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In deze tijd van economische crisis en milieurampen voeren individualisme 
en cynisme vaak de boventoon. Volgens de boeddhistische leraar Matthieu 
Ricard kunnen we het tij alleen keren met altruïsme, met de kracht van 
compassie. Dat is geen vrome wens of utopie, maar mogelijk en zelfs nood-
zakelijk.

Ricards boek Altruïsme is het resultaat van jarenlange studie. Soepel verbindt
hij inzichten uit de psychologie, �loso�e, ecologie en neurowetenschappen. 

Ricard vindt ook inspiratie bij wijze mannen en vrouwen – onder anderen 
Gandhi, Seneca en Jane Goodall – uit diverse levensbeschouwelijke tradities. 
Aan de hand van talloze voorbeelden laat hij zien hoe we met altruïsme 
ons persoonlijk leven, de samenleving, de politiek en het milieu wel degelijk
kunnen beïnvloeden.
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Altruïsme druk 2.indb   14 25-03-15   16:22



InhouD

26. Zelfhaat of  zelfcompassie 348
 Kunnen we onszelf  werkelijk haten? 348
 Het gevoel geen enkele waarde te hebben 350
 Tegen jezelf  gericht geweld 351
 Een goede verstandhouding met jezelf  opbouwen 352
 Inzien dat we deel uitmaken van de mensheid 354
 De beoefening van mindfulness 354
 Eigenwaarde en compassie met jezelf  355
 Compassie voor jezelf  en compassie voor anderen 356

27. Onvermogen tot empathie 358
 Burn-out: emotionele uitputting 358
 Herstel van compassie bij artsen 360
 Factoren die een burn-out bevorderen 361
 Emotionele uitputting door een schadelijke omgeving 363
 Burn-out bij mannen en bij vrouwen 364
 Kan compassie pathologisch zijn? 365
 Narcisme, persoonlijkheidsstoornissen en gebrek aan empathie 366
 Een vol hoofd en een leeg hart: psychopathie 367
 Psychopathie door gebruik van geweld 370
 Psychopaten met een stropdas 371
 De hersenen van psychopaten 372
 De behandeling van psychopaten 373
 Empathie herstellen, liefdevolle vriendelijkheid versterken 374

28. De oorsprong van geweld: geen waarde toekennen aan de ander 377
 Gebrek aan empathie 378
 Haat en wrok 378
 Wraaklust 379
 Een therapeutisch perspectief  380
 Geweld en narcisme 383
 Een in het nauw gebracht ego 384
 Onbezonnen megalomanie 385
 De mechanismen van geweld 385
 Het absolute kwaad bestaat niet 387
 Genieten van kwaad doen 388
 Geweld als weg van de minste weerstand 389
 Ontzag voor autoriteiten 390
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Altruïsme druk 2.indb   16 25-03-15   16:22



InhouD

 Een systeem in werking stellen 444
 Onmenselijke omstandigheden 446
 Een fatale valstrik 448
 Morele kracht: weigeren 451
 Niet ingrijpen bij genocide 452
 Bewustwording van de realiteit van een genocide 453
 Totalitaire systemen 454
 Onze taak om te beschermen 455

31. Is er altijd oorlog geweest? 457
 Waren onze voorouders moordende apen? 458
 Een vreedzaam sociaal leven 459
 Van wie stammen we af? 459
 Geweld bij prehistorische mensen 460
 Is er altijd oorlog geweest? 462
 De eerste tekenen van oorlog 463
 Geweld in primitieve samenlevingen 465
 Gebruik je speer, maar verwond niemand! 468
 Engelen noch demonen: geweld in perspectief  470

