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VOORWOORD

Dit boek leest als een speurtocht naar de mens. Van Bodegraven sleept
ons in haar boek mee in de evolutie van de menselijke vermogens. Door
het gedrag van eekhoorns, herten, chimpansees en andere dieren te be-
schrijven zoekt ze de analogie of juist het verschil met het menselijk ge-
dachtendier. De verhalen fascineren me, ze doen mij reflecteren op mijn
eigen vermogens en mijn eigen mens-zijn. 

De speurtocht is een pleidooi voor de mens. De mens met al
zijn/haar verschillende vermogens noemt zij betoverde materie. Van Bo-
degraven levert wetenschappelijk bewijs voor de bijzonderheid van de
mens. Een beter bewijs voor humanisme is niet denkbaar. Net als Van
Bodegraven hou ik van wetenschap: kennis opent je en laat nieuwe
werelden zien. Ik herken die nieuwsgierigheid en gretigheid. En daarin
zijn Van Bodegraven en ik niet uniek. Dit zie ik ook bij de studenten die
wij als Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (Universitair Asiel
Fonds) mogen helpen. Maar Van Bodegraven zet met de boeken die
haar inspireerden, de mens in het midden van het wetenschappelijk
wereldbeeld. Dit is nieuw voor mij en daarin ligt ook de kracht van haar
boek. Ze laat zien hoe we tot een bijzonder organisme geëvolueerd zijn.
Ze noemt de boeken van de denkers die de evolutie als uitgangspunt
nemen liefdesbrieven. De geliefden die de schrijvers bezingen zijn alle
levende organismen en de mens in het bijzonder. De verhalen over de
uniciteit van de ontstane vermogens zorgen ervoor dat het wetenschap-
pelijk wereldbeeld niet alleen een verzameling interessante feitjes is,
maar een wereldbeeld dat inherent waardevol is en waarmee we ons
kunnen verbinden. 

Ik ben gecharmeerd van haar wens om een natuurlijk humanisme
vorm te geven, zodat we onze vermogens met elkaar kunnen vieren en
versterken. Dat kan ons helpen om onze natuurlijke vermogens, onze
innerlijkheid, onze gelaagdheid en de vele banden en verbanden waar we
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deel van uitmaken, met meer regelmaat te ervaren. Onze verschillende
vermogens uiteenrafelen maakt de mens en het menselijke veel beter
zichtbaar. Ik ben het eens met Van Bodegraven dat dit een humanistisch
uitgangspunt biedt voor iedereen, daar waar culturen en religies juist
vaak groepen in hun eigenheid versterken.

Haar betoog over taal doet mij tot slot denken aan het feit dat ik in
de gevangenis anderhalf jaar lang zweeg met een wond op mijn tong.
Eenmaal buiten waren mijn stembanden dusdanig aangetast dat het nog
weken duurde voordat ik het zwijgen kon doorbreken. En zelfs toen kon
ik niet zeggen wat ik wilde. Ik moest al mijn vermogens inzetten om
vanuit een onderdrukkend regime een weg naar vrijheid te creëren. Een
weg waarop ik al mijn vermogens gebruik om zin en betekenis aan het
leven te geven; het leven van mijzelf en van de mensen om mij heen. Dat
kon ik pas weer in het vrije Nederland. Dat de waarde van vrijheid hier
een grote rol speelt geeft het menselijk taalvermogen ruimte. 

Ik raad je aan om je mee te laten voeren in Van Bodegravens betove-
rende reis door de evolutie van menselijke vermogens. En natuurlijk om
zelf te reflecteren op jouw eigen vermogens en jouw mens-zijn. 

Mardjan Seighali, directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF,
en sinds november 2020 voorzitter van het Humanistisch Verbond 
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INLEIDING 

Aan het begin van een cursus over hedendaagse filosofie vertellen de
deelnemers waarom ze meedoen. Enkele aanwezigen geven aan dat de
voornaamste reden is dat ze worstelen met de zin van het leven. ‘De rol
van de kerk is uitgespeeld. God is dood,’ zegt een vrouw van begin der-
tig, en – in één adem door – ‘wetenschap onttovert de wereld nu een-
maal en maakt ons leven zinloos’. Andere deelnemers knikken instem-
mend.

Ik wil protesteren. Daar is ze weer, denk ik: de gedachte dat weten-
schappelijk onderzoek een zinvolle wereld ondermijnt en dat we moeten
leren leven met een wereld zonder doel of waarde. Ik denk daar heel an-
ders over. Wetenschap onttovert niet alleen, maar bétovert ook. Alleen
al het feit dat we hier bij elkaar zitten om over filosofie en wat ons al dan
niet bezielt te praten, is bijzonder. Mensen kunnen dit en ook dat past in
het wetenschappelijk wereldbeeld.

De betovering van het gewone
Er was het een en ander aan deze gedachten voorafgegaan. Enkele jaren
geleden bekeek ik samen met een vriend mijn boekenkast. Hij las de ti-
tels, pakte af en toe een boek uit de kast en vroeg wat ik ervan vond. En-
kele boeken bestudeerde hij wat nauwkeuriger. ‘Lees je minder filosofie?’,
vroeg hij. 

Dat klopte. Boeken van filosofen zoals Descartes, Nietzsche, Arendt
en Sartre, of thematische werken over een filosofisch onderwerp, sloeg
ik vaker over. De filosofie, zoals die op de Universiteit van Amsterdam
in de jaren negentig nog aan ons beiden was onderwezen, had plaatsge-
maakt voor meer wetenschappelijk georiënteerde auteurs zoals Richard
Dawkins, Daniel Dennett, Jane Goodall, Vilayanur Ramachandran, An-
tonio Damasio, Sarah Blaffer Hrdy, Frans de Waal, Barbara J. King en
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Chris Buskes. Evolutiebiologen, primatologen en neurowetenschappers
dus. Evolutionair denkers, die de implicaties van de evolutietheorie
doordenken, begonnen in mijn boekenkast de overhand te krijgen.

