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Voorwoord
Jan Weerdenburg

In den beginne schlep God de hemel en de aarde."
Je kan daarin geloven of niet. Te bewijzen is bet niet. Daarmee
is meteen bet verschil aangegeven tussen wetenschappers die
met behulp van experimenten en daaruitvolgend bewijsmateriaal
proberen ontstaan en ontwikkeling van aarde en leven to
reconstrueren, en creationisten die uitgaan van bet dogma van
de bijbel en van daaruit alles invullen. Overigens betogen ook
creationisten volgens wetenschappelijke methoden to werk to
gaan, maar bet eerder genoemde dogma staat bij hen niet ter
discussie. Daar is bet dan ook een dogma voor.

In dit Studium 'Generale stonden wetenschappelijke discussies
over de ontwikkeling van de aarde centraal. Tevens werd in
een tweetal lezingen ingegaan op bet denken over bet ontstaan
van de aarde in niet-Westerse culturen en godsdiensten.

Wij zijn gestart op bet punt dat ongeveer 4,5 miljard jaar gele-
den de planeet aarde is ontstaan. De discussies over de (astro-
nomische) processen die tot dit ontstaan geleid hebben, zijn in
een eerder Studium Generale aan bod geweest en zijn hier bui-
ten beschouwing gelaten. Het ging ons om de vraag hoe de
aarde haar (voor zover bekend) unieke karakter heeft gekregen.
Interessant daarin is dat in de laatste decennia steeds duidelij-
ker is geworden dat bet ontstaan van bet leven en de daarmee
gepaard gaande vorming van een biosfeer, de bepalende factor
is geweest.
De traditionele geologische opvatting, dat de ontwikkeling van
de aarde primair bepaald is door fysische en chemische krach-
ten, waarbij biologische processen een ondergeschikte rol speel-
den, wordt daarmee verlaten.
Dit heeft recentelijk geleid tot hypothesen waarin de aarde,
bet daarop aanwezige leven en de haar omringende atmosfeer
als een geintegreerd complex systeem, uniek in bet zonnestel-
sel, misschien ook uniek in bet heelal, beschouwd wordt.
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Een boeiende discussie in verband hiermee is het proces van
het ontstaan van het ]even op aarde. Er bestaan aanwijzingen
dat dit al 4 miljard jaar geleden gebeurd moet zijn. Vanuit
geologisch oogpunt dus heel snel na het ontstaan van de pla-
neet. Aardig is dat een o.ude discussie een centrale rol speelt:
het vraagstuk van de spontane generatie. Ging het daarbij in
vroeger tijden over het ontstaan van organismen als bijv. mui-
zen en later bacteria, nu gaat het over de vorming van de ons
als eenvoudigst bekende molecuul-systemen die de potentie heb-
ben zichzelf to repliceren (sommige RNA-moleculen).
Hoewel experimenten al in 1952 (Miller) aantoonden dat er in
gesimuleerde vroeg-aardse condities enkele bouwstenen, die es-
sentieel zijn voor het leven-, konden ontstaan, is het nog steeds
niet duidelijk hoe het mogelijk is geweest dat dergelijke bouw-
stenen zich organiseerden tot zichzelf replicerende systemen.
De kans dat dit per toeval gebeurde, is astronomisch klein.
Daar zijn zelfs de eenvoudigste van dergelijke systemen nog to
gecompliceerd voor.

Is er dan eerst sprake geweest van een chemische evolutie?
Een pasklaar antwoord is er (nog) niet. Maar spannend is het
we]. Zeker ook omdat serieuze wetenschappers soms moeten
speculeren over ideeen die tot voor kort als 'science fiction'
afgedaan konden worden.

Het denken over het ontstaan van de mens op aarde heeft op
een aantal punten een wat aparte geschiedenis. De confrontatie
met de kerkelijke dogma's is in het verleden hevig geweest en
is dat trouwens nog steeds.
In ons programme zijn we verder niet ingegaan op deze con-
frontatie. Het ging ons om de ontwikkeling van het weten-
schappelijk denken over het ontstaan van de mens en de huidi-
ge stand van zaken daarin. Ironisch genoeg blijkt het toene-
mende aantal fossielen misschien wel het grootste struikelblok
to vormen om to komen tot een algemeen geaccepteerd eendui-
dig evolutieschema van de mens.

Zoals vermeld, werden in dit programma een tweetal lezingen
vanuit een andere invalshoek het denken over het ontstaan van
aarde en leven benaderd. Het christelijke scheppingsverhaal en
de botsingen tussen kerk en wetenschap kennen we. Maar hoe
zit het met andere godsdiensten en culturen?
In de Indische kosmologie kent het universum eenzelfde kring-
loop van ontstaan, ontwikkeling en dood als bi j ' levende wezens.
De wedergeboorte van het universum is gekoppeld aan de we-
dergeboorte van levende wezens. Het gaat hirer om een cyclisch
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wereldbeeld in tegenstelling tot het Westers lineaire beeld.
Aandacht werd ook besteed aan boeddhistische opvattingen, die
het ontstaan en vergaan van het universum verbinden met het
ontstaan en vergaan van ethische normen.

Niet-schriftelijke culturen kennen een rijke variatie aan schep-
pingsmythen. Tradities zijn daarbij vaak minder star dan in de
grote godsdiensten en veel meer lokaal bepaald. In een lezing
werd ingegaan op de verscheidenheid van scheppingsmythen in
dergelijke culturen evenals het veelal ontbreken ervan.
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Het aardse perspectief
Profdr. H.N.A. Priem

Denken over bet ontstaan van Aarde, Leven en Mens, bet
thema van dit Studium Generale, is denken over ons wereld-
beeld. Voor de moderne mens is bet wereldbeeld dat hij leeft in
een dunne atmosfeer rond een minuscule planeet die hoort bij
een onopvallende ster in een al even onopvallend sterrenstelsel.
In bet heelal zijn miljarden van dergelijke sterrenstelsels, elk
met tientallen miljarden van soortgelijke sterren en vermoede-
lijk zonnestelsels. De geschiedenis van de Mens begint 2 mil-
joen jaar gelden, als onderdeel van de 4 miljard jaar omvatten-
de ontwikkeling van bet ]even op een planeet die 4,55 miljard
jaar geleden ontstond in een heelal waarvan de ouderdom in de
orde van 15 mil jard jaar wordt geschat. Voor bet verschijnsel
Mens is nog slechts een uiterst bescheiden plaats ingeruimd, in
tegenstelling tot de vroegere anthropocentrische wereldbeelden
die Homo sapiens in bet centrum van bet universum plaatsen.

Dit fundamenteel veranderde perspectief van de mens op zijn
eigen plaats in ruimte en tijd begon zo'n 400 jaar geleden vorm
to krijgen. Toen gingen mythische voorstellingen en natuurfilo-
sofische speculaties omtrent de waarneembare werkelijkheid
geleidelijk plaats maken voor ons natuurwetenschappelijke
wereldbeeld gebaseerd op controleerbare observaties, fysische
wetmatigheden en wiskundige logica. Toch is de intentie van
bet moderne wereldbeeld dezelfde als dat van onze voorouders:
de ons omringende wereld en de plaats van de mens daarin to
verklaren.

EEN BIJZONDERE PLANEET

Ondanks bet nietige aardse perspectief, is de planeet Aarde een
uniek verschijnsel in bet zonnestelsel en misschien ook wel iets
uitzonderlijks in bet heelal. Wanneer onderzoekers afkomstig
van een ander deel van de Melkweg op hun kosmische explora-
tiereis ons zonnestelsel zouden bezoeken, zou de Aarde hen
opvallen door een aantal eigenschappen die nergens anders in
bet zonnestelsel worden aangetroffen en misschien ook elders
in bet heelal niet of zelden. De buitenaardse reizigers zouden
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Tabel 2

Evenwichts- en werkelijke concentraties (%) van enkele rectieve
gassen in de aardatmosfeer

evenwichtl werkelijk

N2 < 10-8 78,1
CH4 < 10-33 1,7.10-4
N2O < 10-18 3,0.10'6
NH3 < 10-53 10-7
H2 < 10-33 5,3.10-6

1. Op basis van de huidige 02-concentratie.

Tabel 1

Atmosferische samenstelling (%) en druk (bar)
terrestrische planeten

Venus Aarde Mars

CO2 96,5 0,034 95,3
N2 3,5 78,1 2,7
02 sporen 20,9 sporen
totale druk
(oppervlak) 90 1 Q,064
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zich bij hun observatie van de Aarde verbazen over een aantal
buitennissigheden. Van verre zouden zij zich al afvragen hoe
een planeet zo'n bizarre atmosfeer kan hebben, een mengsel
van gassen dat, zuiver chemisch bezien, eigenlijk niet blijvend
kan bestaan. Dan zouden zij opmerken dat de Aarde als enige
planeet wordt gekennIerkt door geprononceerde tweedeling van
het oppervlak in topografisch hooggelegen., continentale, en
laaggelegen, oceanische gebieden, met een gemiddeld hoogtever-
schil van 3900 meter. Geen andere planeet heeft een vergelijk-
bare dichotomie van bet oppervlak. Tenslotte zouden zij de
aanwezigheid vaststellen van de biosfeer, het totaal van alle
levensvormen en biologische processen op Aarde. Bij nader
onderzoek zouden onze imaginaire bezoekers constateren dat al
deze unieke eigenschappen, hoe uiteenlopend ook, verschillende
aspecten representeren van een complex, zelfregulerend sys-
teem, dat in ons zonnestelsel (en misschien in het heelal)
alleen op de planeet Aarde tot ontwikkeling is gekomen.

DE ABSURDE ATMOSFEER

Laten we eerst eens kijken naar de aardatmosfeer met de ogen
van buitenaardse chemici. Dit mengsel van gassen (Tabel 1)
lijkt op het eerste gezicht to spotten met de wetten van che-
misch evenwicht. Zo zou zuurstofgas geen hoofdbestanddeel
mogen zijn naast een aardoppervlak dat een overvloed aan
oxydeerbare materialen bevat, die makkelijk in staat zijn om
alle zuurstof in de atmosfeer to binden. Naast bet hoge 02-ge-
halte zi jn de concentraties van reactieve gassen als methaan,
ammoniak, distikstofoxide (lachgas) en waterstof, hoewel zeer
gering (Tabel 2), toch miljarden malen hoger dan in een even-
wichtsituatie bet geval kan zijn. Zelfs de concentratie stikstof
is veel to hoog: de eigenlijke stabiele vorm van stikstof is niet
bet gas, maar zijn nitraationen die in het oceaanwater zijn
opgelost.

Kooldioxide (CO2) is daarentegen slechts een zeer ondergeschikt
bestanddeel (0,034%), hoewel dat gas, geochemisch bezien, joist
een hoofdbestanddeel zou moeten zijn. De atmosfeer dankt zijn
bestaan immers in eerste instantie aan gassen die via vulkanen
uit de diepere Aarde zijn ontsnapt, in hoofdzaak kooldioxide en
water. Onze buurplaneten Venus en Mars hebben dan ook beide
een atmosfeer die nagenoeg geheel uit kooldioxide bestaat
(label 1).
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HET GEOSFEER-BIOSFEER SYSTEEM

De aardatmosfeer is dus, chemisch en planetair bezien, een
absurditeit. Dat dit bizarre gasmengsel toch bestaat is bet
gevolg van bet feit dat de aardatmosfeer geen op zichzelf
staand fenomeen is, maar een integrerend deel van een complex
systeem waarvan ook de biosfeer, de oceanen en bet oppervlak
van de continenten deel uitmaken, bet Geosfeer-Biosfeer Sys-
teem. In dit systeem wordt de samenstelling van de atmosfeer
bepaald door een groot scala van factoren, zoals de invoer van
vulkanische componenten, fotochemische reacties onder invloed
van zonlicht, reacties van atmosferische gassen met elkaar en
met bet aardoppervlak, interactie tussen atmosfeer en oceanen,
biologische fotosynthese en respiratie, begraving van biomassa
in sedimenten en opslag van C02 in kalksteen en dolomiet.
Zuurstofgas hoort in de atmosfeer eigenlijk niet thuis. De
aanwezigheid is to danken aan de biologische fotosynthese
volgens de bekende gesimplificeerde reactie: nCO2 + nH2O =
(CH2O)n + n02, waarna de koolstof in de CH2O wordt begraven
in sedimenten als gevolg van geologische processen. De hoge
concentratie van wat in feite bet afvalproduct is van biologi-
sche processen, kan dus worden beschouwd als 'biologische
milieuvervuiling' op mondiale schaal. De 'natuurli jke' toestand
van de aardatmosfeer, zonder biologische 'vervuiling', is een
02-gehalte dat ligt op ongeveer 0,1% van bet huidige niveau:
bet 'Urey niveau', dat gehandhaafd wordt door de ontleding
van waterdamp onder invloed van ultraviolette stralen.

De atmosferische C02-concentratie speelt in bet geosfeer-bio-
sfeer systeem een uiterst belangrijke rol als temperatuurregula-
tor, door bet overbekende 'broeikas-effect' van koolzuurgas. De
stijging in de C02-concentratie in de afgelopen eeuw van
0,027% tot 0,034% als gevolg van de grootschalige verbranding
van fossiele biomassa (steenkool, olie, gas) wekt derhalve
(terecht) grote verontrusting, maar in de aardgeschiedenis zijn
er veel grotere mondiale fluctuaties geweest door natuurlijke,
geologische oorzaken. Onderzoek van luchtbelletjes in boorker-
nen uit de ijskappen van de Noord- en Zuidpoolgebieden,
bijvoorbeeld, leert dat de C02-concentratie 15.000 jaar geleden,
tijdens bet hoogtepunt van de laatste IJstijd, 0,020% was;
slechts 2/3 van de 'natuurlijke' concentratie aan bet begin van
de industriele revolutie. Anderzijds zijn er dat
gedurende een groot deel van bet geologisch verleden de C02-
concentratie enkele malen hoger was dan de 0,02-0,03% van de
laatste paar miljoen jaar, vermoedelijk als gevolg van een
geringere intensiteit van verweringsprocessen doordat de aard-
korst geologisch minder actief was. De hogere C02-concentratie
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leidde er toe dat de Aarde gedurende een groot deel van haar
geschiedenis gekenmerkt was door een warmer, gelijkmatiger
mondiaal klimaat en hoger zeespiegel-niveau, met veel geringere
breedtegraad-zone ring in klimaat en biogeografie.
Enorme hoeveelheden kooldioxide zijn in het verleden aan de
atmosfeer onttrokken door kalksteenvorming en begraving van
biomassa. Als al dit 'verdwenen' koolzuur terug in de atmosfeer
zou worden gebracht, zou dit resulteren in een stijging van de
atmosferische C02-druk tot ongeveer 70 bar, meer dan 200.000x
de huidige druk en van dezelfde orde als op Venus, 87 bar.
Men neemt dan ook aan dat de Aarde haar bestaan is begonnen
met een atmosfeer waarin C02 het hoofdbestanddeel was,
vergelijkbaar met de situatie die nu nog heerst op onze buur-
planeten.

CATASTROFES

Er heerst dus een toestand van dynamisch evenwicht in het
complexe systeem van atmosfeer, biosfeer, oceanen en aardop-
pervlak. In de aardgeschiedenis is deze evenwichtstoestand
natuurlijk onderhevig aan geleidelijke veranderingen in samen-
hang met de geologische evolutie van onze planeet, maar voor
abrupte mondiale veranderingen zijn geologisch zeer bijzondere
processen vereist, bijvoorbeeld de inslag op Aarde van een
mega-meteoriet of komeet, of een vulkaanuitbarsting van enor-
me omvang. De hoeveelheid stof die hierdoor in de atmosfeer
komt kan gedurende vele jaren het zonlicht afschermen, zodat
een koudeperiode inzet. Daarentegen is het ook denkbaar dat
bi j de inslag van een grote meteoriet in een kalksteenplateau
zoveel C02 vrijkomt, dat de Aarde juist warmer wordt. Maar
behalve door natuurlijke oorzaken, kan een drastische versto-
ring tegenwoordig ook teweeg gebracht worden door menselijke
activiteiten, zoals de onverhoopte massale inzet van kernwa-
pens, en de alsmaar toenemertde explosieve groei van de we-
reldbevolking.

Een 'catastrofale' verstoring van het geosfeer-biosfeer systeem
kan leiden tot het massaal uitsterven van talrijke diersoorten,
gevolgd door een versnelde faunale evolutie. De abrupte veran-
deringen in fossiele fauna's die op een aantal tijdstippen in de
geologische geschiedenis optreden, worden met dergelijke ge-
beurtenissen in verband gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld het
uitsterven van de dinosauriers en talrijke mariene diersoorten
65 miljoen jaar geleden door vele onderzoekers toegeschreven
aarl de inslag van een grote meteoriet. Er zijn aanwijzingen dat
de Aarde ongeveer eens in de 26 miljoen jaar door dergelijke
grote meteorieten wordt getroffen, maar of er een daarmee
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Fig. 1. Schematische doorsnede door de aardkorst. De ocea-
nische korst bestaat uit basalt (soortelijk gewicht
3,0) en is 6 km dik. De continentale korst heeft de
gemiddelde samenstelling van dioriet (soortelijk
gewicht 2,8) en is gemiddeld 40 km dik. Er is een
verschil in de gemiddelde samenstelling tussen het
bovenste en het onderste deel van de continentale
korst: respectievelijk granodioriet en aliminiumrijke
basalt. De Mohorovicic discontinuiteit representeert
de overgang van de aardkorst naar de aardmantel. De
chemische samenstelling van de oceanische en de
continentale korst is (in gewicht %):

oceanische korst continentale korst
(basalt) (gemiddeld "dioriet")

Si02 49,5 57,3
Ti02 1,5 0,,9

A1203 16,0 15,9
FeO 10,5 9,i

MgO 7,7 5,3

CaO
Na20

11,3
2,8

7,4-'3,1

K20 0,15 1,1
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gecorreleerde periodiciteit is van abrupte mondiale veranderin-
gen in de fossiele faunale successie, zoals door sommigen wordt
gepostuleerd, is omstreden.

RAADSELACHTIGE CONTINENTEN

Naast de merkwaardige samenstelling van de atmosfeer, is de
tweedeling van bet oppervlak in hooggelegen continentale en
laaggelegen oceanische gebieden een unieke eigenschap van de
Aarde. Deze dichotomie reflecteert een fundamenteel verschil in
samenstelling tussen verschillende delen van de aardkorst, de
dunne buitenste schil van de vaste Aarde (Fig. 1). De aardkorst
in de laaggelegen gebieden, de vloer van de oceanen (60% van
bet aardoppervlak), wordt gevormd door bet vulkanische ge-
steente basalt, een donker, relatief zwaar gesteente. In de
hooggelegen gebieden, de continenten, wordt de aardkorst
gekenmerkt door een grote verscheidenheid van gesteenten, met
als gemiddelde samenstelling die van bet lichtere (zowel in
kleur als soortelijk gewicht) gesteente dioriet.

Als gevolg van bet verschil in soortelijk gewicht, 3,0 voor
basalt en 2,8 voor dioriet, is de continentale korst dikker
(gemiddelde dikte 40 km) dan de oceanische korst (dikte 6 km).
Hierdoor wordt bet isostatisch evenwicht van de aardkorst ten
opzichte van de daaronder liggende aardmassa gehandhaafd,
vergelijk een ijsberg die op bet water drijft. Dit streven naar
isostasie en bet verschil in soortelijk gewicht liggen ten grond-
slag aan bet hoogteverschil tussen continenten en oceaanbodem.
De aardkorst verschilt sterk van de korst van de andere plane-
ten. De maankorst wordt gevormd door hooglanden van anor-
thosiet (een gesteente dat ook op Aarde voorkomt) en uitvloei-
ingen van basalt in de maria. De Mercuriuskorst lijkt met die
van de Maan overeen to komen, terwijl Venus en Mars een
korst bezitten in hoofdzaak of geheel bestaande uit basalt. Ook
vele meteorieten hebben een basaltische samenstelling. Basalt
is dus wijd verbreid in ons zonnestelsel, maar alles wijst er op
dat continentals korst met een samenstelling vergelijkbaar met
die van de Aarde nergens anders voorkomt.

De Continenten vormen een belangrijke schakel in bet geheel
van factoren dat bet aardse geosfeer-biosfeer systeem reguleert.
Het plantendek van bet landoppervlak zorgt voor een belangrijk
deel van de fotosynthetische zuurstofproductie. Anderzijds
wordt biogeen geproduceerde zuurstof continu aan bet landop-
pervlak gebonden bi j verwering en andere reacties, waarbij
geologische processen er voor zorgen dat voortdurend nieuwe
oxydeerbare materialen worden blootgelegd. Ook vormen de
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Fig. 2.Schematische doorsnede door de Aarde.
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boven zeeniveau gelegen landmassa's het platform waarop een
belangrijk deel van de biologische evolutie zich heeft afge-
speeld, zonder continenten zou bet verschijnsel Leven beperkt
zijn gebleven tot mariene milieus en misschien vulkanische
eilandjes.

GELAAGDE PLANETEN

Continenten en de basaltische vloer van de oceanen vormen de
dunne buitenste schil van de Aarde (Fig 1.). Het onderliggende,
grootste deel van de aardmassa is in twee lagen verdeeld, een
zware metallische kern en een mantel van silikaten en oxiden
(Fig. 2). Van de kern wordt aangenomen dat zij bestaat uit
ijzer, enige nikkel en vermoedelijk zwavel. Bij de daar heersen-
de temperatuur en druk is de buitenste laag van de kern vloei-
baar, de binnenste kern vast. De mantel (dikte 2880 km) omvat
83% van bet totale aardvolume en bestaat voornamelijk uit
silikaten en oxyden van magnesium en ijzer. Noch de kern,
noch de mantel is bereikbaar voor directe observatie, zodat alle
kennis or over langs indirecte weg is verkregen: geofysische
waarnemingen in combinatie met onderzoek van meteorieten
en, voorzover bet de bovenste mantel betreft, brokstukken van
gesteenten die mee naar boven zijn gesleurd in vulkanen of
tangs breukbewegingen door de aardkorst.

De gelaagde structuur is niet uniek voor de Aarde. Het plane-
taire onderzoek van de laatste twee decennia heeft aangetoond
dat Mercurius, Venus, Mars en vermoedelijk de Maan eveneens
een metallische kern bezitten omhuld door een mantel van
silikaten en oxyden.

WARMTEHUISHOUDING

Op Aarde ontstaat basalt door de gedeeltelijke opsmelting (bij
ongeveer 1500°C) van de gesteenten in de bovenste aardmantel,
waarna de zo ontstane hete gesteentesmelt (magma) naar boven
stijgt. Dit is een van de processen die zich voltrekken als
gevolg van de eigen warnueproductie van de Aarde: de warmte
die vrijkomt door bet radioactief verval van (voornamelijk)
uranium, thorium en kalium in de aardmassa. Warmte die wordt
geproduceerd, moet natuurlijk ook weer worden afgevoerd. De
Aarde heeft daarvoor drie mechanismen beschikbaar:

Warmte geleiding door bet starre gesteente, zonder materi
aaltransport.
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Fig. 3. Basisconcept van de platentektoniek. Boven een op-
gaande convectiestroom in de aardmantel drijven
twee lithosfeerplaten uit elkaar (a). Tussen de uit-
eendrijvende platen welt basaltisch magma op en
groeit een nieuwe oceaan. Elders botsen twee platen
tegen elkaar (b) waarbij de oceanische lithosfeer van
een plaat onder de andere plaat weer in de aardman-
tel wordt geperst, of twee platen glijden langs elkaar
(c).

Fig. 4. De lithosfeer van de Aarde is verdeeld in een moza-
iek van een twintigtal platen.
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- Convectie, wanneer bet gesteente zo beet wordt dat bet
visceuse eigenschappen begint to krijgen en er convectie-
strornen gaan optreden.

- Warmtestraling aan bet oppervlak.
Gesteenten zijn zeer goede warmte-isolatoren. Naarmate de
planetaire massa groter is, zal bet derhalve moeilijker zijn om
de radiogene warmte alleen via geleiding of to voeren. Ther-
mostering moet dan in hoofdzaak geschieden door middel van
convectiestromen. Dat is in de Aarde bet geval: in de aardman-
tel en de vloeibaae buitenste laag van de aardkern treden
convectiestromen op, die door de radiogene warmte in gang
worden gehouden.

PLATENTEKTONIEK

De convectiestromen in de aardmantel (enkele cm/jaar) brengen
allerlei geologische processen teweeg die worden samengevat
onder bet begrip platentektoniek, een unificerend concept dat
in de zestiger jaren is ontwikkeld. Volgens dit concept bestaat
bet buitenste deel van de aardbol uit een laag van ongeveer
100 km dik, de lithosfeer, die is samengesteld uit de continen-
tale en oceanische aardkorst en de buitenste laag van de
aardmantel (Fig. 3). Direct daaronder komt in de aardmantel
een ongeveer 200 km dikke laag, de asthenosfeer. De lithosfeer
is vast en star. De asthenosfeer daarentegen is taai-vloeibaar
onder de daar heersende temperatuur en druk. De starre litho-
sfeer is verbrokkeld in een aantal afzonderlijke stukken, to
vergelijken met de stukken van een legpuzzle (Fig. 4), waarbij
de stukken als bet ware drijven op de asthenosfeer. Deze litho-
sfeerplaten, met inbegrip van de continenten, bewegen ten
opzichte van elkaar en over de aardbol als ijsschotsen op bet
water. Zo ligt bijvoorbeeld New York elk jaar 5 cm verder
verwijderd van Amsterdam, tot verdriet van de KLM.

De bewegingen van de platen worden bepaald door de convec-
tiestromen in de- aardmantel beneden de asthenosfeer. Boven
een opgaande convectiestroom ontstaat een spleet (rift), waar-
langs lithosfeerplaten door de onderliggende stromen uit elkaar
worden getrokken (divergeren). Waar twee convectiestromen in
de bovenste aardmantel elkaar ontmoeten (convergeren), duiken
zij naar beneden en worden de meegesleurde lithosfeerplaten
tegen elkaar geduwd. De oceanische korst van een plaat wordt
dan Tangs een subductiezone onder de andere plaat naar bene-
den geperst en weer in de mantel opgenomen. Continentale
korst is echter to licht om fangs subductiezones in de mantel
to worden geperst, vergelijk weer bet drijven van een ijsberg
op water. In bet geval van botsende continenten worden de
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continentale massa's in de botsingszone op en in elkaar ge-
perst, en ontstaan gebergteketens. Zo resulteerde bijvoorbeeld
de botsing van zuidelijke continenten met het Eurazische
continent, die 40 miljoen jaar geleden begon, in de vorming van
de Alpen-Himalayaketen.

OCEANISCHE KORST

De spleten tussen uit elkaar bewegende platen worden continue
opgevuld door basaltisch magma dat uit de aardmantel opwelt.
Zij groeien zo van achteren voortdurend aan met nieuwe ocea-
nische korst. Het jonge basaltische gesteente is warm en heeft
dus een kleinere dichtheid dan de oude afgekoelde oceanische
korst aan weerszijden van de spleet. De toename in dichtheid
naarmate de nieuwgevormde oceanische korst zich verder van
de spleet verwijdert, maakt dat het korstgesteente inkrimpt en
de oceaanbodem dieper komt to Iiggen. De spleet ligt hierdoor
langs de kam van een langgerekte, smalle bergrug. Een systeem
van dergelijke onderzeese bergruggen in de oceanen, de mid-
oceanische rugger, omspant de Aarde, met een totale lengte
van ongeveer 64.400 km. De Mid-Atlantische Rug in de Atlanti-
sche Oceaan maakt deel uit van dit systeem: de hoogste toppen
steken boven zee uit en vormen v-ulkanische eilanden als Us-
land, de Azoren, Sint Helena en Tristan da Cunha.

