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Darwinlezing, Amsterdam, 8 februari 2009 
Door: Chris Buskes 
 
 
 
 
Dames en heren! 
Ik ben vereerd dat de organisatie van dit symposium mij heeft gevraagd om vandaag deze 
Darwinlezing te houden. Ik heb graag aan dit verzoek voldaan omdat Darwin en de 
evolutietheorie mij na aan het hart liggen. Mijn lezing zal aansluiten bij het centrale thema 
van deze dag: De betekenis van Darwin voor de moraal.  
 
Wat ik zal doen is het volgende. Ik zal eerst stilstaan bij de oorsprong van de moraal, en 
daaraan gekoppeld, bij de vermeende uniciteit van de mens als moreel wezen. Van oudsher 
heeft men gedacht dat de moraal, ons besef van goed en kwaad, datgene is wat ons 
onderscheidt van het dierenrijk. Ik zal betogen dat de mens inderdaad uniek is, maar om 
andere redenen dan ik zojuist heb genoemd.  
 
Ten tweede zullen we ons buigen over het idee dat de moraal ons door God is gegeven. Ik 
zal betogen dat een evolutionaire benadering zo’n beroep op het bovennatuurlijke overbodig 
maakt. De moraal heeft geen absolute fundering, en al evenmin een bovennatuurlijke 
oorsprong. Het vermogen tot moreel handelen is niet iets dat van hogerhand is bepaald, 
maar iets dat intrinsiek in onze natuur schuilt.  
 
Tot slot zal ik laten zien dat de elementen die noodzakelijk zijn voor moraliteit dan ook 
geenszins mysterieus zijn. Integendeel, we vinden deze elementen, soms in rudimentaire 
vorm, in het dierenrijk, en met name bij onze nauwe verwanten: de apen en mensapen. Een 
ethiek die deze natuurlijke grondslag van de moraal negeert, is daarom in mijn ogen 
structureel onvolledig. 
 
 
 
Dames en heren. Tegenstanders van de evolutietheorie - ze doen de laatste tijd steeds 
vaker en luider van zich horen - de tegenstanders van de evolutietheorie stellen graag dat de 
mens uniek is. De mens is met name uniek omdat hij een zelfbewustzijn heeft, een geweten, 
en daarmee een besef van goed en kwaad. Deze eigenschappen zouden ons onderscheiden 
van het dierenrijk. Dieren hebben geen zelfbewustzijn, geen geweten, en dus ook geen 
besef van goed en kwaad.  
 
Vaak voegen de tegenstanders van de evolutietheorie hier aan toe dat datgene wat de mens 
uniek maakt, ons besef van goed en kwaad, nooit op een natuurlijke wijze kan zijn ontstaan. 
Onze moraal heeft een bovennatuurlijke oorsprong. Onze moraal danken we aan een 
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Opperwezen, want zonder God is er immers geen gebod! Of zoals Dostojevski schreef in zijn 
roman De Gebroeders Karamazov: ‘Als God niet bestaat, is alles geoorloofd.’  
 
De zondeval 
 
De mens is inderdaad een ethisch wezen. Wij zijn schijnbaar de enige organismen die een 
moreel oordeel kunnen vellen. Andere dieren zijn hier niet toe in staat. Zoals gezegd, 
eeuwenlang hebben filosofen en theologen gemeend dat dit verschil tussen mens en dier om 
een bovennatuurlijke verklaring vraagt. De moraal is uit de hemel neergedaald. Rechtzinnige 
Christenen menen bijvoorbeeld dat ons besef van goed en kwaad samenhangt met de 
zondeval. In de hof van Eden is de mens van een staat van onschuld tot schuld vervallen. 
Verleid door de slang had Eva van de verboden vrucht geproefd, en sindsdien zit de mens 
met een geweten opgescheept.  
 
