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De verhouding tussen mens, dier en natuur
bij jagers, verzamelaars en boeren zonder staat
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Inleiding
Als we ervan uitgaan dat de soort Homo ongeveer 2,4 miljoen jaar geleden verscheen en de landbouw
12.000 jaar geleden, dan hebben mensen 99,5% van hun bestaan geleefd als jagers en verzamelaars.
Jagen hield in dat de om te leven dieren doodden. Om te jagen gebruikten ze werktuigen, b.v. speren,
werkten ze intensief samen en gebruikten ze hun kennis over het gedrag van dieren, konden ze sporen
analyseren enzovoort. De mens had het gebit van een planteneter, geen klauwen maar de hersenen
van een roofdier.
Het vlees van dieren diende als voedsel. Het droeg in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van de
mens. Hersenen bestaan immers voor een groot deel uit vetten.
De mens was een ideologische dier. Hij wendde zijn denken aan om beter te jagen. Uit die motivatie
voor de jacht is waarschijnlijk het totemisme ontstaan. Het totemisme was geënt op de religie van de
mens, de vooroudercultus, het was er een soort uitbreiding van. Het totemisme hield onder andere in
dat mens en dier een zelfde ziel konden hebben. Het totemisme zou zich ver voorbij het nut dat het
had voor de jacht ontwikkelen.
De complexe relatie tussen mens en dier in de maatschappij van jagers en verzamelaars komt het beste
tot uiting in het totemisme. Wat is het totemisme? “Het totemisme is een geheel van rites en geloofspunten
die verband houden met dieren, planten, objecten en verschijnselen. Totems zijn meestal dieren, soms bomen en
andere planten. De mens vereenzelvigde zich in grote mate met zijn totemdier of totemplant. Het totemisme evolueerde van wat in aanvang waarschijnlijk een jachtritueel was tot een aantal religieuze overtuigingen. Centraal
in het totemisme was de overtuiging dat men (de clan, de stam, het individu) dezelfde essentie en/of een speciale
relatie had met een (totem)dier, totem(plant) of een (totem)object (zon, maan enz…). Het verschijnen van het
boek ’The The Worship of Animals and Plants’ van Ferguson McLennan in 1869 wordt als het begin van de
studie van het totemisme en het begin van de antropologie beschouwd.”1

Om de relatie tussen mens en dier na te gaan we eerst de belangstelling van chimpansees en bonobo’s
voor dieren na. Lang voor de domesticatie van dieren door de mens kunnen mensen dieren in hun
omgeving gehouden hebben. Het waren jagers en verzamelaars die het eerste dier domesticeerden: de
grijze wolf werd zo een hond. (p. 4 e.v.)
Om de houding van mensen tegenover dieren te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om de biologische aanpassingen die de mens onderging te bespreken. (p.8 e.v.)
Die aanpassingen maakten het mogelijk dat de mens kennis accumuleerde tot die zelf ook moest gereproduceerd worden. (p.14-15).
Een deel van de menselijke kennis zat in religie. (p.16 e.v.).
Wat is het verband tussen religie, menselijke ideologie en reproductie? (p.16 e.v.)
Hoe de mens tot het totemisme kwam. (p.23-35)
Dr. Marc Vermeersch
marc.vermeersch@gmail.com
blog: marcvermeersch.wordpress.com/
website: www.geschied.be
Deze tekst mag vrij verspreid worden in elektronische vorm mits behoud van inhoud en referentie en enkel gratis.
De tekst mag met toelating van de auteur enkel in ondewijsinstellingen afgedrukt worden.
1 Marc Vermeersch, De geschiedenis van de mens. Deel I, Jagers en verzamelaars. Boek 2, de maatschappij van jagers en
verzamelaars, 2008, p.461.
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Chimpansees en bonobo’s hebben een spontane interesse voor dieren. Mensen hebben een nog veel
grotere interesse voor dieren. Op veel plaatsen in de wereld hielden jagers en verzamelaars dieren bij
die ze getemd hadden (wat niet hetzelfde is als gedomesticeerd.)

Chimps en bonobo’s hebben veel interesse voor dieren
Chimpansees die bij mensen opgroeiden hadden soms, net als mensenkinderen, ook een huisdier, bijvoorbeeld een kat, die ze vastpakten en knuffelden zoals mensen dat doen. Had men in een gezin meerdere
soorten dieren dan was het onveranderlijk de chimp die baas speelde over de andere huisdieren.
In Bossou (Guinea) werden chimpansees gezien die klipdassen vingen en er mee speelden, er mee sliepen
en ze vlooiden. Bonobo’s die in gevangenschap leven in het Georgia State University Language Research
Center toonden zich bezorgd over hun favoriete dieren in het bos: reeën, slangen en schildpadden. Ze
bezochten bijvoorbeeld graag de schildpadden die ze dan eten gaven.
Chimpansees in Gombe hadden respect en een grote nieuwsgierigheid voor slangen, in het bijzonder pythons. Deze zijn niet gevaarlijk voor volwassen chimps. Ze kwamen samen rond de slang, keken er naar
maar waren op hun hoede. Na enkele tientallen minuten de slang bestudeerd te hebben verspreidden de
chimpansees zich opnieuw. Hun aandacht voor de ene groep dieren weerhoudt hen er echter niet van om
te jagen op jonge apen en antilopen. Jonge chimpansees spelen soms met jonge bavianen wat volwassen
chimps niet belet om af en toe een baviaan te doden en op te eten.1
Frans de Waal geeft een mooi voorbeeld van empathie van een bonobo voor een vogel. “Toen een bonobo,
die Kuni heette een spreeuw tegen het glas van haar omheining bij de Twycross Zoo in Engeland zag vliegen,
ging ze erheen om hem te troosten. Kuni raapte de versufte vogel op en zette hem voorzichtig op zijn pootjes.
Toen hij niet bewoog, gooide ze hem een beetje in de lucht, maar de vogel fladderde slechts. Met de spreeuw in
haar hand klom Kuni toen naar de top van de hoogste boom, om daar haar benen rond de stam te slaan, zodat
ze beide handen vrij had om de vogel vast te houden. Behoedzaam vouwde ze zijn vleugels wijd open, waarbij ze
met elke hand één van beide vleugels vasthield, voordat ze de vogel als een klein speelgoedvliegtuigje in de richting
van de omheining wierp. Maar de vogel kwam er net niet overheen en landde op de oever van de gracht. Kuni
klom naar beneden en hield lange tijd de wacht bij de spreeuw, die ze beschermde tegen een nieuwsgierige jonge
aap. Aan het eind van de dag was de herstelde vogel veilig weggevlogen.” 2 Wat de bonobo hier deed was meer
dan een staaltje van empathie. Zij kon zich in de plaats van de spreeuw stellen, wist dat terugvliegen het
probleem was en dacht er – in twee stappen – de oplossing voor te hebben. Alles (het op de pootjes zetten,
het spreiden van de vleugels, het kiezen van de hoogste boom) wijst er op dat Kuni in het verleden ook
een buitengewoon scherpe observator was geweest van alles wat rondom haar leefde. Zij schatte ook het
gevaar in dat haar soortgenoten konden betekenen voor de spreeuw en beschermde haar daarom. Uit het
laatste voorbeeld kunnen we ook afleiden dat Kuni niet alleen empathie voelde voor de spreeuw maar dat
ze zich in bepaalde mate konden inleven in de intenties van de vogel. Toonde deze bonobo dat hij ‘Theory
of Mind’ had?3
De interesse van chimpansees en bonobo’s voor andere dieren is reëel maar chimpansees zijn ook jagers.
Hun belangstelling voor dieren is m.a.w. niet belangenloos.
“Men stelde vast dat een groep chimpansees tijdens een periode van 68 dagen 71 Colobus-aapjes doodde,
gemiddeld meer dan één per dag! Jaarlijks worden tot 30% van deze aapjes door chimpansees gedood. Bonobo’s
eten ook graag vlees, doden soms antilopenjongen, vliegende eekhoorns en eten aardwormen. Men heeft bijvoorbeeld nooit gezien dat ze Colobus-aapjes eten. Ze kunnen ze nochtans vangen. Daarbij gaan ze met hen om
als waren het troeteldieren waarbij een dergelijk aapje wel eens bezwijkt onder de macht of het geweld van een
bonobo. Aapjes worden ook weer losgelaten. Wrangham & Peterson veronderstellen dat bonobo’s vroeger in de
geschiedenis ook aapjes doodden en daarin niet verschillend waren van chimpansees.”4
1 Dr. Jane Goodall and Steven M. Wise, Presentation to the senior Lawyers Division of the American Bar Association,
Orlando, Florida, August 2, 1996.
2 Frans de Waal, De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn, Contact, 2005, p. 10.
3 Marc Vermeersch, De geschiedenis van de mens. Deel II, Landbouwers en veetelers. Boek 1, Het ontstaan in en de
verspreiding van landbouw en veeteelt uit Zuidwest-Azië. Verwachte publicatie: in 2013.
4 Marc Vermeersch, De geschiedenis van de mens. Deel I, Jagers en verzamelaars. Boek 1, van Pan tot Homo sapiens,
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De domesticatie van de hond, ongeveer 15.000 jaar geleden
De hond werd gedomesticeerd door jagers en verzamelaars waarschijnlijk ongeveer 15.000 jaar geleden
maar er zijn aanwijzigingen dat wolven en mensen reeds 30.000 jaar geleden in symbiose zouden kunnen
geleefd hebben.5

Jagers en verzamelaars die tamme dieren hadden
Australische Aboriginals hielden regelmatig dieren bij als troeteldier, bijvoorbeeld een hagedis.
De Batèk van Maleisië, rechtstreekse afstammelingen van de Afrikaanse exodus, konden een siamang vangen en bij hen laten leven tot het dier volwassen was. De Semang van Maleisië, eveneens negrito’s, hielden
soms een aapje bij. Batèk en Semang zien er uit als zwarte Afrikanen, getuigen van de exodus uit Afrika
80.000 à 65.000 jaar geleden. Jagers en verzamelaars waarvan we mogen aannemen dat elementen van hun
cultuur zeer oud zijn. Het zou kunnen wijzen op een praktijk die b.v. meer dan honderdduizend jaar oud
is. Hun houding tegenover aapjes is voor een groot stuk gebaseerd op de gelijkenis tussen deze en de mens.
De Tsjoektsjen (Siberiê) hadden getemde wolven. Deze aten drie keer zoveel als honden.6
De Achuar, een Indiaanse stam in Paraguay hadden soms een tapir, aapje, vogels enzovoort in hun dorp
die ze wild hadden gevangen maar dit leidde niet tot domesticatie.
Recente voorbeelden van dieren die tam werden vindt men in Frankrijk waar verschillende families een
everzwijn adopteerden dat - uiteraard zonder genetische mutaties - braaf in huis leefde als was het een
hond.

Besluit
Dat de noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van veeteelt niet het temmen of houden van dieren
was bewijst de domesticatie van de hond. Die gebeurde minstens vijftienduizend jaar geleden en leidde
niet tot snelle domesticatie van andere soorten die dar voor geschikt waren. Ook toen zullen jagers en
verzamelaars regelmatig een wild dier mee naar hun kamp meegenomen, maar dat is niet voldoende om
tot domesticatie van dieren te komen.
Het is een mooi verhaal maar de kans dat jagers en verzamelaarsters vaak zo’n jong dier als voedsel zagen is veel groter dan dat het opgevangen werd en veranderde in het eerste huisdier. Om dieren niet als
direct te consumeren voedsel maar als huisdieren te zien was een grote verandering nodig in het denken
van jagers en verzamelaars. Grote mentale veranderingen vragen veel tijd. Zelfs als de mens de hond had
gedomesticeerd zette bij pas lang daarna de stap naar de domesticatie van geiten en schapen, circa 10.000
jaar geleden.
Waarschijnlijk is het domesticatieproces begonnen door stap voor stap:
(1) kuddes te volgen en niet te doden wat men niet kon gebruiken
(2) selectief te jagen: meer op mannetjes, maar niet op drachtige vrouwtjes
(3) vijanden van geiten en schapen verjagen en verdelgen
(4) de kuddes niet meer te volgen maar te leiden. Als de mens eenmaal dieren voor selectie uitkoos was
het domesticatieproces al vrij ver gevorderd. Als zich dan door het werk van de mens veranderingen voordeden bij dieren spreekt men van gedomesticeerde dieren. De domesticatie van geiten en schapen, vrij snel
gevolgd door die van runderen en varkens vond plaats in Zuidwest-Azië.

2008, p.38.
Over chimpansees, bonobo’s en geweld: Richard Wrangham & Dale Peterson, Demonic Males. Apes and the Origins of
Human Violence Bloomsbury, London, 1997.
5 Marc Vermeersch, De geschiedenis van de mens. Deel I, Jagers en verzamelaars. Boek 2, de maatschappij van jagers en
verzamelaars, 2008, p.396-400.
6 Waldemar Bogoras, Volume VII, The Chuckchee, The Jesup North Pacific Expedition, Edited by Franz Boas. Memoir of
the American Museum of Natural History, Leiden - New York, 1904 – 1909, p.101.
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Tweejarige chimp verzorgt tijgerwelp in dierentuin
De twee jaar oude chimpansee Do Do geeft een flesje
aan een tijgerwelp in de Samut Prakan Crocodile Farm
and Zoo in de buitenwijken van de Thaise hoofdstad
Bangkok.
Negritovrouw in Maleisië die een aapje
meedraagt dat ze zoogde.

Everzwijnen kunnen tamelijk gemakkelijk tam gemaakt worden. Zij passen zich zeer goed aan de mens aan.
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Biologische aanpassingen die tot de mens leidden
Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren
Veel van de hersenfuncties van de mens zijn aangepast voor de samenwerking tussen mensen op een
geëvolueerd, een hoog niveau. De mens was bijzonder geschikt om menselijke relaties te analyseren en aan
te gaan.
Hoofdimperatief van biologisch leven: reproductie
Hogere diersoorten reproduceren zich door middel van seks en het bekomen van voedsel.
In Oost-Afrika veroorzaakten de snel wisselende klimatologische omstandigheden een snelle aanpassing van de voorlopers van de mens, later van de mens: rechtop lopen, meer jagen, gebruik van werktuigen, vuur enzovoort.

Biologische aanpassingen
Biologische aanpassingen van de voorlopers van de mens en de mens zelf:
De sterke ontwikkeling van Theory of Mind. Deze liet toe om zich de intenties van anderen te begrijpen. Wat is
‘Theory of Mind’? “Theory of mind is het vermogen om mentale staten - overtuigingen, intenties, wensen, zich
voordoen als, kennis, enzovoort - toe te kennen aan zichzelf en anderen, om te begrijpen dat anderen overtuigingen, wensen en intenties hebben die verschillen van de eigen overtuigingen enzovoort.”1

Theory of Mind. “Deze theorie gaat uit van de
veronderstelling dat mentale toestanden (mental
states) niet onmiddellijk observeerbaar zijn,
maar dat ze dienen afgeleid te worden. Deze
afleiding vereist een complex cognitief mechanisme. De bekwaamheid om mentale toestanden zoals intenties, wensen, opvattingen, kennis enz.
- toe te schrijven aan zichzelf en anderen wordt
‘theory of mind’ genoemd. Men ging er van uit
dat deze bekwaamheid bij mensen met autisme
verstoord is.” (‘Theory of mind’-hypothese)
In het eenvoudig voorbeeld hiernaast zal
Anne denken dat Sally zal kijken in de mand
voor haar bal. Zij kan zich inbeelden (Ze
heeft een ‘theorie over de geest’ van Sally) dat
Sally niet kan weten dat de bal in de doos verplaatst werd.