De aangroei van oceanische korst aan de achterkant van een
plaat wordt gecompenseerd door de verdwijning aan de voor-
kant, langs een subductie-zone. Oceanische korst heeft dus
slechts een beperkte levensduur, geboren uit de aardmantel in
de mid-oceanische ruggen, keert het na maximaal 200 miljoen
jaar Tangs subductiezones terug in de aardmantel. De gemiddelde
levensduur van de oceanische korst is ongeveer 100 miljoen
jaar.

WAAROM CONTINENTEN?

Bij deze 'lopende band' van basaltische korst zou het blijven en
de aardkorst zou nagenoeg geheel uit basalt be`staan, als niet
de oceanische korst tijdens haar levenscyclus vats geboorte uit
tot wederopneming in de mantel chemische veranderingen zou
ondergaan door reacties met oceaanwater (vooral opname van
water). Deze reacties treden in het bijzonder op in de mid-oce-
anische ruggen waar de onderzeese opwelling van"' heet, basalt-
isch magma plaatsvindt, maar ook tijdens het verblijf van de
oceanische korst op de oceaanbodem, op haar weg naar de
subductiezone. Als gevolg hiervan vormen zich in de oorspron-
kelijk 'droge' basalt waterhoudende mineralen, j'terwijl het
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gesteente bovendien wordt verrijkt in alkalimetalen, magnesium
en kooldioxide. Daarenboven worden op de oceaanbodem allerlei
sedimenten afgezet, ten dele van biologische oorsprong. De
oceaanvloer die fangs subductiezones in de aardmantel wordt
geperst, heeft dus een andere chemische samenstelling dan het
basaltisch magma dat in de mid-oceanishe ruggen opwelt. Wan-
neer dit materiaal (chemisch veranderde basaltische korst +
sedimenten) op een diepte van ongeveer 100 km in de subduc-
tiezone is gekomen, vinden bij de daar heersende druk en
temperatuur (1200-1300°C) gedeeltelijke opsmelting en ieacties
met de omringende mantelgesteenten plaats. Zo ontstaat weder-
om magma, dat nu echter geen basaltische, maar een dioritische
samenstelling heeft. Dit dioritische magma stijgt op en manifes-
teert zich aan het aardoppervlak als continentale korst. Derge-
lijke nieuwvorming van continentale korst treedt thans bijvoor-
beeld op fangs de Andes in Zuid-Amerika en in de vulkanen van
Oost-Indonesia.

In tegenstelling tot oceanische korst, kan continentale korst
niet in de aardmantel worden teruggevoerd. De continentale
massa groeit dus steeds verder aan, hoewel de totale massa nog
steeds minder is dan 1%. van die van de aardmantel. Wel onder-
gaat continentale korst allerlei veranderingen, door herhaalde-
lijk smelten, stollen en rekristalliseren ontstond in de loop van
de tijd uit het dioritisch oorsprongsmateriaal de grote verschei-
denheid aan gesteenten die de continentale korst karakteriseert.

De voorwaarden voor continentvorming zijn dus het operatio-
neel zijn van een platentektonisch regime in combinatie met de
aanwezigheid van zoveel water dat de gehele levenscyclus van
oceanische korst zich order water afspeelt, vanaf de geboorte
in de mid-oceanische rug tot aan de verdwijning in de subduc-
tiezone. De afwezigheid van continentale korst op andere
planeten impliceert dat daar nooit, of maar kort aan beide
voorwaarden tegelijk is voldaan. Het ligt voor de hand dat de
aanwezigheid van voldoende water hierbij de bepalende factor
moet zijn: alleen de Aarde heeft overvloedig water. Van onze
buurplaneten is alleen op Mars enig water aangetoond, maar
slech_ts zeer weinig.

HET BEGIN

Waarom zijn de planeten zo verschillend? Het algemeen aan-
vaarde ontstaansmodel is dat het gehele stelsel van zon, plane-
ten en andere planetaire objecten een gerneenschappelijke
oorsprong heeft. Plaatselijke verdichting van interstellaire
materie, vermengd met enig materiaal afkomstig van een (of
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meer) als supernova geexplodeerde oudere ster(ren), died een
roterende, afgeplatte 'oernevel' van gas, stof en gruis ontstaan.
Hierin vormden zich de zon en begeleidende planetaire objecten
als gevolg van plaatselijke verdichtingen en verdere condensatie
onder invloed van de zwaartekracht.

Astronomen en astrofysici vertellen ons dat de geboorte van
een nieuwe ster door accretie van interstellaire materie een
veel voorkomend verschijnsel is in het heelal. De vorming van
plane tenstelsels zou een normaal proces zijn dat de geboorte
van sterren begeleidt. Er zijn schattingen dat van alle sterren
(136 miljard alleen al in onze Melkweg) ten minste 25% verge-
zeld moet zijn van een planetenstelsel. Veel sterren komen
overeen met de zon wat betreft grootte en temperatuur, het-
geen doet vermoeden dat het aantal planeten van het terrestri-
sche type in onze Melkweg in de orde van zo'n 640 miljoen zou
kunnen liggen.

Bij de verdichting van het oernevel-materiaal tot de planetaire
massa's kwam zoveel warmte vrij dat opsmelting plaatsvond. In
de smelt zakten de zware bestanddelen, voornamelijk ijzer, naar
beneden en bleef een korst van silikaten bovendrijven, vergelijk
de slak die drijft op de ijzersmelt in het hoogoven-proces. De
Aarde differentieerde zo in een aware kern van ijzer, e.nige
nikkel en vermoedelijk zwavel, en een omhullende mantel
voornamelijk bestaande uit silikaten en oxyden. Bij de kernse-
paratie kwam wederom een enorme hoeveelheid energie vrij. Als
gevolg van chemische differentiatie in de gesmolten aardmantel
kwam een dun vlies van lichte silikaten bovendrijven. Zo moet
al direct na de vorming van het zonnestelsel de driedeling van
de aardbol zijn aangelegd in een zware metallische kern, een
mantel van silikaten en oxyden, en een dunne korst van basalt-
ische samenstelling.

Mercurius, Venus, Mars en waarschijnlijk ook de Maan hebben
een overeenkomstige differentiatie ondergaan in metallische
kern en silikaatmantel. In kleinere planetaire objecten heeft
geen volledige separatie van metaalfase en silikaatfase plaatsge-
vonden, zoals blijkt uit de chondritische meteorieten: hierin
liggen silikaatbolletjes ingebed in een ijzer-nikkel grpndmassa.

METEORIETEN EN MAANSTENEN

De meeste meteoriet-gesteenten representeren restanten van
gruis in de oernevel, dan wel brokstukken van urt elkaar geval-
len kleine planetaire objecten. Meteorieten spelent derhalve een
belangrijke rol in theorieen omtrent het ontstaan van het
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Tabel 3

Radiogene en fissiogene isotopen in meteorieten,
ontstaan uit kort-levende radioactieve isotopen

Radiogene/ uitgestorven halveringstijd verval of
fissiogene
isotoop

moeder-isotoop (106 jaar) splijting

129Xe 129, 15,7 verval

31-136Xe 244p 82 splijting

07Ag 107Pd 6,5 verval

26Mg 26AI 0,76 verval
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zonnestelsel, tot voor kort waren dit immers de enige-- gesteen-
ten die onveranderd uit de begintijd van het zonnestelsel tot
ons zijn gekomen (aardse gesteenten uit die tijd zijn niet
bewaard gebleven als gevolg van jongere geologische processen).
Sinds de Apollo -expedities beschikken we echter ook over
maangesteenten van dezelfde ouderdom.

Niet alle meteorieten representeren gruis dat uit de begintijd
van het zonnestelsel is overgebleven. Onder de meteorieten
treffen we ook maangesteenten aan, die van het maanoppervlak
moeten zijn weggeslingerd bij grote meteorietinslagen. Zelfs
zijn er meteorieten waarvan men meent dat zij op deze wijze
afkomstig zijn van Mars, wij zouden dus al over monsters van
Mars beschikken lang voor de voltooiing van de eerste Sample
Return Mission door Amerikanen en/of Sovjets.

Het onderzoek van meteorieten en maanstenen heeft ons onder
andere de ti jdschaal voor de geboorte van het zonnestelsel
opgeleverd, zowel wat betreft de tijdsduur van het vormings-
proces, als het tijdstip van de vorming. De sleutel voor deze
tijdmeting ligt in de isotopische samenstelling van sommige
elementen.

EEN SNELLE GEBOORTE

Vele meteorieten vertonen anomalieen in de isotopische samen-
stelling van een aantal elementen, die er op wijzen dat ten
ti jde van de vorming van het gesteente nog bepaalde radioac-
tieve isotopen met relatief korte halveringstijd aanwezig waren.
De betreffende radioactieve nucliden zijn zelf door hun korte
halveringstijd al lang uitgestorven (Tabel 3), maar zij hebben
hun sporen nagelaten in de radiogene dochterproducten. De be-
kendste anomalie is die van het edelgas xenon, dat in sommige
steenmeteorieten een grote overmaat bevat van het 129Xe
isotoop t.o.v. de algemene isotopische samenstelling in de
materie van het zonnestelsel: De verrijking kan tot een factor
3 oplopen. Deze anomalie wordt ook aangetroffen in vulkani-
sche gesteenten die hun oorsprong vinden in de diepe aardman-
tel. De overmaat 129Xe wi jst er op dat het radioactieve moe-
derisotoop 1291 nog aanwezig was ten tijde van! de worming van
de meteorietgesteenten en de aardmantel.

Het is een astrofysisch gegeven dat de synthese van elementen
zwaarder dan 4He,. dus ook van 1291, alleen kan plaatsvinden in
sterren die aanzienlijk zwaarder zijn dan de zon. De overmaat
129Xe impliceert dus dat de opeenvolging van processen die
heeft geleid tot de vorming van ons zonnestelsel, uitstoten van
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Tabel 4

Lang-levende radioactieve vervalsystemen,
benut voor geologische tijdmeting

halveringstijd
(109 jaar)

I

238U 6D- 206Pb (+ 84He)

235U 4g- 207Pb (+ 74He)

232Th 9a- 208Pb (+ 64He)

176Lu 176Hf

147Sm . 143Nd (+ 4He)

87Rb 87Sr

el. capture i 40Ar (10.48%)

4.467

0.704

14.01

3.57

106

48.8

1.25

40Ca (89.52%)
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materiaal uit een ster ouder en veel groter dan de zon, ver-
menging van dit materiaal met interstellaire materie,' contractie
van de oernevel, condensatie van de zon met het stelsel van
planetaire objecten uit de oernevel, chemische differentiatie en
consolidatie van de planetaire massa's, zich binnen enkele
tientallen miljoenen jaren moet hebben voltrokken. Andere
isotopische anomalieen in meteorieten reflecteren evenzo een
snelle vorming, waarbij de zeer korte halveringstijd van 26A1
zelfs wijst op een tijdsinterval van ten hoogste enkele miljoe-
nen jaren tussen het einde van de nucleosynthese in de oudere
stermassa vlak vbor de supernova, en de chemische differentia-
tie in de moederlichamen van de meteorieten.

HOE OUD?

De vorming van het zonnestelsel is dus zeer snel verlopen. Hoe
Lang geleden heeft dit proces zich voltrokken? Ook op die
vraag vinden we het antwoord in radiogene isotopen, maar nu
die van radioactieve vervalsystemen met zeer lange halverings-
tijden, in orde van 108-1011 jaar. Tijdmeting in de geologie
berust op radioactieve isotopen van uranium, thorium, samarium,
rubidium en kalium (Tabel 4). In essentie komt deze tijdmeting
er 'op neer dat in een gesteente of mineraal de hoeveelheden
worden bepaald van het radioactieve moederisotoop (bijvoor-
beeld 87Rb) en het daaruit door radioactief verval ter plaatse
ontstane radiogene dochterisotoop (87Sr), waarna de ouderdom
van het vervalsysteem wordt berekend uit de verhouding van de
beide hoeveelheden (radiogeen 87Sr/87Rb) met behulp van de
voor elk radioisotoop karakteristieke halveringstijd. Dank zij de
radioactieve tijdmeting kon de laatste drie decennia de ontwik-
kelingsgeschiedenis van Aarde en zonnestelsel worden voorzien
van ' jaartallen'.

Ouderdomsbepaling van verreweg de meeste meteorieten geeft
aan dat deze gesteenten ongeveer 4550 miljoen jaar geleden
zijn gevormd. Dezelfde ouderdom is aangetoond voor de oudste
gesteenten van de Maan en volgt ook uit de geleidelijke veran-
dering van de isotopische samenstelling van lood in de aard-
mantel met het verstrijken van de geologische ti jd. De isotopi-
sche gegevens impliceren dus een ouderdom van 4550 miljoen
jaar voor het zonnestelsel en een geboorteproces dat zich in
ten hoogste enkele miljoenen jaren heeft voltrokken,

BEGIN EN EINDE

Dit jaartal van 4550 miljoen jaar B.P. is sinds het eind van de
vijftiger jaren een vast gegeven geworden in ons wereldbeeld,
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waarmee een eind kwam aan een van de grootste en meest
emotionele vraagstukken in de natuurwetenschappen: het pro-
bleem van de ouderdom van de Aarde. Tot in de eerste helft
van de 20ste eeuw waren er heftige discussies over dit onder-
werp, waarbij voorstanders van een jonge Aarde, in de orde
van ten hoogste enkele tientallen miljoenen jaren, en voorstan-
ders van een zeer oude, misschien wel eeuwige Aarde fel
tegenover elkaar stonden. In wezen was deze discussie even oud
als het menselijk denken over dit onderwerp. Al in de mythi-
sche en natuurfilosofische beschouwingen van enkele duizenden
jaren geleden waren er twee principieel verschillende uitgangs-
punten:
- Of Aarde en kosmos hebben een concreet begin in een meer

of minder ver verleden.
- Of Aarde en kosmos hebben geen begin, maar zijn eeuwig.
Het idee dat er een begin to stellen is aan de materiele werke-
lijkheid vinden we terug in allerlei scheppingsmythen, al dan
niet gepaard aan een uitgewerkt tijdsbesef. Het eeuwigheids-
principe werd bijvoorbeeld aangehangen door sommige filosofi-
sche scholen in de vroeg-klassieke Griekse oudheid, meestal in
combinatie met de opvatting dat Aarde en kosmos onderhevig
zijn aan voortdurende verandering.

Het moderne natuurwetenschappelijke wereldbeeld laat de ons
omringende materiele werkelijkheid dus 4550 miljoen jaar
geleden beginnen met de geboorte van het zonnestelsel. Astro-
fysici kunnen ook voorspellen hoe lang de huidige constellatie
van ons zonnestelsel nog stand zal houden. Een ster als onze
zon heeft een levensduur van ongeveer 10 miljard jaar. Daarvan
hebben we nu dus de helft gehad. Na nog eens dezelfde tijd zal
de zon aan zijn doodstrijd beginnen. Dan zal de Aarde met het
hele zonnestelsel in de expanderende zonnematerie worden
opgenomen, zodat tenslotte toch nog het Armageddon aanbreekt
dat al zo vaak is voorspeld. Voor zover het ons zonnestelsel
betreft, is dus een van de oude natuurfilosofische twistpunten
beslecht: er is een concreet begin en een concreet einde, met
daartussen een tijdsinterval van zo'n 10 miljard jaar. Buiten de
beperking van ons zonnestelsel zijn echter de vragen omtrent
eeuwigheid dan wel een begin en een einde van de materiele
werkelijkheid, actueler dan ooit.

DE AARDE ALS DOELWIT

Na hun vorming waren alle planeten lange tijd onderworpen aan
een 'bombardement' van talloze, soms zeer grote meteorieten,
in feite het laatste stadium van het proces van accretie uit de
oernevel. Dank zij radioactieve ouderdomsbepalingen van maan-
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Fig. 5 De kouder wordende Aarde.

Aangenomen is dat de gemiddelde samenstelling van de Aarde
overeenkomt met die van chondritische meteorieten, waarin de
concentraties van de warmteproducerende radioactieve isotopen
zijn: 0.01 ppm (mikrogram/gram) uranium-238, 7.10_s ppm
uranium-235, 0.04 ppm thorium-232 en 0,1 ppm kalium-40. De
getrokken. lijnen representeren de afname van de totale warm-
teproductie (in joule/jaar) in de Aarde voor elk van deze
isotopen. De onderbroken lijn representeert op elk tijdstip van
de aardgeschiedenis de totale radioactieve warmteproductie van
de Aarde. it
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gesteenten weten we dat er ongeveer 3900 miljoen jaar geleden
een eind kwam aan die turbulente beginfase, waarin inslagen
van meteorieten een belangrijk, misschien wel het dominerende
geologische proces warm. Op Aarde zijn geen sporen bewaard
gebleven van de inslagen in deze periode. Men kan zich echter
een idee vormen van het aantal inslagen dat onze planeet in de
eerste 650 miljoen jaar van haar bestaan moet hebben geteis-
terd uit de verdeling en omvang van de oude inslagkraters in
de hooglanden van de Maan, rekening houdend met de grotere
omvang en zwaartekracht van de Aarde. Men kornt zo op een
aantal van ongeveer 3000 inslagkraters met een diameter van
meer dan 100 km (waarvan zo'n 25 met een diameter van meer
dan 1000 km) en veel meer kleinere inslagen.

Er resteren echter nog steeds stof, gruis en brokstukken uit de
oertijd van het zonnestelsel. Deze worden geleidelijk door de
Aarde en de andere planetaire lichamen ingevangen. De inslagen
van grotere meteorieten vormen nog steeds spectaculaire kra-
ters, zoals de ijzermeteoriet van minstens 8100 ton met een
doorsnede van ongeveer 12 meter die 25000 jaar geleden de
bekende Barringer Crater in Arizona vormde met een diameter
van 1,2 km. Overblijfselen van enorme inslagkraters getuigen
dat verder terug in het geologisch verleden nog veel grotere
meteorieten de Aarde hebben getroffen.

PLANETAIRE EVOLUTIE

Direct na hun vorming moet er tussen de terrestrische planeten
een grote gelijkenis zijn geweest. Daarna is echter de geologi-
sche evolutie voor elke planeet anders verlopen als gevolg van
verschillen in de interne warmtehuishouding, de afstand tot de
zon (dus de ingevangen hoeveelheid zonne-energie), en het al
dan niet aanwezig zijn van een biosfeer.
De interne warmtehuishouding van een planeet omvat de eigen
radiogene warmteproductie en de wijze waarop die warmte
wordt afgevoerd. De radiogene warmteproductie was hoger
naarmate we verder. in het geologisch verleden teruggaan door
de geleidelijke afname in de gehaltes van de radioactieve
elementen als gevolg van hun verval: 4 miljard jaar geleden was
de eigen warmteproductie ruim zes maal hoger dan thans (Fig.
5). In de Aarde wordt deze warmte sinds haar ontstaan vooral
afgevoerd door convectiestromen in de aardmantel, welke
stromen via het mechanisme van de platentektoniek (in zijn
huidige of een andere vorm) de geologische evolutie van onze
planeet in belangrijke mate hebben bepaald.
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Tabel 5

Enkele eigenschappen terrestrische planeten

gemiddelde afstand massa gemiddelde
tot zon (106 km) (Aarde = 1) dichtheid

Mercurius 57,9 0,0055 5,46

Venus 108,1 0,815 5,23

Aarde 149,5 1,000 5,52

Mars 227,8 0,107 3,93

Continental Growth 100

present

continental
volume

F 50

4.0 3.0 2.0 1.0

E- AGE (Go)

0

Fig. 6 Toename van het totale volume van' de conti-
nentale aardkost met het verstrijken van de
geologische tijd.

De toename is niet gelijkmatig: er zijn vijf perioden (zwarte
blokken) van versnelde groei, met als belangrijkste periode 3,0-
2,5 Ga (miljard jaar) geleden, toen 70-80% van het huidige
volume van de continentale korst is gevormd,

34

I



De grootte van de planetaire massa (Tabel 5) en de totale
radiogene warmteproductie bepalen of de warmte voornamelijk
via geleiding of ook via convectie wordt afgevoerd. De radioge-
ne warmteproductie is vooral met de tijd afgenomen, dus de
'kritische grens' van de planeetgrootte moet met het verstrij-
ken van de geologische tijd hoger zijn komen to liggen. Dit
verklaart dat planeten van het terrestrische type geologisch
meer zijn 'geevolueerd' naarmate de planetaire massa groter is.
De Aarde, met de grootste massa, is geologisch het meest
complex, terwijl de veel kleinere tnassa's van de Maan en
Mercurius geologisch gesproken al betrekkelijk kort na hun
ontstaan 'dode planeten' waren. Platentektoniek heeft in hun
ontwikkeling kennelijk geen rol gespeeld. Deze kleine planeten
hebben daardoor de toestand uit de beginfase van het zonne-
stelsel 'gefossiliseerd, waarvan de sporen op Aarde zijn uitge-
wist als gevolg van latere geologische activiteiten. Op Venus
moet, gezien de grootte van de planeet, platentektoniek opera-
tioneel zijn geweest. Misschien is dat nog het geval, maar het
proces kan ook op een bepaald tijdstip tot stilstand zijn geko-
men toen er met de afnemende radiogene warmteproductie een
eind kwam aan het systeem van convectiestromen. Van Mars
wordt aangenomen dat vroeg in haar geschiedenis platentektoni-
sche processen zijn opgetreden, maar dat deze waarschijnlijk al
in een geologisch ver verleden zijn opgehouden. Zowel ten
aanzien van Mars als van Venus is het wachten echter op
eenduidige observaties.

Een biosfeer is er misschien in een vroeg stadium ook op Mars
en (?)Venus geweest, maar dan moet zij daar al weer snel zijn
verdwenen. Alleen op Aarde is de biosfeer- tot ontwikkeling
gekomen. Zoals in het navolgende wordt geschetst, is dit het
wat de evolutie van onze planeet in belangrijke mate heeft
bepaald en de Aarde tot zo'n buitenbeentje heeft gemaakt.

DE AARDE

Op Aarde begint de gerecordeerde geologische geschiedenis 3,93
miljard jaar geleden met de vorming van het oudste fragment
van de continentale korst, in Enderby Land in Antarctica. Er
zijn echter aanwijzingen dat misschien al 4,3 miljard jaar
geleden enige continentale korst aanwezig was. Dat was dus al
betrekkelijk kort na het ontstaan van zonnestelsel en Aarde
4,55, miljard jaar geleden. Met het verstrijken van de geologi-
sche tijd is het volume van de continentale korst voortdurend
toegenomen, maar het grootste deel, zo'n 70-80%, is in een
betrekkelijk korte periode gevormd, tussen 3,0 en 2,5 miljard
jaar geleden (Fig. 6). Deze periode markeert het einde van de
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primitieve beginfase van de Aarde, het Archaeicum, en het
begin van de moderne aardgeschiedenis. De Aarde veranderde
toen van een oceanisch planeet, vrijwel geheel - bedekt met
water, in de moderne planeet met zijn verdeling in en
landmassa's.

AANVANGSCONDITIES

De oudste sedimentaire formatie die op Aarde bewaard is geble-
ven, is 3750 mil joen jaar geleden afgezet. Zij ligt in het gebied
van Godthabsfjord in West-Groenland en het tegenoverliggende
gebied van Labrador. Uit de sedimenten kunnen de omstandig-
heden worden afgeleid die toen op Aarde heersten:
- Er was vloeibaar water en een oceanisch sedimentatie-milieu.
- De afzettingen zijn het resultaat van normale sedimentatie

processen, zoals ze nu ook optreden.
- Er zijn aanwijzingen (zuurstof-isotopen) dat de watertempe

ratuur hoog was (70-80°C?).
- Afzettingen van 'geband ijzererts' wijzen erop dat de atmo

sfeer geen zuurstof bevatte.
- Er zijn aanwijzingen (koolstof-isotopen) dat in het oceaan

water al overvloedig leven aanwezig was, maar de afwe
zigheid van fossielen maakt het onmogelijk om uit to maken
welke de levensvormen waren.

Behalve de zuurstofloze atmosfeer waren de omstandigheden
3750 miljoen jaar geleden kennelijk niet fundamenteel anders
dan de huidige. Zeker niet als we een vergelijking maken met
de tegenwoordige verschillen tussen de Aarde en haar buurpla-
neten: Venus met een oppervlaktetemperatuur van bi jna 500°C
(lood en tin zijn hier gesmolten!), geen water (ook niet als
waterdamp) en een atmosferische druk van 90 bar, en Mars met
een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van -53°C, geen vloei-
baar water (wel ijs) en een ijle atmosfeer van 0,06 bar. De
atmosfeer van beide buurplaneten bestaat nagenoeg geheel uit
koolzuurgas.

WAAROM OCEANEN

De sedimenten in Godthabsf jord bewijzen dat op Aarde al ten
minste 3750 mil joen jaar overvloedig vloeibaar water is. Dat is
ook iets waarin de Aarde zich onderscheidt van haar buurplane-
ten. Op Mars is slechts weinig water, in de vorm van ijs,
hoewel de morfologie van het martiaanse oppervlak getuigt van
de aanwezigheid van stromend water in een ver verleden. Door
zijn kleine massa (1/10 van de Aarde) heeft Mars het meeste
water echter verloren, evenals de rest van zijn atmosfeer.
Venus, hoewel 4/5 van de aardmassa, is toch een waterloze
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planeet. De isotopische samenstelling van waterstof in de
venusiaanse atmosfeer wijst er echter op dat Venus oorspronke-
lijk ook water moet hebben bezeten, in een hoeveelheid verge-
lijkbaar met die op Aarde. Door de hoge temperatuur was bet
water echter in dampvorm, met als gevolg dat Venus alle water
verloor door ontleding van waterdamp in de bovenste atmosfeer
en ontsnapping van bet waterstof naar de interplanetaire ruim-
te.

Voor de Aarde is berekend dat, als de temperatuur bier tot die
van Venus zou stijgen, alle water dat nu in de oceanen is in
zo'n 600 miljoen jaar op venusiaanse wijze verloren zou gaan.
De Aarde is aan dit lot ontsnapt omdat bier een 'teruggekop-
peld regelsysteem' operationeel is dat de temperatuur aan bet
aardoppervlak al ten rninste 3750 miljoen jaar binnen nauwe
grenzen houdt: boven bet vriespunt en beneden bet kookpunt
van water. Dit systeem wordt in hoofdzaak geregeld door de
biosfeer, via de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Atmosferisch CO2 heeft een broeikas-effect en bepaalt, tezamen
met de ingevangen zonne-energie, de temperatuur op Aarde. De
huidige warmtetoevoer van de zon, in combinatie met de atmo-
sferische C02-druk, houdt de temperatuur aan bet aardopper-
vlak op gemiddeld 13°C. Ten tijde van de Godthabsf jord-sedi-
mentatie was de zon echter veel kouder dan thans: astrofysici
vertellen ons dat de energie-afgifte van de zon sinds haar
ontstaan 4,55 miljard jaar geleden geleidelijk (min of meer
lineair) met 25 a 30% is toegenomen. Ondanks die koudere zon
was er toch vloeibaar water, waarschijnlijk zelfs aanzienlijk
warmer dan thans. Dat kan als PCO2 3750 miljoen jaar geleden
ten minste 200x de huidige druk was. De geleidelijke toename
in de energie-afgifte van de zon met bet verstrijken van de
geologische ti jd moet zijn gecompenseerd door een daarmee
parallel verlopende geleidelijke afname in de atmosferische
PCO2.
Deze afname kwam tot stand door de onttrekking van kooldi-
oxide aan de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van biologisch
activiteiten: opslag in -kalksteen en biomassa (olie, gas, steen-
kool, organisch materiaal in sedimenten etc.).

