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om inzicht te krijgon in de
onvoorstelpare ouderdom van
onze aorde waarvan talloze
opééngestapelde lagen van
sedimenten getuigen, moeten
we mijns inziens in drie ge
heel verschillende tijdscha
len leren denken.
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wie in staat is te denken in perio
den van 100.000.000 jaren mag er
aanspraak op maken met redelijk
temporeel inzicht de evolutie van
het leven te lGWrrnen volgen: hij is
in staat de laatste miljard jaar te
overzien. deze tijdspanne rdl ik
"zoïca" noemen naar de geologische
perioden van het keno-, meso~ en
palaeo-zoïcum die daarin vallen.

deze schaal kent vier belangrijke
revoluties: het leven leert kalk- I
skeletten te gebruiken rmardoor i
haar geschiedenis plotseling in s~

dimenten leesbaar wordt (600M); het
"t) a.l,90l1h.Lu",", leven ontstijgt voor het eerst de I

7 - -t~"--+-----+4-- zee (4001;1); veel dier- en planten~
~ soorten sterven plotseling uit (2)0

8 ~ M) en maken plaats voor het tijd-'I ~ perk;der sauri~rs, het mesozoïcum8

19
0

'0 _f'i 631~1 jaar geledenbreekt de laatste
oera, het kenozoicum aan met-het uit-I : , sterven der sauriërs en.de opkomst
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als we de afgelopen miljoen jaar
llillen bekijken, dan wordt het no
dig in duizendmaal kleinere eenhe-
den te leren denken: honderdduizend
jae,r geleden stierf de neandertaler
uit, er begint dan juist een nieuwe
ijstijd die dit keer niét tot in
ons land zal reiken: de rrurmtijd •

4- -1----,..----=01- de afgelopen tien tot tuintig peri-
I m~de{ oden van 100.000 jaar heten gezame~

1S -iJ----~.-a~--4_--. , lijk het kuartair: daarin groeiden
i mensen en apen uitéén en 600.000
i 6 -*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[:;:'..:i'.9
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i;;;:'zii'"iià:iËi]~AJ- jaar geleden begon het palaeolithi-
, cum, de mens maakte zijn eerste on-I - gepolijste stenen voorwerpen.

I7--il---------I-- de geoloog verdeelt bet" kwartair
j .,. (dat op zich in"tniet valt bij
j 8 -1---------1-- : het tertiair) in het tijdperk vóór
, .,' ,. en ná het eind van, de \iürmtijd,
1.9 respekt~eve'lijk 'p.leist6ceen en, i

I":! -t---------f-- holoceen (of: ," diluv1um en alluvium)r ,.;. genaa!J1d. .. \
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de laatste schaàl leert ons
denken in milennia, het is de
schaal 'van de historicus, zij
het dat deze van de ttmalf
tot t1nntig milennia die het
"holoceenll vormen, tot op
heden slechts vijf met bevre
digend inzicht kan blootleg-
gen omdat pas ca 3000 vC
schriftelijke overblijfselen

, verschijnen.
<1•...~

dit gewchiedde trouwens pas
" ca 2000 jaar nadat de mens

zich voor he~eerst als land-
',bouwer vestigde. en dan zou
het 'nog ruim 2000 jaar duren
v66r de 'grondslag voor het
wetenschappelijk denken in

," de '"griekse-analytische wereld
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in de beroemde Grotten van Zuid-Frankrijk hebben mensen mammoeten
en wolharige rinocerossen afgebeeld. deze dieren stierven uit in
het ,iUrmglaciaal. in onze streken groeide toen een toendraplant
It"clryas octopetala" die zijn naam gaf aan de laatste koude uitlo-
per van de liÜr;ntijd. .
de '~rmere perioden die op het dryas volgden, leerden de mens al
hier op kleiner ,dld jagen met overeenkomstig kleinere stenen
gereodschappen: het mesolithicum, de middensteentijd ~ms begonnen
evenals de nieuwe veenvormingen die hier door het ~mrmere klimaat
mogeli~k nerden.

terwijl in europa het mesolithicum op gang krmm was in mesopota
mi~ de:nieuwe steentijd, het neolithicum reeds lang begonnen,
men had geleerd het steen te polijsten.

als lTe de afgelopen 10.000 jaàr globaal bekijken, dan kunnen w~
met tamelijk regelmatige tussenposen in de culturele ontrdkkelfng
ven homosapiens vier gigantische revoluties onderscheiden ~mar~\

van de eerste ,de grootste is en op sommige delen van ,de 1i8reld i

nog steedsgaaride: de overgang van een verzamelaarsbestaan naar.
een agrarische leefwijze ,omstreeks 5000.voor Christus•

....
'.. dit betekende : afscheid van hetnomadisohe bestaan' zodat het ver-'

">garen, opslaan en daarmee ook het stelen van BEZIT mogelijk nerd.
de mens VESTIGDE zioh en ontwikkelde de idee dat land aan iemand

'j";::-';~I7",~_,_~",-;i_t,_o,_eb_,~_e_h_'~_r_e_n_'_o_m_d_a_t_rT_i_e_g_e_Z_a_a_i_d_h_e_e_f_t_'O_O_k_"_O_O_g_st_e_n__w_i_l_._,------J- ~~
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. "de' mens· 'vestigt zich en sticht t,11

permanente nederzettingen. ·1·.•.f
de eerste nederzetting "raar deze' u' i.

