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XII. BESTAAT DE VRIJE WIL ?  

 

 
Reuters 

 
Uit vrije wil? Gaza November 2012.       

 

De 18-jarige soldaten die nu Gaza bombarderen, beslissen zij met 

hun vrije wil? Neen, ze voeren bevelen uit, liefst zonder nadenken. 

Misschien zullen ze, na hun de-briefing en terugkeer in familiekring, 

waar ze gevierd worden als helden, ongerust worden over een onbehagen: 

waar komt dat toch vandaan? Was het die fout gerichte bom die de 
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verkeerde familie doodde? Misschien zullen ze, veel later, hun oudere 

kameraden vervoegen van Breaking The Silence
1
, die getuigen over hun 

legerdienst, hoe de rechten van anonieme Palestijnse families dagelijks 

duizendvoudig geschonden worden – op bevel. 

En de raketten bestuurders in Gaza, handelen zij na diep nadenken 

en zonder druk van buitenaf? Soms denk ik: ze mikken blijkbaar meestal 

op vage gronden, er vallen nauwelijks Israëlische slachtoffers. Is dat 

bedoeld, of komt het door de slechte kwaliteit van het besturingssysteem? 

In elk geval: de bewoners van Gaza zitten al jaren als ratten in de val, hun 

energie- en drinkwater bevoorrading afgesneden, woningen en 

regeringsgebouwen rondom storten ineen onder de bommen van Bibi 

Nethanyahu en Ehud Barak. Welke vader, moeder, jonge man, kan nog 

vrij en helder denken in deze apocalyps? 

Ahmed Jabari leek nog helder te kunnen denken en praten, vermits 

hij samen met de Egyptische overheid en Joods onderhandelaar Gershon 

Baskin naar een formule zocht voor een langdurig wapenbestand, en 

tegelijk jonge heethoofden trachtte te weerhouden raketten af te vuren. 

Dat lezen we in het Israëlische dagblad Haaretz, en bij de Union des 

progressistes Juifs de Belgique
2
. Maar, zoals we allen weten, was de 

perfect gemikte Israëlische raket op de auto van Hamas leider Jabari het 

begin van de huidige aanval op Gaza. 

En CIA-baas generaal David Petraeus, besliste hij vrij en helder 

van geest, toen hij de liefde bedreef met zijn biografe ? (wat ze precies 

deden weet ik niet; was het zoals president Clinton met Monica 

Lewinski? De FBI heeft er vast camerabeelden van; journalisten zijn er 

verwoed naar op zoek, reken maar!). Of was de generaal zijn vrije wil 

kwijt, en willoos overgeleverd aan zijn dierlijke instincten, die alle 

waarden zoals het huwelijk, en zijn plicht tegenover het vaderland, aan 

hun laars lappen?
3
 

Wat bezielde de FBI agent Fred Humphreys die de e-mails van 

mevrouw Broadwell opvroeg èn ook verkreeg van gmail.com (Google)? 

                                                 
1
 http://www.breakingthesilence.org.il/ 

2
 http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-peace-activist-hamas 

leader-jabari-killed-amid-talks-on-long-term-truce.premium-1.478085      

http://www.upjb.be/spip.php?article480   
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/froels/2012/11/16/gaza-hamasleider-jabari-

vermoord-tijdens-onderhandelingen-over-wapenstilstan 
3
 "Perceptie is de sleutel", schreef Petraeus in zijn proefschrift (Princeton University, 

1987). "Wat beleidsmakers geloven dat heeft plaatsgevonden, is waar het om gaat; 

niet wat werkelijk heeft plaatsgevonden." De politiedienst die voortkwam uit 

Petraeus‟ opleiding kreeg later de bijnaam “de Iraakse doodseskaders”.  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/16/david-petraeus-koning-van-de-

