het Yerkes National Primate Research Center. In dat 

centrum worden 3.500 primaten gehouden voor biomedisch en gedragsonderzoek. Naast dit 

werk is De Waal momenteel nog verbonden aan allerlei universiteiten en wetenschappelijke 

instituten zoals de Universiteit van Maastricht, die van Utrecht en het KNAW. 
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Afbeelding 7 Een nog jonge Frans de Waal met een van zijn studieobjecten 

In een interview met de redactie van Radboud Recharge, een onlineservice van de Radboud 

Universiteit in Nijmegen, vertelde De Waal over zijn tijd als onderzoeker in Burgers’ Zoo. Hij 

schatte dat hij daar minstens tienduizend uur naar chimpansees heeft gestaard. Het kijken naar 

dieren werd zodoende eigenlijk zijn beroep. “Beeldschermen hadden we nog niet. Ik zat in 

Burgers’ Zoo aan de overkant van de gracht, de apen zaten op hun eiland. Er was ook een 

binnenruimte van waaruit we de dieren konden zien.”199 Hij vertoont hier een overeenkomst met 

Konrad Lorenz. Beide mannen waren echte observatoren in het veld, met als verschil dat De 

Waal vooral dieren in dierentuinen bekeek en Lorenz vooral in de vrije natuur. In Arnhem deed 

De Waal een belangrijke ontdekking. Hij constateerde dat, na een conflict, chimpansees 

verzoeningsgedrag vertoonden. In tegenstelling tot Lorenz, die er van uitging dat agressie in de 

genen zit, benadrukte De Waal dat sociale instincten, zoals empathie, óók in de genen zitten. De 

Waal kwam geleidelijk, door zijn eigen observaties, tot de conclusie dat agressie “een integraal 

onderdeel van sociale verhoudingen” was.200 Hij constateerde dat de visie waarin agressie gezien 

werd als een manier om individuele afstand te behouden en territoria te beschermen, lijnrecht 

staat tegenover zijn eigen constatering bij apen dat, na agressie, verzoening optrad. Dus na 

agressie komt er juist meer nabijheid. Hij legde een verband met menselijk gedrag. Ook mensen 

vertonen verzoeningsgedrag na conflicten. De Waal zette zijn werk voort in de Verenigde Staten. 

Alhoewel zijn conclusies veel tegenstand opriepen in de wetenschappelijke wereld, werd De 

Waal, volgens Time magazine, als een van de 100 meest invloedrijke denkers ter wereld gezien.201 

In 1982 verscheen Chimpansee-politiek. Macht en seks bij mensapen. In dat boek beschreef hij hoe in 

1976 een langdurige machtsstrijd tussen de drie sterkste chimpanseemannen, Luit, Yeroen en 

Nikki plaatsvond in Burgers Zoo te Arnhem. De strijd eindigde in een moord met veel geweld op 

de groepsleider Luit. Het boek ging over geweld en verzoening. Daarna zijn nog vele boeken 

verschenen, voornamelijk over zijn analyses en beschouwingen van apengedrag, maar 

tegenwoordig over gedrag van andere dieren. Vrij recent is het boek Zijn we slim genoeg om te weten 

hoe slim dieren zijn? (2006)Dat gaat niet alleen over apen, maar ook over andere zoogdieren, zoals 

olifanten, orka’s, en vogels. Zijn waarnemingen en conclusies uit het primatenonderzoek krijgen 

a.h.w. een vervolg in het bestuderen van andere dieren. 
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In de volgende paragraaf zal de ontwikkeling van het denken van Frans de Waal over agressie en 

geweld op basis van Darwins evolutieleer besproken worden, waarna de connectie met 

agressiebeheersing gelegd zal worden. Uiteindelijk zal ik trachten het deel van Frans de Waal in de 

probleemstelling- Op welke verschillende wijzen laten de bioloog Konrad Lorenz, de 

primatoloog Frans de Waal en de psycholoog Steven Pinker, geweldsbeheersing een rol spelen in 

de onderbouwing van hun, op Darwins evolutieleer gebaseerde, verklaringen van geweld? - te 

beantwoorden. De deelvraag luidt: Welke verklaring vanuit de evolutieleer hanteert Frans de Waal 

voor het ontstaan van agressie en agressiebeheersing? 

 

§ 4.2 Agressie  

 

Al in de inleiding van zijn boek Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen legt Frans de Waal de 
nadruk op het feit dat we vrijwel niets weten van de wijze waarop conflicten voorkomen of 
opgelost worden nadat ze zijn uitgebarsten. Veel studies zijn gericht op de oorzaken van agressief 
gedrag maar niet op de beheersing of voorkoming ervan.202 Vooral in de jaren zeventig was 
agressie een hoofdonderwerp van onderzoek door wetenschappers. De Waal was in die tijd als 
student lid van de zogenaamde Agressieclub. Dat was in een tijd dat de balans in het nature-
nurture debat doorsloeg naar de nurture kant. De sociologische verklaringen stonden in hoger 
aanzien dan de biologische verklaringen. De toenmalige criminoloog prof. Dr. Wouter 
Buikhuizen was ook lid van dat agressieclubje. Zijn ideeën over de biologische aspecten die een 
rol speelden bij agressief gedrag, werden toen nog als volkomen absurd gezien. Zijn carrière werd 
door journalisten dan ook flink verwoest. “Nederland was destijds totaal niet ontvankelijk voor 
de darwinistische visie op de mens en Amerika was al een eindje verder” zei De Waal in een 
interview in de Groene Amsterdammer.203 Naar zijn mening was dat toen een onderdeel van het 
linkse denken in Nederland. In zijn woorden:“De tabula rasa van de mens valt goed bij linkse 
mensen, want linkse mensen willen de maatschappij veranderen. Inmiddels is Nederland een heel 
biologievriendelijk land.”204  Een duidelijk periode waarin het nature-nurture debat nog hoog op 
de agenda stond. Tegenwoordig zijn de biosociale aspecten van agressie veel meer 
wetenschappelijk ondersteund. Het beschreven voorval toont aan hoe wetenschappelijk 
onderzoek ook afhankelijk van de politieke situatie is. 

Maar De Waal kon zich in Amerika volledig richten op het primatenonderzoek. De Waal zag 
tijdens zijn onderzoek van agressief gedrag bij apen dat zij zich na een conflict verzoenden. Hij 
was de eerste die dat publiceerde. Een definitie van verzoening is een vriendelijke toenadering 
onmiddellijk na een conflict tussen de betrokken tegenstanders.205 Hij stelde dan ook dat als 
verzoening faalde, de gevolgen vaak desastreus waren. In zijn boek ging het niet alleen over 
verzoeningsgedrag maar ook over spanningsbeheersing onder apen. Kortom een interessant 
thema dat past bij mijn probleemstelling.  

De Waal legde in zijn boek uit wat hij onder agressie verstond. Hij zag agressie als een onderdeel 

van elke sociale relatie. Agressie dient niet afkeurenswaardig te zijn. Zo werd agressie meestal wel 

gezien. Dat kwam omdat men agressie vaak gelijkstelde aan geweld. Geweld is wel een vorm van 

agressie maar agressie hoeft niet altijd in de vorm van geweld te zijn.206 De negatieve kijk op 

agressie kwam vooral door de excessen. Excessen als moord, verkrachting en misbruik waren en 
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zijn een onderdeel van een grote range aan agressievormen met inbegrip van alle 

onvriendelijkheden en ergernissen in het dagelijks leven. Maar er bestaat een waaier aan 

agressievormen volgens De Waal. De nuance ziet men over het hoofd. Overigens heeft De Waal 

zelf geen studies naar menselijk gedrag gedaan. Hij heeft in zijn talrijke observaties 

overeenkomstig gedrag ‘herkend’ bij de mensen. Allerlei analoge gedragingen beschrijft hij in zijn 

boeken. Als voorbeeld de match tussen de schakers Karpov en Kasparov om de wereldtitel. Tot 

aan het eind van de match was er alleen maar sprake van onderlinge vijandigheid, spanning en het 

beschuldigen van elkaar. Toen de wereldkampioen eindelijk bekend was, Kasparov, was er 

ontspanning, gaven ze elkaar een hand, lachten ze naar elkaar en spraken ze zelfs met elkaar! 

Kortom verzoeningsgedrag.207 Dit gedrag ziet De Waal dus heel vaak terug bij de strijd om het 

leiderschap bij de andere mensapen, met name de chimpansees. Hij maakt dus gebruik van 

argumenten op basis van analogieën om zijn conclusies over menselijk gedrag te staven. En hij 

heeft gebruik gemaakt van observaties van wetenschappers die zich bezighielden met het 

bestuderen van gedrag bij de mensen. Zo viel het hem zelf op dat indien je een vreemde cultuur 

bezoekt, dezelfde basale gedragingen plaatsvinden. Mensen begroeten je, lachen naar je, maken 

grapjes, veranderen hun stem als ze praten tegen kleine kinderen, enzovoort.208 Maar 

antropologen benadrukken juist de verschillen! Ook maakte De Waal gebruik van observaties van 

kinderen die spelen, ruzie maken, vrede stichten, etc. Ook daar zijn heel wat analogieën te 

ontdekken met de andere apen en mensapen, alhoewel hij daar wel een kanttekening bij plaatste. 

Experimenten uitvoeren bij volwassen chimpansees is te moeilijk vanwege hun agressief gedrag 

en vooral hun kracht. Veel conclusies worden getrokken uit gedrag bij jonge chimpansees en 

daarop berust dan ook vaak het oordeel dat apen kinderlijk gedrag blijven vertonen. Maar dat 

heeft dus te maken met het feit dat het observeren van volwassen chimpansees op afstand dient 

te geschieden. Je kan ze niet meer aan testen blootstellen waar de onderzoeker naast staat. Die 

dreigt vermorzeld te worden. Alleen al de kracht van de volwassen chimpanseehand overtreft die 

van de mens zo’n 4 tot 6 keer. Kortom dan is het dus nodig om op gepaste afstand de volwassen 

mensapen te observeren en op basis daarvan (meestal analoge) conclusies te trekken. 

Agressie is volgens hem onvermijdelijk. Hij meent dat niet de ruzies doorslaggevend zijn voor 

een goede relatie maar de bereidheid om zich te verzoenen. Dat geldt zowel voor apen als voor 

mensen.209 De Waal miste de bereidheid van onderzoekers om ook naar de oplossingen van 

agressief of gewelddadig gedrag te kijken. Dat kwam volgens hem omdat de onderzoekers, vooral 

de sociologen en de antropologen, in die periode dachten dat agressie een cultuurproduct was.210 

De destijds heersende mening was dat door de cultuur te veranderen, om te buigen, agressie weer 

kon verdwijnen. Men vergat de biologische component bij de mens. Door de apen te observeren 

had men heel wat kunnen leren van de agressieregulatie die bij hen plaatsvond. De Waal vroeg 

ten tijde van het schrijven van zijn boek Verzoening, eind jaren tachtig, aan een bekende 

Amerikaanse psycholoog (De Waal noemde zijn naam niet) die gespecialiseerd was in menselijk 

agressie, wat hij van verzoening vond. De psycholoog had daar nog nooit stil bij gestaan. Hij was 

zelfs geërgerd toen De Waal opperde dat “agressie zo’n lange evolutiegeschiedenis heeft dat je 

logischerwijze voortreffelijke controlemechanismen mag verwachten.”211 Een plausibele redenatie 

lijkt mij want als agressie de boventoon zou voeren en er zou geen succesvolle remming zijn, dan 

zouden er nog maar weinig dieren overblijven. Maar de psycholoog zag niet in wat evolutie ermee 

te maken had, hij zag als oplossing tot het verminderen van agressie het wegnemen van de 
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oorzaken. Hiermee werd het voor De Waal duidelijk dat het aanvaarden van een evolutionaire 

verklaring voor zowel agressie als agressieregulatie voor vele mensen nog niet aan de orde 

was.212De Waal pleitte voor onderzoek naar de minder excessieve uitingen van geweld. Hij vond 

dat de onderzoekers vooral lawines bestudeerden in plaats van een sneeuwbuitje. Want milde 

agressie kan juist ook positief zijn. Hij wees op een onderzoek van de aan de universiteit van 

Haifa verbonden onderzoekers Heidi Swanson en Richard Schuster op ratten, met als resultaat 

dat samenwerking bij ratten door een matig niveau van agressie bevorderd werd.213 Volgens De 

Waal is een sociaal stelsel juist opgebouwd op het afbakenen van de sociale positie van de 

individuen en door onderlinge concurrentie. Hij stelde:“we kunnen niet eten van twee walletjes: 

van een wereld waarin elk individu zijn of haar eigen identiteit bereikt en een wereld zonder 

botsende belangen”.214  

 

§ 4.3 Verzoening  

 

In een in Science verschenen artikel in het jaar 2000 wees De Waal er op dat veel agressiemodellen 

ons vertelden hoe agressie ontstond maar niet hoe het eindigde of onder controle gehouden 

werd. Traditioneel werd agressie nog als een antisociaal instinct beschouwd.215 Een artikel uit 

1995 wees op het feit dat criminaliteit in de 10 jaar daarvoor nauwelijks was gestegen maar dat 

geweldscriminaliteit wel in meer situaties werd ervaren en gerapporteerd.216 De woorden ‘ervaren’ 

en ‘rapporteren’ zijn dus van belang. Dat zou kunnen betekenen dat men eerder agressie 

onderkent en het ook eerder naar buiten durft te brengen. En dat de verhouding criminaliteit en 

geweldscriminaliteit meer in een toename van geweldscriminaliteit neigt. Tegenwoordig ziet men 

agressie als een werktuig van competitie en onderhandeling. Dus juist wel een onderdeel van een 

sociaal kader. Agressie houdt ook in opkomen voor je zelf, opkomen tegen onderdrukking, verzet 

tegen autoriteit, maar strijdlust in competitie en sport. Zonder agressie zouden we alles passief 

laten gebeuren. Soms kan dat verstandig zijn, als er toch niets te veranderen valt aan het 

gebeurde. Maar gelatenheid is niet verstandig als er wel iets aan de gang van zaken veranderd kan 

worden.217   

De Waal ziet wederom een overeenkomst tussen het gedrag bij apen en bij mensen. In het artikel 

in Science werd een onderscheid gemaakt tussen een “individual model of aggression” en een 

“relational model”. Ik zal op beide modellen dieper ingaan. 

Het individual model of aggression gaat uit van allerlei mogelijke invloeden van zowel buitenaf als 

binnenuit die de neiging tot agressief gedrag bepalen. Men kan dan denken aan driften, genen, 

hormonen, pijn maar ook aan alcohol, opvoeding en televisie invloeden. Dit model was beperkt. 

Het model laat zien hoe agressie begint maar niet hoe het eindigt of onder controle wordt 

gehouden. Het gaf geen feedback en geen mogelijkheid tot voorspellingen.  

Primatengemeenschappen hebben als eigenschap samenwerking. Sommige primaten zoals 

chimpansees en mensen vertonen collectief geweld binnen de gemeenschap. Er vormen zich vaak 

allianties van twee of meerdere deelnemers tegenover een derde. Zo kan een hiërarchie in stand 
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gehouden worden door samenwerking van sommige apen ten nadele van andere apen. Een 

primaat die een hoge plaats heeft in de hiërarchische rangorde hoeft zodoende geeneens de 

sterkste te zijn. Als hij maar de meeste ondersteuning van andere apen kan organiseren.218 Nu 

blijkt dat vaak na zo’n strijd of conflict reconciliation plaatsvond. Reconciliation wordt gedefinieerd als 

“a friendly reunion between former opponents not long after an aggressive confrontation.”219 

Wetenschappers onderzochten dit fenomeen en kwamen tot de conclusie dat na een conflict er 

een toename was van lichaamscontact tussen de voormalige opponenten. In tegenstelling tot wat 

men zou verwachten, namelijk verwijdering, vond er juist toenadering plaats. Dit werd door 

verschillende studies beaamd. Bovendien kwam dit niet alleen voor bij primaten in 

gevangenschap maar ook bij in het wild levende soortgenoten. De kans op hernieuwde agressie 

werd gereduceerd en de tolerantie hersteld door de verzoeningsgedragingen na een conflict.220 

Een verklaring zou kunnen zijn dat het agressieve conflict niet het centrale probleem is maar de 

manier waarop er met het conflict wordt omgegaan.221 Dit is wat men noemt het relational model. 

Agressie is een goed geïntegreerd deel van het sociale leven en komt in de beste relaties of 

vriendschappen voor. Dus in plaats van agressie als een instinct (Lorenz) of een automatische 

reactie op een prikkel te beschouwen (individual model), wordt agressie door het relational model als 

een van de verschillende mogelijkheden gezien voor het oplossen van belangrijke conflicten.222 

Verzoening kan in dit model op verschillende manieren gestart worden. Zo kan een hiërarchisch 

hoogstaand individu een controlerende rol spelen door de zwakste te beschermen, een van de 

participanten te kalmeren of tussen de opponenten te gaan staan. Dit noemt men policing and 

pacification. Een tweede manier vindt men terug bij makaken en vervetapen waar familieleden van 

het slachtoffer contact zoeken met de aanvaller. Er wordt dan als het ware verzoening 

bewerkstelligd door vervangers. Een derde manier komt alleen bij chimpansees voor en bestaat 

uit het weer in contact brengen, na een gevecht,  van de twee mannelijke opponenten door een 

vrouwtje. Lukt dit dan trekt het vrouwtje zich weer terug. Twee andere mogelijkheden dan 

verzoening, om agressie te voorkomen, zijn tolerantie en vermijding.223 Een belangrijke conclusie 

uit dit artikel is dat deze vormen van natural checks and balances alleen optreden als de sociale 

verbanden waardevol zijn voor de participanten. Het oplossen van conflicten is dan zeer 

waardevol voor de hele gemeenschap.  

 

Afbeelding 8 Verzoening of troosten? 
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De evolutionaire voordelen van verzoening zijn te begrijpen. Dieren die elkaar nodig hebben om 

te overleven zijn niet gebaat bij voortdurende conflicten en gevaarlijke agressie. Verzoening als 

instrument zou weleens een fundamentele rol kunnen spelen in het ontstaan en het in stand 

houden van gemeenschappen.224 De Waal maakte in zijn artikel een verbinding naar menselijk 

gedrag. Hij wees op het opzetten van onderzoeken naar de ontwikkeling van verzoeningsgedrag 

bij (mensen)kinderen wereldwijd. De wijze waarop dat plaatsvond bij mensenkinderen vertoonde 

veel gelijkenissen met het verzoeningsgedrag van apen. Gelijk aan het gedrag bij sommige 

(mens)apen trachtten de kinderen door middel van bijvoorbeeld lichaamscontact, 

speluitnodigingen, zelfspot en offers de spanning te verminderen. Een van de beste 

voorspellende waarden van verzoening tussen kinderen, voordat er een eruptie van conflict 

plaatsvindt, is de mate van het al aanwezige positieve contact tussen die kinderen. De wijze 

waarop de verzoening bekrachtigd wordt verschilt per culturele achtergrond. Zo verzoenen 

Russische kinderen door elkaar de hand te geven en gezamenlijk het woord mirilka uit te spreken. 

