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Krantenstaanvolconflict.Toch
verlangenmensennaarverzoening.
Alleenverkooptverzoeningniet.
Dat iseenconflictopzich.
FransdeWaal: “Natuurlijkhebben
mensenbehoefte aangoednieuws.
Maargoednieuws isminder span-
nend.Datmerk ikookbinnenmijn
vakgebied. Ik zegdit almijnhele leven
lang.Dathetmeverbaasthoeweinig
wetenschappelijk onderzoek, in
welkedisciplinedanook,wordt ver-
richtnaarhet verzoeningsgedragbij
demens.Wetenschappersdie agres-
sief gedragonderzoeken, spitsenzich
haastuitsluitend toeopdeoorzaken
ervan.Met alspijnlijk gevolgdatwe
nogaltijd amper ietswetenover ver-
zoening, terwijl dekennis vanmense-
lijke agressie onderwetenschappers
erggroot is.
“Ikbegrijpdie vooringenomenheid

endiebeperkte visieniet.Vredes-
strategieënzijnontzettendbelangrijk
in eenduurzamesamenleving.
“Gemeenschappenalsdie van

apenbestaanbij gratie vaneenhoog-
ontwikkeldafkoelingssysteemdat
maaktdatdegemoederenopeen
bepaaldogenblikbedaren. Sociaal
gedragvandehoogsteplankener valt
veel uit te leren.”

Verzoeningkanalleenalsereen
conflictwas.Dushetconflict
vermijden isbeterdanhet genezen.

Primatoloog Frans deWaal leert bij makaken en co. hoe mensen vrede

‘Niet het aantal ruzies en de heftigheid
ervan is doorslaggevend. Maar wel de
vaardigheid om te verzoenen.’ Primatoloog
Frans deWaal weet alles over apen en
hun vergevingsgezindheid. Zo krijgt hij
ook een goed idee van demenselijke
mechanismen om vrede te sluiten.
MARGOT VANDERSTRAETEN

Tijd omapen
na teapen

Zoudatderedeneringzijn?
“Ja,maar indie redenering schuilt een
hardnekkigmisverstand:mendenkt
dat conflict perdefinitie slecht of
negatief is. Conflict is geen synoniem
voorgeweld, enagressie is al evenmin
hetzelfdeals geweld. Jammergenoeg
wordtdienuancevaakoverhethoofd
gezien, zeker inonze samenleving,
waarmenagressie liefst perdefinitie
afkeurt.Aandiemoraallessenhebben
weniets.Agressie is eenessentieel
onderdeel vanelke sociale relatie.
Agressie is onvermijdelijk, of je datnu
graaghoort ofniet. Envredehoeft niet
onderalle omstandighedendevoor-
keur te genieten.Niet bij apen.Niet bij
mensen.
“IndeVSwerddoor JohnGottman

onderzoekverrichtnaarhethuwelijk.
Eenvandevragen luidde:maken
huwelijkenwaarbinnenveel ruzie
wordt gemaaktmeerkansop falen
danhuwelijkenwaarinamper con-
flict voorkomt?Het antwoordbleek
‘nee’.Alleshangt af vandevaardighe-
denvanverzoening.Niet de ruzies
zijndoorslaggevendvoor eenduur-
zameengoede relatie,wel debereid-
heidomzich te verzoenen.”

Makakenenandereapen
beschikkenoverdievaardigheid.
Hoemakenzijhetweergoed?
“Niet alleenprimatenverzoenenzich.
Nadat ikhadontdektdatbonobo’s en

chimpansees ruziesweerbijleggen,
werden talrijke anderediersoorten
ookopverzoeningsgedragbestu-
deerd.Honden, dolfijnen, olifanten,
geiten, hyena’s, bepaaldevogels…Ze
beschikkenerallemaal over.
“Er is één soort die zichniet ver-

zoent, totnog toe, al is ernogonvol-
doendeonderzoekgebeurd: dehuis-
kat.Dat zullenveelmensenniet graag
horen.Telkensals ikdezevoorlopige
wetenschappelijkewaarheiduit-
spreek, ontvang ikmails vankatten-
liefhebbersdie thuisdeuitzondering
opde regelhebben rondlopen.
Mensenwillenhunhuiskat zograag
verzoeningsgezindzien.Maar een
huiskat is inwezeneensolitaire jager.
Terwijl verzoeningalleenvoorkomt in
gemeenschappendiewaardevolle
relaties kennen, betrekkingenhebben