doodseskaders   

http://www.breakingthesilence.org.il/
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-peace-activist-hamas%20leader-jabari-killed-amid-talks-on-long-term-truce.premium-1.478085
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-peace-activist-hamas%20leader-jabari-killed-amid-talks-on-long-term-truce.premium-1.478085
http://www.upjb.be/spip.php?article480
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/froels/2012/11/16/gaza-hamasleider-jabari-vermoord-tijdens-onderhandelingen-over-wapenstilstan
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/froels/2012/11/16/gaza-hamasleider-jabari-vermoord-tijdens-onderhandelingen-over-wapenstilstan
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/16/david-petraeus-koning-van-de-doodseskaders
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/16/david-petraeus-koning-van-de-doodseskaders
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Werkte hij in opdracht, of bevredigde hij een ziekelijke nieuwsgierigheid 

naar seks van anderen, of nog, wilde hij indruk maken op zijn vriendin 

Jill Kelley? 

 Het lijkt alsof zovele, belangrijke daden gedetermineerd worden 

door ongecontroleerde factoren. Is er nog wel iets dat we zelf beslissen? 

En vermits we dit weten, wie kan nog verantwoordelijk/aansprakelijk 

gesteld worden voor eender wat? 

Prof. Jan Verplaetse, professor Moraalfilosofie U. Gent, heeft daar een 

heel gedocumenteerd boek over geschreven:  “Zonder vrije wil. Een 

filosofisch essay over verantwoordelijkheid”
4
. Waarom dan nog dit 

hoofdstuk over een vraag die al beantwoord is? Hoe kan ik volhouden 

(vorige hoofdstuk 11) dat we onze morele opvattingen moeten omzetten 

in onze daden; en dat afwezig blijven, immoreel is (Karl Jaspers)? 

Het eenvoudige antwoord is, dat ik al een repliek schreef op een eerder 

artikel van Jan Verplaetse; zijn boek verscheen pas nadien.     

 

De vrije wil bestaat niet. En wat dan nog?  
 Jan Verplaetse beschreef in De Morgen

5
 enkele nieuwe 

waarnemingen over de werking van de hersenen, en besluit dat de vrije, 

bewuste wil niet bestaat. Ergens in onze hersenen worden de beslissingen 

genomen vooraleer we ons daarvan bewust worden.  

Maar welke consequenties volgen hier nu uit? Verplaetse laat  

doorschemeren dat rechtspraak en opvoeding moeten aangepast worden. 

Maar is het zijn bedoeling mensen te ontheffen van hun 

verantwoordelijkheid? Mogen misdadigers en andere actoren niet meer 

afgerekend worden op de gevolgen van hun daden? Worden wetten, 

normen en waarden onhoudbaar? Moeten jongeren niet meer nadenken 

voor ze handelen? Nee toch? Meer duidelijkheid is hier gewenst. Als 

vrijzinnig humanist geloven we niet in een plicht jegens een god, wèl 

erkennen we verplichtingen van eenieder, tegenover alle anderen, de 

samenleving, de natuur, de planeet. 

 

Conditionering en gedrag 

Iedereen kan vaststellen, dat onze emoties, gedachten en daden 

beïnvloed of bepaald worden door een veelheid van externe en interne 

factoren die het individu niet bewust beheerst. Maar het is evengoed juist, 

dat verboden en verplichtingen, wetten, gedragsregels over goed en 

kwaad, een sterke of zeer sterke motivatie of deterrent vormen bij ons 

handelen. Vrijwel iedereen wordt op deze wijze geconditioneerd, zij het 
                                                 
4
 “Zonder vrije wil. Een filosofisch essay over verantwoordelijkheid”. Nieuwezijds, 

2011. 
5
 3 mei 2008. Later vertelde Verplaetse op het symposium van BreinWijzer dat de titel 

door De Morgen was geformuleerd, en dat er hier en daar in zijn tekst geschrapt was.  
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dat niet elk individu in precies dezelfde regels gelooft, dat de incentives 

(voordelen voor de dader) sterk kunnen variëren, en dat sancties, onder 

hun diverse vormen, niet even bedreigend zijn voor elkeen (de pakkans 

varieert, enz). 