1 Premack, D. G. & Woodruff, G., Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences, 1, 1978,
p.515-526.
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Marc Vermeersch. Doctoraat
Om zich te reproduceren moet de mens zich ook
ideologisch reproduceren
Menselijke ideologie als factor van menselijke reproductie
De hypothese van dit werk is ontstaan uit de vraag wat het nut is of was van religie. Het werd duidelijk dat
religie geen verschijnsel was dat enkele (tien)duizenden jaren oud was maar waarschijnlijk honderdduizenden,
misschien meer dan een miljoen jaar. Het was ook klaar dat jagers en verzamelaars wereldwijd oorspronkelijk
één religie hadden, de vooroudercultus. In het boek van de bioloog Richard Dawkins, ‘God als misvatting’, stelt
hij zich de vraag wat het biologisch nut van religie is. “Waarvoor dient het? Wat is het voordeel van religie?”
Dit is de voornaamste vraag, hoe droeg een langdurig cultureel verschijnsel, waarvan vele negatieve gevolgen
bekend zijn, positief bij tot de reproductie van de mens? Wat zijn de grootste veranderingen bij de mens en zijn
voorlopers de afgelopen miljoenen jaren? De ontwikkeling van samenwerking tussen mensen. Daartoe ontstond onder andere een gevorderde ‘Theory of Mind’, ontwikkelde hersenen en gesproken taal. Dat alles leidde
tot een langdurige accumulatie van kennis op vele terreinen. Na een lange ontwikkelingsperiode moest die kennis gereproduceerd worden want ze was essentieel geworden. De mens had nog andere biologische aanpassingen (joint attention, patternicity) waardoor
kleine kinderen gemakkelijk konden leren.
Religie was verbonden met meerdere functies (individuele en groepsmotivatie, troost,
onmacht, moraal enzovoort.) maar slechts
één functie was helemaal nieuw in vergelijking met andere dieren: het belang dat aan
het doorgeven van kennis moest gegeven
worden. In een maatschappij zonder schrift
moesten kennis, en kennisoverdracht een
plaats krijgen. De vooroudercultus vervulde
-ook- die rol. Daaruit ontstond het idee van
de hypothese, dat, na een lange ontwikkeling
van de voorlopers van de mens en de mens
zelf, het noodzakelijk was geworden dat de
mens al zijn kennis, zijn ideologie reproduceerde “Om zich te reproduceren moet de
mens zich ook ideologisch reproduceren” of
de menselijke ideologie als factor van menselijke reproductie. Dit wordt onderzocht in
de voorliggende studie.
Dit boek put voor een groot deel uit volgende
boeken:
Marc Vermeersch, De geschiedenis van de
mens. Deel I, Jagers en verzamelaars.
Boek 1, van Pan tot Homo sapiens, 2008,
405 pagina’s.
Marc Vermeersch, De geschiedenis van de
mens. Deel I, Jagers en verzamelaars.
Boek 2, de maatschappij van jagers en verzamelaars, 2008, 472 pagina’s.
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Gemiddeld
450 cc

Gorilla
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350 cc 400 cc

Chimpansee / bonobo

300 cc 350 cc

Ardipithecus

Minimum
400 cc

Australopithecus afarensis
Australopithecus africanus

Minimum
419 cc

Paranthropus aethiopicus

Minimum
475 cc

Paranthropus boisei

Minimum
500 cc

Paranthropus robustus

Minimum 510 cc
Maximum 650 cc
775 cc
Minimum 750 cc
Maximum 875 cc
Gemiddeld
865 cc

Copyright Marc Vermeersch, geschiedenis van de mens, Boek 1

Minimum
400 cc

Homo habilis
Homo rudolfensis
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De groei (kwalitatief en
kwalitatief ) van de hersenen. Individuen met
een groter en beter werkend geheugen hadden
een evolutionair voordeel
dat kon en moest leiden
tot een betere reproductie. De ontwikkeling van
de hersenen liet toe om
beter te:
- Analyseren
Synthetiseren
- Symbolisch denken
- Joint attention
- Patronen herkennen
(patternicity)		
- Motiveren, individueel
en collectief
Enzovoort.
Deze mogelijkheden
maakten leren gemakkelijker.

Homo ergaster
Homo erectus Afrika

Gemiddeld
893 cc

Homo erectus Sangiran & Trinil

Gemiddeld
1039 cc

Homo erectus Zhoukoudian

Gemiddeld
1400 cc

Homo neanderthalensis

Gemiddeld
1350 cc

Homo sapiens

Natuurlijke selectie had als gevolg dat zich over een periode van miljoenen jaren verschillende homininen in
oostelijk en zuidelijk Afrika ontwikkelden. Slechts een type, Homo sapiens, bleef bestaan. Hij had de grootste
hersenen niet (die hadden de neaderthalers) maar waarschijnlijk wel hersenen (een ontwikkeling in de frontale
cortex) die beter geschikt waren voor analyse, synthese, en motivatie.
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Joint attention. Mensenkinderen en b.v. een ouder kunnen (rechts) gemeenschappelijk hun aandacht vestigen
op iets, hier een vis of (links) het kind kan de aandacht van de volwassene volgen. Die eigenschap hebben Pan
(chimps en bonobo’s) niet. Joint attention maakt het gemakkelijker om te leren.

Joint attention, een eigenschap die zich na de splitsing met de Pan2 ontwikkelde, liet toe, dat zeer

kleine kinderen en een volwassene hun aandacht konden concentreren op een object, een mens, een dier,
een situatie of op elkaar. Dat hielp zelfs kleine kinderen om sneller te leren.

Gesproken taal liet toe om kennis te accumuleren en door te geven. De functie van gesproken taal is de
communicatie tussen mensen. De voorwaarde om elkaar te kunnen verstaan is dat men weet, dat men zich
kan inbeelden wat de andere mens denkt, dat men een theorie, een veronderstelling over zijn denken heeft.
Pan en andere primaten hebben zeer veel tot veel gevorderde eigenschappen, kunnen werktuigen maken
en hanteren, hebben aanleg voor taal maar kunnen hun verworven kennis niet doorgeven door gebrek
aan een gesproken taal en wat er mee gepaard gaat.

2 Bonobo’s en chimpansees
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Patternicity. Het herkennen van patronen laat ons toe om in bovenstaande gezichten b.v. broers te herkennen.
Patternicity in combinatie met andere capaciteiten (analyse, synthese) stelt ons in staat om b.v. mogelijke vindplaatsen met geschikte steensoorten voor vuistbijlen te herkennen of aan het weer de seizoenstrek van dieren te
voorzien.
Patternicity is het herkennen van patronen in gebeurtenissen, objecten enzovoort.
Dat laat ons toe om in bovenstaande gezichten b.v. al dan niet broers te herkennen. Patternicity in
combinatie met andere capaciteiten (analyse, synthese) stelt ons in staat om b.v. mogelijke vindplaatsen
met geschikte steensoorten voor vuistbijlen te herkennen of aan het weer de seizoenstrek van dieren te
voorzien.
De langere kindertijd van mensenkinderen had als functie kinderen langer te laten leren. Dat het
reproduceren van alle menselijke kennis zeer lang geleden begon blijkt uit het feit dat er een belangrijke
biologische aanpassing was bij mensenkinderen. De kindertijd werd aanzienlijk verlengd, de puberteit,
die begint als een individu seksueel rijp is, kwam later. Belangrijke biologische aanpassingen gebeuren
niet zo maar. Mutaties zijn toevallige veranderingen in de genen. Degene die zich blijven reproduceren
zijn meestal voordelig voor een soort. Er zijn veel mutaties nodig om eigenschappen van een soort in
belangrijke mate te veranderen.
De hechtingsmoraal hield een sterke band tussen kinderen enerzijds en ouders en allo-ouders anderzijds
in. Kinderen leerden daardoor gemakkelijker van hun ouders en allo-ouders. Baby’s leren van hun ouders
op zeer jonge leeftijd hun eerste woorden.
De functie van deze adaptaties was dat ze het samenwerken tussen mensen op een veel hoger niveau
mogelijk maakte.
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Symbolisch denken
Wat is symbolisch denken?
Symbolisch denken is een manier van denken waarbij symbolen een object, een werkelijkheid, een situatie, een groep, een idee enz.. vertegenwoordigen. Een ring kan bijvoorbeeld een symbool zijn voor “deze
persoon is gehuwd”.
Rode oker was vroeg in de menselijke geschiedenis een symbool voor bloed. Bloed was het symbool voor
leven. Jagers en verzamelaars wisten zeer goed dat wie zijn bloed verloor, zijn leven verloor.
Rode oker werd door verschillende mensentypes vanaf Homo erectus bij begrafenissen werd gebruikt.
Dit bewijst dat ze in staat waren om symbolisch te denken. Door rode oker op het lijk te strooien gaven
ze bloed/leven mee met de dode. Zij waren er van overtuigd dat de dode bleef leven, dat hij nog leven/
een ziel had. Zo is het oudste bovennatuurlijk begrip/entiteit/symbool, de ziel, rechstreeks ontstaan in het
dagelijks leven van jagers en verzamelaars.
Andere symbolen in de vroege geschiedenis van de mens waren totems. Totems zijn waarschijnlijk oorspronkelijk ontstaan uit jachtrituelen maar evolueerden tot symbolen van een groep mensen die een gemeenschappelijk dier (of plant of object) als totem hadden. De eigenschappen die men zijn totem toekende konden reëel (moed, intelligentie) of denkbeeldig (de maan bracht geen voorspoed) zijn, ze waren
symbolisch.
In onze maatschappij zijn er ontelbare symbolen: wiskundige, nationale politieke, religieuze, vestimentaire
enzovoort. Een iPod of een iPhone zijn ook symbolen. Het zijn gebruiksvoorwerpen maar er een bezitten
kan ook een teken zijn dat ‘men er bij hoort’, dat men ‘cool’ is.

In 2012 werd bekend gemaakt dat, dank zij een herdatering, deze handsjablonen 41.500 jaar oud kunnen zijn.
Ze zijn gemaakt met rode oker. Ze zouden kunnen van
neanderthalers zijn. Ze werden gevonden in El Castillo, bij
Santander in Noord-Spanje.
(Rechts) Tot vandaag wordt rode oker gebruikt, hier in
combinatie met een witte kleurstof. Foto genomen in Ethiopië.
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In onze maatschappij zijn er
ontelbare symbolen: wiskundige,
nationale politieke, religieuze,
vestimentaire enzovoort. Een
iPod of een iPhone zijn ook
symbolen. Het zijn gebruiksvoorwerpen maar er een bezitten kan
ook een teken zijn dat ‘men er bij
hoort’, dat men ‘cool’ is.
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Accumulatie en reproductie van kennis
De accumulatie van kennis leidde tot …
De hiervoor vermelde biologische ontwikkelingen lieten toe dat de mens langzaam maar zeker kennis accumuleerde op meerdere terreinen. Die kennis kon dank zij gesproken taal doorgegeven worden.

… de noodzaak deze kennis te reproduceren
De mens kon gemakkelijk leren van andere mensen. Groepen die hun kennis goed reproduceerden (dat
gebeurde op cultureel niveau) hadden een selectief voordeel. Zelfs kleine verschillen konden leiden tot
betere overlevingskansen, tot een betere reproductie.
Naast seks en het bekomen van voedsel werd de reproductie van kennis, van de menselijke ideologie,
een derde as. Dit leidde tot een nieuwe situatie.
Na een waarschijnlijk lange tijd moest3 de mens alle vormen van kennis reproduceren. Indien die ontwikkeling niet zou gebeurd zijn was stagnatie van de (voorloper) van de mens waarschijnlijk geweest.
=> om zich te reproduceren moest de mens zich ook ideologisch reproduceren.

Hoe? De feitelijke reproductie van de kennis
Kinderen, mensen leren door gezamenlijke aandacht, voorbeeld en imitatie, en onderricht. Kennis werd
ook doorgegeven via verhalen, waaronder mythes.
Hoe werd de biologische basis van de mens vertaald naar, omgezet in kennis? Voorbeelden.
- De (biologische) tendens om incest te vermijden werd in de menselijke cultuur vertaald in wetten
en regels die, als ze werden toegepast, zorgden voor een verbod op incest en een betere vermijding
van inteelt. Er bestaan uitzonderingen: incestueuze huwelijken werden toegestaan en gestimuleerd in koninklijke families en in het oude Egypte en Iran. Neef-nichthuwelijken bestaan tot
vandaag wereldwijd maar het bewustzijn groeit dat ze beter vermeden worden.
- De relatie man-vrouw. In de biologische gesteldheid van de mens kan men slechts weinig fundamentele redenen zien waarom man en vrouw maatschappelijk niet gelijk zouden zijn. De bijdragen van
man en vrouw in het koppel om kinderen op te voeden, de mens te reproduceren, zijn feitelijk gelijkwaardig. In verschillende maatschappijen vindt men zeer uiteenlopende situaties terug. (Bijna)4
gelijkheid komt uiterst zelden voor maar bestaat bij pygmeeën, Irokezen en Buid (boeren op
Mindoro, Filippijnen). Meestal worden vrouwen onderdrukt. Mannen houden deze situatie
in stand door een combinatie van ideologische onderdrukking, die b.v. bij de Baruya (Papoea
Nieuw-Guinea) nauwgezet gereproduceerd werd, in combinatie met geweld en mannelijke
bondgenootschappen.