‘Je kunt mensen niet
dwingen om elkaar
graag temogen.
Maar verzoenen
kun je wel leren’

► Twee makaken

samen in bad.

Apen vertonen

sociaal gedrag

van de hoogste

plank en er valt

veel uit te leren.
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kunnen sluiten

agressie in zakendiemethunrang te
makenhebben.Mannenmakenveel
ruzie,met vriendenvijand,maar ze
leggendie ruziesookheel snelweer
bij.Nanoggeen tienminuten is er een
vande tweedie,met eenhandgebaar,
toenadering tot deander zoekt. Er is
oogcontact.Meestal volgt eenomhel-
zing, daneenkus. En somsbeginnen
zeelkaar te vlooien.
“Vrouwenhebbeneenandere stra-

tegie. Ze zijnniet bezigmet status. Ze
makenzelden ruziemet vriendinnen.
Enzeproberenelk conflictmet een
rivale te vermijden.Vrouwenmaken
eenscherponderscheid tussenvriend
envijand.Als rivalen toch ruzie
maken, komthetnooitmeergoed.
Vrouwenchimpanseeshebbeneen
langer geheugen.Zevergetenniet snel
iets enblijven langwrokkoesteren.

“Tussenmannenenvrouwenonder-
lingbestaat deze rivaliteit niet op
dezelfdeuitgesprokenmanier.Ruzies
tussendegeslachtenwordenmeestal
snelweerbijgelegd, of ieder gaat zijn
ofhaar eigenweg.Er zijnookminder
banden tussenmannenenvrouwen.
“Indeze contextherinner ikmeeen

nogal gewaagdeuitspraakvanGolda
Meïr, voormaligpremier van Israël .
Ze zei ooit dat zeblijwasdat oorlogen
doormannenenniet door vrouwen
werdengevoerd, omdat, zei ze, vrou-
wenniet goedzijn inverzoening. Er zit
waarheid in.Anderzijds: vrouwenzijn
beter inhet vermijdenvanconflicten.
Dezorgvoorhunkinderen ishun
grootstedrijfveeromdevrede te
behouden.”

Inverzoenenzitzoenen.
“Er is eenheel palet omhet goed te
maken.Maardekus is enblijft toch
het verzoeningsgebaarbij uitstek.Als
chimpansees zichverzoenenmet een
kus, gaat dat altijd gepaardmetoog-
contact. Zonderdat oogcontact lijken
ze elkaarniet te vertrouwen.
“Het ismogelijkdat zoeneneen

beschaafde enverfijndevormvanbij-
ten is. Ik zie in elk geval eengelijkenis
tussenbijtenenkussen.En ikhoud
vandegedachtedatdekus, door een
steeds verfijnderebeheersingvan
emoties enkaakspieren, uit het bijten
is voortgekomen.Les extrêmes se tou-
chent.Maardat is speculatie. Er
bestaanook theorieëndie stellendat
dekusopdemondeenuitvloeisel is
vandemoederdaadbij uitstek: voed-
sel voorkauwenendoorgeven.”