  
Of denk aan het verhaal van Mozes uit het Oude Testament. Volgens het boek Exodus 
ontving Mozes op een berg in de Sinaï woestijn twee stenen tafelen met daarop de tien 
geboden. Volgens christenen, moslims en joden komen deze geboden van God. Het 
opperwezen eist dat we ons op een bepaalde manier gedragen.  
 
Kortom, het idee was steeds dat de moraal ons van hogerhand is geopenbaard. Volgens 
deze visie is moraliteit slechts aan de mens voorbehouden. De mens is immers de kroon op 
de schepping en geschapen naar evenbeeld van het opperwezen. Dieren komen er in deze 
visie bekaaid vanaf. Zij hebben besef van God noch gebod. 
 
 
Deze traditionele visie op de oorsprong van de moraal is een zogeheten top-down verklaring: 
de moraal is vanuit een hogere sfeer op ons, lagere wezens, neergedaald. We komen dit 
idee bijvoorbeeld tegen bij de grote filosoof Immanuel Kant. Maar ook bij hedendaagse 
auteurs die religieus geïnspireerd zijn, zoals onze bekende landgenoot Professor Cees 
Dekker, en bij de Amerikaanse geneticus Francis Collins, de auteur van het boek The 
Language of God.  
  
Collins ziet in de Morele Wet, ons besef van goed en kwaad, zelfs een bewijs voor het 
bestaan van God! Volgens Collins kunnen altruïsme, opoffering en mededogen nooit op een 
natuurlijke wijze zijn ontstaan. Het argument van deze gelovige wetenschapper luidt als 
volgt:  
 
 
 

(i) Een darwinistische wereld leidt tot egoïstische individuen die enkel uit zijn op 
eigenbelang.  
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(ii) We zien echter volop mensen die zich niet door hun eigenbelang laten leiden.  
Ergo: er moet een opperwezen bestaan dat ons van een moreel besef heeft 
voorzien.   

 
U zult begrijpen dat ik het niet met deze redenering eens ben. Dat wil zeggen, ik denk dat de 
eerste premisse van het argument onjuist is, en daarom ook de conclusie. Het is namelijk 
niet zo dat een darwinistische wereld aanstuurt op louter egoïstische individuen. Altruïsme 
en mededogen zijn onlosmakelijk verbonden met onze menselijke natuur. De moraal heeft 
dan ook geen bóvennatuurlijke oorsprong, zoals Collins meent te hebben aangetoond. Nee, 
ons geweten, ons besef van goed en kwaad, is op een natuurlijke wijze ontstaan.  
 
Onze moraal wortelt in onze biologie. Ze komt niet van boven maar van beneden. Deze 
verklaring is dus niet top-down, maar bottom-up. Dat wil zeggen, een complexe eigenschap 
als de moraal is gradueel, geleidelijk voortgekomen uit een primitief begin. En dat betekent, 
nogmaals, dat de eerste beginselen van moraliteit waarschijnlijk ook bij sommige dieren zijn 
aan te treffen. 
 
We kunnen hier tevens uit opmaken dat onze moraal niet louter het product is van onze 
cultuur en beschaving. Ongetwijfeld hebben cultuur en beschaving iets met de moraal te 
maken, maar ik denk dat de eerste beginselen van moraliteit véél ouder zijn dan zelfs de 
oudste beschaving. De eerste beginselen van moraliteit danken we aan de biologische 
evolutie, en we delen deze beginselen dan ook met andere primaten, zoals apen en 
mensapen.  
 
Is de mens dan eigenlijk helemaal niet zo uniek? Het is maar hoe je het bekijkt. Er valt denk 
ik zeker iets te zeggen voor de stelling dat de mens uniek is. En niet alleen om zijn moraal, 
zijn religie, of zijn kunst. De mens is ook uniek om meer alledaagse, platvloerse redenen. Zo 
zijn wij de enige wezens op deze planeet die pantoffels dragen, wasknijpers gebruiken en de 
krant lezen. Niemand doet het ons na!  
 
