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AGRESSIE BIJ DE MENS, ETHOLOGISCH GEZIEN

door Dr. D. HILLENIUS te Amsterdam

(1) De jacht. De meeste ethologen rekenen de jacht niet tot de gebieden
waar agressiviteit optreedt. U kunt dat o.a. nalezen bij Lorenz 'Over
Agressie bij dier en mens'. Het gedrag van een roofdier dat een prooi
opmerkt, besluipt, bespringt, doodt, vilt of plukt, verscheurt en opvreet,
lijkt in de meeste gevallen niets op de hierna te noemen voorbeelden
van agressie. Om bij de katachtigen te blijven: geen van de expressie-
details, gezichtsuitdrukking, stand van de beharing, stand van de oren
en staart lijken op de in alle andere toestanden van agressie bekende
(denk maar aan een woedende kat). Integendeel, een jagende kat of
panter lijkt in de meeste expressiedetails op een spelende. Inderdaad zijn
er allerlei aanwijzingen dat het spel van een kat, met een klosje garen,
een dode of levende muis, gestuurd wordt door het jachtinstinct (om het
zo kort en oppervlakkig samen te vatten) en dat het praktische verschil
met de echte jacht veroorzaakt wordt door bijv. een buik vol katte-
brood, waardoor maar een deel van de keten van instinctmatige ge-
dragingen op gang komt — het reageren op een klein, beweeglijk voor-
werp, het besluipen, het bespringen, soms nog het doden — terwijl een
ander deel — soms al het doden, in ieder geval het eten — geen prikkel
ontvangt.
Voor ik verder ga moet ik heel kort zeggen wat ik onder instinct versta.
Een instinct noem ik een gedragspatroon of een deel van een gedrags-
patroon dat erfelijk is vastgelegd. Er zijn gedragingen die kant en klaar
overgeërfd worden, op dezelfde manier als huid- of haarkleur, onder-
hevig aan dezelfde Mendelwetten en pas tot verdwijning te brengen door
mutatie, een vrij zeldzaam voorkomend verschijnsel, onafhankelijk dus
van het nut of de schade die de betreffende eigenschap in een bepaalde
situatie heeft. Veel andere gedragingen bestaan slechts voor een deel uit
een erfelijke, instinctmatige basis en ontvangen hun hele verschijnings-
vorm door de 'imprint', het stempel dat de buitenwereld in een bepaalde
gevoelige periode toebrengt. Een bijna symbolisch voorbeeld is te
vinden bij de goudvinken. Zoals alle zangvogels, hebben de mannetjes
van deze vogels de instinctmatige neiging om als de tijd daar rijp voor is
— in het voorjaar — te gaan zingen. Maar wát ze gaan zingen wordt
bepaald door de imprint die ze in een bepaald stadium van hun jeugd
hebben ontvangen. Normaal zullen ze hun vader hebben horen zingen,
maar elk ander geluid kan de imprint geven: andere vogels, stofzuigers,
schrijfmachines. In Duitsland bestaat nu al meer dan dertig jaar,
misschien wel 15 of 20 generaties, een familie goudvinken die van vader
op zoon 'Deutschland Uber alles' zingt. Alleen omdat indertijd iemand
dat een aardig wijsje vond. Zolang men niet de jonge mannetjes een
ander wijsje leert, zullen ze dit tot in lengte van dagen blijven zingen.
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Er is uit dergelijke voorbeelden het een en ander af te leiden.
1 — dat ondanks de vastgelegdheid van het instinct er nog — soms —
een grote mate van plasticiteit bestaat i.v.m. de imprint. Men kan kippen
inprenten dat een kleine gele cilinder de vorm is van hun soortgenoten,
zodat zij er alle kinderspelen en later alle paargedrag mee uitvoeren.
2 — dat nadat de imprint gegeven is zelden of nooit meer sprake kan
zijn van overschakeling op wat anders. De grote gorilla in Artis zal
ondanks alle wijfjes die de directie voor hem in huis haalt nooit meer
op gorilla's vallen, omdat hij vanaf het babystadium tot enkele jaren oud
gevoed, vertroeteld, bestraft, kortom bemoederd is door een blonde
juffrouw.