Kennendechimpansees
het fenomeenvande judaskus?
“Ikhebooit eenchimpanseegekend
die valse verzoeningenprobeerde te
bewerkstelligen.Het gingomeen
vrouwdie een rivaleprobeerde te tref-
fen,maardaarniet in slaagde.Na
ruzie reikte zehaar tegenstandsterde
hand.Alsdeanderdie aanvaardde,
greepzehaar rivale en sloeg ze toe.
Dat valse spel konzeniet langvolhou-
den.Niemandvertrouwdehaarnog.
Zemoest veranderenomteoverleven.
“Ookzinloosgeweldbestaat bij

chimpanseesniet als gebruikelijk ver-
schijnsel.

tussen individuenenpartijendie
elkaarnodighebben.Hoemeer je
elkaarnodighebt, hoegroterde
behoefte aanverzoening.
“Enook:hoemakkelijker er ver-

zoendwordt, hoemeer conflictener
bestaan.Ruziemet eenbroerof zus
heeft doorgaansminder ernstige con-
sequentiesdan ruziemetdebuur-
man.Met jebroerof zus leg je een
conflict snel bij, enmaak jeookweer
snel opnieuwruzie.”

Maarhoeverzoenenapenzich?
“Elkeprimatensoortheeft daarvoor
zijn eigen rituelen. Ik zal bij de chim-
panseesblijven.Alshet opconflict en
conflictbeheersingaankomt, bestaat
bij heneengroot verschil tussenman-
nenenvrouwen.Mannelijke chim-
pansees stekeneengrootdeel vanhun

‘Vrouwenchimpansees
hebben een langer

geheugen. Ze vergeten
niet snel iets en blijven
lang wrok koesteren’
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Deprimaten leven inkleinegemeen-
schappen.Dat is eengroot verschil
metons,mensen.Toenwij vroeger in
kleinegemeenschappenvanpakweg
honderd leefden, zal er ookgeenof
amper zinloosgeweldhebben
bestaan.Menzouhetniethebben
geaccepteerd.Dergelijkedissidenten
schakeldenzichzelf uit.Hetprobleem
vanvandaag isdedemografieende
grotemassaanoniemerelaties in een
samenleving.Dieomstandigheden
makendat ernieuwevormenvan
agressie engeweldontstaan.

Welkesocialevaardighedenzijn
ernodigomvredetesluiten?En is
hetmogelijkomdezestellingte
betrekkenopdehoofdrolspelers
inde internationalepolitiek?
“Metnamedepersoonlijkheid vande
hoofdfiguren speelt eenzeerbelang-
rijke rol bij primaten.Toegepast op
internationalebetrekkingen:men
gaat ervanuit dat leidershunhele
volk ennatie vertegenwoordigen.
Officieel zal dat zekerwaar zijn,maar
indepraktijk gaathet altijd omeen
interactie tussen individuen.Het is
het individudathet verschilmaakt.
“AngelaMerkel staat voor

Duitsland. FrançoisHollandevoor
Frankrijk.Maarals jenaardie twee
kijkt, enals jehun lichaamstaal bestu-
deert,weet jedatdit nooit iets zalwor-
den.Hunpersoonlijkhedenklikken
niet.Datwasheel anders tijdensde
ambtstermijnvanSarkozy, de voor-
maligeFransepresident.Hij en
Merkel toondendebereidheidom
rivaliteit te overwinnenencompro-
missen tebereiken.Hunpersoonlijke
relatie beïnvloeddedeEuropese sfeer.
“OpYouTubecirculerenfilmpjes

overdeontmoetingen tussendepresi-
dentenPoetin enObama.Wieverzoe-
ningsgedragonderzoekt, ziet dathet
metdie tweenooit iets zalworden.”

Willenzeniet,ofkunnenzeniet?
Kun je lerenverzoenen?
“Jekuntmensenniet dwingenom
elkaargraag temogen.Maarverzoe-
nenkun je leren, dat is bewezen,
ondermeer via eenexperimentmet
makaken.Wehebbenvoordezeproef
twee soortenmakakengebruikt: rhe-
susapenenbeermakaken.Deene
soort is agressief enniet verzoenend.
Deandere vertoontde tegenoverge-
steldekenmerken: vergevingsgezind,

weinig agressie.De jongenvande
twee soortenwerdenbij elkaar gezet
engroeiden inelkaars gezelschapop.
Deaanvankelijk agressieve soort
bleekmeer tot verzoeningbereid, ook
nadat zealleennogmethuneigen
soort zaten.
“Bij demens gelden diezelfde

invloeden. Verzoeningsgezindheid
wordt door opvoeding gestuurd. Net
als aanleg tot agressie overigens.
“DeAmerikaanse onderzoekers