En een andere uiting is het hardop met elkaar reciteren van een rijmpje: “Make peace, make peace, 

don’t fight; if you fight, I’ll bite, and we can’t bite since we’re friends”. Duidelijk is dat de manier waarop de 

verzoening bekrachtigd wordt een culturele uitvinding is maar gebaseerd op oeroude krachten.225  

Overigens is er ook kritiek op de onderzoekmethodes van De Waal. Dat ligt niet zozeer op zijn 

visie op de overeenkomst die er is tussen mensenkinderen en apenkinderen. Dat wordt door 

anderen ook gezien. De Amerikaanse hoogleraar ontwikkelingspsychologie Michael Tomasello, 

directeur aan het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, heeft eveneens uitvoerige 

studies verricht naar het gedrag van primaten. Hij legde de nadruk op de verschillen tussen 

mensenkinderen en primatenkinderen terwijl De Waal naar de overeenkomsten speurde. 

Tomasello is op zoek naar de vraag waarom de menselijke cognitie, vergeleken met de cognitie 

van de andere primaten, zo bijzonder is. Wat maakt de mens zo uniek? Samenwerking is zijn 

antwoord. Het unieke van de mens is zijn constante samenwerking waardoor er eigenlijk een 

cultuur is ontstaan.226 Uiteraard kunnen ook dieren samenwerken zoals dolfijnen, orka’s of 

olifanten dat kunnen doen, maar Tomasello gebruikt de term gezamenlijke intentionaliteit. Hij 

schrijft: 

 “A modern child raised on a desert island would not automatically construct fully human process 

of thinking on its own. Quite the contrary. Children are born with adaptations for collaborating 

and communicating and learning from others in particular ways-evolution selects for adaptive 

actions.”227 

Mensenkinderen kunnen al op jonge leeftijd een taak volbrengen met als gezamenlijk doel een 

beloning. Primaten werken voor zichzelf en niet ook nog eens voor de ander. De mens is 

gedurende de evolutie in staat gebleken om vanuit een individuele intentionaliteit via een 

tussenstadium naar een gezamenlijke intentionaliteit te ontwikkelen. Dat hebben de andere 

primaten niet bereikt. Althans dat beweerde Tomasello.228 

Tomasello onderzocht dus juist de verschillen tussen, in dit geval kinderen, mensen en apen. 

Naar mijn mening is het niet nodig dit als kritiek op De Waal te zien. Het is een andere weg. En 

als beide wegen uitvoerig onderzocht zijn dan zouden de conclusies elkaar moeten aanvullen. 
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Waar ze het wel over eens zijn is dat tot aan het moment dat in de evolutie de voorlopers van de 

mens en de andere primaten zich vertakten van de stamboom, zij dezelfde ontwikkeling van 

cognitie en moraal hebben doorlopen, maar daarna startte een nieuwe route waarbij Tomasello 

gelooft dat de evolutionaire ontwikkeling van de moraal bij de mens in twee stappen is verlopen, 

terwijl de andere primaten alleen de eerste stap hebben gedaan. Die tweede stap was belangrijk 

om het inlevingsvermogen van mens in zijn soortgenoten te verfijnen. Die verfijning ziet hij als 

het essentiële verschil tussen mensen en andere primaten. De resultaten zouden elkaar juist 

moeten aanvullen en ondersteunen. Wellicht spelen andere motieven een rol. Beide onderzoekers 

verwijzen naar elkaars studie op het gebied van het ontstaan van de moraal.229,  

Toch betwijfel ik of het -wel of niet kunnen samenwerken- het grote verschil is tussen de mensen 

en de apen. Jane Goodall, wiens observaties al in de vorige hoofdstukken aan bod zijn gekomen, 

was onder de indruk van de stilte waarmee chimpansees op patrouille gingen als ze op oorlogspad 

waren. Ze ontweken droog gebladerte en geruis van vegetatie. Zij registreerde zelfs een keer een 3 

uur durende vocale stilte tijdens zo’n tocht. Dat wijst naar mijn mening toch wel degelijk op een 

gecoördineerde samenwerking. Dat komt niet overeen met de theorie van Tomasello die van 

mening is dat alleen de mens gedurende de evolutie in staat is gebleken om zich vanuit een 

individuele intentionaliteit naar een gezamenlijke intentionaliteit te ontwikkelen. Dat zouden de 

andere primaten niet hebben bereikt maar dit wordt door de observaties van Goodall weerlegd! 

Observaties van andere onderzoekers bevestigden haar observaties. Ook de beschreven 

oorlogsvoeringen bij de chimpansees wijzen op samenwerking. De eerder besproken Wrangham 

deelde chimpanseegedrag tijdens defensieve en offensieve acties in 5 typen, dat zijn ten 1e 

territoriale defensie, hetgeen bij veel dieren voorkomt, ten 2e grenspatrouilles, zoals beschreven 

door Goodall, ten 3e deep incursions best vertaald als verrassingsaanval, ten 4e aanvallen in een 

coalitie en ten 5e dodelijke aanvallen en oorlog in coalities.230 Dat vergt vanwege de toenemende 

complexiteit toch een goede samenwerking? Misschien dat de samenwerking in de strijd van 

chimpansees meer op het niveau van gezamenlijke intentionaliteit komt dan de observaties die 

Tomasello bij kinderen heeft gedaan. Goodall heeft volwassen chimpansees in actie gezien. 

Tomasello beschreef gedrag bij kinderen. Misschien dat daar het verschil in zit. Nader onderzoek 

zal hopelijk meer duidelijkheid verschaffen. 

 

§ 4.4 Empathie 

 

Een ander fenomeen dat zowel met agressie als agressiebeheersing te maken heeft is empathie. 

Wat is empathie? Dat is inlevingsvermogen ofwel de kunde of vaardigheid om zich in te leven in 

de situatie en gevoelens van anderen. Empathie is afgeleid van het Griekse woord ἐμπάθεια 

(empatheia), of invoelen. De Waal gelooft dat “empathie deel uitmaakt van een erfgoed dat even 

oud is als de klasse van de zoogdieren”. Er zijn onderdelen in de hersenen betrokken die al meer 

dan honderd miljoen jaar oud zijn.231 Hij geloofde in een evolutionaire ontwikkeling van het 

fenomeen. Hij vergeleek het met een Russisch poppetje. 
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Afbeelding 9 Het buitenste, omhullende poppetje staat voor perspectiefname 

 

Het binnenste poppetje vertolkt de neiging van een ieder om de emotionele toestand van een 

ander over te nemen. De volgende lagen, in de vorm van steeds grotere poppetjes leiden tot 

steeds meer verfijning van de vermogens om met anderen te kunnen meevoelen of zelfs tot 

perspectiefname: het vermogen om je in de gedachten, gevoelens en gedrag van een ander te 

verplaatsen.232 Hij bestreed hiermee de aanhangers van de zogenaamde vernistheorie. In de 

vernistheorie wordt de mens als een zelfzuchtig organisme beschouwd met een dun laagje vernis 

eroverheen. Die vernislaag is de moraliteit. Zodra dat vernislaagje weg is dan overheerst de 

zelfzuchtigheid. Een Amerikaans bioloog, Michael Ghiselin had zelfs de quote bedacht: “Krab 

een altruïst en je ziet een huichelaar bloeden.”233De Waal was het hier niet mee eens. “Gezien de 

wereldwijde verspreiding van morele systemen, moet de neiging om zulke systemen te 

ontwikkelen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de menselijke natuur”, stelde De Waal in Van 

nature goed.234 Hij vond niet dat moraliteit een dun laagje vernis was dat een gewelddadige natuur 

bedekte. Hij zag het, net zoals instinct voor Lorenz was, als een wezenlijk genetisch vastgelegde 

eigenschap. Mensen en mensapen zouden van nature morele wezens zijn. De Waal heeft zich 

altijd verzet tegen de vernistheorie. Hij werd er zo langzamerhand moe van maar kwam tot de 

verheugende ontdekking dat de aanhang plotseling was verdwenen. Gesteund door een publicatie 

van een Amerikaanse psycholoog, Jonathan Haidt, die “beweerde dat we via intuïtieve processen 

tot morele besluiten komen” en “dat morele beslissingen uit de onderbuik komen”, realiseerde 

De Waal zich dat er een omslag plaatsvond in een dertig jaar lang geloof in de vernistheorie.235 

Onderzoekers vanuit allerlei hoeken zoals antropologen, economen en neurowetenschappers 

kwamen opeens met bewijzen dat moraliteit diep van binnenuit komt. De Waal: “In enkele 

tientallen jaren zijn we van de oproep onze kinderen te leren aardig te zijn-bij gebrek aan een 

natuurlijke geneigdheid van onze soort in die richting- tot de consensus gekomen dat we goed ter 

wereld komen en dat je met aardigheid het verste komt.”236 

De Waal ziet empathie en wederkerigheid als de bouwstenen van moraliteit. Het stemt De Waal 

optimistisch “dat empathie evolutionair al zo oud is. Daardoor is het een robuuste eigenschap die 

zich bij vrijwel ieder mens zal ontwikkelen.”237 Uit zijn opmerking kan men concluderen dat 

empathie een positieve eigenschap is. Toch kan men de zwarte kant ervan ook inzien. Want men 

kan ook misbruik maken van dat inlevingsgevoel. Daarmee bedoel ik dat mensen soms vreselijke 
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martelingen kunnen bedenken om iemand te doden. Een haai doodt om te eten, de mens is in 

staat iemand te martelen tot de dood als gevolg met als enig doel die persoon te laten lijden. Door 

zijn inlevingsgevoel weet hij hoeveel de gemartelde lijdt. De Waal wijst ook op dat negatieve 

aspect van empathie: “ondanks, of misschien juist dankzij, ons vermogen om ons voor te stellen 

wat anderen voelen zijn wij in staat tot zulke wreedheden.”238 Maar beide kanten zijn gekenmerkt 

door het op zich neutrale vermogen tot perspectiefname. Het kan zowel constructieve als 

destructieve doelen dienen.239 Psychopaten zijn vaak mensen die zich heel goed kunnen inleven in 

de anderen. Zeer gevoelsarme mensen kunnen zonder enig gevoel van medeleven andere mensen 

martelen of bedriegen, juist omdat zij een inschatting kunnen maken van wat de ander, het 

slachtoffer, denkt of voelt maar verder totaal ongevoelig zijn voor de emoties van de ander. 

Volgens De Waal is er een groot verschil tussen hen die empathie kennen en hen die het niet 

kennen.240 De Waal beschouwt een psychopaat als iemand waarbij het vermogen tot 

perspectiefname van de diepere lagen van de empathie ontkoppeld is.241 In de diepste laag 

(gesymboliseerd door het Russisch poppetje) bevindt zich een geautomatiseerd proces dat bij veel 

diersoorten aanwezig is. De buitenlagen zorgen voor de verfijning en afstemming waarbij de 

buitenste laag, waarin men in staat is tot het nemen van andermans perspectief slechts bij enkele 

soorten voorkomt, zoals de mens.242 Mensen die wel empathie kennen hoeven zich natuurlijk niet 

altijd empathisch te gedragen. Er dient een soort filter aanwezig te zijn. Identificatie is er daar een 

van. Men zal gemakkelijker empathie voelen voor iemand die men kent, die tot onze intieme 

kring behoort, dan voor een wildvreemd iemand aan de andere kant van de aardbol. Als we het 

filter of portaal sluiten dan kan er zelfs sprake zijn van anonimiseren tot ontmenselijking aan toe.  

Er zijn onderzoeken gedaan naar soldaten, wereldwijd, die de opdracht kregen om te schieten op 

de vijand. De meerderheid van de militairen doodt nooit iemand.243 In de WO II schoot slechts 

een op de vijf Amerikaanse militairen op de vijand. De meeste mannen hebben helemaal geen 

killerinstinct. Degenen die dat wel deden of doen zijn of degenen die geen gevoel hebben, geen 

empathie toelaten, dus filteren, of degenen die zo ver weg zijn van de actie dat het gevoel geen rol 

speelt. Denk aan de atoombom of tegenwoordig de op afstand bestuurbare raketten. In het 

algemeen geldt dat mensen elkaar niet willen doden. “Oorlog is een hel” volgens generaal William 

Sherman en degenen die hard om bloed, wraak en verwoesting roepen zijn vaak degenen die nog 

“nooit een schot hebben gelost en nooit het gegil en gekreun van de gewonden hebben 

gehoord.”244 Het deed De Waal denken aan het beroemde experiment van Stanley Milgram.245De 

proef bestond uit het toebrengen van zware elektrische schokken aan proefpersonen door 

proefpersonen. Zodra de onderzoeksleider uit het zicht verdween gaven sommige deelnemers de 

proefpersonen zwakkere tot geen stroomstoten. De Waal stelde dat de meeste mannen niet in 

staat zijn hun empathieknop helemaal uit te zetten.246 Kortom in het kader van agressiebeheersing 

speelt empathie volgens De Waal een grote rol. Het voorkomt dat er continu geweld plaatsvindt. 

Maar hoe kan dat dan? Interessant is om te weten hoe empathie zich heeft ontwikkeld. De Waal 

stelde dat vanuit evolutionair perspectief gezien, hoogontwikkelde vormen van empathie vooraf 

gegaan worden door eenvoudiger vormen en dat ze daaruit voort komen. Hij betoogde dat 

empathie de oorspronkelijke, aan taal voorafgaande vorm van verbondenheid was tussen twee 
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individuen, die pas in tweede instantie onder invloed van taal en cultuur kwam te staan.247 Eibl-

Eibesfeldt, een leerling van Lorenz, nam aan dat empathie voor het eerst ontstond in de context 

van ouderlijke zorg, die bij zoogdieren verplicht is.248 De in de jaren tachtig invloedrijke Engelse 

psychiater John Bowlby benadrukte vanuit zijn hechtingstheorie het belang van aandacht 

schenken aan kinderen die met behulp van bijvoorbeeld lachen en huilen informatie gaven aan 

hun ouders en verzorgers. Dat gold ook voor andere primaten. Dat er dan toch wel iets mis kon 

gaan schetste De Waal met een voorbeeld van een dove vrouwelijke chimpansee die ondanks 

haar positieve aandacht voor de kinderen niet kon reageren op de noodkreten van haar kinderen. 

Ze had soms niet door dat een kind in de verdrukking kwam omdat zij het alarmerende 

geschreeuw niet hoorde.249 Teruggrijpend op wat over Tomasello in de vorige paragraaf werd 

gezegd, vermoed ik dat hetgeen door Eibl-Eiblesfeldt en Bowlby werd gesteld herhalen van de 

eerste stap is. De Waal vroeg zich terecht af waarom mensen zoveel moeite hebben met het 

erkennen dat bij dieren ook empathie mogelijk is? Hij kwam met twee redenen: ten eerste de 

angst voor antropomorfisme en ten tweede vanwege het feit dat biologen de natuur als 

strijdtoneel voorstelden en niet als een plaats van sociale verbondenheid.  

De ontwikkeling van empathie begint bij het fenomeen van de emotionele aanstekelijkheid. Van 

der Weele, bijzonder hoogleraar humanistische wijsbegeerte aan de Universiteit van 

Wageningen,250 vertaalde emotional contagion niet in ‘emotionele aanstekelijkheid’, zoals de vertaler 

van De aap en de filosoof, Nico Groen deed vanuit het Engels, maar in ‘emotionele besmetting’.251 

Zij deed dat in een artikel waarin zij het verschil analyseerde tussen Darwins gebruik van het 

begrip sympathie en De Waals gebruik van het woord empathie.252 De Waal gebruikt de term 

emotional contagion om de inhoud te verklaren van de diepere kern of laag, verbeeld door het 

Russische poppetje. In die diepste laag zit een simpel, automatisch Perceptie/Actie-mechanisme 

(PAM), dat ertoe leidt dat individuen elkaars toestand direct en vaak onbewust aan elkaar 

aanpassen.253 Besmetting klinkt meer pathologisch dus ik prefereer de vertaling in 

aanstekelijkheid. Als voorbeeld gaf de Waal een schepsel X dat zich identificeerde met schepsel Y 

en dan a.h.w. de pijn voelde van Y. Door Y te troostten hielp X zichzelf ook van de pijn af. Dit 

werd door de Waal als een zelfzuchtige vorm van empathie gezien. In een hoger stadium kan dit 

leiden tot sympathie hetgeen inhoudt dat Y wensen of behoeften heeft die verschillen van X. Als 

voorbeeld diende een chimpansee die een gewonde vogel weer tracht te helpen met vliegen door 

de vleugels te spreiden. De aap kon zich dan in de behoefte van de vogel inleven. 

De Waal meent dat het vermogen van de mens om af en toe goed te doen, in plaats van de hele 

tijd kwaad, zijn evolutionaire oorsprong vond in emoties die we met andere dieren delen. Vanuit 

empathie ontstaat sympathie. Wat is het verschil? Sympathie is complexer dan empathie. De Waal 

gebruikte de definitie van Eisenberg:  
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“Sympathie wordt gedefinieerd als een affectieve reactie die bestaat uit gevoelens van verdriet of 

ongerustheid over een ander die van streek of behoeftig is ( in plaats van dezelfde emotie als die 

van de ander). Bij sympathie betreft het een op de ander gerichte, onzelfzuchtige drijfveer.”254  

Een voorbeeld van De Waal dat zou kunnen wijzen op empathisch of sympathisch gedrag bij 

dieren, ging over apen die aan voedsel kunnen komen door aan een ketting te trekken.255 Maar als 

ze aan die ketting trokken, kreeg een andere aap stroomschokken. Dit doet weer denken aan het 

zojuist genoemde experiment van Milgram. Als reactie hierop hongerden sommige apen zich zelf 

uit door niet aan de ketting te trekken. Zodoende kregen ze geen voedsel maar deden ze hun 

soortgenoten ook geen pijn.256 De vragen die De Waal zichzelf stelde waren: kon dit verklaard 

worden door weerzin tegen signalen van pijn of angst bij andere dieren of ondergingen de apen 

persoonlijk leed dat werd opgewekt door emotionele aanstekelijkheid of waren er oprechte 

motieven aanwezig om de slachtoffers te hulp te schieten?257 De Waal trachtte met bewijzen te 

komen dat mensapen behalve emotionele verbondenheid ook besef van elkaars toestand hebben 

maar ook van andere dieren zoals het voorbeeld van de bonobo die het vogeltje trachtte te 

helpen met vliegen door de vleugels te spreiden. De bonobo begrijpt dus dat vleugels nodig zijn 

om te vliegen.  