Het belang van de ideologische reproductie kreeg een plaats in de maatschappij.
De mens was biologisch sterk aangepast om gemakkelijk kennis te verwerven. Kennis werd voornamelijk
doorgegeven door ouders en allo-ouders. Motivatie om te leren was een belangrijk aspect van het leren.
De menselijke kennis was in de eerste plaats aanwezig bij de ouderen. Na een waarschijnlijk langdurig
proces vond dat een uitdrukking, was het een onderdeel geworden van de vooroudercultus. Er zijn opvallende parallellen tussen de verhouding ouders-kinderen in de realiteit en in de verhouding clanledenvoorouders in de vooroudercultus. Dit was waarschijnlijk een belangrijke reden waarom die cultus kon
ontstaan en kon blijven bestaan. Bij elke generatie werd de verhouding kinderen-ouders gereproduceerd.
Dit vormde de basis voor de reproductie van de vooroudercultus.
3 In tegenstelling tot ‘kon’
4 Ik schrijf bijna omdat alle onderzoekers het hier niet over eens zijn. Zowel bij pygmeeën als bij Irokezen ziet men een
grote mate van gelijkheid maar sommige posities zoals clanhoofd zijn bij pygmeeën voor mannen. Bij de Irokezen waren
de meeste poltieke posities voor mannen maar hun politieke organisatie was sterk gebaseerd op oorlogsvoering en het waren
mannen die vochten. In dorpen hadden vrouwen meer invloed. Bij de Buid waren nauwelijks posities en stelde het probleem
zich veel minder. Als men het kleinste verschil als een vorm van ongelijkheid beschouwt zal men deze maatschappijen niet
als gelijk bestempelen. Neemt men iets meer afstand dan kan men wel spreken van gelijkheid.
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Een belangrijk aspect van de vooroudercultus was de collectieve motivatie om de maatschappij ideologisch te reproduceren maar ook om de taken van de jacht, het verzamelen en landbouw uit te voeren.
Voedsel verwerven bleef een van de belangrijkste bekommernissen van jagers, verzamelaars en boeren
zonder staat. Het vermeerderen van planten en dieren stond centraal in de gebeden, een voorbeeld daarvan is het ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, in het gebed ‘Onze vader’.
De adaptaties van de mens en zijn voorlopers lieten de mensheid toe kennis te accumuleren. Die kennis moest ge(re)produceerd worden. Ideologie, het geheel van de menselijke ideeën, was b.v. belangrijk bij de onderdrukking van vrouwen maar als er (quasi) gelijkheid was tussen man en vrouw speelde
ideologie een even belangrijke rol.
Er zijn sterke argumenten voor de thesis “Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren”. Uit het onderzoek blijkt dat de reproductie van de heersende ideologie het belangrijkste
element is om bestaande verhoudingen te reproduceren. Dat is waar voor de reproductie van religie,
van inteeltwetten en van verhoudingen van onderdrukking maar ook van gelijkheid.5

5 Marc Vermeersch, doctoraat, Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren (Doctoraat aan de
UGent, 448 + 32 pagina’s kleurenkatern)
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Religie, een onderdeel van de menselijke ideologie
Wat is religie? Definities van religie
Religie behoort tot het culturele niveau van de maatschappij, het kwam in het verleden voor in de meeste
menselijke culturen.
Bij het zoeken naar definities van religie vindt men snel tientallen sterk verschillende. Vele aspecten
van die definities kunnen juist zijn. Tylor stelde dat: “(...)een minimum-definitie van religie, is het geloof
in spirituele wezens” We nemen deze definitie aan maar de volgende omschrijving , wezenlijk dezelfde,
religie – als geloof – is het geloof van mensen in een bovennatuurlijke werkelijkheid. Het definiëren
van ‘spirituele’ wezens is een zeer moeilijke onderneming. Bovennatuurlijke wezens zijn daarentegen gemakkelijk te definiëren. Het zijn wezens die geen materieel bestaan hebben. Daarmee is niet alles gezegd. Als Scott Atran schrijft over: “counterfactual and counterintuitive world of supernatural agents”
dan is dit waar in onze materialistische visie maar hij ziet over het hoofd dat dit voor b.v. jagers en verzamelaars een intuïtieve wereld was waar de doden verder leefden. Men kon ze niet vast pakken maar
hun invloed werd ervaren als reëel. Dit werd waarschijnlijk tienduizenden generaties doorgegeven. Om
zo lang te bestaan moest het wel degelijk in de realiteit gevestigd zijn. Het meest voor de hand liggende is
dat alle mensen door ouders (of hun vervangers) opgevoed zijn. Kinderen zijn speciaal ontvankelijk voor
wat ze kunnen leren gedurende vele jaren van hun ouders, ze hechten zich aan hun ouders (en allo-ouders
). Wat kinderen leren van hun ouders leren dragen ze leven lang mee. De kennis, de lessen die ze kregen
blijven a.h.w. een leven lang resoneren in hun denken. De (zielen van de) voorouders waren uit dat perspectief gezien niet “ counterfactual and counterintuitive”.
1. Definitie van religievolgens de Catholic Encyclopedia: “Religie betekent, breed gesproken, de vrijwillige
onderwerping van zichzelf aan God. Het bestaat in de hoogste vorm in de hemel waar de engelen en de heiligen
God liefhebben, prijzen en bewonderen en in absolute conformiteit leven met zijn heilige wil. Het bestaat
helemaal niet in de hel waar de onderwerping van rationele schepselen aan hun Schepper er geen is van vrije
wil maar van fysieke noodzakelijkheid. Op aarde is het praktisch van dezelfde omvang als het menselijk ras,
hoewel, waar het niet verheven is op bovennatuurlijk vlak door de goddelijke revelatie, werkt het met ernstige
tekortkomingen.”
Een definitie die uiteraard het katholiek geloof zelf en andere monotheïstische religies omvat, maar die religies
die geen godsdiensten zijn, zoals het boeddhisme, uitsluit. Alle godsdiensten zijn religies maar iedere religie is
geen godsdienst.
2. Volgens de Encyclopaedia Britannica: “De relatie van menselijke wezens tot dat wat ze heilig, gewijd,
spiritueel of goddelijk beschouwen. Religie wordt in het algemeen beschouwd als bestaande uit de relatie van
een persoon tot God of tot goden of geesten. Aanbidding is waarschijnlijk het meest basale element van religie,
maar moreel gedrag, het juiste geloof en deelname aan religieuze instellingen zijn in het algemeen ook samenstellende elementen van het religieus leven zoals ze in praktijk gebracht worden door gelovigen en aanbidders zoals
bevolen door religieuze wijzen en de schriften.”
In de verschillende taalversies van Wikipedia zijn de meer dan 4 miljoen woorden en begrippen vaak van
de Engelstalige Wikipedia afgeleid maar dat is niet waar voor de beschrijving van het begrip religie. Er zijn
naargelang de taal onderling soms grote verschillen. Dat een belangrijk begrip als religie op een dusdanig
verscheiden manier omschreven wordt wijst op een probleem dat voor heel veel andere begrippen niet
bestaat: religie precies definiëren. Bij een controle van de definities, in januari 2008, van religie in verschillende talen, ongeveer een jaar nadat ze in de voorbreiding van dit boek waren opgenomen, bleek dat aan de
meeste definities intens was gesleuteld. Het benadrukt het probleem: één van de oudste culturele fenomenen van de mens is niet gemakkelijk te definiëren.
3. Engelse Wikipedia
“Een religie is een verzameling geloofspunten en geloofspraktijken die geloofd worden door een menselijke
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gemeenschap die aansluiting met zich meebrengen van gecodificeerde geloofspunten en rituelen en de studie van
voorouderlijke of culturele tradities, geschriften, geschiedenis en mythologie, zowel als persoonlijk geloof en mystieke ervaring. De term ‘religie’ verwijst zowel naar persoonlijke praktijken, gerelateerd aan het gemeenschapsgeloof en naar groepsrituelen en communicatie die voortkomen uit een gedeelde overtuiging.”
4. Nederlandse Wikipedia
“Onder religie (...) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle
verbindingen, verstaan. In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een meer algemene vorm van spiritualiteit,
gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot óf een macht of manifestaties van een
macht óf een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel of essentie. In monotheïstische religies wordt het begrip
godsdienst vaak ook gebruikt.”
5. Franse Wikipedia
“De religie (van het latijn religio, in de eigenlijke zin ‘zorg, scrupule’, dan in de afgeleide betekenis ‘cultuspraktijken’) omvat meerdere noties. In de eigenlijke zin duidt het een praktijk aan, de actieve cultus verleend aan
de godheid. Bij uitbreiding duidt het een bijzondere religieuze doctrine aan. Bij afleiding is de term natuurlijke
religie geëvolueerd tot het aanduiden van de doctrine die, onafhankelijk van elke revelatie, steunt op de uitsluitende inspiraties van de rede en het hart. Tenslotte, door veralgemening, duidt de term elk religieus gevoel van
vroomheid of elk, zelfs weinig georganiseerd, religieus geloof aan.”
6. Portugese Wikipedia
“De religie kan gedefinieerd worden als een geheel van verwante geloofspunten die de mensheid als bovennatuurlijk, goddelijk en heilig beschouwt, kortom als het geheel van rituelen en morele codes die van die geloofspunten afgeleid zijn.”
7. Spaanse Wikipedia
“Het woord religie, bij gelegenheid gebruikt als synoniem van geloof of systeem van geloofspunten, wordt in
het algemeen als geloof gedefinieerd en boven alles dat wat het bovennatuurlijke, het gewijde of het goddelijke
aangaat en aan de morele codes, praktijken, rituelen, waarden en instellingen verwant met dit geloof.”
8. De definitie in de Italiaanse Wikipedia van religie wijkt in belangrijke mate van de vorige af.
“Indicatief kunnen twee algemene definities geschetst worden.
• In ruime zin refereert de religie naar de betrekking tussen de mens en één of meerdere goden. (1) Dit komt
overeen met de definitie van het gezond verstand van religie. Op deze wijze wordt het primitief boeddhisme
niet beschouwd als een religie.
• In de enge zin, komt religie overeen met de weg van de natuurlijke en/of bovennatuurlijke redding. (2) Dit
sluit ook de “atheïstische religies” in zoals het primitief boeddhisme, maar het maakt de semantische grens van
het doel onbepaald, wat toelaat om in deze fenomenen als de magie of ook het communisme, die gewoonlijk
niet als echte en eigenlijke religies beschouwd worden, op te nemen.
De religie omvat in ieder geval elementen die op drie niveaus kunnen gesitueerd worden:
• subjectief of noëtisch (de kennis betreffend) of intellectueel: geloofspunten (of dogma’s, in de christelijke traditie) van filosofische, ethische of metafysische aard betreffende de kosmos, de mens en de godheid.
• objectief of praktisch: private of collectieve rites/cultussen die moeten gevolgd worden om een adequate band
tussen de mens en de godheid te waarborgen.
• sociaal of ethisch-moreel: verplichtingen en verboden (b.v. de 10 geboden in de joods-christelijke traditie )
gecodificeerd en overgedragen in de sociale context die de betrekkingen tussen individuen regelen.”
9. Wikipedia Duits
Volgens de Duitse versie is een uniforme definitie van religie zelfs niet mogelijk.
“Als religie duidt men een groot aantal van geheel verschillende culturele fenomenen aan die menselijk gedrag,
denkwijzen en waardevoorstellingen normatief beïnvloeden. Religieuze zingevingssystemen gaan verder dan
naturalistische wereldverklaringen doordat ze zintuiglijke ervaringen bovennatuurlijke maar ook immanente
oorzaken toeschrijven. Een uniforme definitie van het begrip bestaat niet en kan naar de opvatting van een
groeiend aantal wetenschappers ook niet bereikt worden omdat iedere afsluitende definitie (“Dat is religie – en
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dat niet.”) religieuze en religieus-politieke uitspraken en waarderingen met zich mee brengt. Bijna alle religies
hebben nochtans gemeenschappelijke elementen zoals de communicatie met bovennatuurlijke wezens in het
kader van heilsleren, symboolsystemen en rituelen.”
10. Volgens Encarta-Winkler Prins (NL):
“Religie. (...) Het verschijnsel religie wordt op twee wijzen benaderd: a. een benadering die stelt dat religie (opgevat als bestaande uit ritueel gedrag en daarmee samenhangende concepties) niet een geheel van afzonderlijke
fenomenen is, maar van aspecten van gedrag, die in wisselende doses aanwezig kunnen zijn; b. een benadering
die religie ziet als relatie van de mens tot een bovennatuurlijke of niet-empirische werkelijkheid, of als de bovennatuurlijke of niet-empirische werkelijkheid zelf.”
De volgende omschrijving lijkt ons te volstaan: religie – als geloof – is het geloof van mensen in een bovennatuurlijke werkelijkheid.
Er zijn collectief en louter persoonlijk beleefde religies. Bij jagers en verzamelaars kwamen – voor zover wij
weten – enkel collectief beleefde religies voor. Zij hebben allemaal geloofspunten en rituelen.
Het boeddhisme had geen geloofspunten over bovennatuurlijke verschijnselen, het was een levensbeschouwing, geen religie, die geen verklaringen had over zielen, geesten en goden maar ze wel aanvaardde. Het
boeddhisme ontstond in een wereld waar bijna iedereen – ook de boeddhisten – geloofde in zielen, geesten
en goden. Later werd Boeddha door sommige boeddhisten als een goddelijk persoon aangezien, b.v. in het
mahayana-boeddhisme. Deze evolutie maakte van het mahayana-boeddhisme ook een godsdienst. Het
Tibetaans boeddhisme wordt aangezien als een vermenging van boeddhisme en de vooroudercultus. In die
zin heeft het zielen en geesten opgenomen in zijn leer en is het ook een religie.
Het confucianisme was in aanvang en strikt genomen een ethisch en levensbeschouwelijk systeem, geen
religie. Confucius erkende echter het bestaan van zielen en geesten maar deed er geen verklaringen over.
Later werd Confucius door sommige van zijn volgelingen als een god aangezien. De grote meerderheid van
de Chinezen geloofde in zielen en geesten, zij hadden religies, waaronder de vooroudercultus. Het confucianisme werd met een religie gecombineerd.

De relatie tussen mens, dier en natuur in de vroege geschiedenis. Het totemisme.

21

Marc Vermeersch. geschiedenis van de mens

deel I. jagers en verzamelaars

							Boek 1. van pan tot
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Mensen hebben het grootste deel, 99,6%, van hun bestaan geleefd als
jagers en verzamelaars. De geschiedschrijving van de vroegste mens
en zijn voorlopers hebben de afgelopen tientallen jaren het meeste
vooruitgang geboekt van alle geschiedenistakken. Vanaf het jaar 2000
zijn bijna elk jaar belangrijke fossielen gevonden. De archeologie is
traditioneel de voornaamste tak om de geschiedenis van de vroegste te
mensen te schrijven.
Een andere tak die van groot belang is is het DNA-onderzoek.
Twintig jaar geleden werd bewezen dat alle mensen recent uit Afrika
afkomstig zijn aan de hand van vrouwelijk DNA. Iets meer dan 10
jaar geleden verrijkte de analyse van de geschiedenis van het mannelijk
Y-chromosoom de bestaande analyses. Tijdens mijn studie van dit
thema verschoof de analyse van het oudste menselijk DNA van een
paar duizend jaar tot 100.000 jaar in 2006! De antropologie, die o.a.
wereldwijd volkeren zonder staat bestudeerde is een derde as.
De uitdaging was om die drie takken in één globale wereldgeschiedenis
van jagers en verzamelaars te verenigen. Een echte wereldgeschiedenis
waar Tasmanië, Australië of de Andaman-eilanden een grote rol spelen
omdat ze unieke maatschappijen hadden.
Boek 1 begint met onze opmerkelijke neven, chimpansees en bonobo’s
(pan). Ze staan genetisch dichter bij ons dan bijvoorbeeld gorilla’s of
orang-oetans. De afgelopen decennia zijn belangrijke ontdekkingen gedaan over het leven van chimpansees: ze leven in hechte sociale groepen
waar de strijd om macht
een dagelijks gegeven
is. Ze jagen en houden
van vlees. Moord komt
voor binnen groepen en
tussen groepen, net als
kannibalisme. Ze zijn
zeer intelligent en kunnen alvast één computertest met cijfers beter dan
mensen. Zij maken ook
werktuigen en hebben
taalcapaciteiten.
Bij de neven van
de chimpansees, de
De kiezel van Makapansgat, Zuid-Afrika
bonobo’s hebben de
werd waarschijnlijk door een australopivrouwen de macht. Zij
thecus naar zijn grot meegenomen, 2,5 à 3
leverden de sleutel om te
miljoen jaar geleden. Het zegt iets over hun
begrijpen waarom manmentale kapaciteiten
nen de macht hebben bij
de mens.
Bij de voorlopers van de mens ontwikkelde zich de tweevoetigheid die
het zakken van het strottenhoofd mogelijk maakte en dat was de voorwaarde voor het ontstaan van gesproken taal. De laatste voorlopers van
de mens, de australopitheken, liepen reeds in belangrijke mate rechtop,
maakten benen en stenen werktuigen en hadden esthetisch gevoel zoals
het kiezelsteentje van Makapansgat aangeeft.
De wieg van de eerste mensen stond in Oost-Afrika dat door zijn
klimaatschommelingen de daar levende mensen voortdurend dwong
om zich aan te passen. Homo ergaster/erectus zorgde voor een grote
technologische doorbraak: het gebruik van vuur, vanaf ongeveer
1.500.000 jaar geleden. Zij ontwikkelden ook de acheuleaanse techniek
voor stenen werktuigen.
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In 2004 werd bekend gemaakt
dat resten van een zeer klein mensentype waren gevonden op het
eiland Flores. Homo floresiensis
stamt af van Homo erectus,
misschien zelfs van een nog ouder
mensentype. Hij was slechts één
meter groot, maakte vuur en had
gevorderde steenbewerkingstechnieken.

