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WIJSHEID

Wijsheid en de evolutie van de 
oudere mens
DIRK SIKKEL

Wegen naar wijsheid
Evolutie van wijsheid kan men op twee ma-
nieren benaderen (Goldberg, 2005). 

Ten eerste is er de wijsheid van de soort, 
via het mechanisme van survival of the fittest. 
Organismen interacteren met hun omgeving 
en zij die dat het effectiefste doen hebben het 
meeste nageslacht. Het programma van ge-
dragingen van organismen wordt bovendien 
doorgegeven via de genen, en de nieuwe gene-
ratie is een heel klein stukje wijzer dan de vo-
rige. Dus een leeuw die effectief op zijn prooi 
jaagt is een wijze leeuw, een mug die zich ten 
koste van zijn slachtoffers van bloed voorziet 
is een wijze mug en een olifant die zich mid-
dels zijn olifantengeheugen tijdens een droog-
te nog een drinkplaats weet te herinneren is 
een wijze olifant. Dierlijke instincten, al dan 
niet aangescherpt tijdens het leven dat dieren 
leiden, zijn in deze opvatting dus vormen van 
wijsheid. Organismen, en in ieder geval zich 
voortplantende organismen, zijn onderweg 
naar wijsheid, maar de verschillende indivi-
duen profiteren niet of nauwelijks van elkaar. 
Wijsheid is instinctief gedrag. 

Ten tweede is er de wijsheid van het indi-
vidu, dat gedurende zijn leven ervaringen op-
doet die hem in staat stellen steeds betere be-
slissingen te nemen. Als mensen die voor 
moeilijke situaties staan bewust beslissingen 
moeten nemen leren ze niet alleen van de 
concrete situatie maar ook van mogelijke 
imaginaire situaties die net even anders zijn, 
en dus een andere beslissing vergen (Gold-
berg, 2005). Die ervaringen zijn cultuurge-
bonden en gelieerd aan de vooruitgang die 
homo sapiens als soort doormaakte maar heb-
ben geen genetische basis. Met het overlijden 
van het individu is deze vorm van wijsheid 
weer weg.

In dit artikel gaan we in op voorbeelden 
op basis waarvan ouderen gedrag vertonen 
dat wijs genoemd kan worden. Onder oude-
ren verstaan we hier mensen die de vijftig jaar 
zijn gepasseerd en waarvan de evolutionaire 
rol niet meer primair het voortbrengen van 
kinderen is. We ontlenen eigenschappen van 
ouderen aan een klassiek boek: The Role of the 
Aged in Primitive Society van Leo Simmons 
(1945). Het is een beschrijving van het func-
tioneren van ouderen in 71 primitieve samen-

Er zijn twee zeer verschillende processen waarmee ouderen 
wijsheid verworven hebben in de oertijd. In de eerste plaats 
is er het evolutionaire principe van survival of the fittest, 
waardoor de maximale leeftijd geleidelijk is opgelopen. In 
de tweede plaats hebben bepaalde culturele ontwikkelingen 
ouderen gelegenheid geboden gedurende hun leven gaande-
weg wijzer te worden.
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A levingen, een standaardwerk dat heden ten 
dage niet meer geschreven kan worden omdat 
er onvoldoende groepen zijn die niet met mo-
derne samenlevingen in aanraking zijn geko-
men. Het boek bevat per hoofdstuk een inlei-
ding en vervolgens een beschrijving van een 
groot aantal stammen waar slaapverwekkend 
weinig variatie in zit; 200.000 jaar evolutie 
heeft een grote eenvormigheid aan rollen van 
ouderen opgeleverd. Maar, hoewel we er in 
het verleden niet bij zijn geweest, we kunnen 
het hierom wel als aanwijzing opvatten voor 
de wijze waarop de rollen van ouderen evolu-
tionair zijn ingevuld. Hierna bespreken we 
eerst drie hypothesen over mechanismen die 
tot wijsheid van de soort hebben geleid, en 
vervolgens wijsheid op basis van een steeds 
rijker wordende cultuur.

De omahypothese
Er is een aantal theorieën die verklaren waar-
om mensen tot ver na hun reproductieve pe-
riode blijven voortleven. De meest bekende 
en aansprekende is de grandmother hypothesis, 
de omahypothese (Hawkes, 2003). Deze rol is 
ontstaan doordat het hersenvolume van kin-
deren dermate groot werd dat deze in belang-
rijke mate buiten de baarmoeder tot wasdom 
moest komen omdat het anders niet meer 
door het geboortekanaal paste. Dit had (en 
heeft) niet alleen pijnlijke bevallingen tot ge-
volg, maar ook dat menselijke kinderen er 
lang over doen om volwassen te worden. 
Hulp bij het grootbrengen is daarom welkom 
en met name de grootmoeder van moeders 
kant speelt daar een belangrijke rol in. Diver-
se onderzoeken tonen aan dat de overlevings-
kansen van kinderen tot aan de volwassenheid 
stijgen als er een grootmoeder van moeders 
kant in het huishouden aanwezig is. Dat was 
zo bij primitieve volkeren, maar ook nog in 
Westerse samenlevingen in de middeleeuwen. 
Er bestaat overtuigend statistisch bewijs voor. 
Zo is de sterfte van kleinkinderen van gemo-
tiveerde oma’s relatief laag. Hierdoor hebben 
ouderen die de vruchtbare leeftijd voorbij zijn 
toch nog invloed op de genen die zij aan de 
tweede generatie doorgeven. De genen van de 
gemotiveerde oma’s van moeders kant selecte-

