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l)e geleerden veltellen ons dat
de mcr-rs in het Pleistoceen, dit is
onseveer een miljoer-rjaal geleden,
voor het eerst op het r,r'eleldtonecl
verscheen. Rcccnte onderzoekin-
gcn var) I)r. Leakey. een Brits
antropoloog, in'l'anganjika (Oost-
Afrika) , brachten aan het licht dat
de mens r-eeds honderdduizenden
jaren vroeger leelde ! N'Ieer nog :

in r g5q or-rtdektc deze geleerde
restcn van het oudste menselijke
wezcn, clat van r,r,elktuiger-r gebruik
rnaaktc. L)r. Lcakey nocmde hem
iittjattlhr,,pus. die zo maar eventjcs
r 75o ooo jaar eeleden op onze
plancct voor zijn bestaan zori ge-
vochtert hebben. l)r. Leakcy hecll
trolr$'el)s op dczelide plaats de
oudstc voorlopcl van de mens ont-
dekt en men postuleerde na lans-
durige studie, dat dit rvezen u'el-
licht I+ miljocn jaar geleden
bcstoncl !

Tot v<-ror tleze opzienbarende
volldsten kende cle n'etenschap eerr
menselijk \\:ezcl-I, cle zogenaamde
:1u.;trahtpilheczrs, clat in het Tertiair
tliuishoorde. Als je \\'ect dat de
ge n-ricklclcle liclraarnslena te varl
de mcns uit onze tijcl ovr:r' de ge-
hclc uelelrl brj r,65 rneter' liet en
dat zijn schedelinhoucl gemiddeld
tÉJoo r:rl3 beclraaet, dan kurrnerr
'"r,ij zcg^gen, dat cleze Austlalopi-
thccus rne t zijrr r.5o metcl klein
\\-as ell ecn zeel' gerilrse schedel-
inhourl (45o à 6oo cm3) hacl. Zijn
geestelijkc velnlogells u'aren dus
zecr l;epelkt. al gebruikte hij cle
gcl rlokert kt'i irls uclktrrig crr joeg
hij op klein u'ilcl. onder rncer op
baviancn en antilopcn.
Bij het bcsin van de IJstijclen do-
ken nicuu'e gcstzilten op. ()p Java
vorrcl merr de Pithecanthro|us en te

Tsjoe-Koe-tien bij Peking de Siz-
anthropus. Ile ide mensentypes
leefclen qoo ooo jaar geleden !

Deze tu'ee types beeonnen ll'erke-
lijk op echte mensen te gelijken :

zij waren gemiddeld r,60 meter
groot en hun schedelinhoud be-
droeg 85o à Ieoo cm3, al r,r,as hun
voorhoofd laas en terugwijkend.
N{et de zwale wallen boven de
oogkassen, de u'einig ontu'ikkelde
kin en de qrote hoektanden, maak-
ten 2.11 r'r'ellicht nog qeen prettige
indruk. Zij hadclen reeds l.ret vuur
lere n kenrrerr: zij sloeeen er niet
meer angstiS voor op de vlucht en
trachtten het zelfs door middel van
de harsspaan van de enc plaats
naar de andere ovcr te brengen.
Zij vonden liet lrouten r,r'apcn uit
en eingen op jacht met de spies.
Zoals vele primitieven u'arer"r zij
kar-rr-ribalen : ze eelooiden dat met
het eten van mensenvlees de macht
van iret slachtofler in licn over-
ging.
Omstreeks r 5o ooo jaar geleden
tracl ecn nicuu' mensentype op de
voorgr<rnd : de -\'eantlerlhaler. Zijn
naam dankt hij aan het feit, dat
men cr het cclste relict van vond
in een kalksrot, in het clal van de
\eancler bij l)usseldorL Dat ge-
berrlde in r Bstj. Vcldere opzoe-
kinsen leiclclcn tot de r,vonclerlijke
ontclekking. cle'rt cle Neanderthalcr
ovel dc ganse n'elelcl verspre id
leefcle, u'ant mcn c1oll' geraamten
op tc fiibraltar'. Spv itselgië), Le
\Ioustier iFrankrijki. \fonte Cir-
ceo (Italië). l}'oken Hill (Rliocle-
sië) crr nos ol) andcre plaatscn
meer'. I3ij dc anthr'opologen rccs
natuLrrlijk de vraag: hoe l.re t
verclr'r'ijnen vau cieze rnens in al
deze gebicrlen tc r r-r'klalerr is.ffi