We dwalen nu misschien een beetje van ons onderwerp af, namelijk agressie en 

agressiebeheersing, maar dit verhaal is nodig om de verschillende stadia van de ontwikkeling naar 

bewuste agressiebeheersing, hetgeen agressiebeheersing op een hoger ontwikkelingsniveau is, te 

begrijpen. Want agressie kan ook gebruikt worden als terechtstelling of correctie van ongewenst 

gedrag. De Waal beschreef een prachtig voorbeeld van uitgestelde agressie. In de dierentuin van 

Arnhem werden de chimpansees naar binnen geroepen om te eten. Twee jonge vrouwtjes bleven 

echter op het eiland zitten. De dierentuinregel was dat de chimpansees pas eten kregen als 

iedereen binnen was! Dus er ontstond onrust. Toen de achtergebleven vrouwtjes naar binnen 

gingen zorgden de oppassers ervoor dat ze in een aparte ruimte kwamen. De volgende dag mocht 

iedereen weer naar buiten op het eiland. Alle andere chimpansees vielen toen de twee vrouwtjes 

aan en gaven hun er van langs, als ze straf en afreageren van de frustratie. Die dag gingen de twee 

jonge vrouwtjes als eersten naar binnen toen het etenstijd was!258 Dit opmerkelijke verhaal laat 

heel goed zien dat de apen niet alleen geheugen hebben maar dat er ook sociale regels aanwezig 

zijn. De Waal maakte een indeling van drie niveaus van moraliteit. Niveau 1 omvat morele 

sentimenten en komt zowel bij mensen als mensapen voor. Niveau 2 is sociale druk. Daar valt 

het net besproken voorbeeld onder. Het verschil tussen mensapen en mensen is dat het bij de 

mensapen minder systematisch en minder gericht is op de doelen van de groep als geheel. Niveau 

3 omvat oordeelsvermogen en redeneren. Bij mensen bestaat dat oordeelsvermogen uit 

zelfreflectie en berust vaak op logisch redeneren. Dat is bij de mensapen vrijwel niet aanwezig.259 

We keren weer terug naar empathie. Wat heeft empathie met moraliteit te maken? Empathie ligt 

vaak ten grondslag aan moreel juiste daden. Professor in de psychologie, Martin Hoffman, van de 

New York University beschreef de ontwikkeling van empathie vanaf de neonaat tot in de 

volwassenheid. Bij de mens kan pas van echte empathie sprake zijn als het kind cognitief in staat 
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is om onderscheid tussen zichzelf en de ander te maken.260 In tegenstelling tot Hoffman die de 

grens van cognitief in staat zijn tot empathie bij zeven jaar legde, beweerden andere onderzoekers 

dat bij kinderen vanaf twee jaar al tekenen van empathisch gedrag aanwezig waren. Er ontstond 

een discussie tussen hen over de betekenis van empathie. Jeugdpsychiater Stapert vermeldde in 

zijn artikel: 

“volgens Zahn-Waxler en Robinson wordt daarbij bij de ene persoon hetzelfde gevoel opgewekt 

als degene die in nood verkeert, ervaart. Volgens Hoffman hoeft dat niet, maar moet het 

opgewekte gevoel meer met de situatie van de noodlijdende te maken hebben, dan met die van 

degene die van deze nood getuige is.” 261 

Wil er van empathie sprake zijn dan moet volgens twee andere onderzoekers, Eisenberg en 

Mussen dit gevoel gevolgd worden door een prosociale actie.262 De Waal beschreef empathie als 

een proces dat door de nood van een ander ontstaat zonder dat daar een bewust besluit aan 

voorafgaat. Wel kan een dergelijke reactie in tweede instantie worden afgeremd. Hij verklaarde dit 

proces met zijn, al eerder genoemde, perceptie-actiemodel(PAM). In het kort komt dat neer op 

een neuraal mechanisme dat een observatie met een actie laat corresponderen. De neurologische 

kern van empathie wordt gevormd door het her-activeren van opgeslagen representaties van 

ervaringen en situaties die de waarnemer gemeen heeft met het object van de waarneming.18 Daar 

spelen de zgn. spiegelneuronen een rol in.263 Vast staat dat het imiteren van gevoelens van de 

ander geen nieuw inzicht is. Het staat nu, onder andere door het ingevoerde en aangetoonde 

begrip van deze spiegelneuronen, weer in de belangstelling, maar de Duitse filosoof Lipps 

speculeerde al in 1903 over innere Nachahmung, ofwel interne imitatie. In een Engels artikel over 

Lipps werd zijn beschrijving als volgt weergegeven:   

“Empathy in this context is more specifically understood as a phenomenon of “inner imitation,” 

where my mind mirrors the mental activities or experiences of another person based on the 

observation of his bodily activities or facial expressions.” 264 

Het ging dan over het imiteren van de gevoelens van de ander. Toch is er van de andere kant ook 

kritiek op De Waals indeling van empathie. Bij Lorenz stond eigenbelang en agressie centraal. De 

Waal wilde twee kanten onderscheiden: aan de ene kant eigenbelang en aan de andere kant 

empathie. Verzoening behoort dan tot de empathische zijde.  Van der Weele vond dat te beperkt. 

Zij vond zijn indeling een verschraling t.o.v. de oorspronkelijke bedoeling van Darwin. Een 

dualistische beoordeling van motieven leidt volgens haar tot verlies van diversiteit in het zoeken 

naar de bronnen en fundamenten van moraal. Daar bedoelt ze niet alleen de zelfzuchtige kanten 

van sympathie mee maar ook het verlies van andere morele intuïties en emoties. In eerste 

instantie lijkt ze een terechte kritiek te hebben maar even verderop in mijn betoog, in de 

Huygenslezing, zal blijken dat De Waal er wel een antwoord op heeft. En dat is voor mij een 

overtuigend antwoord. We keren terug naar De Waals mening over sympathy. De Waal is het met 

Darwins visie eens, zoals gesteld in The Descent of Man, dat: 

                                                             
260 Stapert W., De ontwikkeling van het geweten; stand van 
zaken van onderzoek en theorievorming. Tijdschrift voor psychiatrie 52(2010)7, 435-436 
[http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP10-07_p433-443.pdf (geraadpleegd 15-07-2018)]. 
261 Stapert, De ontwikkeling van het geweten 436. 
262 Stapert, 436.  
263 Spiegelneuronen zijn neuronen die activiteit vertonen (afvuren) als een dier of mens een handeling uitvoert maar 
ook tijdens het waarnemen van dezelfde handeling bij anderen. Lacoboni, M., Het spiegelende brein (Uitgeverij 
Nieuwezijds, 2015) 215. 
264 Zie: https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2015/entries/empathy/ 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP10-07_p433-443.pdf


62 
 

“…any animal whatever, endowed with well-marked social instincts, the parental and filial affections being here 

included, would inevitably acquire a moral sense or conscience, as soon as its intellectual powers had become as well, 

or nearly as well developed, as in man.265 

en vraagt zich af wat dat voor sociale instincten zijn.266Hij vraagt zich af waarom mensen zich om 

elkaar bekommeren. Belangstelling voor anderen is fundamenteel.267Tot zover is dat duidelijk 

maar De Waal maakt dan toch een onderscheid tussen Darwins betekenis van het woord sympathy 

en zijn eigen term empathie. Darwin maakte geen onderscheid tussen sympathy en empathie 

omdat het woord empathie toen nog niet bestond! 

De Waal maakt gebruik van een omschrijving van sympathie of medegevoel opgesteld door de 

Amerikaanse psychologe Lauren Wispé:  

“De definitie van medegevoel is tweeledig: ten eerste is er een verhoogd bewustzijn van de 

gevoelens van de ander, en ten tweede een drang om elke vorm van actie te ondernemen die 

nodig is om de toestand van de ander te verlichten.”268 

Medegevoel gaat om bezorgdheid en hulp willen verlenen, empathie is het proces om informatie 

over de ander te krijgen. Darwin zag “naast sympathie ook allerlei andere instincten als aanzetten 

tot moraal, liefde, trouw, gehoorzaamheid, loyaliteit en moed”.269 De Waal voegt aan empathie 

alleen gevoel voor rechtvaardigheid en reciprociteit toe. Maar medegevoel is volgens hem minder 

spontaan, berekender en soms zelf egoïstisch. Ter verduidelijking zegt hij :“in plaats van mijn 

medegevoel rechtstreeks uit mijn empathie voortvloeit, neemt het een omweg door een rationeel 

filter.”270Van der Weele meende dat deze verschraling in de zoektocht naar bronnen van moraal 

vermengd werden met een morele beoordeling van deze bronnen. Van der Weele schrijft: “Voor 

Darwin is reciprociteit gegeven met sympathie, in de vorm van het tweerichtingsverkeer van 

geven en nemen; bij De Waal, voor wie empathie een kwestie is van louter geven, krijgt 

reciprociteit een aparte plaats onder de sociale instincten.”271 Maar in de Huygenslezing van 2002 

stelde De Waal nadrukkelijk als conclusie: 

“empathie is niet alles of niets. Het bestrijkt een groot gebied aan emotionele processen. Van heel 

simpel en automatisch tot uiterst verworven en verfijnd. Ik vind dan ook dat we eerst meer 

moeten weten over de basis voordat we allerlei uitspraken gaan doen over interessante cognitieve 

varianten die de evolutie boven op deze basis heeft gebouwd.”272 

Hier ben ik het met De Waal eens. De basis is empathie. Eerst moet dat goed onderzocht zijn. 

Het complexere sympathy wordt niet door hem genegeerd, maar is voor hem nu nog niet aan de 

orde.  Misschien dat Van der Weele zich in de teksten van De Waal toch niet genoeg kon 

invoelen. Het lijkt mij dat De Waal niet zo dualistisch denkt. 

Van der Weele ziet sympathie als de biologische basis van moraal, empathie geeft een te smalle 

basis voor moraal. De Nederlandse  psychiater en filosoof Damiaan Denys uitte zijn twijfel over 

de relatie tussen empathie en moraliteit. Volgens hem is empathie inderdaad een biologisch 
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gegeven. Hij ziet empathie als een emotie dat gebaseerd is op een neurobiologisch hormonaal 

correlaat dat te manipuleren is. Hij kwam met het voorbeeld van een experiment met een groep 

proefpersonen die gevraagd werden om een bepaald bedrag te doneren voor het behandelen van 

een ernstig ziek vierjarig jongetje. Nadat ze een bedrag hadden geboden kregen de proefpersonen 

via een infuus een stofje ingediend dat, zonder dat ze proefpersonen dat wisten, oxytocine 

bevatte. Oxytocine maakt je meer empathisch. Prompt werden de testpersonen 80% vrijgeviger. 

In een ander experiment werden mannen aan wie testosteron werd toegediend juist 50% minder 

vrijgevig. Kortom empathie is een biologische eigenschap, en dus genetisch vastgelegd, dat te 

beïnvloeden is met hormonen en neurotransmitters.273Naar zijn mening is moraliteit een creatie 

van de menselijke cultuur. “Moraliteit komt pas in het vizier wanneer twee of meerdere 

alternatieven aanwezig zijn en geen overduidelijke keuze kan worden gemaakt die tot een 

persoonlijk of evolutionair voordeel leidt.”274 Moraliteit geeft volgens hem weerstand aan 

empathie of onderdrukt empathie. Als voorbeeld noemt hij het steunen van één persoon naar 

aanleiding van een documentaire. Omdat die persoon medeleven opriep bij de kijker was hij 

geneigd die persoon, als individu met een naam, eerder te steunen dan de duizenden slachtoffers 

op Haïti. De terechte morele keuze zou zijn om juist veel slachtoffers hulp te bieden, in plaats 

van maar één. Maar omdat dat om een grote anonieme groep ging was zijn neiging, juist die ene 

persoon, hulp te geven gebaseerd op empathie. Vanuit moreel standpunt zou hij zijn empathie 

voor die ene persoon moeten wegdrukken. Dus deze mening is geheel contra aan wat Darwin en 

De Waal menen!  Zoals ik aan het begin van het hoofdstuk meldt, wordt de discussie over 

moraliteit de grens van mijn onderwerp. Denys ontkent niet dat empathie een biologisch gegeven 

is. Zijn redenatie dat moraliteit een culturele creatie is, komt logisch over. Maar je kan je afvragen 

of moraliteit dan zonder empathie als basis wel zou kunnen bestaan? Daar gaat hij verder niet op 

in. Naar mijn mening kan dat niet mogelijk zijn. Dat je je met de rede uiteindelijk kan afzetten 

tegen de empathische gevoelens kan inderdaad een culturele creatie zijn. En de rede kan er ook 

voor zorgen dat je ook empathie kan voelen voor een groep mensen, ergens ver weg op de 

wereld, waarvan je beelden op bijvoorbeeld de tv ziet. Interessant zou zijn om te weten of de 

zogenaamde spiegelneuronen dan ook geactiveerd worden. Bijvoorbeeld tijdens het kijken van 

beelden van die groepen op televisie. De rede maakt dan onderscheid in empathie voor één 

persoon en empathie voor een groep van honderden personen. De volgende stap is dan een 

morele stap geworden: steun je maar één persoon of steun je meerdere personen. Ik denk dat 

moraliteit dan toch gebaseerd is op empathie. De rede zorgt voor de nuances. We laten moraliteit 

nu met rust en gaan nog een andere vorm van agressieregulatie bespreken. Namelijk het 

fenomeen van het creëren van een zondebok. 

 

§ 4.5 De zondebok 

 
Als men escalatie van agressie kan voorkomen door bijvoorbeeld verzoening zou je verzoening 

als een vorm van agressiebeheersing kunnen zien. Het is dan zowel een oplossing van het conflict 

als een preventief middel om escalatie te voorkomen. De Waal zag nog een andere vorm van 

agressieregulatie plaatsvinden bij apen. Namelijk het fenomeen van het aanwijzen van een 

zondebok. Wat had hij erover te vertellen? In zijn in 2005 geschreven boek Our Inner Ape, in 

Nederland verschenen onder de titel De aap in ons, ging hij daar dieper op in. De Waal stelt: “Het 

valt niet te ontkennen dat het creëren van zondebokken, een van de meest basale en meest 
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krachtige, maar minst bewuste psychologische reflexen van de menselijke soort behelst, dat deze 

met zoveel andere dieren deelt dat we mogen veronderstellen dat hij wellicht aangeboren is.”275 

Dus in het genetisch materiaal is opgeslagen. Wat houdt het zoeken van een zondebok precies in? 

De term zondebok is gerelateerd aan het verhaal over  twee bokken in het Oude Testament 

waarvan een bok werd geofferd op Grote Verzoendag. De bok nam alle wandaden en vergrijpen 

van het volk op zich. De andere bok werd gespaard. Het woord zonde is gerelateerd aan het 

woord gezonden maar krijgt de connotatie van alle fouten, misdragingen en vergrijpen. Ook in 

het nieuwe Testament spreekt men van het Lams Gods waarmee Jezus wordt bedoeld die de 

zonde van de wereld op zich neemt.276Tegenwoordig is de betekenis van zondebok het misplaatst 

de schuld geven aan een persoon of groep of volk van allerlei problemen. De Waal zag een 

overeenkomst tussen het zoeken naar een zondebok bij zowel mensen als dieren. Het komt 

onder andere voor bij ratten, makaken, mensapen en natuurlijk ook de mens. De Waal 

bestudeerde makaken. In een van de groepen die hij bestudeerde was een lager geplaatste in de 

hiërarchie de pechvogel. Black, zoals zij genoemd werd, moest steeds vluchten naar een hoek 

waar ze relatief veilig was. Zou men de aap uit de groep halen dan zou er meteen weer een 

nieuwe zondebok worden gemaakt.277 Kennelijk is er een behoefte aanwezig aan een dier waarop 

de groep spanningen en agressie kan ontladen. Dat zijn niet altijd de ondersten in de rangorde, 

maar volgens De Waal wel vaak apen van lagere rang. Het zondebokmechanisme is noodzakelijk 

om de eenheid en stabiliteit van de groep te bevorderen  Bij bavianen is aangetoond dat de 

hoeveelheid stresshormoon daalt als de baviaan zich kan handhaven in de statushiërarchie. Het 

afreageren op zondebokken van tegenslagen in de statusstrijd leidt tot beduidend lagere gehalten 

van het stresshormoon. Volgens De Waal gaat de mens er wel gesofisticeerder mee om maar een 

essentieel verschil tussen mens en dier op het gebied van het creëren van zondebokken is geen 

sprake. De Waal denkt dat dit een evolutionaire oorsprong heeft wat blijkt uit zijn hiervoor 

genoemde opmerking dat  de creatie van een zondebok tot onze psychische aangeboren hardware 

behoort. 

Naar mijn mening is er een verband met het hydromechanisch model van Lorenz en het 

zondebokmechanisme van bijvoorbeeld  De Waal. Lorenz zag de uitkomst van het hydraulisch 

vat met de ingedamde energie dat onherroepelijk af en toe moet vrijkomen als metafoor voor het 

periodiek ontladen van agressie. Eigenlijk zou je het zondebokmechanisme als een uitgestelde 

ontlading van het vat kunnen beschouwen. Het zondebokmechanisme komt bij de hogere 

diersoorten en de mens voor en ik denk dat de drift of het instinct tijdelijk onderdrukt kan 

worden totdat er een geschikte zondebok is gevonden om de agressie of woede op af te reageren. 

Eigenlijk denk ik dat ieder mens wel een zondebok in zijn omgeving heeft gekend of er zelf een is 

geweest. Op scholen waren het vaak steeds dezelfde kinderen die gepest werden. Zij dienden als 

zondebokken. Maar ook in bejaardentehuizen komt pesten veel voor.278 Ook daar zijn het vaak 

dezelfde mensen die steeds gepest worden. Verdwijnen zij, bijvoorbeeld door overlijden, dan 

komt er weer een nieuwe zondebok voor in de plaats. De agressie moet geuit worden. Het lijkt 

m.i. op het hydraulisch model van Lorenz. Zo wordt naar mijn mening het hydraulisch-vat-model 

niet vervangen maar aangevuld door het zondebokfenomeen. Ik heb deze mogelijke relatie nog 

niet teruggevonden bij andere auteurs dus misschien het beschouwen waard. 