3 — dat men het instituut zelf niet weg kan krijgen. Men kan de goud-
vink niet inprenten om niet te zingen. Theoretisch misschien in een vol-
strekte stilte. Maar zoals men in Cage's 'Silence' kan lezen bestaat er —
in de omgeving van een levend wezen — geen absolute stilte. Het dier
zou waarschijnlijk zijn eigen lichaamsgeluiden gaan zingen.
Ik keer weer terug tot de bespreking van het jachtinstinct, ook al
rekenen de meeste ethologen dit niet tot het gebied van de agressie. Ik
meen dat het wat de mens aangaat wel onder agressie moet worden
bekeken. Dat de mens voor verreweg het grootste deel van de laatste
twee, volgens sommigen zelfs tien miljoen jaar een jager was, in grote
trekken vergelijkbaar met de andere roofdieren, daarover bestaat weinig
twijfel. Wat men ook tegen Morris kan inbrengen, in zijn 'Naked Ape'
geeft hij het beeld zoals dat algemeen aanvaard is door degenen die de
afstamming van de mens bestuderen. Van belang in verband met mijn
redenering is dat Morris erop wijst dat voordat de voorouders van de
mens noodgedwongen jagers werden, zij waarschijnlijk op de manier
van de grote mensapen voornamelijk vegetarisch leefden. O.a. Kortlandt
heeft erop gewezen dat het begin van menswording — gekoppeld aan
het jagen — afgedwongen is door het verdwijnen van het oorspronkelijke
regenwoud in Oost-Afrika. Daaruit zou volgen dat de mens wat betreft
het jagen in één belangrijk opzicht afwijkt van bijv. de grote roofdieren
(leeuwen, tijgers): de roofdieren hebben een geschiedenis van minstens
60 miljoen jaar achter de rug als roofdieren, en dan nog voortkomend
uit een stam die — als ze geen pure vleeseters waren — toch zeker geen
vegetariërs waren. M.a.w.: bij de roofdieren is nooit een principiële
kentering geweest in de evolutie, hun carnivore instincten hebben zich
over een zeer lange periode harmonieus kunnen ontwikkelen, in directe
samenhang met hun lichaamsbouw, hun spierkracht, hun tanden en
klauwen. Bij de mens is dat dus niet zo; bovenop een afgeronde vege-
tariër is a.h.w. door nood gewongen een roofdier gebouwd en de con-
flicten van deze elementen zijn zichtbaar zodra we iets van de mens
te weten komen.
Van de weinige jagersvolken die het tot op heden of voor kort hebben
kunnen uithouden is bekend dat de verhouding met hun jachtwild een
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ambivalente is. Aan de ene kant is het wild de prooi, die men om
lijfsbehoud wel moet doden en eten, aan de andere kant putten veel
primitieve jagers zich uit in verontschuldigingen en eerbiedsbetuigingen
aan de prooi, voor en na het doden. Hierbij en ook bij het regelmatig
terugkeren van offeren en soms opvreten van totemdieren krijgt men de
indruk dat het dier beschouwd wordt als een gelijke en het rdoodslaan
daarvan als een taboe-overschrijding, het gevolg van een conflict tussen
tegenstrijdige instincten. Kortom, de jacht is een gebied waar de mens
en de chimpansee (bij andere mensapen is het niet waargenomen) agres-
sieve verschijnselen vertonen, waarschijnlijk veroorzaakt door een in-
nerlijk conflict. Zoals alle instincten kan het jacht-instinctencomplex bij
de meeste mensen niet verloren zijn gegaan in de korte tijd van
landbouw en industrialisatie. Allerlei verschijnselen — denk aan het spel
van de kat met de buik vol kattebrood — zijn er volgens mij door
veroorzaakt: het jagen zelf natuurlijk, de fotosafari, fotograferen in het
algemeen, verzamelen (verzamelaars zijn dieven), het gappen van
dinkey-toys, etc. In al die situaties is iets irrationeels — altijd een goede
aansporing om naar instincten te zoeken — maar vooral iets van
conflict-aard. De goed gesitueerde burger die de ontbrekende schelp
voor zijn collectie gapt, de lieve fotografe die onbeschaamd de tranen
van een verse weduwe 'vangt', de president van het Wereld Natuur
Fonds die tevens jager is op groot wild. Het doden en eten van een dier
— vooral van een totemdier of een geliefkoosde jachtbuit — is psycho-
logisch waarschijnlijk niet zo ver verwijderd van het doodslaan van een
medemens, van kannibalisme. Het is niet onmogelijk dat een deel van
de moordlust die mensen kunnen opbrengen t.o.v. andere mensen,
voortkomt uit jachtlust.