32. De afname van geweld 471
 De afname van individueel geweld 472
 De afname van institutioneel geweld 474
 Afwijzing van geweld: een culturele ontwikkeling 476
	 De	afname	van	oorlogen	en	conflicten	 478
 Was de twintigste eeuw de bloedigste eeuw uit de geschiedenis? 480
 Terroristische aanslagen 483
 De factoren die tot afname van geweld hebben geleid 484
 Een stabiele staat 485
 De opbloei van de democratie 487
 Onderlinge afhankelijkheid en internationale handel 488
 Vredesmissies en lidmaatschap van internationale organisaties 489
 Oorlog wekt geen bewondering meer 491
 Toenemende eerbied voor mensenrechten, vrouwenrechten, 
 kinderrechten en dierenrechten 492
 De afname van religieuze onverdraagzaamheid 493
 De marginalisering van geweld 494
 Onderwijs en lezen: katalysatoren van empathie 494
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Inleiding

Ik heb weinig behoefte om over mezelf  te praten en geef  liever het woord 
aan de grote denkers die me in mijn leven hebben geïnspireerd. Maar als ik 
u iets vertel over enkele fasen van mijn persoonlijke ontwikkeling, begrijpt u 
misschien beter hoe ik ertoe gekomen ben dit boek te schrijven en de ideeën te 
verdedigen die ik erin uiteenzet.
 Ik ben in het Westen opgegroeid en reisde in 1967, twintig jaar oud, voor 
het eerst naar India om daar de grote meesters van het Tibetaanse boeddhisme 
te ontmoeten, onder wie Kangyur Rinpoche, die mijn belangrijkste spirituele 
gids zou worden. In hetzelfde jaar begon ik bij het Institut Pasteur aan een 
proefschrift over cellulaire genetica onder leiding van François Jacob. Dankzij 
die jaren van wetenschappelijke vorming heb ik geleerd het belang van weten-
schappelijke nauwgezetheid en integriteit op waarde te schatten.
 Nadat ik 1972 mijn proefschrift had voltooid, besloot ik bij mijn spirituele 
leraar in Darjeeling te gaan wonen. Tijdens de vele jaren daarna heb ik een 
eenvoudig leven geleid, eerst in India en daarna in Bhutan, Nepal en Tibet. Ik 
kreeg hoogstens één brief  per maand, ik had geen radio en las geen kranten, 
en wist nauwelijks wat er in de wereld gebeurde. Ik studeerde bij mijn spirituele 
leermeesters, eerst bij Kangyur Rinpoche en na diens dood in 1975 bij Dilgo 
Khyentse Rinpoche. Ik heb eveneens een aantal jaren in contemplatieve afzon-
dering geleefd op een afgelegen plek. Ik heb me ook zo goed ik kon gewijd aan 
de activiteiten van de kloosters waaraan ik was verbonden, Ogyen Kunzang 
Chöling in Darjeeling en Shechen in Nepal, waar ik me inspande voor het be-
houd van het culturele en spirituele erfgoed van Tibet. Dankzij het onderricht 
van deze spirituele leraren werd ik me bewust van de onschatbare heilzame 
invloed van altruïsme.
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 In 1997 kreeg ik een bericht uit Frankrijk met het voorstel een dialoog aan 
te	gaan	met	mijn	vader,	de	filosoof 	Jean-François	Revel.	De	publicatie	van	het	
boek dat uit deze gesprekken, in Nepal gehouden, is voortgekomen, namelijk 
De monnik en de filosoof, markeerde het einde van een rustig en anoniem bestaan, 
maar heeft me ook nieuwe kansen geboden.
 Aan het einde van een kwarteeuw intensieve bestudering en beoefening van 
het boeddhisme, ver van de westerse wereld, werd ik weer geconfronteerd met 
eigentijdse denkwijzen. Ik heb opnieuw aansluiting gezocht bij de wetenschap 
door een dialoog met de astronoom en fysicus Trinh Xuan Thuan (Oneindig 
dichtbij, 2001). Ik heb eveneens deelgenomen aan de bijeenkomsten van het 
Mind and Life Institute, waarvan de Dalai Lama de beschermheer is en dat 
is opgericht door de neurowetenschapper Francisco Varela, die zich ten doel 
stelde de uitwisseling tussen wetenschap en boeddhisme te bevorderen. In 
2000 begon ik actief  deel te nemen aan neurowetenschappelijke onderzoeks-
programma’s voor de analyse van de effecten op korte en op lange termijn van 
training van de geest door meditatie.
 Mijn ervaring is dus bepaald door twee belangrijke denkwerelden, namelijk 
