
MENS ZĲN IN HET PLEISTOCEEN
BIANCA JANSSEN GROESBEEK

Het Pleistoceen roept beelden op van grote sneeuwvlakten,
wolharige mammoeten en Neanderthalers die op hen jagen
terwijl anatomisch moderne mensen schilderingen op de wand
maken in grotten waar niet lang daarvoor een grottenbeer uit
haar winterslaap is ontwaakt. Deze beelden vertellen een
verhaal van het overwinnen van de kou en van een
vooruitgang in de ontwikkeling van de mens. Het Pleistoceen
is echter een periode van ruim 2,5 miljoen jaar waarin koude
en warme perioden elkaar afwisselden. Dat betekent dat er
perioden zijn waarin het klimaat in Noord-Europa zo streng is
dat het meeste leven er uitsterft of wegtrekt. Maar niet
overal in de wereld heeft het veranderende klimaat hetzelfde
effect. Tijdens het Pleistoceen, dat zo’n 2,6 miljoen jaar
geleden begon en ongeveer 11.000 jaar geleden eindigde,
leefden er mensen verspreid over de wereld. Hoe reageerden
zij op deze ingrijpende klimatologische veranderingen? Dit is
een lastige vraag, want over welke mensen hebben we het?

Aan het begin van het Pleistoceen was onze soort er nog niet
en er waren ook geen Neanderthalers. Sterker nog, er leefden
homininen (mensachtigen inclusief mensen) in Afrika die we
geen mensen noemen, zoals de laatste Australopithecinen en
de Paranthropus-soorten. Al deze verschillende soorten
leefden in verschillende landschappen, in verschillende
klimaten en verschillende tijden. Het is onmogelijk om te
achterhalen wat er precies in de levens van deze mensen en
mensachtigen gebeurde en hoe ze hun leven ervaarden. Toch
hebben we sinds de ontdekking van Neanderthalers het
uiterlijk en het gedrag van uitgestorven mensen
geïnterpreteerd. Daarbij hebben we ons niet laten
weerhouden door gebrek aan bewijs. Botten en stenen
toonden ons een fragment van ons verleden en onze fantasie
en vooroordelen vulden de rest in. Hoe klein het fragment
was dat we zagen, wordt langzaam duidelijk nu we een steeds
gedetailleerder beeld krijgen dankzij nieuwe opgravings- en
onderzoekstechnieken, het reconstrueren van de omgeving
waarin deze mensen leefden en het analyseren van het
verspreidingsgebied en de mobiliteit van verschillende (zowel
mensen als andere) soorten.
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Door de mogelĳkheid om ge-
detailleerder op te graven
en te onderzoeken komt er
een ander beeld naar voren

van het leven van vroegere mensen en
vooral van de Neanderthalers. Dit leidt
tot nieuwe antwoorden op oude vragen
en dwingt ons tot een uitdagende her-
ziening van ons beeld over hen en over
onszelf. Wat weten we nu over het
leven van de mensen in het Pleisto-
ceen? Wat zegt dit over de complexiteit
van hun leven en hun interactie met
hun omgeving? Onze kennis over de
manier waarop verschillende homini-
nen tĳdens het Pleistoceen op de ver-
schillende continenten leefden, is
groter naarmate het korter geleden is.
Dit lĳkt een open deur maar het is toch
belangrĳk om dit goed tot ons te laten
doordringen. We zĳn namelĳk te snel
geneigd te stellen dat vroegere mensen
dommer waren dan wĳ en we voelen
ons gesteund door gebrek aan bewĳs
van onder andere complexe (stenen)
werktuigen. We zien dus onze aanname
dat uitgestorven mensen minder cogni-
tief ontwikkeld waren, bevestigd door
het ontbreken van bewĳs. Hoewel een
grotere herseninhoud bĳ primaten tot
op zekere hoogte een indicatie is van
een groot vermogen tot cognitieve
vaardigheden, zegt dit niet alles. En dat
vooroordelen tegen vroegere mensen
ons parten spelen, is duidelĳk te zien in
de moeite die we hebben om Neander-
thalers als volwaardige mensen te zien.
Onze redenering? Ze moeten wel
dommer zĳn, anders waren ze niet uit-
gestorven. Stephen Jay Gould wees ons
al op de fout in deze redenering door
op te merken dat bacteriën de meest
succesvolle organismen ooit zĳn, maar
de redenering blĳft hardnekkig volhar-
den. De hoogste tĳd om met een frisse
blik naar onze menselĳke familie te
kĳken.