De temperatuur op Aarde bleef dus steeds binnen nauwe gren-
zen door een soort 'teruggekoppeld regelsysteem'. Daardoor
konden de oceanen blijven bestaan. Tevens zijn zo de omstan-
digheden in stand gehouden (temperatuur, vloeibaar water) die
essentieel zijn voor bet Leven. Maar anderzijds is bet de
biosfeer zelf die in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de
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regulering van de atmosferische PCO2 via de vorming van kalk-
steen, fotosynthese, ademhaling en de vorming van biomassa.
Biosfeer, oceanen, atmosferisch C02-gehalte en temperatuur
vormen tezamen dus een 'zelfregulerend systeem', dat al ten
tijde van de Godthabsfjord-sedimentatie operationeel moet zijn
geweest.

In het begin van de aardgeschiedenis, voordat de biosfeer als
regulator ging optreden, moet de temperatuur al in het gebied
zijn gekomen waarin oceanen en leven konden ontstaan. Er
moeten dus niet-biologische processen operationeel zijn geweest
die de aanvankelijk hoge PCO2 drastisch hebben verlaagd,
waarschijnlijk door terugvoering op grote schaal van atmosfe-
risch CO2 in de mantel. Dat kan bijvoorbeeld teweeg zijn ge-
bracht door intensieve verwering aan het aardoppervlak, waarna
de gevormde carbonaten langs subductiezones in de mantel wer-
den gevoerd. Platentektonische processen opereerden toen veel
heftiger als gevolg van de hogere radiogene warmteproductie,
de gemiddelde verblijftijd van de oceanische korst aan het aar-
doppervlak was ten hoogste 1/10 van de huidige, zodat er in
een hoog tempo voortdurend nieuwe gesteenten aan het opper-
vlak kwamen die met de atmosferische CO2 konden reageren.
Bovendien was de vroegste jeugd van de Aarde de tijd van het
grote meteorieten-bombardement, wat eveneens op grote schaal
telkens onverweerd gesteente van onder het aardoppervlak
blootlegde. Toen de biosfeer eenmaal operationeel was geworden
(meer dan 3750 miljoen jaar geleden), werd de C02-regulatie
van de atmosfeer grotendeels overgenomen door de biologische
carbonaat-precipitatie en vorming van biomassa.

Als de reductie van PC02 in het allervroegste begin niet was
gelukt, zou de Aarde het zelfde lot als Venus hebben ondergaan
en eveneens een hete, waterloze en levenloze planeet zijn ge-
worden. Dat de Aarde wel en Venus niet er in is geslaagd om
een zelfregulerend atmosfeer-oceaan-biosfeer-temperatuur sys-
teem to ontwikkelen, is misschien bepaald door het verschil in
afstand tot de zon (die toen 25 a 30% kouder was). Venus ont-
vangt meer zonnewarmte, waardoor, in tegenstelling tot de Aar-
de, de PCO2-reductie in het begin van de venusiaanse geschie-
denis wellicht (net) niet ver genoeg is gegaan om de tempera-
tuur voldoende to doen dalen voor het ontstaan van oceanen en
leven.

HET EERSTE LEVEN

De koolstof-isotopensamenstelling in de sedimenten van Godt-
habsfjord toont aan dat er ten tijde van de sedimentatie al
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overvloedig leven in de oceanen was. Wat voor leven is onbe-
kend, want de oudste fossielen worden pas aangetroffen in
sedimenten die zo'n 300 miljoen jaar later zijn afgezet, bij
North Pole in West-Australia. Het gaat bier om fossielen van
stromatolieten, de bouwsels van kalkafscheidende bacterian en
blauwgroene algen, primitieve organismen die ook nu nog leven.
Zij behoren tot het regnum Monera, dat zich onderscheidt van
alle andere levensvormen doordat het prokaryoten zijn, eencel-
lige organismen gekenmerkt door een cel zonder kern en met
DNA dat niet in chromosomen is gerangschikt. Alle andere
levensvormen zijn eukaryoten, gekarakteriseerd door cellen
met kern en chromosomen.

Het verschijnsel Leven is dus niet veel jonger dan de Aarde
zelf. Hoe is het bier gekomen en is het een uniek verschijnsel
in het heelal? Dit zijn vragen die de mensheid al bezighouden
sinds zij zich begon to bezinnen over haar omgeving en haar
eigen bestaan. Algemeen wordt aangenomen dat aan het ont-
staan van het Leven een niet-biologische synthese van complexe
organische moleculen vooraf moet zijn gegaan. Er zijn diverse
processen in de atmosfeer en aan het aardoppervlak voorge-
steld, die een dergelijke synthese tot stand kunnen hebben
gebracht. Tegenwoordig wordt ook gewezen naar het zeer
speciale milieu van de 'black smokers' op de bodem van de
diepzee als een potentieel geschikte omgeving voor de synthese
van complexe organische moleculen: plaatsen op de oceaanbo-
dem waar hete mineraalrijke gassen en suprakritisch water uit
de ondergrond omhoog spuiten en zich mengen met zeewater.
Dergelijke spuiters zijn de laatste jaren op verschillende plaat-
sen Tangs de mid-oceanische ruggen ontdekt, met een merk-
waardig ecosysteem van bi jzondere organismen. Op de huidige
Aarde zijn 'black smokers' betrekkelijk zeldzaam, maar zij
moeten er in overvloed zijn geweest op de jonge Aarde met
haar veel grotere warmteproductie. Tenslotte is er de mogelijk-
heid dat de complexe organische moleculen die- aan het ontstaan
van het Leven vooraf gingen, op Aarde zijn gebracht door
meteorieten tijdens het grote bombardement in de eerste 650
miljoen jaar van de aardgeschiedenis. Dergelijke moleculen zijn
een normaal bestanddeel van meteorieten en interstellaire mate-
rie. De reacties leidend tot de synthese van complexe organi-
sche moleculen, die uiterst moeizaam verlopen onder aardse
omstandigheden, blijken zich vlot to voltrekken bij de zeer lage
temperatuur (tegen het absolute nulpunt) van de interstellaire
ruimte.

39



Hoe het Leven kan zijn ontstaan, is het onderwerp van een
volgende voordracht in dit Studium Generale. Direct daarmee
samenhangend is de vraag of de Aarde de enige planeet is met
Leven. In de Melkweg moeten honderden miljoenen planeten van
het terrestrische type zijn en in het heelal zijn miljarden
sterrestelsels als de Melkweg. Vooral als het verschijnsel Leven
zijn basis zou vinden in complexe organische moleculen afkom-
stig van de interstellaire ruimte, lijkt de conclusie onontkoom-
baar dat Leven overal is ontstaan waar de omstandigheden
gunstig waren en het is wel erg onwaarschijnlijk dat van de
talloos vele honderden miljoenen planeten van het terrestrische
type alleen op Aarde die gunstige omstandigheden zich zouden
hebben ontwikkeld.

EVOLUTIE VAN BIOSFEER EN ATMOSFERISCHE ZUURSTOF

Er bestaat een nauwe samenhang tussen de evolutie van de
biosfeer en de atmosferische 02-concentratie. Tot ongeveer 1,5
miljard jaar geleden, het eerste 2/3 deel van de aardgeschiede-
nis, manifesteerde het Leven zich uitsluitend in de vorm van
prokaryotische eencellige bacterien en blauwgroene algen. Ten
dele waren dit al fotosynthetische zuurstofproducenten, maar
vermoedelijk steeg de atmosferische 02-concentratie in het
Archaeicum nauwelijks boven het anorganische niveau, 0,1% van
het huidige niveau. Ongeveer 2,3-2,2 miljard jaar geleden vond
echter een 'explosieve' verbreiding van stromatolieten plaats,
vermoedelijk het gevolg van de sterke toename in het volume
continentale korst aan het eind van het Archaeicum, waardoor
een drastische vergroting optrad van het voor stromatolieten
geschikte areaal van de getijdenzone. De overgang van de oude
oceanische Aarde naar de moderne Aarde met haar verdeling in
oceanen en continenten, ging dus gepaard met een versnelde
ontwikkeling van de biosfeer. Dit bracht een toename teweeg
van de biogene zuurstof-productie, waardoor het 02-gehalte van
de atmosfeer sneller ging stijgen. In ieder geval begint onge-
veer 1,7 miljard jaar geleden atmosferisch zuurstofgas zijn
sporen na to laten: er verschijnen voor het eerst continentale
sedimenten ('rode zandsteen') die alleen kunnen zijn afgezet
bi j een zuurstofgehalte van ten minste 1% van het huidige
atmosferische niveau. Daarentegen treden sedimenten waarvan
afzetting alleen mogelijk is bij een lager zuurstofgehalte (zoals
de rolsteentjes van pyriet en uraniniet in de conglomeraten van
het Witwatersrand -type en de gebande ijzerertsen), uitsluitend
op in formaties ouder dan 1,8 miljard jaar.

De stijging van het atmosferisch 02-gehalte tot ongeveer 1%
van het huidige niveau luidt ook het tijdperk in van eukaryo-
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ten. Op enkele uitzonderingen na (die waarschijnlijk secundaire
ontwikkelingen zijn) eisen eukaryotische levensvormen een
milieu met (tenminste) een zeer gering 02-gehalte. De oudste
fossielen van eukaryotisch leven zijn die van plantaardige
eencellige organismen, planktonische dinoflagellaten en/of
groene algen. Zij zijn gevonden in sedimentaire gesteenten die
1,4 miljard jaar geleden zijn afgezet. De eerste duidelijke
fossielen van dierlijke organismen zijn die van protozoa, even-
eens eencelligen. Zij worden aangetroffen in 800 miljoen jaar
nude sedimentaire gesteenten, maar t6ch meent men dat de
protozoa veel eerder op Aarde zijn verschenen. Deze mening
stoelt op de inzichten omtrent de afstamming van de eukaryo-
ten: de protozoa zouden zijn ontstaan door de symbiose van
twee soorten (prokaryotische) bacterien, waarbij de ene cel
tenslotte binnen de andere werd opgenomen en een speciale
functie kreeg. Vervolgens zouden plantaardige eencellige orga-
nismen het resultant zijn van de symbiose en tenslotte 'fusie'
van (eukaryotische) protozoa en (prokaryotische) blauwgroene
algen. Het begin van de Protozoa wordt derhalve geschat to
liggen tussen.. 2,0 en 1,5 miljard jaar geleden. Protozoa zijn
echter moeili jk fossiliseerbaar en de kans dat fossielen in
herkenbare vorm bewaard zijn gebleven, is uitermate klein.

Volgens het bier geschetste scenario staan de protozoa aan de
basis van de evolutionele ontwikkeling van alle dierlijk leven,
terwi jl de fusie van protozoa en prokaryotische blauwgroene
algen heeft geleid tot de evolutie van alle plantaardig leven.
Van de eukaryotische levensvormen verschenen dus eerst de
dieren, toen pas de planten, in tegenstelling tot vroegere
opvattingen. Fossielen van de eerste meercellige levensvormen
zijn die van algen en komen voor in sedimentaire gesteenten
die ongeveer 1,3 miljard jaar geleden zijn afgezet. Fossielen
van- de eerste meercellige dieren zijn die van kruipsporen van
wormen op de zeebodem, Zij verschijnen voor het eerst in
sedimentaire gesteenten waarvan de ouderdom niet precies
bekend is, maar die in ieder geval jonger zijn dan 1 miljard
jaar.

De oudste fossielen van holtedieren (onder andere nauwe ver-
wanten van thans nog levende kwallen en zeepennen) komen
voor in sedimentaire gesteenten die ongeveer 700 miljoen jaar
gleden zijn afgezet. Op grond van fysiologische overwegingen
ten aanzien van die dieren, neemt men aan dat het atmosfe-
risch zuurstofgehalte toen was gestegen tot ongeveer 7% van
het huidige niveau. Daarna gaan de ontwikkeling en diversifica-
tie van de biosfeer steeds sneller. Zo'n 570 miljoen jaar gele-
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den, aan het begin van het Cambrium, was er een 'explosie' van
ongewervelde zeedieren met harde lichaamsdelen, die goede
fossielen nalieten. Hot atmosferisch zuurstofgehalte in die tijd
wordt geschat op ongeveer 10% van het huidige niveau, weder-
om op grond van fysiologische overwegingen ten aanzien van de
toen levende dieren.

Alle dierstammen, met uitzondering van de gewervelde dieren,
waren aan het begin van het Cambrium vertegenwoordigd. De
(geologisch bezien) snelle evolutionele ontwikkeling en diversi-
ficatie die sedertdien in de biosfeer is opgetreden en door
fossielen in opvolgende aardlagen is vastgelegd, maakt het
mogelijk om het jongste deel van de aardgeschiedenis in to
delen in ti jdvakken. Zo is al in de l9de eeuw de bekende
Geologische Tijdschaal tot stand gekomen, waarin elk geologisch
ti jdvak wordt gekarakteriseerd door bepaalde fossielen of
combinaties van fossielen. Omgekeerd kan elk sedimentair
gesteente, mits geschikte fossielen aanwezig zijn, in deze
tijdschaal worden ingepast.

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de biosfeer was de
verovering van het land, het oppervlak van de continentale
aardkorst, door vaatplanten in het Siluur, ongeveer 425 miljoen
jaar geleden. De verbreiding van de biosfeer over het land
impliceert dat het atmosferisch zuurstofgehalte then was geste-
gen tot ver boven 10% van het huidige niveau, beneden 10% is
de ozonlaag to ijl om de voor DNA moleculen vernietigende
ultraviolette straling in voldoende mate to filteren en leven op
zeeniveau mogelijk to maken (de dichtheid van de ozonlaag is
direct gerelateerd aan de atmosferische zuurstofdruk). Zonder
het beschermende ozonschild is leven uitsluitend mogelijk onder
water, waar de bovenstaande waterkolom de vernietigende
ultraviolette straling filtert, en misschien op beschutte plaatsen
op het land. De landflora begint in moerassen en ondiep water,
maar zo'n 410 miljoen jaar geleden, tegen het eind van het
Siluur, verschijnen de echte landplanten en worden de conti-
nenten met vegetatie bedekt. Voordien was het landoppervlak
kaal, zodat de komst van de landflora allerlei veranderingen
teweeg bracht in verweringsprocessen en de interactie tussen
atmosfeer, land en oceanen, naast een forse vergroting van het
areaal van de fotosynthese. De toename van het atmosferisch
zuurstofgehalte moet toen in een versnelling zijn gekomen en
aan het eind van het Paleozoicum of in hot Mesozoicurn het
huidige niveau hebben bereikt. Veel hoger kan het echter nooit
zijn geweest, omdat dan enorme branden tengevolge van spon-
tane ontbranding of blikseminslag overal de landvegetatie op
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grote schaal zouden hebben vernietigd, en van dergelijke aar-
domspannende branden is in de sedimentaire gesteenten geen
spoor to vinden. Hoewel et in het geologisch verleden variaties
moeten zijn geweest, kan het atmosferisch zuurstofgehalte
nooit ver boven 20% hebben gelegen.

De evolutionele ontwikkeling van de gewervelde dieren begon
ongeveer 500 miljoen jaar gelden met de vissen, rond de over-
gang Cambrium-Ordovicium. Toen verschenen achtereenvolgens
de amfibieen, ongeveer 350 miljoen jaar geleden in het begin
van het Carboon, de reptielen, ongeveer 300 miljoen jaar gelden
aan het eind van het Carboon, de zoogdieren, ongeveer 225
miljoen jaar gelden in het Trias, en de vogels ongeveer 150
miljoen jaar gelden aan het eind van het Jura.

DE MENS

Het genus Homo deed ongeveer 2 miljoen jaar geleden zijn
intrede in de biosfeer, als onderdeel van de evolutie van de
primaten. De eerst 'echte' mensen, die primitieve stenen werk-
tuigen maakten en simpele hutten bouwden, worden aangeduid
als Homo habilis. Deze soort verscheen ongeveer 2 miljoen jaar
geleden en verdween ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden weer
van het toneel. Homo habilis evolueerde uit het genus Australo-
pithecus, dat de Aarde bevolkte van ongeveer 4 tot 1 miljoen
jaar geleden, maar nog niet tot de 'echte' mensen wordt gere-
kend. Ongeveer 1,6 miljoen jaar geleden verscheen Homo erec-
tus, waarschijnlijk als evolutieproduct van Homo habilis. Homo
erectus bevolkte de Aarde tot ongeveer 200.000 jaar geleden en
is onder andere gekenmerkt door een uitgebreide steencultuur.
Onze soort, Homo sapiens, begon ongeveer 300.000 jaar geleden
uit Homo erectus to evolueren. De evolutie van de Mens zal
echter uitvoerig ter sprake komen in de laatste voordracht van
dit Studium Generate.

Gedurende ruim 1 1/2 miljoen jaar, tot zo'n 10.000 jaar gele-
den, hebben mensen alti jd hetzelfde snort leven geleid, dat van
nomadische jager-verzamelaars. Waarschijnlijk leefden er nooit
meer dan zo'n 5 miljoen mensen tegelijk op Aarde. Toen,
ongeveer 10.000 jaar geleden, begon voor delen van de mens-
heid landbouw het belangrijkste middel van bestaan to worden.
Daarmee zette de culturele en technologische evolutie in,
gepaard gaande met een steeds snellere toename van de wereld-
bevolking: aan het begin van onze jaartelling ongeveer 150
miljoen, nu 5 miljard en 10 jaar 6 miljard mensen. Buitenaardse
waarnemers zouden deze oncontroleerbare, explosieve groei
waarschijnlijk rangschikken onder de 'catastrofale' gebeurtenis-
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sen, die of en toe abrupt een andere wending geven aan de
evolutie van de biosfeer.

SYSTEENIAARDE

De biosfeer reguleert de samenstelling en temperatuur van de
atmosfeer, de interactie tussen biosfeer en atmosfeer is verant-
woordelijk voor de aanwezigheid van oceanen, en de interactie
tussen plate ntektonische processen en de oceanen leidt tot het
ontstaan van continenten. Anderzijds maken de temperatuur aan
het aardoppervlak en de aanwezigheid van oceanen het bestaan
van de biosfeer mogelijk. Het geheel van biosfeer, atmosfeer,
oceanen, continenten en platentektonische processen kan wor-
den gezien als een complex zelfregulerend systeem, een soort
'organisme' bepaald door talloze mondiale (deel)processen. 14et
is dit systeem dat de geologische evolutie van onze planeet
bepaalt en de Aarde heeft gemaakt tot een anomalie in het
zonnestelsel, misschien zelfs in het heelal.
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Indische kosmologie; enige voorbeelden van het denken
over het ontstaan en vergaan van het universum in India
Mevr.profdr. R. Kloppenborg

De titel van deze bundel lezingen 'Denken over het ontstaan
van aarde, leven en de mens' is minder van toepassing op de
opvattingen over het universum, zoals wij die kennen vanuit
het filosofische en religieuze denken van India. Vanaf de
vroegste periode is daar de vraag naar het ontstaan beantwoord
vanuit een cyclische visie: ontstaan vooronderstelt iets dat
daaraan vooraf gaat, iets (of iemand) die ontstaan en ontwikke-
ling in werking zet, ruimte en tijd waarbinnen dat zich kan
afspelen.

Ontstaan wordt dan niet gezien als een eenmalig gebeuren,
maar als iets dat telkens opnieuw plaats vindt en dat zelf
steeds afhankelijk is van een er aan voorafgaand vergaan. In
dit cyclisch ontstaan en vergaan, stelt de Indische traditie,
heeft het universum steeds bestaan en zal het ook steeds
blijven bestaan. De vraag naar een begin- of eindpunt is dan
minder relevant. Er is immers een telkens terugkerend begin en
eind van tijdelijke werelden, en universa.

Hoewel werelden steeds opnieuw ontstaan en vergaan, heeft de
religieuze traditie in India wel de mogelijkheid gegeven voor de
individuele mens om to ontsnappen uit het voortdurend geboren
worden en sterven. De kringloop van wedergeboorten, die
beschouwd wordt als een voortdurende confrontatie met feed en
frustratie, samsara, kan verbroken worden, wanneer de mens
tot inzicht en onthechting komt.

Algemene vragen, die mensen vanuit alle culturen zich stellen,
zoals waar komt het/kom ik vandaan?, waar gaat het/ga ik
naar toe? en waarom is het zoals het is? worden in het India-
se denken op eigen, unieke wijze beantwoord. Een paar voor-
beelden hiervan zullen besproken worden.

Het historische en filologische materiaal is omvangrijk en geva-
rieerd. Daarom is het noodzakelijk om een keuze to maken.
Daarbij zullen aan de orde komen:
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I . de Vedische (1500-800 v.Chr.) mythe van het ontstaan uit
een ei;

2. de visie van de Upanisaden (rond 500 v.Chr.);
3. het Indische kosmogonische model, in uitgewerkte vorm

(500-300 v.Chr.);
4. het buddhistische idealisme van de noordelijke Yogacara

school (2-4e eeuw).

DE MYTHE VAN HET El

De Veda's vormen de vroegste, ons bekende, religieuze ge-
schriften van de mensheid. Zij omvatten hymnen, mythen,
overdenkingen, offer-spreuken en magische formules, en zijn
sterk gekleurd door de Indo-Europese erfenis van de in die
periode India binnentrekkende Indo-Europese (Arische) stammen.
Maar ook vinden wij er elementen in terug van de voor-Arische
autochtone cultuur van India.
Rgveda X.129.7 is een voorbeeld van de vele vragen en specu-
laties in deze teksttraditie omtrent de herkomst van het uni-
versum en de wereld: Was er iets (of iemand) in, het begin? En:
welke invloed had dit (of die) op het proces van ontstaan?

"Waar deze schepping zijn ontstaan aan dankt dal
weet slechts de Opzichter van de wereld ... of mis-
schien Die ook niet ..."

De mythe van het ei, waar wij bier nader op in willen gaan, is
slechts een van de vele 'mythologische' antwoorden op deze
vraag naar het ontstaan van het universum. De mythe zelf kent
daarbij ook nog vele varianten.
Wij hebben gekozen voor de variant, die in grote lijnen steeds
terugkeert. Reden voor deze keuze is het feit dat er een
interessante analyse van deze variant is gemaakt door de
sanskritist F.B.J. Kuiper, die de mythe op psychologische wijze
wil verklaren.
Het schema van de mythe is als volgt.
In het begin is er slechts het ongedifferentieerde. Er is water,
waarin de kiem van leven aanwezig is. Doordat de golven op
elkaar botsen, ontstaat er een ei (variant: een klont aarde, die
tot een berg uitgroeit: het begin van de wereld), dat naar de
oppervlakte komt. Daar drijft het doelloos Er zijn geen
dualiteiten of constrasten zoals licht en donker, hemel en aarde
of mannnelijk en vrouwelijk.
In de tweede face van de mythe ontstaat - uit het niets? - de
god Indra (het opperwezen van het Vedisch-, Arische pantheon).
Zijn taak is het om dualiteit (vanwaaruit evdlutie ontstaan kan)
to creeren. Daartoe moet hi j allereerst de weerstand van de
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ongedifferentieerde kiem van leven overwinnen. Hij gaat daar-
toe in de mythe de strijd aan met de draak Vrtra ('weerstand').
Na zijn overwinning op Vrtra doorklieft hij het ei (of in de
variant: de berg), waaruit vuur en water voortkomen: het begin
van dualiteit, van schepping en evolutie. Daardoor ontstaan
andere dualiteiten zoals:

licht donker
goed kwaad
devas ('goden) asuras ('tegen-goden')
sat ('zijnde') asat ('niet-zijnde')
orde chaos

De asuras vormen de asat-goden. De hoogste asura, Varuna,
wordt min of meer opgenomen in het Vedische pantheon als
heer van de wateren, beschermer van de kosmische orde en
bestraffer van on-orde. De andere asuras worden verbannen
naar de onderwereld, van waaruit zij een voortdurende bedrei-
ging blijven vormen voor de stabiliteit van de geordende we-
reld.
Zoals in veel andere religieuze tradities, komt deze bedreiging
tot uitdrukking in hun periodiek terugkeren om de orde to
verstoren, waarna de nieuwe orde hersteld moet worden en
bevestigd.
In het Vedische India gebeurde dit gedurende de nieuwjaars-
feesten, waarbij de strijd tussen Indra en de draak Vrtra en
de strijd tussen devas en asuras opnieuw werden opgevoerd.
Zo werd de wereldorde gezien als een gevaarlijke balans tussen
de krachten van de geordende kosmos en van de chaos: conflict
als kenmerk van het bestaande, dat is voortgekomen uit de
dualiteit door de ordening van het ongeordende Ene. De telkens
terugkerende dreiging van asat en chaos zal niet eeuwig kunnen
worden tegengehouden. Eens, aan het eind van een wereldperio-
de, zal alles terugkeren tot de oorspronkelijke toestand van
chaos. Alles zal terugkeren naar de kosmische oerwateren,
waarin, op de wereldslang Sera ('Rest') de scheppergod slaapt,
om bij zijn ontwaken een nieuwe kosmos to creeren.

Dan de analyse van Kuiper. Uitgangspunt daarbij is, dat er,
evenals bij andere Indische mythen, sprake zou zijn van een
projectie op macro-niveau van een individuele ervaring of
herinnering.
Twee in dit verband interessante verzen uit de Rksamhita
(X.129.3 en 4) worden door Kuiper geciteerd:

"3. Duisternis was er in het begin, verborgen door
duisternis. Zonder did alles was
water. Dat wat, wordend, bedekt was door leegte, dat
Ene onistond door de kracht van Mite.
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4. Liefde (kama) drong door tot het Ene in het begin:
het was het allereerste zaad, ontstaan uit gedachte. De
wijzen, die in hun hart met wijsheid zoeken, vonden de
band van zijn in niet-zijn."

Met de band (bandhu) waarvan hier sprake is wordt relatie of
oorsprong bedoeld.
Op basis van Strickers werk ('De geboorte van Horus'), waarin
de Egyptische scheppingsntythen worden beschreven als een
macro-kosmische projectie van de herinnering aan het leven
voor de geboorte, komt Kuiper met een vergelijkbare analyse
van de Indische mythe van het ei.
Hij vindt daar veel ondersteuning voor in de Vedische teksten
zelf. Bijvoorbeeld daar waar de wateren als 'moeders' worden
aangeroepen. Of in een latere variant van de kosmologie in de
Jaiminlya Brahmana (111.36.7):
In het begin is er slechts water, waarvan de golven op elkaar
slaan. Daardoor ontstaat een ei. Na honderd godenjaren komt
dan Prajapati (Heer van de schepselen). De wateren zijn asat,
het ei is sat. Maar omdat het nog drijft, moet Prajapati het
vast leggen met een paal (pratistha = steun). In het ei vindt
dan de tweedeling plaats, het begin van de evolutie: asat wordt
sat, chaos wordt orde.
Wanneer Kuiper dergelijke kosmogonieen in verband brengt met
voor-geboorte herinneringen, steunt hij hoofdzakelijk op het
werk van de Nederlandse psychotherapeut Lietaert Peerbolte,
die in zijn boek 'Prenatal Dynamics' dromen heeft geanalyseerd
waarin de herinnering aan het ei voorkomt. Hij zegt daarover:

"Herinnering is verbonden met het ovum en tziet met
de spermatozoon".