Van de neanderthalers is altijd een grote fascinatie uitgegaan. Veel wijst er op ze ook op cultureel en technisch
vlak zeker niet de mindere waren van Homo sapiens, zij
begroeven bijvoorbeeld hun doden. Er wordt ingegaan op de
redenen waarom ze kunnen verdwenen zijn.
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De schedel van Homo floresiensis.

Homo sapiens evolueerde in Afrika uit Homo heidelbergensis. De vroege mens veranderde voortdurend maar vanaf
200.000 jaar geleden kan men spreken van Homo sapiens.
Dit is bevestigd door DNA-onderzoek, zowel in vrouwelijke
lijn (mtDNA) als in mannelijke lijn (Y-chromosoom).
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vertrokken mensen naar Oceanië, Oost-Azië, CentraalAzië en later ook naar de Levant. Europa werd bevolkt
door Homo sapiens uit Centraal-Azië en de Levant. In
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Religie kwam wereldwijd voor
Religie kwam wereldwijd voor bij alle jagers en verzamelaars, van Afrika over Tasmanië tot in Vuurland.
Het is waarschijnlijk dat de moderne mensen die ongeveer 80.000 jaar geleden Afrika verlieten een religie
hadden die zich verder over de wereld verspreidde. Alleen al daarom is het een belangrijk verschijnsel. Hoe
ontstond religie, welke noden vulde ze en waarom bleef religie in zijn vele vormen tot vandaag bestaan? Is
er een gemeenschappelijke basis voor alle religies en hun ontelbare verschijningsvormen? Het zijn slechts
enkele vragen over het complex fenomeen religie.

Eerste voorwaarde: grote hersenen en gesproken taal
Als we een verklaring willen waarom religie is ontstaan blijven we best met beide voeten op de grond staan.
De grond is hier vooreerst de biologie van de mens. Elke menselijke generatie zorgde en zorgt voor de
biologische reproductie van de mensheid. De ontwikkeling van de soort mens én zijn voorlopers had een
proces in gang gezet waarbij de hersenen van de mens langzaam groter werden. (Zie deel I, boek 1, p. 117
e.v.) Die grotere hersenen waren een aanpassing nodig om beter te kunnen overleven in de Oost-Afrikaanse savanne. De ontwikkeling van gesproken taal bij de mens (die misschien begon bij zijn voorlopers) hief
het denken op een kwalitatief hoger niveau, het was een onvergelijkbaar evolutionair voordeel dat de mens
toeliet om zich succesvoller te reproduceren.
Zijn grotere hersenen en het rechtop gaan lopen stelden hem in staat om te spreken wat waarschijnlijk een
wisselwerking op gang zette tussen gesproken taal en hersengroei. Beide waren een eerste, noodzakelijke
voorwaarde opdat de mens bovennatuurlijke begrippen, waaronder religie, zou kunnen ontwikkelen. Een
indirect bewijs dat grote hersenen en gesproken taal noodzakelijk zijn ziet men bij onze neven, de voor
het dierenrijk zeer intelligente chimpansees. Hun hersenen zijn minder groot dan de onze, ze hebben geen
gesproken taal en geen religie. (Alhoewel er pogingen ondernomen zijn om het tegendeel te bewijzen.)

Grote hersenen zijn niet voldoende voor een juist begrip van de wereld
Homo sapiens had 100.000 à 200.000 jaar geleden hersenen die in weinig of niets verschilden van de
onze. De jagers en verzamelaars die 100.000 of 1.000.000 jaar geleden leefden hadden slechts een infinitesimaal deel van onze geaccumuleerde hedendaagse kennis ter beschikking. Hun hersenen waren – net
als de onze – in staat om ruimtevluchten te plannen, theorieën over subatomaire deeltjes op te stellen en
het internet te ontwerpen. De capaciteit van de vroege mensen om te denken betekende echter niet dat
ze in staat waren om de natuur en hun maatschappij te begrijpen zoals die werkelijk waren. De mens had
een creatieve intelligentie. Kunst, wetenschap en techniek getuigen daarvan. Dat hield en houdt onder
andere in dat hij zich dingen kan inbeelden, dat hij oplossingen kan bedenken voor problemen. Het bedenken van oplossingen staat echter niet gelijk met het juist oplossen van problemen. De mens kon zich
ook dingen inbeelden die onmogelijk konden bestaan, zoals een onsterfelijke ziel. Dat wil niet zeggen dat
dit begrip helemaal geen band had met de werkelijkheid. De ziel huisde in een mens en gedroeg zich in
veel opzichten menselijk. Het verschil tussen een levende en een dode is voor de hedendaagse mens uit
biologisch oogpunt verklaard maar men kan zich inbeelden dat voor mensen 100.000 of 800.000 jaar geleden niet verklaarbaar was. De wereldbekende bioloog Richard Dawkins vraagt zich in “The God Delusion”
af wat de biologische functie van religie is. Ze heeft volgens hem positieve zaken voortgebracht maar is
ongetwijfeld ook de oorzaak van onnoemelijk veel lijden, bijvoorbeeld mensenoffers, religieuze vervolgingen en religieuze oorlogen. Dawkins wijst ook op andere verspillingen zoals kathedralen waar men vaak
eeuwen aan bouwde terwijl ze nauwelijks voor iets anders dan erediensten gebruikt werden. Hij denkt dat
religie een bijproduct is van iets anders.
Dat de mens bovennatuurlijke begrippen én alles wat er aan vast zit, kon ontwikkelen beantwoordt de
vraag niet wat het biologisch nut is van religie. Welk voordeel had de mens als soort bij het bestaan van religie? Wat verklaart dat religie minstens honderdduizend maar – veel kans – 800.000 jaar en meer bestaat?
Evolutie is geen rechtlijnige ontwikkeling, zonder nadelen, bijwerkingen en fouten. Een deel van de genetische informatie die via het DNA wordt doorgegeven is bijvoorbeeld overbodig, compleet nutteloos, een erfenis uit het verleden. Geweld, kannibalisme, mensenoffers en moord, ook religieuze moorden, brengen de
soort mens niets bij. Ze zijn contraproductief voor de soort, even nutteloos en potentieel gevaarlijk als de
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appendix, een andere erfenis uit een ver verleden. Religie was mogelijk als (bij)product van de capaciteit
van de mens om bewust te denken. De menselijke hersenen zijn wat de hardware is voor een computer,
de basis waarin alles draait. De software, de menselijke cultuur, is de software. Religie werd pas mogelijk als
de mens spraak en een stel goede hersenen had maar kan beschouwd worden als een programma dat niet
op punt stond, met fouten. Het voordeel van een programmeerfout is dat ze kan rechtgezet worden. De
mensheid heeft de mogelijkheid om haar software, haar cultuur te veranderen en waar nodig te corrigeren.
Wat ze in een eeuwigdurend proces ook doet.

Tweede voorwaarde: religie moest meer baten dan kosten hebben
Religie is een cultureel verschijnsel. Om op lange termijn te blijven bestaan moet het naast zijn evidente
nadelen voor de menselijke soort grotere voordelen hebben gehad. In de zuiver biologische sfeer kunnen
zaken die nutteloos geworden zijn zeer lang blijven bestaan (zoals de appendix, die in geval van een blindedarmontsteking dodelijk was en nog kan zijn voor de mens). In de cultuur, die veel sneller verandert dan
de biologische aspecten van de mens, zouden nutteloze en negatieve verschijnselen ook sneller moeten verdwijnen. Religie is één van de oudste culturele fenomenen van de mens. Ze is voor wat betreft de vormen
ongelooflijk veelvoudig maar de essentie ervan is altijd gebleven. Om de vraag wat de kosten en baten van
religie zijn voor de reproductie van de mens moeten we eerst ingaan op de vraag waarom en hoe de oudste
religie van de mens is ontstaan.

Bovennatuurlijke voorstellingen: zielen, geesten en goden
Een duidelijk onderscheid tussen zielen, goden en geesten valt niet of nauwelijks uit de religieuze of de
antropologische literatuur te halen. De begrippen worden door elkaar gebruikt en dekken vaak dezelfde
inhoud. Om het thema werkbaar te houden is het toch noodzakelijk om de begrippen zo goed mogelijk
af te bakenen.