ren zichzelf uit, resulterend in een oma-in-
stinct, een wat ongebruikelijke vorm van sur-
vival of the fittest, want de kleindochters zijn 
ook weer gemotiveerde oma’s. Overigens be-
schrijft ook Simmons (1945) de cruciale rol 
die ouderen in het algemeen spelen:

“Another family relationship of great signifi-
cance for the aged has been the commonly 
observed intimate association between the 
very young and the very old. Frequently they 
have been left together at home while the 
able-bodied have gone forth to earn the fa-
mily living. These oldsters, in their wisdom 
and experience, have protected and instruc-
ted the little ones.” (blz. 199).

Er is geen stijging van overlevingskans aange-
toond voor kleine kinderen die met ouderen 
in het algemeen in aanraking zijn gekomen 
(het onderzoek dienaangaande dateert ook 
van na Simmons’ tijd). Maar de evolutie heeft 
hier in elk geval voor een efficiënte, rationele 
taakverdeling gezorgd.

De moederhypothese
Het feit dat kinderen er langer over doen om 
zich te ontwikkelen maakt het ook wenselijk 
dat ouders, en met name de moeder, langer 
blijft leven en gedurende de onvruchtbare pe-
riode van haar leven al haar aandacht aan haar 
al bestaande kinderen wijdt. De mother hypo-
thesis ofwel moederhypothese biedt dan ook 
een verklaring voor de menopauze (Peccei, 
1995). Het mechanisme is natuurlijk geen be-
wust gedrag, maar vormt wel een vorm van 
wijsheid die de natuur uniek aan de mens 
heeft opgelegd. Andere soorten hebben het 
niet; op latere leeftijd levensvatbare kinderen 
ter wereld brengen vormt voor hen een pro-
bleem en een schadepost.

De HR-hypothese
In het bedrijfsleven zijn medewerkers die lang 
in dienst zijn, zeker in de hogere rangen, veel 
waard. Vaak is in ze geïnvesteerd, bijvoor-
beeld in de vorm van stages of cursussen. Als 
ze voortijdig vertrekken is dat een gevoelig 
verlies voor het bedrijf. In de oertijd was dat 
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voor de gemeenschap waar ze deel van uit-
maakten niet anders. Capabele, ervaren men-
sen kunnen maar beter oud worden, dan heb-
ben ze het meeste rendement voor hun 
omgeving. Dit is de embodied capital hypothe-
sis ofwel de H(uman) R(esource)-hypothese 
(Gurven e.a., 2006). Mensen met kwaliteiten 
op latere leeftijd brengen direct (via hun kin-
deren) of indirect (via andere familie) relatief 
veel van hun genen in in latere generaties. De 
tijdsduur die, ook bij nog levende jagers-ver-
zamelaars, nodig is om zichzelf in de jacht te 
bekwamen is lang. Bij Indianen in het Ama-
zonegebied is het aantal gedode dieren per 
jaar het grootst voor mensen die de veertig al 
ruim gepasseerd zijn. Er is dan ook een aantal 
voorbeelden van primitieve jagers-verzame-
laars samenlevingen waarbij de mannen tus-
sen 20 en 60 aanzienlijk meer voedsel produ-
ceren (in termen van Kcal) dan consumeren. 
Vrouwen tussen 50 en 70 produceren ook 
meer dan ze opmaken (mede een gevolg van 
de omahypothese) (Kaplan e.a., 2000). Het is 
dan ook geen wonder dat, conform de wijs-
heid uit de oertijd, grootouders nog steeds ge-
neigd zijn hun kleinkinderen vet te mesten 
(Li et al., 2015). De HR-hypothese is een 
mengvorm tussen wijsheid op individueel ni-
veau als gevolg van de culturele vooruitgang 
en het selecteren van genen als gevolg van het 
feit dat de familieleden van wijze individuen 
door zijn/haar kwaliteiten beter af zijn. 

