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Uit een vitrinekast naast de eettafel haalt de oud-
hoogleraar trots een fossiel die een van de kinderen op 
dat schoolplein vond. Dan komt Verrips’ vijftienjarige zoon 
binnen. Met gebiedende toon zegt Verrips: ‘Wij praten even 
met elkaar, ja? Je moet je maar even vermaken. Doe dat 
maar beneden. Daarna begin je met je huiswerk.’ 

Bent u inmiddels ‘klaar’ met uw jeugd in Schoonrewoerd? Heeft 
u er mee afgerekend?
‘Ik denk niet dat je daar ooit mee kunt afrekenen. Dat zal 
tot aan mijn dood toe blijven. Ik denk dat het in mijn hele 
habitus zit.’
Wat geeft u daarvan aan uw zoon mee?
‘Dat is in ieder geval geen godsbesef. Hij wordt areligieus 
opgevoed. Maar bepaalde opvattingen of houdingen van 
mij zijn zaken die gebouwd zijn in mijn verleden. Die zitten 
nog ergens in mij, en spelen nog een rol. Mijn zoon wordt 
via mij geconfronteerd met een postcalvinistische habitus.’
Dat staat u vast niet helemaal aan.
‘Nee, omdat het voor mij een wurgende habitus was. Hij 
heeft daar nu mee te maken.’ Daarna: ‘Het is iets waar ik 
nooit van los zal komen. De veranderingsprocessen die zich 
in een mensenleven voltrekken zijn nooit radicaal genoeg 
om te leiden tot zo’n breuk.’
Bent u bang dat u iets doorgeeft aan uw zoon waar u eigenlijk 
een hekel aan heeft?

‘Ja, soms zie ik bepaalde gewetenszaken bij hem die ik 
herken. Ethische kwesties. Mag ik iemand uit de klas waar 
ik de pest aan heb op een bepaalde manier behandelen? 
Als mijn zoon zichzelf betrapt op een gedachte aan het 
schoppen van iemand, dan voelt hij zich daar schuldig over. 
Ik merk dat aan hem.’ 

De studies die Verrips de afgelopen decennia lijken veelal 
gelinkt te zijn aan zijn jeugd, aan het verstilde dorp, aan zijn 
afkeer van ‘de geveinsde orde in dat loodzware calvinisme’. 
Ook nu nog komt hij tot nieuwe inzichten. Zo gaf Verrips 
onlangs een lezing over het boek Knielen op een bed violen 
van Jan Siebelink.

‘De calvinistische figuren in dat boek lijken allemaal 
een heel rationele kennis van het metafysische te hebben. 
Ze kennen duizenden verschillende soorten genades, 
duizenden zondes...  Ze lijken precies te weten hoe de vork 
in de steel zit. Maar dat is schijn. Die doorgeleide gelovigen 
kunnen ontzettend goed praten over het goddelijke, maar 
daar gaat het niet over. Je zou het anders moeten zien.

In de kerkdiensten worden bepaalde taaluitingen 
op zo een consistente en langdurige wijze gebruikt, dat 
het mensen in een gemoedstoestand brengt waarin zij 

het goddelijke denken te ervaren. Na zo’n dienst zeggen 
mensen dichter in de buurt van God gekomen te zijn. Dat 
komt door die lichamelijke ervaring. Via de psalmen zingen 
ze zichzelf letterlijk naar een belevingsvorm toe waarin het 
rationele eigenlijk geen rol meer speelt. Het rationele zingen 
is een middel om even afscheid te nemen van het verstand.

Die rare fantasieën van mij in de kerk werden gegene-
reerd door die dominee op de preekstoel, die daar ander-

half uur stond te oreren. Heel weinig kerkgangers hadden 
kunnen navertellen wat ze daar gehoord hadden, maar ze 
voelden zich wel goed.

