
  

 

 

Tilburg University

Het biologische alternatief voor de black box drogreden

Gommer, H.

Published in:
Nederlands Juristenblad

Publication date:
2011

Document Version
Peer reviewed version

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Gommer, H. (2011). Het biologische alternatief voor de black box drogreden. Nederlands Juristenblad, 30(3),
2022-2028.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/24ab9430-50a1-4469-af65-0b6aa3ad3023


Het biologische alternatief voor de black box drogreden 
 
Hendrik Gommer 
 
Inleiding: De polemiek 
 
Waar komen onze moraal en ons recht vandaan? Dat is de vraag waar ik iedere cursus Recht 
en Biologie mee start. Het antwoord is voor internationale rechtenstudenten niet anders dan 
voor Nederlandse studenten. Het overgrote deel antwoordt dat we onze moraal van onze 
ouders meekrijgen en het recht van de overheid. Slechts een enkeling oppert dat de wet 
voortkomt uit onze moraal. De rechtenstudenten volgen rechtsfilosoof Hart in zijn ideeën. Als 
ik doorvraag lopen de meeste studenten vast. Ouders hebben de moraal van hún ouders of 
ontlenen die aan de religie. De overheid ontleent zijn wetten aan het volk en gebruikt ze om 
de orde te handhaven. 
Maar ook filosofen blijven over het algemeen in cirkels draaien. Volgens Cicero was het de 
Geest van God waar we onze moraal aan ontlenen. Tijdens de verlichting werd deze black 
box vervangen door het begrip ‘rede’. Volgens Hobbes worden mensen gedreven door 
zelfbehoud en daarom zegt de ‘rede’ ons dat we gehoorzaam moeten zijn aan de staat. Aan het 
begin van de vorige eeuw opperde Durkheim een nieuwe black box: het recht komt uit de 
samenleving voort. De samenleving is meer dan de som van de individuen, stijgt daarom 
boven het individuele belang uit en kan dus aan het individu regels opleggen. Kelsen ging 
uiteindelijk zover dat het recht uit het recht voortkomt. Het systeem start met een autoriteit die 
wetten mag maken en daarna volgen alle andere wetten daaruit dankzij het pure denken. De 
uiterste vorm van cirkelredeneren binnen een schijnbaar autonoom systeem. 
Sinds het uiteenvallen van het natuurrecht, zoals Westerman dat in haar proefschrift 
beschreef, zijn rechtsfilosofen steeds inventiever geworden in het vinden van black boxen die 
alle antwoorden lijken te geven, maar feitelijk nietszeggend zijn. Wat levert het ons aan 
concrete inzichten op als we leren dat het recht voortkomt uit God, de Rede, de Samenleving 
of het Systeem, als de begrippen zelf nauwelijks gedefinieerd kunnen worden? Zelfs filosofen 
die neigen naar het natuurrecht zoals Sandel, Finnis en Nussbaum beroepen zich op een black 
box, die van de zelf-evidentie. Door redeneren menen zij universele principes te kunnen 
vinden. Het is ‘vanzelfsprekend’ dat dergelijke principes ten grondslag liggen aan al ons 
recht. 
 