Helaas voor het slachtoffer, die als zondebok dienst doet, is er geen enkel voordeel maar het is 

wel gunstig voor de beheersing van agressie in de groep. De twee voordelen zijn: het aanvallen 
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van een zwakkere groepsgenoot geeft minder risico’s dan elkaar aanvallen en het geeft degenen 

met een hogere status een gezamenlijk doel waardoor er een soort geestdrift ontstaat dat het 

groepsgevoel stimuleert. Ze vormen één front.279 De Waal gaat helaas niet verder door op zijn 

suggestie dat het zoeken van een zondebok wellicht aangeboren is. Dan zou dat ook passen bij 

mijn suggestie dat het een uitgesteld hydraulisch vat is. Dat ligt volgens Lorenz wel genetisch 

vast. Een argument voor erfelijkheid is dat het fenomeen terug te vinden is bij zowel dieren, met 

name apen, als bij mensen. Achterhuis vond dat De Waal zich niet genoeg had geïnformeerd. Dit 

concludeerde hij na het lezen van Our Inner Ape. De Franse filosoof René Girard (1923-2015) had 

uitgebreid aandacht geschonken aan het fenomeen zondebok. De Waal verwijst geen enkele keer 

naar hem. Een gemiste kans volgens Achterhuis. Naar mijn mening is dat niet helemaal terecht. 

Girard legt in zijn boek De zondebok geen verband tussen zijn studie en het dierenrijk en de 

evolutie. Dat daarin dezelfde historische figuren zoals Jezus en Oedipus door beide schrijvers als 

zondebok worden gezien, wil niet meteen zeggen dat De Waal de boeken van Girard had moeten 

lezen. Girard opereerde vanuit een geheel andere hoek. Hij was historicus. Bovendien was hij 

bekeerd tot het katholicisme. Niet meteen een hoek waarin men geïnteresseerden in de 

evolutieleer van Darwin zoekt. Wellicht kwam De Waal zelf op het idee om het begrip zondebok 

ook toe te passen op de gedragingen van andere dieren. Girard verwijst volgens Achterhuis wel in 

zijn boek Les origines de la culture naar De Waal. Girard was niet zo zeer in agressie bij primaten en 

de mens geïnteresseerd maar in de mimese, het nabootsen. De Waal had zich als geïnteresseerde, 

ook nog kunnen verdiepen in Girard maar nogmaals De Waal redeneert vanuit de biologie, 

Girard vanuit de geschiedenis. De Waal redeneert vanuit het geobserveerde gedrag van 

(mens)apen en ziet dan paralellen met de mens. Achterhuis vond het kennelijk een gemis dat De 

Waal niets over Girard vermeldde maar achteraf kwam Achterhuis in De kunst van het vreedzaam 

vechten met een mogelijke verklaring waarom De Waal niet refereerde aan het werk van Girard. De 

Waal kwam op een congres van Girard, geeneens toe tot een discussie over de mimetische 

begeerte omdat Girard botste met de aanwezigen door de onderzoeksmethoden van de ethologie 

te bekritiseren. Dat vloog bij velen in het verkeerde keelgat.280Zodoende kwam er geen dialoog op 

gang. 

Maar Achterhuis was en is niet alleen een groot bewonderaar van Girard, hij toonde zich ook een 

groot bewonderaar van De Waal. Achterhuis schetste zes perspectieven die geweld veroorzaken 

waarvan hij er tot zijn verrassing vijf terugvindt in de anekdotes en beschrijvingen van De Waal. 

Ik noem ze op: doel-middel-denken, de mimetische begeerte, de spanning tussen moraal en 

politiek, de strijd om erkenning, het wij/zij denken en de dierlijke natuur van de mens.281 De Waal 

had volgens Achterhuis de “overeenkomsten in gewelddadig én moreel gedrag tussen dieren en 

mensen” blootgelegd.282 Zo zag hij het zondebokmechanisme zowel bij de apen als bij de mens. 

Er blijkt nog een parallel te zijn tussen Girard en De Waal. Beiden hadden het  over de 

mimetische begeerte. De Waal verwees naar het beroemde proefje met apen waarin de apen 

steeds beloond werden met iets lekkers. Tot dat één aap iets anders kreeg, namelijk een druif. 

Plotseling wilden alle andere apen ook een druif en weigerden het andere lekkere te accepteren. 

Hieruit, en uit andere proeven, concludeerde De Waal dat apen, maar ook de mensen, zich laten 

                                                             
279 Ibidem, 157. 
280 Achterhuis H., en Koning N., De kunst van het vreedzaam vechten (Amersfoort 2014) 206. 
281 Achterhuis, Met alle geweld 648. Deze zes perspectieven worden uitvoerig behandeld in hoofdstuk 3 van Met alle 
geweld van Achterhuis. Het gaat te ver om dit allemaal te behandelen, want dan wordt het een bespreking van het 
boek van Achterhuis. Belangrijk om te weten is dat vele beschrijvingen van De Waal als voorbeeld kunnen dienen 
voor de beschreven perspectieven van Achterhuis 46. 
282 Achterhuis, 648. 



66 
 

leiden door het principe van wat de ander heeft dat wil ik ook hebben. Dat leidt tot schaarste.283 

Men noemt dit de mimetische begeerte. De Waal dacht dat dit een evolutionair overgeleverd 

mechanisme is. Het ontstaan van de mimetische begeerte kan schaarste veroorzaken. Als iedereen 

elkaar wil nabootsen in allerlei aspecten dan geeft dit een enorme druk op de aanwezigheid van 

ruimte, tijd en materiaal. Dit kan leiden tot  een andere gedachte als oorzaak van het toenemen 

van agressie of geweld, namelijk overbevolking. Dit werd al door Thomas Malthus genoemd. Hij 

stelde dat de menselijke bevolkingsgroei werd vertraagd door toenemende misdaad en ellende. 

Het was één van de inspiratiebronnen voor Darwin waaruit zijn ideeën voor de evolutietheorie 

ontstonden. Het experiment met ratten in een overvolle ruimte bracht voeding aan het idee dat 

overbevolking tot meer geweld leidde. Maar is dat ook zo? Met ratten in ieder geval wel. De 

Amerikaanse psycholoog John Calhoun (1917–1995) experimenteerde met ratten in een kleine 

ruimte. Nadat het aantal ratten aanvankelijk groeide door geboortes begonnen ze elkaar 

uiteindelijk te doden en op te eten. Zodoende bleef er steeds een optimum aan ratten over. Per 

vierkante meter konden maar een bepaalde hoeveelheid ratten leven. Hij heeft dit experiment nog 

herhaald met muizen. Het viel te verwachten dat een zelfde resultaat zou plaatsvinden bij een 

overvolle ruimte aan apen en mensen. Toch blijkt er een ander mechanisme op te treden. Een 

experiment met chimpansees. Kleinbehuisde chimpansees vertoonden toch een matiging in hun 

contact en in hun agressie. Er was wel een verschil in omstandigheden. De ratten en muizen 

hadden naast ruimtegebrek ook voedselgebrek. Dat was niet zo met de chimpansees.284 Er blijkt 

ook geen relatie te zijn tussen het aantal mensen per vierkante kilometer en het aantal moorden. 

Maar zodra er naast ruimtegebrek ook voedselgebrek en gebrek aan andere bestaansmiddelen 

ontstaat dan zou Malthus nog wel eens gelijk kunnen krijgen. 

Toch valt er te discussiëren over de geldigheid van schaarste, maar ook van de mimetische 

begeerte als medeoorzaak van schaarste en het zondebokmechanisme als verklaringen vanuit de 

evolutie voor agressie en agressiebeheersing. Het lijkt me moeilijk te bewijzen dat deze 

mechanismen gedurende de evolutie vastgelegd zijn in het genetisch materiaal. De Waal tracht te 

overtuigen door zijn vele voorbeelden, en dat komt overtuigend over, maar is dat genoeg? 

Achterhuis twijfelt hier ook aan. Zo zou schaarste ook een culturele oorzaak kunnen zijn. En dat 

geldt eigenlijk ook voor de mimetische begeerte en het zondebokmechanisme. Achterhuis kwam 

met een tijdelijke oplossing of aanpassing. Hij introduceerde de term evolutionair-mediale verklaring. 

Met evolutionair bedoelde hij dan dat de mechanismen hun oorsprong en werking in de evolutie 

vinden en met mediaal bedoelde hij dat de verklaring tussen de uiteindelijke en de directe 

oorzaken van geweld in zit. Wat bedoelde hij daarmee? Dit vereist een nadere uitleg. In de 

biologie wordt een onderscheid gemaakt tussen proximate en ultimate verklaringen. Met 

proximaat wordt een onmiddellijke, nu geldende verklaring bedoeld. Als voorbeeld kan dienen 

een koe die beschikbaar gras op een weiland eet vanwege honger. Dit is een proximate verklaring 

van het eten van gras. Een ultimate verklaring hiervoor zou zijn dat het voortbestaan van de koe 

als soort bevorderd wordt door het succesvolle gedrag van grasetende dieren, in dit geval koeien, 

in de niche van graseters met een complex systeem van spijvertering, namelijk meerdere magen 

nodig om gras te kunnen verwerken.285  Dit is een evolutionaire verklaring. Achterhuis heeft het 

in zijn boek Met alle geweld over dichtstbijzijnde of onmiddellijke doelen (proximate) of 

uiteindelijke of laatste doelen (ultimate). Ook hij benadert het vergaren van voedsel door honger 

of het hebben van seks door lustgevoelens als een proximaat doel dat uiteindelijk ‘veroorzaakt’ is 
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door de ultimate doelen zelfbehoud en voortplanting. Agressie of geweld maar ook 

agressiebeheersing kunnen ook proximate of ultimate doelen hebben. Het wegrennen van een 

impala voor een leeuw is een proximaat doel. Maar in zijn geheel is het kunnen wegrennen als 

impalasoort voor leeuwen van belang voor het behoud van de soort, dus een ultimaat doel. 

Overigens nog eens voor de duidelijkheid: de evolutie heeft geen doel! De indeling in proximate 

of ultimate doelen is meer bedoeld om aan te tonen wat de effecten van bepaalde gedragingen 

zijn op korte termijn, en op lange termijn 

Terug naar De Waal. In zijn geschriften wilde De Waal eigenlijk steeds aantonen dat de mens een 

bipolaire aap is.286 “Waarom zouden we niet accepteren dat wij het allebei zijn?”, stelde hij in De 

aap in ons waarin hij beschreef dat de mens in de wereld staat als een januskop. Daarnaast wilde 

hij ook aantonen dat de vernistheorie niet klopte. De Waal trachtte in vele boeken geschriften dit 

te bewijzen. Nogmaals aan de ene kant bevat de mens het ‘goede’ van de bonobo en aan de 

andere kant het ‘slechte’ van de chimpansee. Uiteraard stamt de mens niet van een van deze apen 

af maar we hebben dus wel een gemeenschappelijke voorouder. (Zie afbeelding 6 in de inleiding.) 

 

§ 4.6 Conclusie 

 
Na het schrijven van dit hoofdstuk is het tijd om voorzichtig enkele conclusies op te stellen. De 

Waal vond dat agressie als instinct, zoals door Lorenz was gesteld, niet voldoende was om het 

omgaan van primaten met agressie te verklaren. Door zijn jarenlange observaties van apen in de 

dierentuinen, viel het hem op dat sommige soorten primaten, zoals resusapen, beermakaken en 

de mensapen, na conflicten verzoeningsgedrag vertoonden. Niet alle apen deden dat. Zelfs de 

agressievere chimpansees vertoonden verzoeningsgedrag door elkaar te gaan vlooien, i.t.t. de 

bonobo’s die elkaar gingen omhelzen. Naar zijn mening was verzoening net zoveel verankerd in 

de evolutie als agressie. Dat was wat hij trachtte te bewijzen. Allerlei observaties steunden hem 

daarin. Hij zag zijn onderzoek ook niet als een weerlegging van Lorenz maar als een aanvulling. 

Op overtuigende wijze  legde hij niet alleen de ontwikkeling van verzoening uit maar ook die van 

empathie, de mimetische begeerte en de daaraan gerelateerde ontwikkeling van de zondebok. Het 

zoeken naar en aanvallen van een zondebok wrikt met het vermogen tot empathisch gedrag. 

Beide zijn evolutionair ontstaan. Waarom heeft men geen empathie voor de zondebok? De Waal 

stelde deze vraag niet. En ook Achterhuis vraagt het zich niet af in zijn paragraaf over de 

zondebok. Het zou kunnen zijn dat degenen die een zondebok aanwijzen, wel degelijk empathie 

voelen, maar het niet tonen. Het belang voor de groep om een gemeenschappelijke vijand te 

hebben is van groter belang om escalatie van agressie te voorkomen. Bij mensen zou je je de 

gedachte kunnen voorstellen van de groepsleden: liever hij dan ik! Er is dan wel empathie 

aanwezig, maar men handelt er niet naar. Ik denk dat dit vaak voorkomt. Men voelt wel mee met 

wat de zondebok ervaart, maar men handelt er niet naar. Men offert iemand op vanuit een eigen 

egoïstische gedachte. En zoals ik al eerder noemde, er is ook een fysieke verklaring voor, namelijk 

dat de waarde van een stresshormoon bij de alfamanbaviaan daalt nadat de agressie op de 

zondebok is geuit. Misschien is dat ook wel bij andere (mens)apen en de mens het geval. Er 

speelt dus een biochemisch, dus lichamelijk, proces een rol die voor agressiedaling zorgt. Dat is 

een genetisch vastgelegd systeem en dus waarschijnlijk al evolutionair gezien oud. 

Allemaal vormen van agressiebeheersing of regulatie. Ondanks kritieken van collega’s of andere 

wetenschappers op De Waal blijven naar mijn mening zijn gewaarwordingen en conclusies fier 
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overeind staan. De critici gaan vaak in op de geldigheid van zijn methoden. Bijvoorbeeld of zijn 

conclusies van gedragingen in de dierentuin overeenkomen met de apen in het wild? Dat is een 

interessante vraag. Er zijn wel degelijk verschillen. Apen in dierenparken zijn gewend geraakt aan 

mensen. Zo is het gevaarlijker voor een mens om in een kooi met chimpansees te gaan. 

Chimpansees in een dierentuin weten namelijk dat ze sterker zijn dan de mens en kunnen hem 

mogelijk aanvallen. De Waal beschreef een incident over een verzorger die gevangen jonge 

chimpansees te dicht naderde in een Zuid Afrikaans reservaat. Hij werd vreselijk toegetakeld. Dit 

kwam volgens De Waal omdat het wezen waren. Er was geen ouderlijk toezicht. Zij werden niet 

gecontroleerd door volwassen chimpansees.287 In de vrije natuur zal een chimpansee dat niet zo 

snel doen. Omdat hij niet kan inschatten hoe sterk de mens is. Ander gedrag in dierentuinen zal 

ook verschillen van die van de apen in het wild. Daarom zijn de observaties van onderzoekers in 

het wild zo belangrijk. Gedragingen in de vrije natuur, zoals door Goodall beschreven, zijn 

waardevol om te vergelijken met de observaties van De Waal. De Waal vindt dat de combinatie 

van veldwerk en laboratoriumwerk elkaar aanvullen.288 Eerder beschreef ik al de discussie over 

wel of niet antropomorf taalgebruik, een discussie die naar mijn idee in het voordeel van De Waal 

beslecht werd. Omdat hij ervan overtuigd is dat het gedrag van mensen en mensapen vanuit 

dezelfde stamvader is ontstaan, gaat hij ervan uit dat er veel onderlinge overeenkomsten in 

gedragingen zijn. Daarom ziet hij er geen kwaad in om die gedragingen bij mensapen in 

menselijke termen te beschrijven. Zijn verschil van inzicht over mogelijk intentioneel gedrag bij 

mensapen was ook een belangrijke constatering. Tomasello onderscheidde het unieke van de 

mens. Maar hij observeerde vooral het verschil tussen kinderen! De Waal liet de overeenkomsten 

van de mens met de mensapen zien, maar bij volwassenen. Dat bij elkaar samengevoegd geeft een 

goed beeld waaruit de mens of aap bestaat. Uiteraard zijn mensen anders dan apen. Beide 

meningen bij elkaar opgeteld geeft een beeld van de mens en van de (mens)aap, waarin ze 

verschillen en waarin ze overeenkomen, maar nog geen compleet beeld. De leemtes in dat beeld 

zouden door verder onderzoek opgevuld moeten worden. Niet alleen testen bij mensen- en 

(mens)apenkinderen verrichten, maar ook bij volwassenen. Zoals eerder gezegd is dat te 

gevaarlijk. Apen zijn te krachtig en gevaarlijk voor. Tomasello beweerde dat chimpansees niet 

kunnen samenwerken. De Waal beweerde van wel. De observaties van Goodall, die wel degelijk 

de intentionele samenwerking bij wilde chimpansees op jacht zag, ondersteunde De Waals visie. 

In het algemeen vind ik dat De Waal alle kritieken op hem kan pareren. Over alle aspecten heeft 

hij goed nagedacht. Ook zijn standpunt dat de mens een bipolaire aap is niet alleen grondig 

gefundeerd op de hedendaagse observaties van de chimpansee en de bonobo maar ook op de 

verwantschap die aangetoond is tussen de mens, chimpansee en bonobo via de 

gemeenschappelijke voorouder van zo’n 8 ½ miljoen jaar geleden. Kortom De Waal heeft een 

enorme aanvulling gegeven op het werk van Lorenz en blijft trouw aan de opvattingen van 

Darwin. 
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288 https://nemokennislink.nl/publicaties/ik-heb-altijd-geweigerd-om-dieren-op-afstand-te-houden (geraadpleegd 
10-11-2019). 
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Hoofdstuk 5   Steven Pinker 

 

§ 5.1 Inleiding  

 

In zijn boek Ons betere ik. Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt 289betoogt Pinker aan de hand 

van statische gegevens en historische data dat het geweld in de wereld gedurende de hele 

menselijke historie afneemt. Hij beschrijft zes historische periodes waarin een ommekeer 

plaatsvindt van geweld naar minder geweld. Deze periodes zijn achtereenvolgens: het 

pacificatieproces, het beschavingsproces, de humanitaire revolutie, de lange vrede, de nieuwe 

vrede en de rechtenrevoluties. Vervolgens beschrijft hij de psychologische/biologische aspecten 

van de mens waaruit agressie voortkomt. Hij noemt ze de ‘innerlijke demonen’. Pinker beschrijft 

er vijf: roofzuchtig of instrumentaal geweld, dominantie, wraak, sadisme en ideologie. Daarnaast 

onderscheidt hij psychologische/biologische aspecten van de mens waaruit motieven van de 

mens voortkomen die hen van geweld doen afzien, de ‘goede engelen’. Hij beschrijft er vier: 

empathie, zelfbeheersing, moreel besef en de rede.290 Pinker beschrijft dus in zijn boek zowel 

psychologische verklaringen als cultuurhistorische verklaringen voor de afname van geweld. Om 

zijn interpretatie van Darwins theorie te begrijpen heb ik twee eerder geschreven boeken van 

hem, namelijk Het taalinstinct en Het onbeschreven blad. Over de ontkenning van een aangeboren menselijke 

natuur, bestudeerd. In Het taalinstinct betoogt hij dat taal een instinct is. Taal is een biologische 

adaptatie gevormd door natuurlijke selectie. In Het onbeschreven blad betwist hij het idee dat een 

baby als onbeschreven blad ter wereld zou komen, zodat de vorming van het kind volledig van 

omgevingsfactoren afhankelijk zou zijn. Hij bespreekt talloze eigenschappen van de mens die 

aangeboren zijn, dus niet alleen door de omgeving of cultuur zijn ontwikkeld, zoals sekse, 

intelligentie en agressie. Ook dat tracht hij uitvoerig te staven met argumenten en bewijzen. 