(2) Als tweede bron van agressie — bij Lorenz zelfs de belangrijkste —
geldt het territoriuminstinct. De functie van het territoriuminstinct is zo
belangrijk dat het waarschijnlijk daardoor onafhankelijk van elkaar in
verschillende stammen van het dierenrijk is kunnen opkomen. De
functie is namelijk het voorkómen van overbevolking. Een gebied dat
geschikt is voor bijv. merels wordt a.h.w. opgedeeld in kleinere kavels,
elk bewoond door één ouderpaar. In volgende jaren kunnen de grenzen
van de territoria wat anders liggen, maar met kleine schommelingen
blijft het totale aantal territoria hetzelfde, ondanks dat er elk jaar een
geboortenoverschot is. De mannetjes die geen territorium vinden, gaan
niet zingen, lokken geen wijfjes, doen niet mee aan de voortplanting. Zo
blijft het individuental op een goede hoogte, met een buffer om open-
gevallen territoria te bevolken. Geen voedselnood, geen 'crowding' (daar
kom ik op terug). Kenmerken van een territorium: het mannetje en
soms ook het wijfje markeren op de een of andere manier hun gebied:
vogels door zang, vissen door kleuren, sommige krabben door wapperen
met een vergrote schaar, zoogdieren vaak door geuren (veelal mest of
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andere sterke geurstoffen), soms door gebrul, soms door kleur en
gebaar (indrukwekkendheid). Op de grenzen van territoria wordt wel
eens gevochten, maar meestal vindt dat alleen plaats in onnatuurlijke
omstandigheden, stekeltjes in een aquarium, vogels in een volière, veel
dieren in dierentuinen. In de natuur vinden zelden territoriale gevechten
plaats, het komt meer neer op bluf, indruk maken, de aanwezigheid
laten blijken, kibbelen. Vaak krijgt men de indruk dat een kleine
wrijving met de naburige territoriumbezitter gewenst is, misschien om
het eigen bereik te voelen, misschien omdat reacties op een indringer nu
eenmaal ingebouwd zijn en zoals bij een sloepenrol van tijd tot tijd
getest moeten worden. Die gedachte krijgt men bijv. als men in een
dichte reigerskolonie ziet hoe de buren tegen elkaar krijsen en als het
even kan takken van elkaars nest pikken. Dat heeft niets met plaats-
gebrek te maken of takkennood. In de Coto Doriana zag ik in sommige
bomen oude nesten vol takken, terwijl daar vlak naast in het bewoonde
gedeelte het gewone gekibbel om takken plaatsvond.
Territoriuminstinct komt bij de mens ongetwijfeld voor. Ten eerste
hadden onze jagende voorouders waarschijnlijk territoria. Ten tweede
kunnen we door waarneming van medemensen — vooral kinderen, die
de smoesjes nog niet hebben uitgevonden — door introspectie, door het
lezen van de krant (Sadat is bereid 1 miljoen Egyptenaren op te offeren
voor de Sinaï) of de geschiedenis, op het spoor komen van irrationele
vastklemmingen van individuen of groepen aan een plek, een terrein,
een land. De moeilijkheid voor de beoordeling is dat de mens dank zij
zijn cultuur zoveel verschillende imprints kan ontvangen die bepalen
wat hij later als zijn territorium moet beschouwen. Moeilijker nog is dat
sommige verschijnselen duidelijk schijnen te wijzen op een groeps-
territorium (zoals bij apen), andere op een individueel territorium (om
het grof te schetsen: chauvinisme aan de ene kant en de vaste plaats
aan tafel aan de andere kant) Ik ben geneigd om het territorium van
de kleine groep — en dat is i.v.m. het volgende punt waarschijnlijk het
territorium van het dominante mannetje — als primair te zien en de rest
— Ajax, Feyenoord, nationalisme, alle ismen, alle godsdiensten — als
gevolg van door goed geleide imprint verkregen uitbouw.
