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Samenvatting 
 
Vraag een rechter of hij straft om redenen van vergelding, afschrikking of herstel en hij zal 
antwoorden: ‘Om al die redenen.’ In dit artikel wordt gesteld dat vergelding de meest 
oorspronkelijk vorm van straffen is. Deze theorie op biologische grondslag blijkt te worden 
bevestigd door biologisch en psychologisch onderzoek. Afschrikking en herstel blijken 
afgeleiden te zijn van de pure vorm van vergelding. Vermoedelijk de belangrijkste functie van 
straf is het compenseren van de verontwaardiging onder de groepsleden, het door de free rider 
verkregen voordeel om te vormen tot een nadeel en de angst voor represailles te doen 
toenemen. Als dit inderdaad een genetische basis heeft, zal dit principe in iedere cultuur te 
herkennen zijn. De verschijningsvorm zal echter per cultuur verschillen door de 
wisselwerking van dit mechanisme met de omgeving. 
 
 
Straf als evolutionair mechanisme 
 
Hendrik Gommer 
 
Inleiding 
 
‘Straffen is zo’n vanzelfsprekend en intrinsiek onderdeel van onze samenleving, dat we zelfs 
rechtvaardiging eisen voor het uitblijven van straf in gevallen waar we het verwacht hadden’,1 
zo begint De Keyser zijn artikel over de rechtvaardiging van straffen.2 Hij meent echter dat er 
wel een morele rechtvaardiging nodig is, omdat buiten het strafrecht om opzettelijke 
leedtoevoeging als verwerpelijk wordt beschouwd. Bovendien ‘impliceert het feit dat een 
bepaalde praktijk bestaat niet automatisch dat die praktijk in haar huidige vorm moreel 
gerechtvaardigd is’. 
De Keijser pleit voor een fundamentele discussie en zoekt de noodzakelijke rechtvaardiging 
vervolgens in de morele theorieën van retributivisme, utilitarisme en herstelrecht. In dit artikel 
wil ik een bijdrage leveren aan deze fundamentele discussie. Daarbij zal ik trachten de 
rechtvaardiging van straffen te grondvesten in de sociobiologische theorie, die ik eerder in het 
NJB beschreef.3 Daartoe zal ik eerst de grote lijnen van deze theorie uiteenzetten, om 
vervolgens een vergelijking te maken met de door De Keijser genoemde theorieën. Dan zal 
blijken dat vergelding de grondslag van het straffen door de mens vormt, terwijl afschrikking 
en herstel afgeleide effecten lijken te zijn. Daarna bespreek ik mogelijke biologische 
mechanismen achter proportionaliteit en culturele verschillen met betrekking tot het straffen. 
Ten slotte zal ik concluderen dat straf als vergelding noodzakelijk zal blijven, zelfs als dit ten 
koste gaat van de resocialisatie van de dader. 
 