AFRIKA; DE GROTE
DIVERSITEIT AAN
MENSACHTIGEN
Laten we eerst naar Afrika gaan. Ge-

durende het gehele Pleistoceen leven er
op dit continent mensen of mensachti-
gen. Aan het begin van het Pleistoceen,
ruim 2,5 miljoen jaar geleden, vinden
we hier wel homininen, maar echte
mensen - van het geslacht Homo - zĳn
er dan nog niet; althans we hebben hier-
voor geen fossiel bewĳs. Wie zĳn er
dan wel? In Zuid-Afrika loopt het tĳd-

perk van Australopithecus africanus op
haar eind. Dit is de mensachtige die we
het langst kennen. Inmiddels hebben we
honderden fossielen van deze soort en
zodoende weten we aardig wat over de
anatomie, maar over het gedrag kunnen
we veel minder zeggen. Wel maakt die
anatomie aannemelĳk dat Au. africanus
zowel op twee benen kon lopen als
goed aangepast was aan het klimmen in
bomen. Ook vermoeden we een dieet en
gedrag dat vergelĳkbaar is met dat van
chimpansees.

In Oost-Afrika leven aan het begin
van het Pleistoceen nog Australopithe-
cus garhi, Paranthropus aethiopicus en
Paranthropus boisei. De eerste is in
hersencapaciteit vergelĳkbaar met Au.
africanus. Op dezelfde vindplaats als
Au. garhi zĳn fossielen van grote zoog-
dieren zoals antilopen gevonden met
snĳsporen. Het is niet zeker dat Au.
garhi deze dieren geslacht heeft, maar
er is daar in ieder geval een hominine
soort geweest die op hen joeg of hen
met stenen werktuigen bewerkte nadat
andere predatoren hen gedood hadden.
P. aethiopicus en P. boisei waren vege-
tariërs.

Al deze homininen waren rechtop
lopende mensapen, waarbĳ de Australo-
pithecinen in gedrag waarschĳnlĳk iets
meer op chimpansees leken met hun ge-
varieerde dieet van noten, fruit en soms
vlees, en het geslacht Paranthropus
waarschĳnlĳk meer op gorilla’s, zowel
in uiterlĳk en gedrag als in dieet. Het
gebruik van werktuigen door soorten
van beide geslachten kwam als een ver-
rassing voor de antropologen, maar ei-
genlĳk zou dat ons niet moeten verba-
zen. We weten immers dat ook chim-
pansees stenen werktuigen gebruiken.
En ze gebruiken ook stokken om
mieren uit hun nest te vissen of galago’s
(Galago senegalensis), die overdag in
holle bomen slapen, aan hun speer te
rĳgen.

Wat later in het Pleistoceen leven in
Afrika vrĳwel alleen nog mensachtigen
van het geslacht Paranthropus. Een uit-
zondering is Australopithecus sediba.
Deze soort leeft iets minder dan 2 mil-
joen jaar geleden in Zuid-Afrika. Ze is
in 2008 ontdekt en is interessant door
haar anatomie en het nog late voorko-
men van dit geslacht. De anatomie van
de benen, enkel en voet van deze soort
laat een mix zien van primitieve (over-

eenkomend met oudere soorten) en af-
geleide (voor het eerst bĳ deze soort
verschenen) kenmerken. Ook Au.
sediba klimt nog in bomen. Wanneer ze
rechtop loopt, is dat op een unieke
manier. Het is mogelĳk dat deze soort
werktuigen gebruikte, maar deze zĳn
niet gevonden.

