
 

15 APRIL 2012 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe Markt 
100: 
 
Prof. dr. Jan van Hooff, over 
 
“HET MOREEL BESEF ALS ONDERDEEL VAN ONS 
EVOLUTIONAIRE ERFGOED”  
 

 

De jongste experimenten in de primatologie tonen aan, dat onze naaste familieleden elkaar 
wat gunnen, terwijl ze er zelf geen voordeel mee behalen. Zoogdieren kunnen genoegen 
beleven aan het helpen van anderen. Veel inzichten aangaande het moreel besef bij die-
ren zijn in de laatste jaren verworven uit het onderzoek aan chimpansees door de aan 
Emory University Atlanta verbonden bioloog Frans de Waal. Hij brengt zijn onderzoeksre-
sultaten in verband met de inzichten van Charles Darwin volgens welke moraliteit zich 
heeft ontwikkeld uit sociale instincten. Doorschakelend op de inzichten van Frans de Waal 
is men in de evolutionaire biologie en de antropologie vrij algemeen tot de overtuiging ge-
komen, dat de voorlopers van homo sapiens enkele miljoenen jaren geleden de Darwinisti-
sche strijd om het bestaan met concurrerende humanoïden hebben gewonnen dank zij hun 
vermogen rekening te houden met de belangen van soortgenoten. Ons moreel besef kan 
derhalve beschouwd worden als onze belangrijkste evolutionaire verworvenheid. Compas-
sie en empathie zijn geen moderne uitvindingen, maar zijn ons ingebakken in onze genen. 
 
Jan van Hooff heeft jarenlang aan het wetenschappelijke front gestaan van de primatologie 
en is als vriend en leermeester van Frans de Waal nauw betrokken bij de verwerving van 
de hiervoor genoemde inzichten. Van 1980 tot 2001 was hij hoogleraar ethologie en socio-
ecologie aan de Universiteit Utrecht waar hij vooral studies deed naar de sociale communi-
catie, het sociaal gedrag en de sociale organisatie van dieren, in het bijzonder primaten 
zoals orang-oetans en chimpansees. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen 
 
 
 
De bijeenkomst op 15 april begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. De toe-
gang is vrij. 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111  