die van boeddhistische wijsheid uit het Oosten en die van de westerse weten-
schappen.
 Bij mijn terugkeer uit het Oosten was mijn zienswijze veranderd, en de we-
reld ook. Ik was eraan gewend geraakt in een cultuur en onder mensen te leven 
die zich boven alles ten doel stelden betere mensen te worden door hun levens-
wijze en denkwijze te veranderen. De gebruikelijke bekommernis over winst of  
verlies, vreugde of  verdriet, lof  of  kritiek en roem of  anonimiteit vindt men 
daar kinderlijk; het wordt beschouwd als een bron van teleurstellingen. Vooral 
altruïstische liefde en compassie zijn de hoofddeugden van het hele menselijke 
bestaan en vormen de kern van de spirituele weg. Ik werd en word nog altijd 
bijzonder geïnspireerd door de boeddhistische visie dat elk menselijk wezen 
een duurzaam potentieel tot goedheid en opbloei bezit.
 De westerse wereld die ik terugvond, een wereld waarin individualisme als 
een positieve eigenschap en een deugd werd beschouwd, en wel dermate sterk 
dat het vaak omsloeg in egoïsme en narcisme, verbijsterde me daarom des te 
meer.
 Toen ik me afvroeg wat de culturele en spirituele oorzaken van dit verschil 
waren, dacht ik aan Plautus, voor wie ‘de mens de mens een wolf  was’.1 Deze 
stelling werd overgenomen en verder ontwikkeld door Thomas Hobbes, die 
spreekt van ‘de oorlog van allen tegen allen’,2 door Nietzsche, die verklaart dat 
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altruïsme een kenmerk van zwakke mensen is, en ten slotte door Freud, die ver-
zekert ‘maar heel weinig “goeds” bij mensen te hebben ontdekt’.3 Ik meende 
dat het hier niet om zomaar een paar pessimistische denkers ging; de invloed 
van hun ideeën ging mijn bevattingsvermogen verre te buiten.
 Ik wilde dit verschijnsel heel graag beter begrijpen en ik merkte hoezeer de 
veronderstelling dat al onze daden, woorden en gedachten door egoïsme wor-
den gemotiveerd, lange tijd invloed heeft gehad op de westerse psychologie, de 
evolutietheorie en de economische theorieën, en wel zo sterk dat ze de kracht 
van een dogma kreeg waarvan de geldigheid tot voor kort nauwelijks werd 
aangevochten. De koppigheid waarmee grote geesten achter elke menselijke 
handeling koste wat het kost een egoïstisch motief  willen ontdekken, blijft 
verbijsterend.
 Terwijl ik de westerse samenleving observeerde, kon ik niet anders dan er-
kennen dat ‘wijze mensen’ niet meer als voorbeelden dienden, maar waren ver-
vangen door beroemde, rijke of  machtige mensen. Door het mateloze belang 
dat aan consumptie en aan overbodige artikelen werd gehecht en door de do-
minante plaats die geld innam, ging ik denken dat veel van onze tijdgenoten het 
doel van het leven – namelijk leren ervaren hoe rijk en overvloedig het is – zijn 
vergeten, en zijn verdwaald in de middelen die daartoe moeten leiden.
 Ondanks het geweld dat de wereld teistert, is ons dagelijkse leven gewoonlijk 
doorweven met samenwerking, vriendschap, genegenheid en voorkomendheid. 
De natuur bestaat niet alleen maar uit de ‘bloedige tanden en klauwen’ die de 
dichter Alfred Tennyson zo betreurde.4 In tegenstelling tot gangbare ideeën en 
de indruk die de media ons geven, tonen alle diepgaande onderzoeken, samen-
gevat in een recent boek van Steven Pinker, professor te Harvard, bovendien 
aan dat geweld in al zijn vormen gedurende de laatste eeuwen voortdurend 
verder is afgenomen.5 
 Door het contact met mijn wetenschappelijke vrienden kon ik tot mijn ge-
ruststelling constateren dat deze vertekende visie op de menselijke aard gedu-
rende de afgelopen dertig jaar door een toenemend aantal onderzoekers is ge-
corrigeerd. Zij hebben laten zien dat de hypothese van universeel egoïsme door 
wetenschappelijk onderzoek is weerlegd.6 Daniel Batson was de eerste psycho-
loog die zich erop toelegde met de beschikbare nauwgezette wetenschappelijke 
methoden te bewijzen dat echt altruïsme bestaat en dat het niet gereduceerd 
kan worden tot vermomd egoïsme.
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Het goede voorbeeld