En verder:

"Het ei is uit de eileider gekomen en wacht rustig op
de dingen die gaan komen. In de termen van Freud
hebben wij hier to maker met een toestand van ocea-
nisch gevoel. Het ei heeft het gevoel doelloos heen en
weer to gaan, als ware het op een groot en uitgestrekt
water en tegelijk deel van dat water. Men kan nog
niet spreken van echt bewustzijn. Er, bestaat slechts
een ervaring van oneindigheid en van ; het ei als deel
uitmakend van die oneindigheid In '-dit stadium zijn
er geen gegevens van de spermatozoon."

Indra opent in de strijd met de draak Vrtra de berg of het ei
om leven to scheppen. Dit zou verwijzen naar de conceptie, het
gevecht van de spermatozoon om de weerstand van het ei to
breken.
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Uit zogenaamde 'concept ie-dromen' (Lietaert Peerbolte p. 62
e.v.) blijkt er een sterke band to bestaan tussen het ovum en
de psyche van de moeder. Bevruchting zou worden ervaren als
een traumatische gebeurtenis. In varianten van de Vedische
mythe van het ei zou dit terugkomen wanneer in de strijd
tussen Indra en Vrtra niet alleen de draak, maar ook diens
moeder gedood moeten worden om chaos tot orde to maken.

DE VISIE OVER ONTSTAAN VAN LEVEN IN DE UPANISADI-
SCHE GESCHRIFTEN

Een vraag die in verband met het Indische kosmologisch denken
opkomt, is hoe de Indische denkers op het idee gekomen zijn
van een eindeloos, beginloos universum, in een voortdurende
cyclus van ontstaan en vergaan.
Sommige onderzoekers proberen het antwoord to vinden in de
dagelijkse praktijk van een landbouwsamenleving waarin de
jaargetijden, dood en nieuw leven van de natuur, een essentiele
rol spelen.
Anderen vinden de bron in het reincarnatie-denken: zoals een
mens geboren wordt en sterft om opnieuw geboren to worden,
zo is er ook een eindeloos ontstaan en vergaan van werelden
en universa.

In de reflexief-filosofische traditie van de Upanisaden zien wi j
voor het eerst het idee van reincarnatie verschijnen.
Hoewel een bepaalde vorm van cyclisch denken ook in de
Vedische periode is terug to vinden (bijvoorbeeld de jaarlijkse
hernieuwde strijd tussen chaos en orde) verwachtte de Vedische
mens na de dood ofwel een voortzetting van het bestaan in de
wereld van de voorouders, ofwel in de hel, afhankelijk van het
oordeel over goede en slechte daden.
Men stelde zich voor dat de wereld van de voorouders zich op
de maan bevond. In een van de oudste Upanisaden, de Brhada-
ranyaka, wordt een discussie opgenomen over de vraag wat er
in die wereld van de voorouders gebeurt. Of men daar eeuwig
zal leven. of ook daar eens zal sterven. Als het antwoord luidt
dat ook daar het leven beperkt is en men ook daar zal sterven,
ligt de volgende vraag voor de hand: waar gaan wij dan heen?
Het antwoord daarop ligt ook voor de hand: wij komen weer
terug op deze aarde.
In eerste instantie draaide de discussie dus niet om wederge-
boorte, maar om wederdood.
In een groot aantal Upanisaden speculeert men over het mecha-
nisme dat deze cyclus van dood en wedergeboorte in stand zou
houden, en dan komt het voor de verdere ontwikkeling van het
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Indische religieuze denken zo belangrijke 'begrip 'kringloop'
(samsara).
De Brhadaranyaka verklaart de kringloop van dood en leven
met de kringloop van water, een idee dat gebaseetd is op de
levengevende kracht van water.
De regen doet de vegetatie groeien, planten (sap) zijn voedsel
voor de mens, en houden het vocht in diens lichaam vast.
Daaruit ontstaat nieuw leven. Bij de dood zou dan, tijdens de
crematie het levengevende vocht via de rook weer opstijgen
naar de hemel, om vandaar als regen weer terug to . keren in
een nieuwe cyclus. Een vergelijkbare kringloop gaat uit van de
levengevende kracht van warmte: de warmte van een levende
mens is afkomstig van de zon, en zal bij zijn crematie via het
vuur terugkeren naar de zon.

Op basis van dergelijke speculaties is het mogelijk om het idee
van het telkens opnieuw ontstaan en vergaan van de wereld
terug to voeren op het idee van het telkens opnieuw geboren
worden en sterven van de individuele mens.
Er is echter een groot verschil. Evenals bij werelden en uni-
versa wordt de cyclus van geboorte en dood van de mens be-
schouwd als beginloos. Maar in tegenstelling tot de cyclus van
werelden, die zonder eind is, wordt het voor de mens mogelijk
geacht om to ontsnappen aan de eindeloze kringloop, doordat
(althans in de Upanisadische traditie en de filosofische scholen
die zich daarop hebben gebaseerd) de mens tot het inzicht kan
komen van de uiteindelijke identiteit van de menselijke ziel
(atman) en de goddelijke oerbron (brahman).

HET KOSMOLOGISCHE MODEL IN UITGEWERKTE VORM

De kosmos kent een eeuwig cyclisch bestaan. Er is geen beper-
king in ti jd of in ruimte.
De basis-cyclus wordt een dag van de godheid genoemd, meestal
van Brahma. Deze omvat 4320 mil joen mensen-jaren. Daaraan
gelijk is een nacht van Brahma.
360 van dergelijke dagen en nachten vormen een jaar van
Brahma. Brahma wordt honderd jaar. Dit is totaal 311.040.000
miljoen jaar. Dan eindigt het universum qm t.z.t. tot een nieu-
we cyclus to komen.
Bij het begin van de dag van Brahma (:ijn ontwaken) creeert
hij het universum en bij het aanbreken van de nacht vindt de
absorptie van de schepping in de godheid plaats. Het universum
is potentieel aanwezig in de slapende godheid.
Een schepping, een dag van Brahma, w'prdt ook een -kalpa
genoemd. Dew kalpa omvat 14 manvantaras (cycli waarin men-

50



selijk leven voorkomt); ieder van 306.720.000 jaar, plus de
pauzes daartussen. Gedurende deze perioden wordt de wereld
geschapen. Volgens de Indische berekening zouden wij ons nu
bevinden in het zevende manvantara van deze kalpa.
Iedere manvantara omvat weer 71 mahayugas ('grote
Duizend mahayugas vormen een kalpa of dag van Brahma.
Iedere mahayuga omvat 4 yugas ('aeonen'), namelijk krta, treta,
dvapara en kali (termen waarschijnlijk ontleend aan het dobbel-
spel: 'volmaakt, triade, tweevoudig en slecht'), die respectieve-
lijk 4800, 3600, 2400 en 1200 godenjaren (= maal 360 voor
mensenjaren) duren.
De ontwikkeling van de yugas is verbonden met de ontwi1 keling
en neergang van welvaart, ethiek en de levensduur. Op het eind
van het kali-yuga volgt een ineenstorting van de gevestigde
orde vanwege het ontbreken van een ethische basis, waarna de
wereld door water en vuur to gronde zal gaan, om in een
volgende cyclus van yugas weer opnieuw geschapen to worden.
Deze kosmologische visie is algemeen voor vrijwel alle Indische
tradities. Ook is dat het idee van het bestaan van meerdere
universa, die in de vorm van gigantische eieren van Brahma
(Brahm`zda) in de eindeloze ruimte zweven.

Vanuit. dergelijke opvattingen vinden wij in de verschillende
filosofische scholen uitwerkingen op verschillende aspecten of
vragen. Bijvoorbeeld over de vraag naar het motief van de
godheid om tot schepping to komen, of de vraag of de godheid
de vrijheid heeft niet tot schepping to komen.
Naast specualties over het universum als droom van de godheid,
hetgeen impliceert dat de door ons waargenomen werkelijkheid
slechts relatief waar is (mava, illusie), vinden we bv. in de
Vedanta het idee dat alles ontstaan is uit de essentie van de
scheppergod, wiens motief 'spel' (lila) zou zijn.
Daarnaast worden, in andere van de grote hindu-filosofische
Scholen, andere ideeen uitgewerkt, waarbij ofwel de rol van de
godheid ondergeschikt wordt gemaakt aan de wetten van de
eeuwige materie, die eeuwig onderhevig zouden zijn aan ont-
wikkeling en contractie, ofwel materiele en geestelijke factoren
gelijkelijk van belang zijn en de schepping het gevolg is van
het samengaan in verschillende combinaties van materie en
geest.
Het gaat in dit kader to ver om hier gedetailleerd op in to
gaan. De lezer kan verwezen worden naar de literatuuropgave.
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HET BOEDDHISTISCHE IDEALISME

Tot slot een voorbeeld over het denken over de wereld, zoals
dat ontwikkeld werd binnen de noordelijke boeddhistische
school, de Yogacara, die het hoogtepunt van zijn invloed en
produktiviteit had tussen de 2e en de 4e eeuw.
Op basis van de praktijk van de visualisatie-meditatie kwam
men in deze school tot de conclusie dat de empirisch waar-
neembare wereld slechts een projectie is van de geest, van
mentale processen en energie, evenals het gevisualiseerde beeld
in de meditatie dat is. Op grond van dit uitgangspunt ontstond
er een uitgewerkte theorie over waarneming en werkelijkheid,
welke de volgende belangrijke aspecten had:
1. Elke waarneming is een herkenning van een ideeel beeld

in het eigen bewustzijn, niet een observatie van een daar-
buiten staand werkelijk object. Waarnemen is dan het
bewust-maken van het beeld in de eigen geest.

2. Daaruit volgt dat de Yogacara-school tot de conclusie komt
dat er geen materie bestaat, dat alles slechts geest is
(cittamatra). Alle verschijnselen worden beschouwd als
voorstellingen van ons denken (vikalpa). Het universum is
dan een hoeveelheid geestelijke energie, die teruggaat op
een groot geestelijk principe: cittamatra.

3. Dat mensen 'hetzel fde' waarnemen, hangt samen met het
feit dat de individuele geesten a.h.w. putten uit een univer-
seel 'voorraad-bewustzijn' (Alavavijna-na).

4. De vormen en beelden, voortgebracht door dat voorraad-
bewustzijn, worden mede bepaald door het karma van alle
wezens. Dat wil zeggen dat alle levende wezens tesamen,
door hun handelingen bepalen welke de vormen zijn waar-
in de wereld aan ons 'verschi jnt'.

Vanaf de vroegste tijden, heeft men in India de ideeen over
ontstaan en vergaan van het universum willen verbinden met de
verlangens van mensen naar een betere of hogere toestand.
Verlossing, inzicht of bevrijding, nirvana of moksa, al deze
termen verwijzen naar het menselijke streven om vrij to komen
van de beperkingen van het bestaan in deze wereld en om
bevrijd to worden van de eindeloze, uitzichtloze, kringloop van
wedergeboorten, waardoor men voortdurend geconfronteerd
wordt met onvolmaaktheid, lijden en dood, frustratie en onver-
vulbare verlangens. Alle Indische filosofische en religieuze
tradities zijn alleen to begrijpen vanuit dit verlossingsstreven.
Alle analyses over ontstaan en vergaan an het universum
dienen gezien to worden in dit kader. En hoe speculatief of
analytisch-filosofisch een systeem ook lijkt`, to zijn, het is
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steeds verbonden met een praktische component: een methode
of weg, die de volgelingen mogelijkheden aanbiedt om via
onthechting, of een bepaalde ethische leefwijze, via meditatie
of dieper intuitief inzicht, bevrijd to worden van de eindeloze
kringloop van levens.
Om dan terecht to komen in datgene dat zich bevindt buiten
ontstaan en vergaan, en dat eeuwig rust en gelukzaligheid
inhoudt, datgene, dat de grond en basis vormt van alle universa
en alle leven.
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Chemische evolutie en het ontstaan van het leven
Profdr, A.W. Schwartz

Op aarde gebruiken alle levende organismen in wezen
hetzelfde chemische mechanisme om to leven. Natuurlijk
zijn er verschillen tussen de soorten, maar biochemisch
gezien zijn deze verschillen niet zo groot.
Zeer opmerkelijk is echter het felt dat de genetische
code, waardoor informatie voor de synthese van eitwil-
ten opgeslagen wordt in de genen identiek is bij alle
bekende organismen (op een paar uitzonderingen na).
Er lijkt dus geen twijfel to kunnen bestaan dat voor
alle organismen die nu op aarde leven, er een gemeen-
schappelijk voorouderlijk organisme moet zijn geweest.
Het moet ook duidelijk zijn dat dit niet betekent dat
dit organisme de eerste levensvorm op de aarde was.
Hoe zou de eerste levensvorm in elkaar gezeten heb-

ben?

HISTORISCHE ACHTERGROND

Onafhankelijk van elkaar is in bet midden van de jaren twintig
zowel bij de Russische biochemicus, A.I. Oparin, als bij de
Engelse bioloog, J.B.S. Haldane, de gedachte opgekomen dat bet
eenvoudigste bekende organisme (een 'anaeroob heterotroof)
een mogelijk model was voor een primitieve voorouderlijke
levensvorm. Dit was een microorganisme dat niet in staat was
kooldioxide als voedsel to gebruken noch om zuurstof voor zijn
metabolisme to benutten. Maar als bet eerste organisme zijn
eigen voedsel niet uit kooldioxide maken kon, wat gebruikte bet
dan? Het antwoord hierop was erg eenvoudig: de atmosfeer op
de aarde bij bet ontstaan van bet ]even verschilde sterk van de
huidige atmosfeer; deze bevatte geen zuurstof, maar wel de
gassen methaan en ammoniak. Het ultraviolette licht van de zon
zou bij een dergelijke atmosfeer geleid hebben tot de' vorming
van organische verbindingen. Deze verbindingen werden door de
oceanen opgenomen, waar ze met elkaar reacties aangingen en
zodoende ingewikkelde moleculen vormden, welke zich tenslotte
ontwikkelden tot bet eerste levende organisme.
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Hierdoor was het eerste organisme in staat dezelfde moleculen
als voedsel to gebruiken als van waar uit het was ontstaan. (De
anaerobe heterotrofe microorganismen die wij kennen, staan na-
tuurlijk erg ver of van deze hypothetische, primitieve voorva-
der. We moeten wel begrijpen, dat er nu op de aarde niet meer
zo iets aanwezig is als een 'primitief organisme. Zelfs de
eenvoudigste bacterien hebben een evolutieproces doorlopen van
meer dan 3 miljard jaar).

Het concept van een 'evolutie' van organische moleculen,
geintroduceerd door Oparin, hield in dat er eerst macromolecu-
len, daarna primitieve cellen en tenslotte levende organismen
gevormd zijn. Er zou een overeenkomst bestaan tussen de
evolutie van levende organismen door middel van natuurlijke
selectie (Darwin) en de ontwikkeling van het leven. Die over-
eenkomst is als volgt to formuleren: biologische evolutie betreft
de ontwikkeling van nieuwe kenmerken in populaties van orga-
nismen. Het wordt door middel van een erfenis van kenmerken
overgedragen van de ene generatie op de volgende, het optre-
den van erfelijke variaties en een selectieproces dat gebaseerd
is (ondermeer) op de wedijver tussen de individueen om to
kunnen overleven. Chemische evolutie betreft de ontwikkeling
van nieuwe kenmerken van moleculaire systemen. De rollen van
erfelijkheid en variatie worden in dit geval vervuld door een-
voudiger processen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe
soorten katalytische activiteiten, het vermogen om een nieuwe
energiebron to gebruiken, enzovoort. Het selectieproces in de
chemische evolutie zou kunnen worden gebaseerd op de 'dood'
van een opeenvolging van reacties door verdunning, het ver-
bruiken van het uitgangsmateriaal of energiebron, en dergelij-
ke. Dit idee heet de 'Oparin-Haldane hypothese'.

DE MILLER PROEF

Tot 1953 bleef de productie van organische verbindingen in een
atmosfeer die methaan en ammoniak bevat een hypothese. ' Aan
de Universiteit van California ward in dat jaar een experiment
uitgevoerd dat aantoonde, dat een mengsel van gassen zoals die
door Oparin en Haldane waren voorgesteld als de atmosfeer van
de primitieve aarde, inderdaad organische moleculen produceer-
den. Door een electrische ontlading to laten lopen door een
mengsel van methaan, ammoniak, waterstof en waterdamp, was
S.L. Miller in staat de synthese van een aantal soorten organi-
sche moleculen to demonstreren, waaronder verscheideneamino-
zuren: de bouwstenen van eiwit. Het vonkapparaat van Miller
simuleerde eerder bliksem dan zonlicht, maar de essentie van de
Oparin-Haldane hypothese was succesvol getest,
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RECENTE ONTWIKKELINGEN

Sedert de publikatie van het artikel van Miller hebben in de
loop van de jaren vele andere onderzoekers dergelijke experi-
menter uitgevoerd. Zij gebruikten ook andere vormen van
energie, die mogelijk een effect op de primitieve atmosfeer
hebben gehad, o.a. ultraviolet licht. Een grote lijst van organi-
sche moleculen, die vertegenwoordigers bevat van bijna al de
voornaamste klassen van kleine moleculen, welke in organismen
gevonden zijn, werd (met enkele belangrijke uitzonderingen)
opgesteld. De aandacht van andere onderzoekers was voorname-
lijk gericht op de uitzonderingen en op de aard van het atmo-
sferisch model zelf. Enkele punten van de hypothese, zoals die
oorspronkelijk door Oparin en Haldane geformuleerd werd,
moesten worden veranderd. Het is bijvoorbeeld twijfelachtig of
de primitieve atmosfeer ooit zo rijk aan ammoniak en methaan
is geweest als eerst werd aangenomen. Nog meer vraagtekens
kan men zetten bij de vooronderstelling dat de oceaan een
rijke oplossing van alle levensingredienten was. Een veel be-
langrijker probleem is echter de overgang van het organisatie-
niveau van kleine moleculen naar het volgende niveau van
biologische organisatie; de macromoleculen. In de afgelopen 10

jaar is er bijzonder veel geleerd in deze richting, voornameli j k
met betrekking tot de synthese van polynucleotiden (nucleFene-
zuren).

'.DE KIP OF HET El

Nucle'inezuren (DNA en RNA) bevatten de structurele informatie
voor de opbouw en functies van iedere levende cel. Het DNA
zelf doet geen 'werk', het slaat alleen informatie op die ver-
taald wordt met behulp van enzymen, die zelf weer gecodeerd
zijn door het DNA. Zonder die enzymen blijft het DNA 'dood',
maar zonder DNA, kunnen de enzymen niet gesynthetiseerd
worden. Hoe is deze kip-ei toestand ooit ontstaan?
Er is misschien een aanwijzing in hot feit dat de vertaling van
informatie in DNA geschiedt met behulp van relatief kleine
RNA moleculen; het transfer-RNA (tRNA). Synthese van enzy-
men vindt plaats in ribosomen (complexen van eiwit en RNA).
De boodschap van het DNA wordt in eerste instantie omgezet
in een RNA keten ('messenger-RNA', of rRNA) die de aaneen-
schakeling van de juiste volgorde van aminozuren in het ribo-
soom verzorgt. De in to bouwen aminozuren worden door middel
van tRNA moleculen in positie geplaatst (voor ieder aminozuur
bestaan er een of meer voor dat aminozuur geschikte tRNA`s).
Deze stappen worden uiteraard uitgevoerd met behulp van
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Fig. 1: De 'ruggegraat' van een polynucleotide met
fosfordiester-bindingen (poly(C)), vergeleken met
een 'DNA-achtig' structuur op basis van pyro-
fosfaat-bindingen (poly (G)). Poly(C) wordt als
matri js gebruikt voor de synthese van poly(G).
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enzymen, maar het is interessant dat de tRNA moleculen theo-
retisch ook in staat zijn deze rol zonder enzymen to spelen.
Volgens een hypothese waren dan ook kleine, tRNA-achtige
moleculen de eerste zelfreproducerende moleculaire systemen op
aarde. Ze waren eerst in staat alleen voor hun eigen synthese
to zorgen. Pas later is de synthese van eiwitmoleculen ontwik-
keld. Wat zijn de experimentele aanwijzingen die deze hypothe-
se steunen?

MET ENZYMATISCHE REPLICATIE

De ontdekking door Watson en Crick dat de vier 'basen' van
DNA: adenine, quanine, cytosine en thymine (uracil in RNA),
aangeduid als A,G,C en T/U - altijd zeer specifieke paren
vormen (A met T/U en G met C), verklaart niet alleen hoe de
twee ketens aan elkaar verbonden zijn, maar geven tegelijker-
tijd een mogelijk mechanisme aan voor replicatie van genetische
informatie. Later werd door andere onderzoekers ontdekt dat
ketens, die alleen A bevatten (poly(A)), ook zeer stabiele struc-
turen vormen met poly(T/U). Datzelfde geldt voor poly(C) met
poly(G). Een belangrijke ontdekking was dat poly(T/U) ook in
staat is om een reeks van mononucleotiden van A op dezelfde
manier to organiseren. Dit geldt eveneens voor poly(C) met G.
Deze complexen worden in zoutoplossingen spontaan gevormd.
(Mononucleotiden van de purinen A of G hebben de tendens om
in oplossing 'stapels' to vormen. In aanwezigheid van poly(C) of
poly(T) zijn deze stapels verder georganiseerd in zeer specifie-
ke dubbeldraads ketens). Veronderstel nu dat een chemische
manier gevonden zou kunnen worden om tussen de mononucleo-
tiden van A of G dezelfde snort 'fosfordiester' bindingen to
maken als die in nucleinezuren (zie Figuur 1). Zoiets zou dan
beschouwd kunnen worden als een vorm van niet-enzymatische
replicatie van een polynucleotide en dus misschien als een
model voor een van de stappen in het ontstaan van het leven
op aarde.

Dit is precies wat door L.E. Orgel en zijn medewerkers is
gedaan. Door een bepaalde chemische activering van de fos-
faatgroepen van mononucleotiden toe to passen, zijn deze
onderzoekers er in geslaagd om lange ketens van poly(G) of
poly(A) met behulp van poly(C)- of poly(U)- 'templates' (ma-
trijsen) to synthetiseren. Ook gemengde polymeren van C met
G, of U met A kunnen gebruikt worden als templates, maar
minder efficient (de 'pyrimidinen' C en T (of U) hebben een
geringere neiging om stapels to vormen; dus hoe meer van de
purinen G of A in de templates aanwezig zijn, hoe slechter de
reactie). Het is duidelijk dat de template -synthese van Orgel
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nog geen model is van een prebiotische polynucleotiden synthe-
se. Bovendien is het probleem van de eerste templates nog niet
opgelost. Desalniettemin zal het misschien mogelijk zijn om
een echt 'prinzitief model to vinden voor polynucleotiden
synthese en replicatie.

PRIMITIEF DNA?

Recentelijk is er iets nieuws ontdekt met betrekking tot moge-
lijke voorlopers van polynucleotiden. In samenwerking met
Orgel, hebben wij aangetoond dat andere DNA-achtige structu-
ren, met afwijkende 'ruggegraat', gesynthetiseerd kunnen wor-
den door middel van een template -synthese. Het gaat hier om
de vorming van pyrofosfaatbindingen (-O-P02-O-P02-O) in
plaats van de normale forfordiesterbindingen tussen de monome-
ren (-O-P02-O-, zie Figuur 1). Een interessante eigenschap van
deze moleculen is dat de polymeren van G en A ook in afwe-
zigheid van een template gesynthetiseerd kunnen worden,
hoewel minder snel dan met poly(C) of poly(U). Deze waarne-
mingen suggereren dat tijdens de chemische evolutie, andere
moleculen, die onder de toen heersende omstanstandigheden
gesynthetiseerd zijn en zich konden vermenigvuldigen, de
voorlopers geweest kunnen zijn van de huidige nucleinezuren.
De mogelijkheid van een dergelijke overgang moet vooralsnog
worden aangetoond.

KATALITISCH RNA

Een belangrijk bezwaar tegen de hypothese dat polynucleotiden
de eerste zelf-reproducerende moleculaire systemen waren, is
altijd geweest dat polynucleotiden, hoewel bij uitstek geschikt
voor het opbergen en kopieren van informatie, geen katalitische
invloed kunnen hebben op hun eigen synthese. Daarvoor zijn
(volgens dit argument) enzymen nodig. Zeer interessant zijn dus
de recentelijke ontdekkingen van enkele voorbeelden van kata-
litische RNA moleculen; zogenaamd 'self-splicing mRNA'. Dit
zijn vrij korte ketens van mRNA (een paar honderd nucleoli-
den), die vanzelf bepaalde gebieden van niet-functionele se-
quenties van nucleotiden ('Intervening Sequences') kunnen
uitknippen en zichzelf weer aanlassen, om een functionele
boodschap to maken. Het idee dat een primitieve vorm van
tRNA ook aminozuren zou kunnen hebben gepolymeriseerd, lijkt
dus niet zo erg onwaarschijnlijk meer.

ONTSTAAN GENETISCHE CODE

Een tRNA molecuul wordt 'geladen' met juiste aminozuur
door een enzym, dat zowel het aminozuur at$ het tRNA kan
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Fig. 2: Aminozuren uit meteorieten en synthetische
experimenten vergeleken met de hypothetische
samenstelling van een primitief eiwitmolecuul,
en met aminozuren gecodeerd door een voorge-
stelde primitieve getietische code.
De aminozuren zi jn aangegeven d.m.v. de I -
lettercode: G = Glycine, A = Alanine, D =
Asparaginezuur, V = Valine, etc.

Aminozuren gevormd door of
aanwezig in

WYFHKRQNMLTCSIPEVDAG

M L T C S I P E V D A G

Moderne eiwitten

'Voorouderlijke'
ferredoxin

PEVDAG

PEVDAG

V D A G

D A G

Meteorieten

Miller-proef

'GNC' (Primitieve
Code?)')

HCN Oligomeri
satie

1. 'GNC': Genetische Code, waarin N = G, A of U:
GGC = Glycine (G)
GCC = Alanine (A)
GAC = Asparaginezuur (D)
GUC = Valine (V)
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herkennen. Als eiwit synthese is ontstaan uit een primitieve
associatie tussen aminozuur-dragende tRNA moleculen en een
mRNA molecuul, moesten die tRNA moleculen in staat zijn
geweest het juiste aminozuur to herkennen. De relatie tussen
een bepaald aminozuur en de code daarvoor is misschien alleen
maar toevallig (de 'frozen-accident' hypothese van Crick).
Tegenovergesteld is de Stereochemische Hypothese, d.w,z. dat er
een structurele basis voor deze relatie is, aan de hand waarvan
misschien ook een primitieve herkenning, zonder enzymen,
mogelijk was.
Hoewel er geen gebrek is aan voorstellen voor dergelijke
structurele relaties (aan de hand van studies met moleculaire
modellen), is er hiervoor tot nu toe weinig experimenteel
bewijs.