Veel meer valt er over het gedrag van
deze mensachtigen niet te zeggen, want
we kennen slechts fragmenten van de
verschillende soorten, verspreid over
heel Afrika. Hoe groot het hiaat is in
onze kennis wordt duidelĳk wanneer
we ons realiseren dat we over het alge-
meen van slechts 3% van alle uitgestor-
ven primatensoorten fossielen vinden.
Daar komt bĳ dat het tropische klimaat
van veel Afrikaanse landen niet gunstig
is voor het overleven van fossiel mate-
riaal. Maar het grootste probleem komt
door het feit dat we slechts 5% van
Afrika – het grootste continent – onder-
zocht hebben. Niet omdat er in oerwou-
den niets te vinden zou zĳn. Het klopt
dat de zuurdere grond van een bos fos-
silisatie bemoeilĳkt en ook is het lasti-
ger om in oerwouden op te graven
omdat het opengewerkte terrein meteen
weer overgroeid raakt. Maar de belang-
rĳkste reden dat er zo weinig in Afrika
opgegraven is, heeft te maken met de
koloniale geschiedenis. De fossielen
die we kennen zĳn voor een groot deel
gevonden in voormalige Britse kolo-
niën. En als we fossielen van deze oude
mensachtigen vonden, zochten we niet
naar werktuigen want we wisten tens-
lotte zeker dat alleen ons geslacht
Homo werktuigen gebruikte! Wat we
door deze overtuiging aan informatie
hebben gemist zullen we nooit weten.

Vanaf 2 miljoen jaar geleden zien we
de echte mensen, dat wil zeggen van
het geslacht Homo, verschĳnen in
Oost-Afrika. Vroeger dachten weten-
schappers dat met Homo habilis het ge-
bruiken en maken van werktuigen
begon, maar inmiddels zĳn er werktui-
gen bekend van 3,3 miljoen jaar oud.
Die werden dus gemaakt ruim voor het
begin van het Pleistoceen, toen het
geslacht Homo nog niet bestond. Dit
betekent dat het maken van werktuigen
ouder is dan het geslacht van de
mensen. Maar eigenlĳk wisten we dat
allang. Behalve chimpansees zĳn er
vele andere diersoorten die werktuigen
gebruiken én maken.
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Ook het geslacht Homo evolueert en
deze evolutie leidt tot vele verschillen-
de soorten. Dachten we eerst dat de
menselĳke evolutie een min of meer
rechte afstammingslĳn was van mens-
apen via mensachtigen naar onze soort,
nu weten we dat er vele verschillende
soorten waren die tegelĳkertĳd (maar
niet per se op dezelfde plaats) leefden.
Behalve Homo habilis zien we Homo
rudolfensis, H. ergaster en de laatst
ontdekte H. naledi die erg primitieve
kenmerken, lĳkend op australopitheci-
nen, combineert met meer moderne,
vergelĳkbaar met Neanderthalers en
Homo sapiens. Het was een verrassing
voor de wetenschap dat zo kortgeleden
(300.000 jaar) een mensensoort leefde
die zulke primitieve kenmerken had.
Ook de combinatie van deze kenmer-
ken kwam als een verrassing. Deze
soort laat zien dat de evolutie van de
mens niet eenvoudig, lineair is
verlopen.

Ook Homo sapiens evolueert op het
Afrikaanse continent. Er zĳn fossielen
uit Kenia, Zuid-Afrika en Ethiopië; en
de fossielen uit Jebel Irhoud in Zuid-
west-Marokko worden nu gedateerd op
300.000 jaar. Er is een enorme variatie

in de schedels van deze mensen en we-
tenschappers denken dat er niet één
plaats in Afrika is aan te wĳzen waar
Homo sapiens is ontstaan, maar dat er
multiregionale evolutie heeft plaatsge-
vonden. Dat wil zeggen dat de soort
lokale aanpassingen heeft, maar dat er
voortdurend uitwisseling is geweest
van genetisch materiaal. Met Homo
sapiens zien we ook een grotere varia-
tie in stenen werktuigen en kunst.
Vooral de Blombos-grot in Zuid-Afrika
is interessant omdat daar een werk-
plaats voor het bewerken van oker is
gevonden van 73.000 jaar oud. Oker is
een verzamelnaam van zachte stenen
die ĳzeroxiden bevatten. Het kent ver-
schillende toepassingen, onder andere
in voedsel, als medicĳn, als bescher-
ming tegen de zon, als onderdeel in
lĳm en als kleurpigment in kunst. De
vraag rĳst dan ook of met sapiens ook
‘de mens’ ontstaat die symbolisch kan
denken. Dit is lange tĳd aangenomen,
maar de laatste decennia zĳn er steeds
sterkere aanwĳzingen dat een scherpe
grens tussen Homo sapiens en andere
mensen niet te verdedigen valt. De
hoogste tĳd om eens op andere plekken
op aarde te kĳken.