Territorium is nog het best te beschouwen als een lichaamsdeel, zonder
hetwelk een aantal essentiële functies niet kunnen worden uitgeoefend:
voortplanting en soms zelfs voedsel zoeken. Ik ben ervan overtuigd, dat
het oedipuscomplex — althans voor zover het gaat om het antagonisme
tussen vaders en zonen — niet veroorzaakt wordt door sexuele jaloezie,
maar door territoriale jaloezie: het conflict dat ontstaat wanneer op het
domein van het ene mannetje langzaam een ander plaats in beslag
nemend mannetje opgroeit. Niet de nogal theoretische angst voor over-
spel met de moeder, maar de in ieder gezin te constateren conflicten
door de rommel die het loeder overal achterlaat, zijn schoenen, zijn
kleren, zijn haren in de kam, vormen volgens mij het probleem. Dit
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territoriaal conflict, al is het sterk vermengd met de agressie die ik
in mijn laatste punt zal noemen, treedt in het groot op tussen groepen
jongeren en ouderen. Wat wij jongeren noemen zijn biologisch al lang
volwassen mensen, met een klaarstaand volwassen instinctenpakket,
maar meestal nog zonder maatschappelijke nis, lees territorium. Toen
het Maagdenhuis bezet was stonden de kranten vol over de manden
brood, maandverband, pillen, margarine, matrassen ,dekens, etc. De
grote grief van de ouderen — de verontruste territoriumbezitters — tegen
de Dam- en Vondelparkslapers is dat ze zo maar hun behoefte deden,
zo maar ontuchtige handelingen uitvoerden. Kortom, die territoria die
de jongens veroverden of toegeschoven kregen werden — los van alle
politiek eromheen — in de eerste plaats gebruikt om in te leven. Dit zou
met veel meer argumenten ondersteund moeten worden, maar daartoe
ontbreekt hier de tijd. Ik wil alleen nog even wijzen op een bij deze
bezettingen door de verontruste omstanders geuit bezwaar: ze zijn niet
zindelijk, ze poepen en piesen maar op ons monument, in ons park, etc.
Freud heeft ergens genoteerd dat het zo vreemd is dat uitwerpselen
voor ieder ander dan voor degene die ze gedeponeerd heeft zo'n afkeer
inboezemen. Maar denk eens aan het mannetjesnijlpaard dat zijn terri-
torium markeert met vloeibare mest. Uiteraard vindt hijzelf niet dat het
stinkt, maar elk ander mannetjesnijlpaard ruikt dat dit gebied bezet is en
zal knorrig verder gaan. Het deponeren van mest (of andere lichaams-
geur) is een zeer afdoende manier om te laten weten aan territorium-
concurrenten dat dit gebied bezet is. De schilder Melle vertelde me
kortgeleden dat als hij een mooie kamer binnenkomt hij onmiskenbaar
de neiging voelt opkomen om te poepen, zelfs een foto kan dat al op-
wekken.