Wel zijn er aanwijzingen dat de huidige code uit een eenvoudi-
ge versie is geevolueerd, die gebruikt zou kunnen hebben
gemaakt van minder verschillende aminozuren en minder code-
combinaties. Op theoretische gronden is door Eigen en zijn
medewerkers voorgesteld, dat er een primitief translatie (eiwit
synthese) systeem kan zijn geweest, gebaseerd op de letters
GNC (N kan G, C, A of U zijn). Analyse van gegevens over de
bekende sequenties van mRNA moleculen steunen dit voorstel.
De aminozuren die gecodeerd zijn door alle combinaties van
GNC zijn glycine (G), alanine (A), asparginezuur (D) en valine
(V). Opvallend is dat dit de aminozuren zijn die juist het meest
voorkomen in synthetische experimenten zoals die van Miller,
of gevonden zijn in meteorieten, of zijn voorgesteld voor de
samenstelling van een theoretisch voorouderlijk enzym van een
zeer primitief type (Figuur 2).

Tenzij de overeenkomst toevallig is, lijkt het alsof de evolutie
gebruik heeft gemaakt van die aminozuren die het gemakke-
lijkst to synthetiseren zijn (de toestand met betrekking tot de
synthese van purinen en pyrimidinen is minder duidelijk. Bij-
voorbeeld in meteorieten wordt zowel guanine als adenine
gevonden, met alleen sporen van uracil; terwijl de oligomerisa-
tie van HCN hoofdzakelijk adenine produceert, met sporen van
guanine en uracil. Een probleem is zeker de afwezigheid van
cytosine in beide gevallen. Over de aanwezigheid van purinen
of pyrimidinen in de producten van het Miller-experiment blijft
onzekerheid bestaan: er zijn nog geen publicaties die gebruik
maken van bevredigende, moderne analytische technieken).
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CONCLUSIE

Het moet duidelijk zijn dat de vooruitgang op dit gebied een
langzaam proces is, afhankelijk van ontwikkelingen op veel ni-
veaus en in veel disciplinen. Het is mogelijk dat het ontstaan
van leven het gevolg is geweest van een lange periode van
chemische evolutie - misschien een paar honderd miljoen jaar-
waarvan de essentiele stappen nooit in het laboratorium nage-
bootst kunnen worden. Toch blijft het zoeken naar aantoonbare
zelf-organiserende eigenschappen van moleculen, die de grond-
slag voor het leven zouden kunnen hebben gelegd, een fascine-
rende bezigheid.
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Waar was de wind vroeger?
Denken over oorsprong in schriftloze tradities
Dr. W EA. van Beek

In het begin was er niets, alleen moor de vorm, die
bestond echt. Het was slechts een verschijning, een
illusie, die onze vader aanraakte. Het was iets myste-
rieus, dot hij probeerde to begrijpen; niets bestond.
Door middel van een droom drukte onze vader Naine-
na, hij die alleen maar verschijning is, het visioen
aan zijn borst en zonk toes diep in gedachten. Zelfs
geen boom bestond die zijn idee zou kunnen dragen
en slechts door zijn adern bond Nainena deze illusie
aan de draad van een droom. Hij probeerde to ont-
dekken wat er aan ten grondslag lag, hij vond niets.
'Ik heb vastgebonden hetgeen niet bestond' zei hij ...
Toen bond onze vader de leegheid aan de droomdraad
en drukte de magische lijmsubstantie erover heen. Zo
hield hij het door zijn droom vast als een plukje
katoen. Hij greep de bodem van de illusie, stapte er
op totdat hij zich uiteindelijk op de aarde die hij
had geschapen, kon nederzetten" (een Witoto schep-
pingsmythe).1)

"Het is begonnen bij de chief van Goudour (een dorp
80 km Oostwaards). Een ruzie tussen broers, zegt
men. Onze vader werd bedrogen door anderen door
want onze vader was zo talrijk dot men bang werd.
"Als je iets roods ziet boven de berg door in het
Oosten, dan moeten jullie de grot ingaan. Dot ge-
schiedde: de volgende ochtend (bij zonsopgang) zag
men lets roods boven die berg uitkomen, en vluchtte
de grot in. De man die hen dot gezegd had, kende de
grot erg goed. Hij stopte stro in de openingen en
stak het aaiz. Een zoon van one vader, Ngwedu, die
door samen met zijn voile zuster binnen was, deed
een leren zak om zijn hoofd en een om dot van zijn
zuster, om niet in de rook to stikken. Zo heeft Shala
(god) hen behoed, want alleen zij tweeen bleven in
levee. Deze Ngwedu en zijn zuster werden de eerste
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ouders van ons Kapsiki." (Oorsprongsverhaal van de
Kapsiki, Noord-Kameroen).2)

Wat gebeurt er als men vraagt naar oorsprongen bi j de Lovedu
van Transvaal:

"De Lovedu in Transvaal zijn niet get"nteresseerd in
de gebeurtenissen van de oertijd. Ze hebben hun
handen vol aan het heden waarin ze leven en dat is
de tijd die hen interesseert. Een onderzoeker pro-
beerde een jong stamlid voor deze zaken to interes-
seren en droeg hem op navraag to doen naar de
scheppingsvoorstellingen. Maar de oude mannen tot
wie hij zich om inlichtingen wendde, gaven hem
alleen maar een staadje, omdat hij zo to kort schoot
in praktische zin en vroegen zich onder elkaar af, of
hij soms bezig was zijn verstand to verliezen."s)

Drie manieren om over oorsprong to denken en to verklaren
'hoe her allemaal begon'. Schriftloze tradities, zoals de boven-
staande, blijken zeer verschillend om to gaan met vragen naar
oorsprong. Welke algemene lijnen zijn er in to vinden en wat
betekenen deze voor de wijze waarop in onze Westerse cultuur
met oorsprongsvragen wordt omgegaan?

OORSPRONG EN ORALITEIT

Schriftloze tradities, in vroegere literatuur wel pejoratief
'primitief' genoemd, verschillen van de doorgaans beter bekende
schrifthebbende of 'grote' religies op verschillende belangrijke
punten. Schriftloze tradities hebben geen heilige boeken die
geinterpreteerd moeten worden door een klasse van vrijgestel-
den, geen vastgelegde orthodoxie, geen gezaghebbende interpre-
tatie en geen kerkorganisatie. Zij baseren zich wel. op verhalen
uit het verleden, maar dan verhalen die mondeling worden
overgeleverd. Nauw gekoppeld aan de. sociale strueturen waar-
binnen zi j van betekenis zijn, kennen deze religies tal van
verschijningsvormen: cultussen, bewegingen en r;ituelen.

Door hun orate basis delen dergelijke tradities een aantal
kenmerken. Ten eerste wordt met het dQorvertellen van de
geschiedenis een voortdurende herijking vain die geschiedenis
bereikt; doordat er geen 'bruine letters op vergeeld papier'
staan, sluipen kleine wijzigingen makkelijk de tekst binnen,
hetzij opzetteli j k, hetzij toevallig. Deze wi gaan dan
deel van de traditie uitmaken. Steeds ge iresenteerd als de
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overleveringen van vanouds, wordt de tekst zo continu geleide-
lijk aangepast. Dit wordt versterkt door de grote variatie die
binnen een gemeenschap to vinden is: diverse vaak tegenstrijdi-
ge varianten van de mythe bestaan naast elkaar en blijven
naast elkaar bestaan. Zonder schrift is er geen mechanisme om
'orthodoxe' van 'heterodoxe' varianten to onderscheiden.

Een tweede kenmerk van de oraliteit is het 'performance'
karakter van tradities. Vertellen impliceert, anders dan schrij-
ven of lezen, een opvoeringssituatie met een 'performer' en
een gehoor. De tekst wordt gebracht meer dan verteld. Wie de
levendige verteltrant van b.v. Afrikanen kent, beseft dat het
verschil tussen vertellen en opvoeren buitengewoon klein is.

In het Kapsiki gebied worden de verhalen over het verleden,
ook het niet-mythische recente verleden, verteld alsof het
gisteren gebeurd is. Een reden daarvoor is de Kapsiki-taal.
Zoals veel Afrikaanse talen van de Chadic taalfamilie, is het
Kapsiki buitengewoon rijk aan idiofonen, klanknabootsende
woorden zoals onomatopeeen. Waar het Nederlands er enkele
kent ('pats', 'boeni' en dergelijke), kent het Kapsiki er duizen-
den. Voor elke denkbare handeling is een begeleidend idiofoon:
het bijten van een grote bek, een kleine bek, van een slang,
voor het opvliegen van kleine of van grote vogels, het lang-
zaam weglopen of het snel aankomen ]open van een mens
enzovoort. Samen met een weelde aan gebaren verandert dit
een vertelling in een opvoering. Wanneer verhaald wordt van
b.v. de laatste oorlog die het dorp voerde, hoort men de pijlen
vliegen, de gewonden kermen en de overwinnaars juichen.4)

Een degelijke opvoeringssituatie stelt zijn eigen eisen aan de
tekst. Sommige tradities zijn in de vorm van dialoog of toneel-
stuk gevat; binnen de Bijbel zijn het Hooglied en Job hier
voorbeelden van. (Al is dit uiteraard geen schriftloze maar een
geschreven bron, toch zijn de echo's van de orale traditie
waar ze uit stamnien, nog duidelijk to horen.5) De opvoerings-
situatie stimuleert tevens de adaptatie van de tekst aan de
politieke verhoudingen. Vooral waar, zoals bijvoorbeeld in West-
Afrika, de traditie in handen is van een bepaalde beroepsgroep,
de griots, die afhankelijk is van de heersende klasse, worden
aanpassingen vaak heel gericht aangebracht.

Een derde aspect van orate tradities is het gemak waarmee
teksten uit andere tradities worden opgenomen. Elk corpus van
overleveringen kent zijn blinde vlekken, aspecten van de wereld
waarover het geen informatie biedt - iets waarop wij hieronder
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uitvoerig terug komen. Wanneer een naburige of binnenkomende
cultuur op dat punt wel informatie biedt, wordt dat nieuwe
tekstdeel snel in bet bestaande corpus geintegreerd.

Ti jdens mi jn veldwerk onder de Dogon van Mali werd me
duidelijk hoe gemakkelijk dit proces verliep. De Dogon kennen
geen andere scheppingsmythe dan een verhaal van een oermi-
gratie, verhalend hoe de eerste voorouders der Dogon uit bet
mythische Mande kwamen, vermoedelijk bet centrum van bet
rijk van Mali dat in de 15e eeuw uiteenviel. Wat de Dogon aan
de onderzoekers presenteerden als scheppingsmythe was afkom-
stig van verhalen uit de Koran en de Bijbel. Zo blijkt in de
laatste versie van de zg. Dogon mythe, de wereld geschapen to
zijn door bet Woord, de eerste ouders Adama en Hawa to
heten, en vertelt zij van een zondvloed waarin 8 mensen
werden gered, van een boetedoening door een van de centrale
voorouders, die zich vrijwillig overgaf om aan een paal gena-
geld to sterven. Voor die Dogon die geconfronteerd werden met
de vraag naar oorsprongen, was bet normaal om to grijpen naar
uitheems geproduceerde verhalen.6)

FUNCTIES VAN OORSPRONGSTRADITIES

ang niet alle orate teksten en tradities hebben to maken met
oorsprongen en verklaringen. Mythen, legenden en verhalen
hebben uiteenlopende functies binnen bet bestel van een
schriftloze religie, niet alleen die van verklaring waarom de
dingen zijn zoals ze zijn. Zo kunnen orate tradities een feite-
lijk stuk geschiedenis weergeven, dat door de tijd been 'opge-
sierd' is met bovennatuurlijke elementen. Vooral in Afrika
treft men nogal wat mythen aan die simpelweg verhalen waar
de groep oorspronkelijk vandaan komt. Soms gaat bet daarbij
om grote afstanden, vaak slechts om korte traces die afgelegd
zijn door de stichters van het dorp of de stam. Voor sommige
gebieden in Afrika, vooral de nude koninkrijken van Centraal
Afrika, is het daardoor mogelijk om een geschiedenis to recon-
strueren aan de hand van orate tradities.7)

Onafhankelijk van de historische juistheid van de overleve-
ringen, hebben vele tradities een z.g. 'charter'-functie. Deze
term, afkomstig van Malinowski, geeft aarl dat mythen en
tradities bepaalde groepen of personen binnen een maatschappij
machtigen voor de uitvoering van rituelen, , voor claims op
toegang van schaarse middelen of posities binnen de samenle-
ving. ',
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Raymond Firth vertelt in zijn boek over de religie van Tikopia,
een eiland in de Stifle Zuidzee, hoe trots een lineage-oudste,
Pa Rarovi, was om volgens genealogie en traditie degene to zijn
die na de centrale dans bet vuur weer mag aansteken, als
hoogtepunt van bet ritueel: This was the special duty and
privilege of Pa Rarovi... he waited until he considered that the
correct time had arrived to perform his task. This was one of
the crucial moments of the ritual, and his attitude was indica-
tive of his importance; he knew that he could delay all the
proceedings and keep the four chiefs waiting with impunity".8)

Een ander voorbeeld: Cakereda, regenmaker in Gouria bij de
bovengenoemde Kapsiki, vertelt hoe zijn voorouder een belang-
rijke positie innam in de oorsprongsplaats van de Kapsiki,
Goudour. Dank zij zijn importantie daar, heeft hij bij migratie
de kruiken van de regen meegekregen. Hijzelf, Cakereda, stamt
rechtstreeks (patrilineair) van deze voorouder af, en heeft dus
zowel bet recht als de plicht om de regenrituelen uit to voe-
ren.9)

In bet dorp Mogode, ook bij de Kapsiki, heeft de vertegen-
woordiger van een van de clans bet recht (en de plicht) om
de intronisatie van bet dorpshoofd to verzorgen; zijn stem is
ook van beslissende betekenis bij bet kiezen van een nieuw
dorpshoofd. De basis hiervan ligt weer in bet grijze verleden.
Bij bet eerste oergezin van bet dorp weigerde de oudste zoon
om zijn vader op to volgen, en liet de eer aan zijn jongere
broer. Deze werd 'chef en zijn nakomelingen sindsdien. De
afstammelingen van de oudste broer zijn echter bet hoofd
blijven 'controleren'.io)

Zijn de charter-aspecten belangrijk in diverse aspecten van bet
leven, de combinatie van mythe en ritueel is een heel belang-
rijke. Veel mythen worden in bet ritueel ten tonele gevoerd, en
zo als scenario van een 'performance' opnieuw doorleefd. Al
bestaan lang niet alle rituelen uit de opvoering van mythen,
vele hebben als kern de actualizering van een mythe.

Bij de Marind-Anim van West-Irian werd periodiek een grote
initiatie gehouden, de mayo. Tijdens deze complexe en lange
rituele cyclus wordt een groot deel van bet mythische corpus
opgevoerd om de jongelui bet wezen van de overleveringen to
leren, om hen de achterkant van de gewone wereld _te doen
verstaan. De dema (goden/totemvoorouders) worden door geini-
tieerde mannen uit die clans die met hen zijn geassocieerd,
gespeeld in grote voorstellingen die dagenlang duren en voor de
hele groep van wezenlijk belang zijn.tl
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Ook zonder directe opvoering, heeft het vertellen van mythen,
naast alle religieuze aspecten, vaak een amusementswaarde.
Goed vertellen behoort tot de hoogst gewaardeerde kunsten in
veel schriftloze culturen; het woord dient uitgebreid en goed
gevoerd to worden. De Dogon van Mali definieren iemand die
geheel volwassen is, weet wat er in de wereld to koop is en
geen gekke streken zal uithalen, als 'iemand die zijn woorden
kept'. Zowel het woord voeren op allerlei bi jeenkonfsten, als
het goed vertellen van de tradities is in een maatschappij die
daarnaast weinig andere typen amusement kent, van grote
sociale betekenis. Daarbij worden niet alleen mythen vertelt;
elke cultuur kent verschillende typen verhalen, lopend van
echte mythen tot pure amusementsverhalen.12) Overigens zitten
ook in dit laatste type, de verhalen die ter verstrooiing worden
verteld, vaak verklarende elementen verscholen, zij het van wat
marginale aard. Zo is uit een Kapsiki dierenvertelling op to
maken waarom de kameleon zijn merkwaardige aarzelende loop
vandaan heeft (over zijn kleurveranderingen wordt niets ge-
zegd!). Een ander verhaal vertelt ons uit welk gevecht de
toekan zijn lange, bultige snavel heeft overgehouden.

VERKLARING IN MYTHEN: KLEINSCHALIGHEID, BEPERKTHEID
EN SELECTIE

De diverse functies van mythen geven aan dat verklaring niet
het enige belang van mythen is, zelfs niet het belangrijkste.
Toch kent elke cultuur verklarende verhalen, die aangeven
waarom, waardoor en waartoe de dingen geworden zijn zoals ze
nu zijn. Welke verschijnselen ze daarbij precies verklaren en
hoe ze dat doen, varieert per cultuur. Waar ik hieronder enige
karakteristieken geef, zijn dat generalisaties op basis van een
beperkte hoeveelheid gegevens.

Laten we nu eens kijken naar de drie voorbeelden waarmee
geopend werd: de Witoto, Kapsiki en Lovedu. Allereerst blijkt
er uit een groot verschil in voor oorsprongsvragen:
naast de zeer algemene vragen die de Witoto stellen, is het
verhaal van de Kapsiki aanzienlijker beperkter, terwijl de
Lovedu zich deze . vragen kennelijk niet in gemoede kunnen
stellen. Het filosofisch gehalte, als men hei zo mag noemen,
van de drie voorbeelden loopt sterk uiteen. De Witoto worstelen
met een fundamenteel intellectueel probleem, het ontstaan van
iets uit niets, terwijl de Kapsiki de wereld om hen heen voor
het overgrote merendeel als een vanzelfsprekendheid ervaren.
Radin stelt wel, in zijn bespreking van deze Witoto mythe, dat
we hier to doen hebben met - zoals de titel van zijn boek

I
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aangeeft - "primitive man as a philosopher": niet iedereen houdt
zich met dergelijke vragen bezig. Onder de stamgenoten zijn
er echter, aldus Radin, altijd wel enkelen die interesse hebben
voor de verborgen zaken, voor mythe en ritueel; zaken, waar
het merendeel van de groep zich maar marginaal mee bezig
houdt. Vaak zijn deze enkelingen degenen die de religie gestal-
te geven, de 'religious formulators'; het zijn in elk geval
degenen in wie Radin het meeste belang stelt. Uit mijn eigen
veldwerk ken ik ook dit onderscheid, tussen de in speculatie
geinteresseerde enkelingen en het merendeel van de bevolking.
Mijn ervaring is echter dat veel van deze speculaties van de
enkelingen slechts een zeer vluchtig bestaan kennen, doordat ze
geen gestalte krijgen in aanvaarde tradities en vooral doordat
er geen mechanisme bestaat om individuele speculatieve gedach-
ten to verankeren of to codificeren. Dat betekent dat de fraaie
Witoto mythe naar alle waarschijnlijkheid, mede volgens Radins
beschrijving, een individuele aangelegenheid is geweest, die wet
voortkwam uit de Witoto cultuur maar daar geen blijvend deel
van is gaan uitmaken.

Bezien we nu wat de voornaamste karakteristieken zijn van
oorsprongsverhalen dan zijn de volgende tendensen to onder-
scheiden: kleinschaligheid enerzijds, en beperking en selectie
anderszijds. Allereerst kleinschaligheid. In de meeste verklaren-
de verhalen wordt de schepping van de wereld voorgesteld als
een kleinschalige gebeurtenis: een eerste familie, een eerste
dorp, een scheppergod in een kano, een visser, een bever die
aarde op zijn snuit opduikt, een spin die een web weeft, enzo-
voorts. In wezen wordt daarbij de schaal van de wereld terug-
gebracht tot die van de mens. Zon, maan en sterren vormen de
directe entourage van de mens; de kosmos staat min of meer
gelijk aan de directe fysieke omgeving waarin de groep woont,
en de natuurverschijnselen worden deel van de menselijke
familie:

Bij de Marind-Anim van. West Irian is Geb, een dema
(totem/voorouder/god) een belangrijk figuur, soms zoon van
hemel en aarde genoemd, soms zonder afkomst. Hij wordt
gezien in vele gestalten, als slang maar ook als pokdalige
j.ongen of als man die zo lelijk is dat hij geen vrouw kan
krijgen en in een termietenheuvel woont. In de ene mythe
wordt zijn hoofd afgehouwen, die dan als aparte zonnegod zich
een gat in de grond graaft om wat naar het oosten, net buiten
het gebied van de Marind, bij zonsopgang weer uit de grond
to voorschijn to komen. Geb is maan in de gestalte van een
pokdalige jongen, die mede voorouder is van de banaan, in een
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andere mythe. Geb is tevens voorouder van een moiety (de
stamhelft), de Geb-z6, en geassocieerd met sneltochten en met
de kokosnoot, een favoriet symbool voor mensenhoofd en
zon.13)

Zeker in dit type totemistische religies, met hun nauwe asso-
ciatie tussen een doorgaans kleine mensengroep en natuurver-
schijnselen, is de hele kosmos familie van mens en dier. Het
idioom van de verwantschap, dat dominant is in de sociale
relaties en groepsvorming, wordt gebruikt om de kosmos op
menselijke schaal to brengen. Op dit. element zullen we hieron-
der nader ingaan.

Hetzelfde geldt voor de tijdsschaal. De oorsprong wordt meestal
niet zo ver in het verleden gezocht. Voor de genoemde Marind
vond de schepping plaats "loen mijn grootvader nog een heel
kleine jongen was. Ook waar men niet over de oorsprong van
de wereld speculeert, maar tradities heeft over de oorsprong
van de eigen cultuur, is dat duidelijk. Nu kan de stichting van
b.v. een dorp in het recente verleden liggen, maar de mytho-
logie haalt het vaak nog dichter bij. De Kapsiki van Noord-
Kameroen zijn van mening dat de stichting van het dorp ge-
schied was vlak voor de Fulani op slaven kwamen jagen, onge-
veer anderhalve eeuw geleden. Toch zijn er in het berggebied
sporen van een veel oudere bewoning aan to treffen, zelfs van
een neolithische beschaving. De Dogon dateren op wat langere
schaal, nl. door het tellen van een aantal Sigui-feesten (die
eens per 60 jaar plaats vinden). Volgens hun tijdrekening zijn
zij ruim vier eeuwen geleden bij hun huidige woonplaats aanbe-
land, hetgeen hun start betekende als Dogon-samenleving. In
veel gevallen is er helemaal geen aanduiding van tijdsdiepte,
niet omdat men van mening is dat de schepping zeer lang
geleden plaats vond, maar omdat men het gewoon geen relevan-
te vraag vindt. In het Witoto-voorbeeld wordt met geen woord
gerept over tijdsdiepte. Waar sociale groepen gebaseerd zijn op
het traceren van genealogieen, vormt een genealogie het tijds-
kader van de schepping.

Uiteraard is Genesis een (zij het schrifthebbend) voorbeeld
hiervan. Niet alleen wordt de schepping (in `beide versies, die
van Genesis 1 en 2) in zeer menselijke werkdagen verricht, de
verbinding tussen het historische gedeelte (ruwweg vanaf Abra-
ham) en het mythische oorsprong wordt gegeven in termen van
een genealogie. Hierbij worden zelfs de leeftijden vermeld, zij
het dat de voorouders wel zeer oud werden.
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In veel gevallen hebben de betrokken culturen niet zon lineair
tijdsbegrip, en speelt het idee van tijdsdiepte nauwelijks een
rol. Vooral in culturen met een systeem van leeftijdsgroepen,
zoals b.v. de Oromo (Calla) van de Hoorn van Afrika, komt het
verleden telkens terug. De leeftijdsgroepen die nieuw worden
gevormd, zijn in feite oude groepen die terug zijn gekomen: zij
krijgen de naam ed daarmee een deel van de sociale identiteit,
van degenen die sinds lang gestorven zijn. In het wiel van de
schepping komen telkens dezelfde spaken terug. Het idee van
een terugkomend verleden - of een periodiek actueel verleden-
komt vrij veel voor. Het kan op reincarnatie li jken, maar dat
hoeft niet.

De Dogon geloven dat na het laatste begrafenisritueel, elke
gestorvene een vertegenwoordiger op aarde kan laten komen,
een afstammeling die zijn of haar naam zal dragen, speciale
versierselen erft en die in offers de gestorvene zal blijven
gedenken. In de praktijk houdt dit in dat de babies die na het
ritueel in kwestie geboren worden, beschouwd worden als
vertegenwoordigers van de gestorvenen. Soms worden zij met
de betreffende verwantschapsterm aangesproken, maar vaak
ook niet. In elk geval betekent dit niet dat de gestorvene zelf
opnieuw geboren is, maar wel een deel van zijn of haar identi-
teit.

' Welk tijdsperspectief men ook mag koesteren, de schepping
blijft dichtbij: kort geleden of potentieel aanwezig.

Het tweede element, beperking en selectie, blijkt uit het ope-
ningsvoorbeeld van de Kapsiki. Opmerkelijk is dat slechts een
beperkt deel van het bestaan verklaring schijnt to behoeven. De
wereld is een vanzelfsprekendheid, en alleen de onmiddellijke
omgeving wordt relevant geacht en mythisch becommentarieerd.

Zo keuren de Kapsiki-mythen het woongebied, de Mandara
bergen, geen commentaar waardig. Wat zij wel belangrijk
vinden is een gat in een van de bergen, een detailkenmerk van
een van de vele granieten 'outcroppings' die het Kapsiki plateau
sieren. De verklaring luidt dat de stichter van het dorp, de
zoon van de genoemde Ngwedu, in zijn vlucht voor de dood
door deze berg heen vloog: "Zie maar, daar is het gal." Op de
berg waar oorspronkelijk her dorp heeft gestaan wijst men
gaten in de helling aan als pootafdrukken van runderen, die
deze culture-hero uit een naburig dorp heeft gestolen. Veel
andere opvallende karakteristieken van het landschap, met zijn
vele grillig gevormde bergen, worden -daarentegen mythisch
geheel genegeerd.
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De Kapsiki staan hierin allerminst alleen. Oorsprongsverhalen
,selecteren bepaalde omgevingskenmerken met voorbijzien van
vele andere. Geen mythensysteem geeft systematisch de oor-
sprong aan van alle aspecten van bet milieu. De bovengenoemde
Tikopia geven aan dat een god hun eiland voor bet eerst
opviste, toen hij de haak wat diep insloeg. Het bestaan van
oceaan, lucht en uitspansel wordt daarmee als vanzelfsprekend
aangenomen. Op bet eiland zelf worden eveneens sommige zaken
verklaard en andere niet. De yam, bijvoorbeeld, is afkomstig uit
bet lichaam van een van de goden/voorouders, maar over de
banaan en de kokosnoot, ook belangrijke voeselgewassen, wordt
niets gezegd.

Die beperking en selectiviteit houden tevens in. dat scheppings-
en oorsprongsverhalen alti jd tegen een onverklaarde achter-
grond spelen.. De schepping uit bet niets blijkt een onmoge-
lijke intellectuele opgave to zijn (net als voor onze eigen
cultuur trouwens). Net Witoto voorbeeld geeft iets aan van de
worsteling die men met bet concept van oorsprong gehad heeft.
Vanuit bet niets is met geen mogelijkheid de schepping van de
wereld to verklaren; de meeste culturen breken zich daar dan
ook absoluut bet hoofd niet over.