Lorenz zag agressie als instinct, De Waal zag empathie als instinct en Pinker beschreef taal als 

instinct. In dit hoofdstuk zal ik eerst de interpretatie van Darwins theorie door Pinker aan de 

hand van Het taalinstinct en Het onbeschreven blad beschrijven. Vervolgens komt Ons betere ik aan de 

orde, waarin de afname van het geweld door agressiebeheersing besproken zal worden. In 

Pinkers verklaring van de afname van geweld zullen zowel biologische als culturele argumenten 

aan de orde komen, met het accent op de biologische verklaring op basis van Darwins 

evolutieleer. Mijn hulpvraag luidt dan ook: Hoe verklaart Pinker agressie en agressiebeheersing op 

basis van de evolutieleer van Darwin? Maar voordat ik de argumenten van Pinker aan de hand 

van de drie boeken zal bespreken zal ik eerst de achtergrond van Steven Pinker behandelen. De 

eventuele kritieken door auteurs op zijn argumenten zullen tijdens het bespreken van zijn boeken 

behandeld worden. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie. 

 

                                                             
289 Engelse titel: The Better Angels of Our Nature. Why Violence has Declined. 
290 Pinker, Ons betere ik 18. 
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§ 5.2 Achtergrond 

 

Steven Pinker werd geboren op 18 september 1954 in Montreal als zoon van een joods echtpaar. 

Op zijn 13de werd hij atheïst. Op die leeftijd ontstond ook zijn interesse in de menselijke geest (the 

human mind). In een interview vertelde hij dat hij op zijn dertiende, toen hij antropologie, 

psychoanalyse en psychologie wilde studeren zich een Rousseauaan voelde en dat hij later een 

Hobbesiaan werd. De Franse filosoof Jean Jacques Rousseau geloofde in de edele wilde die in 

harmonie leefde met zijn soortgenoten en de natuur. Rousseau, maar ook de 17de-eeuwse Engelse 

filosoof Thomas Hobbes, probeerden zich voor te stellen hoe het leven van de mens in een 

imaginaire natuurstaat zou zijn. Volgens Rousseau leefden de mensen eerst in die natuurstaat op 

basis van vrijheid, gelijkwaardigheid en deugdzaamheid. De mens raakte gecorrumpeerd tijdens 

en na de opkomst van eigendom en het ontstaan van de maatschappelijke en politieke staat. 

‘Terug naar de natuur’, was zijn credo.291 Pinker was in zijn jeugd een aanhanger van de ideeën 

van Rousseau. Pinker voelde zich op latere leeftijd meer aangetrokken tot de ideeën van Hobbes 

die een veel pessimistischere visie van de menselijke natuur had. Hobbes wordt later besproken in 

deze scriptie. 

Pinker beantwoordde de vraag of zijn interesse in evolutiepsychologie van zijn ouders kwam met 

de woorden: “Yes, it comes from my parents. The question is how it comes from my parents”, 

hetgeen illustrerend is voor zijn wetenschappelijke zoektocht.292 Hij wijst hier natuurlijk op de 

genetische erfenis van zijn ouders, waardoor het mogelijk is om te kunnen denken en te studeren 

maar tegelijkertijd ook op zijn interesse naar de werkingsmechanismen achter die erfenis. Hij 

studeerde psychologie aan de McGill University alwaar hij in 1976 zijn bachelor’s degree haalde. 

Zijn PhD behaalde hij op Harvard University in 1979. Pinker doceerde psychologie op Stanford, 

MIT en Harvard. Momenteel werkt hij nog steeds op Harvard University als Johnstone Professor 

of Psychology. Hij is getrouwd met filosofe en schrijfster Rebecca Newberger Goldstein waarmee 

hij in Boston en in Truro woont. Zijn interesses op wetenschappelijk onderzoeksgebied zijn taal, 

cognitie en geweld. Pinker is nog steeds een zeer invloedrijke denker en publicist. Net als De 

Waal behoort hij tot de 100 meest invloedrijke personen in de hedendaagse wereld volgens Time 

magazine. Hij is een fervent aanhanger van de evolutiepsychologie.  

 

§ 5.2 Het taalinstinct 

 

Zoals uit de titel Het taalinstinct blijkt gaat het boek over taal als instinct. Pinker verwijst naar 

Darwin zelf die in 1871 poneerde dat elke taal weliswaar geleerd moet worden, en daardoor geen 

echt instinct is, maar dat de mens wel een instinctieve neiging heeft tot spreken. Als voorbeeld 

gaf hij het brabbelen van baby’s. Volgens Darwin is het taalvermogen een instinctieve neiging tot 

het verwerven van een vaardigheid.293  

                                                             
291 Buskes, 300. 
292 Linder D., Steven Pinker http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/pinkers.html (geraadpleegd 15-
03-2018). 
293 Pinker, Het taalinstinct 18 en Darwin, The Descent of Man 43. 
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Pinker behandelde in Het taalinstinct de beroemde taalwetenschapper Noam Chomsky (1928) die 

belangrijk was geweest voor het ondersteunen van het idee dat taal een instinct is. Chomsky zag 

twee feiten: de eerste is dat elke zin die een persoon uitspreekt of begrijpt uit een gloednieuwe 

combinatie van woorden bestaat. Volgens hem moesten de hersenen een programma bevatten 

waarmee op basis van een eindige hoeveelheid woorden een oneindige hoeveelheid zinnen 

samengesteld kunnen worden. Dat programma noemde hij een mentale grammatica. Als tweede 

fundamentele feit gaf Chomsky aan dat kinderen heel snel en zonder onderwijs deze grammatica, 

hij noemde het een universele grammatica, destilleren uit de spraakklanken van hun ouders. Naar 

zijn mening waren alle talen variaties van die universele grammatica. Kinderen moesten dus wel 

van nature beschikken over deze universele grammatica.294 Chomsky had een enorme invloed 

gehad op verdere ontsluiting van allerlei gebieden met betrekking tot taal. Toch verschilden 

Chomsky en Pinker op één gebied van mening. Pinker geloofde dat taal een evolutionaire 

aanpassing is, door darwinistische natuurlijke selectie ontstaan. Chomsky toonde ‘scepsis ten aan 

zien van de mogelijkheid dat de darwinistische natuurlijke selectie (…) een verklaring zou kunnen 

bieden voor de oorsprong van het taalorgaan’.295 Hij zag taal meer als een nevenverschijnsel van 

onze enorme hersencapaciteit. Door natuurlijke selectie heeft de mens grotere hersenen gekregen 

Als voordeel zou de mens dan een grotere kans om te overleven hebben dan met kleinere 

hersenen.296 Maar taal is volgens Chomsky, niet als aanpassing door natuurlijke selectie 

ontwikkeld maar ontstaan als hoekvulling.297 Pinker daarentegen vond taal een te gecompliceerde 

zaak om dat als bijverschijnsel af te doen. Hij was er van overtuigd dat taal door natuurlijke 

selectie was ontwikkeld. In zijn boek probeerde hij daarom de vraag te beantwoorden waarom we 

moeten geloven dat de taal van de mens een instinct is, dus deel uitmaakt van de biologie van de 

mens.298 Het hele boek is vol met voorbeelden om te trachten de lezer te overtuigen van zijn 

stelling. Ik licht enkele voorbeelden toe die hij gebruikt als bewijsvoering om zo zijn manier van 

argumenteren te begrijpen. Het eerste voorbeeld gaat over de vraag of wij in taal denken. Er zijn 

wetenschappers die denken dat taal onze gedachten vormt, dus eerst taal en dan de gedachte. 

Tegenstanders denken precies andersom, eerst de gedachte dan de taal dat zich vervolgens 

manifesteert via spreken of schrijven. Pinker kwam met de volgende argumenten. Soms zijn 

gedachten niet uit te drukken in taal, we kunnen de bijpassende woorden niet vinden. Dat wees 

volgens Pinker er op dat de gedachte er eerder was. Een ander argument is: als gedachten op 

woorden berusten, hoe zou dan ooit een nieuw woord kunnen worden bedacht?299 En hoe zou 

het vertalen van de ene taal naar de andere mogelijk zijn? Door middel van logisch redeneren 

stelde hij de onmogelijkheid van het omgekeerde vast. Een echte bewijsvoering gaf hij niet. De 

keuze die hij maakte is op logisch redeneren gebaseerd. Hij wees dan ook het linguïstisch 

                                                             
294 Pinker, 20-21. 
295 Pinker, 23. 
296 Volgens prof Lars Chittka  van de Queen Mary University of London schijnen grotere hersenen niet altijd méér 
voordelen te hebben. Zie: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(09)01597-
8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982209015978%3Fshowall
%3Dtrue. 
297 Nelissen, De bril van Darwin 257-260. Nelissen geeft als analogie het zetten van een kop koffie. Daar is kokend 
water voor nodig. Als nevenverschijnsel ontstaat waterdamp. 
298 Pinker, 23. 
299 Ibidem, 58-60. 
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https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(09)01597-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982209015978%3Fshowall%3Dtrue
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determinisme af.300 Een ander voorbeeld van zijn redeneren betrof de experimenten uit de jaren 

dertig en veertig met chimpansees. Men ging er van uit dat chimpansees, met behulp van een 

goede leraar, een eenvoudige taal konden leren. Ook al waren er wel aardige resultaten, een echte 

menselijke taal was hun niet te leren. Pinker stelde dan ook dat de taal uniek is voor de mens, 

zoals ook de slurf uniek is voor de olifant. Zoals de slurf van de olifant is ontstaan uit versmelting 

van de neusvleugels en spieren van de bovenlip en in de loop der tijd zich heeft ‘verbeterd’ met 

allerlei verfijningen, kan je de ontwikkeling van taal ook zien als een samengaan en vernieuwing 

van hersencircuits bij primaten. Zo is ons taalcentrum in de hersenen, het centrum van Broca, bij 

kleine apen betrokken bij het aanspannen van de spiertjes van het gezicht, de mond, tong en 

strottenhoofd.301 Dus er is wel een connectie met de spraak maar dat hoeft nog niet te betekenen 

dat een aap dan ook taal zou kunnen leren. Die gedachte is gebaseerd op het feit dat chimpansees 

zo’n 98 tot 99% van hun DNA gemeen hebben met de mens. Dat lijkt heel wat maar dat verschil 

van 1% hoeft niet te betekenen dat slechts 1% van de genen van mens en chimpansee anders is 

en dus 99% gelijk. Het kan ook zijn dat 100% van de genen anders is elk met een verschil van 

1%!! 302 Pinker wil in ieder geval hiermee aantonen dat het een denkfout is om vanwege onze 

verwantschap met vooral de chimpansees er van uit te gaan dat ook zij een universele grammatica 

bevatten. Die universele grammatica is ontstaan als adaptatie in de loop der evolutie door 

natuurlijke selectie en is in deze vorm uniek voor de mens. Of er een soortgelijke universele 

grammatica bij de mensaap aanwezig is, is nog niet aangetoond. Zo kan je de 

communicatiesystemen bij bijvoorbeeld de dolfijnen, of trekvogels of vleermuizen ook als 

adaptaties zien die uniek zijn voor die soort. Het hele boek door tracht Pinker de lezer te 

overtuigen met voorbeelden en argumenten om te bewijzen dat taal een instinct is. 

 

§ 5.3 Het onbeschreven blad 

 

In Het onbeschreven blad. Over de ontkenning van een aangeboren menselijke natuur beschrijft Pinker het 

dominante model van de sociale wetenschappen waarin gesteld wordt dat de pasgeboren mens als 

een onbeschreven blad ter wereld komt. De titel verwijst daar al naar: over de ontkenning van 

een aangeboren menselijke natuur. De mens zou een van nature ongerepte geest bezitten en een 

materieel brein bevatten dat door een immateriële geest (God of een andere hogere macht) wordt 

aangestuurd. Pinker is het daar niet mee eens, hij tracht dit in zijn boek te weerleggen door een 

opbouw van argumenten te presenteren die gebaseerd zijn op de darwinistische evolutieleer. Net 

zoals in zijn vorige boek, Het taalinstinct, volgt Pinker een logische argumentatie, gebaseerd op de 

evolutieleer, logica en data om de lezer te overtuigen van zijn gelijk. 

In dit boek komt ook agressie en geweld aan de orde. Pinker beschreef een voorval uit zijn 

puberjaren. Een meningsverschil met zijn ouders over het nodig  hebben van een dwingende 

kracht van de wet in handen van de staat werd getoetst door een voorval in Montreal op 19 

oktober 1969. De politie van Montreal ging staken. Er brak complete chaos uit. Banken werden 

                                                             
300 Ibidem, 61. 
301 Ibidem, 380. 
302 Ibidem, 381. 
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beroofd, winkels geplunderd, bedrijven van concurrenten werden in brand gestoken, etc. etc. Zijn 

ouders hadden dit voorspeld. Deze onverwachte empirische test bracht Pinker zijn interesse in 

psychologie, wetenschap en geweld.303 Op welke manier behandelde hij deze onderwerpen? Hij 

poneerde de vraag “hoe we groot-en kleinschalig geweld kunnen terugdringen.”304 Pinker was een 

groot bewonderaar van de Engelse filosoof Thomas Hobbes, schrijver van het boek Leviathan. 

Hobbes beschrijft het leven van de mens in een hypothetische natuurtoestand, waarin iedereen 

vrij is en geen wetten heersen. Volgens zijn mening zou er dan totale chaos heersen. 'De mens is 

voor andere mensen een wolf’305 en ‘oorlog van allen tegen allen’ zijn de beroemde uitspraken 

van Hobbes die de natuurtoestand kenmerken.306 Hobbes beschreef drie voornaamste oorzaken 

van strijd tussen de mensen onderling te weten: wedijver, wantrouwen en eerzucht.307 De hieraan 

gekoppelde doelen, waardoor mensen gebruik maken van geweld, zijn: winst, veiligheid en roem. 

Pinker wilde de analyse van Hobbes als kader gebruiken voor zijn bespreking van de logica van 

het geweld en om de manieren te beschrijven “waarop mensen vreedzame instincten inzetten om 

hun gewelddadige instincten te bestrijden”.308 Dit is een belangrijke zin omdat Pinker hier min of 

meer door laat schemeren dat er dus ook vreedzame instincten zijn, instincten die agressie 

bestrijden of voorkomen. Zijn visie van de menselijke natuur getuigt van een optimistischer aard 

dan men uit Hobbes’ geschriften kan halen.  

Pinker analyseert de drie, door Hobbes genoemde redenen tot strijd, als volgt: de eerste, wedijver, 

is ontleend aan de uitleg van Richard Dawkins. Dawkins is een aanhanger van de vernistheorie, 

de theorie die door De Waal juist zo verworpen wordt. Volgens Dawkins doen de producten van 

natuurlijke selectie, overlevingsmachines, er alles aan “wat tot hun voortbestaan en voortplanting 

bijdraagt.”309 Hij stelt: ”De natuurlijke selectie begunstigt genen die hun overlevingsmachines zo 

beheersen dat deze het best gebruik van hun omgeving maken.”310Hinderpalen om dit te bereiken 

kunnen uit de weg worden geruimd. Dat kan dus ook gelden voor de wedijver tussen mannen 

onderling vanwege de schaarste aan vrouwen. In primitieve samenlevingen worden andere 

dorpen vaak aangevallen om vrouwen te roven, terug te roven of anderszins wraak te nemen.311 

De tweede oorzaak van strijd volgens Hobbes, wantrouwen, beschrijft Pinker aan de hand van de 

door Hobbes’ gemaakte vertaling van Thucydides’ Geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog. Wat 

Hobbes trof was de angst die ontstond bij de Spartanen op grond van groei van de macht van 

Athene. Onder het motto “de beste verdediging is een goede aanval” trok Sparta ten strijde tegen 

Athene.312 Door een potentiele vijand een stap voor te zijn, namelijk door aan te vallen, is de 

verdediging zelf agressor geworden. Als beide partijen op die manier denken, kan het zelfs zo zijn 

                                                             
303 Ibidem, 405. 
304 Pinker S., Het onbeschreven blad. Over de ontkenning van een aangeboren menselijke natuur (Antwerpen 2003) 377. 
305 Uit De cive komt Thomas Hobbes’ beroemde, aan de Latijnse schrijver Plautus ontleende uitspraak:  
“Homo homini lupus est.” (Vertaald: De mens is een wolf voor zijn medemens), ontleend aan: 
https://historiek.net/thomas-hobbes-leviathan-filosoof-biografie/70132/ benaderd 31-12-2018 
306 Achterhuis, Met alle geweld 148. 
307 Pinker, Het onbeschreven blad 390. 
308 Pinker, 390. 
309 Ibidem, 390. 
310 Ibidem, 391 
311 Ibidem, 391. 
312 Ibidem, 395. 
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dat beide partijen eigenlijk helemaal geen vete willen, maar op basis van wantrouwen toch een 

vete of oorlog starten. Dat kan een eindeloos herhalend proces worden. Dit staat bekend onder 

de naam ‘valstrik van Hobbes’.313 Het tragische is, volgens Pinker, dat ook al ben je zelf helemaal 

niet agressief ingesteld, je toch tot een preventieve aanval kan overgaan, omdat je je tegenstander 

vóór wilt blijven. Dat kan een simpel geval van strategisch denken zijn maar veronderstelt ook 

inlevingsvermogen. Je moet je kunnen inleven in wat er bij de ander in zijn gedachten omgaat. 

Dat doet aan de theory of mind denken. 

Omdat we een sociale diersoort zijn kan deze ‘valstrik van Hobbes’ al snel leiden tot groepen 

tegenover groepen in plaats van individu tegen individu. Mannen zijn geneigd een groep te 

vormen. Wij zijn patrilokaal, dat wil zeggen dat mannen, als ze seksueel volwassen zijn geworden, 

zich niet uit de groep verspreiden, zoals gebruikelijk bij de meeste zoogdieren, maar juist gaan 

samenleven. Dat komt ook voor bij chimpansees en dolfijnen.314 Samenwerken in groepen en de 

kennis bij de mens om wapens te vervaardigen geven de mens het vermogen om elkaar te doden. 

Pinker beschreef in zijn boek verschillende voorbeelden waarin de valstrik van Hobbes, tot in het 

heden toe, te herkennen was. Een vaak genoemd voorbeeld is de Yanomamö stam in het 

Amazonegebied. Uit voorzorg en angst vielen de Yanomamö indianen naburige stammen aan en 

doodden zij vooral de mannen. Ook al waren ze het doden moe, ze vertrouwden de verraderlijke 

anderen niet, dus uit preventie begonnen zij met aan te vallen en te doden.315 

Pinkers derde reden tot strijd van Hobbes die hij bespreekt, is het verlangen naar eerzucht. 