. t"overgang tastbaar aan het ll.ch ~/"I

gebracht 'nerd ,ms jarmo, door de .;:.; ~

amerikaan braidwood in 1950 opge1! .
graven in noordoost mesopotamië. ,!
nog dagelijks echter leren 11 uilde ','
jagers van zuid ameril~ in de
uitgestrekte oerwouden voor heOt :: ~"
eerst, de landbom'l kennen, .en de .:/"
religie met één god. " i ~l~; ,

: I, ..•

deze in mijn indeling eerste en ., I'

grootste culturele revolutie van.>.; ,
de mens had vele indirekte ge- r \'1
voI gcm , het nieuuverworven ver- I' .'.

;fi::tIveelvuldigde bezit moest be- ~: .. ,".,'
schermd l-rorden en verdeeld en ,,':'.
gerUild. de één ging ~ndere' r~i:.-·
vruchten verbourlen dan de ander !}'.:'

.,en men leerde hoe voordelig het:!:
'>1s de,levensfunkties te verdelen.~"~· .

'o,nderlirige afhankelijldleid, ':.
'transnort en handel deden hun in"'::;
'tree'. ':' dit alles vroeo~ om 'een :'.! ..

J~-Ç'-=::S,"'..,..-:ch_e~i~d~sr_e~ch,;..·_t·~e_r_· ,;..e_n_o_m_·..,..r_e..,;c_h_·t..,;._·__....:.....'.:..:...:....._:-c::::_---:~__~~ -_.:+ B1Qw
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. de overgang van voedselverzamelaar naar voedselproducent bracht
do meno in het tijdperk van de grote rijken: soemerië, babylonië,
syrië en assyrië • vanuit mesopotamië l-Tél.aierde de nioUl,re cultuur
uit naar afrika, azië en europa (de grote rijken van egypte,
m~ngoli~ en rome als voorbeelden van gigantische organisatie).

de tueede &rote culturele revolutie leerde de mens afstand te
doen van zijn eigen gedachten, hij maakte ze zichtbaar op steen
zodat ze de eeuwen konden trotseren en aldus ontmenselijkt

, goddelijk konden heten, omdat ,het schrift getuigt van leven vóór
/dit leven. het ,ms toen 3000 voor Christus.

do derde grote culturele revolutie, omstreeks 750 voor Christus,
vindt 'z~Jn oorsprong in griekenland 1-raar de bacchuscultus de
mensen losma~:te uit hun dagelijks leven, uit zichzelf, zodat
het bestaan zich tot objektivering en analyse leende. hier werd
do grondslag gelegd voor het wetenschappelijk denken, het
"onderscheidingsvermogen" ("hisis") dat van de mensen eist af
ste.nd van zichzelf te nemen om "kritisch ll te denken, om de dingel
te zien zoals ze zijn. zoals de bacchanten door de ogen van hun
masker leerden zien, zo zou van leeUlienhoek door zijn microscoop
zien. ..

.. de. vierde. grote culturele revolutie 1,ras de materil:\le expansie
. 'va.n de inmiddels voluassen i'retenschap: de industriële revolutie

Van·onze. tijd. .

.:,ldit>i~ een voorlopige voorstelli~ van zaken.) ~G\.
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IN }lliDERLAND begon laat in het bo
reaal na de koude uitlopers van
bryas en preboreaal een veenvor
ming die voortduurde tot in het
rmrme en vochtige atlanticum een
transgressie van de zee het westen
van ons land overstroomde. de zee

I

zette zandbanken af die bij eb tot
duinen op'l'Toeien. achter de duinen
werd op het "BASISVEEW' achtereén
volgens fijn zand en slib afgezet:
het laatste vormt de' "oude" of
~'blaUliell zeeklei van ,holland.

tot op heden ~ijn negen transgres
sies gevolgd, een nieu1f8 duinenrij
werd vó6r de oude gelegd en het
veen dat op de blauwe zeeklei
groeide uerd later, voor zove!' de
zee het niet had vreggeslagen, af
gegraven. dit subboreaal veen
werd bij transgressies met geulen
doorsneden uaarin ueer fijn zand
werd afgezet "dat na bemaling voor
omkering van het reliëf zorgde.
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Perioden van de vegetatie

t R:Rj;\~ ~,.vr .- Ff- è ~ .· ..-'-~i..-~.d~
rnRIOO.e I. Ol/drrr Dr:)'1I11!id (1,.000- r ':I
10.000 voor Chrlstus). Genoemd na:tr ~~ ,'i iÇ'- .Af!'
de alpine ~l:mt Z.i1verwortcl (:Ifb. bij .:,f;.. ."'it?'.1 • Ç!Jf
lIl). ArtlfJthJ:/mccl• .Grote ..opper' i;.::.JiW ~,.; d ~
vbkten z'Jr.der vegetatle. Sehl/ngfJs.~' . ' ''f ~"'~I."'.""a--
sen, gr:tssen, mossen, Dwergberk, ~~.