Naast het opleggen aan de mensen van gedragsregels en straffen, 

moeten we ook de (andere) factoren onderzoeken die ongewenst gedrag 

veroorzaken/bevorderen; en vervolgens deze vermijden. In feite zijn vele 

wetenschappen voortdurend bezig met de vele oorzaken te analyseren van 

het menselijk (en dierlijk) gedrag, zowel het gedrag van individuen, als 

van groepen. We kennen vandaag de (externe) oorzaken van een aantal 

kankers, en van malaria, tuberculose en kinderverlamming, en die 

oorzaken kunnen in principe sterk verzwakt of uitgeschakeld worden. Het 

menselijk gedrag is ingewikkelder. Maar vereenvoudigend weten we 

bijvoorbeeld, dat als mensen beloond worden, met geld of grondbezit, of 

op andere wijzen, ze tot zeer veel bereid zijn, dat wil zeggen: ze zijn te 

verleiden tot uitbuiting, tot het grofste bedrog, tot de vreselijkste 

geweldmisdaden, maar ook tot edele prestaties en zelfopoffering. Wegens 

dit verband is het omkopen van ambtenaren strafbaar, en zou zeer 

algemeen aan de oude wijsheid kunnen herinnerd worden: zet de kat niet 

bij de melk, of nog: de gelegenheid maakt de dief
6
. Homo sapiens 

verschilt hier weinig van andere diersoorten, die ook geconditioneerd 

worden door hun noodzaak water en voedsel te vinden, en zich voort te 

planten.  

Het hoge testosteron gehalte van mannelijke individuen 

determineert, zoals welbekend, allerlei gedragingen, al worden er vele als 

taboe of misdadig beoordeeld. Lichamelijk geweld wordt bijna uitsluitend 

door mannen gebruikt, in seksuele handelingen maar ook in hun 

verwerving van grondgebied en geld (in oorsprong plaatsvervangend voor 

voedsel). Gedragsbioloog prof. Mark Nelissen (U. Antwerpen):: “Het 

overgrote deel van de agressie wordt gepleegd door jonge mannen, zo 

ergens tussen de 15 en 25 jaar oud. Dat zien we over de hele wereld, bij 

alle volkeren en culturen. Oorlogen, misdaden, hooliganisme, 

risicogedrag… het zijn vooral deze jonge kerels die aan het werk zijn. 

Testosteron komt zeven tot tien maal meer voor bij mannen dan bij 

vrouwen, en ligt aan de basis van veel masculiene kenmerken. Een ervan 

is agressie”7. 

Oorlogen, zegt de Egyptische arts en schrijfster Nawal El Sadaawi, 

worden steeds gevoerd omwille van economische belangen
8
. 

                                                 
6
 Bvb. verplicht de Belgische wetgever ons een geparkeerde wagen af te sluiten. 

7
 www.ch-darwin.eu/bril/agressief.htm  

8
 Economische belangen worden in het discours van de oorlogvoerenden meestal niet 

openlijk als reden voor de oorlog bekendgemaakt. Vaderlandsliefde, godsdienst, de 

bedreiging door de ander, soms taal, worden vaker gebruikt.  

http://www.ch-darwin.eu/bril/agressief.htm
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Maatschappelijke factoren die ons sturen 

Dat groepen mensen een ander gedrag vertonen dat alleenstaande 

individuen, is ook in de rest van de dierenwereld  welbekend
9
. Ofschoon 

leden van een groep niet verbonden zijn door een draad of een chemische 

stof, versterken ze elkaar, en ondernemen ze acties zoals stakingen, 

opstanden, revoluties, kruistochten, veroveringsoorlogen, maar ook 

zinloze baldadigheden zonder (herkenbare) finaliteit. Collectieve 

moordpartijen en groepsverkrachtingen kunnen wèl biologisch 

geïnterpreteerd worden. Een samenscholingsverbod, en een 

uitgangsverbod is dan ook een frequente maatregel van een machthebber 

die zich bedreigd voelt. 

Een andere sterke factor die ons (en het dierlijk) gedrag bepaalt, is 

een relatie van gezag of macht: zoals tussen de hond en zijn baas, tussen 

de gelovige en zijn god, bij gijzelingen, in hiërarchische structuren zoals 

het leger, het traditionele gezin, en de RK hiërarchie. Een vergelijkbare 

relatie bestaat tussen de burgers enerzijds, en politie en gerecht 

anderzijds; en tussen werkgever en werknemer.  