Hobbes observeerde de reacties van mensen op “kleinigheden zoals een woord, een glimlach, een 

afwijkende mening en alle andere tekenen van minachting, ofwel direct tegen hun persoon gericht 

of afgeleid tegen hun verwanten, hun vrienden, hun natie, hun beroep of hun naam.”316 Het 

gevoel om in de eer getast te worden kan leiden van een lichte irritatie tot fors geweld aan toe. De 

meest voorkomende oorzaak van moord is ruzie om dit soort kleinigheden. Pinker geeft als uitleg 

hiervoor dat wanneer je beledigingen en kleine geweldplegingen over je kant laat gaan een 

eventuele afschrikking door vergelding minder effect zal hebben.317 Men moet een dusdanig 

gedrag uitstralen dat de eventuele tegenstander weet dat als hij begint er een tegenactie op zal 

volgen. Het principe van oog om oog, tand om tand wordt gehanteerd. 

De oplossing die Hobbes bedacht voor het aanpakken van chaos, agressie en wantrouwen in de 

natuurstaat was de macht overdragen aan een almachtige autoriteit, de Leviathan. Gebaseerd op 

een sociaal contract wordt deze autoriteit door het volk aan een almachtige heerser, de soeverein, 

gegeven. Ongehoorzaamheid wordt bestraft. Iedereen is aan de overeenkomst gebonden. 

Verbintenissen zonder het zwaard zijn louter woorden. Het ‘zwaard’ is nodig om de 

verplichtingen kracht bij te zetten. Dus ook het geweldsmonopolie wordt aan deze soeverein 

toegekend. Dit kan een persoon zijn of een groep. Hobbes noemde deze autoriteit de Leviathan 
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naar een bijbels almachtig figuur.318De beschrijving van de drijfveren tot agressie door Hobbes is 

voor Pinker belangrijk omdat daarmee de gedachte wordt ondersteund dat agressie voor de mens 

een natuurlijke toestand is. Pas door een ingrijpen van de mens, een cultuuruiting, kan de chaos 

aangepakt en voorkomen worden. Dat de mens deze mogelijkheid heeft is natuurlijk ook een 

door natuurlijke selectie ontstane mogelijkheid. Zijn hersenen zijn zo ontwikkeld dat hij 

verschillende oplossingen kan bedenken. 

Een ander interessant aspect dat door Pinker besproken wordt is het verschil in agressie tussen 

mannen en vrouwen. Een van de meest ingrijpende vormen van agressie is verkrachting, 

momenteel weer een zeer actueel onderwerp door de opkomst van de #MeToo-beweging. Pinker 

was zich bewust van de beladenheid van het onderwerp. Hij stelde onder meer: “Verkrachting is 

een pijnlijk onderwerp om over te schrijven, maar ook een onderwerp dat niet vermeden kan 

worden.”319 En hij schreef: “Verkrachting is iets verschrikkelijks, en dat geeft het een bijzondere 

zwaarte in ons begrip van de psychologie van mannen en vrouwen. De wetenschappelijke 

benadering van verkrachting wordt overheerst door een morele imperatief: om dit verschijnsel 

terug te dringen”.320Maar hij benadrukte ook de, in zijn opinie verkeerde, opvatting in het 

moderne intellectuele leven, dat verkrachting niets met seksualiteit te maken zou hebben.321Pinker 

reageerde kennelijk op de toen heersende mening van wetenschappers die hun mening baseerden 

op een verklaring van de Verenigde Naties in 1993: ‘Verkrachting is een vorm van 

machtsmisbruik waarbij de verkrachter het slachtoffer probeert te vernederen, te schande maken, 

in verlegenheid te brengen, te verlagen en te beangstigen’.322 Uit deze verklaring interpreteerden 

zij dat verkrachting niets met seksualiteit te maken had. Dat was volgens Pinker nog een 

heersende mening in de toenmalige patriarchale cultuur. Men dacht dat “huiselijk geweld en 

verkrachting manifestaties waren van dezelfde sociale krachten: seksisme en de verheerlijking van 

geweld.”323Maar Pinker gaat niet uit van de mens als onbeschreven blad. De potentie tot geweld 

en geweldsbeheersing is al aanwezig, waar zowel Lorenz als De Waal natuurlijk ook hun visies op 

hebben gebaseerd. De Amerikaanse journaliste en feministe Susan Brownmiller publiceerde een 

belangrijk boek in 1975: Against Our Will: Men, Women and Rape, dat een symbool werd voor het 

feminisme. Zij stelde: “that rape is nothing more or less than a conscious process of intimidation 

by which all men keep all women in a state of fear.”324Zij ging uit van een bewuste tactiek van 

mannen om vrouwen te intimideren. Pinker keurt uiteraard verkrachting niet goed. Alleen hij is 

het er niet mee eens dat de natuurlijke kant, de biologische kant van seks en verkrachting wordt 

ontkend. En daar bedoelde hij niet mee dat een verkrachter er eenvoudig weg niets aan kon doen. 

Het mag niet als excuus gebruikt worden. Hij prijst de grote bijdrage van het feminisme aan de 

moraal dat het kwesties van instemming en dwang een centrale plaats heeft gegeven.325   

                                                             
318 De Leviathan (Hebreeuws: ִלְוָיָתן, liwjatan, "de kronkelende") is een zeemonster, stammend uit de oertijd, dat 
wordt genoemd in de Hebreeuwse Bijbel. https://nl.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(mythisch_wezen) (geraadpleegd 
3-2-2018). 
319 Ibidem, 438. 
320 Ibidem, 439. 
321 Ibidem, 439. 
322 Ibidem, 439. 
323Ibidem, 439. 
324 http://www.susanbrownmiller.com/susanbrownmiller/html/against_our_will.html (geraadpleegd 10-09-2019). 
325 Pinker, 443. 
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Zoals te verwachten ging Pinker dit uitleggen door een biologische verklaring te geven, zonder 

tekort te doen aan de verschrikkelijke emotionele ervaringen van vrouwen die dit hebben 

ondergaan. Daar was hij duidelijk in. Het gaat om de discussie of onze cultuur daadwerkelijk de 

mannen leert om vrouwen te verkrachten of dat het een biologische oorsprong heeft. Pinker 

wees op de mening van de feministe Wendy McElroy, de Canadese schrijfster van het boek Rape 

Culture Hysteria: Fixing the Damage Done to Men and Women. Zij vond dat door Brownmiller een 

enorm etiket was geplakt op de ‘man’ en het patriarchaat. De man en het patriarchaat was bij 

voorbaat schuldig. Toen Brownmiller de vraag stelde of er een  

“wetenschappelijke aanpak nodig is om tot de conclusie te komen dat de tegen vrouwen gerichte 

propaganda die de cultuurproductie van onze natie doordringt, een klimaat schept waarin daden 

van seksuele vijandigheid tegen vrouwen niet alleen getolereerd worden maar ook vanuit een 

ideologie worden aangemoedigd?”326 

bevestigde McElroy dat wetenschappelijk onderzoek inderdaad nodig is. McElroy constateerde 

dat gepubliceerde wetenschappelijke studies over verkrachting sindsdien in “minder dan 10 

procent” gebruikmaakte van toetsing van hypotheses.327 Dat was natuurlijk geen goede zaak. De 

vrijheid van wetenschappelijk onderzoek naar verkrachting als agressievorm werd dus min of 

meer gehinderd door de druk van het feminisme op onderzoek naar de oorzaken van 

verkrachting: het was volgens hen toch duidelijk, het patriarchaat was de oorzaak! Misschien is 

een andere reden in het verschil van inzicht tussen Brownmiller en McElroy, beiden feministen, 

dat er een onterechte angst is voor biologisch determinisme. Biologisch houdt weliswaar in dat 

alles wat we doen en wat we zijn vastgelegd is, door de genen, maar dat wil niet zeggen dat er 

sprake is van een onveranderlijkheid of onvermijdelijkheid. Griet Vandermassen, filosofe en met 

Chris Buskes auteur van het boek In Darwins woorden, wijst op de conclusie van verschillende 

auteurs dat veel genderonderzoekers een simplistisch of inaccuraat beeld van de biologie hebben 

en zij meent dat “biologische factoren uiteindelijk niet meer of minder deterministisch zijn dan 

sociale. Sommige zijn vrij eenvoudig bij te sturen, andere juist niet.”328 

Pinker was het helemaal eens met McElroy. Ik ben ook van mening dat ten allen tijde 

wetenschappelijk onderzoek niet mag worden gehinderd of onder druk mag worden gezet omdat 

het onderzoek misschien tot een ongewenste conclusie zou leiden. Dat is misschien ook de reden 

dat Pinker, maar ook De Waal en Nelissen de omstreden publicatie A Natural History of Rape van 

de Amerikaanse bioloog Randy Thornhill en zijn landgenoot antropoloog Craig Palmer 

besproken. Thornhill en Palmer trachtten het fenomeen verkrachting op basis van de evolutie te 

verklaren maar deden dit kennelijk op een dusdanige wijze dat ze flink van repliek werden 

gediend. Zij lanceerden twee theorieën die door Pinker aangehaald werden. De ene theorie stelt 

dat opportunistische verkrachting een darwinistische adaptatie is, een specifiek geselecteerde 

                                                             
326 Ibidem, 443. 
327 McElroy baseerde deze mening op een publicatie uit 1994. Zie: Thiessen D. en Young R.K.,  
Society, v31 n3 p60-63 (Mar-Apr 1994). The authors' review of scientific studies on sexual coercion leads to their 
conclusions that many such studies lack rigor, reflect experimenter bias, and provide almost no insight into causal 
mechanisms of coercive behaviors. In the politicized area of women's studies, social expression is valued beyond 
scientific progress. 
328 Vandermassen G., Dames voor Darwin. Over feminisme en evolutietheorie (Amsterdam/Antwerpen 2019) 131. 
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seksuele strategie. Met opportunistisch wordt bedoeld dat de verkrachter gebruik maakt van een 

moment of situatie dat er geen controle aanwezig is, zoals in oorlogen en pogroms. De andere 

theorie stelt dat verkrachting een bijproduct is, dus een gevolg van gebruik van geweld in het 

algemeen, waaronder het willen afdwingen van seks ook valt. Welke de juiste theorie is lieten ze 

onopgelost. Ze kwamen niet met argumenten pro of contra. Het feit dat ze geen keuze konden 

maken tussen twee theorieën druist tegen het wetenschappelijke karakter van publicaties in. Dat 

was één van de redenen dat ze niet echt serieus genomen werden. Toch verdedigde Pinker hun 

publicatie door te wijzen op de werktitel van het boek Why men rape. Why women Suffer, naar zijn 

idee richtte het boek zich wel degelijk op de pijn van de slachtoffers.329 Zij verklaarden, volgens 

Pinker, in darwinistische termen waarom vrouwtjes in het hele dierenrijk zich ertegen verzetten 

om seks opgedrongen te krijgen en betoogden dat de kwellingen die slachtoffers van verkrachting 

ervaren diepgeworteld zijn in de vrouwelijke natuur. Volgens het Amerikaanse echtpaar Leda 

Cosmides en John Tooby, beiden evolutiepsychologen, verklaarde deze evolutionaire redenering: 

“waarom vrouwen zijn geëvolueerd ‘om beheersing uit te oefenen over hun eigen seksualiteit, 

over de voorwaarden van hun relaties en over de keuze van de mannen die de vaders van de 

kinderen zullen zijn’. Zij verzetten zich tegen verkrachting en ze lijden als hun verzet mislukt, 

omdat in dat geval ‘hun de beheersing over hun seksuele keuzes en relaties wordt ontrukt’.”330  

Volgens Pinker lag de winst van de publicatie van Thornhill en Palmer in het feit dat de oorzaak 

van verkrachting weer aan wetenschappelijk onderzoek en discussies werd blootgesteld. Zij deden 

dat zonder een tekort te doen aan het feit dat verkrachting een vreselijke ervaring voor het 

slachtoffer is. Beide auteurs werden flink aangevallen door allerlei betrokkenen op zowel 

emotioneel als wetenschappelijk gebied. Dat kwam ook door hun ongefundeerde uitspraken 

waardoor zich op glad ijs begaven. Zo bekritiseerde De Waal, naar mijn mening terecht, de 

oplossing die zij suggereerden om verkrachting tegen te gaan; een spoedcursus geven aan jonge 

mannen over hoe verkrachting evolutionair ontstond in onze soort én dat vrouwen minder 

uitdagende kleding moesten dragen. Dat is wel heel simplistisch gesteld en bovendien niet 

wetenschappelijk getoetst. De Waal verwachtte een uitleg van met name bioloog Thornhill over 

het eventuele voordeel van verkrachting: “after all, rape can lead directly to gene transmission. 

But for natural selection to favor rape, rapists would have to differ genetically from 

nonrapists(…)causing more pregnancies than nonrapists(...).”331 Maar daar hadden ze het 

helemaal niet over volgens De Waal. Daarnaast gaf hij ze vooral ongelijk om de USA als ‘typical’ 

te zien. Hij stelde:“This country is considered one of the most rape-prone among industrialized 

nations” en “It is also arguably the most prudish, which raises some interesting questions- not 

biological questions but cultural ones.”332 De Waal nam de wetenschappelijke waarde van hun 

onderzoek niet erg serieus, maar benadrukte wel de goede intentie van de onderzoekers:‘They are 

also careful not to condone or excuse rape in any way. They make the strongest possible case for 

their position; it simply isn't strong enough.’333  

                                                             
329 Ibidem, 445. 
330 Ibidem, 445. 
331 De Waal F., "Survival of the Rapist". The New York Times. (April 2, 2000) 1. 
332 De Waal, "Survival of the Rapist" 3. 
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Uit deze verschillen van mening kan men concluderen dat het gevaarlijk is als een bepaalde 

stroming in de wetenschap of politieke richting te sterk uitgaat van haar dogma. De absoluutheid 

waarmee Brownmiller haar conclusie over ‘de man’ als enige waarheid publiceerde zorgde voor 

een etiket op ‘elke’ man. Thornhill en Palmer benadrukten in hun publicaties veel te veel de 

biologische kant van de man en produceerden daarmee een beeld dat de onvermijdelijkheid van 

de man als potentiele verkrachter ondersteunde. Dat is net zo gevaarlijk. De Waal neemt een 

duidelijke positie tussen die uitersten in, die mij zeer aanspreekt. Hij eindigt zijn commentaar op 

Survival of the Rapist: “it would have been more productive to join forces and consider a wide 

range of perspectives on an ugly behavior that has harmed so many.”334Het onderscheid tussen 

een evolutionaire verklaring en een omgevings- of culturele verklaring moet niet teveel tegen 

elkaar uitgespeeld worden. “To join forces” lijkt me een heel waardevol advies van De Waal. 

§ 5.4 Ons betere ik 

 

In zijn derde grote studie over geweld, Ons betere ik, toonde Pinker, op basis van historische 

feiten, aan dat het geweld gedurende de menselijk geschiedenis afneemt. Hij liep door de 

geschiedenis heen vanaf de prehistorie, via de Griekse Oudheid, de Hebreeuwse tijd vastgelegd in 

de Bijbel, naar de Romeinen. Dan beschreef hij de Middeleeuwen, het vroegmoderne Europa, het 

19e -eeuwse Europa en de VS om uiteindelijk in de 20ste eeuw te belanden. Aan de hand van 

grondige bronnenstudies stelde hij dat het geweld waar de gemiddelde mens gedurende het leven 

mee in aanraking kwam, enorm is afgenomen. Hij presenteerde zijn studie met allerlei grafieken 

en tabellen. Zo was het aantal moorden in Europa  tussen 1300 tot 2000 enorm teruggelopen. 

Wel een vermindering van 10 tot 50 keer. 

 

Afbeelding 10 (let op de schaal bij de verticale as) 

Maar ook de hoeveelheid doden in oorlogen namen procentueel af. In absolute getallen waren 

zowel de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog natuurlijk vreselijk. Er zijn toen heel 

veel mensen gedood, maar er waren toen ook al veel mensen op de wereld. Ga je het percentueel 

bekijken dan komt er een ander resultaat uit. In de Tweede Wereldoorlog werd 2,2% van de 

wereld gedood. Tijdens de Mongoolse Invasies wel 11,1% en tijdens De Europese 

godsdienstoorlogen, stammenoorlogen en de Mongoolse invasies hebben veel meer slachtoffers 
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gemaakt. En tijdens de An Lushan opstand in China werden wel 17,2% mensen van de wereld 

gedood. ( zie afbeelding 11) 

 

Afbeelding 11 Percentuele verschillen aantal doden in oorlogen 

Ook de hoeveelheid dodelijke slachtoffers in de moderne tijd oorlogen is enorm gedaald. (zie 

afbeelding 12). 

 

 

Afbeelding 12 Steeds minder doden in oorlogen vanaf de WO II.  

Veel van Pinkers data werden gefundeerd door het werk van de Israëlische historicus Azar Gat, 

gespecialiseerd in de geschiedenis van oorlogen, die met zijn kolossale studie War in Human 

Civilization tot dezelfde conclusies kwam. Gat schreef: 

“Het lijkt erop dat welvarende liberale democratieën […] zich nu werkelijk in een staat van vrede 

bevinden, gebaseerd op het oprechte wederzijdse vertrouwen dat oorlog tussen hen nu zelfs als 

keuzemogelijkheid vrijwel geëlimineerd is. Zoiets is nooit eerder in de geschiedenis 

voorgekomen.”335 
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Pinker noemde een aantal redenen waardoor het geweld is afgenomen en de wereld 

vredelievender is geworden. In tegenstelling tot zijn vorige boeken Het taalinstinct en Het 

onbeschreven blad begon hij met een culturele verklaring. In een verhoudingsgewijs klein deel van 

het boek wordt aandacht besteed aan de evolutionaire of biologische verklaring. Een van de 

culturele redenen voor de afname van geweld was de oprichting van de staat. Zoals als eerder 

werd gesteld bij het deel over Thomas Hobbes, is de Leviathan, ofwel de staat, het instrument 

geworden om geweld legitiem te mogen gebruiken. Zoals in onze moderne tijd de politie en het 

leger onder bepaalde omstandigheden geweld mogen gebruiken. Op welke wijze en wanneer 

legitiem geweld gebruikt kan worden is vastgelegd in wetten. Het blijkt dat in samenlevingen 

zonder staat veel meer geweld wordt gebruikt dan in samenlevingen met een staat. Een andere 

reden is het beschavingsproces of civilisatieproces. De grote denker op dit gebied was de Duitse 

socioloog Norbert Elias die vanwege zijn joodse afkomst Duitsland ontvluchtte in 1933. Volgens 

Pinker kon Elias het door de politieke wetenschapper Ted Robert Gurr beschreven fenomeen 

verklaren dat het twintigste -eeuwse Engeland 95% minder gewelddadig was dan het veertiende -

eeuwse Engeland.336 Dat is een enorme daling. Hoe deed Elias dat? Elias beschreef in zijn studie 

de ontwikkeling van de etiquette. De afname van geweld werd door hem toegeschreven aan het 

feit dat de Europeanen vanaf de elfde tot de achttiende eeuw hun impulsen leerden te beheersen, 

de lange termijneffecten van hun daden te begrijpen en rekening te houden met andermans 

gedachten en gevoelens. “Een cultuur van de eer – de bereidheid om wraak te nemen – maakte 

plaats voor een cultuur van de waardigheid – de bereidheid om je emoties in dwang te 

houden.”337 Deze gedragsaanpassingen werden overgedragen aan de socialisatie van steeds 

jongere kinderen zodat dit van invloed was op uiteindelijk de gehele cultuur. Terecht betoogt 

Pinker dat het niet genoeg is om de afname van geweld te verklaren vanuit het leren beheersen 

van gewelddadige impulsen. Volgens Elias maakte dit geestelijk vermogen om het gedrag te 

veranderen, de impulsen te beheersen, deel uit van de menselijke natuur. Het is trainbaar, net 

zoals een spier die sterker wordt naarmate je de training steeds herhaalt.338 Ook Elias gaat dus 

deels uit van een biologische verklaring. Zijn andere twee verklaringen van afname van de chaos 

en geweld waren in eerste instantie dus de consolidatie van een staat, de Leviathan, in de vorm 

van gecentraliseerde monarchieën, en in tweede instantie de opkomst van de zachte handel.339 Dit 

zijn meer culturele verklaringen.  