Jeneverbes. ~

".']
Zill'~r;l.'Or/d, ~

Drycl (Jt/opt/altJ L.:

\:..
r.er.lOOE 1/. AI/rrödl!iá (lo.000-9.Ç>Oo
"oor Christus). Het klim:l:lt in dae tijd
Is Jtw-arrliuh geweest met kr:tchtige
noordenwinden. Hier en d:l:lt ont·
wikkelden zich lichte bossen v:m Derk,
Populier en Jeneverbes. Uit dae
periode stommen de eerste sporen van
l1:1nweziHhcid van mensen.
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Pr:~IOOE 111. Jcn..~rrr DryallfiJ(9'OOO
8.000 "oor Christus). Opnieuw IIrtlinb
klimcl11. Teru~lo.eer lçm:lra'/Inet Dwer,:;
en I'Q•.•I\,·ilj.t, Vcel. ')\'cr:l/ '·crsprei·.!:
Dr)'", . •·lfll",r,~.c I~Jllf' 'I,f"':' ol.:.,;r"".~

/"II·.t!":'Ji, " J!", k,
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rf: n lOOI: I\'. Drnntf!Ïd. Prt-bortalt
prricdr, strekt zich, tczamen met
pcriode V en VI, uit vnn 8.000.,.'00
voor Christus. VaJltlar:tbk/ir.:aat met
stijr;ende temper:ltuur. Ratelpopulier,
Berk, \'cor:ll Pijnboom mct Wilg,
Jene\'erbcs en Vogelkers ertussen.

~

a!:
=~

· , ~-;- ~~ . j:\~ ,-. '.' '~t I
.' .•. \......:~.-~ .,.• ..r,"".... ;,--. §!~-. 1 I \ \ I
· '. . ~., ...,. ~ ~ .. ".. t"~ { '.
• . r ..\ \'., . /'....~.' .. ~, ")"" "fo ,..... ~ ~ f;'
\ .1 • ' ,·.r ,." ." ,. '; .. , .~'" I .... ~~
,., ._'. ',/1 f' r "1.'1 ~:I (,,/,: ..:... I.. :' "'.'

• \ '. ~..\. I.: : I .~ .~ • .... . t
".; I ,.oL. ' ::.:-::- / :',ir i. {' ,..'tlll 'irv: ;~J~fff~~r.~ 4k't?~J

.:.....~ -,,:",I\~I- ...... h .......".... '.
P".' .-l"l~""ri;;;"1 i C ;"!:""';"""-'I"",J

', .~
~':.r;:"~:?-""~' ;~. ~.. '_

\\.r<~ 0).;:._,,4 ",fr. -~.~(,Y.l~ ' ....~; ':'''"\lh,~~ '"\''1''' .
~/'" .~,,-,,

,li,\'f", ~~" k:' .~ :.
.\1 ,. \ ~,~:f"~"I' .. :" .'_.--,: ~

. •.•. . I ., I,,' '0.7. ' I I 11
I \" ,..~ tI f I"YI .. '" .• , " f

• •i.~ tlj~i';\> g~ 'r~tK~1L. 'ti

.-""l" .....

"',.,

r!:RIOOE v. Drnnt- rn Ha"t/aart!id,
Borttlc/ljid met JJ'arm l'Olltiendlklimaat.
tJitgl:'lrekte bossen \'on Pijn en . t
H:tzc:b;,r, :tfgcwimld door lep, Klein· :;;;~·~~.:j~:>5]~~
bbdi;:;e Linde, Z\\,;,rte Els, Gelderse· I
Roos, M:lret;,k en KlimlJp.
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P E 1\ lOOI: \'1.' Our,~en/,/~rioJt naar
Eik· en leptijtlpcrk. BorttJe/liid met
ucrm I-.zJltlcr..IJJ:/in:aat. Uirr,cstrekte
dcnnen. en tuzela:l r<bossen; tocncminF;
Z\\':lnc Els, ook Elk, Icp, Vuilboom,
R,.'<!c Kornoeljc. Mnul sruifmeel.
korrC'i> \':ln kruiden d:l;llt (zie pollen~

J;".~r"m). D?Oml\anUsrcnJe zwammen.
t~ 1111l;l~t \\ or dl kUSlldlltl.I.1I (\'cel nCer
,1'0:. z.I('htc willlcr5),
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P~R IODe VII. EiJ:· rn Itp,lijdp"):, A/lan/hrht ~,.,.,:+&

/tid (S·5 0 o-:,·s oo "oor ChIl5tus). Warm hul· (r'~. 1. ':"'''(
J:1i:r.aaJ. Den teruggedrongen. Eik, Iep en Linde. ~~.~~..=;~
Ondergroei v:m Hnze/:ur, Zwarte Els, Vogei- g:rt:!..-,-~-;'~:~
kers, Mci~oom, .Hulst. Mnrc:tnk en Gelderse ~ ~ .~.,:~~.;l

~~o~~.n~.~~e;~~~n;!.~.~"...• ~~'~."'. . .... ,:~""." u;, ,.~ .r ......~.1
11 ~_.. • '.' • /.J.' .•' I

O' \I , _'. \ _ '/ , , • Ti' ' ... ~"i,. _. I. I" ."';.!.. ....

