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Voor de uitgestorvenen, de verdwenenen en de vergetenen.
Alles wat samenkomt zal uiteindelijk weer uiteendwarrelen.
— YUVAL NOAH HARARI
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Ontstaan van materie en energie. Begin van de natuurkunde.
Vorming van atomen en moleculen. Begin van de scheikunde. 

Ontstaan van de planeet aarde.

Ontstaan van organismen. Begin van de biologie. 

Laatste gemeenschappelijke voorouder van mensen en chimpansees. 

Mensen evolueren in Afrika. Eerste stenen werktuigen. 

Mensen verspreiden zich vanuit Afrika naar Eurazië. 
Evolutie van verschillende mensensoorten. 

Neanderthalers beginnen te evolueren in Europa en het Midden-Oosten.

Dagelijks gebruik van vuur. 
Homo sapiens beginnen te evolueren in Afrika.

De cognitieve revolutie. Ontstaan van de eerste fictieve verhalen.
Begin van de geschiedenis. Sapiens verspreiden zich vanuit Afrika. 

Sapiens koloniseren Australië. Uitsterven van Australische megafauna.

Uitsterven van de neanderthalers. Homo sapiens blijft als enige 
mensensoort over. 

Sapiens koloniseren Amerika. Uitsterven van Amerikaanse megafauna.



De agrarische revolutie. Domesticatie van planten en dieren.  

Eerste koningen, schrift en geld. Polytheïstische religies. 

Eerste keizerrijk – het Akkadische Rijk van Sargon.

Uitvinding van muntgeld – een universeel betaalmiddel. 
Het Perzische Rijk – een universele politieke orde. 
Boeddhisme in India – een universele leer. 

Han-rijk in China. Het Romeinse Rijk in Europa. 
Christendom. 

Islam.

De wetenschappelijke revolutie. De mens erkent hoe weinig hij weet 
en begint ongekende macht te vergaren. 
Europeanen veroveren stukje bij beetje Amerika en de wereldzeeën. 
De hele planeet wordt één historische arena. Opkomst van het 
kapitalisme. 

De industriële revolutie. Gezin en gemeenschap worden vervangen 
door staat en markt. Massaal uitsterven van plant- en diersoorten. 

Mensen overstijgen het domein van de aarde. 
Kernwapens bedreigen het voortbestaan van de mensheid. 
Organismen ontstaan steeds vaker via intelligent design dan door 
natuurlijke selectie.

Intelligent design wordt het basisprincipe van het leven? 
Eerste niet-organische levensvormen?
Mensen worden goden? 
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Het heden

De toekomst



Rebellen van 
de savanne 



Hhet verhaal van die
fundamentele bouwstenen 
van ons heelal noemen we 

natuurkunde. 

Zzo’n 14 miljard jaar geleden
ontstonden materie, energie,
tijd en ruimte in wat wij de

oerknal noemen. 
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ongeveer 300.000 jaar na hun ontstaan
begonnen materie en energie samen te
klonteren tot complexe structuren die

we atomen noemen.

die atomen voegden zich samen 
tot moleculen.

het verhaal van die atomen, moleculen en
hun onderlinge reacties noemen we scheikunde.

het verhaal van die organismen
noemen we biologie. 

en toen, een jaar of 70.000 geleden, begonnen bepaalde
organismen - mensen - nog complexere structuren op te

zetten die we culturen noemen.  

bijna 4 miljard jaar geleden vormden bepaalde
moleculen op een planeet die de aarde heet opvallend

grote, complexe structuren die organismen heten. 

de ontwikkeling van die menselijke
culturen noemen we geschiedenis.
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we kunnen dingen als de franse revolutie 
pas begrijpen als we begrijpen hoe
       mensen zijn geëvolueerd. 

mensen zijn dieren en onze hele
geschiedenis is onderworpen aan de 

      wetten van de natuurkunde, de 
            scheikunde en de biologie.

en biologie.scheikunde…

sorry, ik heb me nog niet
 eens voorgesteld!

hallo. Ik ben
yuval noah harari.