We zijn dus uniek - maar we zijn niet de enigen! Paardenbloemen zijn ook uniek, net zoals 
kakkerlakken, en zebra’s. Alle biologische soorten zijn uniek, anders zouden wij ze immers 
niet tot afzonderlijke soorten rekenen. Of is het misschien zo, om de schrijver George Orwell 
te parafraseren, dat sommige dieren unieker zijn dan andere? 
 
Ik denk dat we ons niet zozeer moeten concentreren op de uniciteit van de mens, want die 
staat buiten kijf, maar de vraag waar onze bijzondere eigenschappen vandaan zijn gekomen. 
Zoals gezegd, ik denk dat we deze eigenschappen kunnen verklaren door een beroep op de 
evolutie. En dat betekent dat er geen sprake is van een kloof tussen mens en dier, maar van 
een continuüm, een glijdende schaal. Sinds Darwin weten we dat alle soorten een 
gemeenschappelijke oorsprong hebben, en dat hogere levensvormen zijn voortgekomen uit 
een primitief begin. We behoren allemaal tot hetzelfde natuurlijke systeem. De evolutie kan 
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weliswaar unieke en zeer complexe dingen voortbrengen, maar ze doet dit altijd in kleine 
stapjes.  
 
 
Natura non facit saltus, zei Linnaeus al: de natuur maakt geen sprongen. De evolutie kan 
met kleine stapjes heel ver komen, maar je moet haar wel de tijd gunnen.  
 
Ik denk dat dit ook geldt voor onze moraal. Onze moraal is weliswaar uniek, maar de 
verschillende elementen die noodzakelijk zijn voor de moraal - de eerste beginselen van 
moraliteit - vinden we ook bij dieren. Met andere woorden, onze moraliteit is geleidelijk 
ontstaan, en de kleine stapjes die de evolutie op die weg heeft afgelegd, zien we nog steeds 
om ons heen bij andere levende wezens op onze planeet. Opnieuw, de moraal komt niet van 
‘boven’ maar van ‘beneden’.  Onze moraal is niet uit de lucht komen vallen, maar wortelt in 
aangeboren disposities die door de evolutie zijn gemodelleerd. 
 
Onze landgenoot Frans de Waal, de beroemde apenonderzoeker, heeft overtuigend 
aangetoond dat de eerste beginselen van moraliteit volop aanwezig zijn in het dierenrijk. 
Voor wie er oog voor heeft, ziet bij dieren allerlei sociale instincten die ten grondslag liggen 
aan onze moraal. Bij de mens zijn al die verschillende elementen samengekomen waardoor 
wij onze moraal op een hoger plan hebben gebracht. Het punt is echter opnieuw: de 
basisprincipes waren al aanwezig, onze moraal is niet uit het niets tevoorschijn gekomen. De 
Waal laat er dan ook geen misverstand over bestaan: de kiem van het menselijk normen- en 
waardenbesef ligt in de evolutie. De moraal is geen kwestie van cultuur en beschaving, of 
een kwestie van regels en afspraken, maar iets wat er bij ons zit ingebakken. We zijn 
volgens De Waal van nature goed. 
 
Empathie 
 
Laten we eens een inventarisatie maken van de elementen die noodzakelijk zijn voor het 
ontstaan van moraliteit. Eén van de belangrijkste ingrediënten van onze moraal is empathie: 
het vermogen om je in een ander te verplaatsen. Zonder empathie is er volgens De Waal 
helemaal geen moraliteit mogelijk. Empathie is echter geen exclusief menselijke eigenschap. 
Een inlevingsvermogen vinden we bij veel hogere diersoorten zoals apen en mensapen, en 
zelfs in rudimentaire vorm al bij muizen. Uit onderzoek blijkt dat muizen gevoeliger zijn voor 
pijn als zij een soortgenoot pijn hebben zien lijden. Ze leven dus met de ander mee. Bij 
primaten, apen en mensapen, is dit nog veel duidelijker. Primaten zijn in staat zich in een 
soortgenoot te verplaatsen. Ze hebben een besef dat andere individuen een eigen kijk op de 
wereld hebben en dat je daarom rekening moet houden met hun intenties en 
gemoedstoestanden. 
 