Moraal die stabiele groepen mogelijk maakt 
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Het bijzondere van mensengroepen is dat zij samenwerken in groepen waar de verwantschap 
gering is. Dit levert een bijzonder evolutionair vraagstuk op, want uit evolutionair oogpunt is 
samenwerking vooral interessant als verwanten elkaar helpen. Als iemand zijn broer helpt, 
betekent dat namelijk dat hij impliciet ook eigen genen bevoordeelt. Broers hebben immers 
gemiddeld 50% van hun genen gemeen. Bij mierenkoloniën werkt dat nog sterker. Werksters 
en hun koningin hebben 75% van hun genen gemeen. De samenwerking tussen mieren is 
daardoor goed te verklaren aan de hand van evolutionaire mechanismen. Bij menselijke 
gemeenschappen ligt het echter meer gecompliceerd. Het bevoordelen van een ander levert 
niet onmiddellijk een evolutionair voordeel op, omdat mensen vaak in groepen leven waarin 
de verwantschap klein is. 
De sociobioloog Alexander stelde in 1987 dat het leven in groepen op zichzelf ten koste gaat 
van het individu.4 Het individu moet voorzieningen delen met anderen en moet vrijheden 
opgeven. Lidmaatschap van de groep levert echter ook veiligheid en extra voorzieningen op. 
Vanuit genetisch oogpunt kan men stellen dat het voor een individu alleen voordelig is om 
van de groep deel uit te blijven maken, als het lidmaatschap extra mogelijkheden tot 
reproductie oplevert. Alexander ziet deze voordelen vooral in de bescherming tegen gevaren. 
Doordat mensen in groepen jagen kunnen ze beter groter wild vangen, maar zich ook beter 
verdedigen tegen roofdieren en andere mensengroepen. Om te voorkomen dat individuen 
teveel hun eigen belangen nastreven en om de groepscoherentie te bewaren, is het nodig dat 
gedrag dat de groepscohesie in gevaar brengt, afgeremd wordt. Dit kan plaatsvinden door 
dergelijk gedrag te kwalificeren als ‘slecht’. De noodzaak tot het vormen van hechte groepen 
doet zodoende morele systemen ontstaan. Alexander noemt dit ‘indirect reciprocity’. Men 
handelt niet om onmiddellijk iets terug te krijgen, maar om de groepscohesie te bewaren opdat 
men op termijn ruimschoots wordt terugbetaald. Door de groepscohesie in stand te houden, 
kunnen individuen zich wapenen tegen rovende groepen die hun territorium willen vergroten. 
De ijzerertsdelver geeft ijzererts aan de smelter, de smelter draagt het ijzer over aan de smid, 
de smid maakt er een zwaard van en geeft dat aan de zwaardvechter en zwaardvechter 
beschermt de groep tegen aanvallers. Hierdoor krijgt de ijzerertsdelver indirect voedsel en 
veiligheid terug voor zijn inspanning. De sociale investering in de groep weegt ruimschoots 
op tegen de voordelen van bescherming. Altruïstisch gedrag, waarbij men de ander meer geeft 
– of meer líjkt te geven – dan men voor zichzelf houdt, is zo gezien weliswaar op de korte 
termijn nadelig, maar op de lange termijn zorgt het ervoor dat men in de veilige groep een 
goede positie krijgt.5 Deze opvatting sluit goed aan bij een onderzoek dat in Leipzig werd 
uitgevoerd. Daaruit bleek dat chimpansees al een vorm van moraal kennen. Als een 
chimpansee een bord met voedsel werd gegeven, dat vervolgens afgepakt werd door een 
tweede chimpansee, dan reageerde de eerste met woede en frustratie. Het bord werd 
vervolgens bij de tweede chimpansee weggetrokken, ook al kon de eerste er daardoor ook niet 
meer van eten. De tweede chimpansee werd gestraft, zou men kunnen zeggen, voor diefstal. 6 
De chimpansee is zich uiteraard niet bewust van de onderliggende moraal. De reactie op 
diefstal volgt onmiddellijk. Daar hoeft het dier niet lang over na te denken. Mensen overigens 
ook niet. Beide soorten reageren onmiddellijk op diefstal omdat dit free rider gedrag de groep 
destabiliseert. Als iemand iets neemt ten koste van een ander, wat hem gezien zijn 
inspanningen niet toekomt, dan zal gestraft moeten worden. Wordt het immers getolereerd 
dan zal niemand in de groep zich meer inspannen voor een ander.  
 
Altruistic punishment 

                                                 
4 R.D. Alexander, The biology of moral systems, Hawthorne: Aline de Gruyter 1987, p. 79-81. 
5 Alexander 1987, p. 108-111. 
6 Jensen, J. Call & M. Tomasello, ‘Chimpanzees are vengefull but not spiteful’, PNAS 2007, 13046-13050. Het 
experiment is opgenomen in de film ‘Ape Genius’ van PBS Nova. 



 
Fehr en Gächter vonden in 2002 een belangrijk antwoord in deze puzzel.7 Zij stelden dat het 
straffen van free riders binnen een groep een middel is om de samenwerking te verbeteren. Op 
zich zijn individuen die wel de voordelen genieten van een groep, maar daarvoor niets 
bijdragen, beter af dan individuen die zich inspannen voor de groep. Een individu dat iets van 
een ander wegneemt, zonder daar iets tegenover te stellen, zal meer tijd hebben voor 
reproductie. Zijn genen zullen zich sneller verspreiden over de populatie, maar de groep zal 
ook verzwakt worden. Door een dergelijke free rider zodanig aan te pakken dat zijn voordeel 
minimaal wordt gecompenseerd door de nadelen van zijn actie, zal het aantal free riders in 
een populatie afnemen. Niet alleen omdat er sprake is van een afschrikeffect, maar ook omdat 
free rider gedrag tot gevolg zal hebben dat men minder nakomelingen krijgt, waardoor het 
aantal individuen met een sterke neiging tot free rider gedrag zal afnemen. 
Het gevolg van dit mechanisme is dat de neiging tot het straffen van free riders na 
honderdduizenden jaren van evolutie een genetische basis heeft gekregen. De neiging tot 
straffen is even groot als, of misschien wel groter dan, de neiging tot free rider gedrag. Het 
experiment van Fehr en Gächter verliep (enigszins vereenvoudigd) als volgt. Voor iedere 
dollar die de vier groepsleden investeerden in het gemeenschappelijke groepsproject, kreeg 
ieder groepslid – ook de leden die niets hadden geïnvesteerd – 0,4 MU (MoneyUnit). Bij 
gebrekkige samenwerking was het dus verstandiger om niets te investeren. Dan behield men 
de dollar en kreeg vervolgens geld toe, terwijl de investerende groepsleden steeds armer 
werden. Maar als ieder groepslid investeerde kreeg ieder groepslid 1,6 MU terug. Daarnaast 
had ieder groepslid de mogelijkheid om een ander groepslid te straffen ten koste van 1 MU. 
Het groepslid dat gestraft werd, moest 3 dollar inleveren. Zou de free rider zich niets 
aantrekken van de straffen, dan zou zowel degene die strafte als de gestrafte, snel door zijn 
geld heen zijn, maar er trad een ander effect op. Enkele deelnemers (ongeveer 10%) straften 
zeer vaak, andere straften een enkele keer (35%) en 85% van de deelnemers strafte gedurende 
de spelronden minimaal één keer. De deelnemers die het minst in de groep investeerden 
werden het vaakst gestraft (75%) en de deelnemers die het meest investeerden straften het 
meest. 
Het resultaat was dat meteen in de eerste ronde de samenwerking al beter was in groepen 
waar gestraft mocht worden. In de laatste ronde zette bijna 80% het grootste deel van zijn 
kapitaal in voor de groep. Ter vergelijking, in controlegroep waar niet gestraft mocht worden 
investeerde 60% van de groep na zes ronden helemaal niets meer in het project.  
In dit kader is tevens van belang dat het niet om rationele afwegingen gaat. Free rider gedrag 
roept bij groepsleden sterke negatieve emoties op, zoals bij de chimpansees. De woede is 
groter als men zelf wél bijgedragen heeft. Bijzonder is dat free riders deze woede ook 
verwachten.8 Bij het begaan van hun daad voelen ze daardoor angst.9 Zodra free riders door 
hebben dát er gestraft wordt, zal hun angst bevestigd worden en zal de drempel voor free rider 
gedrag verhoogd worden. Straffen binnen een groep heeft dus onmiddellijk effect op de 
samenwerking, niet alleen bij de free rider zelf, maar ook bij de andere groepsleden. Niet 
omdat men een kansberekening maakt, maar omdat de angst vergroot dan wel bevestigd 
wordt en de woede ten aanzien van free riders toeneemt naarmate men meer investeert. Men 
zou kunnen zeggen dat de onderliggende emotie die evolutionaire vorm van kansberekening 
is. De emotie komt op als actie beter is voor de verspreiding van onze genen.  
 