Met mijn biologische theorie van het recht probeer ik een alternatief voor de black box 
modellen te geven. De verdedigers van black box modellen beschouwen de 
natuurrechtgedachte echter zozeer als een taboe, dat mij telkens opnieuw verweten wordt dat 
ik mij schuldig maak aan de naturalistische drogreden. Dit is een drogreden die door G.E. 
Moore werd beschreven. We kunnen het goede niet reduceren tot eigenschappen van 
objecten. We kunnen daarom niet zeggen dat alles goed is dat ons overleven garandeert. 
Volgens Moore is het goede ondefinieerbaar omdat het ondeelbaar is. Hij zoekt naar wat het 
goede is en is niet geïnteresseerd naar de vraag hoe mensen het gebruiken. Ethische 
waarderingen zijn veel complexer dan wetenschappelijke wetten, zo meent hij. Moore gaat uit 
van het bestaan van een hoogste, ondeelbaar goed. 
Sinds Moore is het zoeken naar rechtvaardiging van normatieve oordelen in biologische 
mechanismen impliciet tot taboe verklaart. Veelal wordt daarbij ten onrechte naar Hume 
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verwezen, die hooguit schreef dat het niet gemakkelijk is om, met behulp van de rede, normen 
van feiten af te leiden. Hij stelt dat emotie als algemeen menselijke eigenschap, leidt tot 
morele oordelen: ‘morality is determinend by sentiment or feeling’.1 Met deze kennis is het 
opmerkelijk hoe vaak artikelen van mijn hand worden afgewezen met een blind beroep op 
Hume (om even later even gemakkelijk te worden geaccepteerd door een ander tijdschrift). 
‘Het afleiden van normen uit feiten is onmogelijk,’ is een veel voorkomende Pavlov reactie in 
zowel Nederland als de VS. Een anonieme Amerikaanse referent schreef onlangs nog: ‘This is 
especially unfortunate given the fact that leaping from the state of things (‘descriptives’ – the 
fact of certain biological drives or tendencies to judge a certain way) to normative claims 
(‘prescriptives’ – what ought to be) is fallacious; this is the appeal to nature.’ De claim dat het 
een drogreden is als men normen aan biologische mechanismen ontleent, wordt met zoveel 
kracht uitgesproken, dat dit afdoende bewijs zou moeten zijn. Zo beschuldigde taalfilosoof 
Jan Koster mij van een ‘ontstellend naïeve kijk’ mede omdat ‘de door Hume geconstateerde 
kloof tussen ‘ought’ en ‘is’ het onmogelijk maakt om ethiek te herleiden tot de biologie.’2 
Naar mijn overtuiging is juist deze krachtige, haast schreeuwerige afwijzing de drogreden die 
ons inzicht in de grondslagen van het recht al eeuwen afremt. Een krachtige afwijzing vereist 
een krachtig weerwoord. Ik zal daarbij niet zover gaan als mijn Amerikaanse collega Scott 
Fruewald die zich in dit opzicht afvraagt: ‘When did ignorance become a point of view?’3 In 
plaats daarvan zal ik in een meervoudige, nevenschikkende argumentatie een tiental 
aanwijzingen noemen die het op zijn minst aannemelijk maken dat onze normen uit 
biologische mechanismen voortkomen. Het is wellicht bedreigend om te horen, maar er is 
geen barrière tussen empirische kennis uit de psychologie en de biologie enerzijds en de 
normatieve kennis uit de filosofie en het recht anderzijds. Rechtsfilosofen zullen er, als het 
aan mij ligt, in de toekomst dus niet aan kunnen ontsnappen om ook aspecten van de biologie 
te bestuderen, alvorens zij uitspraken over recht en moraal kunnen doen. Want biologische 
mechanismen zijn verantwoordelijk voor onze opvattingen over goed en kwaad. Sterker, zij 
sturen ons bij het formuleren van onze wetten. 
 
Psychofysieke reacties 
 
Een morele afweging wordt veelal in een fractie van een seconde gemaakt. Leg aan juristen 
een uiterst complexe casus voor en ze kunnen meteen hun mening geven. Maar als je dezelfde 
juristen vraagt hoeveel 237 maal 376 is, moeten zij het antwoord schuldig blijven.4 De 
meesten komen er zonder papier niet uit. Dijksterhuis legt uit hoe dat komt. Morele 
afwegingen worden door ons onderbewuste gemaakt. De capaciteit van dat onderbewuste is al 
gauw 100.000 maal groter dan het bewustzijn. Het bewustzijn hebben we nodig als we regels 
willen opstellen en opvolgen, maar helaas heeft het bewustzijn maar een zeer beperkte 
capaciteit. In het dagelijks leven gaan we daarom voortdurend af op onze intuïtie, ingevingen 
die afkomstig zijn van ons onbewuste. Damasio liet zien dat onze huid al veel eerder een 
reactie vertoont dan dat we zelfs nog maar een gevoel hebben bij een bepaalde situatie. Als er 
iets fout zit, reageert eerst onze huid, daarna krijgen we een gevoel dat er iets niet goed zit en 
pas veel later kunnen we onder woorden brengen wat er aan de hand is.  Tot vervelens toe heb 
ik juristen verteld over mijn persoonlijke ervaring toen een project van mij werd misbruikt in 
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een commerciële campagne van een bank in het noorden des lands.5 Ik trok eerst wit weg, 
daarna kwam een vloek over mijn lippen, daarna kwam ik tot mijn morele oordeel en tot slot 
sloeg ik het wetboek er op na om de juridische argumentatie rond te krijgen. De in mijn ogen 
rechtspositivistische toverformules die de voorzieningenrechter vervolgens toepaste, brachten 
mij tot de conclusie, dat er iets mis was met de rechtsvinding en dit bleek achteraf gezien de 
aanleiding voor mijn rechtsbiologische onderzoek. Ons onderbewuste doet het meeste 
denkwerk, het bewustzijn brengt het onder woorden zodat we er met anderen over kunnen 
spreken. Het bewustzijn kan ook regels formuleren, waar het onderbewuste op vage principes 
moet afgaan. Maar bewustzijn en onderbewustzijn zijn niet van elkaar gescheiden, zoals 
Baumeister et al. laten zien. Bewust opgestelde regels kunnen wel degelijk het onbewuste 
denken beïnvloeden. Het onderbewuste werkt vooral associatief, creatief, combinerend, 
afwegend, terwijl het bewustzijn deze gedachten in woorden en regels omzet. En daar ligt de 
eerste aanwijzing dat regels niet van moraal gescheiden zijn. Het bewustzijn zet onbewuste 
moraal om in regels waarmee we anderen kunnen vertellen hoe ze zich moeten gedragen. 
 