Een derde groep uitwendige factoren die ons gedrag conditioneren, 

is de beschikking over instrumenten: wie een computer met internet bezit, 

zal surfen; wie een auto heeft, wil rijden, wie wapens en munitie bij de 

hand heeft, zal ze vroeg of laat willen gebruiken, en ermee dreigen. 

Onbemande tuigen worden vlotter ingezet. Wegens dit verband hebben 

bijna alle maatschappijen steeds het bezit van wapens zeer sterk 

gereguleerd (een notoire uitzondering zijn de VS, maar zelfs daar kunnen 

burgers legaal geen raketten of atoomwapens kopen). Instrumenten 

determineren zeer sterk het wetenschappelijk onderzoek, de landbouw en 

de industriële productie, en de oorlogvoering, en beïnvloeden de 

internationale politiek. 

De gelijktijdige inwerking en interacties van al deze factoren 

beslissen over onze handelingen. En deze opsomming is vèr van volledig, 

denk bijvoorbeeld nog aan de dagelijkse en diepgaande beïnvloeding van 

onze beeldvorming en emoties door de diverse media. Die grijpt 

grotendeels buiten ons bewustzijn plaats: we beseffen niet wààr precies 

onze informatie en oordeel en emoties vandaan kwamen; ze zijn deel van 

onszelf geworden, zoals we de naam van onze ooms en tantes kennen, of 

                                                 
9
 Een mooi geval van groepsoptreden ziet men in de filmopname “Battle at Kruger” 

waar een kudde buffels het collectief opneemt tegen vier leeuwinnen die een kalf 

hebben buitgemaakt. Tevens een bewijs van empathie voor niet-verwanten binnen 

dezelfde diersoort www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM   

http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM
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de tafel van vermenigvuldiging
10

.  De rol van de schoolse opvoeding op 

ons gedrag ligt voor de hand; al ben ik geneigd die als iets minder 

doorslaggevend in te schatten. Het gedrag van leeftijdsgenoten, in en 

buiten de school, heeft meestal meer impact
11

. 

Het maatschappelijk wijzigen van al deze factoren, in een gewenste 

zin, is natuurlijk een heel ander paar mouwen
12

. En wat is “gewenste 

zin”? Welke maatschappij willen we? Die vraag gaat over de opbouw van 

een ethica. Gelovigen steunen zich op uitspraken van hun god en zijn 

plaatvervangers. Vrijzinnigen bouwen een ethica op met de ratio, en veel 

(gevoelsmatige) keuzen over wat waardevol is. Wel zou het kunnen dat 

de moeilijkheidsgraad om al deze factoren te beïnvloeden in de gewenste 

zin, ertoe bijdraagt dat samenlevingen een zeer grote 

verantwoordelijkheid leggen bij de individuele dader. Het is diens “vrije 

wil” die dan benadrukt wordt. 

 

Niets nieuws onder de zon 

Zijn de recente experimenten over de onbewuste hersenprocessen 

nu zo wereldschokkend? De maatschappij houdt reeds lang rekening met 

het bestaan van invloeden allerhande die een individu of groep individuen 

conditioneren of determineren tot gevoelens, gedachten en gedragingen. 

Verplaetse geeft zelf het voorbeeld van de rechtspraak waar 

ontoerekeningsvatbaarheid en psychopathie de dader ontslaan van 

verantwoordelijkheid, of gedeeltelijk. . Ook worden toegepast in de 

rechtspraak: “verzachtende omstandigheden”, “onweerstaanbare drang”, 

“jeugdtrauma”, “als kind misbruikt”, “hij is ziek”, “hij is verslaafd”; of 

ook nog: “alles ging volgens de regels”, “we passen enkel de wet toe”, 

“we voerden een opdracht uit”. Het zijn allemaal verschoningsgronden 

die buiten de “vrije wil” van de individuele dader liggen, en aanvaard 

worden als reden voor vrijspraak of lichtere straf of niet-vervolging. 