(3) Over de derde bron van agressie kan ik kort zijn: de hiërarchie. Alle
dieren die in enig verband leven — althans boven een zeker niveau van
ontwikkeling, dus niet bij voorntjes, etc. — vertonen in hun groep een
zekere structuur, met een top en lagere regionen. Het is in de mode om
te zeggen dat hiërarchie bij mensen het gevolg is van autoritaire op-
voeding, maar afgezien van de vraag waar die autoritaire opvoeding dan
vandaan komt, is het duidelijk voor wie de mens beziet — ook de meest
modieuze anti-autoritairen — dat ze in hiërarchietjes leven. Dat hoeft
niet altijd onder de plak van een ellendige top-aap te zijn, het kunnen in
idealistische communes bijv. ook heel goed lieve mensen zijn die alleen
maar meer initiatieven hebben dan een ander, meer ideeën, etc. Er is
veel meer over te zeggen, maar de tijd dwingt me om het nu alleen nog
te hebben over wat waarschijnlijk wel de grootste bron van agressie is
bij de mens — en bij vele dieren:

(4) Overbevolking. Dit is het meest zwaarmoedige hoofdstuk. Aan de
vorige bronnen van agressie is nog wel wat te doen. Een verstandige
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Hogerhand kan tegemoet komen aan de territoriumbehoefte, hiërarchi-
sche behoeften zijn overal uit te leven, iedereen is wel lid van een
bestuur en daarmee iets hoger dan enkele medemensen, de cultuur geeft
aan deze drie bronnen tal van plaatsvervangende mogelijkheden. Maar
overbevolking?
De meest uiteenlopende diersoorten, sociale en niet-sociale, dieren met
grote aanpassingsmogelijkheden van gedrag — als apen — en dieren met
een vrijwel mechanisch vastgelegd gedrag als bijv. sprinkhanen, ver-
tonen grote verschillen in gedrag wanneer ze in lage bevolkingsdichtheid
leven of in hoge. Iemand kweekt grote sprinkhanen voor mij, als
voedsel voor mijn grote hagedissen. Sprinkhanen zijn voornamelijk
vegetariërs, graseters. In het begin gingen de toen nog weinige dieren
schuw opzij als de kweker met zijn hand in het bakje kwam. Maar
naarmate er meer kwamen, werden ze agressiever, niet alleen t.o.v. zijn
hand maar ook t.o.v. elkaar, tot kannibalisme toe.
Het lemmingverhaal is bekend. Eens in de 4 à 5 jaar ontstaan er door
een dan samenlopende reeks factoren explosies in de lemmingbevolking.
Er komen er veel te veel en dat uit zich in het wegtrekken van de
lemmingen, het in grote aantallen omkomen in rivieren, in zee. De
verdronken lijfjes worden gulzig gegeten door de overlevenden, die
normaal vegetariër zijn.
Het meest bekend is de dichtheids-agressie door studies bij apen, ratten
en muizen. Het echtpaar Russell gaf in het boek 'Violence, monkeys
and man' een vergelijking van het gedrag van apen in gevangenschap
en in de natuur. De voornaamste taak van de topapen in de natuur is
het bewaren van de vrede, binnen de troep en t.o.v. troepen soort-
genoten. In de natuur worden de zwakkere dieren, vooral de wijfjes en
de jongen, beschermd. In gevangenschap is de dan meestal eenhoofdige
topleiding een voortdurende bron van agressie, die van hoog omlaag
straalt tot in de laagste gelederen. Zwakke dieren hebben het moeilijk,
wijfjes en jongen worden vaak gewond, zelfs gedood. Het blijkt dat dit
niet door de onvrijheid komt, maar door de dichtheid van het op elkaar
zitten; men krijgt dezelfde effecten in de natuur als men met behulp
van stapels aantrekkelijk voedsel een hoge concentratie apen bij elkaar
krijgt.
