
tekst erwin van den brink

Het dagelijkse nieuws geeft de indruk  
dat de wereld steeds gevaarlijker en gewelddadiger wordt. Het 
tegendeel is echter het geval, stelt experimenteel psycholoog 
prof.dr. Steven Pinker. ‘Oorlog en geweld zijn op hun retour 
en niet pas sinds kort, maar al duizenden jaren.’

De hoogleraar aan de Amerikaanse Harvard University ba-
seert zich op talloze bronnen van andere wetenschappers, on-
der wie Ted Robert Gurr, die aan de hand van rechtbankversla-
gen het aantal moorden telde dat tussen 1200 en 2000 in een 
reeks Britse steden werd gepleegd. Gurrs grafiek laat een afna-
me zien van rond de honderd moorden per honderdduizend 
inwoners per jaar in de dertiende eeuw in Oxford tot minder 
dan één moord per honderdduizend inwoners per jaar in Lon-
den nu, met een gemiddelde afname van een factor vijftig. 
Een andere klassieker is het boek Statistics of Deadly Quarrels 
uit 1950 van Lewis Richardson. Deze Britse natuurkundige 
 benaderde het fenomeen oorlog puur statistisch en beweerde 
middenin de Koude Oorlog dat een lange periode van vrede 
veel aannemelijker was dan de door vele historici als onaf-
wendbaar beschouwde naderende Derde Wereldoorlog.

Pinker stelt dat met het doorlopen van een zestal stadia, sa-
men te kenschetsen als vooruitgang en toenemende bescha-
ving, de kans op een grote oorlog steeds kleiner wordt. ‘Ik stel 
nadrukkelijk niet dat er nooit meer een grote oorlog zal kun-
nen ontstaan, maar de historische statistische trend valt niet te 
ontkennen.’ Volgens Pinker krijgt het goede dat in elke mens 
en in elke samenleving schuilt, steeds meer de overhand op 
‘het kwade’. De Engelse titel van zijn boek The Better Angels of 
Our Nature: Why Violence Has Declined refereert aan een uit-
spraak van de Amerikaanse president Abraham Lincoln, die in 
1861 bij zijn inauguratie de hoop uitspraak dat de krachten van 
het goede zouden overwinnen in het door burgeroorlog be-
dreigde land.

‘De eerste en tweede fase van de zes stadia bestaan uit het 
ontstaan van de landbouw en dus van geregeerde steden. 
Voordien stierf 15 % van de bevolking door geweld, daarna nog 

maar 3 %. De tweede fase van beschaving is het best te zien in 
Europa, waar grotere koninkrijken ontstonden uit een lappen-
deken van feodale territoria. De derde fase noem ik de Huma-
nistische Revolutie, die de wind in de zeilen kreeg met de ver-
lichting. Het vierde stadium is wat historici wel de Lange 
Vrede noemen, die na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog 
voortsproot uit een besef dat oorlog een te vermijden uitzon-
derlijke toestand is in plaats van de normale toestand, zoals 
militair strateeg Carl von Clausewitz oorlog kenschetste als 
het voortzetten van diplomatie met andere middelen. De vijf-
de fase is de Nieuwe Vrede. Die is het gevolg van het failliet 
van het communisme, waardoor een einde kwam aan allerlei 
conflicten die de supermachten in de derde wereld met elkaar 
uitvochten. Het zesde en meeste recente stadium noem ik de 
rechtenrevolutie, een groeiende weerzin tegen kleinschalig ge-
weld tegen vrouwen, etnische minderheden en homo’s en te-
gen lijfstraffen voor kinderen. De pacificerende krachten zijn 
de staat, de geglobaliseerde wereldhandel, die als eerste scha-
de leidt door oorlog, en het kosmopolitisme, 
het gegeven dat ons nostalgische dorpse we-
reldbeeld is geëxplodeerd door alfabetisering, 
mobiliteit en massamedia.’