Retributie oftewel oneigenlijk verkregen voordeel wegnemen 
 

                                                 
7 E. Fehr & S. Gächter, ‘Altruistic punishment in humans’, Nature 2002, p. 137-140. 
8 Fehr & Gächter 2002. 
9 R. Collins, ‘The micro-sociology of violence’, The British Journal of Sociology, 2009, p. 566-576. 



Wat leert ons dit perspectief over de functie van straf. Allereerst valt op dat 75% van de 
straffen gericht is op mensen die minder bijdragen. Dat houdt tegelijkertijd in dat niet alleen 
‘schuldigen’ worden gestraft. Het straffen van free riders is blijkbaar zo belangrijk voor de 
samenwerking, dat ongerechtvaardigde straffen op de koop toe genomen worden. Anderzijds 
draagt ook na zes ronden nog niet iedereen optimaal bij aan de groep. Free riden blijkt zelfs 
aanlokkelijk te zijn als er naar behoren gestraft wordt. Het is heel wel mogelijk dat de 
samenwerking verder verbeterd zou worden als alleen de schuldigen kunnen worden gestraft. 
Echter, het feit dát er gestraft wordt, is de doorslaggevende factor. Dit doet de angst toenemen 
en daardoor het free rider gedrag afnemen. Groepsleden weten hun woede te temperen door te 
straffen, waardoor ze zich beter gaan voelen. Straffen van free riders wordt als ‘goed’ 
gewaardeerd. Free rider gedrag wordt als ‘slecht’ gewaardeerd. De noties ‘goed’ en ‘kwaad’ 
vallen zodoende voor een belangrijk deel samen met wat goed en slecht is voor de 
samenwerking binnen de groep en indirect voor wat goed en slecht is voor de reproductie van 
de eigen genen. De praktijk van het straffen is zo gezien wel degelijk een morele 
rechtvaardiging voor de straf op zich. Men zou immers kunnen zeggen dat het straffen vooraf 
gaat aan de gestelde norm. Niet-bijdragen aan de groep moet wel straf opleveren om de groep 
in stand te houden, zodat het straffen op zich zeer waarschijnlijk zijn intrede deed op het 
moment dat onze verre voorouders in groepen gingen samenleven. Uit evolutionair oogpunt 
moeten we dan concluderen dat positieve retributie ten grondslag ligt aan de menselijke 
neiging tot straffen. De straf moet het oneigenlijk verkregen voordeel wegnemen. Sterker, het 
is beter voor de groep als het nadeel groter is dan het oneigenlijk gekregen voordeel.10 In het 
bovengenoemde experiment kon men immers met 3 MU straffen als de free rider slechts 1 
MU niet investeerde. Zou men alleen het voordeel wegnemen, dan zou het lonen om het de 
volgende keer gewoon opnieuw te proberen. De tasjesdief waarvan alleen het tasje wordt 
teruggenomen, zal toch rijker worden als hij het maar vaak genoeg probeert en soms niet 
wordt ontmaskerd. Leedtoevoeging, met andere woorden, is noodzakelijk om free rider gedag 
onaantrekkelijk te houden. 
Deze evolutionaire grondslag is bevestigd in een experiment van Carlsmith en Darley.11 Zoals 
De Keyser meldt was bekend dat mensen over het algemeen aangeven dat zij straffen uit 
vergelding, als afschrikking en als hersteloptie. Desgevraagd wordt straf dus gelegitimeerd 
met alle voordelen die het voor de groep zou kunnen hebben.12 Maar eerder is al gebleken dat 
mensen die in het afschrikeffect van straffen geloven, niet minder gaan straffen als blijkt dat 
in een bepaalde situatie het afschrikeffect nihil is.13 Het blijkt dat de neiging tot retributie de 
doorslag geeft. In hun experiment legden Carlsmith en Darley aan proefpersonen situaties 
voor waarin ze telkens bepaalde elementen veranderden, elementen waaruit de onbewuste 
motivatie van de betrokken proefpersonen kon worden afgeleid. Het bleek dat mensen in 
geval van opzetdelicten schade was aangericht gevoelig waren voor retributieve 
overwegingen en praktisch ongevoelig voor overwegingen van afschrikking. Zelfs als de 
proefpersonen achteraf stelden dat het doel van de straf vooral afschrikking was. De 
onderzoekers verwachten op grond van deze resultaten dat als mensen roepen om hogere 
straffen, dit voornamelijk ingegeven zal worden door het onbewuste en het ‘sterke verlangen 
tot straffen van delinquenten’. 
 