Neurobiologische structuren 
 
Er komen steeds meer aanwijzingen dat de zogenaamde Von Economo Neuronen (VENs) een 
belangrijke rol spelen bij ons zelfbewustzijn. Volwassen mensen hebben daar pakweg 
200.000 van, terwijl mensapen er 2000-8000 hebben. De VENs zijn ook aangetroffen bij 
olifanten en dolfijnen. VENs zijn bipolair, terwijl de belangrijkste cellen in ons onderbewuste 
talloze aftakkingen hebben. Het regel-geleid denken van het bewuste denken lijkt daarmee 
een afspiegeling te zijn van de structuur van de bipolaire hersencellen, terwijl voor het 
associatief denken van het onbewuste hetzelfde geldt. Merk op dat computers een bipolaire 
geheugenstructuur hebben en tegelijkertijd uitermate krachtige rekenaars zijn. Merk ook op 
dat ons Wetboek van Strafrecht bijvoorbeeld een associatieve structuur heeft, hetgeen te 
verklaren is uit het feit dat ook ons wetboek niet dankzij een bewust plan tot stand gekomen 
is, maar de afspiegeling is van eeuwenlang toevoegen en weghalen van artikelen. Het wetboek 
is dus het resultaat van collectieve onderbewuste aansturing. Dit zou een tweede aanwijzing 
kunnen zijn. 
 

 
Figuur 1: De structuur van de veel voorkomende pyramidecel vergeleken met de structuur van ons 
Wetboek van Strafrecht. 

                                                 
5 Zie bijvoorbeeld ‘Het recht van een leguaan’, Leidsche IE almanak 2008. 



 
Onontkoombare evolutionaire drijfveren 
 
Nu we weten dat onbewuste intuïtie door hersencellen kan worden omgezet in bewuste regels, 
is het interessant wat er zich in dat onderbewuste afspeelt. Hoe komen onbewuste gedachten 
tot stand? Wat is de belangrijkste input? Tijdens mijn eerste college Embryologie (30 jaar 
geleden) werd al verteld dat onze hersenen worden opgebouwd volgens het patroon van de 
evolutie. Een embryo van vijf weken heeft daardoor dezelfde hersenstructuur als die van een 
vis. De hersenen van een embryo van 11 weken zijn vergelijkbaar met die van een reptiel. De 
Waal noemt dit het Russian Doll model. Nieuwe delen van onze hersenen worden aangelegd 
om de evolutionair oudere delen heen. We hebben daardoor allemaal zeer basale 
gedachtepatronen gemeen met vissen en reptielen. Hoewel we dus dezelfde drives hebben, 
kunnen nieuwere hersendelen oudere delen controleren of bijsturen, maar er aan ontkomen 
kan bijna niet. Zo kennen alle gewervelden (misschien op de molrat na) een sterke seksdrive. 
Zonder seksdrive geen voortplanting en zonder voortplanting geen nageslacht immers. We 
stammen allemaal af van voorouders die voldoende seksdrive hadden om tot een succesvol 
(i.e. omvangrijk en stabiel) nageslacht te komen. Dit is het principe dat Dawkins beschreef in 
zijn boek The Selfish Gene. Organismen zijn in zekere zin de vehikels van genen die zich 
dankzij deze organismen kunnen verspreiden. In die zin is de reproductiedrift de belangrijkste 
drive in verreweg de meeste dieren en dus ook in mensen. Dat wil zeggen, onze voorouders 
bezaten die drift, anders waren wij er niet geweest en dus is de kans groot dat wij die ook 
hebben.  
Volgen we deze gedachtegang dan blijken ook stabiliteit, behoefte aan voedsel, de neiging tot 
samenwerken, reciprociteit en groei belangrijke eigenschappen van genen, die in het gedrag 
van organismen, de vehikels, te herkennen zijn. Onze moraal en inderdaad ook onze wetten 
blijken deze neiging tot reproductie, stabiliteit, samenwerking, reciprociteit, groei en het 
vinden van steeds meer voedsel te dienen. Hier is de derde belangrijke aanwijzing dat wetten 
wel eens het directe gevolg kunnen zijn van biologische mechanismen. 
 