 Ik ben his-
toricus van
   beroep. 

ja, ik weet het, meestal praten 
historici niet over natuurkunde, 

 scheikunde en biologie... 

meestal houden 
ze het bij dingen 

 als de franse 
   revolutie.

maar eigenlijk is de menselijke 
geschiedenis een rechtstreekse 
voortzetting van de natuurkunde…

kernenergie scheikundescheikunde

laboratoriumsetlaboratoriumset
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maar ze verschilden 
niet zo heel veel 

van gorilla’s…
hun gedrag komt ons

bekend voor, hè?

In wezen was er niets speciaals aan die eerste 
mensen. het waren nog steeds dieren, die niet

meer invloed op hun omgeving hadden dan bavianen, 
glimwormen of kwallen. niets wees erop dat ze
op een dag de hele wereld zouden veroveren

en veranderen… 

of vogels.olifanten…

lang voordat er geschiedenis 
was, waren er al mensen. 
de eerste mensen zijn hier 
geëvolueerd, in oost-
afrika.

2,5 miljoen jaar geleden.

zie je dat 
groepje daar? 

dat zijn 
onze verre 
voorouders.
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In dit boek kun je lezen 
waarom het anders liep...

een kleine stap
voor een nijlpaard,
maar een grote

sprong voor zoog-
dieren. 
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Iets heel belangrijks wat je moet weten over de eerste men-
sen is dat ze niet allemaal tot dezelfde soort behoorden. 

tegenwoordig zien mensen uit verschil-
lende werelddelen er misschien anders uit 
en spreken ze andere talen, maar we zijn 

allemaal homo sapiens.  

en dat is toch wel verrassend… er zijn immers ook verschillende soorten mieren,
slangen en beren... dus waarom geen verschillende mensensoorten?

sterker nog, tot zo’n 50.000 
jaar geleden leefden er 

minstens zes verschillende 
mensensoorten op aarde. 

  er was zelfs een soort 
  lilliput-eiland met 
  dwergmensen...   

hallo! er 
staat iemand 
voor de deur.

wie kan 
dat nou 
zijn?

ding-
dong!  

hoi, oom yuval! een kaartspel? tuurlijk! 

zoë! mooi op tijd! 
Ik wil je iets 
laten zien.

ziet er leuk 
uit. zullen 

we een pot-
je doen?

wacht maar, dit 
wordt leuk!

14



Woonplaats: overal in Azië
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Woonplaats: Siberië, Oost-Azië 

Woonplaats: Overal, zelfs op de maan.

Woonplaats: Flores, Indonesië 
Leefde: -800.000 tot -50.000 

Speciale kenmerken: Dwergvolk. 

Ongeveer 1 meter lang en 25 kg zwaar.

Sterke punt: Joeg op dwergolifanten en 

reuzenhagedissen.  Zwakke punt: Nogal honkvast. 

Nooit van zijn eiland af gekomen.

Leefde: - 300.000 tot nu. Mogelijk in 

2100 uitgestorven.

Speciale kenmerken: Denken dat ze 

slimmer zijn dan alle anderen.

Sterke punt: Goede gereedschapsmakers. 

Van tandenborstels tot kernraketten.

Zwakke punt: Gigantisch ego. Gelooft vaak    

klakkeloos allerlei onzin.

Leefde: - 300.000 tot - 50.000 Speciale kenmerken: Uiterst mysterieus. Voor het eerst geïdentificeerd aan de hand van één fossiele vinger.Sterke punt: Makkelijk in de omgang. Deed het met sapiens en neanderthalers. Zwakke punt: Staken hun vingers in rare   plekken.

Woonplaats: Luzon, Filipijnen Leefde: -700.000 tot -50.000Speciale kenmerken: Meest recente 
        nieuwelingetje, pas ontdekt in 2019. 

         e punt: Aangepast aan tropisch       
         nwoud. 
          e punt: Nul komma nul pr. 