In landen als China, India, Brazilië, Rus-
land en zelfs in Afrikaanse landen is een 
enorme middenklasse aan het ontstaan die de 
economie aandrijft, maar ook de tomeloze 
honger naar energie en grondstoffen. Pinker 
denkt niet dat daar de derde wereldoorlog op de loer ligt. ‘Je 
weet het nooit, maar in feite zijn maar weinig oorlogen direct 
gegaan om grondstoffen, maar des te vaker om ideologie, ge-
kwetste eer of trots, angst, macht, revanchisme, of vanuit een 
herenigings- dan wel afscheidingsstreven. Als leiders deze 
motieven mijden en blijven geloven in open markten, dan is 
het veel goedkoper om schaarse energie en grondstoffen te ko-
pen dan ze met oorlogsgeweld te veroveren. Technologische 
vooruitgang, innovatie, kan de afhankelijkheid van een schaar-

Met de vooruitgang en toenemende beschaving wordt de kans op een grote 
oorlog steeds kleiner, stelt experimenteel psycholoog prof.dr. Steven Pinker. 
‘Ik stel nadrukkelijk niet dat er nooit meer een grote oorlog zal kunnen 
ontstaan, maar de historische statistische trend valt niet te ontkennen’.

‘Het is veel goedkoper 
om schaarse energie en 
grondstoffen te kopen 
dan ze met geweld te 
veroveren’

‘Oorlog is op zijn retour’
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se bron verleggen naar een bron die wel in voldoende mate 
voorhanden is. Ik wil niet zeggen dat het per se zo zal gaan, 
maar het staat ook allerminst vast dat we oorlog gaan voeren 
om schaarse bronnen.’

Tot de historische ontwikkelingen die de goede krachten 
steeds meer laten winnen van de kwade, behoort de westerse 
democratie en de daarbij horende geciviliseerde samenleving 
of civil society. ‘Het idee dat China, dat kan bogen op een veel 
oudere confucianistische, collectivistische beschaving, die hu-
manistische en individualistische concepten fundamenteel 
zou verwerpen, komt voort uit meerdere misverstanden’, geeft 
Pinker aan. ‘We weten dat de huidige leiders democratie ver-
werpen, maar dat wil nog niet zeggen dat de gehele Chinese 
bevolking dat eveneens doet. En het feit dat een bepaald idee 
westers is, betekent nog niet dat het alleen werkt in het wes-
ten. Westerse wetenschappen ontdekten de zwaartekracht, ge-
nen, bacteriën, atomen, tektonische platen; die kennis is uni-
verseel. Het kan heel goed zo zijn dat democratie, die is 
ontdekt in het westen, het systeem is dat geluk maximeert in 
elke complexe samenleving.’

Politiek filosoof John Gray verwijt Pinker selectief te putten 
uit de bronnen van de verlichting, waarvan ook Marx, Lenin, 
Stalin en Mao producten waren, leiders die mensen be-
schouwden als een wegwerpartikel bij het streven naar hun 
Utopia. De verlichting heeft volgens hem net zoveel kwaads 
als goeds voortgebracht. Daar is Pinker het echter niet mee 
eens. ‘Verlichting is voor mij niet elk door een Europese 
schrijver gebrouwen gedachtesamenraapsel sinds 1750. Ik spe-
cificeer verlichting als verlicht humanisme, zoals dat is ver-
woord door Locke, Spinoza, Hume, Kant en de Amerikaanse 
Founding Fathers en dat de rede gebruikt om het centraal stel-
len van de belangen en rechten van het individu te rechtvaar-
digen. Ik beschouw marxisme en nationalisme als ideologieën 
van de contra-verlichting, die mystieke organische krachten 
en historische dialectiek boven beredeneerde oorzaak en ge-
volg stellen en die het individu ten onder laten gaan in een na-
tie, klasse of ras waarvan het belang alles overstijgt.’

De bouwstenen van de Lange Vrede, zoals afschrikking van 
conventionele oorlog, democratie, internationale handel en in-
ternationale samenwerking en overleg in organisaties, zijn er 
allemaal gekomen na 1918. Toch begon twintig jaar later de 
Tweede Wereldoorlog, met een nog grootschaliger waanzin. 
Zolang er ook collectief geheugenverlies is, zal verankering 
van afschrikwekkende oorlog in het collectieve geheugen geen 
garantie zijn dat oorlog verdwijnt. ‘De loop der geschiedenis 
kent geen garanties. Ik beweer alleen dat het mogelijk en 
waarschijnlijk is dat oorlog steeds meer een uitzonderlijkheid 
wordt. Overigens bestrijd ik dat democratie en pacificerende 
instituties en handelscontacten in 1918 al net zo wijdverbreid 
waren als dat ze sinds 1945 zijn.’

