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Het probleem van het thuisland van Afro-Aziatisch (1) 

In de wereld zijn er slechts een klein aantal grote taalfamilies. In Afrika zijn er bijvoorbeeld vier, 

Khoisan, Nilo-Saharaans, Niger-Kongo en Afro-Aziatisch (1). In Europa drie en als je de Zuid-

Kaukasus meerekent vier. 

Afro-Aziatisch is de taalgroep waarbij b.v. de Semitische talen gerekend worden waarbij 

Arabisch, Hebreeuws, Aramees enzovoort horen. In Noord-Afrika horen daar het oude Egyptisch 

of Koptisch bij en de verschillende Berbertalen die gesproken werden tussen oases in Oost-

Egypte en Marokko. Toeareg is ook een berbertaal. Een van de vragen i.v.m. Afro-Aziatisch, is 

waar het ontstond. Onderzoekers verschillen op dit punt sterk van mening. Sommigen denken 

dat het in het oosten van de Sahara was, anderen in Oost-Afrika, Egypte of Zuidwest-Azië. 

De vraag is interessant i.v.m. het ontstaan en de verspreiding van de landbouw. Ontstond deze 

onafhankelijk in Oost-Afrika of werden landbouw en veeteelt ook hier overgenomen van 

Zuidwest-Azië waar de landbouw eerst ontstond, 13.000 jaar geleden? Er werden veel 

Afrikaanse planten gedomesticeerd in Oost-Afrika zoals ensete (een wortel), teff (een graan), en 

noog (oliehoudende plant). De ezel werd er ook gedomesticeerd. Er werden weinig Zuidwest-

Aziatische planten geteeld, maar wel tarwe en gerst. Zuidwest-Aziatische dieren die er gekweekt 

werden waren schapen, geiten en runderen. Het is echter niet duidelijk of het Oost-Afrikaans 

pakket er eerder was dan dat uit Zuidwest-Azië. Indien we zouden weten waar Afro-Aziatisch 

ontstaan was zou dat kunnen bijdragen aan de oplossing van de vraag of landbouw en veeteelt 

zelfstandig ontwikkeld werden in Oost-Afrika. 

In Afrika komen verschillende grote groepen van Afro-Aziatisch voor: Tsjaads in Centraal-Afrika, 

Omotisch, Koesjitisch en Beja in Oost-Afrika. Deze groepen tellen elk tientallen tot meer dan 200 

talen. Deze talen verschillen vaak zeer sterk van elkaar en dat wijst op een zeer grote ouderdom. 

Deze Afrikaanse talen van Afro-Aziatisch verschillen onderling meer dan het Semitisch dat in 

Azië gesproken werd maar ook in Ethiopië en Eritrea. Niemand twijfelt dat Semitisch daar werd 

ingevoerd uit Jemen. De hypothese dat Afro-Aziatisch in Oost-Afrika is ontstaan is in de eerste 

plaats gebaseerd op de vaststelling dat de in Centraal- en Oost-Afrika gesproken talen een veel 

grotere verscheidenheid en dus ouderdom hebben. 

De taalkundigen die deze stelling huldigen verbinden deze ontwikkeling echter nauwelijks of 

niet met wat uit de geschiedenis geweten is. Waarom zou Afro-Aziatisch zich van hieruit naar 

Noord-Afrika en Zuidwest-Azië verspreid hebben? Zo’n grote uitbreiding kan geen toeval 

geweest zijn. Ze moest gebaseerd zijn op voordelen: verder ontwikkelde technieken, grotere 

nataliteit, betere organisatie, beter wapens. Niets van deze punten kan aangegeven worden voor 

een mogelijke uitbreiding uit Oost-Afrika. 

Vandaag beschikken we ook over DNA-analyses die de grote migraties van mensen duidelijk 

maken. Er is nauwelijks of geen Oost-Afrikaans DNA in het verleden in Zuidwest-Azië terecht 

gekomen. Dat is wel het geval in Egypte en Jemen maar in beide gevallen is het duidelijk dat dit 

recent, voornamelijk de afgelopen drieduizend jaar is gebeurd. Het omgekeerde is wel waar. 



Zuidwest-Aziatisch DNA kwam in Oost-Afrika terecht en verspreidde zich tot in West-Afrika. (Dit 

laatste punt moet ik beslist verder uitwerken.)1 (Zie verder deel twee) 

 

Het probleem van het thuisland van Afro-Aziatisch (2) en het ontstaan 

van de landbouw 

Om bij het Afro-Aziatisch en zijn thuisland terecht te komen is een algemene uitleg over de 

verspreiding van de landbouw noodzakelijk. 

Ontstaan en verspreiding van de landbouw 

De landbouw ontstond ongeveer 13.000 jaar geleden in Zuidoost-Anatolië en het noorden van 

Syrië en Irak. Van daaruit verspreidde hij zich in meerdere richtingen. Europa was een van die 

richtingen. Een route die hier gevolgd werd was de kustlijn van de Middellandse Zee. Daarbij 

werden zeewaardige boten gebruikt. Cyprus werd voor het eerst door de mens bevolkt rond 

11.750 jaar geleden uit Noord-Syrië of Libanon. Via Griekenland of de Bosporus trokken boeren 

naar het noorden. Het zou duizenden jaren duren vooraleer de landbouw Ierland en Skandinavië 

bereikte. 