HET VERRE OOSTEN;
VERSPREIDING OVER
DE WERELD
Vanaf ongeveer twee miljoen jaar ge-

leden zĳn er mensen buiten Afrika te
vinden. De eerste soort die we buiten
Afrika vinden is Homo erectus, een
mensensoort die rechtop loopt en aan-
zienlĳk meer vlees eet dan de oudere
mensensoorten. Het vertrek uit Afrika
valt samen met flinke klimatologische
fluctuaties die het mogelĳk maken om
vanuit Afrika het Midden-Oosten te be-
reiken. Van daaruit breidt Homo erectus
zĳn leefgebied uit tot aan de uithoeken
van China.

Wĳ gaan naar Indonesië. Een half
miljoen jaar geleden leefde Homo erec-
tus op Java. Van H. erectus zĳn de
vuistbĳlen bekend en lang is gedacht
dat dat de enige werktuigen waren die
deze soort gebruikte. Tot iemand naar
zoetwatermosselen keek in de Dubois-
collectie en ontdekte dat H. erectus
deze dieren at; H. erectus was dus niet
slechts een vleeseter. Maar dat is niet
alles. De schelpen zĳn doorboord pre-
cies op de plek waar de mossel haar
schelp met een spier dichthoudt. De
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Het is een van de meest algemene
Afrikaanse primaten.
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gaten zĳn gemaakt door met een scherp
instrument, zoals bĳvoorbeeld een
haaientand, door de schelp heen te
boren. Dit vereist precieze manipulatie.
Als klap op de vuurpĳl is één schelp
gebruikt als werktuig en is een andere
gegraveerd. De reden van de gravure is
onduidelĳk.

Deze ontdekking laat zien dat H.
erectus in staat was tot heel complex
gedrag. Deze mens joeg niet alleen op
landdieren, maar maakte gebruik van
de natuurlĳke omgeving waarin zĳ zich
bevond en kon zich aanpassen aan wat
beschikbaar was. Daarbĳ gebruikte ze
niet slechts één soort werktuig, de
vuistbĳl, maar ook werktuigen van
meer vergankelĳk materiaal zoals
schelpen en mogelĳk haaientanden
waarmee ze secure taken kon uitvoe-
ren. De leefwereld van Homo erectus
was dus aanzienlĳk rĳker dan we
dachten.

Op Indonesië sneuvelt ook een
andere aanname; dat kunst in Europa
ontstaan is. In de Blombos-grot in
Zuid-Afrika zĳn wel kunstuitingen van
meer dan 70.000 jaar oud gevonden,
maar hier betrof het voornamelĳk het

gebruik van pigmenten, kralen gemaakt
van schelpen, gegraveerd oker en een
stuk dat bestaat uit enkele geometrische
lĳnen en misschien een voorbeeld is
van rotskunst. Figuratieve kunst, zo
dacht men, zien we voor het eerst ver-
schĳnen in de grotten van Frankrĳk,
Spanje en andere Europese landen. Een
datering van grottenkunst uit Sulawesi,
Indonesië, weerlegde deze aanname.
Met een nieuwe dateringstechniek is
het mogelĳk om calciumcarbonaat dat
zich op de schilderingen heeft afgezet
met radioactief uranium te dateren. Dit
geeft een minimale ouderdom. Soms is
het zelfs mogelĳk om de lagen onder
de schilderingen te dateren, wat een
maximum datering oplevert. De oudste
grottenkunst in Sulawesi is ruim 45.000
jaar oud. In 2020 heeft een nieuwe
manier van kalibratie van C14 een
datering van de oudste grotschilderin-
gen van de Chauvet-grot in Frankrĳk
opgeleverd van 36.500 jaar oud. De
grottenkunst in Sulawesi is dus ouder
dan de oudst bekende kunst uit Europa.