Maar hoe kan het dat in een welvarend land als Nederland 
met een hoogopgeleide bevolking men nu helemaal lijkt te 
zijn vergeten waarom het te doen was bij de start van die Eu-
ropese samenwerking, namelijk nooit meer oorlog. Afgeven 
op Europa is nu ook onder intellectuelen geaccepteerd. ‘Ook 
daarvoor geldt: niets zegt dat het niet ook heel anders kan lo-
pen dan ik als waarschijnlijk veronderstel. We kunnen het al-
leen op een intelligente manier hebben over waarschijnlijkhe-
den. Maar laten we de zaken wel in de juiste verhouding zien. 
Nederlandse elites mogen afkeer hebben van bepaalde aspec-
ten van de Europese Unie, ze zullen heus niet zo gek zijn om 
een invasie in België te plegen, de illusie hebben dat ze van 

Nederland weer een wereldmacht kunnen maken, laat staan 
vervallen in heksenverbrandingen.’

MEISJES
De empathische, coöperatieve samenleving die Pinker 

schetst als de samenleving van de Lange Vrede die de toe-
komst heeft, lijkt meer feminien dan masculien, assertief, 
agressief en gericht op competitie. Maar stel dat vooruitgang 
toch meer tot stand komt via strijd dan via samenwerking, dan 
is het verontrustend dat juist in die strijdbare opkomende eco-
nomieën meisjes ondergewaardeerd worden, zozeer zelfs dat 
meisjesfoetussen worden geaborteerd. ‘Elke denkbare samen-
leving zal existentiële dreigingen het hoofd moeten bieden en 
dat kan betekenen dat er een geloofwaardige militaire af-
schrikking nodig is en dat een samenleving bereid moet zijn 
om die in te zetten als ze onder de voet gelopen dreigt te wor-
den. Maar strijd mag niet worden verheerlijkt en dient zorg-
vuldig te worden afgestemd op het reële niveau van dreiging. 
En wat mannelijke versus vrouwelijke waarden aangaat: Euro-
pa, Canada, Japan en het grootste deel van de Verenigde Sta-

ten laten zien dat samenlevingen kunnen voorzien in zin-
geving, geluk en veiligheid voor hun bevolking zonder dat de 
algemene mobilisatie is afgekondigd of de staat van beleg 
geldt. Het aborteren van meisjesfoetussen en vermoorden van 
meisjesbaby’s is al duizenden jaren een wijdverbreide praktijk 
in India en China en moet stoppen, al is het maar omdat de 
regeringen van deze landen zichzelf opzadelen met het pro-
bleem van miljoenen losgeslagen jonge mannen. Ik denk dat 
de internationale strijd voor gelijke rechten voor vrouwen on-
verminderd zal doorgaan en resultaat zal hebben, net zoals in-
ternationale campagnes om slavernij, walvisjacht en kernproe-
ven in de atmosfeer en het afbinden van de tenen van Chinese 
vrouwen hebben geleid of zullen leiden tot de afschaffing van 
zulke praktijken.’

Oorlog als fysieke vernietiging van een tegenstander mag 
verdwijnen, er ontstaat een heel nieuw arsenaal van niet-dode-
lijke middelen om vijanden uit te schakelen, zoals cyberoor-
log, robotische oorlogsvoering, genetische manipulatie en wel-
licht technologieën die het bewustzijn van de vijand 
beïnvloeden. ‘Je weet het nooit, maar als gedragsgeneticus en 
cognitief neurowetenschapper kan ik stellig zeggen dat zulke 
sciencefictionrampen, zoals het ‘overnemen’ van iemands her-
senen en genetische manipulatie, berusten op pure fantasie 
en net zo min werkelijkheid zullen worden als de voorspelling 
uit 1950 dat we in het jaar 2000 allemaal met een rugzak-
straalmotor door de lucht naar ons werk zouden gaan.’ 

‘Nederlandse elites zullen heus 
niet zo gek zijn om een invasie 
in België te plegen’
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