Een tweede grote richting was naar Centraal-Azië, een derde richting naar Iran, de Indusvallei en 

zo verder in Indië tot aan de zuidelijkste punt van het subcontinent en Ceylon. Een vierde trek 

ging naar Arabië. Langs de westelijke kant trokken boeren naar het Zuiden. In Jemen vonden ze 

een gunstig klimaat voor landbouw. Jemen is slecht onderzocht maar ten laatste vijfduizend jaar 

geleden bloeide de landbouw er. Jemen was in de oudheid zo bekend dat het zowel in het Oud als 

het Nieuw Testament vermeld wordt. Een vijfde richting was van Zuidwest-Azië naar Egypte en 

langs de zuidelijke rand van de Middellandse Zee verder in Noord-Afrika, tot in Marokko en zelfs 

de Canarische eilanden. Die oudste migraties vertrokken uit het landbouwcentrum dat 

Zuidwest-Azië was met planten, gedomesticeerde dieren en werktuigen zoals die toen in 

Zuidwest-Azië beschikbaar waren zoals geiten en schapen, de eerste gedomesticeerde dieren na 

de hond, maar ook sikkels, huizen bij. Zij reisden vrij snel mee met de eerste uitzwermende 

boeren, die toen nog geen potten bakten. Toen dat uitgevonden werd reisde die kennis a.h.w. de 

eerste boeren achterna. Toen het rund (Bos taurus) gedomesticeerd was verspreidde het fokken 

van runderen zich vrij snel in de sporen van boeren die veel vroeger vertrokken waren. Boeren 

hadden een hoge productiviteit in vergelijking met jagers en verzamelaars en konden daarom 

veel voedsel produceren en dus meer kinderen onderhouden. In vergelijking met jagers en 

verzamelaars steeg het aantal boeren zeer snel, hun genen verspreidden zich. Ze vermengden 

zich wel met jagers en verzamelaars maar op veel plaatsen vervingen ze hen in aanzienlijke mate 

of bijna volledig. Soms stokte de opmars van de boeren. Ze waren aangekomen in andere 

klimaatzones en hun gewassen waren in het begin niet altijd aangepast aan vochtiger en/of 

kouder weer, of omgekeerd droger en warmer weer. Dit vertraagde soms lange tijd hun opmars 

maar zij wisten in veel gevallen ook plaatselijke planten en dieren te domesticeren. Zo werd in 

Indië de zeboe (Bos indicus) gedomesticeerd. Die was beter geschikt dan het Zuidwest-Aziatisch 

                                                           
1 Meer weten over Afro-Aziatisch en de andere taalfamilies in de wereld? I, Jagers en 

verzamelaars. Boek 2, de maatschappij van jagers en verzamelaars, pagina 370 e.v. 



rund om in een zeer warm klimaat te leven. Vandaag zie je in India nog altijd koeien met een 

bult. 

Verspreiding van boeren en hun talen 

Aangezien het aantal boeren talrijk was, was de kans groot dat ze met hun landbouwtechniek 

ook hun talen wisten te verspreiden. Er is tussen mensengroepen altijd een lingua franca nodig. 

Daartegenover stonden jagers en verzamelaars waarvan de talen sedert de aankomst van Homo 

sapiens 30.000 à 40.000 jaar geleden veel tijd hadden gekend om zeer sterk uit elkaar te groeien. 

Die verschillen zullen in het nadeel van de gevestigde talen gespeeld hebben. Daartegenover zal 

de snelle expansie van de boeren ook meegebracht hebben dat hun taal in het begin weinig 

verschillen toonde. Toen veel later in de geschiedenis de Indo-Europeanen zich van de Pontisch-

Kaspische steppe verspreidden in Europa dat het dank zij paard, wagens en ijzerbewerking 

innamen was een aspect van de overheersing van hun talen dat ze snel als lingua franca dienden. 

Een tweede golf kon een eerste overspoelen. De Galliërs hadden hun taal en gewoontes 

verspreid van Oostenrijk over Noord-Italië tot in Spanje en Ierland. Zij zouden door een 

volgende golf, de Germanen en Italiërs zelf overspoeld worden. Men kan zich inbeelden dat 

hetzelfde gebeurd is met de oudste talen (proto-Afro-Aziatisch) die in Noord-Syrië en Noord-

Irak gesproken werden. Ze verspreidden zich tot ze op een grens stootten waar volkeren hun 

taal behielden. De taal van de eerste Europese boeren stootte bijvoorbeeld aan de westelijke 

rand van de Pontisch-Kaspische steppe op een volk dat een voorloper van proto-Indo-Europees 

sprak. Wat die eerste Europese boeren ook spraken, proto Afro-Aziatisch, een met het 

Kaukasisch verwante taal of nog iets anders, hun taal zou zich niet ten noorden van de Zwarte 

Zee verspreidden. Het Semitisch is een tak van het Afro-Aziatisch die zich uit Zuidwest-Azië 

verspreidde naar het zuiden, naar Arabië. Daarna kwamen nieuwe golven die vernieuwing mee 

brachten. Het kon ook in omgekeerde richting. Het Hebreeuws kwam uit de woestijn om het land 

van Kanaan te veroveren. De genen en talen van eerste boeren van Zuidwest-Azië verspreidden 

zich echter niet van het begin tot het einde van de verspreiding van de landbouw. In bepaalde 

gebieden werden landbouw en veeteelt overgenomen maar verwaterde de verspreiding van de 

genen en behielden jagers en verzamelaars die landbouw en veeteelt overnamen hun taal. Zij 

verspreidden die meestal na het overnemen van de landbouw ook verder en vaak werd hun taal 

dan mee verspreid. Dat is wat b.v. waarschijnlijk in Indië gebeurde waar de Dravidische talen 

zich van in Pakistan tot in Zuid-Indië verspreidden. Samengevat: de eerste boeren verspreidden 

zich door hun snel groeiende bevolking met hun landbouwtechnieken en hun talen over grote 

gebieden. 
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