Jaloersheid is een oncontroleerbare emotie met een verwoestende kracht, 

en heeft al vaak jury‟s overtuigd om geweldplegers vrij te pleiten. Vaak 

betreft jaloersheid de partner en een concurrent(e) – bij andere zoogdieren 

zouden we dit fenomeen eenvoudig interpreteren als selectie bij de 

                                                 
10

 Van de meeste informatie en overtuigingen weten we niet meer waar ze vandaag 

komen; we ervaren ze als “eigen”. Geheugenonderzoeker prof. Draaisma noemt dit 

“cryptamnesie”: de herinnering aan een externe bron is weg. 
11

 Zie ook: Judith Rich Harris: “Het misverstand opvoeding. Over de invloed van 

ouders op kinderen”,  479 blz., 1998, uitgev. Contact. 
12

 Er zijn voorbeelden te over hoe moeilijk het is, menselijk gedrag te wijzigen.  

Hoe kunnen we het geweld van jongeren jegens ouderen voorkomen? Hoe 

beïnvloeden we de Israëlische regering om onderhandelingen te beginnen met de 

verkozen regering van Hamas? Hoe stoppen we de oorlog in Congo? Hoe kunnen 

politieke partijen de kiezer overtuigen voor hen te stemmen? Enz, enz. 
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voortplanting. Maar bij mensen bestaat er bovendien jaloersheid voor 

materiëel bezit: duurdere merkkleding, een grotere auto, een sjieker huis, 

meer land. 

Zeer actueel zijn externe verschoningsgronden telkens daden 

worden verantwoord door “onze veiligheid”. “Veiligheid” doet beroep op 

ons overlevingsinstinct, de diepst gewortelde fundamentele drijfveer van 

alle levende wezens; zelfs zonder hersenen is dit instinct actief. Angst 

voor “onze veiligheid” rechtvaardigt opschorting van wetgevingen, 

diefstal van eigendom van anderen, vernederingen, doden van mensen, 

vernietigen van gebouwen, woningen, bruggen, musea, 

electriciteitscentrales, van olijf- en citroenboomgaarden, van 

drinkwaterbronnen. Angst voor onze veiligheid rechtvaardigt 

“vluchtelingenkampen”, etnische zuiveringen, roadblocks, en...oorlog : 

preventief, en als “represaille”. “Het leger heeft een Hamas militant 

gedood”.   

Merk op hoe de verschoningsgrond, de rechtvaardiging, vaak 

beroep doet op een bedoeling, een intentie die in het hoofd zit van de 

daders, veel meer dan te kijken naar de zichtbare gevolgen van de daden. 

Het bombarderen van Gaza dient om de veiligheid van de Israëlische 

burgers te verzekeren, zegt de legerwoordvoerder. Alle dagen worden 

verschoningsgronden toegepast op economische handelingen. Daar wordt 

niet over “vrije wil” gesproken, maar over “vrije markt”. Beslissingen 

van bedrijfsleiders met vèrstrekkende gevolgen voor werknemers en 

consumenten, worden gemotiveerd door „concurrentievermogen‟, 

„noodzaak tot saneren‟, „verwachtingen van de aandeelhouders‟, en zelfs: 

‟de markt‟ - alsof dat het Noodlot is.  Als de prijzen stijgen, wordt dat 

niet „vrij‟ beslist door de leveranciers en handelaren die hun prijzen 

verhogen, maar door de internationale marktprijzen, ja zelfs door de 

indexkoppeling! Ook regeringen zeggen meermaals dat ze verplicht 

worden tot deze of gene maatregelen: door Europa, door het IMF, door de 

Troika. En steeds vaker: door gemaakte afspraken, “we hebben beloofd”, 

door onze schuld, door de Wereldhandelsorganisatie, “onze NATO 

verplichtingen”, de competitiviteit van de bedrijven.     

