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Wat de moraal betreft komen evolutieleer en het christendom op hetzelfde uit 
 
Hendrik Gommer 
 
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en het NRC Handelsblad vragen zich af 
in hoeverre het geoorloofd is, ons voordeel te doen met de onkunde van anderen. De neiging van 
een jurist zal zijn het Burgerlijk Wetboek erop na te slaan. Interessanter is de vraag of er in een tijd 
van snel voortschrijdende inzichten in het gedrag van mensen, een antwoord is te geven dat 
onafhankelijk is van religie, juridisch systeem of cultuur. 
In dit artikel zal ik zoeken naar een antwoord dat stoelt op biologische mechanismen. Onze normen 
vinden hun grondslag dan in de moleculaire eigenschappen van genen die aan de basis liggen van ons 
bestaan. Doordat organismen en hun gedrag een product zijn van de wisselwerking tussen genen en 
omgeving, ligt in het systeem besloten dat er een universeel aspect zit aan de vraag of onkunde 
geoorloofd is, naast een cultureel aspect dat al naar gelang de omgeving kan veranderen. 
 
De sleutel tot mijn antwoord is te vinden in het boek The biology of moral systems. Daarin zet 
Richard Alexander uiteen dat het leven in groepen op zichzelf ten koste gaat van het individu, maar 
dat daar aanzienlijke evolutionaire voordelen tegenover staan.  Het individu moet voorzieningen 
delen met anderen en moet vrijheden opgeven. Voor de verspreiding van de genen van het individu 
is het alleen voordelig om van de groep deel uit te blijven maken als het lidmaatschap extra 
voordelen oplevert. Alexander ziet deze voordelen vooral in de bescherming tegen gevaren en het 
vinden van extra voedsel. 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. In tegenstelling tot de suggestieve term ‘the selfish gene’ van 
Dawkins is ook het gen niet uitsluitend zelfzuchtig.  Vooral genen die van meet af samen werkten, 
verspreidden zich over de aarde. Zelfs de ontwikkeling van een eencellige met een celwand en 
proteïnen die de genen beschermen tegen verstorende omgevingsinvloeden, vereist dat genen met 
elkaar samenwerken in een DNA‐streng. Dergelijke samenwerkingsverbanden van genen waren zo 
succesvol dat wij een belangrijk deel van deze genen gemeen hebben met eencelligen. Het DNA wist 
op deze wijze miljarden jaren te overleven.  
 
Samenwerking leidt tot een stabiel systeem waardoor genen beter verspreid kunnen worden, maar 
in een groep mensen het kan lonen om de regels van het samenwerkingsverband te overtreden 
omdat dit extra voordelen oplevert. Iemand die zowel de voordelen van een groep kan uitbuiten, als 
zijn eigen gewin maximaal kan nastreven, is beter af dan groepsgenoten die zich netjes aan de 
groepsmoraal houden. Zouden dergelijke personen hun gang kunnen gaan, dan zou er al gauw geen 
groep meer zijn. Alle reden dus voor de groepsgenoten om free rider gedrag te ontmoedigen. 
Straffen helpt daarbij.   
Met de komst van het bewustzijn herkennen mensen regels in hun eigen gedrag. We gaan elkaar 
zeggen wat wel en wat niet mag, of eigenlijk: wat wel en wat niet in het voordeel van het 
voortbestaan van de groep én de groepsleden is. Onze normen staan in dienst van de verspreiding 
van onze genen. Maar wat geoorloofd is, hangt samen met de positie van waaruit men oordeelt. 
Een mooi voorbeeld van de relativiteit van normen is het volgende geval. Een man en vrouw treden 
in het huwelijk. Enkele jaren later wordt een zoon geboren. Door omstandigheden kan de vrouw 
daarna geen kinderen meer krijgen. Man en vrouw voeden hun kind samen op. Als de zoon 
volwassen is, laat de man een DNA‐test doen en dan blijkt dat de zoon niet zijn biologische zoon is. 
De vrouw biecht op dat de zoon verwekt is door een minnaar.  De man voelt zich misbruikt. Had hij 
het geweten dan was hij jaren terug gescheiden en had hij een gezin van eigen vlees en bloed kunnen 
stichten. Vanuit biologisch perspectief heeft hij gelijk. Een van de sterkste biologische driften is het 



verlangen naar eigen kinderen. In zekere zin hadden de vrouw en haar minnaar gebruik gemaakt van 
de onwetendheid van de man. Als in het geval van een koekoeksjong kreeg hij de verzorging over een 
zoon waarvan hij niet wist dat het niet de zijne was. Was dit geoorloofd? De rechter meende van wel.  
 