Weer zien we dat onze aannames
over vroegere mensen geleid hebben
tot een onderschatting van hun kunnen.
Natuurlĳk is het belangrĳk om af te

gaan op de bewĳzen die we hebben en
niet vrĳ te speculeren over mensen uit
het verleden zonder een basis in feiten.
Maar nu beschouwen we de afwezig-
heid van bewĳs als bewĳs voor afwe-
zigheid en dit heeft als gevolg dat we
minder alert zĳn op mogelĳk bewĳs.

In het Verre Oosten leefden behalve
Homo erectus en Homo sapiens ook de
mysterieuze Denisova-mensen. Deze
mensen kennen we eigenlĳk alleen via
hun DNA. Dit laat zien dat deze
mensen nauw verwant zĳn aan Homo
sapiens en nog nauwer aan H. neander-
thalensis. Misschien hebben we al
schedels of andere fossielen van deze
mensen gevonden zonder dat we ze
herkend hebben. We weten wel dat er
Neanderthalers waren met Denisova-
DNA. Er leven zelfs nu nog mensen bĳ
wie een klein percentage van het DNA
van Denisova-mensen afkomstig is.
Dat laat zien dat er in ieder geval in-
teractie was tussen de verschillende
mensengroepen die leidde tot uitwisse-
ling van DNA.

Op het Indonesische eiland Flores
leefde meer dan 50.000 jaar geleden
Homo floresiensis, op het Filipĳnse

Grotschildering in de Pettakere grot,
Sulawesi.
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Luzon rond dezelfde tĳd Homo luzo-
nensis. Hoe rĳk was hun leven? En hoe-
veel andere mensen waren er in Azië?
Onze kennis wordt helaas beperkt door
het ontbreken van sedimentlagen met
homininen en door de hoge zeewater-
standen. Tĳdens de glacialen van het
Pleistoceen zat veel water vast in
sneeuw en landĳs. De zeespiegel daalde
en er ontstonden kuststreken die inmid-
dels in de zee verdwenen zĳn. Toen tĳ-
dens de opwarming na de laatste ĳstĳd
de zeespiegel weer steeg, verdween alle
informatie over mensen die langs de
kust leefden of via de kust hun leefge-
bied in Azië uitbreidden, in de zee.

EUROPA; WAT
BETEKENT MENS ZĲN
TĲDENS HET
PLEISTOCEEN?
Via het Midden-Oosten bereiken

mensen ook meerdere malen Europa.
Soms vinden we voetsporen, zoals de
ongeveer 900.000 jaar oude voetstappen
in Happisburgh in Engeland, mogelĳk
gemaakt door Homo antecessor die we
rond die tĳd ook in Atapuerca in Spanje
vinden. Of de 80.000 jaar oude voetaf-
drukken gemaakt door een kleine groep

van tien tot dertien jonge Neandertha-
lers, kinderen en adolescenten, in Le
Rozel aan de Normandische kust in
Frankrĳk. Vaker hebben ze werktuigen
of skeletmateriaal van zichzelf of van
de dieren die ze aten achtergelaten. De
Neanderthalers spreken misschien wel
het meest tot de verbeelding. Over deze
mensen is de laatste decennia door in-
genieus en zeer nauwkeurig onderzoek
veel meer bekend geworden. Daarom is
het interessant om aan de hand van deze
mensen een beter beeld te krĳgen van
het leven in het laat-pleistocene Europa.

Hoewel ze lang ondergewaardeerd
zĳn, is de wetenschap er nu van over-
tuigd dat Neanderthalers (Homo nean-
derthalensis) intelligente mensen
waren die niet onderdeden voor de
Homo sapiens die gelĳktĳdig met hen
leefden. Onderzoek aan stenen werktui-
gen kan veel onthullen over het leven
van de Neanderthalers. Allereerst zĳn
daar natuurlĳk de werktuigen zelf. Mi-
croscopisch onderzoek kan niet alleen
boven water krĳgen hoe ze gemaakt
zĳn, maar ook hoe ze zĳn gebruikt. Bĳ
gebruik blĳft altĳd wat materiaal achter
en dat geeft inzicht in wat er bewerkt
is. Ook geeft experimenteel onderzoek