Kortom Elias’ denken was van grote invloed op Pinker. Maar wat zegt Pinker zelf over de 

eventuele biologische invloed op het afnemen van geweld door de geschiedenis heen?  In zijn 

vorige betogen was duidelijk dat hij een evolutionaire verklaring zag voor het aanwezig zijn van 

geweld bij de mens (en de primaten). Maar geeft hij ook een evolutionaire verklaring voor de 

afname van geweld in deze studie? Dat bespreekt hij in het deel dat gaat over de ‘goede engelen’. 

Zoals eerder vermeld heeft hij het over ‘innerlijke demonen’ en ‘goede engelen’. Tot de goede 

engelen behoren de vermogens die tot agressie- en geweldsbeheersing kunnen leiden. Empathie is 

er een van. Uitvoerig wordt empathie door hem besproken. Uiteraard wordt De Waals visie ook 
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door hem aangestipt. Maar hij ziet empathie als een onderdeel van een groter geheel aan 

invloeden die leiden tot geweldsafname. Hij stelt: 

“Misschien heeft de afname van geweld wel iets met de toegenomen empathie te maken, maar 

zeker ook met nuchtere zaken zoals voorzichtigheid, redelijkheid, eerlijkheid, zelfbeheersing, 

normen, taboes en opvattingen over de rechten van de mens”.340 

Empathie ziet hij als één van de psychologische vermogens, maar niet het enige, die ons 

wegleiden van het geweld en die we in de loop der tijd steeds meer zijn gaan inzetten, met een 

afname van geweld als gevolg.341 Voor hem betekent empathie een altruïstische bekommernis om 

anderen. De oorspronkelijke betekenis is volgens hem projectie. Dat kan niet gelijkgesteld worden 

aan het vermogen te denken wat de anderen denken of te voelen wat zij voelen. Perspectiefname 

is een stapje verder: het raden naar wat een ander ziet, denkt of voelt. Mind reading is weer een 

stapje verder: dat is het vermogen om uit iemands blik, gedrag of omstandigheden af te leiden 

wat hij denkt of voelt.342 Uiteindelijk is de hoogste, op empathie gebaseerde, stap medeleven of 

sympathie. Sympathie kan altruïsme genereren. Altruïsme kan men verdelen in een biologische 

vorm en een psychologische vorm. In de biologische zin is altruïsme gedrag waarmee je je zelf 

opoffert om een ander organisme een voordeel te bezorgen. In psychologische zin gaat het om 

een drijfveer “om een ander organisme een voordeel te bezorgen dat een doel in zichzelf is en 

niet een middel dat een ander doel dient.”343 Pinker ziet het belang in van empathie maar vindt 

dat vermogen niet genoeg om verantwoordelijk te zijn voor geweldsafname. Kory Sorrell 

vergeleek De Waal met Steven Pinker en benadrukte dat Pinker het ontwikkelen van empathie 

alleen maar als een oplossing voor geweldsbeheersing van kleine groepen zag. Maar voor grotere 

groepen ziet hij de ratio als enige oplossing. Pinker stelt:“should be policies and norms that 

become second nature and render empathy unnecessary.”344 Pinker pleit voor veranderingen in 

normen en gedragslijnen. De Waal zag empathie echt als een wezenlijk belangrijk onderdeel, 

gebaseerd op een lange evolutionaire ontwikkeling, voor geweldsafname.  

Een andere belangrijke ‘engel’ is voor hem zelfbeheersing. Er blijkt een verband te zijn tussen het 

vroeg leren beheersen van allerlei verleidingen in de jeugd en de mate van functioneren in de 

maatschappij op volwassen leeftijd. Kinderen die vroeg met beheersing in aanraking kwamen 

waren later minder vaak depressief, haalden betere resultaten in hun studie, hadden minder 

eetstoornissen en vervielen minder vaak tot geweld. De vraag is natuurlijk hoe die zelfbeheersing 

tot stand komt. Is dat een kwestie van opvoeden of is dat ook genetisch vastgelegd? Dus het 

aanleren van zelfbeheersing zou tot een afname van geweld kunnen leiden. Dat is een culturele 

verklaring. Of, vroeg Elias zich af, zijn mensen “uitgerust met een vermogen tot zelfbeheersing 

dat zowel gewelddadige als niet-gewelddadige impulsen reguleert, dat tijdens het leven van een 

individu kan worden versterkt en gegeneraliseerd en dat per samenleving en historische periode 
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kan variëren?”345 Pinker tracht deze vraag te beantwoorden. Hij vraagt zich af of er sprake is van 

een recente biologische revolutie. Kan de afname van geweld worden toegeschreven aan een 

recente biologische revolutie?346 Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen een culturele evolutie 

en een biologische evolutie. Maar dat kan ook aan elkaar gekoppeld zijn. Dat wordt co-evolutie 

genoemd. De term is ingevoerd door Wilson: “De menselijke cultuur heeft volgens Wilson een 

nieuwe omgeving gecreëerd waarin bepaalde genen de kans kregen te floreren.”347 Als voorbeeld 

noemde Pinker de culturele verandering die optrad toen stammen melkvee gingen houden. 

Langzamerhand ondergingen stamleden genetische veranderingen waardoor men lactose kon 

verdragen. Dit is een voorbeeld van een wisselwerking tussen een culturele evolutie en een 

genetische evolutie. Maar hoe zou dat met geweld en geweldsbeheersing zitten? Zou een 

maatschappij dat een pacificatie- of civilisatieproces heeft doorgemaakt een verandering van de 

genetische samenstelling van de bevolking doormaken? Hier gaat Pinker toch speculeren. De 

neiging tot impulsief geweld levert steeds minder op in een geciviliseerde samenleving. Door de 

staat, of Leviathan, worden psychopaten en geweldlustigen vastgezet en misschien zelfs gedood. 

Deze personen kunnen dan geen invloed meer op de reproductie hebben. De niet-gewelddadigen 

krijgen wel de kans om hun genen door te geven waardoor er wellicht langzaam maar zeker een 

vredelievender populatie ontstaat. Pinker komt terug op het voorbeeld van de Yanomamö 

indianen die een er een polygame levensstijl op na hielden. Door andere mannen te doden kon de 

overwinnaar bij meerdere vrouwen zijn genen verspreiden. Maar samenlevingen die op 

monogamie waren overgegaan hebben dit ‘voordeel’ niet. Selectie op oorlogszuchtigheid neemt 

dan af, heeft geen nut meer.348 Pinker vraagt zich af of dergelijke veranderingen in een zo korte 

tijd konden plaatsvinden. Vinden evolutionaire aanpassingen plaats in een tijdsbestek van 10000 

jaar of korter, of moet men veel verder terug naar tientallen millennia? Recentelijk heeft men bij 

de vissers van het Bajau volk, de zogenaamde zeenomaden, een aanpassing van de milt gevonden. 

Door de vergrote milten kan men langer onderwater blijven. Het blijkt dat ook de niet-duikers 

van die stammen een vergrote milt hebben. Kennelijk is die gunstige aanpassing genetisch 

doorgegeven. Men heeft berekend dat die vistechniek zo’n 1000 jaar bestaat. Dus een recentelijke 

korte aanpassing.349 Een soortgelijke aanpassing vindt men bij de Sherpa’s. Zij hebben een 

erfelijke aanpassing in o.a. de mitochondriën van hun cellen waardoor ze effectiever met zuurstof 

om kunnen gaan. Dat zou de verklaring zijn waardoor ze veel beter tegen hoogteziekte kunnen. 

Het is nog niet duidelijk of dat op een mutatie of mutaties berust of het feit dat er een kruising is 

geweest tussen de voorouders van de Sherpa’s met de Denisovamens.350 

Door het Human Genome Project heeft men nieuwe verrassende conclusies kunnen trekken. 

Men beschrijft tegenwoordig genoom als alle genetische materiaal van een organisme. In het 

project trachtte men de structuur van het menselijke DNA volledig op te helderen, tot op het 

niveau van de individuele nucleobaseparen. Er zitten ongeveer 3 miljard basenparen in het 

menselijk genoom. Opmerkelijk was dat het aantal genen dat werd ontdekt veel minder groot was 
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dan men had gedacht. We moeten het doen met slechts 20.000 tot 25.000 genen. Het project 

loopt nog. Interessant voor ons onderwerp zijn technieken die men hanteerde om uiteindelijk 

uitspraken te doen over genetische veranderingen die tot afname van geweld hebben kunnen 

leiden. Zo is er een techniek waarbij men een menselijk gen naast zijn tegenhanger van andere 

diersoorten legt. De hoeveelheid stille veranderingen die, zonder effect op het organisme gehad 

te hebben, door genetische drift moeten zijn verspreid, werden vergeleken met de veranderingen 

die wel effect hadden op het organisme (en dus een selectietarget kunnen zijn geweest).351Men 

heeft kunnen aantonen dat ongeveer 8 procent van het genoom is beïnvloed door positieve 

selectie. En een nog groter percentage werd aan een bescheidener selectiedruk 

onderworpen.352Een groot deel van deze genen zijn betrokken geweest bij de werking van het 

zenuwstelsel, “dus zouden ze in theorie invloed kunnen hebben op onze cognitieve of 

emotionele functies”.353 Pinker redeneerde verder door de neurobiologie van geweld verder uit te 

pluizen. Kunstmatige selectie kan bij het fokken van bijvoorbeeld muizen in korte tijd, zo’n vier 

of vijfgeneraties, duidelijk invloed hebben op een afname of toename van agressieve gedragingen. 

Het kan dus erfelijk worden. Bij de natuurlijke selectie duurt dit natuurlijk veel langer. Onderzoek 

in de gedragsgenetica, onder andere bij tweelingen en adoptiekinderen, heeft volgens Pinker 

aangetoond dat erfelijkheid een grote rol speelt bij agressieve neigingen.354 Een stevige 

gevolgtrekking hiervan is dat als agressieve neigingen erfelijk kunnen zijn de natuurlijke selectie 

het materiaal biedt om de “gemiddelde gewelddadige tendensen in een populatie op te 

schuiven.”355 Deze voorbeelden zijn te plaatsen onder de noemer co-evolutie. Een term die hij 

zelf niet gebruikt in zijn boeken. 

Pinker beschreef vijf paden via welke onze gewelddadigheid door natuurlijke selectie kan toe- of 

afnemen. Dat zijn: zelfdomesticatie en pedomorfisme(neotenie), hersenstructuur, oxytocine, 

testosteron en neurotransmitters. Ik zal ze kort behandelen. Zelfdomesticatie en pedomorfisme 

houdt in dat gedomesticeerde dieren juveniele trekken behouden als ze volwassen zijn, in de loop 

der duizenden jaren van de ontwikkeling van wild levend dier naar ‘huisdier’. Neem de wolf als 

voorbeeld. Ze zijn in hun domesticatieproces geëvolueerd tot hond. Of ons vee dat door de mens 

opzettelijk is gedomesticeerd. Grote ogen en een aaibaarheidsfactor bij deze pedomorfisch 

ontwikkelde dieren leidt tot minder agressie.356 Zowel de verdeling van de grijze hersenstof als de 

witte hersenstof in de hersenen blijkt in hoge mate erfelijk te zijn. De frontale hersenkwab die 

onder andere de mate van zelfbeheersing kan regelen, vertoont dus verschillen door genetische 

variatie en is daardoor een “kandidaat voor recente natuurlijke selectie.”357 Het zogenaamde 

knuffelhormoon oxytocine is afhankelijk van de distributie van de receptoren waarop het 

hormoon inwerkt. Des te meer receptorgebieden en des te meer receptoren er zijn, des te meer 

kan het vermogen tot sympathie en hechting gestimuleerd worden en agressie beteugeld worden. 

Simpele genetische veranderingen, misschien door natuurlijke selectie zou dit stimuleren.358 
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Testosteron: Pinker meent dat de genetische paden die testosteron reguleren gecompliceerd zijn 

maar wel langs natuurlijke selectie wel of niet invloed kunnen uitoefenen op agressie-uitingen van 

mensen(zowel mannen als vrouwen). En als laatste neurotransmitters. Een enzym met de naam 

MAO-A zorgt voor het afbreken van neurotransmitters. Gebeurt dit niet goed dan kan er als 

reactie een hoger agressieniveau ontstaan bij een organisme.  Het blijkt dat bij mensen die door 

een genetische afwijking minder MAO-A produceren, de neiging tot agressie toeneemt. Kortom 

allerlei biologische, dus aangeboren en evolutionair ontwikkelde aspecten die enerzijds agressie 

kunnen versterken of juist kunnen verminderen. En een eventuele toegang bieden tot ingrijpen 

d.m.v. medicijnen, genetische manipulatie of zoals hiervoor al even werd behandeld, kunstmatige 

selectie. 

Pinker stelde dat het mogelijk was dat “de genetische neigingen tot meer of minder geweld 

geselecteerd zijn tijdens de historische verschuivingen die we hebben bekeken. De vraag is alleen: 

zijn ze inderdaad geselecteerd?” Het is nogal moeilijk om dat te bewijzen. Zoals hij zelf zei:  

“Evolutie is niet alleen afhankelijk van de genetische grondstoffen, maar ook van factoren zoals 

de demografie van een populatie(…)het rollen van de genetische en omgevingsdobbelsteen en de 

verwatering van genetische effecten door aangeleerde aanpassingen aan het culturele milieu.” 359 

Pinker vroeg zich ook af of er recente revolutionaire veranderingen waren in gewelddadigheid die 

op wetenschappelijk bewijs gebaseerd zijn. Hij besprak twee claims: ten eerste dat de Maori’s 

over een soort krijgersgen beschikken. De Maori’s waren oorlogszuchtige krijgers die misschien 

door hun ‘krijgersgen’ de oceaan in kano’s durfden te bevaren en effectief oorlog konden voeren 

tegen andere stammen. In onze tijd leeft er veel criminaliteit en huiselijk geweld in de 

Maorigemeenschappen. Het zgn. krijgersgen blijkt ook voor te komen bij Chinese mannen (77% 

is drager) terwijl daar niet de problemen voorkomen die bij de Maorimannen aanwezig zijn. Een 

andere claim gaat over de Industriële revolutie. Juist in een tijd van enorme schaarste, waar 

Malthus zijn theorie op baseerde, ontwikkelde zich de Industriële revolutie. Pinker haalt de 

schotse economische historicus Gregory Clark aan, auteur van het boek A Farewell to Alms, die 

suggereerde dat een darwinistische strijd in een zeer stabiele agrarische samenleving, waarin de 

kapitalistische aard van de Engelsen heerste, leidde tot een “survival of the richest”.360De rijkere 

bourgeoisie zou meer kinderen krijgen die overleefden, dan de armere. Ook deze kinderen 

moesten een voortbestaan opbouwen en daalden daardoor af in de maatschappelijke ladders 

waardoor de invloed op de lagere ladders toenam. Zo werd spaarzaamheid, arbeidzaamheid, 

zelfbeheersing en vermijding van geweld doorgegeven naar de lagere sociale klassen. Deze 

veranderingen kunnen natuurlijk niet genetisch zijn. Daarvoor gebeurde het in een tekort 

tijdsbestek. Het is dus een culturele evolutie. Dat gold voor meer veranderingen die tot 

geweldafname in de historie leidde. Zij verliepen allemaal snel, hooguit in enkele decennia. De 

door Pinker beschreven zes periodes van veranderingen, zoals de afschaffing van de slavernij, de 

afname van wrede straffen tijdens de Humanitaire revolutie, etc., duurden te kort om als 

biologische evolutie gezien te worden.361 De conclusie van Pinker luidde: “Dus hoewel de recente 
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biologische evolutie onze neiging tot gewelddadigheid of geweldloosheid in theorie een duwtje 

kan hebben gegeven, beschikken we niet over goede bewijzen dat dit inderdaad is gebeurd.”362 

Pinker beschreef ook nog eens de mogelijke oorzaken van de afname van oorlogen en het 

oorlogsgeweld in de loop der geschiedenis in een artikel dat verscheen in DASH. Hij stelde daarin 

dat niet alleen geweld te verklaren is vanuit de evolutionaire ontwikkeling maar ook de remming 

van geweld. Wat zei hij daarover? Hij bestreed het hydraulisch model dat ook door Lorenz werd 

gebruikt. Dat model leunde op wetenschappelijke stromingen als de psychoanalyse, de ethologie 

en het behaviorisme, maar ook op een cybernetisch idee van homeostase waarin een feedback-lus 

ervoor zorgt dat een systeem in een steady state blijft. Niemand kan lang zonder voedsel, water, 

slaap, seks of andere behoeften. Er komt een moment dat er een niveau wordt overtreden 

waarop men begint te snaaien, erop los gaat drinken, vechten, e.d. Dat is het idee van het 

hydraulisch model. Maar Pinker meende dat niet alle menselijke responses homeostatisch zijn. De 

motieven die tot geweld leiden, die iemand drijven tot het bezeren van iemand anders, hebben 

niet als resultaat dat bij tijd en wijlen die driften moet worden ontladen. Hij meende dat: “a 

modern conception of human nature, rooted in cognitive science and evolutionary psychology, 

suggests that our species, however flawed, has the means to curb its own mean streak.”363Veel 

onderdelen van de menselijke natuur reageren niet volgens het hydraulisch model maar zijn 

facultatieve reacties op bijzondere omstandigheden, die kunnen wisselen in de tijd. Een van de 

mechanismen die een geweld remmend effect hebben is een open-eind-gecombineerd systeem 

dat een oneindig aantal ideeën kan produceren.364 Daar bedoelt hij naar mijn mening de 

mogelijkheden mee die vooral de menselijke hersenen evolutionair hebben gekregen om de 

plotseling oplichtende driften te kunnen weerstaan of te omleiden. Dat zei Lorenz eigenlijk ook al 

aan het eind van zijn boek Over agressie in de zin: “ik geloof aan de macht van het menselijk 

verstand, aan de macht van de selectie en ik geloof dat het verstand verstandig zal selecteren.”365   

Er zijn nog twee ‘goede engelen’ die Pinker behandelde. Dat zijn moraliteit en de rede. 