Afschrikken oftewel angst opwekken 

                                                 
10 Dit principe vinden we overigens al terug in Exodus 22:1. 
11 Kevin M. Carlsmith & John M. Darley, ‘Why do we punish? Deterrence and just deserts as motives of 
punishment’, Journal of Personality and Social Psychology 2002, p. 284-299. 
12 M.C. Anderson & R.J. MacCoun, ‘Goal conflict in juror assessments of compensatory and punitive damages’, 
Law and Human Behavior 1999, p. 313-330.  
13 P.C. Elsworth & L. Ross, ‘Public opinion and capital punishment’, Crime and Delinquency 1983, p. 116-169. 



 
Naar aanleiding van de vorige paragraaf kunnen we concluderen dat de mens de innerlijke 
neiging heeft tot straffen van free riders. Hij beschouwt het straffen onbewust als een 
noodzaak. Psychologisch beschouwt draait het daarbij om vergelding. Deze vergelding 
vermindert wraakgevoelens (woede) en vergroot angstgevoelens bij mogelijke overtreders van 
de groepsnorm. Impliciet wordt hierdoor de drempel voor overtredingen verhoogd. Straffen is 
zo gezien een elementaire factor in een stabiele samenleving. Positieve retributie staat daarbij 
centraal omdat het voordeel van de free rider moet worden weggenomen, maar de straf heeft 
indirect ook een nut. Niet dat free riders bewust een afweging zullen maken, maar onbewust 
zullen angst en spanning bij niet solidair gedrag toenemen, terwijl het ‘plezierige’ gevoel 
afneemt. Plezier voelt men als het leven meezit, als de omstandigheden positief zijn en de 
voorwaarden voor reproductie goed zijn. Hierdoor zal crimineel gedrag worden afgeremd, 
ook al is de intentie achter straf vooral vergelding. Er wordt dus geen ‘maatschappelijk 
contract’ afgesloten om de grootst mogelijke bescherming aan ieder individu te bieden, zoals 
de utilist Beccaria stelde,14 maar biologische mechanismen leiden ertoe dat mensen zich goed 
voelen als hun investeringen in de groep zich terugbetalen. Straffen van mensen die zich niet 
aan de normen houden, levert aldus een gevoel van genoegdoening op en neemt de 
verontwaardiging en woede in de groep weg. 
 