‘Het is een grote uitdaging voor sociale wetenschappers 
om de emotie, het irrationele, een plaats te geven in onder-
zoeken. De taal laat ons daarin in de steek. We misleiden 
onszelf door te denken in mensen als rationele wezens.’
Het gaat volgens u ook om biologische processen.
‘Ja! Als sociaal-culturele wetenschappers zullen we de boot 
nu niet moeten missen. We moeten kennisnemen van het 
werk van neurowetenschappers, om op die manier een 
dieper besef te krijgen van interne, lichamelijke processen 
in het intermenselijk verkeer.’
Als ik u goed begrijp, gaat het vooral om die biologische processen.
‘Nee. Goudsblom zei dat mensen door en door sociaal zijn, 
zelfs de maag van een Bosjesman functioneert anders dan 
die van een westerling. Dat is waar. Maar daarnaast blijven 
er tientallen vragen over waar Goudsblom het antwoord 
niet op heeft.’
U bedoelt dat de mens een soort biologisch fundament kent, dat 
sociaal gedrag...
‘...mogelijk maakt. En dat betekent dat wij dat biologische 
fundament moeten willen begrijpen. In bepaalde situaties 
voel je je misselijk, bloos je of krijg je kippenvel. Het is 
evident dat bepaalde moslims die die cartoons zagen een 
lichamelijke reactie ervoeren die je niet moet onderschatten. 
Het is een lichamelijke reactie op een sociale situatie. Je kunt 
niet begrijpen wat tussen mensen gebeurt, als je niet weet 
wat er in ze gebeurt. Daar ligt een uitdaging voor sociaal-
culturele wetenschappers.’ 

‘Via de psalmen zingen ze zichzelf letterlijk 
naar een belevingsvorm toe waarin het 
rationele eigenlijk geen rol meer speelt.’

Door: Nico Wilterdink

De evolutie van het sociale

De darwinistische evolutie-
theorie maakt furore, maar 
in de sociale wetenschappen 

is daar nog niet zo heel veel van te 
merken. Wie sociologische of antro-
pologische vaktijdschriften door-
neemt, zal weinig of geen verwij-
zingen naar die theorie aantreffen, 
en de onderwerpen die erin behan-
deld worden, zoals de groei van 
de gevangenisbevolking in West-
Europa, de arbeidsmarktpositie van 
Turken in Nederland en Duitsland, 
het verband tussen opleiding en 
rechts extremisme (voorbeelden 
uit een recent nummer van het 
Nederlandse tijdschrift Sociologie) 
geven daar op het eerste gezicht ook 
weinig aanleiding toe. Maar uit deze 
geringe aandacht voor darwinisme 
en evolutietheorie spreekt ook een 
diepgeworteld wantrouwen.

Dat wantrouwen gaat ver terug 
in de tijd. Vanaf het begin van de 
twintigste eeuw werd ‘evolutie’ in 
de sociologie en antropologie een 
verdacht begrip. Een reden daarvoor 
was de verbinding van evolutie-
denken met het sociaal-darwinisme, 
dat conglomeraat van een tijd lang 
populaire, maar wetenschappelijk 
weinig geslaagde pogingen om de 
Darwiniaanse noties van natuurlijke 
selectie, strijd om het bestaan en 
survival of the fittest op maatschap-
pelijke verhoudingen en verande-
ringen toe te passen. Sociaal-darwi-
nisme mondde uit in eugenetiek 
en rassenleer, inclusief die van het 
nationaal-socialisme, en dat bracht 
de stroming rond de Tweede Wereld-
oorlog definitief in diskrediet. Zo 
kregen de sociale wetenschappen 
meer dan ooit de gelegenheid zich te 
profileren als autonome disciplines 

met een geheel eigen objectgebied, 
die niets te maken hadden met 
darwinistische evolutietheorie, erfe-
lijkheidsleer of enige andere tak van 
de biologie.

Maar tegenwoordig wint het 
darwinisme of neodarwinisme ook 
in de sociale wetenschappen weer 

terrein. Vanaf de jaren zeventig is 
er langzamerhand een kentering 
in gekomen in het denken rondom 
deze stroming. Ethologie, sociobio-
logie en evolutionaire psychologie 
raakten achtereenvolgens in de 
mode, de spectaculaire vorderingen 
van de genetica maakten de geesten 
rijp voor de gedachte dat mense-
lijk gedrag uiteindelijk genetisch is 
bepaald (‘het zit in de genen’) en een 
aanhoudende stroom van bestsel-
lers wijst er telkens weer op dat we 
onze emoties en handelingen alleen 
kunnen begrijpen door ze evolutio-
nair, dat wil zeggen darwinistisch, te 
bezien.