Ik werd me van de verandering van mijn boekenkast pas echt bewust
toen deze vriend me hierop wees. Ik had zonder nadenken titels geselec-
teerd. Vaak koos ik klassieke werken, titels die ik regelmatig tegenkwam
in andere teksten. De nieuwsgierige blik van mijn vriend dwong me stil
te staan bij mijn literatuurkeuze. Wat was de aantrekkingskracht van de
nieuwe auteurs? Was er een cruciaal verschil met de auteurs uit mijn stu-
dietijd? 

Woorden als ‘vrolijker’ en ‘blijer’ kwamen bij me op. Ik vond de evo-
lutionair denkers optimistischer en lichter van toon dan de traditionele
filosofen. Ook het woord ‘gezelliger’ speelde door mijn hoofd, omdat er
veel verschillende organismen in de boeken voorkomen. ‘Ik vind ze ma-
gisch’, stelde ik toen vast. ‘Magisch?’, echode hij. Ik knikte. Een beter
woord kon ik niet bedenken. ‘Realistisch én magisch. Het is bewezen
maar tegelijk onwaarschijnlijk’, zei ik.

Ik ontdekte in het gesprek dat vooral mijn beeld van de mens veran-
derd was. Deze denkers lieten me zien hoe bijzonder het is om mens te
zijn. De bewondering in de boeken voor het dier homo sapiens trof me
keer op keer. De boeken wierpen een nieuw licht op mijn eigen leven en
dat van andere mensen. 

Inmiddels zie ik mensen – ieder mens inclusief mezelf – als beto-
verde materie. De boeken zie ik als liefdesbrieven, de geliefde is de na-
tuur en de mens als uitzonderlijk onderdeel daarvan. De werken laten
zien wat er allemaal aan ons gewone menselijk leven voorafgaat. Sinds
de verandering in mijn boekenkast heeft het mens-zijn en mijn dagelijks
leven veel meer betekenis voor me. 

De boeken laten een smal evolutionair pad naar de mens zien, een
reeks toevallige ontwikkelingen. We zijn een heel specifieke uithoek van
materiële mogelijkheden. Dat we uit moleculen en atomen bestaan, en
tegelijk zoveel meer zijn dan deze onderdelen, vind ik magisch. Deze
magie articuleren is het uitgangspunt van dit boek. 

Natuurlijke vermogens
Hoe bouwen we een mens op vanuit materiële bouwstenen? Ik heb onze
biologie uiteengerafeld in negen vermogens. Deze vermogens dienen als

12

HET GEDACHTENDIER

GEDACHTENDIER.BW.qxp  04-01-22  14:42  Pagina 12



stepping stones om de oversteek te maken van levenloze materie naar de
mens als hoogstaand organisme. Het uiteenrafelen van de vermogens is
tegelijk een viering van de schoonheid van het complexe bouwwerk dat
we zijn. Het laat zien dat het mogelijk is dat mensen evolutionair ont-
staan, ménselijke mensen, dieren met waarden, gedachten en innerlijk-
heid. 

De vermogens uit de eerste hoofdstukken delen we met andere die-
ren, we zien beter dat ook zij zijn uitgerust met vele geweldige en verba-
zingwekkende eigenschappen. Vanaf hoofdstuk 5 bespreek ik de unieke
menselijke vermogens. Deze bouwen de animale vermogens spectacu-
lair uit. Er ontstaat een heel nieuw organisme: een dier met een weids in-
nerlijk en een ruime blik. 

Dit boek is niet voor niets een pleidooi voor de mens – we kunnen
wel een pleidooi gebruiken. Te vaak klinkt er dat de mens maar een dier
is, de mensheid wordt in mijn omgeving zelfs regelmatig vergeleken met
een rattenplaag. Maar wij zijn niet slechts een dier: zie hoeveel impact
wij in korte tijd op de planeet hebben gehad. Veel andere grote dieren
zijn inmiddels van onze bescherming afhankelijk, als huisdier of in het
wild door middel van maatregelen om natuurlijke leefgebieden te be-
schermen. De verklaring daarvoor ligt in onze biologie: onze menselijke
biologie en onze vermogens gaan hieraan vooraf. Als we onze bijzondere
vermogens erkennen is het gemakkelijker ze passend te gebruiken, in
harmonie met de natuur.

De mens als natuurproduct zien verbindt de mens onlosmakelijk
met de natuur en laat onze afhankelijkheid daarvan zien. Een oproep tot
zorgvuldige omgang met die natuur is de andere kant van de medaille
van onze uitzonderlijke vermogens. Noblesse oblige, adel verplicht.

Een filosofische verkenning 
Dit boek is een publieksfilosofisch boek, geen evolutionair-wetenschap-
pelijk boek. Als filosoof en geesteswetenschapper die onbekend was met
evolutionair denken was ik getroffen door de schoonheid van de men-
selijke evolutionaire ontwikkeling. Bekende feiten zag ik in een nieuwe,
betekenisvolle samenhang. Misschien is dit boek ook te typeren als evo-
lutionair zelfhulpboek, of als geluksboek, omdat de pracht van ons eigen
geëvolueerde biologische lichaam en mens-zijn het onderwerp is. Ik laat
het oordeel graag aan de lezer over.
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