veel inzicht in welke sporen een werk-
tuig achterlaat op botten van geslachte
dieren. Het in elkaar passen van afsla-
gen geeft een beeld van het maakpro-
ces. Gecombineerd met onderzoek naar
de herkomst van het materiaal van de
werktuigen vertelt ons dit iets over de
mobiliteit van de Neanderthalers. Maar
Neanderthalers gebruikten niet alleen
stenen werktuigen. Ze maakten werk-
tuigen van bot en hout en waren ook in
staat om samengestelde werktuigen te
maken waarbĳ ze de verschillende
onderdelen met vezels en lĳm aan
elkaar bevestigden. Ze bewerkten
huiden die waarschĳnlĳk als kleding en
matten werden gebruikt. Hoewel er
geen naalden zĳn gevonden, wil dat
niet zeggen dat ze geen kleding ge-
maakt hebben, want je kunt ook met
stenen gaten maken in een huid. Wel is
zeker dat ze oker gebruikten als kleur-
pigment en waarschĳnlĳk ook voor
andere toepassingen.

Neanderthalers maakten gebruik van
verschillende soorten locaties: plekken
waar ze grote dieren slachtten, kleine
tĳdelĳke kampen en kampen waar ze
langere tĳd verbleven. In die laatste
kampen zie je een ordening van func-

TD6, de vindplaats van Homo
antecessor, Gran Dolina, Atapuerca.
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ties; plekken waar ze sliepen, huiden
bewerkten, vlees rookten. Het valt niet
altĳd mee om zo gedetailleerd te
kĳken. Dit hangt vooral af van de
manier waarop de site bewaard is ge-
bleven. Maar als je geluk hebt, kun je
zelfs zien wat de laatste maaltĳd voor
vertrek was. Of dat Neanderthalers in
staat waren om vuren van verschillende
temperaturen te maken zodat ze de
vuren voor andere taken konden ge-
bruiken. Het roken van vlees is al ge-
noemd, maar ook het bewerken van
huiden, het bereiden van voedsel,
predatoren op afstand houden en zelf
warm blĳven.

Helaas krĳgen we niet overal zo’n
goed beeld van wat de Neanderthalers
deden. In Nederland vinden we
bĳvoorbeeld voornamelĳk stenen
werktuigen. Er is slechts weinig skelet-
materiaal bekend en het is dan ook erg
moeilĳk om een goed beeld te krĳgen
van de Neanderthalers die in Nederland
leefden. Dit is echter wel relevant
omdat inmiddels duidelĳk is geworden
dat deze mensen niet zomaar een
homogene groep vormden, maar zich
aanpasten aan de omgeving waarin ze
leefden. In het noorden van Europa
zullen ze andere planten en dieren
hebben aangetroffen dan in het zuiden.
Een glimp hiervan zien we in Gibraltar,
waar Neanderthalers klauwen van roof-
vogels hebben verzameld en mogelĳk
als sieraad hebben gebruikt – al zĳn
andere of meerdere toepassingen ook
denkbaar. Dat betekent ook dat de ver-
schillende groepen andere ervaringen
hadden, vergelĳkbaar met moderne
mensen die nu op verschillende
breedtegraden in Europa wonen. Het
maakt uit of je in Noord-Europa woont
of aan de Middellandse zee. Wel is dui-
delĳk dat deze mensen nomaden
waren. Daardoor moeten ze hun omge-
ving als woonplek hebben ervaren in
plaats van simpel als een ruimte waarin
hun woning staat. En ze hadden in-
vloed op hun omgeving door de manier
waarop ze die exploiteerden.

AMERIKA; IMPACT OP
DE OMGEVING
In Azië leefden verschillende mensen

en van Homo erectus kunnen we in-
middels zeggen dat zĳ haar leefomge-
ving kon exploiteren. Deze omgeving
beïnvloedde dus het gedrag van H.
erectus. Maar zoals we bĳ de Neander-

thalers in Europa zagen, beïnvloedden
de mensen van het Pleistoceen ook hun
omgeving. Om enigszins inzicht te krĳ-
gen in die impact vertrekken we naar
het Amerikaanse continent.