Dat is niet zonder meer een 
verkeerde ontwikkeling. De nog 
altijd wijdverbreide neiging in de 
sociale wetenschappen om mensen 
slechts te zien als lichaamloze 
actoren, knooppunten in sociale 
netwerken, dragers van cultuur, of 
zenders en ontvangers van symbo-
lische boodschappen die elkaar in 
sociale interacties ‘construeren’, 

heeft inderdaad beperkingen. Maar 
in de darwinistisch geïnspireerde 
theorieën die daar tegenover worden 
gesteld, zitten veel overdrijvingen, 
eenzijdigheden, niet waargemaakte 
pretenties en ronduit misleidende 
beweringen. Waar beide opvattingen 
hun tekortkomingen hebben is een 

synthese die elementen van beide 
verenigt, wellicht vruchtbaarder. 
Dit zal ik in het vervolg proberen 
aannemelijk te maken. De invloed 
van het darwinisme in de sociale 
wetenschappen heeft betrekking 
op twee verschillende niveaus. Ten 
eerste de menselijke natuur, het 

spectaculaire vorderingen van de genetica maakten 
de geesten rijp voor de gedachte dat menselijk gedrag 
uiteindelijk genetisch is bepaald
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genetisch gegeven gedragsrepertoire 
van de menselijke soort. Ten tweede 
de dynamiek van sociaal-culturele 
processen. Hier zal ik mij richten op 
het tweede niveau.

De tweede variant van de darwi-
nistische evolutietheorie, die sociale 
en culturele veranderingen tot 
voorwerp van analyse maakt, gaat 
ervan uit dat zich in het verlengde 
van de biologische evolutie die de 
menselijke soort heeft voortge-
bracht, een nieuwe, relatief auto-
nome sociaal-culturele werkelijk-
heid heeft gevormd, zoals ook door 
de sociale wetenschappen in het 
algemeen wordt onderschreven. 
Tegelijk wordt verondersteld dat de 
principes van de biologische evolutie 
ook van toepassing zijn op sociaal-
culturele processen, zodat ook deze 
als evolutionair zijn aan te merken. 
Deze parallellie tussen evolutio-
naire processen in beide sferen doet 
denken aan Herbert Spencer, maar 
wordt volkomen anders uitgewerkt. 
De analogie betreft niet een wetmatig 
verloop, laat staan vooruitgang, maar 
het Darwiniaanse mechanisme van 
verandering, uitgedrukt in termen 
als variatie, concurrentie, selectie, 
reproductie, replicatie, retentie, over-
dracht en aanpassing. Net als genen, 
vertonen cultuurelementen (kennis, 
technieken, opvattingen, symbolen, 
gewoonten, gedragsregels) variatie. 
Vele varianten worden weggese-
lecteerd, andere blijven behouden 

en verbreiden zich, afhankelijk van 
de mate waarin ze bijdragen tot de 
fitness van hun dragers. Zo komt 
een onbedoelde sociaal-culturele 
dynamiek op gang die de loop van 
de geschiedenis bepaalt.

Om deze analogie kracht bij te 
zetten, bedacht de bioloog Richard 
Dawkins het woord ‘memen’ voor 
de basiselementen van de cultuur. 
Net als genen zijn memen instruc-

ties voor gedrag, die van het ene op 
het andere organisme worden over-
gedragen. En zoals de biologische 
evolutie wordt gestuurd door ‘zelf-
zuchtige genen’, die hun dragers, 
de organismen, ertoe brengen er 
alles aan te doen om ze in stand te 
houden en te vermenigvuldigen, zo 
is de culturele evolutie in de greep 
van even zelfzuchtige, met elkaar 
concurrerende memen, die gebruik 
maken van mensen om zich te 
verbreiden.