Proportioneel straffen 
 
Maar daarmee is de kous niet af, want de vraag dient zich aan of er geen grenzen aan de 
hoogte van de straf zijn. Ook voor het beantwoorden van deze vraag biedt de sociobiologie 
een consequent antwoord. Mannetjes chimpansees kunnen in hevige strijd verwikkeld raken, 
bijvoorbeeld als het ene mannetje iets van een ander mannetje afpakt. De strijd eindigt echter 
praktisch altijd in een verzoening. Chimpanseemannetjes schelden en schreeuwen tijdens hun 
strijd naar elkaar. Dit gedrag kan uitlopen op dodelijke agressie, maar over het algemeen 
steekt een van de mannetjes na ongeveer 10 minuten zijn hand uit. De uitgestoken hand wordt 
beantwoord met omhelzing en de ruzie wordt bijgelegd.15 In gevallen waarbij de verzoening 
niet slaagt, treedt een ouder chimpanseevrouwtje op als mediator.16 De dood van een van 
beide mannetjes zou immers leiden tot verzwakking van de groep. Dit verschijnsel trof Todd 
ook aan in het plaatsje Gottfrieding, een kleine gemeenschap in Duitsland met ongeveer 350 
inwoners. Overtreders van de groepsnorm werden gestraft door uitsluiting, maar als ze de 
schade hebben vergoed en hun excuses hadden aangeboden, mochten ze terugkeren.17 De 
biologische theorie er achter is dat free riders in een groep gestraft worden, opdat het gedrag 
hen geen voordeel oplevert zodat ze voortaan beter zullen samenwerken. Hoe meer 
samenwerkende groepsleden, hoe sterker de groep. Zoud te hard gestraft worden, dan zou dit 
de groep verzwakken en dus in het nadeel werken van ieder groepslid. Als men iedere free 
rider de doodstraf geeft, is er al gauw geen groepslid meer over. Daarnaast wordt de groep 
zelfdan gevaarlijker dan de buitenwereld waar de groep juist bescherming tegen moet bieden. 
Pas als een free rider zich onverbeterlijk toont en de groepsstabiliteit stelselmatig ondermijnt, 
volgt uitstoting en wordt hij een outcast.18 Dit principe van herstel van groepsharmonie en 

                                                 
14 C. Beccaria, Over misdaden en straffen, Zwolle: Tjeenk Willink 1764/1971, p. xx-xxi 
15 F.B.M. de Waal & A. van Roosmalen, ‘Reconciliation and consolation among chimpanzees’, Behavioral 
Ecological Sociobiology 1979, p. 55-66. 
16 F.B.M. de Waal, ‘Evolutionary Ethics, Aggression and violence: Lessons from primate research’, Journal of 
Law, Medicine & Ethics 2004, p. 18-23. 
17 H.F. Todd, ‘Randfiguren in het rechtsleven’, in: J. Griffiths & H. Weyers (red.), De sociale werking van het 
recht: een kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie, Nijmegen: Ars Aequi 2005, p. 89-
110. 
18 Zie ook Todd 2005. 



groepscohesie na een criminele daad wordt ook in Japan toegepast. De gevangenisstraf wordt 
zelden opgelegd, maar isolatie van het individu binnen de gemeenschap, verlies van reputatie 
en eer en uitstoting uit de groep is minstens even effectief.19 
Het basisprincipe van straffen kan zodoende als volgt geformuleerd worden. 
 
Straf mag niet te zwaar zijn opdat een berouwvol groepslid zijn bijdrage kan blijven leveren, 
maar moet hoog genoeg zijn om de verontwaardiging onder de groepsleden terug te dringen, 
het voordeel om te vormen tot een nadeel en de angst voor represailles te doen toenemen.20  
 
Wordt dit principe gevolgd dan zal dat leiden tot grotere groepsstabiliteit, een betere 
samenwerking en dus zullen samenwerkende groepsleden meer terugkrijgen dan ze 
investeren. Maar hoe wordt bepaald wat proportioneel is? Daar is geen meetlat voor. Bij 
primaten zal het op het gevoel gaan en zal het wellicht een enkele keer uit de hand kunnen 
lopen. In complexe samenlevingen waar men veel mensen niet kent, is het gevoel een slechte 
raadgever, omdat gevoelens jegens onbekenden negatiever zullen zijn dan jegens vrienden. 
Mensen die worden beschouwd als niet-groepsleden of als groepsleden die toch al weinig 
voor de groep kunnen betekenen, zullen daardoor zwaarder gestraft worden dan groepsleden. 
Voorbeelden daarvan zijn er te over. Men zou kunnen stellen dat dat dan toch conform de 
menselijke natuur is. Het straffen van vreemdelingen zal dan wel een evolutionair voordeel 
opleveren. Dit zal ook zeker in tribale groepen het geval zijn geweest. Maar enkele duizenden 
jaren geleden bleek dat het vormen van een complexe samenleving nóg meer voordelen voor 
individuen oplevert. Een complexe samenleving waarbinnen stammen samenwerken, kan zich 
in hoge mate specialiseren en dus beter verdedigen tegen kleinere groepen. Tegelijkertijd 
wordt persoonlijke afstand zo groot dat men elkaar niet meer kent. Daarom zijn er instituties 
nodig, die waarborgen dat ieder individu als volwaardig groepslid wordt behandeld. 
Vreemdelingen moeten als buren behandeld worden, wil men dat deze vreemdelingen ook 
met de rest van de groep samenwerken. De complexe samenleving moet dus tot op zekere 
hoogte zo werken als de oorspronkelijke stammen, waarin de mens tienduizenden jaren 
geleden in leefde. Deze complexe samenleving werd mogelijk onder andere doordat mensen 
dankzij taal hun normen konden communiceren. De mensen in zo een samenleving hebben 
echter nog dezelfde gevoelens als hun voorouders die in stammen leefden. Genetische 
veranderingen gaan veel trager dan het ontwikkelen van nieuwe samenlevingen, zodat 
elementaire gedragspatronen zullen blijven bestaan, ook al verandert de samenleving. 
Omgekeerd biedt de samenleving de mogelijkheid om veel sneller te reageren op 
veranderende omstandigheden. Zo kon zich een rechtssysteem ontwikkelen dat waarborgt dat 
iedere burger in de samenleving als gelijk groepslid wordt behandeld. Een rechtssysteem dat 
voorkomt dat mensen te zwaar straffen omdat ze menen dat onbekenden geen groepsgenoten 
zijn en dus wel gemist kunnen worden. Een rechtssysteem werkt dus als besturingssysteem 
voor genetisch gedispositioneerde moraal, zodat ook vreemdelingen proportioneel gestraft 
worden. 
 
