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Voor mijn dierbaarste beestjes Anet, Laura en Bruno

Paard en wagen zijn symbool van de ziel, die hier
op de juiste koers wordt gehouden. Philippos II
(359–336 v.Chr.), koning van Macedonië en vader
van Alexander de Grote, is op deze Griekse munt
afgebeeld als een wagenmenner die de ziel van
het volk temt en leidt. De drievoet, een symbool
van het orakel van Delphi, laat zien dat zijn bestuur
de instemming heeft van de god Apollo.
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Voorwoord

OVER DE SFINX EN
DE FILOSOFIE

D

it is een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Het laat zien hoe filosofen in de loop van de geschiedenis hebben gedacht over dieren, en over de
menselijke uniciteit. Wat maakt ons uniek? Wat maakt ons tot mens en hen
tot dier? Aan de hand van deze vraag wandelen we door de geschiedenis van de filosofie. Mijn inzet is niet om te beschrijven hoe we ons ‘moeten’ verhouden tot dieren,
hoewel het zijdelings wel aan de orde komt. Ik ben eerder op zoek naar een antwoord op de vraag waarom wij tegenwoordig het gevoel hebben dat we ons anders
ten opzichte van dieren horen te gedragen. Hoe is dat historisch zo gekomen, en wat
betekent deze ontwikkeling voor ons zelfbeeld?
Mijn opzet – de geschiedenis van de filosofie herschrijven door te kijken wat
grote filosofen over dieren hebben gezegd – is ongebruikelijk. Meestal beperken geschiedenissen van de filosofie zich tot de constatering dat de mens het enige dier is
met taal- en denkvermogen, en daarmee is dan de kous af. Hooguit tref je in de standaardwerken een zinnetje over de legendarische ezel van de middeleeuwse geleerde
Buridanus (ca. 1300–1358) die zou zijn overleden omdat hij te dom was om te kiezen
tussen twee identieke balen hooi. Wellicht fladdert ook de vleermuis van Thomas
Nagel (1937–) nog ergens over de pagina’s om je uit te leggen dat geen mens zich kan
voorstellen hoe het is om een vleermuis, of enig ander dier, te zijn. Het zijn pogingen
om ons duidelijk te maken dat filosofie een ‘typisch menselijke’ aangelegenheid is,
die zich dus ook tot mensen moet beperken.
Dat klinkt trouwens ook niet geheel onlogisch. Mensen ontwikkelen fraaie theorieën, dieren niet. Geen aap, dolfijn of olifant is in staat om een Kritiek van de zuivere
rede te schrijven of zelfs maar te lezen. Toch is filosofie om allerlei redenen geen ‘louter menselijke zaak’.
De eerste reden is triviaal: zonder dieren had de filosofie zich niet kunnen ont9
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De mythologische held Oidipous wordt
tegengehouden door de sfinx, die hem
het raadsel van het menszijn voorlegt.
Schilderij van Gustave Moreau (1826–1898),
collectie Metropolitan Museum of Art, NY.

wikkelen. Zonder bijenwas in de schrijftablet hadden de oude denkers
hun formuleringen niet kunnen oefenen. Zonder ganzenveren en
sepia had geen middeleeuws filosoof een gedachte op papier, of beter,
op dierlijk perkament, gekregen. Gelooide dierenhuiden zijn van oudsher de belangrijkste en meest duurzame dragers van filosofische teksten. Ook de paarden en ezels die nodig waren om de neergeschreven
gedachten in alle uithoeken van Europa te brengen, getuigen ervan
dat westerse filosofie, net als de religie overigens, letterlijk op en over
de ruggen van dieren tot stand is gekomen.
Belangrijker is dat dieren ook de inhoud van de filosofie en met
10
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name ons mensbeeld diepgaand hebben beïnvloed. Wie wil weten wat een
mens is, hoe mensen samenleven en
wat je als mens zoal te doen staat,
werpt al snel een zijdelingse blik op de
dieren. Even kijken hoe zij het doen en
hoe wij van hen afwijken. In deze vergelijking krijgt de menselijke identiteit
vorm.
Deze schuinse blik op de dieren vinden we terug in de Griekse mythe van
Oidipous en de Sfinx.1 Oidipous wordt
gevraagd om de Griekse stad Thebe te
bevrijden van een monster dat half
vrouw en half leeuw is en dat de weg
blokkeert. Het dier weet van geen wijken en is niet voor rede vatbaar. Dat
het een half-vrouw is, helpt niet, want
vrouwen zijn lichamelijke wezens die,
volgens de vroege Grieken althans,
dicht bij de redeloze dieren staan. Het
vrouwelijke gezicht benadrukt de wildheid van de sfinx. Ze is een monster.
Het probleem is dat ze niemand in of
uit Thebe laat gaan zonder hen eerst
een raadsel voor te leggen. Vervolgens
verslindt ze iedereen die een fout antwoord geeft op haar raadselachtige
vraag: wat loopt ’s ochtends op vier, ’s
middags op twee en ’s avonds op drie
poten?
Nadat tal van mensen zijn opgegeten, lost Oidipous het raadsel op door
het beest figuurlijk in de bek, of beter
gezegd, in de ogen te kijken. Met zijn
blik op de sfinx beseft hij plotseling
hoe anders hijzelf is. Oog in oog met
het beest begrijpt hij het: hij is zelf dat