De ziel
Alle maatschappijen van jagers en verzamelaars geloofden dat elke mens, elk menselijk lichaam een ziel
had. Sommige Australische stammen dachten dat vrouwen geen ziel hadden, net als kleine kinderen,
maar dat waren uitzonderingen. Een ziel zonder lichaam was een bovennatuurlijk verschijnsel, had antropomorfe (op de mens lijkende) kenmerken en soms bijzondere krachten die konden aangewend worden
om familie en clanleden te beschermen of om de vijanden van de clan schade, meestal fysieke schade, te
berokkenen.
De oorsprong van de ziel was misschien een begrip dat min of meer gelijk was met leven. Er was in elk geval
een sterk verband.
De voorstelling van de ziel/’leven’ was naargelang de clan of stam verscheiden, inconsistent en onbepaald.
Ze was echter niet helemaal immaterieel want ze had een vorm, hoe vaag die ook was., die antropomorf
was Ze had fysieke noden. Ze kon uit het lichaam treden. Als ze het lichaam volledig verlaten had leefde ze
een leven dat analoog was als het leven op aarde: ze dronk, at, jaagde enzovoort. Ze was echter onzichtbaar
voor normale mensenogen. Enkel sjamanen en ouderen (en dan nog enkel diegenen die speciale krachten
hadden) konden een ziel zien. Gewone mensen zouden van dit privilege genieten als ze voor het punt
stonden om een vroegtijdige dood te sterven.
De ziel/’leven’ bleef na de dood van de mens vaak aanwezig rond het kamp waar ze uit het lichaam ging na
het overlijden. Jagers en verzamelaars die schrik hadden van rondzwervende zielen verhuisden na de dood
van een clanlid daarom vaak naar een ander kamp en spraken de naam van de dode gedurende een tijd niet
meer uit. Zielen zweefden ook in en om heilige plaatsen: een bron, een rots, een boom, een hemellichaam
enzovoort. Deze heilige plaatsen situeerden zich vaak rond de sanctuaria waar de heilige voorwerpen van
de clan bewaard werden. Heilige plaatsen moesten daarom met respect behandeld worden. Wie bijvoorbeeld een heilige boom omhakte zou sterven. De heilige rotsen mochten niet verplaatst noch gebroken
worden. Vogels of andere dieren die vluchtten naar een heilige plek mochten daar niet gedood worden.
Een ziel/’leven’ leidde een leven dat in de meeste opzichten een weerspiegeling was van het dagelijkse leven
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van jagers en verzamelaars. De tijd was niet rijp voor begrippen die geen band meer hadden met het dagelijkse, het materiële leven. Dit niveau van abstractie had geen basis bij jagers en verzamelaars. Zij konden de
wereld enkel interpreteren uit hun leven, hun situatie. Levende maar ook levenloze lichamen (zon, maan,
plaatsen) waren daarom voor jagers en verzamelaars altijd in min of meerdere mate behept met menselijke
eigenschappen, noden, motieven enzovoort. Dieren, planten en objecten konden naar analogie met de
mens ook een ziel hebben.
De ziel had een duaal karakter, ze was materieel – als de mens leefde – en immaterieel tegelijk, ze bleef
bestaan na de dood. Ze was aan een lichaam gebonden maar kon er tijdelijk uit treden. Na de dood was
ze de ziel van een welbepaalde dode, een voorouder. Ze leefde na de dood in een aparte wereld en had een
autonoom bestaan. Naar de maatstaven van het lichaam was de ziel een apart wezen maar behield na de
dood van het lichaam toch een aantal vroegere eigenschappen. Zij ging bijvoorbeeld naar een soort hemel
waar ze een gelijkaardig leven als op aarde leidden maar waar de zon altijd scheen en rivieren toch nooit
opdroogden. Dit paradijs situeerde zich soms onder de grond. Alle doden, waaronder de eerste voorouders
van de clan, leefden er samen, er was veel wild enzovoort. De zielen herkenden er elkaar, zoals mensen
elkaar tijdens hun leven herkennen. De mens had de hemel geschapen. De zielen hadden er allen hetzelfde
leven maar het kon gebeuren dat sommigen er anders werden behandeld, volgens hun gedrag op aarde. De
beste jagers hadden er bijvoorbeeld een speciale plaats. Het idee dat men in de hemel van het monotheïstisch geloof behandeld wordt volgens verdienste op aarde lijkt een zeer oude achtergrond te hebben.
Iedere ziel van een voorouder had in Australië zijn heilige steen of churinga (heilig voorwerp) die het liet vallen
als de ziel in een vrouw trad, die op die manier zwanger werd. Elk kind was het dubbel van een voorouder. De
voorouders waren op deze manier met de levenden verbonden. Deze relatie was ook een soort voogdij van de
voorouders over hun nakomelingen. De voorouder was voogd en ziel tegelijk, een bewaarengel avant la lettre.
In veel culturen had een mens meer dan één ziel. Naast een engelbewaarder en een tweede ziel kon hij
bijvoorbeeld ook nog een derde ziel hebben, b.v. van een seksuele totem.
Kwade zielen
Veel clans stonden vijandig tegenover elkaar. Er werd regelmatig gevechten gevoerd waarbij gedood werd.
Men vreesde daarna niet enkel de wraak van de aangevallen clan maar ook van de zielen van diegenen
die vermoord waren. We mogen redelijkerwijze aannemen dat het idee van de kwade of boze ziel in deze
verhoudingen zijn basis had. Eén van de redenen om het lichaam van de gedode vijand op te eten was het
vermijden van zijn terugkomst of de terugkomst van zijn ziel. Het kan een belangrijke reden voor het ontstaan van het kannibalisme geweest zijn. Een terugkeer van de ziel van een dode zou zeker tot wraakacties
geleid hebben van deze kwade, vijandige zielen.
Goede en slechte geesten, goden en negatieve goden
Naarmate de tijd vorderde was het onvermijdelijk dat de herinneringen aan bepaalde voorouders
wiens ziel rond oude kampen bleef zweven vervaagde. Hun heldendaden werden steeds sterker tot ze
los van de werkelijkheid stonden. De verhalen over hun daden werden mythes. Clans smolten samen
en de verhalen van twee helden versmolten tot nog straffere verhalen. Sommige zielen reïncarneerden
als het ware niet meer maar bleven eeuwig hun bovennatuurlijke leven leiden. Sommige eigenschappen
die ze tijdens hun leven hadden gehad werden vergeten en andere werden overdreven. Ze waren bijvoorbeeld in staat om te vliegen en ze konden andere natuurkrachten opwekken, stimuleren of stoppen
net zoals de mens in zijn verbeelding kon vliegen, zich van het ene moment op het andere op een andere plaats kon bevinden, onder de grond kon reizen en al zijn vijanden verslaan. Zielen werden geesten
en geesten werden onsterfelijk omdat ze in de mythes van de mens bleven leven. Na verloop van tijd waren
ze er in de verbeelding van de mens altijd geweest en zouden ze er altijd zijn.
Een geest was een bovennatuurlijk wezen dat geen directe, unieke band meer had met één bepaald
lichaam van een overleden mens. Een geest was bovennatuurlijk, had antropomorfe kenmerken en
eventueel bijzondere krachten. Een geest was een verdere abstractie van de ziel. Geesten waren voorheen
zielen met buitengewone krachten geweest die na de dood van het lichaam naar hun hemel waren gegaan
maar van daaruit rondwaarden op heilige plaatsen. Geesten hadden net als zielen in principe het eeuwig
leven. Ze reïncarneerden niet meer. Dat was ook niet nodig want geesten hadden in principe reeds het
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eeuwig leven.
Er waren naast kwade (of slechte) zielen ook slechte geesten, verdere evoluties van kwade zielen. Ze
veroorzaakten en verklaarden het kwaad. Een kind waarvan gedacht werd dat het van slechte geesten
voortkwam werd vaak direct na zijn geboorte gedood. De slechte geesten stonden buiten het totemsysteem. Ze waren meer magisch dan religieus.
Magie was een belangrijk aspect van de religieuze wereld van jagers en verzamelaars. In de magie was
echter een aspect dat modern is, de wil om het oncontroleerbare onder controle te krijgen. Magische rites
waren er op gericht om zaken naar de hand van de jagers en verzamelaars te zetten.
De oppergod is een begrip dat bij jagers en verzamelaars niet bestond. In hun maatschappij was de gelijkheid tussen mensen de regel. De leider was slechts de primus inter pares. Wie hem niet wou volgen deed
dat niet. De oudere mannen hadden meestal collectief de leiding van een clan of stam. Iedere man die lang
genoeg leefde deelde vroeg of laat in de macht van de ouderen. Hun maatschappij had niet de complexiteit
en gelaagdheid die theoretische en abstracte redeneringen moest voortbrengen die ook in de religieuze
begrippen hun weerslag zouden vinden. Geesten evolueerden tot goden toen de landbouwmaatschappijen
stadstaten hadden voortgebracht die een hiërarchische, een klassenmaatschappij, hadden die zich weerspiegelde in de wereld van het bovennatuurlijke. De godenmaatschappij was in veel opzichten een kopie
van de mensenmaatschappij. Goden hebben in vergelijking met geesten geen intrinsiek andere kwaliteiten.
Men zou kunnen zeggen dat goden een hogere rang hadden en in een eigen godenmaatschappij – sterk
gelijkend op die van de mensen – leefden. Hun goddelijke eigenschappen waren niet wezenlijk anders dan
die van geesten of zielen. Pas als ontwikkelde landbouwstaten een paar duizend jaar opkwamen zou op
een beperkt aantal plaatsen een ontwikkeling beginnen naar een zuivere abstractie van sommige goden.
De ontwikkeling van religie, religieuze begrippen en de maatschappij liepen parallel al volgden de ideeën
de maatschappelijke realiteit. Een gecentraliseerde landbouwmaatschappij zou leiden tot het idee van één
almachtige alwetende oppergod. Enkel de enige god, die zich voor het eerst, laat in de geschiedenis, rond
2.500 BP, zou ontwikkelen in het judaïsme werd almacht toegezegd. Zo almachtig was de monotheïstische
god echter niet want hij moest Satan, zijn negatie, naast zich dulden terwijl zielen en geesten en hun afgeleiden (b.v. engelen) ook gewoon bleven bestaan. Alle zielen, geesten en goden, ook de enige god, hadden
antropomorfe kenmerken. De god van het oude testament maakte zich bijvoorbeeld herhaaldelijk boos,
was vaak wreed en onredelijk. Hij was dan ook een schepping van de mens en altijd verbonden met hem
door een onlosmaakbare navelstreng. In de Grieks-Romeinse godenwereld hadden de goden niet enkel
zeer menselijke kenmerken en gedragingen, ze gingen zelfs om met gewone stervelingen.
Men kende geesten vaak één of meerdere vrouwen toe, broers, kinderen die hen soms hielpen. Ze hadden
macht over de sterren, regelden de baan van zon en maan, lanceerden donder en regen. Men riep hen aan
als er te weinig of te veel regen viel. Men sprak ervan als van een soort scheppers. Sommigen werden de vader van de mensen genoemd. Ze hadden soms alles wat op de wereld bestond gemaakt. De evolutie van de
eigenschappen van bovennatuurlijke fenomenen ging van concreet naar meer algemeen. Er was en is geen
wezenlijk onderscheid tussen de kenmerken van geesten en goden. Net als geesten hadden goden (waaronder eventueel de oppergod of enige god) bovennatuurlijke en antropomorfe kenmerken, een eeuwig leven
en meestal bijzondere krachten. Bij geesten en goden is de band met één bepaald lichaam niet noodzakelijk
maar ze konden wel als een mens voorgesteld worden.
Toen het idee van geesten eenmaal tot stand was gekomen breidde het zich onvermijdelijk uit naar hogere
sferen van het religieuze leven. Mythische persoonlijkheden van een hogere orde werden geboren. Een
aantal van de Australische en Noord-Amerikaanse stammen was tot de opvatting gekomen dat sommige
zielen/geesten boven andere stonden. Bij hen werd dit proces gemakkelijker in gang gezet omdat Australiërs en indianen in continenten leefden waar onderling contact over vlak land gemakkelijk was. Doordat
clans, totems en stammen voortdurend in beweging waren. Sommige groeiden en splitsten of werden
zo klein dat ze moesten samengaan met andere groepen enz. Zo kwamen er onvermijdelijk ideeën over
geesten die de eigenschappen van meerdere totems, zielen en geesten in zich verenigden. De Australische
stammen hielden vaak grote bijeenkomsten waar er een continue uitwisseling van ideeën was. Zo vormde
zich een Australische mythologie waarvan een grote geest een essentieel en misschien een noodzakelijk
element was. De grote tribale geest was er vaak slechts een combinatie van een voorouderlijke geest en een
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totemdier dat geëindigd was met het veroveren van een belangrijke plaats. Een geest had vaak kenmerken
die van een totemdier waren afgeleid. Ze leken uiterlijk niet enkel op een mens of een dier maar ook op een
combinatie van beide. Ze zouden in gecombineerde vormen blijven leven in heel wat landbouwmaatschappijen zoals de Egyptische, de Mesopotamische enzovoort. In ontwikkelde landbouwmaatschappijen waren
hiërarchische maatschappijen ontstaan. Deze vonden hun weerspiegeling in de religieuze begrippen. Zowel in de Mesopotamische, Egyptische, Grieks-Romeins-Germaanse godenwereld waren de verhoudingen
tussen de goden voor een groot deel een weerspiegeling van de verhoudingen in de maatschappij. We spreken voor de duidelijkheid over de begrippen van geesten in de maatschappijen van jagers en verzamelaars
en van goden pas vanaf ontwikkelde landbouwmaatschappijen. Ontwikkelde landbouwmaatschappijen
hebben een staat, sociale klassen en meestal een stad of steden. In deze maatschappijen bleef men geloven
in het bestaan van zielen en geesten.
De meerderheid van de antropologische verslagen in de 19de eeuw en ver in de 20ste eeuw werden opgeschreven door christenen en missionarissen. Enig wishful thinking was hun misschien niet vreemd, zodat
ze een parallel zagen met de eigen geloofsovertuigingen. Dit zal er zeker toe geleid hebben dat vaker dan
nodig was het begrip god, in de 19de eeuw onvermijdelijk verbonden met de ene monotheïstische god,
geplakt werd op inheemse religieuze begrippen.

Van een totem naar een ziel, een onbepaalde kracht (wakan, orenda, mana...)
Aangezien het totemisme over zijn concrete verschijnselen heen een gemeenschappelijke kern had was het
onvermijdelijk dat het als gevolg van onderling contact, door verloop van tijd, hier of daar zou evolueren
van een concreet verschijnsel (b.v. de totem van de buffel) naar een veralgemeend principe, een abstracte
kracht.
Bij de Sioux-indianen van Noord-Amerika werd dit wakan genoemd, bij de Irokezen orenda, op de Melanesische eilanden, waar men veel sporen vond van het totemisme, heette het mana enz. Het verband tussen
totem, wakan enzovoort is dat er bijvoorbeeld bij de Omaha-indianen collectieve en individuele totems
waren, beide bijzondere vormen van wakan. Hoewel het idee van wakan gegroeid is uit het idee van de
totem (en de individuele totem gegroeid is uit de collectieve) is door evolutie het begrip op zijn kop gezet:
de Omaha geloven dat de totem zijn kracht ontleent aan het algemene principe.

“Als de verschillende totemistische principes, aan dewelke zich de verschillende clans van een zelfde stam richten,
van mekaar onderscheiden zijn, dan zijn ze toch met elkaar vergelijkbaar; want ze spelen alle dezelfde rol in
hun respectievelijke sfeer. Welnu, er zijn maatschappijen die deze natuurlijke gemeenschap hebben aangevoeld
en die zich vervolgens aan de notie van een unieke religieuze kracht opgetrokken hebben waarvan alle andere
heilige principes slechts modaliteiten zijn die de eenheid van het universum zou uitmaken. En aangezien deze
maatschappijen nog doordrongen zijn van totemisme, omdat ze geëngageerd blijven in een sociale organisatie die
identiek is aan die van de Australische volkeren, is het aanvaardbaar om te zeggen dat het totemisme dit idee in
zijn flanken droeg.
Het is dat wat men kan waarnemen bij een groot aantal Amerikaanse stammen die horen bij de grote familie
van de Sioux: Omaha, Poka, Kansas, Osage, Assiniboin, Dakota, Iowa, Winnebago, Mandan, Hidatsa enz.
Meerdere van deze maatschappijen zijn nog georganiseerd in clans, zoals de Omaha, de Iowa; andere waren het
niet lang geleden en, zegt Dorsey, men vindt bij hen ‘alle fundamenten van het totemsysteem zoals in de andere
maatschappijen van de Sioux.’ Welnu, bij deze volken, boven de bijzondere goden aan dewelke de mensen een cultus wijden, bestaat een eminente kracht, waarvan alle andere als afgeleide vormen zijn en die ze wakan noemen.”
De individuele totem of de ziel, de voorloper van de engelbewaarder
Totems waren in de eerste plaats een collectieve aangelegenheid. Later kwamen er ook, maar niet overal,
individuele totems die men – soms wel soms niet – verplicht was om aan te nemen. Een individu had dan
zelf ook een individuele relatie met een dier, een plant, een object enzovoort. Het gaf de mens zijn voornaam. De individuele totem was net als een gewone totem een wezen in dierlijke of plantaardige vorm dat
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als functie had het individu te beschermen.
Het individu had een ziel gekregen van een overleden voorouder en stamde dus niet af van zijn persoonlijke, individuele totem. De individuele totem was een vriend en een beschermer. De persoonlijke totem
werd gekozen, rond de initiatieperiode. In een mens huisden zo als het ware twee zielen: een eerste die
via de voorouders kwam en een tweede, de individuele totem die bij het individu hoorde. Men kon eventueel van individuele totem veranderen.
De seksuele totem: een andere ziel
Het seksuele totemisme, waarbij de totem gebaseerd is op het geslacht, kwam enkel voor bij een klein
aantal stammen van Victoria en Nieuw-Zuid-Wales in Australië. Alle vrouwen hadden er dezelfde totem
(b.v. de uil), alle mannen een andere (b.v. de vleermuis), ongeacht de clan waarbij ze hoorden. Mannen en
vrouwen vormden er als het ware twee verschillende, antagonistische maatschappijen. Net als bij gewone
totems hadden mannen en vrouwen mythische banden met een dier (het respecteren, niet doden, niet
eten). Elke sekse dwong bij de andere sekse respect af voor zijn totemdier.
Het hiernamaals: de vereniging met de totem
In de dood zocht men vaak de vereniging met de totem. Men geloofde bijvoorbeeld dat men dan zou veranderen in zijn totemdier. De ‘Zwarte Schouder’-clan (de schouder van de bizon) van de Omaha geloofde dat
een clanlid naar de bizons ging. Hij werd stervend in een bizonhuid gewikkeld. Egyptische koninginnen
werden soms in sarcofagen in de vorm van een koe begraven. Het idee van de reïncarnatie in een dier was
gebaseerd op de reïncarnatie van de voorouders in nieuw geboren kinderen. De vereenzelviging met een
dier was in het totemisme vaak zo groot dat de reïncarnatie in de hoofden veranderd was in de reïncarnatie
in het totemdier. Voorouders werden in deze opvatting vaak gezien als dieren. Dit is de basis van de reïncarnatie in het hindoeïsme.
“God en de maatschappij vormen slechts één” (Emile Durkheim)
Heilige voorwerpen, totems en totemsymbolen, de clan en de viering van de gemeenschap
Het totemisme had zijn totemsymbolen, heilige voorwerpen, heilige plaatsen, totempalen (in NoordAmerika en op plaatsen in Australië), tatoeages en andere versieringen. Naarmate het totemisme zich
ontwikkelde kwam er onvermijdelijk evolutie in het type dieren dat als totemdier gekozen werden. De
Nieuw-Guinezen en Australiërs konden bijvoorbeeld onmogelijk anders dan buideldieren kiezen in plaats
van de levend barende zoogdieren van Indonesië waar ze onvermijdelijk vandaan kwamen. In oorsprong
waren totemdieren dieren waar op gejaagd werd, die vlees leverden. Later werden ook andere dieren, waarvan de vleesopbrengst soms marginaal was, als totemdier gebruikt. Men kende dergelijke totemdieren
allerlei eigenschappen toe.
Het valt op dat veel totems vaak vrij onbetekenend waren: de hagedis, de rups, de rat, de mier, de kikker,
de kalkoen, de kaketoe enzovoort. Het waren na een lange evolutie niet altijd meer de dieren, planten of
hemellichamen die een eminente rol speelden in de cultus maar de emblemen en symbolen, de voorstellingen van de totem. Zij hadden maximale heiligheid. De bron van de religiositeit bevond zich in hen. De
reële dieren, planten enz. waren er slechts een afspiegeling van. ”Zo, is de totem voor alles een symbool, een
materiële uitdrukking van iets anders. Maar van wat? (...) Langs de ene kant is het de uitwendige en tastbare
vorm van wat we het totemprincipe of de totemgod hebben genoemd. Maar langs de andere kant is het ook
het symbool van deze bepaalde maatschappij die men de clan noemt. Het is er de vlag van; het is het teken
door hetwelke de clan zich onderscheidt van de andere, het zichtbare teken van zijn personaliteit, teken dat
door alles gedragen wordt wat deel uitmaakt van de clan, mensen, beesten en zaken. Als het dus, terzelfdertijd
het symbool is van de god en de maatschappij, is het niet dat de god en de maatschappij slechts één vormen?”
Dit was zonder meer een revolutionaire vaststelling van Emile Durkheim.
De houten churinga’s werden bewaard tot ze quasi uiteen vielen en dan probeerde men ze nog bijeen te
houden met pezen en hars. In één enkele heilige plaats werden ooit 68 houten churinga’s van één totem
bewaard. Churinga’s konden uitgeleend worden, ook aan andere totems.
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Bij de religieuze symbolen hoorden in Australië de churinga of heilig voorwerp (gemaakt van hout of
steen), de heilige boom of nanja. Deze stenen waren soms van een zeldzame soort of van een zeldzame
kwaliteit. Op de houten churinga’s werden de symbolen van de totem aangebracht. Ze werden ook met
rode oker ingewreven. Heilige bomen zullen wereldwijd – vaak lange tijd nadat het totemisme verdwenen
was – een belangrijke rol blijven spelen in het religieuze leven en de folklore. Veel van de folklore die in
Europa recent nog leefde bestond uit overblijfselen van het totemisme. Bijvoorbeeld een boom planten bij
de geboorte van een kind schiep een band tussen boom en kind.
Voor Emile Durkheim is het collectieve aspect van de religieuze totemistische bijeenkomsten en de rites
die daar bij horen heel belangrijk. “De riten zijn voor alles een middel door dewelke de sociale groep zich
periodiek bevestigt.”
De gemeenschap bevestigde tijdens de ceremonies haar gemeenschappelijk belang, haar samenhorigheid,
ze vierde volgens Durkheim als het ware zichzelf in deze bijeenkomsten. Ze versterkte er de samenhorigheid van de clan, stam of totem. Ze was een uiting van het gemeenschappelijk belang van de clanleden.
Totemleden waren geen directe familie van elkaar maar hadden wederzijdse verplichtingen: wederzijdse
bijstand, rouw, vendetta, niet huwen met elkaar. Ze hadden wel dezelfde naam, die van de totem. (Durkheim p.142-143; Spencer & Gillen, p.140-161)
Het oudste beroep ter wereld: sjamaan
In veel religies van jagers en verzamelaars die tot in recente tijden bestonden – en daardoor nog konden
bestudeerd worden – was er iemand met een speciale functie, de sjamaan. De sjamaan was meestal een
man maar er waren ook vrouwelijke sjamanen. Hij combineerde meestal de functies van genezer, tovenaar en medium. “Hij staat in nauw contact met geesten, vliegt in de lucht wanneer hij wil, doodt of geneest, is
onkwetsbaar en onzichtbaar als hij wil en controleert de elementen.”
De sjamaan kon een heler, een medium, een raadgever zijn in verband met zaken van de bovennatuurlijke,
spirituele wereld. Het was vaak ook een medicijnman die een nog grotere kennis had van het menselijke
lichaam en geneeskundige planten dan de gemiddelde jager-verzamelaar. In veel culturen aten sjamanen
hallucinerende planten of paddestoelen. In combinatie met dansen konden ze in trance geraken en vielen
ze soms bewusteloos. Sjamanen voelden bij de meeste volkeren zelf hun roeping. Indien ze er in slaagden
een paar zaken juist te voorspellen of te beïnvloeden werden ze door de gemeenschap aanvaard en kregen
ze van bestaande sjamanen een vorm van opleiding. Sjamanen waren één van de eerste met zekerheid gekende gespecialiseerde personen in de lange geschiedenis van jagers en verzamelaars. Dit wil niet zeggen
dat zij slechts sjamanen waren. Om aan hun kost te komen moesten zij ook jagen en verzamelen.