Woonplaats: Europa en West-Azië

Leefde: -400.000 tot -30.000 

Speciale kenmerken: Enorm brein, uiterst 

gespierd. 
Sterke punt: Bestand tegen ijstijdklimaat. 

Zorgde voor ouderen en zwakkeren. 

Zwakke punt: Waardeloze pr. Favoriet 

mikpunt van cartoonisten.  

bijna
am: rech

topgaande mens

bijnaam: denisovamens

bijnaam: wijze mens

bijnaam: floresmens, of ook wel de “hobbit”

bijnaam: luzonmens

bijnaam: neanderthaler

HOMO ERECTUS

HOMO DENISOVA

HOMO SAPIENS

HOMO FLORESIENSIS

HOMO LUZONENSIS

HOMO NEANDERTHALENSIS

Leefde: -2 miljoen tot -50.000 

Speciale kenmerken: Mensensoort die het 

langst heeft bestaan.

Sterke punt: Eerste die vuur gebruikte en 

jachtwapens maakte.

Zwakke punt: Ze bleven honderdduizenden 

jaren dezelfde wapens maken.

mensachtigen 
de familie der mensachtigen, 

50.000 jaar geleden.
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hoe weet je of twee mensen bij 
dezelfde soort horen of bij twee 

verschillende soorten? 

kom maar mee dan. op naar een
deskundige die al die vragen kan

beantwoorden!

hoe kunnen we dat zo zeker 
           weten? 

ja, dat weten we heel zeker. we 
behoren allemaal tot dezelfde 

   soort. 
fascinerend, toch?

maar oom
yuval, weet je

echt zeker dat al
die andere mensen-
soorten zijn uitge-
storven en dat we
nu allemaal homo 

sapiens zijn? 

weet je wat een
soort is?

eh… 
nee, sorry, 
eigenlijk 

niet!

moeten we 
 ver?

helemaal niet. ze werkt 
gewoon hier, aan de

universiteit.
professor saraswati is een biologe 
die gespecialiseerd is in soortclas-
sificatie. ze is dol op classificeren, 

ordenen en organiseren.

faculteit biologie, 
prof. saraswati

klop, 
klop!

waar je ook
naartoe gaat,
naar frankrijk,

senegal,
australië of
groenland, je 
komt overal

maar één
soort mensen

tegen. 
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In de biologie 
classificeren 

we organismen 
aan de hand
van soorten. 

ha! ha! ha! ha! 
ha! ha! 

ha! ha! 

ha! ha! 
kan iemand me 
uitleggen wat 
daar zo grap-

pig aan is?

ha! ha! 

over het classificeren 
van dieren. precies wat 

we nodig hebben.

waar gaat deze 
les over?

hé, yuval! nee hoor. Ik moet zo 
college geven.  kom 
       gerust mee!

goedemiddag, professor 
saraswati. we storen 
toch niet, hoop ik? 

oeps, waar is mijn 
  usb-stick? ah! daar 

is ie!
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oeps! volgens mij
is dat de verkeer-

de afbeelding!

ik: 
familie:

mensachtigen
geslacht: homo 
soort: sapiens

kiki:  
familie: hondachtigen

geslacht: canis 
soort: canis familiaris 

      (hond)

dat snapte ik niet hele-
maal. wetenschap is 
hartstikke 
ingewikkeld…     zeg

dat wel! Ik 
volg het ook 
niet hele-

maal… 

pardon, professor, maar kunt u het een beetje 
versimpelen, zodat zelfs een historicus kan volgen 
wat u zegt? dat zou ook handig zijn voor andere 

     mensen, zoals mijn nichtje…

o, pardon! Ik was
jullie even vergeten.
natuurlijk kan ik het

simpeler zeggen!

nu krijgen we ten-
minste duidelijkheid!

dit ben ik, met mijn hond kiki, op 
   haar verjaardag.