 ‘De afweging die de vrouw heeft gemaakt toen zij ontdekte dat zij in verwachting was, betreft een 
afweging van morele aard. Er bestaat geen geschreven of ongeschreven rechtsregel die meebrengt 
dat een van de partners in een dergelijke situatie jegens de ander gehouden is eigener beweging de 
waarheid te vertellen.’  
 
In lijn met dit vonnis is dan een eenvoudig antwoord te geven op de in dit artikel gestelde vraag. Het 
is (juridisch) geoorloofd ons voordeel te doen met de onkunde van anderen, zolang het betreffende 
geval niet door voorschriften verboden is. De rechter verwijst tevens naar de moraal. Wat is dan die 
morele afweging, die volgens de rechter door de vrouw gemaakt zou kunnen zijn? 
 
Terug naar het biologisch perspectief. De vrouw, haar minnaar en niet in het minst het kind zijn 
gebaat bij het gebruikmaken van de onwetendheid, de onkunde van de man. Ze kan beter haar man 
in het ongewisse laten. Dat is goed voor haar en haar kind, het is goed voor de verspreiding van haar 
genen. Later zal ze door haar nageslacht geprezen worden om deze actie. De persoonlijke inschatting 
van de man is echter een geheel andere. Hij heeft twintig jaar van zijn vruchtbare leven ingezet voor 
een kind dat niet het zijne bleek te zijn, waardoor de kansen op de verspreiding van zijn eigen genen 
praktisch verkeken zijn. Naast de persoonlijke moraal kennen we de groepsmoraal. Binnen groepen 
bestaan (aanvankelijk onbewuste) regels die moeten voorkomen dat free riders aan het langste eind 
zullen trekken. In een groep waar niet gestraft wordt, investeert uiteindelijk niemand meer in de 
groep. 
Het misbruik maken van iemands onkunde, is in dit licht strijdig met de groepsmoraal, indien het 
schade berokkent aan de groepsstabiliteit. In het hiervoor beschreven geval zou de actie van de 
vrouw kunnen leiden tot grote woede bij haar man. De man zou de minnaar te lijf kunnen gaan of 
zich kunnen wreken op vrouw en kind. Dat zou de groepsstabiliteit kunnen ondermijnen. De groep 
heeft dan de keuze om te kiezen voor de man en vervolgens de vrouw en haar minnaar tot 
compensatie te dwingen. Dit gebeurde in de 17de en 18de eeuw. Vrouw en minnaar werden in 
dergelijke gevallen verbannen, verstoten door de groep.  Anno nu valt de keuze echter uit in het 
nadeel van de man. De maatschappij wil zich klaarblijkelijk niet meer bemoeien met dergelijke zaken. 
Mogelijk is het effect op de groepsstabiliteit niet meer zo groot. Een belangrijk verschil is 
bijvoorbeeld dat de vrouw tegenwoordig haar eigen inkomen heeft en ook zonder een man goed 
voor haar nageslacht kan zorgen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de afstand tussen 
(bewuste) rechtsregel en (biologische) moraal sinds de 18de eeuw groter lijkt geworden. 
 
De religie vormde in de 18de eeuw een middel om destabiliserende factoren tegen te gaan. Het 
resultaat van de religieuze argumentatie is tot op zekere hoogte niet in strijd met mijn conclusie, de 
onderliggende mechanismen verschillen wel. Waar in de 18de eeuw de christelijke godsdienst nog 
als de bron van alle normen werd beschouwd, zal dat in de 21ste eeuw ‐ in elk geval in de empirische 
wetenschap ‐ het menselijk genoom moeten zijn. 
 
De beantwoording van de vraag of het geoorloofd is ons voordeel te doen met de onkunde van 
anderen kan tegenwoordig vanuit een biologisch perspectief plaatsvinden. Een universeel antwoord 
op de gestelde vraag is niet te geven. Wat wel of niet geoorloofd is, zal afhangen van de positie die 
men inneemt in het evolutionaire spel en zal bovendien afhangen van de omstandigheden 
waaronder het individu en de groep moeten overleven. In een groep of samenleving geeft de 
gemeenschap uiteindelijk de doorslag. Als de groepsstabiliteit geen nadeel ondervindt van de actie, 
zal men neutraal tegenover het misbruik staan en niet tot straffen overgaan. Als de stabiliteit in 
gevaar komt, zou de groep de betreffende handeling als ongeoorloofd kunnen beschouwen. 



Bijvoorbeeld doordat het huwelijk als instituut zijn waarde verliest, in een samenleving waar het 
huwelijk een belangrijke stabiliserende factor is. 