~ ..d}.Ä%': ~~~.. ~.)),'\;~!M{ , ." ~~~~j ,:~
t 1~..1 :--, I '~"~., "', • lf::::j[:!;;,) . ,,~I. ·:·:.:.....;:..rr?~/ .. ·; ,.~ ...~ • ,~,. , . .'1

~ ,..: I f' c::r!""~ J.: \ .) ,.';.. I • •...~ _, , -~J··t.<....~l ~ ':~ , \H'. " ,. • ;..;)..~",Jy. or.:....: /. i' r-I
.-"._ ''','''''''. ~ • ,~~ .')',. t.. J:J \:hJ'\(!l ~~'{hlX .~_,.. .A~tJ.'A'4. ..s:. ..':..... ~I '})..;;
PEI'.IODE VlIl. EiJ:· en EIptrioAt, J'lIbbortalt JtiJ
(z.SOO-400 "oor Christu;). Het klima:lt krijgt
een meer cDn/inen/aal karnkter met koudere win.
ters en w:trme zomers. Mnret:lk houdt s::lOd,
mnnr Gelderse Roos, Icp cn Linde verliezen
terrein. Eik domineert in het bceld van de bos
sen. De mens g:t:lt hout knppcn en lnnd ont·
f;innen. Stuifmeel toont de l1:tn-.vezi~hcid van
"crsehillende grnansoorten. Er zijn nu ook
sporen van wcgen. Tegcn het einde v:tn deze
perlolde dnlen de zlJmertempcrnturen. DrogC"r.
Afl/lli/in)!, pcJl-)!,larinlt ll't1rmlt1iitfptrJ:. .

~
,: " \~'\ïi\'~f ~\ ,': t1ï-\, ':~!(If;j~'}/1;;' . '., .~.rf '. _.~ !r

:J I 'J' ' lU /.~ /j ,//:1/ ~I , .. ,I';! " ~ .. " Oot: L. ~ , t;.1
~e 'fj ~~W;\ ~~-tI " .;.:I,.~;'.~'i t~i

'C' 1~·.··~ -.1,' \"'~','r·••. -:--r- I.:.i ~ _: 'I{\I"'~';' .'
Pf;J\IODf. IX. BmJ:;xrioJt, SI/ballan/ilch, lijd :'~;'~}/;'.~i'f.'"\
(van:lf ongc-veer ';00 "oor Christus). In deze i.~:~·\·tl:~·'ii:""\·i'~·

" ... ',r,;;! ""I'~tijd neemt de n:crsl:lg (oe cn de zomerICmpCr:l- ., ......~~,;:,~\...::;.~. ~;~7', "
cl d • d I d 1"J ." .'. '~'" "J.I.:>.~.. ,turen cl:alcn nOn "cr cr,w~r oot\'oo:~c cr:1O /~:;.j':jl.N·:;::;~~:~'(.

een norm:l:!l. 1-.«1 fJlJlk/lr.:ao/ Onl\U:Il. D<:uk : ".:'.~,:., r. ;.:x.~;"?:' ' ..r!I~.~
en J13:1l:heul: ~':I"I\ domineren, Derk, Pupulier en f:t!:ÇiÎ}~":'~~: :~/;:"fi!!,~~\~~l." ~ '/I ,.,... ".,\,~:)"Jenc\'crbes zijn 31;,:c1Il1:Cn heworden; hl \·oor· :-:-'!c·1· \,j:"'7;'~" -!,;.~;l~

k I l "k • . I ~.': ~ .... t, ••• ,-~
linlen "All I e :J wnr.,;l rnm, e~. .....-..:-..,.;.-Jo~~
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HET MEETBARE IH DE
RUIf.:TE

10·'° 4 )~ ~~t Q.,too,~

in de rg'eoloeiGcl~e beschou..;ing met drie
tijecchalen die o~ voorgaende bladzij
den li1et grote zorGVUldigheid is opge
bOUKd, zijn time uiterst belangrijke
gebieden buiten beschomdng gebleven:

- dF.t 1Iat zij:l ontstE.ëln dE.nl.-:t aan peri
oden die boven de oiljard ja~r uit
stijcen. dit is het gebied van de geo
fysica en astronomie uaerin ook de
eenheden van ruimte fabelachtig Horden.
niettemin vindt men er dezelfde fysische
'il'etme.t'igheden als die de kernfysicus
gebruikt.

- dut wat zijn ontstaan da~~t aan peri
oden die kleiner zijn dan dui~enden ja
ren, het gebied van de bode~~de, van
de laatste meter grond die als enige
laag nog van belang is voor alle plan
tengroei van nu, van cie biosfeer, het
dunne grena~ebied tussen land en lucht,
het milieu van de mens en zijn cultuur

HliATEVER SPACE AND TUlE NEAl'l, PLACE AlID
OCCASIDH HEAl~ J-lORE, FOR SPACE In TRE
IlJAGE OF I\f.Al~ IS PLACE AUD TII.lE IN TRE
IRlillE OF 1rlllj~ IS OCCASIon (.ALDD VAN EYCK) r~~-t--------------------------------+



EST LEVEj':LOZE lTERELDBEELD VAN DE GEOFYSICUS

binnen de astronomische voorstellingsl-rereld, die het melh.-rTegstel
sel 10 miljard jaar geleden laat ontstaan, past de voorstelling
van de geofysicus, dat 6 milj~rd jaar eeleden gloeiende druppels
ui t äe zon vlogen rmarvan één de aarde l'rerd: een d.oor zijn dràai
in~ ellipsoïdaal Gevormde bol met een halve grot~ as (equatori
aal) van 6378,388 km en een halve kleine as (poolas) van
6356,912 km. .

rm-l Gezegd is de narde een bol met een straal van 6360 km en der
halve de omtrek van 2tr.6360 = 40.000 km, 1rearin al spoedig een
slak v~n steenachtig materiaal op de zware metaalachtige kern
k~·[~.m bovendrijven: de "aardman'tel".