Als kind heb ik vaak horen zeggen dat goedheid de meest bewonderenswaar-
dige menselijke eigenschap is. Mijn moeder liet me dat voortdurend zien door 
wat ze deed en talrijke mensen om me heen voor wie ik respect had, hebben 
me gestimuleerd vriendelijk te zijn. Hun woorden en daden waren een bron 
van inspiratie en boden me toegang tot talrijke hoopgevende mogelijkheden. Ik 
ben in een seculiere omgeving opgegroeid en niemand heeft me dogma’s over 
altruïsme of  naastenliefde opgedrongen. De mensen die het goede voorbeeld 
gaven, hebben me veel meer geleerd.
 Sinds 1989 valt me de eer te beurt de Franse tolk te mogen zijn van de 
Dalai Lama, die vaak zegt: ‘Vriendelijkheid is mijn religie.’ De essentie van zijn 
onderricht is: ‘Elk levend wezen, zelfs al is hij mij vijandig gezind, is net als 
ik bang voor lijden en streeft naar geluk. Deze gedachte brengt ons ertoe ons 
sterk te bekommeren om het geluk van anderen, of  ze nu vrienden of  vijan-
den zijn. Dat is de basis van werkelijke compassie. Je eigen geluk nastreven en 
onverschillig tegenover anderen staan is een tragische dwaling.’ De Dalai Lama 
brengt dit onderricht in praktijk in het leven van alledag. Hij is voor iedereen, 
of  het nu een vrouw is die hem bezoekt of  een voorbijganger op het vliegveld, 
altijd totaal en onmiddellijk aanwezig, met een blik waaruit zoveel goedheid 
spreekt dat hij met zijn glimlach uw hart raakt voor hij onopvallend zijn weg 
vervolgt.
 Toen ik me jaren geleden voorbereidde op een retraite in de bergen van 
Nepal, vroeg ik hem om advies. ‘Mediteer aan het begin over compassie, me-
diteer halverwege over compassie en mediteer aan het einde over compassie,’ 
antwoordde hij.
 Iedere meditatiebeoefenaar moet eerst zichzelf  transformeren voor hij zich 
effectief  aan anderen kan wijden. Maar de Dalai Lama zegt nadrukkelijk dat 
het noodzakelijk is een brug te slaan tussen het contemplatieve en het actieve 
leven. Compassie zonder wijsheid is blind, maar compassie zonder dat je iets 
doet, is hypocriet. Door zijn inspiratie en die van mijn andere spirituele leer-
meesters besteed ik sinds 1999 mijn inkomsten en een groot deel van mijn tijd 
aan de activiteiten van Karuna-Shechen.a Dat is een humanitaire organisatie, 
die bestaat uit een groep toegewijde vrijwilligers en vrijgevige donateurs, en 
die in Tibet, Nepal en India scholen, klinieken en verzorgingshuizen bouwt en 
financiert.	Karuna-Shechen	heeft	meer	dan	honderdtwintig	projecten	voltooid.

a Zie www.karuna-shechen.org
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De uitdagingen waar we voor staan