Hier vinden we alleen Homo sapiens.
Er is bewĳs van bewoning in Zuid-
Amerika dat zo’n 15.000 jaar oud is en
in Noord-Amerika is er zelfs bewĳs van
bewoning dat 24.000 jaar oud is, in de
Bluefish grotten in Yukon, Canada. Alle
andere mensachtigen zĳn dan inmiddels
uitgestorven. Rond 12.700 jaar geleden
verdwenen veel grote diersoorten in
Noord-Amerika. De vraag is waardoor
de megafauna uitstierf. Was klimaatver-
andering aan het eind van het Pleisto-
ceen de oorzaak of dreef Homo sapiens
deze dieren tot uitsterven? Even leek
het erop dat de Clovis-mensen de schul-
digen waren omdat hun komst in
Noord-Amerika rond 13.000 jaar gele-
den samenviel met het verdwĳnen van
de grote diersoorten. Het idee was dat
deze mensen massaal grote grazers af-
slachtten waardoor de populaties in-
stortten. Er is echter geen bewĳs voor
deze ‘overkill’. Was het dan toch het
klimaat? Helaas hoef je geen massale
slachtingen uit te voeren om uiteindelĳk
het uitsterven van diersoorten te ver-
oorzaken. Een systematische exploitatie
van een leefomgeving volstaat. En waar
er geen bewĳs is voor massale afslach-
ting is er wel wereldwĳd een verband
tussen het arriveren van Homo sapiens
en het verdwĳnen van diersoorten. Dit
verband kan niet eenduidig worden aan-
getoond tussen klimaat en uitsterven.
De expansie van mensen over de aarde
heeft dus grote gevolgen gehad voor de
overige soorten.

MENSEN IN HET
PLEISTOCEEN
Wanneer we nauwkeuriger kunnen

kĳken, zien we mensen in het Pleisto-
ceen die een rĳkere leefwereld hadden
dan we dachten. We zien dat bĳ Homo
erectus aan het gebruik van een breder
scala aan werktuigen en voedselbron-
nen, maar vooral bĳ Homo neandertha-
lensis die door Eurazië trok en zich
aanpaste aan verschillende omstandig-
heden waaronder de extreme kou van
de ĳstĳden. De Neanderthaler deed niet
onder voor de anatomisch moderne
mens. Dat betekent dat ook de Nean-
derthaler een rĳke ervaringswereld
moet hebben gehad. We krĳgen hiervan

een indruk wanneer we het gebruik van
oker als pigment beschouwen of hun
beschilderde schelpen vasthouden. We
weten ook dat Neanderthalers,
Denisova-mensen en de vroegere
Homo sapiens elkaar tegenkwamen en
samen nakomelingen kregen. Wat
dachten deze mensen van elkaar? Hoe
goed begrepen ze elkaar?

We weten niet letterlĳk wat die
mensen dachten - hier wreekt zich de
grens van de wetenschap - maar we
kunnen wel een aantal dingen rede-
lĳkerwĳs afleiden. Dit is iets anders
dan wild speculeren. We weten dat de
mensachtigen uit het vroege Pleisto-
ceen van Afrika nauwer aan ons ver-
want zĳn dan de chimpansee of de
bonobo, mensapen die onze meest
nauwe nog levende verwanten zĳn.
Primatologisch onderzoek heeft aange-
toond hoezeer het gedrag van deze
mensapen overeenkomt met dat van
ons. We mogen dan niet precies weten
hoe een chimpansee de wereld ervaart,
we weten wel dat ze emoties heeft,
zichzelf doelen stelt, een zelfbeeld
heeft. We denken vaak dat wĳ onze
emoties de baas zĳn en dat rationaliteit
ons kenmerkt. De filosoof Mary Midg-
ley beargumenteert echter hoe belang-
rĳk emoties zĳn. Mensen en veel
dieren met ons zĳn geïntegreerde een-
heden van emotie en rationaliteit. Dit
betekent dat we gedreven worden door
emoties die betekenis en waarde geven
aan een situatie, waardoor we een ratio-
nele keuze kunnen maken. Het maakt
dus uit dat we bang zĳn wanneer er een
leeuw op ons af komt rennen, want
door onze angst kunnen we prioriteiten
stellen en kiezen om op de vlucht te
slaan in plaats van gewoon te blĳven
zitten om bessen te eten die we aan het
plukken zĳn. Aangezien deze structuur
van keuzes maken aanwezig is bĳ alle
primaten, kunnen we dus iets zeggen
over de belevingswereld van de Austra-
lopithecinen. Ook zĳ ervoeren hun om-
geving als betekenisvol, hadden voor-
keuren en maakten keuzes. We zĳn
lichamelĳke wezens temidden van
andere lichamelĳk wezens voor wie de
omgeving een geleefde omgeving is die
onmiddellĳk betekenis heeft. Het waar-
nemen van de wereld als betekenisvol
is onontkoombaar voor ons, maar ook
voor andere dieren. Wanneer je je dit
realiseert dan wordt duidelĳk dat je dus
tot op zekere hoogte toegang hebt tot
de ervaring van anderen.
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Een neanderthaler en een anatomisch
moderne mens. Hoe keken mensen in
het Pleistoceen tegen de wereld aan?