Deze theorie lijkt me vooral 
een illustratie van de dwaasheid 
waar te letterlijk genomen meta-
foren en te ver doorgetrokken 
analogieën toe kunnen leiden. De 
memenkunde maakt een karika-
tuur van een op zichzelf zinnige 
gedachte, want er zijn wel degelijk 
overeenkomsten tussen de verande-
ringsmechanismen in beide sferen 
aan te geven. Menselijke gedra-
gingen en interacties liggen niet 
vast, zijn deels onvoorspelbaar, en 
daarmee is een fundamentele bron 
van culturele variatie en innovatie 
gegeven. Innovaties, bedoelde en 
onbedoelde, komen tot stand door 
herinterpretaties en recombinaties 
van bestaande cultuur. Sommige 
slaan aan en zijn succesvol, andere 
niet: er vindt selectie plaats ten 
gunste van cultuur die bijdraagt tot 
de overleving, de macht, de status, 
de materiële welvaart, misschien 

ook het welzijn van de selecterende 
individuen en groepen. Door cultu-
rele vernieuwingen, in de eerste 
plaats op technologisch gebied, 
waren groepen mensen in staat zich 
over de aarde te verspreiden en zich 
aan de meest uiteenlopende ecolo-
gische omstandigheden (van tropi-
sche regenwouden tot woestijnen 
en poolgebieden) aan te passen. 
Sommige vernieuwingen bleken 

meer dan lokale adaptaties te zijn, 
omdat ze niet aan bijzondere ecolo-
gische condities gebonden waren 
en de macht van de samenleving 
als geheel ten opzichte van andere 
samenlevingen deden toenemen. 
Dat gold voor de overgang van 
verzamelen en jagen naar landbouw 
en veeteelt en later voor de intro-
ductie van industriële productie-
wijzen: vernieuwingen die zich over 
steeds meer samenlevingen gingen 
uitstrekken. Iets dergelijks kan ook 
gezegd worden van machtsvergro-
tende innovaties als bijvoorbeeld het 
schrift, vuurwapens, bureaucratische 
organisatievormen en computer-
technologie. Variatie, concurrentie, 
selectie, aanpassing en overdracht 
zijn inderdaad geschikte termen 
om deze en vele andere processen 
te analyseren. Een specifiek toepas-
singsgebied is bijvoorbeeld de dyna-
miek van concurrerende onderne-
mingen. Ook de ontwikkeling van 
wetenschappelijke kennis zou als 
een evolutieproces in darwinistische 
zin kunnen worden beschreven, 
zoals de filosoof Popper ooit 
voorstelde.    

Maar er zijn ook aanmerkelijke 
verschillen te noemen tussen de 
mechanismen van verandering in de 
biologisch-genetische en de sociaal-
culturele sfeer. Om te beginnen is 
er niet zoiets als een culturologisch 
equivalent van de genetica: cultuur 

bestaat niet uit discrete, van elkaar 
af te bakenen, telbare eenheden, 
zoals het menselijk genoom uit 
een zeker aantal (naar schatting 
zo’n vijfentwintigduizend) genen is 
opgebouwd. Met andere woorden, 
‘memen’ bestaan niet. Anders dan 
genen, is cultuur ook alleen waar-
neembaar aan de hand van gedrag 
en de producten van gedrag. Cultuur 
ligt niet alleen ten grondslag aan 
gedrag, maar is er ook het directe 
resultaat van. Terwijl de genen 
van individuele mensen een vast 
gegeven zijn, verandert de cultuur 
die ze in zich opgenomen hebben 
in de loop van hun leven voortdu-
rend. En waar genetische mutaties 
onbedoeld en toevallig zijn, vergis-
singen die bij wijze van uitzonde-
ring gunstig kunnen uitpakken, 
zijn culturele innovaties in meer of 
mindere mate doelgericht.

Een ander fundamenteel verschil 
tussen biologische en sociaal-
culturele evolutie betreft de aard 
van de eenheden die de strijd om 
het bestaan voeren. In het geval 
van de biologische evolutie zijn 
dat organismen: fysieke eenheden 
die geboren worden en sterven en 
zich in de tussentijd al dan niet en 
in verschillende mate voortplanten. 
In de darwinistische analyse van 

sociaal-culturele evolutie worden 
veelal mensengroepen als de 
concurrerende en aan selectiedruk 
blootgestelde eenheden opgevat. 
Maar groepen of samenlevingen 
zijn, in weerwil van een bekend 
spraakgebruik, geen organismen; ze 
hebben geen natuurlijke grenzen, 
ze planten zich niet voort, ze over-
lappen elkaar, kennen interne 
concurrentie en conflicten, kunnen 
in delen uiteenvallen of met andere 
groepen fuseren. Dat maakt het 

onduidelijk waar de fitness van 
groepen precies aan moet worden 
afgemeten; anders dan bij biolo-
gische organismen ontbreken hier 
de harde criteria van overleving en 
reproductie. Concurrentie tussen 
groepen – en individuen – is gericht 
op macht, status, omvang (soms), 
benijdenswaardige levensomstan-
digheden: dat zijn verschillende, zij 
het niet onverbonden doelstellingen, 
die elk voor zich ook verschillend 
kunnen worden ingevuld. 