In onze tijd worden we met talrijke uitdagingen geconfronteerd. Een van de 
belangrijkste problemen is hoe we economische welvaart, ons streven naar ge-
luk en respect voor het milieu met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. 
Deze drie wensen corresponderen met drie tijdschalen, de korte termijn, de 
middellange termijn en de lange termijn, en daarop zijn drie soorten belangen 
gebouwd: die van onszelf, die van onze naasten en die van alle levende wezens.
	 De	economie	en	de	financiële	wereld	ontwikkelen	zich	in	een	steeds	hoger	
tempo. De koersen op de aandelenbeurzen schieten van de ene op de andere 
dag omhoog en zakken weer in. De nieuwe, uiterst snelle transactiemethoden, 
bedacht door banken en in praktijk gebracht door speculanten, maken 400 mil-
joen transacties per seconde mogelijk. De levenscyclus van producten wordt 
extreem kort. Geen enkele investeerder is bereid zijn geld te besteden aan 
schatkistbiljetten	die	pas	na	vijftig	jaar	aflosbaar	zijn!	Mensen	die	in	welstand	
leven, hebben geen zin hun levensstijl te versoberen ter wille van mensen die 
straatarm zijn en ter wille van toekomstige generaties, terwijl arme mensen te-
recht verlangen naar meer welvaart en bovendien deel willen uitmaken van een 
consumptiemaatschappij die het kopen van overbodige dingen aanmoedigt.
 Tevredenheid wordt bepaald door je levensplan, je loopbaan, je gezin en 
je kinderen. Ze kan eveneens worden afgemeten aan de kwaliteit van ieder 
ogenblik, aan de vreugde en het leed die ons bestaan kleuren, en aan onze rela-
ties met anderen; daarnaast is ze afhankelijk van uiterlijke omstandigheden en 
van de manier waarop wijzelf  die omstandigheden omzetten in welzijn of  in 
 ongeluk.
 Tot voor kort konden we de ontwikkeling van onze leefomgeving volgen op 
basis van geologische, biologische en klimatologische tijdperken van tiendui-
zenden jaren, behalve bij planetaire catastrofes zoals meteorietinslagen of  vul-
kaanuitbarstingen. In onze tijd wordt het tempo van deze veranderingen steeds 
hoger vanwege verstoringen van de ecosystemen die door menselijke activitei-
ten worden veroorzaakt. Vooral de snelle veranderingen sinds 1950 markeren 
voor onze planeet een nieuw tijdperk: het Antropoceen (letterlijk ‘het tijdperk 
van de mens’). Het is het eerste tijdperk in de geschiedenis van de aarde waarin 
menselijke activiteiten het totale systeem dat het leven op aarde in stand houdt 
diepgaand wijzigen (en vooralsnog achteruit laten gaan).
 Het begrip ‘eenvoud’ doet ons nogal eens denken aan verlies, aan beperking 
van onze mogelijkheden en aan verschraling van het bestaan. Toch leert de 
ervaring dat vrijwillige eenvoud geenszins minder welzijn betekent, maar juist 