Het rechtssysteem als verlengstuk van genetische mechanismen 
 
Onttrekt het rechtssysteem zich dan toch aan de menselijke natuur en toomt het de menselijke 
natuur in? Wordt met het rechtssysteem niet een dualisme geïntroduceerd, waarbij normen uit 
de cultuur lijken voort te komen? Die indruk wekt het systeem wel. De regels kunnen steeds 
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verder uitgewerkt worden en gebruikt worden om een beslissing te rationaliseren. Vanuit 
biologisch perspectief is het rechtssysteem echter voortgekomen uit de uitwisseling van 
informatie tussen individuen. Individuen die op hun beurt informatie verwerken met hersenen 
die het resultaat zijn van een genetische aanleg en wisselwerking met de omgeving. Complexe 
hersenen kunnen ontstaan uit eenvoudige algoritmes. De neocortex bevat 1015 synapsen, 1000 
triljard contactpunten tussen hersencellen. Weliswaar vormen genen de blauwdruk voor onze 
hersenen, maar buiten die blauwdruk ontwikkelen hersencellen en synapsen zich vrij 
willekeurig. In dat proces worden sommige verbindingen geselecteerd en andere verdwijnen. 
Selectie vindt ook bij neurale verbindingen plaats door aanpassing aan de omgeving. 
Verbindingen waarlangs vaak ‘gevuurd’ wordt worden sterker, andere worden zwakker. Deze 
aanpassing kan razendsnel gebeuren. De talloze verbindingen die worden gegenereerd door 
genetische aanleg, worden dus door wisselwerking met de omgeving tot een zeer aangepast 
systeem gemaakt. Een systeem dat het organisme in staat stelt snel op veranderingen in de 
omgeving te reageren.21 Naast een trage genetische selectie bestaat er dus een zeer snelle 
selectie van neurale verbindingen en synapsen. Hierdoor is ieder mens uniek, ook al zou hij 
exact dezelfde genen hebben als een ander. Een deel van ons gedrag is fundamenteel en 
wetmatig omdat het genetisch gepredispositioneerd is, een ander deel bouwt op deze 
wetmatigheden voort doordat neurale verbindingen zich snel kunnen aanpassen. 
Een cultuur ontstaat door de wisselwerking tussen individuen. Het gedrag van deze individuen 
bestaat uit een genetische component en een neurale component, uit wetmatigheden en 
aanpassingen aan de omgeving.22 Het gevolg zal zijn dat ook culturen bepaalde 
wetmatigheden bevatten, naast aanpassingen gebaseerd op het neurale systeem én 
aanpassingen die ontstaan door voortdurende de interacties tussen de deelnemende 
individuen. De individuen gaan zich steeds strikter naar bepaalde groepsregels gedragen en 
leren hun nakomelingen zich op dezelfde wijze te gedragen. Als gevolg hiervan is een cultuur 
een relatief traag aanpassingssysteem, maar is ook iedere cultuur uniek. De deelnemende 
individuen zijn immers uniek en zullen dus unieke samenwerkingsstructuren ontwikkelen. 
Tevens zal iedere cultuur beantwoorden aan genetisch bepaalde wetmatigheden. In iedere 
cultuur zal straf voorkomen, zal straf sturend zijn, maar zal straf ook dienen als uitlaatklep 
voor verontwaardiging van groepsleden. Straffers zullen telkens geneigd zijn het genoten 
selectievoordeel weg te nemen en de angst bij het overtreden van groepsnormen te verhogen. 
Deze biologische wetmatigheid kan dankzij de verwerking in onze hersenen en de 
wisselwerking tussen groepsleden verschillende verschijningsvormen opleveren. Hierdoor 
kunnen zich in de loop van eeuwen diverse strafculturen ontwikkelen. Culturen waar straf is 
gebaseerd op lijfelijke straffen, culturen waar straf is gebaseerd op het vermeende bestaan van 
een hiernamaals, culturen waar straf geënt is op statusmindering, culturen waar 
vrijheidontneming al erg genoeg is, etc. Voor de cultureel antropoloog zullen de 
verschijningsvormen onderwerp van studie zijn, voor de sociobioloog juist de onderliggende 
wetmatigheden. Voor de antropoloog kunnen de biologische wetmatigheden tevens een 
belangrijk interpretatiekader van de waargenomen verschijningsvormen. 
Het rechtssysteem met geschreven wetten is een verschijningsvorm die in sommige culturen 
voorkomt. Zoals we zagen vooral in grootschalige, complexe culturen. Als verschijningsvorm 
voldoet het aan dezelfde kenmerken als culturen. Het recht varieert van cultuur tot cultuur, 
vanwege de interactie tussen telkens weer unieke individuen. Het recht past zich relatief traag 
aan, doordat er telkens een consensus tussen de deelnemende individuen gevonden moet 
worden. Tegelijkertijd voldoet het recht aan biologische wetmatigheden. In het geval van 