Andere varianten voor het zelfverklaarde opheffen van de “vrije 

wil” zijn: “het is gods wil”, “we hebben dit aan onze kiezers beloofd”, 

“onze lezers/kijkers verwachten dit”. De vrije wil van journalisten 

speelde geen rol bij het afluisteren van de privégesprekken tussen 

Michèle Martin en Denis Lejeune: dat was een toevallig ongeluk doordat 

een gsm om de grond viel, zegt ene Pieter Verbeeck op het VRT nieuws. 

 

Aansprakelijkheid is een regel van de samenleving 

Moeten we nu, na het voorgaande, tot de vaststelling komen dat de 

maatschappij reeds de individuele verantwoordelijkheid heeft opgeheven, 
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alsof een individu inderdaad niet beslist ? Het zou de actoren wel goed 

uitkomen, natuurlijk: niemand nog schuldig! Maar ook niemand nog 

verdienstelijk. In hoofdstuk 5 hebben we maatschappelijk ontwikkelingen 

beschreven, zoals de nieuwe wet op de minnelijke schikking, die 

aansprakelijkheid in grote mate hebben opgeheven. 

Ik ben geneigd veel opgesomde verschoningsgronden te 

verwerpen, en de betrokken individuen ter verantwoording te roepen. 

Alvast voor het Nürembergtribunaal werd Befehl ist Befehl niet aanvaard; 

de bevelen kwamen wel van Hitler. Wat als de bevelen komen van Bush 

of Nethanyahu, of van een anonieme veiligheids”expert”
13

? Het 

Nuremberg-principe werd ook later onderuit gehaald door een bijzondere 

Argentijnse wet, “Verplichte gehoorzaamheid”, die lagere officieren 

buiten vervolging stelt voor de misdaden begaan tijdens de militaire 

dictatuur; president Alfonsin deed deze toegeving onder druk van een 

nieuwe militaire staatsgreep
14

.  

Samengevat: de maatschappelijke regels en gewoonten zijn reeds 

lang gedeeltelijk in overeenstemming met de nieuwe vondsten van de 

neurofysiologen over de onbewuste beslissingen. Een verdienste moet 

zeker toekomen aan Sigmund Freud en andere zielknijpers (zoals Maarten 

Toonder ze noemde). Maar werd al niet veel vroeger de menselijke natuur 

en haar dwingende bevelen haarfijn uit de doeken gedaan door Homeros 

en in de Griekse tragedies? Speelden zijn hormonen ook bij Adam geen 

parten toen hij zich door Eva liet verleiden tot het Kwaad? 

De wetenschappelijke ontdekkingen van de neurowetenschappen,  

bevestigen oudere rationele argumenten en maatschappelijke regels: dat 

de vrije wil in letterlijke zin niet bestaat. En wat dan nog? 

Rond 3300 voor Christus hield men op kleitabletten de 

boekhouding bij van zakken graan en stuks vee; goede rekeningen maken 

goede vrienden, wist men toen al. Dat was in Oeroek, of Uruk, in 

Mesopotamië, een bakermat van de beschaving. Uruk ligt ten noord-

oosten van de nieuwe Eufraat, halverwege tussen Bagdad en Al Basra, 

vandaag welbekende namen, want het is Irak. Ja, het land van Saddam 

Hussein, later van Bush en Petraeus. Gilgamesh, van het gelijknamige 

epos, was koning van Uruk. Het museum van Bagdad werd geplunderd 

na de Amerikaans-Britse invasie van 2003. 

           

                                                 
13

 Men herinnert zich het terreuralarm dat in ons land op 21 dec. 2007 werd ingesteld, 

waarover zelfs achteraf een parlementscommissie geen bevredigende uitleg kon 

krijgen. Later bekritizeerde het comitee-P de almacht in deze van één ambtenaar, 

zonder echter een grondige wijziging voor te stellen. 
14

 De Morgen 2/4/09. 
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Eerste schrift, 3100-2900 voor Chr., Uruk III script. Metropolitan Museum of Art, NY, VS

15
. 

 

De allerbelangrijkse vraag, en de moeilijkste, is welk kwaad moet 

bestreden worden, en welk goed moet worden nagestreefd, en hoe. En dat 

vind ik ieders verantwoordelijkheid, vrije wil of niet. 