Als functie van deze agressie zien de Russells de daardoor opge-
wekte neiging bij alle onderdanen om uit elkaar te gaan tot een aan-
vaardbare afstand is bereikt. In de natuur is de enige situatie waarin
men zich de dierentuindichtheid kan voorstellen wanneer bij een over-
stroming de dieren samendringen op toppen van heuvels. Als het water
daarna weer daalt moet er een prikkel zijn om de dieren weer uit elkaar
te drijven. Dat zou dan de agressie zijn. Er zijn wel auteurs — Bigelow
o.a. — die de menselijke agressie als iets unieks zien. Bigelow denkt
zelfs dat de kiemen ervan al aanwezig waren bij de vroegste Australo-
pithecinae en dat de agressie zelfs de motor is geweest achter het
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ontstaan van onze grote hersenen, als wapen nl. Ik denk dat niet. We
zijn niet uniek in onze agressie tegenover soortgenoten, dat kan men bij
de Russels en anderen lezen. Er is trouwens nog een belangrijk detail:
de mens is niet — zoals Morris in 'The Naked Ape' stelde — the most
sexy ape. Alle apen hebben in gevangenschap een verhoogde interesse
in sex. Er zijn aanwijzingen dat het dan vaak gaat om directe agressie
af te remmen. Een aap die op het punt staat een klap te krijgen kan dat
afwenden door zich sexueel aan te bieden. Dit is onafhankelijk van het
geslacht van de twee betrokkenen. De perversie van de mensenmaat-
schappij is dat de groeperingen die het meest gekant zijn tegen het
terugdringen van het bevolkingscijfer ook het meest gekant zijn tegen
het voorlopig enige middel om de daardoor opgewekte agressie op te
vangen: tegen sexuele vrijheid.
Geen twee soorten dieren hebben hetzelfde gedrag, maar wel kan men
bij de meeste soorten dezelfde gedragselementen terugvinden. Ik wil dan
ook niet met het volgende voorbeeld suggereren dat het precies voor de
mens geldt, maar ieder zal bekende elementen herkennen. Calhoun
bouwde een cirkelvormige flatstad voor muizen. Voldoende woon-
ruimte, voldoende eten, drinken, medische verzorging. Maar om bij
eten en drinken te komen worden de muizen gedwongen om met elkaar
in aanraking te komen, te dringen. Het aantal stijgt snel en daarmee de
agressie. Op het toppunt zijn er meer dan 2.000 die met elkaar vechten,
krijsen, paren. De daarop volgende generatie schuwt het gekrijs der
ouderen, piept zelfs niet, trekt op zichzelf terug en vermijdt zo aandacht
en agressie. Maar het gevolg is dat ook geen sexueel contact ontstaat.
Deze generatie is lichamelijk goed opgegroeid, maar was enige tijd terug
al over het climacterium heen. Nu is er dus een overvolle muizenstad
aan het sterven, terwijl zelfs geen piepje klinkt
Veel jeugdige druggebruikers, veel vluchters voor de autoritaire wel-
vaartsstaat, gebruiken vaak letterlijk het argument dat ze niet mee
willen doen aan de agressie van de ouderen.
Hoe neemt een dier — een lemming bijv. — waar dat hij in een over-
bevolkte toestand geraakt? Er zouden experimenten gedaan kunnen
worden of het komt door het zien van teveel soortgenoten binnen een
bepaalde tijd, of het ruiken, of het beluisteren van hun gepiep. In ieder
geval — zoals bij de muizen van Calhoun — is de herhaalde lichamelijke
aanraking van belang. De mens doet in deze eeuw van communicatie
alles om het effect van de toch al bestaande overbevolking vele malen te
versterken. We komen niet alleen met vele mensen meer in aanraking
dan in het natuurlijke jachtterritorium het geval was — de spitsuren, het
werken in fabrieken, de steden — maar dank zij telefoon, televisie,
kranten, radio worden we nog met vele menigten meer geconfronteerd.
En niet alleen in beeld, maar ook in de stank van de fabrieken, in het
lawaai van verkeer en radio, dringen horden van medemensen ons
territorium binnen.
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Ik heb nu vier min of meer gescheiden bronnen van agressie genoemd.