KNUTSELEN MET DE SCHEPPING

et construeren van theorieen over oorsprongen, hoe dan ook
vervat in mythen en verhalen, is geen eenvoudige zaak. Niet
alleen geven sommige culturen blijk van weinig interesse in
deze vragen, vaak is er een worsteling to bespeuren met de
ideeen en concepten over oorsprongen. Men leent gemakkelijk
motieven van anderen, hetgeen wij al hierboven geillustreerd
hebben gezien. Vermoedelijk is bet aantal mogelij-ke verklarin-
gen van oorsprongen beperkt; in ieder geval blijkt uit vergelij-
kende studies dat de verschillende oorsprongsverhalen - voorzo-
ver ze aanwezig zijn - handelen rond een beperkt aantal the-
ma's; er zijn kennelijk niet zoveel manieren -waarop men zich
de schepping van de aarde kan voorstellen. De volgende oor-
sprongen zijn to onderscheiden: samenwerkend dualisme, bet
antagonistisch dualisme, bet offer, bet oer-ei, bet woord of de
gedachte, bet water.

Samenwerkend dualisme, een term van Obbink, heeft als voor-
naamste scenario bet h.uwelijk, hetzij tussen een god en een
godin, vaak ook tussen hemel en aarde. Hoewel hiervan ver-
schillende voorbeelden uit schriftloze culturen to geven zijn,
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wil ik hier een zeer poetische, literaire versie presenteren: van
der Leeuw citeert uit Aeschylus toneelstuk de Danal'den:

De kuise hemel brandt de aarde to omarmen,
die brand grijpt Aarde aan, die hem to huwen wenst,
de regen, vallend uit de lustbewogen hemel,
heeft d'Aard bevrucht: die baart de mensen nu
weide voor 't vee, en 't ganse plantenleven:
de Hore van het woud bloeit op door dezen echt der
vruchtbaarheid.14)

Het hoeven niet altijd twee verschillende goden of principes to
zijn, zoals in bovenstaand dichterlijk voorbeeld. Zo kent men
onder de Pueblo indianen, Zuid-Oost Azie en Polynesia het
motief van een duo spinnen als scheppers, die in samenwerking
het web weven waarop de wereld kan rusten.

De tweede vorm bestaat uit het thema van twee elkaar bestrij-
dende goden of machten, soms mede gedefinieerd als goed en
kwaad, die in hun strijd de wereld en de mens scheppen. Een
voorbeeld is het Babylonische scheppingsverhaal, met zijn strijd
tussen Marduk, de zonnegod, en Tiamat die het kwaad ver-
tegenwoordigt. Het bijbelse verhaal van de zondeval behoort
hier ook toe.15) Over het algemeen heeft deze voorstelling
echter duidelijker vorm gekregen in de grote religies, dan in de
schriftloze; een van de redenen daarvoor is dat in dit strij-
dende dualisme vaak een ethische component is ingebouwd: de
strijd tussen het goed en het kwaad. Deze noties, vooral van
het absolute goed en het absolute kwaad, passen niet erg
makkelijk in schriftloze religies; daar worden de concepten
van goed en kwaad doorgaans niet verabsoluteerd, maar eerder
verbonden aan personen.16) Als er minder ethiek in het spel is,
kan een wedstrijd tussen de goden het hoofdmotief vormen.
Twee scheppers, vaak voorgesteld als familieleden (broers, vader
en zoon, of moedersbroer en zusterszoon) dagen elkaar uit,
sluiten weddenschappen en meten elkaars krachten in het
scheppen zowel als in het vernietigen.

De Dogon mythe die verhaalt over het ontstaan van de regen-
tijd, is een voorbeeld. Daarin is sprake van een strijd om de
suprematie tussen de hemelgod Ama, en de aarde-god Lebe. De
strijd wordt op vele fronten gestreden - elk met zijn eigen
resultaat in de omgeving van de Dogon, totdat Ama de regen in
de hemel houdt. De aanhoudende droogte dwingt Lebe to erken-
nen dat Ama de sterkste is. Na zijn capitulatie liet (en laat)
Ama het weer regenen.

75



In veel schriftloze religies is een trickster -figuur de hoofdrol-
speler van een dergelijk verhaal. De 'trickster', ook wel godde-
lijke bedrieger genoemd, houdt de andere goden voor de gek
om eigen doeleinden to verwezenlijken. Hij steelt b.v. het vuur
van de goden en geven het aan de mens, rooft zon en maan en
plaatst ze aan de hemel. Voorbeelden van trickster-goden zijn
de Noorse Loki, de Griekse Hermes en - wellicht het mooiste
voorbeeld - de Polynesische 'Maui met zijn duizend trues'.
Doze figuur, die wel een 'jeugdmisdadiger op kosmische schaal'
is genoemd17), vangt de zon en dwingt hem langzamer. langs
de hemel to gaan (zodat de dagen wat langer duren), vist
eilanden op (o.a. Tahiti) en verovert het vuur voor de mensen.
Strijd hoeft niet altijd to gaan tussen goden; in de Dajak
mythologie (Indonesia) spelen botsingen tussen bergen een
hoofdrol. Tenslotte treft men in doze groep antagonistische
motieven het thema aan van het lichaam van een oerwezen dat
wordt opgesneden. In de Noorse mythologie is dit met de reus
Ymir het geval. Uit zijn opengesneden lichaam komen de voor-
naamste elementen van doze wereld voort. Doze voorstelling
komt dichtbij het idee van een oer-offer als bro.n van alle
bestaan. In dit scenario wordt een god gedood; soms als moord,
soms als een vrijwillige dood. Uit de dood van .de god komt dan
nieuw leven voort. In rituele offers moot de scheppende dood
opnieuw worden beleefd.

Hot ei is een veel voorkomend symbool voor het ongevormde
begin van alle zaken; een duidelijk voorbeeld ervan is de
indische mythologie, waar uit de verhitting van wateren een
gouden ei ontstaat, dat de wereld doet ontstaan. Opmerkelijk is
dat, hoe voor de hand liggend het symbool misschien ook
schijnt, doze voorstelling toch een zekere professionele door-
denking van de schepping schijnt to vereisen; ze komt altans
veel meer voor in schrifthebbende religies, of in situaties waar
men veel met de theologisering van schrifthebbende religies in
contact heeft gestaan. Een verwant symbool is vermoedelijk de
oergrot, ook een kosmische baaimoeder waaruit de wereld en
vooral de mensen ontstaan. De Zuni kennen een dergelijke
voorstelling, zelfs met een serie grotten boven elkaar, waar-
doorheen de mens in zijn schepping langzaam opstijgt tot zijn
volledige vorm.
Woord en gedachte, als bron van de dingen, komen samen of
alleen in alle gebieden in de wereld voor, waar men voorstel-
ling van een eerste oorsprong heeft. Niet alleen hot Chris-
tendom kent doze voorstelling In den beginne was het
Woord...", maar de Witoto, zoals gezien, eveneens. Een heel
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mooi voorbeeld komt uit het Polynesische cultuurgebied, van de
Maori:

Uit bevruchting het groeien,

uit groeien het zwellen`
uit zwellen de gedachte
uit de gedachte de herinnering;
uit herinnering de wens.
Het woord werd vruchtbaar,
het sliep met de schemering
en bracht de nacht voort.

Uit het niets de verwekkiilg,
uit het niets het groeien
uit het niets de volheid,

de macht van het groeien; levende adem
Hij sliep met de leegte
en bracht de lucht boven ons voort.18)

De dominantie van het woord in oorsprongsmythen is heel
plausibel. Het woord onderscheidt de mens meer dan wat ook
van zijn fysieke omgeving, zoals het woord ook een dominante
rol speelt in die rituelen die een concreet doel beogen, de
magie.

Het water behoort tot de elementen die, meer dan andere,
preexistent worden gedacht. Schepping van water wordt zelden
verhaald, schepping uit water des to meer. Land wordt opgevist
door een God (Tikopia), door een bever (Irokezen)
of in een kanovaart door goden geschapen (Salomonseilanden).
Het scenario is doorgaans als volgt: een god beveelt een Bier
tot op de bodem to duiken en een hand of snuitvol aarde naar
boven to brengen. Na wat mislukte pogingen lukt dit; het
beetje modder vormt bet begin van de aarde. Soms besluiten de
waterdieren er op eigen initiatief toe, een enkele keer om de
mens die bij wijze van schepping uit de hemel valt, op de
vangen (Irokozen). De scheiding van water en lucht wordt door
vliegende raaf bewerkstelligt (Ainoe - Japan), het woord werkt
in op de wateren, of de wateren verlangen zelf naar de schep-
ping (India).

Dat alles betreft vooral de schepping van de aarde en alles wat
daarbij behoort. De oorsprong van de mens kan daar een deel
van uitmaken, maar heeft vaak enkele andere karakteristieken.
In de schepping van de mens behoeft doorgaans niet meer de
puzzel .van de creatio ab nihilo to worden opgelost; men gaat
uit van een gevormde aarde en een redelijk bekende fysieke
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omgeving. In de verhalen over de oorsprong van die mens is een
beperkt aantal specifieke motieven to onderscheiden, die ik zal
noemen de fasering, de verwantschap en het verlies.

De oorsprong van de mens wordt vaak als een gefaseerd proces
gezien, waarin de menselijke gestalte of het menselijk lichaam
geleidelijk de vorm krijgt die het nu heeft. In veel mythen is
de mens geschapen uit een relatief vormloos wezen, dat door
een god een wat duidelijker gestalte krijgt. Volgens een
Marind-Anim mythe zijn de eerste mensen afkomstig van een
meerval, waaraan de ooievaars-dema begon to pikken om hem
op to eten. De vuurdema weerhield hem ervan hem geheel to
verorberen, maakte vuur en vormde de lichamen daarmee ver-
der. In een Dajak mythe worden de eerste mensen uit de
vruchten van een levensboom gevormd - een veel voorkomend
symbool.

In het bovengenoemde Zuni voorbeeld, waarin de mens langzaam
opsteeg van grot tot grot, was de onderste grot vol van krioe-
lend, reptielachtig leven afkomstig uit oer-eieren. De wezens
die er in slaagden zich aan het geworstel to onttrekken, wer-
den in de tweede grot tot mensachtige wezens gevormd. In de
derde grot, waar zi j met een zelf gemaakte ladder moesten
komen, werd de verdeling van de mensen in zes rassen een feit;
in de vierde grot leerden de mensen van de goden het nodige
om op aarde to overleven. Tenslotte moesten zij een moeilijke
weg naar buiten afleggen.19)

Een wat eenvoudiger beeld van de vorming van het mensenli-
chaam is to vinden in de bijbel, waarin de mens uit klei wordt
geboetseerd, een motief dat ook in de - verwante - Babyloni-
sche scheppingsmythen terug to vinden is.

Verwantschap is een evident element van de scheppingsverhalen
van de mens. De wereld is opgebouwd uit verwanten: god, mens
en dier zijn uit of met elkaar ontstaan. In verschillende Poly-
nesische mythen wordt de mens geschapen doordat zijn lichaam
uit het lichaam van een god groeit. Andere scheppingsverhalen
laten de mens ontstaan als nageslacht van een 'culture hero',
die zelf rechstreeks afstamt van de goden (oyerigens ook een
vorm van fasering). Ook als zijn lichaam afkomstig is uit Iagere
vormen wordt de verwantschap tussen mens en godenwereld
uitgedrukt' na het boetseren van het lichaam, wordt de mens
levend door de adem van de godheid, in de Bijbel bijvoorbeeld
maar ook elders. De verwantschap is echter niet beperkt tot de
relatie tussen mens en scheppers. Ook de dierenwereld is
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verwant. In totemistische mythen wordt dit vaak uitgedrukt
door een godheid die zowel voorouder is van een groep mensen
als van een diersoort, zoals de dema-goden van de Marind
Anim. Tweeling-geboorte is een ander symbool hiervoor: dier en
mens worden in bet verhaal als tweeting gebaard.20) De bood-
schap van dergelijke mythen is dat de mens deel uitmaakt van
zijn omgeving en dat deze voor hem aanspreekbaar is.

Het derde element is bet verliesmotief. In' veel mythen gaat er
bij de schepping wat mis. De fout ligt soms bij de goden; de
strijd tussen de goden kan daar debet aan zijn of bet kan bet
resultaat zijn van een trickster-god met zijn streken. Soms is
bet verlies afkomstig van de mensen zelf die een taboe over-
treden. Het bijbelse eten van een verboden vrucht is daar een
voorbeeld van, maar zeker zo vaak is bet motief van incest van
belang. In bet Kapsiki verhaal over de stichting van bet dorp
speelt broer-zuster incest een belangrijke rol, zoals ook in de
boven aangehaalde Zuni mythe (eveneens broer-zuster incest)
en in bet bijbelse verhaal van Lot (vader-dochter incest). Aan
de andere kant is een geleidelijk verlies aan magische kracht to
onderkennen. Zo geloven de Trobrianders dat de kano's vroeger
konden vliegen; geleidelijk hebben ze echter die kracht verlo-
ren, en nu moeten ze varen. De notie van verlies aan kracht en
kennis is wijdverbreid en houdt waarschijnlijk verband met de
bovengenoemde dynamiek van orale overlevering. Kennis wordt
selectief overgenomen vanuit een groot respect voor de oudere
generatie; in de sociale hierarchie is de leermeester blijvend de
meerdere van de leerling, en wordt ook de kennis van de
meester altijd hoger ingeschat dan die van zijn opvolger. Het
gevolg van geleidelijk of plotseling verlies is in ieder geval dat
bet leven nu wat moeizamer is, dat de dood in de wereld is, of
dat de mens moet werken voor zijn voedsel. Het verloren
paradijs, met andere woorden.

Bij dat alles wordt bet denken over oorsprong mede beinvloed
door de interne structuur van de mythen en verhalen. Het zijn,
wat verder hun functie en inhoudelijke thema's ook mogen zijn,
ook teksten, met bijbehorende karakteristieken van interne
coherentie, eigen logica en dieptestructuur. Het is Levi Strauss
geweest die in zijn oeuvre deze kant van de mythen heeft
belicht. Mythen zijn een manier om to denken, om orde to
scheppen in de chaos van de waarnerning. Mythen zijn goed om
to denken. Voor de onderzoeker betekent dit, dat men in de
mythe kan nagaan hoe de fundamentele denkstructuren van de
mens opereren. Zo blijkt b.v. dat de mens - in de mythe zowel
als elders - denkt volgens principes van oppositie en correlatie,
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vaste schemata met interne samenhang en eigen logica, een
mythologica. Het voert wat to ver om hier uitgebreider op in to
gaan in dit kader, duidelijk is wet dat ook in het denken over
oorsprongen, waarin mythen een belangrijke rol spelen, dit
verschijnsel van invloed is.

De eisen van de logica volgens welke de mythe werkt, komen
eens to duidelijker naar voren door de beperkte cognitieve
hulpmiddelen waarmee de mens. blijkt to opereren. Her aantal
scheppingsmotieven van wereld en mens is beperkt, en de
relatie er tussen volgt een al even beperkt aantal scenario's.
Vergelijkt men de verhalen onderling, dan blijken de elementen
min of meer uitwisselbaar, in elk geval herkenbaar over grotere
afstanden. In de woorden van Franz Boas, de vader van de
Amerikaanse antropologie: "Men zou zeggen dat de werelden der
mythologie slechts zijn opgebouwd om zodra ze vorm hebben
gekregen weer afgebroken to worden, opdat uit de brokstukken
weer nieuwe werelden ontstaan".21) Levi-Strauss vergelijkt dit,
vanuit een iets ander perspectief, met een knutselaar. Werkend
met toevallig verkregen onderdelen van vroegere machines of
toestellen, maakt de knutselaar een min of meer nieuw object.
Dit draagt de sporen van vroegere scheppingen, doordat elk
onderdeeltje zijn eigen geschiedenis heeft, maar ook doordat de
specifieke eigenschappen van elk onderdeel de knutselaar tot
allerlei compromissen en creatieve oplossingen hebben gedwon-
gen. Het nieuwe ding is een schakel tussen heden en verleden
en spreekt de knutselaar en zijn omgeving aan, doordat het
opgebouwd is uit elementen die elk voor zich een eigen, inhe-
rente betekenis hebben. De 'lresor' (schat) van de knutselaar is
beperkt en bestaat uit allerlei reeds bestaande instrumenten en
materialen - in de mythe dus motieven en handelingen. Het
plan van de knutselaar, stelt Levi-Strauss, wordt nooit geheel
uitgevoerd door de weerbarstigheid van de onderdelen, maar in
zijn worsteling met het materiaal legt de knutselaar er iets van
zijn eigen existentie in. Wat het mythische denken vooral
kenmerkt is dat het ..... gestructureerde gehelen tot stand
brengt ..... met gebruikmaking, van resten en overblijfselen van
gebeurtenissen: 'odds and ends"'. 22) Hij vergelijkt dit met de
werkwijze van de wetenschap en vooral de , 'ingenieur'. Deze
laatste werkt volgens een projekt, een blauwdruk van hetgeen
hij vanuit algemene principes naar de werkelijkheid toe redene-
rend, wil gaan maken. De onderdelen worden cep maat gemaakt
en hebben geen geschiedenis. De boodschap, zo die er is, zit in
het project zelf, en dus in het uiteindelijke objekt. Denken
over oorsprongen is typisch knutselwerk: achteraf werkend om
de geschiedenis to construeren en to structureren, grijpt de
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mens naar alles wat hem betekenis kan bieden in een wereld
die doze betekenis niet in zich draagt, en waarvan de blauw-
druk hem ten enen male niet gegeven is. Oorsprongsdenken is a
priori een worsteling met betekenis, en daarmee een worsteling
met de kern van die oorsprong, de eigen identiteit. Om hierop
enig zicht to krijgen, moeten we eerst ingaan op de vraag naar
de aard van de in mythen en tradities aangeboden verklaringen.

VERKLARING EN EXISTENTIE:
"WAAR WAS DE WIND VROEGER?"

Van veel groter belang dan de strikte schepping van de wereld,
is doorgaans de verklaring hoe de cultuur zo geworden is als ze
is. De herkomst van enkele (nooit alle!) verbouwde gewassen
behoort daartoe, maar ook die van de sociale groepen en vooral
de belangrijkste rituelen van de cultuur. Juist de grote over-
gangsrituelen van initiatie en dood worden in de mythe ver-
klaard. De centrale mythe van de Kapsiki heeft rechtstreeks to
maken met de wijze waarop zij hun doden begraven. De aan-
wijzingen die de culture-hero geeft voor zijn eigen begrafenis,
vormen bet kader van de huidige begrafenisfeesten bij de
Kapsiki. Nog mooier is bet voorbeeld van reeds verschillende
malen genoemde Marind-Anim:

De grote initiatie, de z.g. mayo, wordt door een cyclus van
mythen begeleid, die gezamelijk een serie verklaringen bieden
voor de wereld. De schepping van de wereld geschiedde door
een mayo-viering van de goden. De vorming van. de mens, de
loop van de zon en de oorsprong van de belangrijkste geografi-
sche factoren als de kustlijn, strand, binnenland en savanne,
zijn bet resultaat van de eerste mayo die de dema-goden hiel-
den. Daarmee wordt iedere initiatie een schepping en is of was
de schepping een intitiatierite.

tit type 'verklaring uit zichzelf is zeer gebruikelijk in mythen.
In wezen wordt vanuit een soort 'actualiteitsbeginsel' de oertijd
op beslissende momenten gelijkgesteld met bet heden: zoals bet
landschappelijke en sociale decor van de samenleving nu is, is
bet altijd geweest. Mensen komen voort uit mensen of mens-
achtige goden, land komt voort uit de zeebodem en clans uit
families,

Een voorbeeld van dit laatste vormt de verklaring van de
Kapsiki van de herkomst van hun smeden. Doze sociale groep,
een endogame beroepsgroep die een aantal vitale specialisaties
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den deel van de maatschappij. Hun herkomst wordt verklaard
uit oorspronkelijke gezinssituaties,. waarin een van de -kinderen
een taboe overtrad en daarom maar smid moest warden. Het
onderscheid -smid - niet-smid wordt nergens verklaard, slechts
waarom iemand tot die kategorie gerekend ging worden.

Dit alles maakt bet begrip 'verklaring' langzamerhand uiterst
problematisch. In de mythische wereld heerst een merkwaardige
paradox. De mythen dienen, altans in onze optiek, mede tot
verklaring van een verschijnsel of cultureel gebruik. Door de
mythe zouden de mensen 'weten' hoe en waarom hun omgeving
en hun cultuur zo zijn geworden. De paradox is nu dat de
verklaring nog veel problematischer is dan bet verschijnsel. De
mythe tendeert iets to verklaren dat redelijk normaal is, door
een beroep to - doen op iets volslagen onmogelijks. Als voorbeeld
een Zuid-Amerikaanse indianen mythe over de oorsprong van
bet vuur en de regen:

Vroeger leefden de mensen in een totale verwarring: er was
geen vuur en er was geen water. Om bet eten warm to maken
legden de jongens bet onder hun zetel en dansten; de ouden
gingen er dan op zitten. Men besloot naar een grote oude
hoofdman to gaan, die beschikte over vuur en water om bet
van hem in een spel to winnen. De hele groep ging op weg en
de bezoekers Iieten zich helpen door maden die bet vlees van
de tegenstander begonnen op to eten. Al gauw was hij niet
meer dan een skelet zonder vlees, maar hij speelde nog steeds
door. Uiteindelijk kwam er een slang die dreigde door zijn neus
naar binnen to gaan en toen vluchtte hij. Prompt grepen de
bezoekers bet vuur en verdeelden bet water. Sinds die tijd heb-
ben de mensen bet vuur en regent het op aarde.23)

Deze paradox beperkt het 'actualiteitsbeginsel' zoals boven
aangeduid. De wereld was in de oertijd wel ongeveer hetzelfde
van samenstelling, maar werd niet door dezelfde processen en
wetten geregeerd. De dingen gebeurden toen anders dan heden,
ook al waren de spelers ongeveer dezelfde. Wat er geschapen
is, is niet zozeer een wereld, als wel orde: de wereld als
zodanig bestaat al, maar de specifieke orde ontbreekt. Die orde
kan zijn de vorm van een kustlijn, bepaalde dieren, een gat in
een berg of de jaarlijkse komst van de regen; de orde bestaat
uit de schepping van de cultuur en uit de processen van schep-
ping en herschepping die in de rituelen tot uiting komen. Dus
de specifieke omgeving, enkele geselecteerde centrale aspecten
van de cultuur plus de relatie tussen cultuur en omgeving
vormen de drie ankerpunten van de mythische orde. De wereld
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is door de schepping genormaliseerd en gefixeerd. Deze toe-
stand is echter labiel en dient periodiek to worden bevestigd in
rituelen waarin de scheiding tussen vroeger en nu wordt opge-
heven, scheppende processen worden ingetoomd en losgelaten op
de wereld om de orde weer to continueren.

Oorsprongsverhalen zijn dus niet primair verhalen over 'hoe het
allemaal begon', maar maken deel uit van een proces van het
scheppen en herscheppen van orde; het zijn in wezen geen
verklaringen maar bevestigingen. In feite gebruiken de Kapsiki
de mythe niet als verklaring waarom dat gat in die berg zit. De
relatie ligt andersom: de berg met zijn gat getuigt van de
aanwezigheid en de realiteit van de mythische voorouder; de
berg zegt veel meer over hem, dan zijn mythe over de berg.
Het heden is dominant, niet het verleden; het is het heden dat
het verleden betekenis geeft en niet andersom.

Dit alles betekent in de praktijk dat het begrip verklaring,
zoals dat in onze cultuur wordt gehanteerd, niet zo belangrijk
is voor schriftloze culturen als mogelijkerwijs voor het Wester-
se denken. Scheppingsmythen zijn geen theorieen over ontstaan
en wording van de wereld, maar religieuze fenomenen die in de
context van religie en cultuur opereren, mede gehoorzamend
aan regels van verhaalstructuur en opvoering. Het doorvragen,
dat zo typerend is voor wetenschappelijk denken, behoort niet
tot de. mechanismen van de mythologie of religieuze kosmologie.
Wie als onderzoeker probeert over de grens van het geloofssys-
teem to gaan of to komen tot een coherente systematiek,
begeeft zich daarmee in feite buiten die mythologie of religie.

In mijn onderzoek bij de Kapsiki van Noord-Kameroen probeer-
de ik tot systematiek to komen in hun geloofssysteem. Waar de
Kapsiki geloven in een snort pre-existentie van de mens als
geest in de hemel, kwam langzamerhand in het gesprek het
beeld op van een continue aanvoer van geesten uit hogere
lagen van de hemel, naar beneden. De vraag leek daarom voor
de hand to liggen, waar die geesten van boven dan vandaan
kwamen: kwamen die uit een hoger gelegen hemel? In principe
wel, volgens de Kapsiki, waaraan een informant toevoegde:
"Ach, waar was de wind vroeger?"

"Waar was de wind vroeger? Geen vraag naar oorsprong, maar
een retorische vraag waarin men afziet van het doorvragen
naar oorsprongen en verder liggende verklaringen. Er is toch
geen zinnig antwoord op dit soort vragen to krijgen, waarom
zou je hem stellen? Trouwens, wat heeft dit voor belang?

83



Alleen de wind hier en nu is van enige betekenis, niet waar hi j
vroeger was. Daarmee geeft de titel van dit artikel aan - dat het
niet de verklaring of de oorsprong is die dominant is in het
denken van de mens, maar de relatie die men als mens met het
fenomeen heeft.

Het is overigens de vraag of de Westerse cultuur hier zoveel in
verschilt van de schriftloze culturen waar wij onze voorbeelden
uit hebben genomen. Uiteraard, de westerse wetenschap zoekt
naar verklaringen en vraagt steeds dieper door. Maar geldt dat
ook voor wat in de antropologie de 'folk science' heet, de
ideeenpatronen, kenniselementen en vragen die het le,,,en van
alledag begeleiden? Heeft men in de dagelijkse interactie be-
hoefte aan verklaringen die zover gaan als de huidige weten-
schap zoekt? Naar mijn mening is dat slechts zeer ten dele het
geval, en voor veel groepen uit de samenleving in het geheel
niet. Men is, naar mijn smaak, niet of hooguit gedeeltelijk,
geinteresseerd in oorsprongen en verklaringen, net als schrift-
loze culturen.

Daarbij komt dat de wetenschappelijke verklaringen, zoals die
over de oorsprong van het heelal, en die van de aarde of de
mens, zo ingewikkeld en langschalig zijn geworden dat ze voor
de leek moeilijk meer to begrijpen zijn. Zoals in de astronomie
vaak wordt geciteerd: het heelal is vreemder gebleken dan we
ons hadden kunnen voorstellen. Na het wat eenvoudige wereld-
beeld van Newton, bleek de kosmos zowel in omvang als in
complexiteit de menselijke fantasie verre to boven to gaan.
Daarmee zijn de huidige verklaringsmodellen van vooral de
natuurwetenschap ontstegen aan de dagelijkse werkelijkheid.
Een duidelijk voorbeeld is de ruimte- en tijdsschaal. We hebben
gezien dat alle mythen een veel kleinere tijdsschaal hanteren,
nl. een menselijke. In de wetenschappelijke verklaringen wordt
de tijdsschaal geheel buiten de menselijke proporties getrokken,
buiten het bereik van iedere genealogie. De afstamming van de
mens, bi jvoorbeeld, loopt in de mil joenen ja"ren, die van de
oorsprong van de aarde in de mil jarden. Deze hoeveelheden
vallen buiten het menselijk voorstellingsvermogen. Hetzelfde
geldt voor de afstanden in de kosmos. Deze afstanden in tijd
en ruimte kri jgen een mythische dimensie op zich, in het
dagelijks gebruik teruggebracht tot eindeloze, d.w.z. tijd- en
afstandloze dimensies. Wij hebben wel leren in grate
getallen, maar dat betekent nog niet dat we er ook in kunnen
denken.
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Oorsprongsvragen zijn dus voor alles vragen naar identiteit: wie
of wat is de mens, de aarde, de kosmos? Constructie van
identiteit is een vorm van zingeving, de wijze. waarop een
individu binnen zijn cultuur aan zijn ezistentie gestalte geeft.
Oorsprongsvragen zijn daarom bij uitstek existentiele vragen,
zeker waar het de oorsprong van de mens aangaat. Geen enkele
cultuur kan zich, als zij deze vragen definieert als relevant,
onverschillig staan tegenover de antwoorden. Het is niet voor
niets dat juist de afstamming van de mens tot de meest om-
streden vraagstukken behoort. Dat is niet zonder meer in de
schoenen to schuiven van het orthodoxe Christendom. In andere
culturen waar de vraag gesteld wordt, is het wetenschappelijke
antwoord eveneens omstreden.

