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VOOR WOORD
‘Niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo te verwoorden dat iedereen
ze wel moet begrijpen’, aldus Arthur Schopenhauer. Interessante boeken
zijn voor veel mensen vaak te moeilijk door het gebruik van hoogdravende taal. Het is begrijpelijk dat academici onder elkaar gebruikmaken
van specifieke termen die aan een scherpe definitie beantwoorden, maar
ik wil dat mijn boek begrijpelijk is voor mensen die niet academisch geschoold zijn. Zelf ben ik geen onderzoeker, maar een boodschapper. Na
een wetenschappelijke opleiding (biochemie, KU Leuven, 1972 – in de
tijd dat de dieren nog spreken konden, vandaar…) koos ik bewust voor
een carrière in het onderwijs. Ook nu nog hou ik ervan om interessante
wetenschappelijke inzichten in gewone taal te vertellen. Vandaar dit
boek. Al besef ik dat veel mensen niet meer zo vaak een non-fictieboek
lezen, toch is dat een aangename bezigheid en weldadige gymnastiek voor
de geest.
Dieren zijn voor mij waardevolle en beminnelijke levensgenoten, en
dat zal ongetwijfeld voor een aantal mensen ook zo zijn. Maar volgens
(te) velen lopen dieren in de weg of zijn ze enkel handels- en etenswaar.
Die opvatting leidt tot heel veel ellende. Wetenschap en filosofie leveren
nochtans voldoende munitie om aan te tonen dat er tussen mensen en de
grote verscheidenheid aan diersoorten heel veel gelijkenissen bestaan,
ondanks de zeker aanwezige verschillen. Die verschillen zijn eerder gradueel te noemen – een kwestie van wat meer of wat minder – maar niet fundamenteel of essentieel. Met dit boek hoop ik een bijdrage te leveren tot
het verspreiden van het inzicht dat alle dierlijke wezens een bewustzijn
hebben en bijgevolg ons mededogen en respect verdienen.
Aangezien ik geen onderzoeker ben, doe ik niets anders dan artikels en
boeken van echte onderzoekers en filosofen citeren en ‘vertalen’. Hun
namen zal ik in de tekst regelmatig vermelden, hoewel het er zo veel zijn
dat het haast onbegonnen werk is. Maar ere wie ere toekomt. We zijn hen
eeuwig dankbaar voor hun enorme verdienste. Mijn bijdrage bestaat erin
hun ideeën overzichtelijk te bundelen, te rangschikken en te verwerken in
een toegankelijke en vlotte, aangename tekst. Moge u, beste lezer, er volop
van genieten.
~1~