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tot een betere kwaliteit van leven leidt. Het is toch prettiger om een dag met 
je vrienden of  kinderen thuis, in een park of  buiten in de natuur te vertoeven 
dan om de hele dag winkel in winkel uit te rennen? Vrede en gemoedsrust 
zijn toch aangenamer dan voortdurend meer willen, bijvoorbeeld een duurdere 
auto, merkkleding of  een luxueuzere woning?
 De Amerikaanse psycholoog Tim Kasser en zijn collega’s van de universiteit 
van Rochester hebben de aandacht gevestigd op de hoge tol die materiële waar-
den eisen.7 In een longitudinaal onderzoek van ongeveer twintig jaar hebben 
ze met behulp van een representatieve steekproef  uit de bevolking aangetoond 
dat mensen die zich concentreren op rijkdom, op hun imago, op hun socia-
le status en op andere materiële waarden waartoe de consumptiemaatschap-
pij ons prikkelt, minder tevreden over hun leven zijn. Deze mensen plaatsen 
zichzelf  in het middelpunt en geven de voorkeur aan competitie in plaats van 
aan samenwerking, ze dragen minder bij aan het algemeen welzijn en houden 
zich minder bezig met ecologische problemen. Hun sociale banden zijn min-
der sterk, en al kennen ze misschien een hoop mensen, toch hebben ze maar 
weinig echte vrienden. Ze tonen minder empathie en compassie voor mensen 
die lijden en hebben de neiging anderen voor hun eigen voordeel te gebruiken. 
Paradoxaal genoeg zijn ze minder gezond dan de rest van de bevolking. Dit on-
matige consumentisme is nauw verbonden aan een overdreven egocentrisme.
	 Bovendien	voelen	de	rijke	landen,	die	het	meest	profiteren	van	de	exploitatie	
van natuurlijke grondstoffen, er niets voor hun levensstandaard te verlagen. 
Toch zijn klimaatveranderingen en andere rampen voornamelijk aan hen te wij-
ten (bijvoorbeeld toename van ziekten op basis van klimaatverandering, zoals 
malaria, die zich in nieuwe of  hoger gelegen gebieden verbreidt zodra de tem-
peratuur maar een heel klein beetje stijgt). De armste bevolkingsgroepen, die 
toch het minst aan deze ecologische verstoringen bijdragen, worden hierdoor 
het meest bedreigd. Een Afghaan produceert 2500 maal minder co2 dan een 
inwoner van Qatar en 1000 maal minder dan een Amerikaan. De magnaat Step-
hen Forbes gaf  via een conservatieve televisiezender (Fox News) het volgende 
commentaar op de stijging van de zeespiegel: ‘Ons gedrag veranderen omdat 
er na honderd jaar wel eens iets zou kunnen gebeuren, klinkt me wel heel erg 
bizar in de oren.’8 Maar is zo’n uitspraak zelf  niet eerder absurd? Het hoofd van 
het grootste syndicaat van vleesproducenten in de Verenigde Staten geeft nog 
openlijker blijk van cynisme: ‘We moeten gewoon ons vlees verkopen. Wat er 
over vijftig jaar gebeurt, is onze zaak niet.’9