Fractale structuren 
 
Dankzij de fractal theorie van Mandelbrot (1982) kan dit principe aanschouwelijker gemaakt 
worden. Een fractal is een verschijnsel waarbij de complexe structuur de afspiegeling is van 
zijn kleinste bouwstenen. Hoewel de structuur er geweldig complex uit kan zien, wordt deze 
toch vorm gegeven door een eenvoudige code. Zo zijn er al eenvoudige codes gevonden voor 
de broccolistructuur, voor een varen, voor een boom, etc. Barnsley was waarschijnlijk de 
eerste die opperde dat een bepaalde gencode in feite een code is voor een fractal. De code 
zorgt ervoor dat in een chaotische omgeving van moleculen een structuur ontstaat die de vorm 
heeft van bijvoorbeeld longen, nieren of hersenen. Ook in deze organen is een repeterende 
structuur herkenbaar. Het interessante is vervolgens dat deze herhaling in structuur zich lijkt 
voort te zetten in gedrag en zelfs gedachten. De vloeiende overgang van fysieke processen 
naar gedrag is wellicht het best uit te leggen aan de hand van de groei van een 
bacteriekolonie. Het delen van de cellen is uiteraard een puur fysiek verschijnsel, maar is het 
verspreiden van bacteriën over een petrischaaltje dat ook?  
 



 
Figuur 2: Fractale structuur van bacteriekolonie (vrij van rechten). 
 
De structuur die ontstaat als gevolg van dit verspreidingsgedrag is in elk geval fractal en heeft 
per bacteriekolonie een andere vorm. Zo ook blijkt het vestigingsgedrag van mensen een 
fractal structuur te hebben, maar ook de ontwikkeling van talen. Hoewel in alle talen een 
woord voor bijvoorbeeld ‘voet’ bestaat, wordt het woord overal anders geschreven. De 
‘beweger’ is en blijft echter het biologische object met vijf tenen waar we op lopen.  
 

 
Figuur 3: Fractale structuur van de talen (Intersolinc.com). 
 
Voorspeld kan worden dat in het recht een dergelijk mechanisme optreedt. Regels zijn dan 
‘verwoordingen’ van een meer universeel principe. 
 



 
Figuur 4: Rechtsregels die voortkomen uit een biologisch principe conform de structuur van 
een zich uitbreidende bacteriekolonie. 
 
Eerder in dit artikel noemde ik al de opmerkelijke overeenkomst tussen de structuur van 
hersencellen en de structuur van de bijbehorende gedachtepatronen. Aldus blijkt dat er een 
zeer vloeiende overgang bestaat tussen fysieke processen, gedrag en gedachte, terwijl in 
gedrag en gedachte dezelfde structuren te ontdekken te zijn, die ook op genniveau bestaan. 
Foster et al. lieten in 2006 al zien dat samenwerking ertoe leidt dat genen samen een genoom 
vormen, cellen samen een meercellig organisme en organismen samen een groep. Hier ligt de 
vierde aanwijzing dat er geen harde grens te trekken is tussen materie en geest en daardoor 
ook niet tussen feiten en normatieve gedachten. 
 