"de l:!.ardIn.!l.ntel heeft een dikte van 2.900 km (nb ca de hélft van
óc aardstraal!) en bestaat uit een VAST gesteente. het in de
vulkenen voorkomende vloeibare magma, dat een vloeibare consis
tentie van de aardmantel zou l~en suggereren, komt slechts
zeer plaatselijk voor; de vloeibaarheid is te danken a~n specia
le fysisch-chemische ~rocessen, waarbij de plotselinge drukver
mindering bij het opstijgen van het magma een grote rol speelt."

het bovenste laagje "zéér lichte" gesteenten. (basalt, graniet)
van de aardmantel heet aar~~orst en is (onder.de oceanen) 5 km
tot 50 km (onder de vaste landen), meestal 30 km dik. daQrboven
zimeft 5.1018 kg gas (éénmiljoenste van de totale aardmassa) dat
in dichtheid afnemend in. de interplanetaire ruimte uitrreaiert.
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HET iTEHELDBE8LD VAN DE GEOLOa::; "men moet zich de korst van eon

continont voorstellen als een ver
zameling ontzaglijk langzaam
kruiende ijsschotsen op oen ta~i

vloeibaar, visceus meer."
(hoeHel de aardmantel volgens de
geofysicus voor korte-termijn bo
lastingen als vast moet Horden
beschomTd) •
indien een reusachtig gebied lang

-- za~m en gelijlcrnatig daalt, dan
• 'tiel rijst, heet dit EPIROOE::-iESE.

het oPGestegen deel erodeert ten gunste van het verdiepte deel,
rnLar zich een sedimentenlaag afzet zodat dit deel van de schol
zuaarder '\iOrdt en terl'rille van het drijvend evem-richt (ISOSTASIE)
nog verder zakt. evengoed is scandinavië na het smelten van de
ulirmijskap langzaam opgestegen l1aarmee onze daling verband hield.
kleiner van schaal dan de epirogenese is bet wegzalcken van kleine
schollen tot SLEllliEN of het oprijzen tot HORSTEN.
door plooiing ontstaa.n ook hoge (anticlinale) en lage (synclinale'
gedeelten op grote zchaal, deze bergvormil~ heet OROGEI~SE OF
P100II}~STEr~OGEl~SE en ontstaat door borizontale dr~c in de
narillcorst. langzaam dalende langgerekte aardoppervlaldcen die ge
lijktijdig zich met sedimenten vullen heten GEOSY~mLI}~JEN.

met name de sedimenten maken een tijdsindeling mogelijk: onder
del~t ligt tot 18-P~ boloceen, tot ca 400 }amrtair, tot SOO ter-

T::-:t~ira~:-·r-.e.n--rto.t_c..a~2_00.:...0~m:......:::kr;:.:~~·J:!...t~(~1::..3~S..,...:m=i:.:l~j~o.=.en:::-...lJ:!.:·a:.:.a=r~ou=d::..:)~.:...-..- ~V1~fQ,\~~tl4\.
_'I.o-f 9Jt t-~. ~tr /20 o.,,~~~r~ I let'l~I{~ -e.t~I\Wa 1~66



HET vlERELDBEELD VAn DE BODEMKUNDIGE.
de bodemkunde interessert zich slechts in do ontstaansgeschiede
nis van bijvoorbeeld stuifzanden uit het pleistoceen, hier en
daar door het riss-ijs tot stmnml opgestuikt of met grondmorenen
in de vorm van keileem overdekt, voor zover dat alles nog aan de
oppervlakte ligt. doch met name in ons land is de',iaatste meter
grond, vooral in het Hesten, de laatste duizendeJi.jaren ontstaan
toen beurtolings zee en rivieren hun zand en - in rustiger rrat~r

- hun klei achterlieten, op vele plaatsen overlToekerd door het
veen dat deels gedoemd lTaS door mensenhand te ,·rorden afgegraven.

nee, veeleer vraagt zich de bodeffikUlldige - zeer praktisch - af,
,mt je met deze laatste meter grond kunt doen, ,·rant dit is de we-
reld van de mens en vt'..n het leven, het deel va·n de aarde lTaarop
de anztomie van onze voet gebouwd is, ,rearmee 1dj een ongewone
affektie hebben, rmarop de temperatuurscho~melingen van de atmo-
sfeer hun eroderende invloed uitoefenen, daarin bi.jgestaan door
het ,mter dat nu eens de bodem doordren..~t en dan 'Heer opgaat in
de darnpkring, aldus een eem-TÏ.ge kringloop voltooiend.

do landbou1rer is de eerste bodemkundige en de bodemlLmdige is
vóór alles landbouwer. echter een landbouwer die vérder gaat dan
de l1aardering van lIeoeie" of Uslechte ll grond, hij bestudeert
korrelgrootte, chemische samenstelling en in 1fater oplosbare be
standdelen hebben zijn bijzondere aandacht. hij gaat na lmar de
ze bestanddelen worden opgelost en lmar weer afgezet, 1faar de in
dringende lucht oxideert ~n het opkomend grondlTater \Teer redu-

~:-c-;e_e-;r-:-t_.-;-UJ._·_t,d~e_z~e;--=p~r:-o_c-:e:-s_s'7e_n_l_e-:e_r_t_h_1...· J:..-.:p:.a_t_r_on_en-=..,_l_a=g_e_n_b_e.:gr:..-i..:j:..:p_e_n_·_-l-Wefe\~ ee.4\.
1',. ,&..d.e L4cn\...etr I b~~)~(tt' &tv~A\~ I ~'\verfek '9'*'
,:t.. !J.é\~ JW~~1iit!» blldtM.b.u J~1lëll'k- Il\la