Cheney en Seyfarth ontdekten dat
als leden van verschillende bavia-
nenfamiliesmet elkaar vechten, alle
leden van die families kwaadgezin-
dermaakte. Apen kijken goed toe
als er gevochtenwordt en krijgen
een hekel aan de hele familie van
een aap die het tegen hun verwan-
ten heeft opgenomen. Dat is dus de
neiging tot generalisatie. Omdat die
ene slecht gedrag ten opzichte van
mij heeft getoond, zullen al hun
leden dat wel doen, is de redenering.
“Ook in onzemaatschappij komt

deze generalisatie voor. Ik hoef je
niet te vertellen dat dit gevaarlijk
kan zijn, zeker als een hele etnische
of religieuze groep schuld krijgt van
iets wat enkele leden hebben
gedaan.”

Na-apen.Hetkomtergensvandaan.
“De Canadese psycholoog, Albert
Bandura, heeft aangetoond hoe
gemakkelijk kinderen agressie over-
nemen. Zet je een kind in een kamer
met een grote pop en laat je dat kind
alleen, dan zal het doorgaans rustig
met die pop spelen. Als het kind
echter gezien heeft hoe een volwas-

sene die pop sloeg, trapte en uit-
schold, zal het kind de pop er ook
van langs geven. Voorbeeldfuncties
zijn cruciaal.”

Tochkunnen individuen
ookgoederedenenhebben
omniet teverzoenen,of
verzoeninguit te stellen?
“Herinner je je schaakspelersKaspa-
rov enKarpov?Hunrivaliteitwas
legendarisch.De twee schaakmees-
ters speeldenvoordewereldschaakti-
tel bijnahonderdpartijen tegen
elkaar.Toenwerddepartij beslecht.
Kasparovwasdewinnaar.Karpoven
Kasparov stondenopvanhun tafel.
Zegavenelkaardehandensloegen
eenpraatje.Heel gewoonzou jeden-
ken.Maarhetwasdeeerste keer in
twee jaardat er tussenheneenvrien-
delijk contact plaatsvond.Er zijn
momentenenomstandigheden
waarinverzoeningwordtonderdrukt,
enanderewaarinverzoeningvrij
gemakkelijk verloopt.”

Alsweonsbestdoen,zullenwe
dan,generatienageneratie,
verzoenenderzijn tenopzichtevan
elkaar?
“Dewereldwordt steedskleinerdoor
alle internationale contactendie er
tegenwoordig zijn.We levenmeemet
een tsunami in Japan, ietswatwe
vroegerniet dedenenookniet kon-
den,wantwezagennooitwat er
gebeurdwas.Nuzienwealles op tele-
visie of ophet internet.Wezijngetui-
genvanhet leedvanmensen, vande
verwoestingvanhunbestaan.Die
brugvan informatiebrengt volkeren
dichterbij elkaar. Endaarnaast is er
natuurlijkde economischeafhanke-
lijkheid.Dezenabijheid endeze
belangenverstrengelingmaaktdat er
meer reden is omvrede tebewaren.
“Ikdenkdatwedaarommetmin-

der internationale conflicten te
makenkrijgen, enzullenkrijgen.
Want zoals ik eerder zei: hoegroterde
wederzijdse afhankelijkheid, hoegro-
terhetbelangvanverzoening.”

NB:
Lezers diewaarnemendat de enekat
zichmet eenandere verzoent,moeten
niet aarzelenomdat gedrag tefilmen.
Het is goedmogelijk dat er tussende
ondersoortenmeer verschillenbestaan
danwordt aangenomen.
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