Het afdwingen van reciprociteit 
 
Vertalen we de fractal theorie van Mandelbrot naar moraal en recht dan kunnen we het 
volgende stellen. Complexe structuren van moraal en recht zijn een afspiegeling van de 
eigenschappen van onze genen. De meest fundamentele eigenschappen van alle genen zijn, 
dat genen zich repliceren, dat ze voedsel nodig hebben om zich te kunnen repliceren, dat ze 
stabiel zijn en dat hun succes bepaald wordt door reciprociteit. Deze eigenschappen zullen 
daardoor op alle niveaus waarin genen de eerste ‘beweger’ zijn, te herkennen zijn. En 
inderdaad ook ons DNA repliceert zich, is stabiel en groeit pas als het voedsel heeft. 
Datzelfde geldt voor cellen, voor organismen, voor groepen en zelfs voor staten. Dankzij de 
staat kunnen mensen beter voedsel vinden, worden zij beter beschermd, is reciprociteit 
verzekerd en kunnen de onderliggende genen zich optimaal verspreiden. 
Er is echter een probleem. Als een cel, een organisme, een groep binnen de staat geen 
wederkerig gedrag vertoont, zal dat een voordeel voor de onderliggende genen zijn. Free rider 
gedrag zit dus ingebakken in de natuur. Een cel die zich ongebreideld weet te 
vermenigvuldigen is meer succesvol dan andere cellen die netjes blijven samenwerken. In ons 
lichaam worden dergelijke kankercellen bestreden door bijvoorbeeld witte bloedlichaampjes. 
Maar ook in een groep moeten deze free riders aangepakt worden. In de menselijke 
samenleving gebeurt dat bijvoorbeeld door te straffen. Bij onze voorouders ging dat 
waarschijnlijk nog heel direct. Pakte iemand je brood af, dan volgde een grauw en een snauw 
en wellicht een flinke mep, en de wederkerigheid was hersteld. Zo gaat het althans nog bij 
apen. Emotie is aldus de evolutionaire calculator die het groepslid een ingeving geeft om te 
voorkomen dat er een oneigenlijk voordeel ontstaat. Deze emotie ontwikkelde zich tot een 
zeker gevoel van hoe een groepslid zich zou moeten gedragen. Deze moraal was nog steeds 
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onbewust en is volgens De Waal duidelijk herkenbaar bij mensapen. Er wordt niet meer 
gestraft volgens het oog om oog, tand om tand principe, maar reputatieschade gaat een 
belangrijke rol spelen. Daarvoor is wel een zeker zelfbewustzijn nodig omdat men de 
groepleden moet kennen en onderscheiden. De laatste stap in de evolutionaire ontwikkeling 
van het recht was dat deze moraal in duidelijk herkenbare regels aan anderen kon worden 
gecommuniceerd. Nog steeds gaat het daarbij om het in standhouden van de wederkerigheid 
binnen de groep. Je mag niet stelen, want anders ben je een free rider, hetgeen ten koste gaat 
van de samenwerkers binnen de groep. Je moet je afspraken nakomen, want anders benadeel 
je de anderen binnen de groep. Fehr en Gächter lieten zien dat het afstraffen van mensen die 
profiteren van de inspanningen van anderen zonder zelf een bijdrage te leveren, noodzakelijk 
is om de samenwerking binnen een groep hoog te houden. En zonder samenwerking valt de 
groep uiteen, wat ten koste gaat van de verspreiding van genen. Sterker nog, de mogelijkheid 
om deelnemers te straffen die free riders niet straffen, versterkt de samenwerking nog meer. 
Mensen straffen daarom ook als dat voor henzelf soms nadelig is. Altruistic punishment wordt 
dat genoemd.  
Maar niet alleen op het coöperatieve vlak, ook ander gedrag dat ten koste kan gaan van genen 
van groepsleden wordt in de wet geregeld. Voorbeelden zijn verkrachting waarbij de vrouw 
niet de ideale genetische tegenhanger kan kiezen, schade toebrengen aan kinderen maar ook 
milieuschade. We schrijven anderen en onszelf regels voor om de verspreiding van onze 
genen te optimaliseren. De vijfde aanwijzing dat het recht uit feitelijke biologische 
mechanismen voortkomt. 
 
Straf als verlengstuk van emotie 
 
Dit principe heb ik geprobeerd te testen in een experiment waarbij ik proefpersonen vroeg 
hoezeer zij geschokt zouden zijn als ze van een bepaalde gebeurtenis zouden horen. Ze kregen 
78 gebeurtenissen voorgelegd. Een paar voorbeelden: 
 
Op weg naar huis wordt uw zuster verkracht in een steeg. 
Uw zoon raakt zwaar gewond in een straatgevecht. 
Een Congolees meisje wordt seksueel misbruikt door haar vader. 
Een hagedis trekt voedsel uit de bek van een andere hagedis. 
 
De bedreiging voor onze genen is het grootst als een gezinslid schade lijdt en het kleinst als 
een dier dergelijke schade lijdt. Bovendien zullen we evolutionair benadeeld zijn als mensen 
of dieren waar we afhankelijk van zijn, iets aangedaan wordt. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat mensen navenant geschokt zullen zijn. Let wel, emotie is een psychofysieke 
reactie en wordt dus onmiskenbaar door feitelijke, biologische mechanismen veroorzaakt. 
De resultaten waren volledig overeenkomstig de voorspelling, zoals uit grafiek 1 mag blijken. 
Naarmate de afstand groter was (genetisch en/of relationeel) bleek de emotionele geraaktheid 
lager. Opmerkelijk aan deze grafiek is dat mensen evenzeer geraakt zijn als hun huisdier 
hetzelfde overkomt als iemand van een ander ras of nationaliteit. Hoewel dit uiteraard geheel 
overeenkomstig evolutionaire mechanismen is, blijft het toch verrassend als dit zozeer 
bevestigd wordt door experimenteel onderzoek.6 

                                                 
6 Voor het volledige onderzoek verwijs ik graag naar het artikel ‘Law as a reflection of emotion and human 
nature’, http://ssrn.com/abstract=1853306 of het eerder genoemde boekje. 



 
Grafiek 1: Totale scores van emotionele geraaktheid per groep. Mensen zijn conform verwachting 
weinig geraakt als insecten iets overkomt en het meest geraakt als hun kinderen schade wordt 
toegebracht. 
 