DE Ki."SIliE RUIKn EN DE KLEINE TIJD
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weg insloesen. de mens zette overal het grondlmterpeil naar zijn
hnnd zodat de begroeiing totaal veranderde, hij egaliseerde het
terrein ruimtelijk en chemisch om het voor zijn verkeer en zijn
beboU\ling geschikt te maken. dat "beboU\-ring" hier zOrTel bOU\'Tkun
dige als landbouwkundige betekelus heeft is niet toevallig.

t
,opvallend is ook in de overga~g van het fysisch-chemisch naar
'het natuurhistorisch lTereldbeeld, dat toenemend historisch besef,
het besef van groei en het besef van vorm. en nog meer neemt het
hiotorisch besef toe van biologie naar cultuurhistorie. nóg heef
voor ons de levende natuur een zweem van tijdloosheid die de cul-
tuur niet bééft, maar wel z6ekt. ldj zullen later terugzien op
onze "delftse tijd", de kleine' geschiedenis van ons eig6n leven
~s uit ruimtelijk bepaalde eebp.urtenis~en ongebouwd opdat we ie
dere levensfase kunnen "plaatsen", onze herinnering bestaat uit
"situaties", onze verre reizen zijn historisch omdat onze psyche
aan de tijd de ruimte koppelt en:aan elke gebeurtenis een plek.

om te laten zien hoe bij een overzienbare menselijke populatie
ruimte en tijd, gebeurtenis en plek tot één beeld samenvloeien,
rreer nog de jacht bes~a~t, de landbouw groeit en de handel zijn
dubieuze intree doet (om slechts de allerbelangrijkste groeifa-

~ sen der cultuur te noemen), lmar blijkt dat sociale betrelCkingen
~- en gezinsleven in fasen is verdeeld die plaatsgebonden zijn, ver

volg ik mijn verhaal met een verslag over bovenlandse indianen
i~ suriname. let op de betekenis van nederzettingen, zij dragen
de naam van een mens, le·t op afstand en bOrTeging, lellt op de (L l_.L.

'r-_e_e_-nh__e_i_d_va_&;l._n_"f:...:y~s:L::..·::..s.:..ch=e~,_b=i..:.o=l..:.o~g=i.:B.:c=h.:e....::..e.:.:n:......:c:..:::u=l:..:t:..:::ur=..:e:..:l:.:e:.....::e:..::l:.:e:.:m:.::B:.:n:.t:..:e:.:n:.~ .l- Vlo..t1L"'M
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in OT:'::'il'::'cLt v;:n 1:ot d0r~~rtcn;GJlt L.1Edbomr)roefstation in surinL.:me
·,,~;~J·~te "bé:t:::,,'lloc:e,.-i.ik sebmir:t V::-dl Gé.!·I1Gee een drietal roizen nc.Lir
het I_:ren:.:>;e"picd ',,-::11 s'J.ri.n'::;i1i; cn brasilië, \-raar de trio's en
o.:::j:m:.: 1;3 ',;Oijen rlie 3loehts cont.::.et ri:et do buitemrerolcl onderhou
öc:n VÜi. de hO::l1c<,';':.:1"8 die verder :::troomaf'i"Ia.:~rds Honen sinds enko
1.(} V~l n lnm voorol:dl~rs do l:leed ~l:.:.dden do zekere slé-.verni j van
7l::.rcno..:ribo te ontvluchten voor het onzekere bcstn.e-l1 in het bos.

DE PAROE-SAVAi':JfE 410523 - 4HJ)23

I!':DIAliElJ~) l~ I .3 ~ I .J1 j ii;~ 1 Î

\/1\ '; DE;~: :~, ':~., .. "'"• ; .... aJ1-... 1~_:
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b::..:.:..::; lodC\-ri.jL scl1mic1 t beeft de indi.::.c.nse bevolking in het grens
;-;c"bicd· r;etclë. en celo~:Qliseerd, hij hcoft voordicm als deelnemer
;.:&n de crcnse:.,::ned i tie s Je nodige ervaring opgedaan en kent daar
èocr vOTFche ic]cno dorpshoofden ("ka..pi teins ll

). volgens zi.jn iel
ILiCC'!L leven C}' in 19 i j1 in dit gebied. over 20 dor·,:>en verspreid
3ju o2jan~'s en ov~r 25 dorpcri vers9reid 687 trio's.

c'·n sToot rler:l vrtn het onr1eI'~ochte gebied ligt in brazilië. dA
~:-Ol1S Vi::.n f::uI'inr~:!(; en brr!:ülië J.oapt over de iraterscheiding tus
E'cn ~le [11:1·.... 30ne en dl? surinL"l,'tmsc rivieren Uéwrvan hier cl."} m.:lro\,!i j
~1C (CTel1EI'ivicr r.let fr;111G guyan:J. in het oosten) de belangrijkste
in. Let If.:ltr:n' VE')) de t?nGl1:1 honie en p,::,.loGIncU stroomt uit in clo