                                                 
21 W. Calvin, ‘The brain as a Darwin machine’, in: Nature 1987, p. 33-34; Zie ook C. Buskes, Evolutionair 
Denken, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds 2006, p. 257-259. 
22 Zie ook F. de Waal, The ape and the sushi master, New York: Basic Books 2001; R. Dawkins, The Extended 
Phenotype, Oxford: Oxford University Press 1983. 



straffen zal ieder rechtssysteem dus straffen kennen die proportioneel worden opgelegd, het 
genoten voordeel wegnemen en een afschrikkingeffect zullen hebben. Afhankelijk van het 
genoten voordeel of de mate van ondermijning van groepsstabiliteit zal de straf verschillen. 
Het stelen van een koe zal in onze samenleving dus anders gewaardeerd worden dan het stelen 
van een koe in de tijd van Hammoerabi.23 Het doden van een illegale vluchteling zal een 
lagere straf opleveren dan het doden van een vooraanstaande politicus. Het mishandelen van 
een inbreker zal met minder afkeuring benaderd worden dan het mishandelen van iemand in 
zijn eigen huis.24 Niet omdat onze wetten een dergelijke ongelijke behandeling voorschrijven, 
maar omdat ons onbewuste gebonden blijft aan onderliggende mechanismen. Met ons 
bewustzijn kunnen we weliswaar contra-intuïtief straffen en dat is in het geval van de 
behandeling van ‘vreemdelingen’ noodzakelijk om een multiculturele samenleving bij elkaar 
te houden, maar ook de rechter zal daartoe een onbewuste, biologisch gedispositioneerde 
neiging moeten onderdrukken. 
 
Onbewuste kennis van biologische mechanismen 
 
De Keyser stelt dat rechters zich bij het bepalen van de strafmaat niet laten leiden door een 
moreel raamwerk, maar door een ‘pragmatische visie waarmee men in concrete zaken alle 
kanten op kan’.25 Dat geldt overigens voor het leeuwendeel van de bevolking. Desalniettemin 
straft ieder mens regelmatig een ander. Straffen gebeurt zowel bij de burger als bij de rechter 
vanuit een ‘onderbuikgevoel’ (onderliggend biologisch principe) dat vervolgens bijgestuurd 
wordt door persoonlijke ervaringen (unieke hersenstructuur), de strafcultuur waarvan men 
deel uitmaakt en het rechtssysteem dat in feite de afstemming en uitwerking van 
(groeps)normen in een complexe samenleving is.  
Vanuit de evolutionair biologische benadering heeft het straffen dus verschillende aspecten, 
die we ook in retributivistische, utilistische en hersteltheorieën kunnen herkennen. De straf zal 
afhangen van de persoon die hem uitdeelt, van de cultuur waarin die wordt opgelegd en van 
het rechtssysteem dat de straf voorschrijft. Daarmee is het straffen niet willekeurig, omdat er 
sprake is van wetmatigheden die veelal onbewust worden gevolgd. We zagen dat de 
onderliggende wetmatigheid is dat mensen de hoogte van de straf onbewust vaststellen op 
grond van de gewenste mate van vergelding. De uiteindelijk opgelegde straf zal gemoduleerd 
worden door min of meer rationele overwegingen van utilisme en herstel. 
 
Straffen zonder schuld? 
 
Nu duidelijk is dat de neiging tot free rider gedrag in ieder mens aanwezig is, zijn oorzaak 
vindt in de genen, komt de vraag op of wij daders hun gedrag nog wel kunnen aanrekenen. De 
een zal een grotere neiging tot free riding hebben dan de ander, moet hij daar dan voor 
gestraft worden? De straf zou dan vervangen moeten worden door behandelingen die gericht 
zijn op resocialisatie. Het lijkt er bovendien op dat deze aanpak op de langere termijn minder 
criminaliteit oplevert dan louter straffen op basis van vergelding.26 Van Stokkom meent in dit 
verband dat er een correctie nodig is die gebaseerd zou moeten zijn op de persoonlijke 
omstandigheden van de dader.27 Daarbij moet de rechter zo ongeëmotioneerd mogelijk 
                                                 