Ook bleek dat het geschokt zijn door de dood van een groepslid, verkrachting, 
kindermisbruik, mishandeling en diefstal in precies deze rangorde het meest hevig was 
(grafiek 2). Mishandeling en diefstal raken de eigen reproductie immers het minst. 
Vervolgens zette ik deze waarden af tegen de gemiddelde gevangenisstraffen voor dit soort 
delicten. Het opleggen van gevangenisstraffen voor een bepaald delict gebeurt – naar de 
huidige inzichten – conform rationele richtlijnen. Het blijkt echter dat zowel de werkelijk 
opgelegde straffen als de maximum straffen die het wetboek zijn opgenomen correleren met 
de gemiddelden van geschoktheid zoals die door de bevolking in Nederland worden ervaren. 
De correlatie is zo sterk dat er een causaal verband mag worden aangenomen (grafiek 3). 

 
Grafiek 2: Gemiddelde scores voor emotionele geraaktheid door de dood, verkrachting, 
kindermisbruik, mishandeling, diefstal en verlies bij groepsleden (familie en/of 
afhankelijkheidsrelatie) uitgesplitst naar mannen en vrouwen. 
 



  
Grafiek 3: Werkelijk opgelegde straffen in gevangenisdagen in 2008 (y-as), afgezet tegen de 
aangegeven mate van geschoktheid bij de afzonderlijke delicten (x-as).  
 
De straf die opgelegd wordt, wordt dus voor een groot deel bepaald door de emotie. Sterker, 
de maximumstraffen die in het wetboek opgenomen zijn, zijn vermoedelijk ook ingegeven 
door emotie. De hoogte van onze straffen wordt dus gerechtvaardigd door onze emotionele 
geraaktheid. Een zesde aanwijzing dat ons recht een resultante is van feitelijke biologische 
mechanismen. Merk op dat hieruit ook kan worden afgeleid dat de kloof tussen rechters en 
burgers op het punt van straffen niet zo groot is als wel eens wordt gesuggereerd. 
 
Verschillende uitingen van één principe 
 
Een veelgehoorde reactie op het voorgaande is dat mijn model reductionistisch is. Ik zou het 
complexe willen reduceren tot simpele eigenschappen van genen en dat is onmogelijk, is de 
onmiddellijke aanvulling. Deze reactie doet geen recht aan de theorie. Met nadruk en 
herhaaldelijk heb ik aangegeven dat de eigenschappen van genen werken als een generator in 
een min of meer chaotische omgeving. Deze eigenschappen vormen de code die orde in de 
chaos creëert. Het gevolg is dat er fantastische en ingewikkelde fractale structuren ontstaan, 
die beter te begrijpen zijn als we ook de eerste ‘beweger’ kennen. Deze structuren kunnen op 
diverse niveaus bestudeerd worden, vanuit de biologie, de psychologie, de sociologie, de 
antropologie en het recht bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zal de kwaliteit van de kennis toenemen 
als men zich bewust is van het fractale verband dat er bestaat tussen deze niveaus en 
disciplines. Begrippen als reductionisme en determinisme zijn in dit verband niet van 
toepassing, omdat met dezelfde code in een andere omgeving altijd enigszins andere 
structuren zullen ontstaan. Hiermee is ook meteen het antwoord gegeven op de vraag naar de 
verschillen in culturele uitingen van het recht. Hoe verder men van de bron komt – i.e. de 
directe effecten op de reproductie van onze genen kleiner zijn –, hoe sterker de verschillen 
zullen zijn. Bovendien zijn er vaak meerdere uitwerkingen mogelijk bij een bepaald 
evolutionair gegeven. Fruehwald wijst er op dat in de VS het recht op het dragen van wapens 



bestaat. Sommige Amerikanen beschouwen dat als een grondrecht. Maar de biologische 
basisnotie is het recht op zelfverdediging. Dit recht kan ook ingevuld worden door een 
algeheel verbod op wapens, preventief dus. Juist de verschillende culturele uitingen van 
eenzelfde principe vormen een aanwijzing dat de natuur de onderliggende principes van ons 
recht dicteert. Een zevende aanwijzing. 
 
Recht en moraal bij de Aboriginals 
 
Dit voorjaar paste de Australische studente Penelope Swales mijn theorie toe op de 
ontwikkeling van het recht bij de Aboriginals. Ze kwam tot de conclusie dat de ontwikkeling 
van het recht op exact dezelfde manier heeft plaatsgevonden op het Australische continent 
vóór de komst van de blanken. Het recht diende daar om de honderden stammen in harmonie 
met elkaar te laten leven. Hoewel het rechtssysteem van de Aboriginals sterk verschilt van het 
Westerse recht, zijn de genoemde principes haarfijn te herkennen. Maar afgezien daarvan, 
moraal en recht zijn volgens de Aboriginal sterk met elkaar verweven. Voor hen was er geen 
twijfel mogelijk, het recht komt uit de natuur voort. Het recht is ‘a way of life completely 
governed by a system of beliefs’.7 Sancties waren sterk verbonden met de behoefte om 
emotionele uitbarstingen van de gemeenschap te kanaliseren. En is dat eigenlijk niet ook het 
geval in het Westerse strafrecht? 
De toepassing van de theorie op het rechtssysteem van de Aboriginals, laat andermaal zien dat 
mijn biologische theorie noch deterministisch, noch reductionistisch is. De onderliggende 
biologische mechanismen zijn ook herkenbaar in zeer afwijkende rechtsstelsels. De functie en 
uitgangspunten blijven identiek. Een achtste aanwijzing dat recht voortkomt uit onze 
biologische natuur. 
 