Wezenlijk: de ziel/leven aan de oorsprong van alle bovennatuurlijke begrippen
Alles men nagaat wat gemeenschappelijk is aan alle benoemde bovennatuurlijk begrippen dan wordt duidelijk dat de ziel/het leven aan de oorsprong ligt van alle andere (geesten, goden, de enige gos, kwade zielen,
boze geesten en de duivel enzovoort). Bij de ziel is er een band met een lichaam. Die ziel kon het lichaam
verlaten en na de dood van de mens kon de ziel verhuizen naar een ander lichaam.
Voorouders zijn niet meer dan de zielen van de overleden familieleden die men bleef vereren.
Alle bovennatuurlijke begrippen hadden/hebben antropomorfe kenmerken. Wezenlijk was er maar een
bovennatuurlijk begrip.
Cultuur moet ook ge(re)produceerd worden. We nemen aan dat religie minstens bestaat sedert Homo
sapiens verscheen, dit is 200.000 à 240.000 jaar. Religie is onderdeel van menselijke cultuur. Als een
cultuur gedurende een zeer lange periode bestaat dan mag men redelijkerwijze aannemen dat het
adaptief was, dit is voordelig voor de reproductie van de mens. Religie, de vooroudercultus, gaf de
kennisoverdracht van ouderen naar jongeren een plaats in de maatschappij. Hun kennis werd er hoog
gewaardeerd, overgeleverd en jongeren werden op harde en zachte manier geleerd die kennis te leren.
Elke generatie van jagers en verzamelaars stond voor de uitdaging om voedsel te bekomen, haar kennis, haar maatschappij te reproduceren.

30		

Marc Vermeersch			

Voorbereiding op de jacht en ontstaan van het totemisme
De eerste as waaruit religie ontstond komt uit de sfeer van de clan, de reproductie van de menselijke gemeenschap en gaf aanleiding tot het ontstaan van het geloof in de ziel en de vooroudercultus. Een tweede
as langs dewelke 14.000 BP en 12.200 BP – bij extensie van de eerste – de oudste religieuze voorstellingen zijn ontstaan is de jacht, het bekomen van voedsel. Voedsel was de hoofdbekommernis van jagers
en verzamelaars, noodzakelijk voor de fysieke reproductie van de mensen. De jacht vroeg van de vroegste
mensen een strikte organisatie, coördinatie en discipline. In de laatste, recent overlevende maatschappijen van jagers en verzamelaars waren vlees en vet zeer gegeerd en geacht. Succesvolle jagers hadden veel
prestige.
We weten dat alle mensen buiten Afrika en Noord-Afrika afkomstig zijn van een migratiebeweging die
vertrok in Oost-Afrika ongeveer 80.000 jaar geleden. Ze namen het totemisme6 mee uit sub-saharaans
Afrika en verspreidden het over de rest van de wereld, Azië, Oceanië, Amerika, Noord-Afrika en Europa. Het totemisme moet dus diep ingebed geweest zijn in de geesten en de gewoonten van de kleine
groep(en) die Afrika verlieten.

Ontstaan uit een jachtritueel
De jacht, zeker die op groot wild, vroeg dat de jagers onderling afspraken maakten. “De jacht was bij jagers
een vast en schier eindeloos gespreksonderwerp. Het is waarschijnlijk dat ze zich mentaal voorbereidden op de
jacht, zich concentreerden. Eén van de technieken om een beter resultaat te bekomen was dat ze zich vereenzelvigden met de dieren waarop ze jaagden, zich vermomden als die dieren, hun gedrag imiteerden, hun uiterlijk
nabootsten, kortom een ritueel hielden. Informanten van de Bosjesmannen hebben herhaaldelijk benadrukt dat
de beste jagers denkbeeldig het dier worden waarop ze jagen; ze zijn zo beter in staat om te denken zoals het
dier. (...) Het is ‘dat dier zijn; wat heb ik gedaan of zal ik doen?’ ”7
De vereenzelviging met dieren
Nabootsen van dieren om succesvoller te zijn bij de jacht leidde er, bijna onvermijdelijk, toe dat men er
zich mee ging mee vereenzelvigen. Dit is geëvolueerd naar een vereenzelviging met één bepaald dier of
één plant. Die evolutie kan er gekomen zijn omdat er binnen clans een taakverdeling was tussen jagers
waarbij jagers meer gespecialiseerd waren in de jacht op één bepaald dier. Zij moesten dan uiteraard het
ritueel uitvoeren voor hun (totem)dier.
De vereenzelviging met een dier is niet zo eigenaardig als ze kan lijken. De mens kon de werkelijkheid
enkel bekijken uitgaande van zichzelf en dan was een wezenlijk gelijke natuur voor mens en dier voor de
hand liggend. Had de jager en verzamelaar daar ook niet voor een groot stuk gelijk in? Alle zoogdieren
hebben dezelfde biologische oorsprong en heel wat gedragingen zoals de zorg om de jongen, seks en
voedsel zijn begrijpelijk vertrekkende van onze eigen aard.8
We weten over recente groepen jagers en verzamelaars dat ze een uitgebreide kennis hadden van de
gewoontes van die dieren in hun omgeving. Plant en dier werden daarenboven verwerkt en opgegeten.
Dieren, maar ook mensen, werden versneden en elk stukje van een dier dat bruikbaar was werd gebruikt.
Jagers en verzamelaars hadden hierdoor ook een uitgebreide kennis van de anatomie van dieren en mensen. Zij moeten onvermijdelijk de biologische gelijkenissen tussen mensen en zoogdieren gekend hebben.
Het totemisme is een geheel van geloofspunten en rites die verband houden met een totem. Totems
zijn meestal dieren soms planten, bijvoorbeeld bomen9, met andere woorden meestal voedsel. Niets
6 Frederico Rosa, L’âge d’or du totémisme, Histroire d’un débat anthropologique (1887-1929), CNRS Editions- Editions
de la maison des sciences de l’homme, Paris, 2003. Rosa beschrijft hierin de geschiedenis van de geschiedschrijving van het
totemisme.
7 R.Dale Guthrie, The Nature of Paleolithic Art, University of Chicago Press, Chicago & London, 2005, p. 92. Guthrie
citeert: Silberbauer G.B., Hunter/gatherers of the Kalahari, In: Omnivorous primates, ed. R.S.O. Harding and G.Teleki,
1980, p.455-498, en: Liebenberg L., The art of tracking/The origin of science, 1990; van dezelfde auteur: A field guide to
the animal of tracks of Southern Africa, 1990.
8 Ook vandaag gaan heel wat mensen er spontaan van uit dat hun huisdier dezelfde natuur heeft als een mens.
9 Naarmate de geschiedenis vorderde, en zeker na het opkomen van de landbouw, zullen totems van karakter veranderen

De relatie tussen mens, dier en natuur in de vroege geschiedenis. Het totemisme.