Culturele ontwikkelingen
De instrumenten die de evoluerende mens 
gebruikte gingen in de loop van de tijd in 
kwaliteit vooruit. De kennis hierover was cu-
mulatief en ging deel van de cultuur uitma-
ken. De kwaliteiten van de instrumenten gin-
gen niet meer verloren. Voor de jacht werden 
steeds meer sophisticated vallen en strikken 
geplaatst en betrouwbaarheid van wapens (in 
de zin van dat het altijd werkt) werd belang-
rijk (Wynn en Coolidge, 2011). De bouw 
hiervan was mede een taak voor ouderen, die 
de wijsheid moeten hebben dat anderen hun 
producten goed moesten kunnen gebruiken. 
In voorkomende gevallen was dit een zaak 
van leven of dood. 

Een andere rol van ouderen wordt ge-
vormd door hun religieuze activiteiten. Dit 
ontbreekt bij de chimpansee en waarschijnlijk 
zelfs de Neandertaler. Een voorbeeld is het 
zingen van magische liederen om het succes 
van de jacht te bevorderen of om onheil te 
voorkomen. Sjamanisme (het betreden van de 
geestenwereld) is volgens Simmons (1945) 
ook een veel voorkomend gebruik bij oude-
ren. De vermeende magische kwaliteiten van 
ouderen komen enigszins overeen met het 
verblijf in een bestuurlijke bovenlaag, maar 
wordt natuurlijk wel gevoed door de religieu-
ze gevoelens van de mens, waarvan wordt 
aangenomen dat die al meer dan 120.000 jaar 
geleden zijn ontwaakt (Vanhaeren et al,.2006; 
Von Petzinger, 2012). Dat wordt onder meer 
afgeleid uit bewerkte schelpen die in graven 
zijn gevonden en die mogelijk door de dode 
als religieus symbool zijn gedragen.

Er zijn vele kenmerken waarop mensen 
zich van andere dieren onderscheiden: het 
ontbreken van een vacht en een staart, het 
vermogen rechtop te lopen, spierkracht (ver-
geleken met de grote mensapen zijn we maar 
zwak uitgevoerd) om er maar een paar te noe-
men. Maar het kenmerk dat al het andere in 
de schaduw stelt is het vermogen tot een flexi-
bele sociale organisatie. Mensen kunnen in 
groepen en groepjes allerlei taken uitvoeren 
en daarmee wezens die lager op de evolutio-
naire ladder staan domineren (Harari, 2004, 
2016, 2017). Het plannen en de rolverdeling, 
bijvoorbeeld dat alleen geschikte mensen 
deelnemen aan de jacht , is een kwestie van 
overleg, dat geen dier gegeven is. Maar er is 
ook een andere dimensie aan het menselijk 
handelen dat de samenwerking van overzich-
telijke groepen overstijgt. Dat is de samen-
werking tussen stammen waarbij de ‘teamle-
den’ elkaar niet of nauwelijks kennen, maar 
die wel gezamenlijk op groot wild jagen of 
een complexe volksverhuizing ondernemen. 
Dat vereist overeenstemming tussen groepen 
en een gevoel van identiteit. Er zijn geen ge-
gevens uit de oertijd tussen de rolverdeling 
tussen jong en oud, maar wel dat de mens erg 
succesvol moet zijn geweest. Waar hij ook 
maar kwam zijn alle grote zoogdieren prak-
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andere dieren, zelfs degenen die is staat zijn 
om in groepen te jagen, absoluut ontberen. 

Ouderen vaak in bepalende rollen
Simmons(1945) geeft een overweldigend aan-
tal voorbeelden dat ouderen sterk zijn in poli-
tiek overleg, nodig om verbindingen tussen 
groepen te leggen. 

“...some security has been obtainable through 
the performance of lighter tasks useful to 
others, but the sweat and toil of the old in 
lowly labors have rarely been as rewarding as 
the exercise of wisdom. skill and tact in social 
relations”. (blz 105).

Ouderen zijn chef, baas, hoofd, ze zitten in 
besturen, specialistische organisaties en gehei-
me genootschappen. Ze zitten er soms op ba-
sis van leeftijd, maar vaker op basis van ver-
dienste of vakmanschap. Met andere 
woorden, als we de beschrijving van Simmons 
als uitgangspunt nemen zitten bij de beslis-
sende dominantie van homo sapiens ouderen 
vaak in bepalende rollen. We kunnen dat als 
wijsheid van ouderen opvatten, een kenmerk 
dat homo sapiens in de evolutie heeft ontwik-
keld. Dat daardoor talrijke soorten uitgestor-
ven zijn (de bekendste is de mammoet) is 
jammerlijk, maar bij deze beperkte definitie 
onbelangrijk. Ouderen hebben daardoor ten-
minste een bijdrage kunnen leveren aan het 
ruim voorzien van hun medemens van eiwit-
ten, vetten en andere voeding en huiden voor 
kleding. Maar wijsheid heeft zijn grenzen.
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