Dat betekent echter niet dat 
sociaal-culturele veranderingen 
grilliger verlopen en zich minder 
goed laten verklaren dan biologisch-
genetische. Integendeel, er is veel 
te zeggen voor de stelling dat de 
sociaal-culturele evolutie juist meer 
regelmaat en richting kent dan de 
biologische. Waar in de biologi-
sche evolutie eenvoudige, vroeg 
ontstane soorten doorgaans niet 
plaats hoeven te maken voor later 
ontwikkelde (eencellige organismen 
bestaan nog steeds), is er in de 
mensenwereld telkens weer en bijna 
onvermijdelijk sprake van verdrin-
ging: nieuwe, effectievere, produc-
tievere, meer macht opleverende 
technieken verdringen oudere, en 
samenlevingen die zich de nieuwe 
technieken hebben eigengemaakt 

verdringen samenlevingen die 
daarin zijn achtergebleven. Er is 
nu vrijwel geen samenleving meer 
zonder landbouw, zonder vuurwa-
pens, zonder mechanische industrie, 
zonder schrift, zonder onderwijs, 
zonder elektronische massamedia: 
resultaat van een daaraan vooraf-
gaand verbreidings- en verdrin-
gingsproces, waarin de machtige, 
‘geavanceerde’ samenlevingen met 
de effectievere middelen de toon 
zetten, zowel door voorbeelden ter 

navolging te geven als door verove-
ring, verdrijving en vernietiging van 
zwakkere samenlevingen. Grotere 
samenlevingen waren meestal ook 
machtiger, en groepen die deel 
uitmaakten van wijdere netwerken 
behaalden voordelen ten opzichte 
van geïsoleerde groepen: dat waren 
impulsen voor de groei van sociale 
verbanden. Het cumulatieve karakter 
van de menselijke cultuur houdt 
accumulatie van machts- en contro-
lemiddelen in, waarbij de winst van 
de een vaak ten koste gaat van die 
van de ander. Maar onmiskenbaar 
is de macht van de mensheid als 
geheel toegenomen ten opzichte 
van de rest van de levende natuur, 
meer specifiek de andere grote zoog-
dieren. Met Goudsblom kunnen we 
spreken van een uitbreiding van de 
antroposfeer binnen het kader van 
de biosfeer. De relatieve autonomie 
van sociaal-culturele processen ten 
opzichte van biologisch-genetische 
neemt toe, zonder dat het eerste 
niveau ooit loskomt van het tweede. 
Het is niet zinvol om beide niveaus 
door middel van harde grenzen van 
elkaar te scheiden.

Sociaal-culturele ontwikkelingen 
zijn dus in zeker opzicht heel goed 
als evolutionair te omschrijven: ze 
vertonen een relatief hoge mate van 
regelmaat en richting. Evolutie heeft 
hier weer meer de betekenis die 
Spencer en andere 19de-eeuwers 
eraan gaven, maar dan zonder de 
connotaties van gepredetermineerd-
heid, doelgerichtheid en algehele 
vooruitgang. Verschillende heden-
daagse auteurs, zoals de Ameri-
kaanse socioloog Gerhard Lenski, 
kunnen hier de weg wijzen. Ze laten 
zien dat evolutietheorie meer behelst 
dan darwinisme, en dat er andere, 
sociologische, antropologische en 
historische denktradities zijn waar 
de theorievorming op dit gebied met 
vrucht uit kan putten. 

Dit is een bekorte en licht gewijzigde 
versie van een beschouwing die eerder 
verscheen in ‘De Gids’, mei 2009 
(Themanummer ‘Darwins levende erfenis’), 
pp. 444-455.
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