31

was belangrijker voor de jager en verzamelaar. De producten van de jacht: vlees, organen, pezen, botten
enzovoort, afkomstig van dieren, spraken enorm tot de verbeelding. De mens was, net als zijn neef, de
chimpansee, begeesterd door de jacht waar het element kans en toeval, dus onzekerheid, een grote rol
speelde. Jagers waren nooit zeker dat ze van een jachtpartij met vlees zouden terugkeren. De onzekerheid
werd gecompenseerd door het bezweren van de omstandigheden, de wil om succes te hebben, de wens en
het verlangen van de mens om het lot, het toeval te beheersen.
De vereenzelviging met het totemdier ging ver, zo ver dat de jager soms dacht dat hij met de eigenschappen
van zijn totemdier behept was en/of dat men dacht van het totemdier af te stammen. Men nam de naam
van zijn totemdier aan, “Zwarte arend” had de zwarte arend als totemdier. Een voorbeeld van de stammen
van de Golf van Carpentaria (Noordoost-Australië). “De stammen rond de Golf van Carpentaria vereren
hun totems zeer; als iemand het totemdier zou doden in de aanwezigheid van de man wiens totem het was,
zou deze laatste zeggen ‘What for you kill that fellow? That my father!’” of “‘That brother belonging to me
you have killed; why did you do it?’” Opnieuw, bij sommige Australische stammen: “Elke jonge kerel was
het strikt verboden te eten van dat dier of vogel die tot zijn respectievelijke klasse behoort, want het is zijn broer.”10
De Arawak van Guyana stamden af van de plant, het dier of de vogel die hen hun naam gaf. Sommige Peruviaanse stammen zegden af te stammen van arenden, anderen van condors. De Santals in Bengalen, waar
één van de totems de wilde gans was, herleidden hun herkomst tot de eieren van de wilde gans. In Egypte
werd onder andere het schaap vereerd dat door niemand mocht gegeten worden behalve door de mensen
van Wolfstad (Lycopolis). Kleren van wol mochten in die tempels niet gedragen worden.
Bij de Narrinyeri in Zuid-Australië vingen de mannen van de slangenclan soms slangen. Ze trokken hun
giftanden uit of naaiden hun muil dicht en hielden ze als troeteldieren. (Cfr. de Biduellstam, p.398) Dit
voorbeeld wijst er op dat de stap naar het houden van dieren soms verrassend klein was. De Australiërs
hielden er nochtans maar één huisdier op na, de dingo.
Er waren slangenclans in Afrika maar ook (Ophiogenes) op Cyprus en in Klein-Azië. Daar geloofde men
dat de mensen van deze clan van slangen afstamden en dat deze hun verwanten waren. Ze onderwierpen
iedereen die claimde van een slang af te stammen aan een praktische test die er in bestond dat ze hem door
een slang lieten bijten. Als hij de beet overleefde was hij een echt clanlid. Als hij stierf was hij dat niet. Een
gelijkaardige test bestond bij de Psylli in Afrika, een andere slangenclan. Is het godsoordeel uit de middeleeuwen een erfenis van een totemistische traditie?
In de duiventotem van Samoa werd een duif zorgvuldig bijgehouden en gevoederd. De Moqui van Arizona hielden er zelfs arenden op na die in kooien werden gehouden. De arend was een van hun totems.11
De vereenzelviging met dieren waarop men jaagt: “Dit kan eigenaardig klinken voor niet-jagers maar de
meeste jagers zien onmiddellijk een verband met dit punt, zoals veldetnologen (doen). (...) Dit is ook waar voor
de ervaren artiesten van wild. Dergelijk inbeeldingswerk heeft gedrags- en anatomische dimensies. De anatomie van grote zoogdieren staat dicht genoeg bij de onze dat, als men eenmaal de evolutionaire analogieën heeft
uitgewerkt, men denkbeeldig in een dier kan wonen, een lichamelijk gevoel van hun bestaan krijgen, als een weg
om hun bewegingen te visualiseren.
Deze absorptie die een jager doet opgaan in het gewenste dier maakt de jacht op grote zoogdieren verschillend
van veel andere vormen van jagen en verzamelen. Het is een zeer effectieve strategie omdat mensen voldoende
gelijkaardig zijn aan andere grote zoogdieren, dat als een dergelijke verbeeldingsfocus gecombineerd wordt met
genoeg ervaring, een jager bijna anticipeert wat het dier vervolgens zal doen. Het is een aangeleerde vaardigheid, gescherpt door duizenden uren observatie.”12
en naast dieren, bomen en planten ook allerlei objecten, toestanden en uiteindelijk eigenaardige en ook buitennissige objecten
zijn. Voorbeelden van totems in: Claude Lévi-Srauss, La pensée sauvage, Plon, 1962 (2004), p.147-148.
10 Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 1, Totemism,
1887 p.7-12. “Waarom doodde je die kerel.? Dat mijn vader!” - ”Die broeder die bij mij hoort heb je gedood; waarom deed
je dat?”
11 Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 1, Totemism,
1887 p.14-21. Frazer vermeldt Plinius als bron voor de slangenclan in Cysprus en Klein-Azië. Plinius vermeldde ook een
slangenclan in Italiê en Afrika.
12 R.Dale Guthrie, The Nature of Paleolithic Art, University of Chicago Press, Chicago & London, 2005, p. 92.
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De volgende stap: van vereenzelviging met dieren tot dezelfde essentie, dezelfde ziel aannemen
De vereenzelviging met dieren, het nabootsen van hun gedragingen, evolueerde waarschijnlijk tot op een
punt dat de jager dacht hij dezelfde essentie had als de buffel, de antilope of het wilde zwijn. Hier is essentieel voor het totemisme. De jager was een buffel, was een antilope enzovoort. Centraal in het totemisme is
de overtuiging dat men (de clan, de stam, het individu, de voorouder) dezelfde essentie en/of een speciale
relatie had met een (totem)dier, (totem)plant of een (totem)object (zon, maan enzovoort). Dezelfde essentie hebben hield in dat dieren net als mensen een ziel (levensprincipe, onbepaalde kracht) hadden die
bleef leven na de dood van het dier en reïncarneerde in nieuwgeboren dieren.13
Bij de Centraal-Australische stammen geloofde men in een dubbele transformatie van mens en totemdier.
De mens veranderde in zijn totemdier en het totemdier veranderde in een mens.
Het totemisme bracht ook mee dat mensen uiterlijke tekenen van totems gingen (mee)dragen, objecten,
heilige voorwerpen, pluimen, een stukje huid maar ook tatoeages tot en met de haartooi bij Noord-Amerikaanse indianen. Aan de haarsnit van de Omaha kon men zien bij welke totem ze hoorden: bizon, hert,
beer, schildpad, arend enz. Leden van een wolvenclan in Noord-Amerika droegen een wolvenvel mee, leden
van condorclans in Peru droegen pluimen van de condor enzovoort.14
De jager-verzamelaar was verantwoordelijk voor het welzijn en de vermenigvuldiging van zijn totem,
zijn gemeenschap. Rites voor meer voedsel.
Als men dezelfde essentie had als zijn totem dan was men ook verantwoordelijk voor het welzijn ervan.
Elk jaar werden nieuwe dieren geboren die het voortbestaan van een kudde verzekerden. Het welzijn en
het voortbestaan van de mensen hing af van het welzijn van de dieren. Iedere totem, ieder individu was
verantwoordelijk voor het voortbestaan van zijn totemdier of totemplant. Er waren gebruiken, rites die
de voorspoed, het welzijn van de totem moesten verzekeren.
Een rite voor de vermenigvuldiging van de kangoeroes door de kangoeroetotem ging als volgt. De leden van
de totem gingen naar de voet van een heuvel waar op de helling, ongeveer zes meter boven de vlakte, de ene
boven de andere, twee rotsblokken lagen. De ene steen stelde een mannelijke kangoeroe voor, de andere een
vrouwelijke. De hoofdman van de totemclan en zijn moeders oom klommen op de heuvel en wreven elk
over een andere rotsblok met een steen. Beneden de heuvel was een rotsrichel waarvan gedacht werd dat de
zielen van legioenen dode kangoeroes hier rondspookten. Deze richel werd alternerend met rode en witte
strepen beschilderd. Ze stelden de rode vacht en de witte botten van de kangoeroe voor. Als het schilderen
gedaan was gingen sommige jonge mannen op de richel zitten, openden aders in hun armen en lieten het
bloed vloeien over de rotsrichel. Het doel van deze ceremonie was volgens de clanleden om de geesten
van de kangoeroes in alle richtingen te drijven om de vermenigvuldiging van de dieren te verzekeren. De
andere mannen zongen liedjes die refereerden aan het vermeerderen van de kangoeroes wat het gevolg van
de ceremonie zou moeten zijn. Waarom hield de kangoeroetotem deze ceremonie als zij zelf niet van de
kangoeroe mochten eten? De vermenigvuldiging van de kangoeroes was in het voordeel van alle andere
clans die er op hun beurt voor zorgden dat hun totemdier of totemplant ook overvloedig zou voorkomen.
Het geheel van alle ceremonies van alle totems zorgde er voor dat ze alle voldoende voedsel hadden.15 Het
totemisme was in de eerste plaats de aangelegenheid van alle totems. Zij organiseerden bijvoorbeeld samen
de initiatie van de jongeren.

13 Claude Lévi-Srauss, La pensée sauvage, Plon, 1962 (2004), p,206-207.
Zie ook: Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 1,
Totemism, 1887 p.24-26.
14 Claude Lévi-Srauss, La pensée sauvage, Plon, 1962 (2004), p,206-207.
Zie ook: Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 1,
Totemism, 1887 p.24-26.
15 Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 1, Totemism,
1887 p.107-108.

De relatie tussen mens, dier en natuur in de vroege geschiedenis. Het totemisme.

33

Verbod om zijn totemdier te doden, voedselverboden
Als men én dezelfde essentie had als zijn totem én verantwoordelijk was voor zijn welzijn maar het in de
jacht ook doodde dan hield dit een tegenstelling in. Het doden van zijn totemdier was ook het doden van
zichzelf. Het was onvermijdelijk dat het doden en/of het eten van het eigen totemdier soms, in bepaalde
clans, in bepaalde mate taboe was. Er kwamen wereldwijd veel verschillende soorten verboden en taboes
voor. Religieuze voedselverboden hebben hun oorsprong in het totemisme.
De band met de totems als voedsel lijkt hier verbroken maar is dat niet. De totem van de buffel mocht weliswaar geen buffels meer doden maar kon naar hartenlust antilopen, zebra’s en dieren van andere totems
doden. Op de buffel mocht nog gejaagd worden door alle andere totems behalve de totem van de buffel.
Op die manier was de clan verzekerd van voedsel. Het was mooi georganiseerd in een taakverdeling waarbij
één totem verantwoordelijk was voor het welzijn van één dier of één plant en alle andere totems daarvan
konden profiteren. En omgekeerd.
De vele geboden en verboden van het totemisme mogen niet geïnterpreteerd worden als eeuwig en onveranderlijk. In de zeer lange periode dat het totemisme heeft bestaan moet het onvermijdelijk de souplesse
hebben gehad om zich aan te passen en zich telkens weer te regenereren.
Het verbod om zijn totemdier te doden was vrij algemeen. In West-Australië mocht men bijvoorbeeld zijn
totemdier enkel niet doden als het sliep. Als men het toch doodde dan deed men dat met tegenzin en nooit
zonder dat men het dier een kans had gegeven om te ontsnappen.16
Een tussenvorm blijkt uit volgend voorbeeld. Bij de Australische Kaitish en Unmatjera werd van iedere
totemgroep verwacht dat ze aan andere groepen de totemplant of het totemdier leverden waarvoor zij voor
de (re)productie verantwoordelijk waren. Een jager van de totem van de emoe (een loopvogel) mocht als
hij alleen op jacht was het dier niet doden, zelfs niet aanraken. Was hij echter in gezelschap dan had hij
het recht, zelfs de plicht, het dier te doden en aan te bieden aan de jagers die een ander totemdier hadden.
Hetzelfde kwam voor bij de stammen van Queensland, ze mochten hun totemdieren doden maar niet
eten. Ze konden dus andere stamleden van voedsel voorzien en zouden zelf van andere stamleden voedsel
krijgen. “Dit komt volledig overeen met de visie van het totemisme (...) dat het een coöperatief systeem is dat
ontworpen is om de gemeenschap van een voorraad te voorzien, primair van voedsel en secundair van alle andere
noodzakelijkheden van het leven.”17
Het hoofddoel van totemrituelen was een goede jacht. Mocht men oorspronkelijk op zijn eigen totemdier
jagen, het doden en ervan eten dan evolueerde dit tot een gedeeltelijk verbod en later vaak tot een algeheel
verbod. Een gedeeltelijk verbod kon inhouden dat men het dier enkel mocht eten indien het gedood was
door iemand van een andere totem. Indien dat het geval was waren het soms de leden van de totem van het
gedode dier die er eerst moesten van proeven vooraleer het door iedereen kon gegeten worden.
Dit kon evolueren tot een compleet voedselverbod voor het eigen totemdier. Soms evolueerden de voedselverboden tot complexe systemen die dan nog verder uitgebreid konden worden. Zo mocht men bijvoorbeeld zijn totemdier niet meer aanraken. Het verbod op het eten van het vlees werd uitgebreid of beperkt.
Een beperking was dat men bijvoorbeeld enkel de tong van een buffel niet mocht eten. Een uitbreiding van
het verbod kon zijn dat men door fusie van twee totemclans twee totemdieren (of delen ervan) niet meer
mocht eten.
Het taboe op het doden van een totemdier kon uitgebreid of beperkt worden. Een totemdier mocht soms
toch gedood worden als de honger er toe dwong. “Als het (de totem) een dier is zal hij het in de regel niet doden
of opeten. In de Mount Gambierstam (Zuid-Australië) ‘doodt of eet een man geen enkele van de dieren van
dezelfde subdivisie als hemzelf, uitgezonderd wanneer de honger er toe noodzaakt; en dan drukken ze hun
verdriet uit omdat ze hun wingong (vrienden) of tumanang (hun vlees) moeten opeten. Als ze het laatste
woord gebruiken raken ze hun borst aan om de nauwe verwantschap aan te duiden, wat betekent dat ze
bijna een deel zijn van henzelf.’ “18
16 Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 1, Totemism,
1887 p.9 en p.136-137.
17 Claude Lévi-Srauss, La pensée sauvage, Plon, 1962 (2004), p.139-140,
18 Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 1, Totemism,
1887 p.8.
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Meestal dieren, soms planten of objecten
Totems waren niet altijd, maar meestal wel, dieren. Het waren vaak planten – net als dieren voedsel –, vaak
waren het bomen (fruit, noten) soms objecten als de zon of de maan. De dieren die als totem dienden waren waarschijnlijk na verloop van tijd niet overal diegene waar het meest op gejaagd werd maar wel dieren
die men speciale eigenschappen toekende.
In het totemisme is de mens de gelijke van het totemdier, hij heeft dezelfde essentie, dezelfde ziel, hij is het
dier. Het totemdier wordt bij jagers en verzamelaars niet echt vereerd, de totemrituelen zijn rituelen voor
de vermenigvuldiging van de dieren. Men kan er zelfs over beschikken, men is er niet aan onderworpen
zoals men onderworpen zou kunnen zijn aan een godheid.19 Het totemdier moet uiteindelijk als voedsel
dienen voor de clanleden.
Het ligt voor de hand dat voedselverboden en voedseltaboes die bestonden in het totemisme bleven bestaan in latere maatschappijen. In Indië had de Gau-clan bijvoorbeeld de koe als totem. Als de koe een
heilig dier is in het hindoeïsme dan is dit omdat de koe al een totemdier was toen Indië uitsluitend bevolkt
was door jagers en verzamelaars. Daar leefde bijvoorbeeld ook de Barhia-clan die geen wild varken mocht
eten.20
De reproductie van het totemisme
Om gedurende tienduizenden jaren of veel langer te kunnen bestaan op meerdere continenten, in verschillende ecologische en klimatologische omstandigheden, moet de basis waarop het totemisme bestond zich
voortdurend gereproduceerd hebben.
Het basisgegeven voor deze reproductie is dat de omstandigheden waarin de menselijke clans zelf zich
reproduceerden wezenlijk gelijk bleven. Ze leefden als jagers en verzamelaars. Eén van de redenen waarom
het totemisme tot in het recente verleden bleef bestaan is dat het onlosmakelijk met andere aspecten van
het leven was ineen gestrengeld tot een totaalsysteem waarin het bekomen van voedsel, sociale instellingen
(initiatie, verwantschap) en alle aspecten van de ideologie hun plaats hadden om de menselijke clans te (re)
produceren.
Toen de Australische regering in 1934 negenhonderd overlevenden van een dertigtal stammen samen in
een regeringskamp plaatste leek de kans dat ze hun verschillende gewoontes, overtuigingen en levenswijze
zouden behouden onbestaande. Nochtans hadden ze binnen de kortste keren een terminologie en regels
gedistilleerd die gebaseerd waren op de bij hen gemeenschappelijke basis van het totemisme.21 Ze reproduceerden de essentie van het totemisme, de vormen waren veranderlijk.
Als jachtritueel was het totemisme geen religieus fenomeen. Maar de jager dacht dat hij en zijn totem
dezelfde essentie, dezelfde ziel hadden, met andere woorden hetzelfde bovennatuurlijk aspect. Daardoor
was het totemisme een onderdeel van de religie van jagers en verzamelaars. Totems (dieren, planten en
objecten) waren in het religieus leven van jagers en verzamelaars geïntegreerd. De productieve activiteit van
de vroege mens, jagen en verzamelen, werd in zijn religieus denken betrokken en dat was zelf een onderdeel
van een totaalideologie waar ook de maatschappij, het kennissysteem enzovoort in verenigd waren.

Baten en kosten
De baten van het totemisme waren niet gering. De totemrituelen voor de vermenigvuldiging van dieren en
planten smeedden de gemeenschap aan elkaar in haar doel: voedsel bekomen. Chimpansees werken enkel
samen met leden van hun eigen clan. In het totemisme werkten mensen ook samen met leden van andere
clans. Leden van dezelfde clan waren elkaar steun verschuldigd. Wat de UNO en de sociale zekerheid zijn
voor de mens vandaag was het totemisme voor jagers en verzamelaars. De kosten van het totemisme waren
verwaarloosbaar. Wie niet van zijn eigen totemdier mocht eten zal in het slechtste geval soms honger gehad hebben maar clanleden en totemleden moesten helpen. In geval van grote honger zijn mensen meestal
soepel genoeg om religieuze verboden anders te interpreteren, te omzeilen en een mouw aan te passen.
De baten overtroffen ruimschoots de kosten. De voedselproductie moest overigens door het totemisme
19 Ook op dit punt kunnen uitzonderingen bestaan. Emile Durkheim, op.cit., 1910 (2003), p.245-246.
20 Frazer J.G., Marriage and Worship in the Early Societies. A treatise on Totemism and Exogamy, Volume 2, p.221,
p.229.
21 Claude Lévi-Srauss, La pensée sauvage, Plon, 1962 (2004), p.189-190.
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in geen enkel opzicht dalen. De meerderheid van de totems kon jagen op de meerderheid van de dieren,
de meerderheid van de planten verzamelen. Het totaal aantal beschikbare dieren, planten en vruchten was
door het bestaan van het totemisme niet groter of kleiner. De motivatie van de jagers en verzamelaars was
groter en de onderlinge samenwerking van totems over clans heen was een bijkomend voordeel.
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De oudst bekende heilige plaats: de Rhinocerosgrot in Botswana
De python in de Rhinocerosgrot in Botswana.
De rots lijkt op de kop van een python, een dier
dat voorkomt in de legendes van de San. De
oudste sporen van mensen zijn er 70.000 jaar
oud.