Resultaten van neuro-imaging 
 
De neurobiologische theorie ‘Somatic Marker Hypothesis’ stelt dat emoties richtinggevend 
zijn in menselijke beslissingen. Een deel van de prefrontale cortex (vmPFC) blijkt een grotere 
activiteit te tonen wanneer een morele beslissing tot schade bij een ander zal leiden. De 
vmPFC lijkt de consequenties van onze beslissingen te berekenen alvorens we de knoop 
doorhakken. Volgens de theorie worden emoties gevormd door chemische veranderingen in 
het lichaam, die getest kunnen worden door de ‘Skin-conductance response’. Het bewustzijn 
ervaart deze reactie vaak als ‘aversie’ of ‘wens’. Onze fysieke hersenen worden dus actief bij 
morele beslissingen. Sterker, Buckholtz et al. toonden aan dat hersengebieden die betrokken 
zijn bij emoties, ook worden geactiveerd bij morele, economische en juridische beslissingen. 
Zij zien hierin een sterke aanwijzing dat ‘our modern legal system may have evolved by 
building on preexisting cognitive mechanisms that supprt fairness-related behaviors’. Een 
scheiding tussen emotie, moraal en recht is niet mogelijk.  Een negende aanwijzing dat onze 
notie van recht voortkomt uit fysieke processen. 
 
Impliciete afleiding van feiten 
 
Een tiende aanwijzing vinden we in het proefschrift van Maria IJzermans die op 29 juni 2011 
promoveerde op ‘De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel’. Ze stelt onder 
andere vast dat de emotionele beleving de geëmotioneerde informatie verschaft over ‘de 
waarde van het object en de waarden van het subject’ (p. 132). Hume zegt niet veel anders. 
Onze ‘hartstochten’ beslissen tussen goed en kwaad, niet de rede. Het enige verschil is dat we 
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tegenwoordig weten dat emoties producten zijn van fysieke processen. Universitaire vakken 
als Biologische grondslagen van de psychologie, Hersenen en gedrag en Evolutionaire 
Psychologie, zelfs de studierichting Psychobiologie leren dat emotie en gedrag uitvloeiselen 
zijn van biologische mechanismen. IJzermans gaat er dus impliciet van uit dat onze normen 
uitvloeisels van fysieke processen zijn. Hume had dit zeker erkend, als hij de hedendaagse 
psychologische inzichten tot zijn beschikking had gehad. Impliciet erkennen de meesten van 
ons dat normen niet los gezien kunnen worden van onze biologische oorsprong. Een 
biologische theorie van het recht zal naar mijn overtuiging dus veel beter aansluiten bij onze 
intuïtieve denkpatronen. Sterker, de theorie zal voorspellingen kunnen doen. Waar de huidige 
rechtsfilosofische theorieën over de oorsprong van het recht hun toevlucht moeten nemen tot 
de black box drogreden, kan het recht met een biologische theorie op termijn verankerd 
worden in de empirische wetenschap. 
 