Dit inlevingsvermogen van primaten kan soms zelfs de soortenbarrière overstijgen. De Waal 
observeerde ooit hoe een chimpansee voorzichtig een gewond vogeltje oppakte, ermee in 
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een boom klom, en daar de vleugels van het diertje open spreidde om het te verleiden het 
luchtruim te kiezen. De mensaap leek zich waarachtig om de hulpeloze vogel te 
bekommeren. Ik zeg express ‘leek te bekommeren’, omdat sommige critici De Waal van 
antropomorfisme hebben beschuldigd. Antropomorfisme is het ten onrechte toeschrijven van 
menselijke eigenschappen (in dit geval emoties) aan niet-menselijke dingen (in dit geval 
dieren). Ik meen dat deze beschuldiging onterecht is. Ervaren primatologen zoals De Waal 
weten heel goed hoe ver ze kunnen gaan in de gedragsbiologie. Een dier, en met name een 
primaat, is geen black box waar alleen het uiterlijke gedrag van bestudeerd kan worden. Ook 
dieren hebben een innerlijk gevoelsleven. De continuïteit van soorten en de 
gemeenschappelijke oorsprong van mensen en mensapen maken het alleszins aannemelijk 
dat primaten een rijk geschakeerd scala aan emoties bezitten. Je hoeft eigenlijk alleen maar 
naar ze te kijken om dat te beseffen.  
 
Sentimenten 
 
Dat brengt mij op een tweede ingrediënt van onze moraal: emoties. Emoties zoals 
medelijden en mededogen zijn, net als empathie, een noodzakelijke voorwaarde voor 
moraliteit.  
 
 
Sterker nog, ik denk dat een puur rationeel wezen, zoals Mr. Spock in de sciencefictionserie 
Star Trek eigenlijk niet tot echte moraliteit in staat is. Een puur rationeel wezen, zonder 
sentimenten, kan weliswaar leren en begrijpen welke regels er moeten worden nageleefd. 
Maar de werkelijke grond waaróm iets goed of slecht is, zal zo’n wezen misschien totaal 
ontgaan. Je moet kunnen voelen om moreel te kunnen zijn.   
 
De moraal is dus gebaseerd op sentimenten. Een geweten veronderstelt niet alleen een 
besef van goed en kwaad, maar ook van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. De 
proeven die De Waal met apen heeft gedaan, zijn hier opnieuw illustratief. Bijvoorbeeld bij 
een experiment waarbij twee apen telkens een verschillende beloning kregen voor eenzelfde 
prestatie. De aap die telkens de schamele beloning kreeg, hield het op een gegeven moment 
voor gezien. Hij liet zich niet langer in de luren leggen omdat hij besefte dat het spelletje niet 
eerlijk was. Apen en mensapen blijken beducht voor verlies en bedrog. Ze hebben er een 
fijne aangeboren neus voor. Een oneerlijke beloning kan bij hen dan ook gemakkelijk 
verontwaardiging en zelfs woede uitlokken.  
 
Wederkerigheid 
 
Emoties zijn ook van cruciaal belang als smeermiddel bij sociale interactie. En dat brengt ons 
tot een derde noodzakelijke ingrediënt voor moraliteit: wederkerigheid. Wederkerigheid is 
onlosmakelijk met moraliteit verbonden. Hogere sociale dieren worden namelijk voortdurend 
met een dilemma geconfronteerd. Wanneer moet ik wél en wanneer moet ik níet 
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samenwerken met een ander? Wanneer is het verstandig mijn tijd en energie voor een ander 
individu op te offeren en wanneer niet?  
 