Er zijn vaak optimisten die zeggen dat de mens met zijn verstand,
met de gave van de menselijke geest, alle nadelige effecten van de
instincten kan overwinnen. Ten eerste is dat blijkens de geschiedenis
en de dagelijkse krant kennelijk niet waar en ten tweede heb ik het
vermoeden dat het menselijk verstand op zichzelf een bron is van
moord en doodslag. Ook al gaat het hier niet om instinct, ik meen toch
als bioloog er wat over te kunnen zeggen. Wanneer twee diersoorten
in hetzelfde gebied leven staat bij voorbaat vast dat ze geen identieke
voedselpakketten hebben. Wanneer dat nl. wel het geval zou zijn, zou
de ene soort die misschien wat beter bestand is tegen het klimaat, tegen
de heersende ziekten, die wat sneller kan vluchten voor vijanden of wat
meer jongen produceert (het is statistisch ondenkbaar dat beide soorten
op al dergelijke gebieden precies gelijk zouden zijn) in de loop van vele
generaties geleidelijk de andere verdringen. Daar zou waarschijnlijk
nooit directe agressie bij optreden, omdat de dieren nooit bewust zouden
zijn van elkaars concurrentie. Maar dank zij de superieure hersens van
de mens is hij in staat om al gauw in te zien wie zijn concurrenten zijn,
dat zijn nl. bijna alle dieren en planten die niet direct nuttig zijn, en dat
zijn ook de minder technisch ontwikkelde volkeren, die kostbare
grond in bezit hebben. Uitroeiing van concurrenten is waarschijnlijk al
heel vroeg de door verstandelijk inzicht verkregen versnelling van de
natuurlijke strijd om het bestaan geweest.
Vier belangrijke instinctcomplexen en dan nog het verstand ook:
allemaal aansturend op vernietiging, dat lijkt hopeloos. Het is niet alleen
uit de traditionele neiging om een voordracht te beëindigen met een zij
het zwakke klank van hoop, ik meen werkelijk dat juist in die blijkbaar
praktische toepasbaarheid van het verstand ook een mogelijkheid zit om
nog enige toekomst te hebben. Het is nl. alleen maar op korte termijn
voordelig om zoveel mogelijk planten en dieren en medemensen om
zeep te helpen. Het inzicht is op verwante gebieden — milieuzaken —
groeiende dat de mens uit eigenbelang anders moet.
Dat is mijn enige hoop: het eigenbelang met als voornaamste wapen het
menselijk verstand.

SU M MARY

The behaviour of man and other animals shows so many analogies, in outline
as well as in detail, that we must assume that in many cases the same mecha-
nisms, instincts, are active in man and animal (instincts in the sense of patterns
of behaviour — or parts of them — which are fixed hereditary).
Four main regions of agression are discerned in which instincts play a major
role: hunting, territoriality, hierarchy, crowding.
Most ethologists don't consider hunting to be an agressive behaviour, but in the
case of man there are many indications that — compared with carnivora — his
packet of instincts is composed of a number of conflicting parts: maybe this has
been caused by the tact that man might have in his behaviour the vestigen of
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instincts which are older than 10 million years, vestiges of a rather vegetarian
way of living, which in the parliament of instincts must be superseded by later
developed predatory instincts (see the ambivalency of primitive hunters towards
their prey). Besides these instincts insight probably is an extra factor in the
agressive behaviour of man. In nature it will last thousands of years before the
fittest species of competitive ones is left over. Human insight, on the contrary,
enables man to establish much sooner what animal, what other human being is
his competitor and then he promptly reacts by killing or by enslaving.
This insight, however, may also give rise to optimism: if one can kill an opponent
for profit at short notice one can imagine that man might as well get convinced
of the tact that at the long run it will be necessary — from interested motives —
to maintain a world with a variety of vegetation, animals and fellow-men.

VERANTWOORDING

De lokroep van de hoofdredacteur tijdens het eeuwfeest van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie in Amsterdam is vrijwel verloren
gegaan in de wandelgangen van het R.A.I.-gebouw. Slechts een drietal voor-
drachten werden nadien ter publikatie toegezonden, en zulks dank zij Prof.
Trimbos. Om deze reden is in dit nummer met name de sectie sociale psychiatrie
present gesteld. Alle overige wetenschappelijke medewerkers aan het congres in
november 1971 worden alsnog uitgenodigd hun bijdragen aan het tijdschift toe
te vertrouwen. Het zou jammer zijn als zoveel ander goeds in vergetelheid raakte.
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