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Empathie het vermogen om de emoties van anderen te kunnen meevoelen en de situatie van
anderen te begrijpen is een zeer oude verworvenheid die zich volgens Frans de Waal in ons
lichaam én in onze geest heeft genesteld, en waardoor we als soort hebben kunnen overleven.
Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere dieren dan de mens voorkomt, is volgens
hem minstens net zo belangrijk als het recht van de sterkste. Na deze constatering gaat De
Waal nog een stap verder en plaatst zijn onderzoek in een maatschappelijk kader. Als
empathie zo belangrijk is voor de menselijke soort, moet de politiek daar dan niet meer op
inspelen? De Waal schetst hoe onze soort omgaat met armoede en stelt dat ook het
bedrijfsleven sociale verantwoordelijkheid zou moeten nemen zodat we een samenleving
bouwen met een hogere graad van solidariteit. Frans de Waal gidst ons door de nieuwste
inzichten op het gebied van psychologie, neurowetenschappen en gedragsbiologie in zijn
kenmerkende, zeer toegankelijke stijl, ondersteund door eigen observaties van mensen en
primaten. Frans de Waal (1948) is hoogleraar psychologie aan de Emory University in Atlanta
en directeur van Living Links, dat deel uitmaakt van het Yerkes National Primate Research
Center van de Universiteit van Emory. Hij staat in de top 100 van meest invloedrijke mensen
van het tijdschrift TIME. Van hem verschenen eerder bij Uitgeverij Contact Van nature goed,
Chimpanseepolitiek, De aap en de sushimeester, De aap in ons en De aap en de filosoof.
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