Er is sprake van een dilemma omdat onvoorwaardelijk samenwerken geen goede strategie 
is. Een individu dat onvoorwaardelijk bereid is samen te werken, wordt namelijk 
onherroepelijk uitgebuit. Dit komt omdat de meeste sociale transacties niet tegelijkertijd 
plaatsvinden. Meestal zit er een tijdsspanne tussen de investering die wordt gedaan en de 
investering die wordt terugverwacht.  
  
Een aap die bereid is een ander individu te vlooien op plekken waar hij zelf niet bij kan, doet 
dit omdat hij een wederdienst verwacht. U zult begrijpen dat de bedriegers dan op de loer 
liggen. Een sluwe aap zal zich lekker laten vlooien en daarna snel de benen nemen zodat hij 
het beste van twee werelden heeft. Hij wordt gevlooid maar hoeft er niets voor terug te doen! 
De sluwe aap is wat speltheoretici een free rider noemen: een individu dat profiteert van het 
sociale systeem maar daar zelf niets aan bijdraagt. U kent waarschijnlijk allemaal wel enkele 
free riders in uw eigen omgeving.  
 
Uit de biologie, maar ook uit de speltheorie, blijkt dat dergelijke profiteurs onschadelijk 
kunnen worden gemaakt door het principe van wederkerigheid. Een aap die er een paar keer 
is ingestonken, zal zich namelijk wel een tweede keer bedenken voordat hij opnieuw in zee 
gaat met zo’n bedrieger. Het gevolg is dat er twee verschillende groepen ontstaan: 
individuen die voorbeeldig samenwerken en individuen bij wie het steeds meer begint te 
jeuken. Het moge duidelijk zijn dat de samenwerkers beter af zijn dan de bedriegers. De 
evolutie beloont individuen die de oplossing voor het dilemma hebben gevonden: ik vlooi jou 
eerst en daarna vlooi jij mij. Altruïsme gebaseerd op wederkerigheid komt eenvoudig neer op 
het principe van ‘voor wat hoort wat’. Maar ook op het principe van ‘lik op stuk’. Een 
bedrieger krijgt op een gegeven moment immers het deksel op de neus. Hij wordt een 
eenling omdat niemand meer bereid is met hem samen te werken. 
 
 
Wederkerig altruïsme komt overigens niet alleen bij primaten voor, maar bijvoorbeeld ook bij 
vampiervleermuizen. Uit een bekend onderzoek van de Amerikaanse bioloog Gerald 
Wilkinson bleek dat de vleermuizen bereid zijn onfortuinlijke soortgenoten een helpende 
hand (of moet ik zeggen, een helpende vleugel?) toe te steken. Vampiervleermuizen komen 
voor in Zuid-Amerika. Zij leven van het bloed dat zij bij andere dieren, meestal grote 
zoogdieren zoals koeien of paarden, aftappen. Elke nacht een kostje bij elkaar scharrelen, is 
voor vleermuizen echter niet eenvoudig. Vaak keren ze bij de morgenstond terug naar hun 
verblijfplaats zonder een maaltijd te hebben genuttigd.  
 
Uit het onderzoek van Wilkinson blijkt dat de meer fortuinlijke individuen dan bereid zijn wat 
halfverteerd bloed op te braken zodat een hongerige soortgenoot alsnog aan zijn maaltje 
komt. Deze vriendendienst blijkt gebaseerd op wederkerigheid. De vleermuizen weten welke 
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soortgenoten hen eerder hebben geholpen en welke niet. Het principe van voor wat hoort 
wat schept zo een hechte band van bloedbroeders, waarbij de klaplopers buitenspel worden 
gezet. 
 