 Maar dat alles gaat ons, onze kinderen, onze naasten en onze nakomelingen 
wel degelijk aan, net als alle levende wezens, mensen en dieren, nu en in de 

Altruïsme druk 2.indb   28 25-03-15   16:22



29

InleIDIng

toekomst. Alleen maar voor onszelf  en onze naasten werken en uitsluitend 
rekening houden met de korte termijn zijn maar enkele van de talrijke treurige 
uitingsvormen van egocentrisme.
 Individualisme kan in positieve zin initiatief, creativiteit en bevrijding van ver-
ouderde en dwingende normen en dogma’s bevorderen, maar kan ook bijzonder 
snel ontaarden in onverantwoordelijk egoïsme en opgeklopt narcisme, ten kos-
te van het welzijn van iedereen. Egoïsme is de kern van het grootste deel van 
de problemen waarmee we tegenwoordig worstelen: de steeds breder wordende 
kloof  tussen rijk en arm, en de houding van ‘ieder voor zich’, die de onverschil-
ligheid voor het lot van toekomstige generaties alleen maar kan versterken.

De noodzaak van altruïsme

We hebben een draad van Ariadne nodig om ons uit deze doolhof  van ernsti-
ge en complexe zorgen te helpen. Altruïsme is de draad waarmee we de drie 
tijdschalen, de korte, de middellange en de lange termijn, met elkaar kunnen 
verbinden en op elkaar kunnen afstemmen.
 Altruïsme wordt zowel in religieuze als in seculiere samenlevingen vaak naar 
voren gehaald als een hoogstaande morele waarde. Desondanks krijgt het nau-
welijks ruimte in een wereld die geheel in het teken staat van concurrentie en 
individualisme. Sommige mensen komen zelfs in opstand tegen ‘opgedrongen 
altruïsme’, dat ze opvatten als een eis tot opoffering, en hemelen egoïsme op.
 Maar in de huidige wereld is altruïsme meer dan ooit noodzakelijk, zelfs 
dringend noodzakelijk. Het is bovendien een natuurlijke manifestatie van men-
selijke goedheid waartoe we allemaal in staat zijn, ondanks uiteenlopende, vaak 
egoïstische motieven die in ons hart de boventoon kunnen voeren.
 Welke heilzame werking heeft altruïsme ten aanzien van de geweldig grote 
problemen die ik heb aangeduid? Ik noem een paar voorbeelden. Als ieder van 
ons meer altruïsme zou cultiveren, dat wil zeggen, als we meer aandacht zou-
den besteden aan het welzijn van anderen, zouden bijvoorbeeld investeerders 
niet in het wilde weg speculeren met het geld van kleine spaarders die op hen 
vertrouwen, met het doel aan het einde van het jaar zo veel mogelijk winst bin-
nen te halen. Ze zouden evenmin speculeren met voedsel, zaaigoed, water en 
andere onmisbare bestaansmiddelen van de armen.
 Als de mensen die de belangrijke besluiten nemen en veel macht hebben 
meer aandacht zouden besteden aan de kwaliteit van het leven van de mensen 
om hen heen, zouden ze ervoor zorgen de werkomstandigheden, het gezins-
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leven, het sociale leven en heel wat andere aspecten van het bestaan te verbe-
teren. Ze zouden zichzelf  vragen gaan stellen over de steeds dieper wordende 
kloof  tussen de allerarmsten en de mensen die maar 1 procent van de bevol-
king uitmaken, maar 25 procent van alle rijkdommen in bezit hebben.b En 
dan zouden ze de moed hebben zich het lot van de samenleving, waarvan zij 
profiteren	en	waaraan	ze	hun	fortuin	te	danken	hebben,	voor	ogen	te	stellen.
 Als we meer consideratie voor anderen zouden opbrengen, zouden we alle-
maal in actie komen om onrecht, discriminatie en armoede ongedaan te maken. 
We zouden opnieuw gaan nadenken over hoe we met dieren omgaan, over hoe 
we hen reduceren tot louter objecten van onze blinde overheersing, en zo con-
sumptieproducten van hen maken.
 Als we ten slotte meer rekening zouden houden met toekomstige generaties, 
zouden we de wereld niet blindelings opofferen aan onze kortstondige belan-
gen en een vervuilde en verarmde planeet nalaten aan de mensen die na ons 
komen.
 Integendeel, we zouden ons inspannen om een solidaire economie te stimu-
leren die ruimte biedt aan wederzijds vertrouwen en waarde hecht aan ander-
mans belangen. We zouden nadenken over de mogelijkheid van een alternatie-
ve economie, zoals die momenteel door veel moderne economen wordt onder-
schreven,c een economie die berust op de drie pijlers van echte voorspoed: de 
natuur, die wij ongeschonden in stand moeten houden, menselijke activiteiten 
die	tot	ontplooiing	moeten	komen	en	financiële	middelen	om	ons	in	redelijke	
welstand te laten overleven.d 
 De meeste klassieke economen hebben hun theorieën veel te lang gebaseerd 
op de hypothese dat mensen uitsluitend egocentrische belangen najagen. Deze 
hypothese is onjuist, maar vormt desondanks de grondslag van de hedendaagse 
economische systemen die zijn gebaseerd op het principe van de vrije markt. 
De theorie daarvan is uiteengezet door Adam Smith in The Wealth of  Nations. 
Wat deze economen over het hoofd hebben gezien is dat ieder mens moet 
waken over het welzijn van anderen om de samenleving in harmonie te laten 
functioneren, al heeft Adam Smith zelf  die noodzaak duidelijk onder woorden 
gebracht in The Theory of  Moral Sentiments.