Natuurrechtleer zonder black box 
 
Kaptein heeft mijn theorie eerder in het NJB schamperend ‘Gommer’s natuurrechtsleer’ 
genoemd.8 Westerman besloot haar ‘The disintegration of natural law theory’ in 1997 met de 
stelling dat het geen zin heeft om een nieuwe variant op het natuurrecht te ontwikkelen. Iedere 
poging is gedoemd te mislukken. Inmiddels moet ik erkennen dat Kaptein gelijk had. Deze 
biologische theorie van het recht heeft alle kenmerken van een natuurrechtsleer. Laat ik de 
criteria van Westerman kort langslopen.9 Er zijn universele en eeuwige principes op grond 
waarvan het positieve recht wordt gerechtvaardigd (1). Inderdaad kunnen genen en hun 
eigenschappen die aan het begin van al het aardse leven zijn, beschouwd worden als 
universele principes. En evenzeer geldt dat mensen daden van anderen onbewust beoordelen 
op grond van deze principes.  
Deze principes zijn gegrondvest in de natuur (2). Aan dit criterium is voldaan aangezien 
genen bestaan uit moleculen en dus volledig fysieke verschijnselen zijn. Ook de omgeving 
waarin zij werken is van fysieke aard. Zelfs ons gedrag en onze gedachten blijken uit deze 
fysieke processen voort te komen.  
Het derde criterium is dat mensen deze principes kunnen ontdekken met behulp van de rede 
(3). Nu, met behulp van de rede - waar ik persoonlijk het zelfbewuste denken onder versta dat 
ontstaat als gevolg van signalen in fysieke neurale netwerken - kunnen we de onderliggende 
principes kennen en eventueel omzetten in regels en wetten.  
Het laatste criterium is dat positief recht pas moreel verplichtend is, als het gerechtvaardigd 
kan worden op grond van deze principes (4). Ook hierop kan bevestigend beantwoord 
worden. Als de overheid in het positieve recht vastlegt dat voortaan alle eerstgeborenen 
gedood moeten worden, dan is deze wet niet verplichtend. Sterker, er mag van de ouders 
verwacht worden dat zij deze wet naast zich neer zullen leggen. Of zoals een andere 
Australische studente stelde: Het Westerse recht is voor Aboriginals niet verplichtend, zolang 
westerlingen dat recht gebruiken om als free riders te profiteren van hun nalatenschap. 
Dat een dergelijke natuurrechttheorie onmogelijk is, omdat een behoren nooit van een zijn 
kan worden afgeleid, zoals Westerman stelt, blijkt een cirkelredenering. Op het moment 
immers dat blijkt dat het behoren wel van het zijn kan worden afgeleid is er de facto sprake 
van een natuurrechtleer. En als de natuur nooit verplichtend kan werken, wat werkt dan wel 
verplichtend? Als wij onze normen niet afleiden van de eigenschappen van onze 
onderliggende genen, genen die de eerste ‘bewegers’ van ons bestaan zijn, waar baseren we 
ze dan wel op? Juist het stellen dat de natuur géén normen kan leveren, introduceert 
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onvermijdelijk een dualisme waar de wetenschap niets mee kan. Er wordt een black box 
gecreëerd waarvan het raden is wat de inhoud is. Daarmee is de ontkenning van de noodzaak 
van een natuurrechtleer feitelijk het via een omweg binnenhalen van een onbeschreven 
dimensie die juist de natuurrechtleer van Thomas van Aquino onhoudbaar maakte.  
Het derde bezwaar tegen de natuurrechtsleer zou zijn dat het ondoenlijk is om biologische 
basismechanismen te vertalen naar positief recht. Het is precies dit argument dat 
tegenstanders van een natuurrechtsleer mij voor de voeten werpen. ‘Leg dan maar eens uit hoe 
artikel 18 van de Auteurswet gegrondvest is in het principe van reproductie en reciprociteit.’10 
Enerzijds wordt gesteld dat het ondoenlijk is, anderzijds wordt mij gevraagd om het antwoord 
binnen enkele jaren te geven. In dit artikel heb ik laten zien dat sommige wetten een bijna 
rechtlijnig verband met biologische mechanismen vertonen. Bij andere wetten zal het verband 
complexer liggen. Dit laatste doet niets af aan mijn conclusie dat er simpelweg geen andere 
weg is voor een empirisch wetenschapper. Het is een keuze tussen de black box of empirische 
wetenschap. De meeste wetenschappers hebben sinds de scholastiek voor het laatste gekozen. 
 
Conclusie 
 
Sinds de teloorgang van de natuurrechtleer zijn er vele ontdekkingen gedaan die een herziene 
natuurrechtleer onvermijdelijk maken. Met name de laatste 25 jaar zijn bijzondere 
mechanismen blootgelegd die niet genegeerd kunnen worden. Psychofysieke reacties, het 
bestaan van VENs, de bijzondere eigenschappen van fractals, de ontwikkeling van onze 
hersenen, straf die nodig blijkt voor de instandhouding van samenwerking binnen groepen, 
emoties waarmee straffen gerechtvaardigd worden, resultaten van neuro-imaging, ze wijzen er 
allemaal op dat de rechtvaardiging van normen niet los gezien kan worden van biologische 
drijfveren. Desalniettemin blijven de aanhangers van black box theorieën die gefundeerd zijn 
in de Rede, Vanzelfsprekendheid, God, de Samenleving of het Systeem de gedachte dat het 
behoren uit het zijn wordt afgeleid blindelings afwijzen. Naar mijn overtuiging staan zij aan 
de verkeerde kant van de geschiedenis. Een paradigmaverandering in het denken over de 
grondslagen van het recht is onontkoombaar en wordt meer dringend naarmate de 
natuurwetenschappen meer bewijzen op tafel leggen. 
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