De Neanderthaler beschikte met
zijn r3oo à 16oo cm3 schedelin-
houd over meer mogelijkheden
dan de Sinanthropus. Hij leerde
inderdaad vuur maken. Honderd-
duizendenj aren daarvoor reeds was
het de mens bekend, hoe men
ruwe stenen tegen elkaar moest
wrijven om ze een bepaalde vorm
te geven. Vuursteen of silex liet
zich het best bewerken. Bij het
splijten ervan ontstonden vonken;
in droog mos of gras opgevan-
gen, deden zij het begeerde vuur
ontvlammen ! Aldus veroverde de
mens stilaan het meesterschap
over de natriur. De Neanderthaler
durfde het aan grotere dieren aan
te vallen; naast de lans bedacht
hij de vangkuil en zelfs de mam-
moet) een grote, langharige oli-
lant die 4,5 meter hoog en 5 meter
lang was, moest aan zijn macht
geloven. Leidde dit krachtsbe-
wustzijn de mens tot het geloof in
het voortbestaan na de dood? De
Neanderthaler begroef in elk ge-
val zijn doden en allerlei spijzen
en gereedschappen vergezelden de

aflijvige.
De laatste vertegenwoordiger van
de oude steentijd of het Paleoli-
thicum heet de homo sapiens, dit is
de wetende mens, die lichamelijk
en geestelijk ons huidig mensen-
beeld het dichtst benadert : sche-
delinhoud ongeveer r6oo cm3,
gestalte tot r,Bo meter. Merk-
waardig is het wel, dat men van
deze homo sapiens onderling sterk
verschillende types heeft terugge-
vonden, onder meer dit van Gri-
maldi (Middellandse Zee), dit
van Cro-N{agnon (Dordogne) en
dit van Chancelade (eveneens
Dordogne). Wellicht wijst dit ver-
schijnsel erop, dat de verscheiden-
heid in de menselijke ontr,r,ikkeling
van dit ogenblik af als een feit mag
worden beschouwd,
De homo sapiens verfijnde zijn
technieken en maakte slag- en
snijwerktuigen van steen, hout en
been : harpoenen, naalden, speer-
punten enzovoort. De meeste wa-
pens en werktuigen kresen boven-
dien een handvat, u'at hun han-
teerbaarheid zoveel groter maakte.
Voor het eerst in de geschiedenis
van de mens ontstonden georga-

Recente onderzoekingen wij-
zen erop dat r 75o ooo jaar
geleden menselijke wezens be-
stonden. De Australopithecus,
die in het Tertiair leefde, was
echter nog zeer primitief. Pas
in de IJstijden mogen wij van
echte mensen gewagen. Zij
hanteerden werktuigen en wa-
pens en leerden het vuur be-
heersen. De Neanderthaler
bereikte reeds een zekere trap
van beschaving. De homo
sapiens ten slotte iegde de
schakei tussen de steentùd
en het heden.

niseerde gemeenschappen, vooral
in verband met de jacht op grote
kudden mammoets, bisons en ren-
dieren. En de jacht verbeidend,
schilderden magiërs het begeerde
wild op de grotwanden, zoals te
Altamira en Lascaux. Deze primi-
tieve kunstschepping stond dus in
het teken van de vitale noden.
Nauw in verband hiermee ont-
wikkelde zich een religie : de homo
sapiens oflerde dieren, bezielde
het levenloze (animisme) en ver-
eerde de doden.
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