Filosoof Boëthius (ca. 475–524) geeft les.
Miniatuur op (dierlijk) perkament
geschilderd.
Italiaanse editie uit circa 1385 van Boëthius’
Vertroosting van de filosofie.

In de Griekse en Romeinse tijd worden
gedachten opgeschreven en verbeterd in
kneedbaar dierlijke materiaal: bijenwas.
Romeinse schrijftablet gevuld met bijenwas,
gevonden in het Friese Tolsum en nu in de collectie
van het Fries Museum.
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dier dat in de ochtend van zijn leven op handen en
voeten kruipt, dat vervolgens rechtop loopt, om met
een stok te eindigen. De mens is een wezen dat eerst
kruipt, dan loopt, en vervolgens voort sjokt met een
wandelstok.
Als je er even over nadenkt, merk je dat achter
alle definities van ‘de mens’ een sfinx schuilgaat.
Alle bekende antropologische afbakeningen hebben
sporen van een dierlijke oorsprong in zich. Aristoteles (384–322 v.Chr.) noemt de mens bijvoorbeeld een
‘redelijk dier’ en een ‘politiek dier’. Friedrich Nietzsche (1844–1900) spreekt van ‘het nog niet vastgestelde dier’ omdat wij, als enige, onze eigen handelingen kunnen kiezen.2 De Duits-Nederlandse
Oidipous (rechts) en de sfinx
denker Helmut Plessner (1892–1985) vindt de mens
Grieks aardewerk uit ca. 440 v.Chr.
uniek omdat hij, in tegenstelling tot de overige dieren, kan ‘lachen en wenen’3, en weer anderen wijzen op het (vermeend) unieke vermogen van de mens om te veinzen,
te schrijven, te abstraheren, te koken et cetera.4
In dit soort vergelijkingen zijn dieren steeds het referentiepunt.
Zodra de uniciteit van de mens is vastgesteld, wordt de blik weer naar
voren gericht en verdwijnt het dier uit beeld. We vinden het terug in
de genoemde Griekse mythe. Als Oidipous het raadsel heeft opgelost,
stort de sfinx zichzelf in het ravijn. Haar rol is klaarblijkelijk uitgespeeld nu het raadsel ‘mens’ is opgelost. Zo gaat het ook in veel filosofieboeken. Zodra de auteurs via een verwijzing naar het dierenrijk hebben aangetoond dat de mens ‘hoger’ en ‘uniek’ is, wordt het dier als
‘beest’ weggeschreven.
De term ‘beest’ is hier veelbetekenend. Het is afgeleid van brutus (Latijn) en bête (Frans). Beide woorden betekenen ‘stom’ en ‘niet tot spreken in staat’. De gedachte is hier dat dieren, in tegenstelling tot mensen, geen betekenis kunnen overbrengen met hun stem. Dit is de
gangbare mening tot het begin van de achttiende eeuw. Vanaf dat moment klinkt de eerste twijfel over de stemloosheid van de dieren.
In mijn vorige boek, Democratie voor dieren, stond de vraag centraal
waarom wij dieren nog zo vaak tot hun vermeende gebrek – hun stemloosheid – reduceren.5 Ik kwam tot de conclusie dat dieren wel degelijk
een eigen stem hebben, maar dat deze lange tijd niet is gehoord. Het
zal iets te maken hebben met wat de Franse filosoof Jacques Derrida
12