Meer informatie op: De Kalahari 70.000
jaar geleden: religie, totem, kunst en een
python. Twee blogs.
Tik in Google:
‘Marc Vermeersch Kalahari python’

			

De combinatie mens en dier in kunst.
Mens en dier konden dezelfde ziel hebben

In het totemisme geloofde mens dat mens en dier
een zelfde ziel konden hebben. Het oudste ons
bekende beeldje van een combinatie mens en
dier, het is meer dan 30.000 jaar oud. het werd
gevonden in Schwaben.

Het geloof dat mens en dier een zelfde ziel kon hebben zorgde wereldwijd, op grote afstand voor wat betreft ruimlte
en tijd voor combinaties van mens en dier in cultobjecten.
De sfinx van Gizeh toont een combinatie van een mensenhoofd en
een leeuwenlichaam, het omgekeerde van der Löwenmensch. Het totemisme was in antiek Egypte sterk bewaard in geloof en religieuze
praktijken.
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Van dier tot totem. Langoer wordt totemdier.
Het totemisme overleefde in het hindoeïsme.

Hanuman is een godheid in het Hindoeïsme, een combinatie van aap,
een langoer, en een mens. Klassieke illustratie.
Langoeren, apen die in India leven waren waarschijnlijk totems voor
groepen mensen.

Hanuman voorgesteld in een beeldhouwwerk. (links) Een moderne illustratie van Hanuman (rechts)
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Een tempel voor honden in karnataka, India.
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(Boven en onder) Een tempel voor ratten in India. de
ratten krijgen er o.a. melk, een luxeproduct voor Indiërs.

Lord Ganesha, de god olifant in het hindoeïsme
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Marc Vermeersch. geschiedenis van de mens
			

deel I. jagers en verzamelaars

Boek 2. de maatschappij van jagers en

In Boek 2 wordt de exodus van Homo sapiens uit Afrika en
de maatschappij van jagers en verzamelaars besproken.
De Tasmaniërs bieden ons een blik op een maatschappij die technisch
het minst gevorderd was. De weergaloze Australiërs stonden technisch
een stapje verder. Hun maatschappij werd uitvoerig gedocumenteerd vanaf
de helft van de negentiende eeuw. Vuurland is een andere uitpost van de
menselijke migratie waar verschillende stammen in barre omstandigheden
leefden. Aan het andere uiteinde van Amerika waren de eskimo’s er in geslaagd om met nieuwe technieken in de noordse ijswoestenij te leven. In
Afrika leefden de Khoisan tot voor kort waarschijnlijk op globaal dezelfde
manier als meer dan honderdduizend jaar geleden. De pygmeeën van het
Afrikaanse regenwoud leven sedert lang in symbiose met de Bantoeboeren
maar ze hebben hun levensstijl als jagers en verzamelaars soms tot vandaag
weten te behouden.
Aan de noordwestkust van Amerika bestond een atypische maatschappij
van jagers en verzamelaars. Bij deze zalmvissers was een klassenmaatschappij ontstaan met slavenhouders, slaven en vrije mensen.
Toen de moderne mens Afrika definitief verliet nam hij zijn technieken en
zijn ideologie (het geheel van zijn ideeën) mee naar de rest van de wereld.
De sporen daarvan zijn wereldwijd terug te vinden.
Jagers en verzamelaars geloofden dat de zielen van overleden clanleden
goedaardig waren voor hen. Het meedragen van botten en schedels was
wereldwijd verspreid. Leden van vijandige clans hadden slechte zielen. Uit
het begrip ziel ontwikkelde het begrip geest en het begrip god. Er waren
slechte geesten en slechte goden. De wereld van het bovennatuurlijke was
en weerspiegeling van het leven van jagers en verzamelaars.
De vroege mens bouwde een verbazingwekkende kennis op in verschillende terreinen: materiaalkennis en materiaalbewerking, geneeskunde,
rekenkunde, kennis van dieren en planten enzovoort. Het waren geen
landbouwers maar jagers en verzamelaars die er het eerst in slaagden om
een dier te domesticeren, de grijze wolf evolueerde bij de mens tot de
hond.
Zoals elke soort moest de mens zichzelf reproduceren. Daarvoor had
hij, als elke andere diersoort, de feitelijke voortplanting door middel van
seks nodig, de productie van voedsel maar op een moment ook van al
zijn ideeën van zijn ideologie. Toen de mens eenmaal gesproken taal had
verworven werd hij zich in een zeer langdurig proces bewust van zijn situatie. Alles waar hij zich bewust van werd zou vertaald worden in ideeën.
De mens vermeed incest, een biologisch gegeven. Dit gebruik werd bij de
bewustwording ervan omgezet in ideeën, in wetten op de exogamie.
De mens reproduceerde zich biologisch wat ideologisch werd vertaald
in de vooroudercultus die de oneindige keten van mensen en menselijke
kennis hielp reproduceren.

Ideologie, een product van de menselijke vooruitgang was noodzakelijk, had veel
voordelen maar het had ook één groot nadeel. Het hulpmiddel voor
de menselijke reproductie ging de mens bij tijd en wijl controleren.
Dit is duidelijk bij religie dat tegelijk een onderdeel was van de (re)
productie van de mens en zijn voedsel maar dat de mens ook een
vals bewustzijn gaf.

Een meisje van de Andaman-eilanden die de schedel van haar
zuster op haar rug draagt. Het meedragen van botten en schedels
was wereldwijd een onderdeel van de vooroudercultus, de oudste
religie.

De maatschappij van jagers en verzamelaars zoals
wij die kunnen kennen was definitief weg geëvolueerd van het

dierenrijk. Het was in veel opzichten een moderne maatschappij.
De mens wilde en had voor alles in zijn wereld en zijn maatschappij een verklaring. Hij wilde controle over zijn omgeving en zijn
maatschappij en had een ideologie die daar een uiting van was. Het
waren moderne mensen, fysiek en ideologisch gelijk aan ons. Het
grootste onderscheid tussen hen en ons is dat wij gebruik kunnen
maken van hun en onze geaccumuleerde kennis. Doorheen de
ontdekkingstocht naar de maatschappij van jagers en verzamelaars
moet duidelijk worden dat hun maatschappij, dat wat ze waren,
onze maatschappij diepgaand beïnvloed.

In dit boek worden een aantal hypothesen geformuleerd:
- Geweld is altijd inherent geweest aan de menselijke maatschappij.
- De mens moet om zich te reproduceren zich ook ideologisch
(gedefinieerd als het geheel van zijn ideeën) reproduceren. Ideologie,
zeker in de vorm van religie, kan de controle nemen over de mens.
Niet enkel religie: ook nazisme.
- Religie is een onderdeel van de menselijke ideologie en in
oorsprong ook onderdeel van de (re)productie van de menselijke
maatschappij. Interessant i.v.m. religie lijkt me verder:
- De vooroudercultus is de oudste van alle religies.
- Alle ideeën over het bovennatuurlijk komen oorspronkelijk uit de
sfeer van de reproductie.
- De heerschappij van mannen was in de eerste plaats gebaseerd op
mannelijke bondgenootschappen, in de tweede plaats op geweld.
- De oorsprong van kunst als een bijproduct van de eigenschappen
die de mens had ontwikkeld om zich te reproduceren. De mens had
daardoor drie grote interesses die in kunst altijd voorkwamen: mensen (biologische reproductie, maar ook ruimer), dieren (voedsel)
en een grote aanleg om vormen, kleuren, licht, patronen enzovoort
te herkennen waarvan de basis volgens mij ligt in het zoeken en
Tasmanië was één van de uiteinden van de Afrikaanse exodus ongeveer 80.000 geleden. De Tasmaniërs leefden sedert ongeveer 8.000 herkennen van eetbare planten en vruchten. Vandaar onze capaciteit
om b.v. ook abstracte kunst te smaken.
jaar geleden geïsoleerd. Technisch waren ze minst ver gevorderd.
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Namen van Australische stammen worden vaak op meerder manieren geschreven.
Het beste overzicht en beel kruisreferenties op:
http://www.samuseum.sa.gov.au/orig/tindale/hdms/tindaletribes/about.htm
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Verspreid over Australië leefden een paar honderd stammen die in verschillende klimaatzones toch een verrassend . Voor antropologen is
Australië sedert het einde van de negentiende eeuw een belangrijk studiegebied geweest.
Het zuidelijk eiland Tasmanië telde misschien slechts 4.000 inwoners maar het is even interessant als het vasteland.
VIII. De maatschappij van jagers en verzamelaars
1. De biologische veranderingen van mensaap tot mens
Woord vooraf. Prof Dr. Rik Pinxten			
2. Levensverwachting van de vroegste mensen, gezondI. Restgroepen uit Afrika in Azië
heid
II. Restgroepen uit Afrika in Oceanië
3. De verhouding man – vrouw
1. Papoea-Nieuw-Guinea, rond 70.000 BP
4. Spel en sport, zang en dans
2. Melanesië
5. De productiewijze van jagers en verzamelaars
3. Australië
6. Macht in de maatschappij van jagers en verzamelaars
4. Tasmanië
Een klassenmaatschappij aan de noordwestkust van Amerika
5. De Austronesische expansie naar Micronesië en Polynesië
7. De grote taalgroepen in de wereld
III. Van Indië naar Europa en de rest van Azië
IX. De ideologie van jagers en verzamelaars
IV. Van Siberië naar Amerika
1. De uitgebreide kennis van jagers en verzamelaars
V. Afrika na de tweede exodus
De hond, het eerste huisdier
VI. De Levant tijdens en na het LGM, voor de landbouw
2. Religie, een onderdeel van de ideologie
VII. Jagers-verzamelaars in het recente verleden
Definities van religie
1. De Afrikaanse pygmeeën
Vooroudercultus en het geloof in de ziel
2. De Khoisan van Zuidelijk Afrika
3. De eskimo’s of Inuit
Inhoud van Boek 2, de maatschappij van jagers en verzamelaars

1.1.
Van Pan tot
Homo Sapiens

Promotie

Eerste boek van Deel 1 van: “De geschiedenis van de Mens”

Marc Vermeersch

De verspreiding van Homo sapiens over de wereld • Indië, tweede
basis • Zwarte mensen in Tasmanië, de Andaman-eilanden, Maleisië,
Thaïland… • De Australische Aboriginals • Europa bevolkt uit
Centraal-Azië en de Levant • Siberiërs naar Amerika • De Levant
voor de landbouw • Pygmeeën, Khoisan en Inuit x Slaven aan de
Amerikaanse noordwestkust • De grote taalgroepen • Economie
• Macht • Ideologie • Techniek • De oorsprong van religie •
Man–Vrouw • Groepshuwelijk en het ontstaan van het koppel
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M. Vermeersch
Deel I Boek 2
De Maatschappij
van Jagers en
Verzamelaars

De Geschiedenis van de Mens

- 25 € in plaats van 34,90 € per boek
- bij aankoop van beide boeken: 45 € i.p.v. 50 €
Verzendkosten: 5 € voor een boek (30 € totaal),
8 € voor beide boeken (53 € totaal).
Vragen? mail marc.vermeersch@gmail.com
Indien het boek over het doctoraat bijbesteld
wordt dan komt de totale prijs op:
45 € + 25 € = 65 € (5 € korting).
De verzenkosten blijven op 8 €. (73 € totaal)
Het juiste bedrag storten op rekeningnummer
290-023986-505 van Uitgeverij P&P

1.2. De Maatschappij van Jagers en Verzamelaars

De geschiedenis van de mens.

1.1. Van Pan tot Homo Sapiens

Van Pan tot
Homo Sapiens

De Maatschappij van
Jagers en Verzamelaars
Tweede Boek van Deel I van: “De Geschiedenis van de Mens”

Marc Vermeersch
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boek_02_alles_01.indd 1

18/08/2008 21:10:59

De relatie tussen mens, dier en natuur in de vroege geschiedenis. Het totemisme.
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Totemisme in Noord-Amerika

Een sjamaan van de blackfoot indianen verkleed, met een wolvenvacht.
Hieronder: site ‘Animal Spirits’
http://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-culture/animal-spirit.htm
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Marc Vermeersch			

Enkele andere begrippen
animisme: Het animisme, het geloof in het bestaan van zielen, is dus basiselement van de vooroudercultus en alle andere historische religies die er uit gegroeid zijn. Bij uitbreiding geloofden jagers en verzamelaars ook dat dieren, planten, objecten enzovoort een ziel konden hebben. (Anisme is afgeleid van
het latijnse woord ‘anima’, ziel). Het animisme is dus zelf geen religie maar een essentieel element, een
geloofspunt.
sjamanisme: Soms wordt sjamanisme als een religie voorgesteld. Daar is geen grond voor, evemin als
men zou kunnen spreken van religies als priesterisme, imamisme, rabijnisme enzovoort. Sjamanen waren
en zijn wel de oudste priesters van de mensheid. “De sjamaan kon een heler, een medium, een raadgever zijn
in verband met zaken van de bovennatuurlijke, spirituele wereld. Het was vaak ook een medicijnman die een
nog grotere kennis had van het menselijke lichaam en geneeskundige planten dan de gemiddelde jager-verzamelaar. In veel culturen aten sjamanen hallucinerende planten of paddestoelen. In combinatie met dansen konden
ze in trance geraken en vielen ze soms bewusteloos. Sjamanen voelden bij de meeste volkeren zelf hun roeping.
Indien ze er in slaagden een paar zaken juist te voorspellen of te beïnvloeden werden ze door de gemeenschap
aanvaard en kregen ze van bestaande sjamanen een vorm van opleiding.
Sjamanen waren één van de eerste met zekerheid gekende gespecialiseerde personen in de lange geschiedenis van
jagers en verzamelaars. Dit wil niet zeggen dat zij slechts sjamanen waren. Om aan hun kost te komen moesten
zij ook jagen en verzamelen.”
religie: (als geloof ): Religie is het geloof in het bestaan van een bovennatuurlijke werkelijkheid.
religie: (als maatschappelijk verschijnsel): religie als maatschappelijk verschijnsel is een onderdeel van de
ideologie van die menselijke gemeenschappen. Ze heeft als hoofddoel de menselijke gemeenschappen te
(re)produceren. Zij zorgt bij jagers en verzamelaars in belangrijke mate voor de samenhang van de clan/
stam.
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Recente (2012) foto Indiêrs die zich verkleed hebben als Lord Hanuman. De identificatie tussen mens en dier
is groot, vaak compleet.