Zo is voor de Shintoistische Japanners de afkomst van de mens
uit evolutie zeker zo onverteerbaar als voor de fundamentalis-
tische Christen. Ook in Japan is de archeologie - net als in
vele andere gebieden - een omstreden onderwerp, belangrijk
maar gevoelig. Het idee dat de Japanners afkomstig zouden zijn
van migranten van het vasteland, strookt allerminst met de
communis opinio in Japan.

Een ander voorbeeld wordt gevormd door de commotie op een
recente tentoonstelling over evolutie in Peking. De bezoekers
maakten bezwaar tegen de tentoongestelde figuren die stadia in
menselijke evolutie moesten voorstellen. De bezwaren waren
tweeerlei: de beelden waren to bloot, en daardoor aanstoot-
gevend, en - vooral - volgens het orthodox Marxistisch-
Leninisme was de bron van de mens de arbeid. Dat diende in de
tentoonstelling voorop to staan. De organisatoren werden
gedwongen een bord to maken met Engels' these als opschrift
'Arbeid schlep de mens'. Ze slaagden er echter wel in dit wat
onopvallend to plaatsen.24)

Wie antwoorden geeft op oorsprongsvragen is bezig met de
constructie van identiteit, of met een aanval erop. Wetenschap-
pelijke analyse van oorsprongen werkt bedreigend doordat het
de zelfdefinitie van de betrokkene in gevaar brengt; het leidt
tot een deconstructie van identiteit. Het creation isme-evolu-
tionisme debat, zoals gevoerd in de USA (voornamelijk), was en
is ook vooral een debat over de identiteit van de mens:
opgekropen uit het slijk der aarde of geschapen naar Gods
beeld. Typerend is dat het creationisme een even beperkte en
selectieve verklaring geeft als welke schriftloze cultuur clan
ook. In de bijbelse oorsprong van de mens wordt nergens
verklaard waarom b.v., de mens twee sexen kent, vier lede-
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maten, tien vingers of waarom de mens zoveel water en zout
nodig heeft. De redenering is volslagen teleologisch: de
schepping was er om de mens voort to brengen; het heden is
de zingeving van het verleden. Juist de wetenschappen die zich
met oorsprongen, verklaringen en het verleden bezig houden,
hebben dit type finalistisch redeneren afgewezen. Voor hen is
teleologie taboe en is er geen dwingende reden waarom de
huidige situatie per se bereikt moest worden. Met wat andere
condities in het verleden, had de mens er anders uitgezien.
Darwin gaf al aan dat de evolutie blind is, en vermoedelijk is
die blindheid het grootste struikelblok in genoemde discussie.

Overigens kan die deconstructie van een traditionele identiteit
wel nieuwe bouwstenen voor een sociaal relevante zelfdefinitie
opleveren. Voor de beoefenaren van de wetenschap krijgt soms
de oorsprongstheorie een eigen dimensie, met bijna religieuze
elementen. Evolutie op zich kan als notie mystieke kwaliteiten
krijgen; Teilhard de Chardin's werk is daar een voorbeeld van.
Op die wijze worden de onmenselijke parameters van de weten-
schap weer binnen bereik van de menselijke existentie gebracht.
Ook in de wetenschap is de mens bezig met zingeving van zijn
eigen bestaan, met het relateren van waarneming aan de maat
van alle dingen, de mens zelf. Die existentiele eisen van ons
menszijn betekenen, dat iedereen, elk op zijn eigen wijze, ooit
wel eens de verzuchting zal slaken: "Ach, waar kornt de wind
vandaan?"
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NOTEN

1. Scheppingsverhaal van de Witoto-indianen, naar Radin
Primitive Man as a Philosopher, 1927:144-5.

2. Van Beek Bierbrouwers in de bergen; de Kapsiki en Higi
van Noord-Kameroen en Noord-Oost Nigeria, ICA Utrecht
1978:334.

3. Van Baaren Scheppingsverhalen, Amsterdam 1964:11.

4. Onderzoek onder Kapsiki en Higi van Noord-Kameroen en
Noord-Oost Nigeria vond plaats in 1972-73, 1979, en 1988,
mede gefinancieerd door de stichting WOTRO (W 52-91,
WR 52-429) en de Rijksuniversiteit van Utrecht.

5. Overigens vertonen oorsprongsverhalen binnen schriftheb-
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De opkomst van de paleo-antropologie,
of: het verhaal van de aapmens
Dr. B. Theunissen

In zijn boek On the Origin of Species uit 1859 stelde Charles
Darwin dat het leven op aarde niet het resultaat is van een
eenmalige schepping, maar zich door een langdurig en geleide-
lijk proces van variatie en natuurlijke selectie heeft ontwik-
keld. Voor de mens maakte Darwin geen uitzondering, maar hi j
was op dit punt uiterst terughoudend. In de Origin wijdde hij
maar een regel aan de mens, op een van de laatste bladzijden:

"Light will be thrown on the origin of man and his
history."

De reden voor deze voorzichtigheid laat zich raden. Darwin
voorzag dat zijn evolutietheorie de gemoederen danig zou
verhitten en hij wilde geen olie op het vuur gooien door ook
nog eens de zo delicate kwestie van de menselijke oorsprong
aan de orde to stellen.

Maar de lezers van zijn boek begrepen onmiddellijk wat de
theorie voor de positie van de mens inhield: wij behoren tot
het dierenrijk en we zijn voortgekomen uit lagere vormen. Men
zag ook direct in dat die lagere vormen apen moesten zijn
geweest; de mens stamde dus van de apen af. En wat Darwin
had geprobeerd to vermijden gebeurde toch: veel van de debat-
ten die er in de jaren zestig van de 19e eeuw over zijn theorie
werden gevoerd, concentreerden zich op het vraagstuk van de
oorsprong van onze soort. Niet aileen de wetenschappelijke
kant van de kwestie kwam hierbij aan de orde maar ook de
religieuze en de ethische. Hoe viel de evolutietheorie to rijmen
met het geloof en het scheppingsverhaal? Wat betekende de
theorie voor de normen en waarden van de maatschappij?

Bekend is de woordenwisseling tussen een Engelse kerkvoogd,
bisschop Wilberforce, en een van Darwins meest fervente pleit-
bezorgers, Thomas Henry Huxley. Tijdens een publieke confron-
tatie zou de eerstgenoemde hebben gevraagd of zijn opponent
dacht van grootvaders- of van grootmoederszijde van de apen
of to stammen. Huxley moet hierop zonder zich een seconde to
bedenken hebben geantwoord:
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"Moest ik kiezen tussen een ellendige aap als grootva-
der, en een capabel en machtig man die zijn invloed en
capaciteiten alleen gebruikt om een serieus wetenschap-
pelijk debar belachelijk to maker, - ik zou zonder
twijfel mijn voorkeur uitspreken voor de aap."

Huxley twijfelde er niet aan dat de mens en de tegenwoordige
mensapen een gemeenschappelijke voorouder hadden. De Duitse
zooloog Ernst Haeckel ging in 1868 nog een stag verder door
de hypothetische overgangsvorm tussen aap en mens alvast een
naam to geven: Pithecanthropus alalus. Hi j stelde zich deze
tussenvorm voor als een al grotendeels menselijk wezen, met
nog aapachtige trekken en nog zonder spraakvermogen (alalus).
Haeckels collega Carl Vogt meende dat de afwijking microcefa-
lie (kleinschedeligheid) een aardige indicatie gaf van hoe onze
aapachtige voorouder er had uitgezien.

Maar dit was allemaal theorie. Een sterk argument dat tegen-
standers keer op keer naar voren brachten was dat er geen
concrete bewijzen voor de menselijk evolutie voorhanden waren.
Als de theorie klopte moesten er overgangsvormen tussen aap
en mens zijn geweest, en waaroin had niemand die dan ooit
gevonden? Men eiste bewijzen.

Wie enigszins in het onderwerp thuis is, zal nu zeggen dat de
Neandertaler, ontdekt in 1856, en de Cro-Magnonmens, uit
1868, toch als bewijsmateriaal hadden kunnen dienen? Inder-
daad, maar er werd van deze bewijzen geen gebruik gemaakt.
De oorzaak hiervan ligt in een aantal antropologische theorieen
die het 19e-eeuwse denken over fossiele en moderne mensenras-
sen tot in de jaren negentig beheersten.

Om to beginnen had de 19e-eeuwse antropclogie sterk racisti-
sche trekken. De mensenrassen werden meestal ingedeeld in een
hierarchie van laag naar hoog, van 'primitief en 'onbeschaafd'
naar 'geciviliseerd' en 'hoogontwikkeld'. Rassen ' als de Australi-
sche Aborigines en de Papoea's stonden op de onderste trede,
de Westeuropese volken op de bovenste. Een van de redenen
voor dit racistische denken was dat men de cuyturcle ontwikke-
ling van een ras als een directe afspiegeling zag van zijn
evolutionaire ontwikkeling. Hoe 'primitiever' de Fultuur van een
volk, des to lager moest de lichamelijke en geestelijke ontwik-
kelingsgraad zijn. Men meende dat de Australiers zich nog
nauwelijks aan de apenstaat hadden ontworsteld; de afstand
tussen hen en - zeg - een Engelsman werd groter geacht dan
de afstand tussen de Australier en de chimpansee.
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Deze visie had tot gevolg dat de Neandertaler gemakkelijk in
het spectrum van hedendaagse mensenrassen kon worden inge-
past. Hi j mocht er dan primitief en aapachtig uitzien, maar gold
dat niet ook voor sommige tegenwoordige mensenrassen? Huxley
zag dan ook weinig verschil tussen de Neandertalers en de
Aborigines en anderen meenden dat het om een Kelt ging of
een oude Hollander. Het idee van de Neandertaler als bewijs
voor de menselijke evolutie was helemaal niet aan de orde.
Een tweede reden hiervoor hangt samen met de vorige. Vooral
d-. evolu.tionisten meenden dat de grote verschillen tussen de
huidige mensenrassen alleen verklaard konden worden door aan
to nemen dat de rassen een gescheiden oorsprong hadden. In
het meest extreme geval nam men aan dat ieder ras zich uit
een -andere fossiele apensoort had ontwikkeld. Voor fossiele
mensenrassen gold dit evenzeer als voor de tegenwoordige, en
dus was er geen reden om de vraag to stellen of de Neanderta-
ler als evolutionaire voorloper van de mens in aanmerking
kwam.

Een derde en laatste reden is gelegen in een populaire 19e-
eeuwse theorie over de herkomst van de huidige Europese
volkeren. Deze theorie was gebaseerd op bepaalde taalovereen-
komsten tussen het Indische Sanskriet en de klassieke Europese
talen. De overeenkomst in taal werd gelijkgesteld met overeen-
komst in ras, en omdat het Sanskriet de oudste taal was,
concludeerde men dat de Eurcpeanen uit India en Centraal-Azie
afkomstig waren. De immigratie in Europa zou op de grens van
het Neolithicum en het Paleolithicum hebben plaatsgevonden en
de nieuwkomers zouden de Paleolitische autochtonen, onder wie
de Neandertalers, hebben verdrongen en verdreven. Oak hier-
door werd een kloof geslagen tussen moderne en fossiele Euro-
peanen.

Zo kwam het dat tot in de jaren negentig van de vorige eeuw
kon worden volgehouden dat er geen tastbare bewijzen waren
voor de apenafstamming van de. mens. Tot die tijd waagde ook
niemand zich eraan op onderzoek uit to gaan am dit bewijsma-
teriaal aan het licht to brengen. Men beperkte zich tot het
verzamelen van anatomische en- embryologische aanwijzingen
voor de nauwe verwantschap tussen de mens en de mensapen.

Pas in 1894 verscheen er een boek waarin 'harde' gegevens

werden- gepresenteerd om de overgang van aap tot mens to

illustreren.
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De schrijver van dit boek was Eugene Dubois, een in 1858 in
Eijsden bij Maastricht geboren anatoom. Dubois raakte tijdens
zijn studentenjaren in Amsterdam geinteresseerd in het vraag-
stuk van de menselijke evolutie. Hij bestudeerde de literatuur
en kwam tot de conclusie dat het hoog ti jd werd dat er naar
concrete paleontologische bewijzen voor onze afstamming werd
gezocht. In 1887 voegde hij de daad bij het woord. Hoewel hi j
een goede kans maakte hoogleraar anatomie to worden, zegde
hij zijn betrekking bij de Universiteit van Amsterdam op en
vertrok hij naar Nederlands-Indie om daar een speurtocht naar
de fossiele mens to beginnen.

De keus voor Indie was weloverwogen. Darwin had al gezegd
dat de voorouders van de mens in de tropen geleefd moesten
hebben, omdat de mens in de loop van zi.jn ontwikkeling zijn
yacht had verloren; dat kon alleen in een warm klimaat zijn
gebeurd. Een belangrijk gegeven was ook dat de mensapen
alleen in de tropen voorkomen. En tenslotte liet Dubois zich
leiden door een in 1878 in de Siwalik Hillls in India gevonden
fossiele aap, beschreven onder de naam Anthropopithecus
sivalensis. Dit Bier zou volgens de beschrijving een mensaap
zijn geweest die zowel gibbonachtige als mensachtige trekken
vertoonde. Dubois concludeerde hieruit dat de mens uit gibbon-
achtige apen voortgekomen was - een opvatting overigens die
wi j tegenwoordig niet meer delen. Onldat de gibbons alleen in
Zuidoost-Azie voorkomen, meende hij dat de voorouders van de
mens ook in deze streken moesten hebben geleefd.

Om in zijn onderhoud to kunnen voorzien trad Dubois als
officier van gezondheid in dienst van het Koninklijk Neder-
lands-Indisch Leger. Op 29 oktober 1887 vertrok hij uit Am-
sterdam en op 11 december van dat jaar kwam hij aan op
Sumatra. Het lukte hem de Indische regering to interesseren
voor zijn plannen en in 1889 kreeg hij een officiele opdracht
tot het doen van paleontologische opgravingen. De speurtocht
begon op Sumatra, maar daar had hij weinig ;succes. Er waren
wet fossielen to vinden, vooral in de vele grdtten die Sumatra
ri jk is, maar ze bleken uit een betrekkelijk recent verleden to
dateren. Een vroege voorloper van de mens viel hier daarom
niet to verwachten.

In 1890 vertrok Dubois naar Java, waar" de vod uitzichten beter
leken. En inderdaad wachtte hem hier een rijke buit. In de
Kendeng-heuvels en langs de Solorivier op Midden-Java vond
hij enorme hoeveelheden fossiele dieren, waarvan de meeste tot
uitgestorven soorten behoorden. Te midden van deze fauna trof
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hij uiteindelijk ook de fossielen aan waar het hem om to doen
was.

We schrijven augustus 1891. In de buurt van het dorpje Trinil
ontdekte Dubois in de oeverwand van de Solorivier een kies
van een primaat. Hij schreef deze toe aan een chimpansee, die
hij, naar analogie van de in India. gevonden fossiele aap, de
naam Anthropopithecus gaf (anthropos=mens; pithecos=aap). Een
maand later kwam op een meter afstand van de kies een sche-
delkapje tevoorschijn, dat volgens Dubois van hetzelfde wezen
afkomstig was. Hij wist nu dat hij iets bijzonders op het spoor
was, want het schedeldak was groter dan dat van welke beken-
de mensaap ook. Zekerheid kreeg hij in september 1891 toen er,
op 12 meter van kies en schedeldak, een dijbeen werd opgegra-
ven dat op enkele kenmerken na identiek was aan het dijbeen
van de moderne mens.

Dubois twijfelde er niet aan dat dit fossiel bij de twee eerder
gevonden overblijfselen hoorde en stelde vast dat de bezitter
ervan rechtop had gelopen, zoals de mens. Maar de schedel en
de kies waren, in tegenstelling tot het dijbeen, nog sterk
aapachtig. Er was daarom maar een conclusie mogelijk: het ging
hier niet om een aap, ook niet om een mens, maar om iets er
tussenin: een aapmens. Het doel van de expeditie was bereikt,
de missing link was gevonden. Dubois draaide de eerder gegeven
naam Anthropopithecus (mensaap) om en kwam zo tot Pithe-
canthropus (aapmens). Om het rechtoplopen aan to geven voeg-
de hij daar als soortnaam erectus aan toe. In 1894 maakte hij
zijn vondst van de rechtopgaande aapmens in een officiele
publikatie wereldkundig.

De reacties op Dubois' ontdekking Iiepen nogal uiteen. Sommi-
gen vonden dat de resten er mensachtiger uitzagen dan Dubois
ze had beschreven. Anderen vonden juist dat aapachtige ken-
merken overheersten. Verder was niet iedereen ervan overtuigd
dat de drie fossielen bij elkaar hoorden. Maar ondanks de grote
meningsverschillen was een belangrijk deel van de onderzoekers
het met Dubois eens dat de beenderen aan een wezen hadden
toebehoord dat ergens tussen de apen en de mens instond, dat
in ieder geval zo primitief was dat het niet meer als een
'laagontwikkeld' mensenras to beschouwen was. Men erkende
dat hier voor het eerst een tastbaar bewijs was geleverd voor
de ontwikkeling van de mens uit meer aapachtige voorouders.
Dit is Dubois' grote verdienste geweest. Hij liet zien dat er
inderdaad tussenvormen hebben bestaan en dat het mogelijk is
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via paleontologisch onderzoek klaarheid to brengen in de men-
selijke afstammingsgeschiedenis.

We zien dan ook dat sedert het begin van deze eeuw fossielen
een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen bi j het reconstrue-
ren van de menselijke stamboom. Door Dubois' ontdekking van
Pithecanthropus ging men bijvoorbeeld ook de Neandertaler met
andere ogen bekijken. Zou dit niet eveneens een voorloper van
de mens kunnen zijn? De meeste onderzoekers kwamen inder-
daad tot de conclusie dat de Neandertaler ergens tussen de
mens en Pithecanthropus op de afstammingslijn moest worden
geplaatst. Het is niet teveel gezegd dat de Nederlandse anatocim
Dubois het startsein voor deze ontwikkelingen.heeft gegeven.

Dat de mens zich uit aapachtige voorouders had ontwikkeld was
voor de meeste onderzoekers na 1900 geen punt van discussie
meer. De vraag werd nu hoe dat proces was verlopen. Tal van
theorieen werden gelanceerd en aanvankelijk gaf elke nieuwe
vondst wel aanleiding tot een nieuwe theorie. Sinds de eeuw-
wisseling is onze kennis van de menselijke stamboom enorm
toegenomen, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds volop
ruimte is voor meningsverschillen. Tot op de dag van vandaag
heeft zo ongeveer elk team van onderzoekers wel een eigen
theorie over hoe de menswording is verlopen. Nog steeds is het
beschikbare fossielenmateriaal onvoldoende om tot een eenduidi-
ge interpretatie to komen.

De verschillende theorieen die vandaag de dag opgeld doen,
worden in de bijdrage van John de Vos aan deze bundel be-
sproken. Wij zullen hier een ander probleem aan de orde stel-
len. Gegeven dat vooraanstaande onderzoekers op basis van
hetzelfde fossielenmateriaal tot verschillende interpretaties
komen, en gegeven dat niemand er nog in is geslaagd de defi-
nitieve oplossing aan to dragen, hoe proberen die verschillende
onderzoekers dan duidelijk to maken dat zij, en niet hun
collega's, het bij het rechte eind hebben? Zelf twijfelen ze niet
aan hun gelijk, maar hoe leggen ze het aan bm ons van de
juistheid van hun visie to overtuigen? Dit is een thema dat de
laatste tijd nogal in de. belangstelling staat. Er is bijvoorbeeld
een prachtig proefschrift over verschenen van Misia Landau,
dat specifiek over de paleo-antropologische wetenschap gaat:
The Anthropogenic. Paleoanthropological Writing as a Genre of
Literature. We zullen het onderwerp hier toelichten aan de
hand van een historisch voorbeeld dat chrond,logisch direct
aansluit op het werk van Dubois op Java.
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In de periode 1900-1930 ontwikkelde elke paleo-antropoloog van
naam wel een theorie over het 'hoe' van de menswording. Men
was het erover eens dat er grofweg vier stadia onderscheiden
konden worden.
1. onze apenvoorouder moet op een gegeven moment het bos

hebben verlaten en de open vlakte hebben opgezocht: hij
ging een terrestrisch leven leiden;

2. er moet een overgang zijn geweest van lopen, op vier benen
naar lopen op twee benen: het bipedisme ontstond;

3. de hersenen van onze voorouder moeten sterk in omvang
zijn toegenomen: er vond een cefalisatieproces plaats;

4. moraal en cultuur deden op een bepaald moment hun intre-
de: onze voorouder civiliseerde zich.

Tot zover was men het eens, zoals gezegd. Maar over de
volgorde waarin de vier stadia waren doorlopen, verschilden de
onderzoekers uit die tijd radicaal van mening. Volgens de
Amerikaan Henry Fairfield Osborn was de ontwikkeling zoals
hierboven weergegeven: 1-2-3-4. Zijn Engelse collega's Arthur
Keith en George Elliot Smith kwamen echter uit op respectie-
velijk 2-1-3-4 en 3-2-1-4. En de Amerikaan William King Gre-
gory en de Engelsman Frederick Wood Jones vonden weer iets
anders: 1-4-2-3 en 2-3-1-4.

Deze vijf paleo-antropologen waren stuk voor stuk onderzoekers
van naam, en zij kwamen tot hun schema's op basis van gede-
gen onderzoek. Kennelijk was dus het indertijd beschikbare
bewijsmateriaal bij lange na niet voldoende om tot een eenslui-
dende visie to komen. Meerdere interpretaties hadden naast
elkaar bestaansrecht. Voor ons, achteraf gezien, is dit een
gemakkelijke conclusie. De onderzoekers zelf zagen dit zeker
niet zo; zij waren er vast van overtuigd dat hun eigen visie de
enig juiste was.

De vraag is nu dus: hoe probeerden zij de wetenschappelijke
wereld van hun gelijk to overtuigen? Misia Landau laat in aar
proefschrift zien dat de boeken van paleo-antropologen een
opvallende overeenkomst vertonen met het genre van het
volksverhaal en het klassieke .heldenepos. Die overeenkomst zit
hem vooral in de basale structuur. Heel globaal geschetst
verloopt de handeling van het heldenepos als volgt.

Aan het begin van htt verhaal is alles pais en vree. De toe-
komstige held of heldin leeft onopvallend in een rustige ge-
meenschap. Dan opeens gebeurt er iets: de gemeenschap wordt
bedreigd - door oorlog, door een monster of door nog een
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andere verschrikking. Men staat voor de keus: verzet bieden of
ten onder gaan. Nu profileert de heldin zich. Zij aanvaardt de
uitdaging en begint zich met alle middelen to weer to stellen.
Een serie beproevingen volgt. Keer op keer wordt zij in het
nauw gebracht en moet zij zich bewijzen. Soms balanceert de
heldin op de rand van de afgrond, maar gaandeweg groeit zij in
haar rol en komt zij uit elke beproeving sterker to voorschijn.
En na een laatste uiterste krachtsinspanning weet zij het
kwaad tenslotte to keren: de vijand slaat op de vlucht of het
monster wordt doorstoken. Triomf, einde verhaal.

Dit zelfde basale schema vinden we terug bij onze paleo-antro-
pologen. Bij hen gaat het zo. Een aap leeft kalmpjes ergens in
het woud to midden van zijn soortgenoten. Mooi bos, voedsel to
over. Maar dan vindt een levensbedreigende verandering plaats:
door een plotselinge klimaatsverandering begint het bos of to
sterven - bijvoorbeeld; we volgen hier een van de denkbare
scenario's. Voor de aap is het aanpassen of uitsterven. Hij
kiest voor het eerste, natuurlijk, en daarmee begint een reeks
van beproevingen. Met het verdwijnen van het bos moet de aap
eerst zien dat hij op de vlakte het vege lijf kan redden en in
zijn levensbehoeften kan voorzien. Daartoe moet hij boven het
gras van de vlakte uit kunnen kijken. Hij moet zich oprichten,
rechtop gaan lopen: de ontwikkeling van bipedisme is de eerste
test die met succes moet worden afgerond. Dan wordt de
voedselvoorziening een probleem. Naarmate het bos verdwijnt
wordt de apengemeenschap meer en meer aangewezen op de
jacht. Maar de snelle prooidieren laten zich niet zomaar ver-
schalken. Alleen door nauwe samenwerking tussen de groepsle-
den, door een intelligente aanpak, kan succesvol worden ge-
jaagd. Met andere woorden, grotere hersenen moeten worden
ontwikkeld, encefalisatie is vereist. Is ook dit gelukt dan
beginnen de problemen pas echt. De gemeenschap groeit en de
jacht moet steeds efficienter worden. Niet iedereen blijkt voor
alle taken even geschikt en een taakverdeling is noodzakelijk.
Er dient een sociale structuur to worden ontwikkeld om het
leven in de gemeenschap to organiseren. De oplossing hiervoor
is de ontwikkeling van wapens en gereedschappen aan de ene
kant, en van gedragscodes en gemeenschapszin laan de andere.
Er vindt, kortom, civilisatie plaats. Pas als dit punt is. bereikt,
is het pleit beslecht. De voormalige aap heeft Zich ontwikkeld
tot de meest succesvolle soort aller tijden, hij is mens gewor-
den.

De parallel tussen heldenepos en wetenschappelijk verhaal
kunnen we verder illustreren aan de hand van het taalgebruik
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van de onderzoekers. Ook daaruit blijkt dat ze bezig zijn een
spannend verhaal to vertellen. Elliot Smith heeft het bijvoor-
beeld over "De wonderbaarlijke geschiedenis van de refs naar
orrs uiteindelijke doel." Osborn verhaalt:

"De strijd was zwaar en vereiste volledige inzet van
alle beschikbare middelen."

Elliot Smith weer:

"Terwijl de mens zich ontwikkelde door de ongunstjge
omstandigheden die hij het hoofd moest bieden, gaven
de gorilla en de chimpansee de strijd om de mentale
hegemonie op, omdat ze tevreden waren met hun
l ee f om st and ighed en."

En Keith:

"Waarom was het lot van aap en mens zo verschillend?
De een is achtergebleven in de duisternis van zijn
jungle, de ander kreeg een glorieuze uittocht uit het
woud die hem naar de heerschappij over land, zee en
lucht voerde."

Tenslotte nog enkele boektitels die duidelijk suggereren dat er
een verhaal verteld gaat worden: The Story of Man, The Ad-
ventures of Humanity, Man rises to Parnassus.