Verantwoordelijkheid en strafbaarheid kunnen en moeten losgemaakt 

worden van het ouderwetse vrije wils-begrip. Misschien lijkt dat onfair 

tegenover het individu dat gedetermineerd is. Maar dit determineerd zijn 

is mede bepaald door zijn maatschappelijke conditionering (rationeel, 

emotioneel, onbewust...) en door zijn of haar besef, dat hij/zij ter 

verantwoording zal worden geroepen. 

                                                 
15

 http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1988.433.1  

Early writing was used primarily as a means of recording and storing economic 

information, but from the beginning a significant component of the written tradition 

consisted of lists of words and names that scribes needed to know in order to keep 

their accounts. This tablet most likely documents grain distributed by a large temple. 
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Verantwoordelijkheid, strafbaarheid of beloning zijn maatschappelijke 

eisen (waarden). Daarentegen behoren de wetenschappelijke 

ontdekkingen over ons gedrag e a, tot de categorie van de feiten. 

Eenvoudig uitgelegd: determinisme van de moraal   

Alle levende wezens worden gedreven door twee hoofdfactoren die 

grotendeels of volledig buiten een bewustzijn opereren: de 

overlevingsdrang van het individu (=noodzaak van zuurstof, zoet water 

en voedsel); en de drang tot (seksuele) voortplanting. Zonder deze 

drijfveren sterft een soort uit. Dit is biologische wetenschap.  

Veel menselijke gedragingen, en de regels die daarmee 

samenhangen, zijn het gevolg van deze, eerste of  tweede drijfveer, of 

beide. De strijd om grondbezit en natuurlijke rijkdommen (vruchtbare 

grond, water bossen, olie, kolen, uranium, andere metalen) volgt uit de 

behoeften voor overleving. Vrouwelijke individuen zorgen voor het 

instandhouden van de soort, zij zijn (bijna allen) gedreven om 

nakomelingen te krijgen en groot te brengen. Mannelijke dieren 

daarentegen worden aangedreven door hun testosteron om (vaak 

meerdere) vrouwen te bevruchten. Vechten tegen eigen soortgenoten is 

het werk van mannen, bijna steeds om eigendom te verwerven 

(=overleving), ofwel een uiting van hun bevruchtingsdrift. 

Tegen deze achtergrond van biologische drijfveren ontwikkelen 

zich dan bijkomende activiteiten, zoals verzorging en opleiding van 

nakomelingen; en een heel pak regels, die enkel bij de menselijke soort 

met woorden uitgesproken worden, en deels op kleitabletten, papyrus of 

papier vastgelegd, in wetten en morele geboden, al of niet toegeschreven 

aan een god. “Het morele instinct” wordt gevormd door diverse 

mechanismen, biologische, familiale, maatschappelijke, filosofische, die 

een moraal samenstellen. Dit is de wetenschappelijke benadering van Jan 

Verplaetse die ik bijtreed
16

.  

Vanzelfsprekend geldt dit voor alle morele opvattingen, of wij ze 

nu persoonlijk toejuichen of ze verontwaardigd bestrijden. Als een 

eenvoudig voorbeeld: men kan in de christelijke god geloven, en de 

joodse en moslimregels verwerpen; maar alle drie hebben ze hun 

oorsprong in dezelfde mechanismen. Hun verschillen hebben te maken 

met een andere voedingsbodem: een andere periode, en een andere 

bevolking. Zowel bij Jezus als bij Mohammed hoort men dat ze zich 

afzetten tegen dominante toestanden en opvattingen in hun omgeving. 

Die willen ze verbeteren. Voorschriften die Mohammed bekendmaakt 

zijn antwoorden of reacties op specifieke problemen uit zijn omgeving; 
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 Jan Verplaetse, “Het morele instinct. Over de natuurlijk oorsprong van onze 

moraal”. 331 blz., 2008, Uitgev. Nieuwezijds. 
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althans zo beschrijft Karen Amstrong veel voorbeelden (volgens 

gelovigen gaat dit dankzij een openbaring afkomstig van god). 