:;J::':L·o''''ijne die in !l.:?F'r ::;tr'oo:!lsebiC'è t,ü:ci.jke bosnegel'dorpen tolt.
uit bet versIes blijkt dan ook hoe het dorp joeIon bij dG oor
SpI'on,'§" 1[1'-11 de p:;looi:1eu àoor zi,jn gooGrafische ligging de eerste
::'8.llàelsneder2etting ven deze indio.anse grensgemeellschap vormt

ho1~t;--------------------------+



,
"0p 23 juni vert.rei: ik met de zeeboot naar de mo.roHi.jne. no. eni
Ge mocilij~(hcr.en to hebben ondervonden met het ar~mi8rven ven
bonehnecoerf.:!, kunnen Ke .?,) juni Filbinél verlaten.
:,1 r. hoofèi.r.Jon kO!:Jt l:i(>flc do bekende pajé, die reeels tal va,n eXT'~di

tics :7,'ocde c1ien::;ton heeft beHczen. hij is verGezeld van zijn ZOOl

en :~ijn zlmgp.l' (b['..joekoe en élpilcoetoe).

in het onjan:"ldorp ~tje.pé iets boven de koem.:?l'oe-soèla niet ve~

V~ln de filond ine vr>.n de p~.locrneu verui.jdord, nemen "TC een oajana
k~nalum~e, door de bocuhncgcrs edi genoemd, als gids en tolk mee
in hot dorp apctin:l Clon de beneden-pe.loemeu ruilen ue onze boot
tc.zocn 2 kleine indiaënsche cor.jalen, m:mt voor het passeren van
de vele Zir<lre vullen in de p:~loomeu zijn kleine lichte corjalen
(~orieflijl-::er. van hier komen á~k 7 oajanas met ons mee die v:;!.n
']lo.n zijn v'all jocloc uit door te reizen 'F(aa1'/ de oostelijke paroe
om 60.::-1' honden te ruilen tegen hom·rers, katoen, kralen, enz.
tuel.' tot drie dacen voor 0118 uit-reizen, zooals mij 1-TOrdt vor~
tcld, B boschnegere in 4 'corjalen onder leiding van agena van
!Jet dOl'P piketi. ook zij eac:...n voor ruilhe.nrlel. ze zijn bang, dat
,dj uoo!' onze ruilr.lièdelen de markt voor hen zullen bederven en
h~asten zich da~ro~ vóór ons bij de indianen te wezen.

24 juli zijn l:'e O;J joeloe, het laatste indianendol'p aan de
pi.,loc:nElu. het is tevens ook het eerste triodorp. daar ontmoet ik
r.üjn oude vriendon joeloe, zijn zoon ka.m'l:.lté, door de boschne-
gers jankie genoe'lld en nakoti. .

httbchJ:,;---------------------4
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f-~r---------------,-------------=--t
r}C11 volr;rl~lr_::.Cn \1' .-b~~~:·tc(,d il: L~~:'n

1.:o;;nrol::i'1:Tll '··,et jocloC'. ik in
forr:lOcT rJ··:-:'T èCl.-ilè.c ir:à:i..ancn,
(1C o::tj,~,T61:ocl(l'3, die :~:':1 de bov('lJ
,' .... ',:roctoc, ('011 Z j ,j:':rc0l-: '1:':1 de
bo'.re ll- 1)k- J I·~r ;l~~"i 1, :.-10('..11.. C'::l ,,0 rr' 11 • z i.j
k'::nncn ~C' 1lC'01 :'0(,(:, ;:1'.:'"1' ,:'!e n:'t'!fi
..mllU i::; ::110n trio's. fote.re r1a'l'
rmtrent vrn. ,,;on, GO}180 1 onbck:nnd.
joe:).oc vc:-tolt ma hicTo'71tr~1nt 'l0t
vol:?:cndo vcrh:w.l.
v5.c 'l.' fJ. ·'ri.i:f' ,j:n'e 11 ;;0 Ic den cint~'on

4 trio'r;: sinoe1é, i!.loC'~'é, p:lkoti
(311 fJocli l1!:!..:tr 00 bovcn-m!tk:l.'oetoo
:JIn te .jagon. op oen lIlorgen ver
Lioten zo in verschillende rich
~:LnGon hot l:nmp on kliatta' E te
j·v.;l~n. (e011 Gaart aren t.)
op de b'rn.tü, ji.!oht C;:P.t men nn.rnc
lijk op 3ijn eentje en schiet ~ot

ciftiGo pijlen, tcr1ri,jl men an
der::> niet vorcifti~G pij1'Puntell
.gf3l.·rruikt. is eon lcrattn. lIlet een
r:ouone pi jl dooèelijk getroffen,
arm rolt hi j mes:> stal zijn lancen
grijpstaart stevig om een tak en hJ,~t+------------_.....:-_--------===::::+
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vnl t dan niet n,!::ar b:ncden, ook niet n3.dat hi.j dood is. het
oorali vercif echter vArlamt do nap ceheel, 300dat hij geen ge
iJruil: mo~r }:~.n mrrl·::en V"l11 zijnq-ri.jpotaart.
toon riimol.) het kliatta-geluid nabootste, kreeg hij opoûdig ant
,roord en lic'iJ vlu.:~ in do richting, vamraar het geluid kv/am, maar
toen hij lilcèndo de ::'oDen onder schot te hebben, ble1:en het oa.jar,3
koolé'o te Hezen, die hom Grepen en traohtten ueg te slepen.
luide riep hij om hul~1, ua,'lrop de .jachtgenooten naar bern toe .
onelden en de oaj~r6koelé's op de vlucht joegen. ze achtervolgden
zo en b~mcn in hun lmm'9, UiJ.::'.r blijkbaar reeds tevoren de VJ.·ouuer'
hun schamele huisraad hadden in veiligheid gebracht. het luk.te
hun niet do on.j.:lrélcoelé's te achterhalen.