Uiteindelijk zijn we natuurlijk in staat om gebruik te maken van de rede en moraal op basis van 

onze grote hersenen. Dus wel gebaseerd op de evolutionaire ontwikkelingen. Pinker behandelt 

deze twee ‘engelen’ meer vanuit een cultureel perspectief dan vanuit een biologisch perspectief. 

Wel benadrukt hij het belang van de rede als beste hoop op een verdere afname van geweld. Hij 

schrijft: “De andere engelen zijn al zo lang bij ons als de mens mens is.”366 Deze engelen hebben 

volgens hem oorlogen , despotisme vrouwenonderdrukking niet tegen kunnen houden. Naar zijn 

mening bieden empathie, zelfbeheersing en moreel besef te weinig vrijheid en hebben een te 

beperkt bereik om de vooruitgang in de afname van geweld gedurende de laatste eeuwen te 

verklaren. Hij meent dat het de rede is die ons leert hoe we empathie kunnen uitbreiden en die 

ons vertelt hoe we compassie voor een onbekende om kunnen zetten in een beleid tot 

handelen.367 
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§ 5.5 Conclusie 

 

Mijn keuze is op Steven Pinker gevallen vanwege het feit dat hij bekend staat als een evolutionair 

psycholoog en er van overtuigd is dat het geweld in de wereld door de tijd heen afneemt. Een 

deel daarvan zal door culturele invloeden zijn maar een deel heeft volgens Pinker ook een 

evolutionaire verklaring. Anders dan bij Lorenz en De Waal, heeft Pinker geen veldobservaties 

verricht maar heeft hij een enorme hoeveelheid bronnen verzameld en bestudeerd, waaruit blijkt 

dat het geweld in de geschiedenis steeds minder wordt. Er vinden minder oorlogen plaats, er zijn 

minder doden in die oorlogen en er vindt minder huiselijk geweld en minder kindermishandeling 

plaats. Pinker volgt gedurende zijn carrière in zijn geschriften een duidelijke lijn gebaseerd op een 

evolutionaire ontwikkeling. Eerst beschreef hij de oorsprong van de taal, het taalinstinct, en zijn 

ongeloof in het beeld van de pasgeborene als een onbeschreven blad. De mens komt niet op 

aarde als een ongeschreven blad. Als mensen van de meest uiteenlopende culturen honderden 

universalia in hun omgang met de wereld en hun soortgenoten gemeen hebben, vroeg hij zich af,  

zou het dan niet voor de hand liggen dat de oorsprong daarvan in hun ‘natuur’, in hun 

gemeenschappelijke biologische afstamming moet liggen? Daarna presenteerde hij zijn enorme 

studie over geweld in Ons betere ik. Pinker gaf daarin een compleet historisch overzicht van het 

geweld in de gehele geschiedenis en een overtuigend bewijs van de enorme afname daarvan, en 

probeerde tevens de biologische kant van die vermindering aan te tonen. Om die denkwijze te 

begrijpen is het handig om kennis van zijn vorige geschriften, Het taalinstinct en  Het onbeschreven 

blad  op te doen. Toch overtuigen vooral zijn culturele bewijzen van de geweldsafname door de 

eeuwen heen. Hij geeft wel enkele mogelijke biologische verklaringen die zouden wijzen op 

langzame veranderingen, zoals zelfdomesticatie en pedomorfisme(neotenie), hersenstructuur, 

oxytocine, testosteron en neurotransmitters. En ook beschrijft hij de ‘betere engelen’ zoals 

empathie, zelfbeheersing en de rede. In zijn betoog over empathie ondersteunt hij amper de 

beweringen die door De Waal zijn gemaakt. Hij benoemde De Waal wel even maar het lijkt wel 

alsof hij zich niet wezenlijk heeft verdiept in de bewijsvoering van De Waal. Desalniettemin kan 

hij niet echt aantonen dat de biologische oorsprong van geweldafname en geweldsbeheersing ook 

daadwerkelijk te bewijzen valt. Hij beschrijft wel de situaties die op co-evolutie berusten, alhoewel 

hij het woord co-evolutie zelf niet hanteert. De nuances die Pinter geeft in zijn gedachte van de 

hersenen als een open-eind-gecombineerd systeem dat een oneindig aantal ideeën kan 

produceren, waarmee hij bedoelt dat de menselijke hersenen evolutionair vermogens hebben 

gekregen om de plotseling oplichtende driften te kunnen weerstaan of te omleiden, werden in 

andere woorden ook al door Lorenz aangestipt. Weliswaar gebruikte Lorenz het hydraulisch 

model als metafoor om uit te leggen hoe een agressieontlading moet ontstaan. Maar ook hij 

benoemde uiteindelijk de menselijke rede als mogelijke ultieme agressieremmer. De kracht van 

Pinker is dat hij het geheel van culturele en evolutionaire verklaringen heeft uitgediept. En dat hij 

naast de zuivere culturele verklaringen en zuivere evolutionaire verklaringen ook een mix van 

beide zag in de vorm van co-evolutie. 
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Hoofdstuk 6   Conclusie 

 

Het wordt tijd om terug te keren naar de onderzoeksvraag van deze scriptie om te kijken in 

hoeverre die beantwoord is. De onderzoeksvraag luidt: 

 Op welke verschillende wijzen laten de bioloog Konrad Lorenz, de primatoloog Frans de Waal en de psycholoog 

Steven Pinker, geweldsbeheersing een rol spelen in hun, op Darwins evolutieleer gebaseerde, verklaringen van 

geweld?  

Zoals ik in de inleiding vermeldde was mijn interesse o.a. gebaseerd op het boek Met alle geweld 

van Hans Achterhuis. Een van de invalshoeken van het verklaren van het menselijk geweld is de 

natuurlijke oorsprong van geweld. Mijn aanvulling aan zijn invalshoek is vooral het beschrijven 

van de achtergronden van de genoemde auteurs. Ik heb niet alleen de historische achtergronden 

beschreven van hun drijfveren om agressie en/of agressieregulering te bestuderen maar ook de 

opbouw van hun betogen geanalyseerd. Vanwege de omvangrijke inhoud van Achterhuis’ boek 

moest hij zijn analyses beperkt houden. Ik heb getracht dieper in de stof te duiken door niet 

alleen de bewijsvoering van de verklaringen van Lorenz, De Waal en Pinker uitvoerig te 

benaderen vanuit hun eigen geschriften maar ook die van critici erbij te betrekken. Tevens was 

mijn toevoeging aan Achterhuis boek het feit dat ik mij vooral richtte op agressie- en 

geweldsbeheersing, terwijl Achterhuis het accent op geweld legde. Ik trachtte de verschillende 

wijzen van betogen duidelijk te maken. Op de achtergrond belichtte ik ook af en toe hun 

verklaringen vanuit Darwins evolutieleer. In hoeverre konden hun betogen steunen op Darwin.  

Ik trachtte zowel vanuit een cultuurhistorische gerichte als een filosofische/kritisch 

beschouwende insteek de onderzoeksvraag te benaderen. Daarom startte ik met Darwin via twee 

vragen. De eerste ging over de inhoud van de evolutieleer van Darwin. Na een korte uitleg over 

de pijlers van zijn theorie: variatie, selectie en reproductie, wordt duidelijk dat gedrag een 

evolutionair gevormde eigenschap is. Agressie is dus ook een evolutionair ontwikkelde 

eigenschap, en is nuttig gebleken voor de overleving van de diersoorten die agressief gedrag 

vertonen. Maar indien agressie niet geremd zou worden, dan zou er waarschijnlijk geen leven 

meer bestaan. Agressiebeheersing is kennelijk ook belangrijk. Dan blijkt dat Darwin de termen 

‘agressie’, ‘geweld’ en ‘conflict’ amper gebruikte in zijn belangrijkste boeken over de evolutieleer 

The Origin en The Descent. Darwin behandelde geweld als gedragsvorm en als uiting van agressie 

hoogstens als manier om te strijden om een vrouwtje en waardoor de kans vergroot werd voor 

een nageslacht (seksuele selectie) of als bescherming van kroost tegen predatoren. Het woord 

struggle kwam wel veelvoudig voor, niet in de zin van agressie of geweld, maar als een meer 

omvattende term van overleven in alle omstandigheden van de natuur. Dus als Darwin niet een 

heel duidelijk beeld verschaft over geweld en geweldsbeheersing dan geeft dat consequenties voor 

de interpretaties van de te onderzoeken auteurs die, op basis van de evolutieleer van Darwin, 

verklaringen van agressie of geweld en de beheersing en remming daarvan samenstelden. Het 

betekent dat zij hun bevindingen niet op de letterlijke teksten van Darwin baseren maar met eigen 

gedachten komen. Deze kunnen toch in de lijn van Darwins gedachten doorgaan of juist 

tegenstrijdig zijn. Juist de reden dat ik Konrad Lorenz, Frans De Waal en Steven Pinker heb 

gekozen heeft daar mee te maken. Zij hanteerden hun eigen interpretaties. 

De hulpvragen leken dan ook op elkaar, zij begonnen voor elke auteur met de zin: Welke 

verklaring vanuit de evolutieleer hanteerde (auteur) voor het ontstaan van agressie en agressiebeheersing? Ik zal nu 

kort de uitkomsten bespreken van de verschillende wijze van verklaringen die de 3 auteurs 

hebben betoogd. Van Konrad Lorenz werd eerst een uitgebreid historische achtergrond geschetst 
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waarin hij stelde dat agressie een instinct was. Vanwege zijn lange staat van dienst was er 

historisch gezien veel over hem te vertellen. Ook zijn samenwerking met Tinbergen werd 

besproken alsmede zijn voorliefde voor de filosofie. Maar vanuit de evolutionaire hoek was het 

begrip instinct belangrijk. Dat werd uitvoerig besproken alsmede zijn theorie dat agressie als 

energievorm een dusdanige spanning kan opbouwen dat er een ontlading moet plaatsvinden. Dit 

maakte hij duidelijk d.m.v. een metafoor, het hydraulisch model, waarin duidelijk werd dat bij een 

bepaalde agressiespanning, een grens werd overschreden en er een ontlading moest plaatsvinden. 

Door zijn koppeling van agressie aan instinct kon hij agressie ook koppelen aan Darwins 

evolutieleer. Lorenz onderbouwde zijn stelling dat instincten rigide zijn en niet door leergedrag of 

ervaring kunnen veranderen. Agressie is een instinct dus volgens zijn theorie ook rigide. Zo heeft 

hij agressie besproken maar hoe heeft hij agressieremming gekoppeld aan Darwins theorie? 

Lorenz gebruikte het door Tinbergen ingevoerde  begrip ‘redirected activities’. Dit zijn bepaalde 

gedragingen die in de loop der tijd hun eigenlijke oorspronkelijke functie verloren hebben en zijn 

veranderd in riten. Deze riten veroorzaken weer nieuwe zelfstandige instinctbewegingen die, 

onder andere, als doel hebben agressie te beteugelen. Volgens Lorenz komt een agressieremmend 

systeem bij de mens niet voor, omdat het niet nodig is! Hij verklaart dat door het gegeven dat de 

mens in zijn voorouderlijke toestand een ongevaarlijk dier was. Dat werd uiteindelijk weerlegd 

door o.a. zijn leerling Eibl-Eibesfeldt. Omrichten van agressie door het afreageren op een 

vervangingsobject zag Lorenz nog als de beste tactiek om excessen te voorkomen. Uiteindelijk 

geloofde Lorenz wel in de rede: “aan de macht van het menselijk verstand, aan de macht van de 

selectie” en het “geloof dat het verstand verstandig zal selecteren”. Met als resultaat dat de mens 

minder tot niet agressief zal zijn tegenover zijn medemens. Zijn theorie vind ik nog steeds 

ijzersterk. Ondanks vele kritieken hebben zijn gevolgtrekkingen op basis van vele observaties nog 

steeds gezag. Op details zal Lorenz gecorrigeerd kunnen worden maar de grote lijn van zijn 

theorie staat nog steeds als een huis.  

Het is dan ook geen aanval van De Waal op de theorie van Lorenz door de begrippen verzoening 

en empathie in te voeren. Het zijn eerder aanvullingen. Zag Lorenz agressie als instinct, De Waal 

geeft empathie een net zo belangrijke rol. Empathie is een vermogen dat diep geworteld is in de 

evolutie, het is het instinct om te zorgen en te voeden. Ook De Waals ontwikkeling wordt in een 

historisch daglicht geplaatst, maar vooral zijn studie met (mens)apen heeft hem op het idee 

gebracht dat dieren, in dit geval apen, verzoening kennen. De Waal koppelt zijn observaties over 

verzoening aan de begrippen empathie en moreel besef. De Waal laat de overeenkomsten tussen 

mens en mensaap, maar ook met andere dieren zien en baseert dat vaak op de 

gemeenschappelijke voorouders. Dat past helemaal in de theorie van Darwin. Het verschil met 

Lorenz is dat De Waal juist een agressieremmend instinct beschrijft. Althans de mogelijkheid om 

agressie te remmen via verzoening en empathisch vermogen. De Waal legt veel meer verbinding 

met het gedrag van de mensen en verklaart veel gedrag vanuit die link met gezamenlijke 

voorouders met mensapen. Wordt de chimpansee als agressief gezien en de bonobo als 

vredelievend, de mens heeft beide aspecten in zich. Dat komt misschien doordat de mens 

genetisch het meest overeenkomt met chimpansee en bonobo vanwege de gezamenlijke 

voorouder. Hij noemt de mens een bipolaire aap. Het is bijzonder om te lezen dat Darwin dat 

eigenlijk al suggereerde tijdens een beschrijving van gedrag bij Indianenstammen tijdens zijn reis 

op de Beagle. Hij zag daar de wrede en tedere gedragingen bij hetzelfde volk. Het lukte De Waal 

om allerlei kritiek op zijn bevindingen te pareren, zoals het feit dat hij veel van zijn observaties in 

dierentuinen doet, het minder ruime gebruik van het woord empathie i.p.v. het door Darwin 

gebruikte sympathy en de andere gevolgtrekkingen van Tomasello over het unieke van de mens 

contra de overeenkomsten van de mens met mensaap door De Waal. Het lukte De Waal om 
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verzoening en empathie op de kaart te brengen, geheel in lijn met de evolutieleer van Darwin, 

met als gevolg dat we de psychologie van de mens beter kunnen begrijpen door het dierlijke in de 

mens te onderkennen en andersom ook dierengedrag beter kunnen begrijpen, zeker bij de hogere 

diersoorten. Zoals De Waal zelf zei: we kunnen wel de aap uit de jungle halen maar de jungle niet 

uit de (mens)aap. 

Als laatste had ik Steven Pinker uitgekozen. Ten eerste omdat hij onderwerpen als ‘het 

taalinstinct’ en ‘het onbeschreven blad als de ontkenning van een aangeboren natuur’ gebaseerd 

had op de evolutieleer van Darwin. Ten tweede omdat er een zekere opgaande lijn in de 

onderzochte objecten van de auteurs zat. Lorenz begon met de studie van allerlei dieren zoals 

vissen en vogels om uit de conclusie over agressie gevolgtrekkingen te maken voor de mens. De 

Waal onderzocht vooral de apen en mensapen om conclusies te trekken richting de mens. Pinker 

kijkt vooral naar de mens en grote groepen mensen zonder studie van dieren te hebben gedaan. 

Het historische gedeelte over hem gaat, naast zijn jeugd en studie, vooral over zijn wijze van 

redeneren en uiteindelijk zijn bewijsvoering dat taal ook een instinct is. Die bewijsvoering zit 

gebeiteld in elkaar en steunt grotendeels op Darwins evolutieleer. Zijn studie over het 

onbeschreven blad is eveneens een groot staaltje van argumentatie-opbouw in het aantonen dat 

het geloof in het onbeschreven blad totaal ongefundeerd is. Uiteraard komt Darwin als grote 

inspirator voor hem weer om de hoek kijken. Maar in Ons betere ik maakt hij toch vooral gebruik 

van historische data gebaseerd op culturele veranderingen. Een kleiner deel van zijn betoog is 

gefundeerd op mogelijke biologische verklaringen, zoals co-evolutie,  voor afname van geweld. In 

zijn behandeling van empathie, als één van de goede engelen, besteedde hij nagenoeg geen 

aandacht aan De Waal. Voor De Waal is empathie als agressieregelaar van groot belang, voor 

Pinker is het één van de ‘goede engelen’. Wel heeft hij de strijd tussen nature en nurture nog eens 

in de aandacht gebracht door de discussie  in de feministische stromingen te beschrijven. De 

vraag of de agressieve man, vooral als verkrachter, op een nature of nurture achtergrond berust, 

is uitvoerig beschreven.  Een belangrijke gedachte Pinker is dat de hersenen als een open-eind-

gecombineerd systeem gezien moet worden dat een oneindig aantal ideeën kan produceren. Dat 

wijst dan toch op een biologisch vermogen dat in de evolutie ontwikkeld is, met de mogelijkheid 

om de plotseling oplichtende driften te kunnen weerstaan of te omleiden. Dat wil niet zeggen dat 

dat gebeurt, maar de potentie is aanwezig. Het is een geweldige studie van Pinker geworden 

waarbij de dalende trend van geweld in de toekomst, door zowel culturele, biologische als co-

evolutionaire factoren, hoopvol is. 

De meest aansprekende verklaring vind ik die van De Waal. De Waal is zowel biologisch als 

cultureel zeer erudiet. Bovendien een geweldige observator en tevens verteller. Hij weet de visie 

van Darwin met de ideeën van Lorenz en tijdgenoten zoals Tinbergen, te respecteren en aan te 

vullen door een zeer sterk betoog rondom het belang van verzoening en empathie neer te zetten. 

De Waal zei dat als iedereen wat meer empathischer zou worden zoals de bonobo’s zijn, dan zou 

er nog minder geweld komen. Dan zal de in Pinkers boek beschreven dalende trend van geweld 

nog verder afnemen. 
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