De afstammingsgeschiedenis van de mens wordt dus in deze
wetenschappelijke literatuur verteld als een verhaal. Deze
constatering houdt niet automatisch een beschuldiging van
onwetenschappelijkheid in. Zoals al gezegd hadden de onderzoe-
kers ieder voor zich gegronde wetenschappelijke argumenten
voor hun scenario van de menswording. Ze vertelden niet
'zomaar een verhaaltje'. In eerste instantie gebruikten ze de
verhaalvorm om to laten zien 'hoe het gegaan kan zijn,' reke-
ning houdend met de gegevens waarover ze beschikten. Maar de
verhaalvorm diende tegelijk nog een ander doel. Omdat het
onderzoeksmateriaal nog teveel lacunes vertoonde, konden de
onderzoekers hun visie niet onomstotelijk bewijzen. De verhaal-
vorm stelde ze echter in staat de gegevens aaneen to rijgen tot
een consistent geheel, met een. begin, een logische ontwikkeling
en een eind. H et verhaal is hiei het cement dat de losse bak-
stenen tot een huis samenvoegt. Feit en fictie gaan onmerkbaar
in elkaar over en worden tot een geheel gesmeed. Het eindre-
sultaat dankt zijn plausibiliteit dus mede aan de verhaalstruc-
tuur; de rechtvaardiging van de theorie die de onderzoeker
lanceert, berust ten dele op de narratieve structuur die aan de
presentatie van de theorie ten grondslag ligt.
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En waarom gebruikt de auteur deze techniek? Hij wit zijn
lezers overtuigen. Mensen hebben elkaar altijd en overal verha-
len verteld, bet heldenepos en bet volksverhaal zijn een collec-
tief cultureel bezit dat voor iedereen herkenbaar is en iedereen
aanspreekt. Het heeft voor ons een vanzelfsprekende -innerlijke
logica en bet voldoet aan diepgewortelde voorstellingen en
verwachtingen. Het is een zeer 'overtuigend' genre. Het is dus
niet vreemd dat wetenschappelijke onderzoekers bewust v of
onbewust naar juist deze vorm grijpen. Al kunnen zij ons geen
bewijs leveren voor de juistheid van hun theorieen, zij willen
ons toch zoveel mogelijk op hun hand krijgen.

Formeel hebben we bet hier nog steeds alleen maar over de
periode 1900-1930. Zou bet tegenwoordig anders zijn? De empi-
rische basis van bet paleo-antropologisch onderzoek is natuur-
lijk veel breder geworden en voor veel van de speculaties van
Osborn en de zijnen is geen ruimte meer. Maar anderzijds gaat
vandaag de dag bet debat tussen aanhangers van uiteenlopende
theorieen over de menswording onverminderd voort. Nog steeds
heeft niemand bet patent verworven op de theorie van de
menselijke evolutie, en bet is nog maar de vraag of dat ooit
zal lukken. Of de tegenwoordige paleo-antropologen ook verha-
len vertellen of misschien van andere, vergelijkbare middelen
gebruik maken, staat to bezien. Zeker is dat ook zij er met
bewijzen nog niet komen en dat ze ons dus moeten zien to
overtuigen.
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De evolutie van de mens: de huidige stand van zaken
Dr. J. de Vos

INLEIDING

Tot het eind van de jaren * zestig was het algemene beeld van
de evolutie van de mens nog betrekkelijk eenvoudig. Ongeveer
20 miljoen jaar geleden zou zich uit een groep van miocene
mensaapachtigen (Dryopithecinae) langzaam een 'aapmens'
(Ramapithecus) ontwikkeld hebben, die op de lijn van de mens
zou zitten (fig. 1). Deze Ramapithecus leefde van ± 14 tot ± 8
miljoen jaar geleden. Daarna volgde er een hiaat van ± 8 tot ±
5 miljoen jaar geleden. (De oudste vondsten die tegenwoordig
aan een vroege mensachtige worden toegeschreven, zijn gevon-
den bij Baringo in Kenya en gedateerd op' ± 5 miljoen jaar;
Hill, 1985.) Omstreeks 2 miljoen jaar geleden zouden zich de
Australopithecinae ontwikkeld hebben. Men onderscheidde hierin
,twee vormen, een graciele (Australopithecus africanus) en een
robuuste vorm (Australopithecus robustus van Zuid-Afrika en
Australopithecus boisei van Oost-Afrika, Olduvai). De graciele
vorm zou de voorouder zijn van Homo habilis, die in staat was
werktuigen to maken. Uit Homo habilis zou Homo erectus
ontstaan zijn. Op deze volgde zo'n 75.000 jaar geleden de
Neandertaler (Homo sapiens neanderthalensis) en daarop de
recente Mens (Homo sapiens sapiens).

De laatste jaren zijn er vondsten gedaan van onder andere
Australopithecus afarensis in Ethiopie en Sivapithecus indicus in
Pakistan, die het betrekkelijke eenvoudige beeld gecompliceer-
der maken. Tevens hebben biochemici door verwantschapsonder-
zoek aan eiwitten en mitochondriaal DNA een ander licht
geworpen op de fylogenie (afstamming) van de mens.

In het onderstaande zal ingegaan worden op de betekenis van
enkele vondsten van de laatste ti jd, en de bi jdrage die de
biochemici geleverd hebben aan het denken over de afstamming
van de mens, om zo tot de huidige stand van zaken to komen.
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RAMAPITHECUS: AAPMENS OF MENSAAP

G.E. Lewis, student van de geologische afdeling van Yale Uni-
versiteit, nam in 1932 deel aan de Eerste Yale Noord-India
Expeditie. In augustus van dat jaar kreeg hij van een plaatse-
lijke bewoner een bovenkaakshelft, gevonden in de buurt van
Haritalyangar, Noord-India. De bovenkaakshelft bevat twee valse
kiezen -(P3-P4) en de eerste twee ware kiezen (Ml-M2), een
overlangse doorsnede van de tweede snijtand en aan de linker-
kant een kleine alveole voor de hoektand. De tweede ware kies
(M2) toont aan de achterkant een contactfacet van de derde
molaar (M3), wat er op duidt, dat het fossiel afkomstig is van
een volwassen individu. Omdat er een kleine hoektand aanwezig
moest zijn geweest, besefte Lewis meteen, dat dit een nieuw en
meer mensachtig geslacht was, daar de mensapen grote hoek-
tanden hebben en de mens kleine. Dit was dan de oudste vorm
van een 'aapmens' tot dusver beschreven. In 1934 gaf Lewis er
de naam Ramapithecus brevirostris aan, wat zoveel betekent als
'Rama's aap met het korte gezicht'. Later werden nog meer
vondsten gedaan die aan Ramapithecus werden toegeschreven.
Een andere vorm die ook in India gevonden was, is Sivapithe-
cus. Ramapithecus lijkt veel op Sivapithecus, doch is kleiner.

In 1937 schreef Lewis in zijn proefschrift dat Ramapithecus de
mensachtige voorouder was van Australopithecus, dus een
Aapmens. Niet iedereen was het met Lewis eens; tot de jaren
zestig bleef men over deze hypothese speculeren. In 1961
hernieuwde Elwyn Simons de studie van het Ramapithecus-
materiaal. Simons kwam tot de conclusie dat Lewis gelijk had.
Sindsdien stond Ramapithecus op de lijn naar de mens. De
eerste vondst van Ranzapithecus was niet als zodanig herkend,
maar beschreven door Pilgrim (1910, 1915) als een nieuwe soort
van Dryopithecus (Dryopithecus punjabicus). Simons (1964) zag
in dat Dryopithecus punjabicus dezelfde was als Ramapithecus
brevirostris. Daar de soortnaam punjabicus prioriteit heeft over
brevirostris, moet de soortnaam van Ramapithecus dus
punjabicus zijn. In 1979 werd er op het Potwar Plateau in de
Pakistaanse Siwalik-afzettingen een tamelijk complete schedel
(aangeduid met het museumnummer GSP 15000) van Sivapithecus
indicus gevonden (Pilbeam & Smith, 1981), die grote overeen-
komst met de orang-utan (Pongo pygmaeus) vertoont. Volgens
sommige onderzoekers delen Sivapithecus en Ramapithecus
zoveel kenmerken, dat een onderscheid in twee geslachten niet
gerechtvaardigd is. Greenfield (1979) voegde Ramapithecus in
het geslacht Sivapithecus, met daarin natuurlijk de soort
Sivapilhecus punjabicus.
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volgens Andrews & Cronin (1982).
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Sinds het begin van de jaren tachtig wordt er getwijfeld aan
de hypothese dat Ramapilhecus op de lijn van de mens zit.
Andrews en Cronin (1982) geven een ander gezichtspunt inzake
de positie van Ramapithecus. Volgens hen zit Sivapithecus (=
Ramapithecus) op de lijn van de orang-utan, en is dus een
mensaap, en geen aapmens (fig. 2.).

Daarbij komt, dat Vincent Sarich en Alan Wilson, twee bioche-
mici van de Universiteit van California, niet zo lang geleden
(1967) onderzoek gedaan hebben naar de verschillen, tussen
eiwitten van mensen en chimpansees. Eiwitten zijn opgebouwd
uit een bepaalde reeks van verschillende aminozuren. Het
bloedeiwit haemoglobine bestaat bijvoorbeeld uit een opgerolde
keten van meer dan honderd aminozuren in een voor iedere
soort karakteristieke volgorde. Hoe meer verschillen nu in de
volgorde van aminozuren tussen twee soorten zijn, des to
minder verwant de soorten zijn. De veranderingen die de ver-
schillen tot gevolg hebben, zouden met een bepaalde regelmaat
optreden als gevolg van een verandering in het DNA erfelijk
materiaal. Op basis van die regelmaat kan een tijdschaal worden
opgesteld. De gegevens die Sarich en Wilson hebben verzameld,
doen vermoeden dat mens en chimpansee zich pas vi jf mil joen
jaar geleden splitsten in afzonderlijke takken. Dit aantal jaren
zou betekenen dat de tussen de 14 en 8 miljoen jaar oude
Ramapithecus geen voorouder van de mens was, maar een mens-
aap.

LUCY EN HAAR FAMILIE

Tijdens een internationale expeditie die geleid werd door D.C.
Johanson en M. Taieb in de Afar-driehoek, 300 km ten N.O.
van Addis Ababa in Ethiopie, werd in 1973 een kniegewricht
gevonden van een hominide (mensachtige). De verzameling
hominiden werd gedurende 1974, 1975 en 1976 uitgebreid, zodat
de collectie bestaat uit het gedeeltelijke (40%) skelet, dat Lucy
werd genoemd en materiaal dat een minimum aantal van 35 en
een maximum aantal van 65 individuen vertegenwoordigt (Johan-
son en White, 1979). In 1978 beschreven Johanson, White en
Coppens het materiaal van de Afar-driehoek, Hadar, tezamen
met materiaal van Laetolil, Qost-Afrika, als een nieuwe soort
van Australopithecus (Australopithecus afarensis). Deze soort
is ondermeer gekenmerkt door grote hoektanden (mensaapach-
tig) en een sterke dimorfie in lichaamsgrootte. Duidelijk was
echter dat het bekken en de botten van de benen er op wezen
dat er een adaptatie was naar het lopen op twee benen. Aus-
tralopithecus afarensis, die een geschatte ouderdom heeft van
2.6 tot 3.1 miljoen jaren, wordt door Johanson en White veron-
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Fig. 3a: De positie van Australopithecus afarensis vol-
gens Johanson & White (1978).

A. robustus /
boisei

A. a frican us

Tobias

Fig. 3b: De positie van Australopithecus , afarensis vol-
gens Tobias (1980).
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dersteld aan de basis to staan van de Australopithecinae en de
mens (Homo) (fig. 3a). De grote verschillen in lichaamsgrootte
gaven direct aanleiding tot andere interpretaties. Tobias (1980)
veronderstelde dat al bet Hadar- en Laetolil-materiaal gerekend
moest worden tot de graciele vorm van Australopithecus (Aus-
tralopithecus africanus), die de ware stam is van de menswor-
ding en een afsplitsing geeft naar de robuuste vormen (Austra-
lopithecus robustus/boisei) en de latere hominiden, Tangs ge-
scheiden lijnen (fig. 3b).
Een derde interpretatie is van Olson (1981, 1985). Op basiscra-
niale (schedel) kenmerken en andere gegevens, komt hij tot de
conclusie dat bet Hadar-materiaal in twee genera gescheiden
moet worden, nl. een genus dat een robuuste vorm vertegen-
woordigt en leidt naar de robuuste Australopithecinae (Paran-
thropus robustus/boisei) en een meer graciele vorm, die leidt
naar de graciele Australopithecus, die dan in bet genus Homo
moet worden ondergebracht (Homo (Australopithecus) africanus,
Homo habilis, Homo erectus en Homo sapiens) (fig. 3c).
Een vierde interpretatie is van Coppens (1983) die veronderstelt
dat er een pre-australopithecine vorm is in bet Hadar-materiaal,
die aanleiding zou geven tot bet opstellen van drie gescheiden
lijnen, namelijk een die leidt naar bet genus Homo, een die
leidt naar Australopithecus (A. africanus en A. robustus) en een
lijn die uitstierf (fig. 3d).
Een vijfde interpretatie is die van Ferguson (1983, 1984, 1986
en 1987), die veronderstelt dat bet Australopithecus afarensis-
materiaal uit Brie genera bestaat, namelijk Homo (Homo anti-
quus), Australopithecus (Australopithecus africanus) en Prae-
anthropus (Praeanthropus africanus). De laatste is een mensaap-
achtige.
Welke van de interpretaties de juiste is, is nog niet duidelijk,
maar van belang is, dat in bet Hadar-materiaal waarschijnlijk
een vorm is vertegenwoordigd die naar de mens leidt.

DE ROBUUSTE AUSTRALOPITHECUS

In bet genus Australopithecus onderscheiden we zoals gezegd
twee vormen: een graciele (Australopithecus africanus) en een
robuuste vorm (Australopithecus robustus uit Zuid-Afrika en
Australopithecus boisei uit Oost-Afrika. Volgens sommigen
moeten deze soorten verenigd worden tot een soort). De ge-
dachte dat de robuuste en de graciele vorm van Australopithe-
cus tot een soort gerekend moeten worden, waarbij de robuuste
vorm de mannelijke en de graciele vorrn de vrouwelijke verte-
genwoordiger is, heeft tegenwoordig nauwelijks nog aanhangers.
Sommige onderzoekers beschouwen de robuuste en de graciele
vorm als twee afzonderlijke lijnen en, anderen denken dat uit
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de graciele vorm de robuuste is ontstaan. Zowel de graciele
vorm, evenals de- robuuste, leefden ongeveer twee miljoen jaar
geleden.

In 1985 echter werden in de Pliocene afzettingsgesteenten van
West Lake Turkana in Kenya, twee Australopithecus boisei
fossielen gevonden: een schedel, aangeduid met het museum-
nummer KNM-WT 17000, en een gedeelte van een onderkaak
(Walker en anderen, 1986). Deze fossielen waren aanleiding- tot
een nieuwe interpretatie van de stamboom. De fossielen kwamen
uit lagen die gedateerd waren op 2,5 miljoen jaar, met andere
woorden ouder dan de tot dan toe bekende A. boisei fossielen.
Volgens sommigen is WT 17000 de stamvader van zowel A.
robustus als A. boisei (fig. 4a). Volgens anderen is WT 17000
een vroege voorloper van A. boisei en ontstaat uit A. africanus
de A. robustus (fig. 4b). De discussie omtrent WT 17000 zal nog
wel enige tijd voortduren.

HOMO HABILIS (DE HANDIGE MENS)

Louis Laekey heeft het idee dat Australopithecus een voorouder
van de mens was nooit geaccepteerd. Leakey geloofde dat de
menselijke evolutie een langzaam proces was en dat de mens al
miljoenen jaren geleden ontstaan was en sindsdien nauwelijks
veranderd. Volgens Leakey was de evolutie van de mens een
lange directe lijn, waarin de vergroting van de hersenen een
beslissende factor was, dunne schedelbeenderen een belangrijk
kenmerk waren en de mogelijkheid om werktuigen to maken
cruciaal. In 1959 had Mary Leakey, de vrouw van Louis Leakey,
in Olduvai een schedel gevonden die sterk leek op de robuuste
Australopithecus (A. robustus) in een afzetting waarin ook een
'living floor' met stenen werktuigen voorkwam. Leakey weigerde
to accepteren dat Australopithecus de maker van de werktuigen
was. Hij concludeerde dat de Olduvai-schedel niet van Australo-
pithecus was en creeerde een nieuw genus om duidelijk aari to
geven dat het een vroege mens was. Hij noemde het Zin jan-
thropus boisei (Zinj is de oude naam voor Oost:-Afrika, anthro-
pus is mens). Toen er echter tanden en (schedel)beenderen
gevonden werden, waarvan de geschatte' schedelinhoud
suggereerde dat de fossielen afkomstig waren van een
mensachtige wiens herseninhoud groot is ten opzichte van de
lichaamslengte, in de buurt van de 'Zinj living floor', ging
Louis Leakey onmiddellijk overstag. Hij liet Zinjanthropus boisei
prompt als werktuigmaker vallen en zette hem pp een zijtak,
terwijl de nieuwe vondsten toegeschreven werden aan de maker
van de werktuigen. Deze nieuwe soort werd Homo habilis, de
handige mens, genoemd. Phillip Tobias reconstrueerde de
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schedel en schatte de herseninhoud op 680 cc; juist boven het
gemiddelde van Australopithecus en duidelijk in de richting van
Homo.

Sinds de publikatie is Homo habilis onderwerp geweest van
allerlei discussies en interpretaties. Sommigen vonden het
bewijs van een nieuwe soort mager en vonden dat hij tot
Australopithecus gerekend moest worden. Maar over het alge-
meen werd zowel door tegenstanders als voorstanders aangeno-
men dat de hominide die Leakey gevonden had de maker was
van de werktuigen. Echter, de naamgeving berust in 'dit geval
op cultuuruitingen en niet op anatomische kenmerken.
Dit is een verkeerd uitgangspunt, want de classificatie moet
worden bepaald door morfologie en anatomische kenmerken en
niet op verondersteld gedrag.

In 1986 werd door Donald C. Johanson en anderen (1987) een
nieuw gedeeltelijk skelet van een hominide, afkomstig van
Olduvai, beschreven. De kenmerken van de schedel en de
tanden toonden aan dat zij tot Homo habilis behoorden, maar
de skelet-anatomie, de kleine lichaamslengte en de relatief
lange armen wijzen op sterke overeenkomst met sommige vroe-
ge Australopithecus-individuen. Dus de vraag wat de positie van
'Homo habilis' is, is nog steeds actueel.

HET HOMO ERECTUS PROBLEEM

Dubois was de eerste die fossielen van onze voorouders boven
de grond haalde. In 1894 voegde hij een kies, een schedelkapje
en een dijbeen, alle afkomstig van de vindplaats Trinil (Java) to
samen en verklaarde dat hij een mensachtige overgangsvorm
had gevonden, die hij Pithecanthropus erectus (de rechtopgaan-
de aapmens) noemde. Sinds de jaren dertig van deze eeuw zijn
er op Java, China, Noord-Afrika meerdere vondsten gedaan.
Aanvankelijk kregen ze ieder een eigen geslachts- en soort-
naam, zoals: Sinanthropus pekinensis, Homo modjokertensis, etc.
In de jaren vijftig werden al deze vondsten gegroepeerd en in
het geslacht Homo ondergebracht. Sindsdien worden ze
aangeduid -als Homo erectus.

Echter de vondsten van de laatste decennia, zoals die van
Oost-Afrika (Olduvai, Koobi Fora, West Lake Turkana) en
Europa (Bilzingsleben, Arago en-. Petralona) hebben het beeld
nogal veranderd.
In 1984 werd het meest complete skelet van Homo erectus
gevonden bij Nariokotome Ill, West Lake Turkana, Kenya, in
sedimenten die een geschatte ouderdom van 1.6 mil joen jaar
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zouden hebben. Het skelet, dat het museum-nummer KNM-WT
15000 meekreeg, is van een mannelijke Homo erectus die stierf
op een leeftijd van ± 12 jaar, maar het had reeds een lengte
van 1.68 m bereikt (Brown en anderen, 1985). Vondsten in
Europa toegeschreven aan Homo erectus zijn veel jonger en
sommige worden geschat op 400.000 of 200.000 jaar oud. Deze
grote geografische spreiding, de grote chronologische spreiding
en verschillen in morfologie (vorm) geven dan ook aanleiding
tot allerlei debatten. Volgens Michael Day (1986) concentreren
de debatten zich rondom de volgende topics: is Homo erectus
een echt taxon (soort), of moet hi j opgenomen worden in Homo
sapiens (de recente mens)? Is het een paleosoort die bestaat als
een segment van de lijn die gaat van Homo habilis naar Homo
sapiens? Is Homo erectus een uitgestorven soort die niet deel-
nam aan de evolutie naar Homo sapiens? Is Homo erectus een
goed voorbeeld van 'stasis' (evenwicht) in de evolutie van de
mens, waarin weinig of geen evolutionaire veranderingen optra-
den gedurende hun bestaan? Is er een duidelijk voorbeeld van
Homo erectus in Europa? Tenslotte, zijn de Aziatische vormen
zo ver verwijderd van de evolutie van Homo sapiens in Afrika,
dat de vraag gerechtvaardigd is of Homo erectus sensu stricto
(in engere zin) wel in Afrika voorkomt?

HET NEANDERTAL PROBLEEM

Vanaf de eerste vondst van de Neandertalschedel in 1856 is zijn
evolutionaire positie in debat en dit debat gaat nog steeds
door. De Neandertaler leefde van ongeveer 75.000 tot 30.000
jaar geleden. Een van de problemen is het plotselinge verdwij-
nen van de Neandertaler. De zogenaamde klassieke Neandertaler
was het eerst bekend van Europese vindplaatsen en werd geas-
socieerd met de zogenaamde Mousterien cultuur. Hun plotselinge
verdwijnen is toegeschreven aan epidemieen, conflicten met
meer ontwikkelde volkeren, veranderingen van het klimaat of
het opgaan in' andere volkeren.

Over de fylogenie bestaan drie hoofdgedachten:
1. De Neantertal-fase is het proces van menswording.

In dit beeld is er een gradualistische ontwikkeling van de
Midden -Pleistocene voorouder via de Neandertal-fase naar
de moderne mens.

2. De Preneandertal-hypothese.
Volgens deze hypothese kwam de Neandertaler voort uit
een zogenaamde Preneandertaler-groep en specialiseerde
zich aan een koud klimaat.

I
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3. De Presapiens-hypothese.
In deze hypothese gaat men ervan uit dat zowel Homo
sapiens sapiens, uitgaande van de Swanscombe en Stein-
heim schedels, als de Neandertaler gescheiden aanwezig
waren. De groep van de Swanscombe en Steinheim-mens
zouden de moderne mens opleveren, terwijl de Neanderta-
ler uitstierf.

HET PROBLEEM VAN HET ONTSTAAN VAN DE MODERNE
MENS (HOMO SAPIENS SAPIENS)

Een van de intrigerendste vragen is: "Waar en wanneer precies
ontstond de moderne mens (Homo sapiens sapiens)?" Tot onge-
veer een decennium geleden veronderstelde men dat de moderne
mens ongeveer 40.000 jaar geleden ontstaan was.
Wat het ontstaan van de moderne mens betreft, zijn er volgens
Stringer en Andrews (in Van Strien,_ 1988) twee belangrijke
theorieon, namelijk het zogenaamde 'multiregionale model' en
het 'single origin' model. Het eerste model gaat ervan uit dat
uit Homo erectus overal ongeveer geli jkti jdig Homo sapiens
ontstond, waarbij op verschillende plaatsen in Afrika, Azio en
Europa verschillen ontstonden.
Het single origin model gaat er van uit dat de oorsprong van
de mens in Afrika ligt. Dit model, ook wel het model van de
Ark van Noach of het Out-of-Africa model genoemd, veronder-
stelt dat de evolutie van Homo sapiens sapiens uit Homo erec-
tus slechts in een gebied plaatsvond, volgens de meeste aan-
hangers Afrika. Dit model heeft de afgelopen jaren enige steun
gekregen uit bio-chemische hoek.

In de afgelopen jaren hebben biochemici geleerd om de mense-
lijke afstamming. to onderzoeken met behulp van levende cellen.
Door de DNA-moleculen van twee dieren to analyseren en de
verschillen in volgorde van hun componenten to meten, kunnen
zij schatten hoe lang het geleden is dat deze twee zich los-
maakten van een gemeenschappelijke voorouder. Ongeveer tien
jaar geleden zagen biochemici voordelen in het bestuderen van
de aparte groep DNA=moleculen die in de mitochondrion worden
aangetroffen. Mitochondrion zijn celorganellen (onderdelen) die
in alle 'hogere' planten en diersoorten aanwezig zijn. Ze zijn
de motor van de cellen die voedsel en water metaboliseren
(omzetten) in energie. Het mitochondriale DNA wordt alleen via
de moeder overgeorfd. Volgens sommige geleerden komt dat
doordat ti jdens de bevruchting alleen de kern van het sperma
de eicel binnendringt, en dus alleen het mitochondriale DNA
van de eicel bij alle nakomelingen wordt gereproduceerd. Bio-
chemici kwamen er achter dat het mitochondriale DNA-molecuul
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zich met een snelheid van twee tot vier procent van de DNA-
basen per miljoen jaar wijzigt. Cann (1987) geeft als voorbeeld,
dat als twee apen zich vijfhonderdduizend jaar geleden van een
gemeenschappelijke voorouder afsplitsten, en ieder van hen de
wijzigingen van vijfhonderdduizend jaar met zich meedraagt,
zodat in totaal de veranderingen van een mil joen jaar tussen
hen in zouden staan, dan zou hun mitochondriale DNA twee tot
vier verschillen moeten hebben in elke basisreeks van honderd.
Omdat bet mitochondriale DNA iedere paar honderdduizend jaar
belangrijke veranderingen ondergaat, is bet een prima middel
om de evolutie van nog maar kort geleden to meten en een
zeer nauwkeurig meetinstrument om bet tijdstip vast to stellen
waarop de huidige mensen zich van hun gemeenschappelijke
voorouder afsplitsten. Op grond van dit mitochondriale DNA-
onderzoek komt men erop dat bet DNA--spoor ons ruim 200.000
jaar terug voert naar een enkele Afrikaanse vrouw, de Zwarte
Eva, m.a.w. de moderne mens zou zo'n 200.000 jaar geleden in
Afrika ontstaan zijn.

CONCLUSIE

Het eenvoudige model waarbij in de hominisatie (menswording)
de ene vorm op de andere vorm volgt, brokkelt steeds meer af.
Het evolutieverloop van de hominiden blijkt zich steeds minder
door rechtlijnigheid to kenmerken, maar eerder door splitsingen,
diversiteit en uiteenlopende aanpassingen, een vorm van radiatie
dus. Naast de lijn die uiteindelijk tot de moderne mens voerde,
blijken zich diverse succesvolle hominide takken to hebben
ontwikkeld. De nieuwe technieken (eiwit- en mitochondriaal
DNA-onderzoek) en de vondsten van de laatste tijd tonen dat
aan.
Echter de ontwikkeling van de paleo-anthropologie gaat zo snel,
dat ideeen die vandaag juist li jken, morgen weer achterhaald
kunnen zijn.
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