 

Oorlog, Mohammed B., Yigal Amir 

Echter, wanneer in de wereld van vandaag regels nodig zijn, gaan 

gelovigen nieuwe en eigen interpretaties geven aan oude openbaringen. 

Eigenlijk is dat natte vingerwerk, dat leidt tot zeer diverse moralen bij 

verschillende joden, respectievelijk christenen respectievelijk moslims, 

ofschoon ze zich telkens op één eeuwenoud schrift beroepen. Die nieuwe 

interpretaties worden soms helemaal gedetermineerd door individuele 

emoties en situaties; ze worden gemakkelijk tegenstrijdig met de 

eeuwenoude uitspraken. Zo zijn de multipele oorlogen die door 

christenen worden begonnen, tot op vandaag, (evengoed tegen andere 

christenen als tegen andersdenkenden), moeilijk verenigbaar met de 

boodschap van Jezus over liefde voor de medemens, het bieden van de 

andere wang, de werken van barmhartigheid, enz. De overtuigde moslim 

die filmmaker Theo van Gogh vermoordde, Mohammed B., heeft een 

filosofische rechtvaardiging gegeven van zijn daad. Hij verwerpt de 

Nederlandse wetten, omdat alleen al‟Lah wetten mag maken. Maar prof. 

Ruud Peters, Universiteit van Amsterdam, zegt dat volgens de klassieke 

leer van de shari‟a, een moslim die zich buiten het gebied van de islam 

ophoudt met toestemming van de niet-islamitische heerser (zoals in 

Nederland), gebonden is aan de plaatselijke wetten. Het feit dat de niet-

islamitische regering hem bescherming verleent impliceert een 

wederkerige overeenkomst of verdrag op grond waarvan de islamitische 

bezoeker de plaatselijke niet-moslims niet als vijanden mag beschouwen, 

en hen van leven noch eigendommen mag beroven
17

. Mohamed B. moest 

dus op zoek gaan naar een legitimering van zijn moord, hij ging zijn 

eigen regeltje construeren, Hij zocht en vond een 14e eeuwse fatwa over 

het doden van wie de Profeet beledigt; fatwa die echter binnen de 

islamwereld was afgekondigd, maar die M.B. geëxtrapoleerde naar 

zichzelf in Nederland. Daaraan voorafgaand bestond reeds zijn verlangen 

om in verzet te komen. 

Voor een gelovige jood is het doden van een andere jood de ergste 

zonde. Dat heeft de moordenaar van minister Yitzak Rabin niet 

tegengehouden (1995) ofschoon hij, Yigal Amir, een zeer gelovige jood 

is. 

Bovenstaande drie voorbeelden maken duidelijk dat de morele 

grond voor concrete daden, ook voor gelovigen, in hoofdzaak ligt in 
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 R. Peters, “Islam-bashing en jihad. De radicalisering van jonge moslims in 

Nederland”. In: Mieke Komen (red.), “Straatkwaad en jeugdcriminaliteit”, 2006, Het 

Spinhuis, Apeldoorn. Prof Peters is hoogleraar Islam en islamitisch recht. Hij was vijf 

jaar directeur van het Nederlands Instituut in Cairo.  
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tijdelijke en eerder toevallige lokale situaties, en in de sterke emoties, 

voor en tegen, die ze oproepen. Als vrijzinnig humanist zou ik willen dat 

beter wordt nagedacht over alle gevolgen van een daad. Bezin vooraleer 

ge begint; en word u bewust van de keuzen die ge impliciet gaat maken, 

de voorkeuren, de prioriteiten, de benadeelden, de slachtoffers. In die 

bezinning ligt de betekenis van het woord vrije wil voor wie daaraan erg 

gehecht is. Het heft wel niet het geheime en zeer ingewikkelde 

determinisme op dat ons allen leidt.    
 

Met dank aan Jan Verplaetse voor nuttige dicussies. 

 
XIII. DE SEKSUELE MORAAL 

Wordt vervolgd 

 

 

 

 