Enkele schedels van mensen, met
links bovenaan Homo floresiensis en
rechts bovenaan Homo
neanderthalensis.
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Bĳ Denisova-mensen, Neandertha-
lers of vroege Homo sapiens gaat het
over mensen. Misschien niet helemaal
zoals wĳ, maar mensen niettemin. Toch
is het belangrĳk niet te enthousiast te
zĳn met vergelĳken want in de details
kunnen ervaringen zeer verschillen en
dus lopen we het risico om slechts een
beperkt perspectief te schetsen. Zo
zullen Neanderthalers die een noma-
disch leven leidden, hun leefomgeving
anders ervaren hebben dan een 21e-
eeuwse Europese stedeling. Wat
kunnen we wel zeggen? Emoties
worden beïnvloed door interactie met
onze omgeving, zowel de menselĳke
als de niet-menselĳke. We zĳn ons er
misschien niet meer zo van bewust,
maar mensen hebben een intieme band
met hun omgeving. Deze was vroeger
waarschĳnlĳk prominenter, om ver-
schillende redenen. Ten eerste leefden
al deze mensen in nauwer contact met
de natuur dan tegenwoordig en zullen
ze zich hier bewust dan wel onbewust
onderdeel van hebben gevoeld. Ten
tweede was er letterlĳk meer natuur. Of
misschien moeten we dit anders be-
schrĳven: doordat de mens veel minder
ruimte innam, was er veel meer leef-
ruimte voor andere organismen, waar-
door ook meer ontmoetingen tussen de
mensen en de andere organismen
voorkwamen. Dit heeft invloed op wat
je zintuigen waarnemen: het gefluit van
vogels, het brullen van een beer, het
stromen van een rivier, het licht van de
ochtendzon in de Europese winter, de
vrieskou, de geur van een hete zomer-
dag. De plaats waar je leeft, beïnvloedt
wat je waarneemt, doet, voelt en denkt.
Het bepaalt ook waar je je thuis of
veilig voelt. Het beïnvloedt welke zin
je aan het leven geeft.

THUIS
De mensen die tĳdens het Pleisto-

ceen leefden, waren divers. Dat kan
ook niet anders, het Pleistoceen duurde
immers ruim 2,5 miljoen jaar en de
mensen leefden op verschillende plek-
ken op de wereld. In die periode evo-
lueerden mensachtigen in verschillende
soorten en groepen. De meesten stier-
ven uit of lieten nog wat DNA achter in
ons, Homo sapiens. Sommigen waren
ouders of grootouders. Ze luisterden
naar de geluiden van bronstige herten
en vogels die floten. Ze werden ver-
liefd, maakten zich zorgen over de vol-
gende maaltĳd of hun zwangerschap.

Ze trokken door het land en kenden het
als geen ander. En ze dachten na over
hun leven, dat sommigen deels vastleg-
den in grotschilderingen of beeldjes.
Wat zouden ze van ons denken als ze
ons nu konden zien?
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