De blozende aap 
 
Wederkerig altruïsme komt alleen voor bij hogere diersoorten met bewustzijn, geheugen en 
emoties. Wederkerig altruïsme is namelijk geen koele afweging die genetisch kan worden 
voorgeprogrammeerd. Wederkerigheid is gebaseerd op sentimenten. Een aap heeft geen 
ingebouwde stopwatch die precies bijhoudt hoe lang er wordt gevlooid zodat hij straks niet 
per ongeluk te veel tijd en energie terugbetaalt. Nee, de bereidheid tot samenwerking wordt 
indirect gestuurd door emoties. Wederkerig altruïsme is een sociaal instinct. Als we een 
verjaardagscadeautje aan een goede vriend geven, onthouden we doorgaans niet wat het 
cadeautje kost, zodat we op onze eigen verjaardag kunnen controleren of hij ons wel 
voldoende teruggeeft. Nee, we zijn gewoon dankbaar en blij als iemand aan onze verjaardag 
denkt, en we zijn bedroefd of teleurgesteld wanneer hij het is vergeten.  
 
Meer in het algemeen zijn we verheugd als iemand zich altruïstisch en coöperatief jegens 
ons opstelt. En omgekeerd zijn we bedroefd of boos als er misbruik van ons wordt gemaakt. 
Emoties vormen zo een smeermiddel voor duurzame relaties en coöperatie op de lange 
termijn. Wederkerig altruïsme stelt ons in staat profijt te trekken uit sociale verbanden. De 
handel en de economie varen er wel bij. We voelen ons immers moreel verplicht om een 
belofte na te komen, en we schamen ons wanneer we iemand bewust benadelen. We voelen 
ons schuldig wanneer we misbruik maken van iemands vertrouwen, en we weten drommels 
goed dat ons publieke schande wacht wanneer we als bedrieger worden ontmaskerd. De 
mens, de blozende aap, heeft voor zijn schuld- en schaamtegevoel zelfs een visueel signaal 
ontwikkeld zodat soortgenoten duidelijk zijn gemoedstoestand kunnen aflezen. Darwin 
vermoedde al dat sociale instincten en sentimenten de basis vormen van de menselijke 
moraliteit. Het zier er naar uit dat hij gelijk had. 
 
Conclusie 
 
Dames en heren, ik heb betoogd dat de moraal niet uit de lucht is komen vallen, maar stevig 
in onze biologie is verankerd. De ingrediënten die ik heb genoemd, en die een noodzakelijke 
voorwaarde zijn geweest voor het ontstaan van de menselijke moraal - empathie, emoties en 
wederkerigheid - vinden we ook bij dieren. Bij de mens zijn deze elementen sámengekomen, 
waardoor we als enige wezens op deze planeet morele oordelen kunnen vellen en een 
categorische imperatief kunnen formuleren. Toch is er geen sprake van een kloof tussen 
mens en dier, maar van een continuüm. De bouwstenen voor onze moraal zijn namelijk door 
de evolutie bij elkaar gesprokkeld. De moraal komt niet van boven, maar van beneden. Ze is 
geworteld in ons evolutionaire verleden.  
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De moraal is daarom geen dun vernislaagje dat ons beestachtige zelf verhult, maar een 
complexe gedragscode die voortkomt uit de biologische noodzaak om samen te werken. Als 
de individuen in een groep deels botsende en deels overlappende belangen hebben, kunnen 
er morele systemen ontstaan die de gemeenschap in goede banen leiden. Solidariteit met de 
groep kweekt een sociale orde, een harmonieus ‘wij-gevoel’, dat interne conflicten voorkomt. 
De keerzijde van deze broederschap is echter dat ze soms ontaardt in vijandigheid naar 
andere groepen. Denk aan verschijnselen als xenofobie, godsdiensttwisten en voetbalrellen. 
Een evolutionaire benadering van de moraal wil deze onaangename, tribale trekjes van de 
mens niet goedpraten, maar verklaren. De kennis van onze minder fraaie neigingen kan 
misschien juist bijdragen aan de bijsturing ervan.  
  
Ik heb gezegd. 
Dank u wel! 
 