Ik dacht dat ik ze had ge-
checkt… mijn vakantiefoto’s 
horen helemaal niet in dit 

       mapje.

het maakt ook niet 
uit. deze foto is eigen-
lijk heel bruikbaar.

verdorie! 
alles zit 

door
elkaar!

Ik schrijf
even een paar 

punten op
het bord.

het classificeren van diersoorten is een ingewik-
kelde kwestie. naast de soort, het geslacht en de 
familie moet je ook kijken naar de onderfamilie, de 

infraorde, de onderorde, de klasse, de stam... 

en je hebt ook nog hybriden, ondersoorten, 
microsoorten, ringsoorten… dan zijn er

nog verwarrende fenomenen als convergente 
evolutie, mimicry, plesiomorfe kenmerken... 
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dat wil zeggen dat mutaties in het dna
van ezels niet in paarden terecht kunnen 

komen of andersom. daarom worden deze dieren 
beschouwd als twee verschillende soorten, die 
elk hun eigen evolutionaire pad volgen. als

er meer mutaties optreden, worden de
verschillen steeds groter.

ah! daar is kiki weer -
nog een foutje… maar
wel precies wat we

nodig hebben! 

kijk eens naar het
enorme verschil tussen 
kiki en die buldog. toch 
horen ze bij dezelfde 
soort, met hetzelfde 
genetische materiaal.

ze gaan wel paren als je ze bij elkaar zet, 
maar daar komen muilezels en muildieren van,

en die zijn onvruchtbaar. 
dieren horen bij dezelfde soort als ze de

neiging hebben om met elkaar te paren en als 
daar vruchtbare nakomelingen uit komen. maar 
deze merrie en deze ezel lijken niet echt op 

elkaar te vallen... 

het muildier:
nakomeling van een
mannetjesezel en
een merrie. 

de muilezel:
nakomeling van een 

hengst en een ezelin.

zoals ik al zei… kiki en
ik zijn allebei dieren, 

maar je ziet meteen dat 
we niet zoveel gemeen 

   hebben. 

maar deze ezel en dit paard hebben wel veel kenmerken gemeen.
ze hebben zelfs een recente gezamenlijke voorouder, de hippidion.

we horen niet bij dezelfde 
soort. we horen niet eens 

bij dezelfde familie!

hippidion

ezel

paard
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ze vinden het geen enkel probleem 
om met elkaar te paren en hun 
puppy’s kunnen later weer puppy’s 

krijgen met andere honden. 

nauw verwante soorten die zijn geëvolueerd uit een gezamenlijke 
voorouder worden gecategoriseerd onder hetzelfde “genus” of “geslacht”.

panthera
leeuw

luipaard

biologen labelen organismen met een latijnse
naam die uit twee woorden bestaat: eerst het

geslacht en dan de soort. leeuwen heten
bijvoorbeeld “panthera leo”, dus de soort

leo van het geslacht panthera.

tegenwoordig zien mensen er soms heel verschillend 
uit. sommigen hebben een donkere huid, anderen

een lichte. sommigen hebben sluik haar,
anderen krullen. 

alle verschillen die nu zo belangrijk lijken - frans 
en duits, christelijk en moslim, zwart en wit - zijn 
heel recente uitvindingen die nauwelijks een rol 

spelen in de evolutie van de mens. 

50.000 jaar geleden waren er geen fransen
of duitsers en geen christenen of moslims.

zelfs zwart en wit bestonden niet!

sommigen zijn
heel groot, anderen 

klein. maar alle mensen 
op deze planeet kunnen 
seks met elkaar heb-
  ben en vruchtbare 
     kinderen krijgen. 

dus zijn ze 
allemaal van dezelfde 

“soort”. 

alle mensen in deze collegezaal zijn homo sapiens: 
we behoren tot het geslacht homo, dat “mens” be-
tekent, en de soort sapiens, wat voor “wijs” staat.  

tijger

jaguar

20