b Deze cijfers komen uit de Verenigde Staten.
c In het bijzonder Joseph Stiglitz, Dennis Snower, Richard Layard en Ernst Fehr, evenals de 
deelnemers aan de beweging voor ‘Bruto Nationaal Geluk’, waarvoor Bhutan het initiatief  geno-
men heeft. Brazilië, Japan en andere landen besteden hier tegenwoordig serieuze aandacht aan.
d Deze drie pijlers behoren bij het concept ‘economie van wederkerigheid’, ontwikkeld door de 
econoom Bruno Roche.
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 Sommige hedendaagse evolutietheorieën besteden evenmin aandacht aan 
de nadruk die Darwin heeft gelegd op het belang van samenwerking tussen 
levende wezens. Altruïsme heeft in die theorieën slechts betekenis in verband 
met de mate van bloedverwantschap die ons verbindt met de mensen die deels 
dezelfde genen hebben als wij. We zullen zien hoe nieuwe ontwikkelingen in 
de evolutietheorie ons de mogelijkheid bieden ons een altruïsme in ruimere 
zin voor ogen te stellen, een altruïsme dat familiebanden en stamverwantschap 
overstijgt en op waarde schat dat mensen in principe ‘beter kunnen samenwer-
ken dan welke andere diersoort dan ook’.e

 In tegenstelling tot de lawine aan schokkende nieuwsberichten tonen talrijke 
onderzoeken aan dat bij een natuurramp of  een andere aangrijpende gebeurte-
nis wederzijdse hulp eerder regel is dan het ‘ieder voor zich’, dat samen delen 
gewoner is dan plunderen, dat kalmte meer voorkomt dan paniek, toewijding 
meer dan onverschilligheid, en dapperheid meer dan lafheid.10

 Bovendien bewijst de ervaring van duizenden jaren contemplatieve beoefe-
ning dat individuele transformatie mogelijk is. Die eeuwenlange ervaring wordt 
momenteel bevestigd door neurowetenschappelijk onderzoek, dat heeft aange-
toond dat iedere vorm van oefening – bijvoorbeeld leren lezen of  een muziek-
instrument leren bespelen – leidt tot een herstructurering in de hersenen, zowel 
op het functionele als op het structurele niveau. Hetzelfde gebeurt wanneer we 
ons oefenen in de ontwikkeling van altruïstische liefde en compassie.
 Recente werken van evolutiewetenschappersf leggen de nadruk op het be-
lang van de evolutie van culturen, die langzamer verloopt dan individuele ver-
anderingen, maar veel sneller dan genetische veranderingen. Die evolutie is 
cumulatief  van aard en wordt door opvoeding en nabootsing van de ene gene-
ratie op de andere overgedragen.
 En dat is niet alles. Want culturen en individuen beïnvloeden elkaar onop-
houdelijk. Mensen die binnen een nieuwe cultuur opgroeien zijn anders, omdat 
hun nieuwe gewoonten hun hersenen dankzij neuroplasticiteit transformeren; 
hun genexpressie verandert door middel van epigenetische invloeden. Die in-
dividuen dragen bij tot de ontwikkeling van hun cultuur en hun instituties, en 
dat proces herhaalt zich bij iedere generatie.

e Vooral dankzij de werken van David Sloan Wilson, Elliott Sober, E.O. Wilson en Martin 
Nowak.
f  Vooral van Robert Boyd en Peter J. Richerson. Zie Richerson, P.J. en Boyd, R., Not By Genes 
Alone, 2005.
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 Ter samenvatting: altruïsme is blijkbaar een bepalende factor voor de kwa-
liteit van ons huidige en toekomstige bestaan, en mag niet worden verbannen 
naar het rijk van nobele utopische ideeën die door een paar halfzachte naïeve-
lingen in stand worden gehouden. We moeten de intelligentie opbrengen dit te 
erkennen en moedig genoeg zijn het openlijk uit te spreken.
 Maar wat is altruïsme? Bestaat echt altruïsme wel? Waaraan merken we dat? 
Kunnen we altruïstischer worden en zo ja, hoe? Welke obstakels moeten we 
overwinnen? Hoe moeten we een meer altruïstische samenleving en een betere 
wereld opbouwen? Dat zijn de belangrijkste vragen die ik in dit boek wil uit-
diepen.
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