23 Omdat de diefstal van een koe in die tijd levensbedreigend kon zijn, kon de doodstraf volgen of moest men het 
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25 J.W. de Keijser, ‘De bedoeling van straf in theorie en praktijk’, Trema 2000, p. 222-226. 
26 A. Verkuijlen, ‘Misdaad en vergelding’, Filosofie Magazine 1999, vol. 2, p. 8-11 
27 B. van Stokkom, ‘Oog om oog, tot in het oneindige’, Filosofie Magazine 1999, vol. 5, p. 36-39. 



oordelen. Het gaat vooral om het herstellen van de sociale rust en niet in de eerste plaats om 
vergelding. 
Als men redeneert vanuit de dader, is het inderdaad te verdedigen dat straffen als vergelding 
wordt afgewezen. Iemands persoonlijkheid wordt immers bepaald door allerlei stimulus-
responskoppelingen in de hersenen die verklaard kunnen worden uit de wisselwerking tussen 
wetmatige biologische processen en de omgeving.28 Is er dan nog te spreken van schuld? De 
dader is verreweg het meest gebaad bij hulp, ook al zijn sommige ongewenste neurale 
koppelingen (nog) niet te herstellen. Het negatief retributivisme laat bij gebrek aan ‘schuld’ 
geen straf toe. Als het effect op de criminaliteit dan ook nog eens positief is, ligt het ook 
vanuit utilistische motieven voor de hand om voortaan voor behandeling van criminelen te 
kiezen. Men gaat dan echter voorbij aan het feit dat straffen als vergelding een niet te 
miskennen drijfveer in ieder mens is. De neiging tot straffen net zo een basale menselijke 
eigenschap als de neiging tot free rider gedrag.29 Vergelding is daardoor een min of meer 
noodzakelijke actie om de psychologische balans – individu en samenleving - te herstellen. 
Deze behoefte kan niet zomaar en zonder gevolgen onderdrukt worden. Bij te veel aandacht 
voor de behandeling van criminelen zal de roep om zwaardere straffen de kop op steken. De 
mening van de massa wordt veelal niet gedreven door rationele motieven, maar juist door de 
onderliggende biologische en psychologische mechanismen. Het is dus heel wel mogelijk dat 
vergelding noodzakelijk zal blijven om de stabiliteit van de samenleving niet in gevaar te 
brengen, zelfs als de behandelingsmethoden verbeteren. Vooral in het geval van delicten die 
een sterk effect op de verspreiding van onze genen hebben, zoals moord, kindermisbruik en 
verkrachting. De behoefte aan vergelding zal het dan bij burgers, en dus ook bij rechters, 
winnen van rehabilitatie van de dader. 
 
Conclusie 
 
Vanuit een sociobiologische benadering moeten we concluderen dat het straffen zich 
vermoedelijk simultaan ontwikkeld heeft met het ontstaan van groepen. Straffen blijkt 
noodzakelijk om een groep in stand te houden, omdat anders free riders de overhand krijgen. 
Dan zal de groep uiteenvallen en niet meer de bescherming bieden aan de leden. Een 
biologische wetmatigheid is dat straf niet te zwaar zal zijn zodat een berouwvol groepslid zijn 
bijdrage kan blijven leveren, maar moet hoog genoeg zijn om de verontwaardiging onder de 
groepsleden terug te dringen, het voordeel om te vormen tot een nadeel en de angst voor 
represailles te doen toenemen. In het geval van moord, kindermisbruik en verkrachting is het 
weg te nemen potentiële voordeel (of het te compenseren nadeel) zo groot dat er weinig 
ruimte voor rehabilitatie over blijft. Dit mechanisme zal ten grondslag liggen aan straffen in 
alle culturen. De verschijningsvorm van de straf kan verschillen, doordat de onderliggende 
genetische predispositie door onze hersenen aangepast zal worden aan de omstandigheden. 
Als gevolg daarvan zullen verschillende strafculturen ontstaan, omdat een cultuur telkens uit 
een wisselwerking tussen individuen in een bepaalde omgeving voortkomt. De individuen zijn 
uniek en ook de cultuur zal uniek zijn, maar telkens zal de wetmatigheid aanwezig zijn, omdat 
deze gedurende de evolutie is vastgelegd in onze genen. Onbewust zal deze wetmatigheid 
zich dus uiten in de verschillende verschijningsvormen van straf. 
In complexe culturen is het onontkoombaar dat er richtlijnen voor straffen worden vastgelegd 
in een rechtssysteem. Dit leidt ertoe dat men zich minder laat leiden door onbewuste (tribale) 
neigingen zoals het zwaarder straffen van onbekenden. De rechter is zo gezien een medium 
dat voorkomt dat mensen te zeer deze tribale natuur tot uiting laten komen, waardoor onze 
complexe samenleving gedestabiliseerd zou worden. Anderzijds zal de straf tegemoet moeten 
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blijven komen aan één van haar basisfuncties: het verminderen van gevoelens van 
verontwaardiging. Gevoelens die zozeer deel uitmaken van ons menszijn dat ze ook in de 
moderne tijd niet zomaar uitgeschakeld kunnen worden. 