volgons jooloe leSGen de olljaré1::oelé ' s geen kostgronden aan, maar .
•:01 brcnr::en ze ~oo nu en dan acn de verlate .. kostgronden der .
triols een bezoek om de veldvruchten die daar achtergebleven z~Jr

Heg te halon. anders, zegt joeloe, gebruiken ze de 1"Tortelki1011en
J

ven eon klein paloeloe:.:chtig plantje, dat in de bergen groeit. :
1rol::;ens joeloe zijn de o.:ljarékoelé I s een soort trio IS.

verdor vertelt joeloe~ da.t hij nog tal van illdiaansche stammen
kent, UE-ê.rV1211 hij me den naam OPGeeft, echter zonder te vertellOl
1Taar ze nonen, namelijk de: piaeonotto, patakasjana, penkoefoe
sjana, sikc.lijana, sû.loema, sikijana, maip'oelisjana, nedlesjana,
okomojana, toenajana, kaikoesijans., amalis:je.na, kapoeasjana,
koejakesjana. negen van deze 14 stammen noemde ook reeds de goeie
30 jaren geleden.

~~o.tt----------- ---l.



jocloe ü> hr:..ndel;:.ëlr in honden. diko·rijlo komen bocchnogers in hun
corjAlen bij hom, lmnncer zij Been lust hebben eon langen lnnd
tocht to ül ..:kcn, of Geen indio.ansche dragers kunnen vinden. ze
laten dan bij jocloc do nootligc ruilmiddelen achter om honden to
koopon die diku:Ljls Olm hC[i1 l"iOrl1en ~'-::;n.::;cbodel1 door indianen, die
ooms VDl1 v('r~1:l:'(,;e103"en oorden na.'1.r joo loe komon. hi.j houdt dlln
oen doel rIer cr:schenkcn'1.1s \-er50ec1in.:; voor zich. de zoer eenvou
dige hui::::houdil\:3' der indic.non bogint hier dus plaats te rne..ken
voor een h2ndolebedrijf, een nogal zeldzaam vorschijnsel bij de
bovenlandsche indianen.

dezo i'ndianen houden een dorp alleen 3-6 jaren aD.n, en verhuizen,
uannoor de kostó';I'onden vla.k bij hun huis hun vruchtbaarheid ver
liezen, ze te veel last van parasoIrnieren hebben of de kapitein
i:;; gestorven. joeloe echter lTOont reeds lan.Jor op daze van uit
een lw.ndolso0G'ptL'1t belan·:rijke plae.ts. hier eindigt het vervoer
op de l'ivier en v<:n hieruit Gaan naar alle richtingen de voetpa
den neUT de dorpen dor bovenlandsche indianen.
in tegenstellinG hiermee heeft zich aan de 1ibmi (een andere,
100 kr.l oostclijl:er Gelegen arm van de marow"ijne, t.) geen ho.ndel~

ve:!.""kcer vnn eenige beteekcnis ontlrilr.keld, omdo.t het achterland
slochts door oenige armoedige oajana-dorpen aan de yari (zo~.ls

lIestelijke cn oostelijke paroe en sitharé behorend tot het stroof!
gebied van de am2.zone, t.) l'TOrdt gevormd. behal"Te de korte lTeg
over de grensscheiding, zijn daar vri.j't-Tel geen "regen.
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j:[.jli tcin joe1oe is cc~1t('lr nio t éüluen h:'.nr:1e1.;!.[!.r, m....,o.r zorGt ook
voer (~r:'EeLr~. de~~e 1.'"!.'1t hij i...131k8n8 uit jetité, d~t oen halven
d:.: l; vonii j darè :~;cn de boven~,te oooteli ;jko paroo ligt, dus ovor
de erenD, 1:.::.10n, soms ook in verdor venfijdcrdEJ dorpen."

hic:' onderbroek. i.~~ hot vèrlvl:ü even voor nadere informatie.
in nlJ.o dorpon hOr-'ft schmiclt een nn:::.r:J1i,jst v~n do immners go
rnno.kt, ook v,:n dp. tijdelijk Clfh"o~iG';ln. ook van im-rçmers yaIL dor
pen, dio hij niet bezocht, of suH:e ua.::.rvan de bevolki!1.g af\:"eeig
\-lOS, heeft hij ~ich door lic(:!.en uit l1.::.burigo dorpen de n2.l!!en
Ic. ton 0pGc'ron. (li i. rel.J.tivoc·rt ons bC[;TilJ "dorp" in doze contoxt
oe mGnr>en vun hot enf~ dorp kennen de imiOners van het l?"ndGre dus
bij n~lilC. dit iE ctel1i& scdo 'het Gevolg V.:li1 de E".f.'ote feesten
die hi(11' rece1rr:c.tiG GeGcven Horden bij'! bij initio.ticriten
(lrcopc1111rocf) en ;"r<::'é'.rop vr:n heinde Cll verre indianen toest:to;i1en.

I
zulke f~estE:n "onren ook een ideae.l r.liddel om door blc.l1kGl1 en
bosnc5:cr:,.': in,sevoel'de tuberculose snel te verspreid(!n ivrn de

" bcrei.c1in.:::s'vrijr.;c ·/::n èe indül::.nse alcoholische dra.nk "kasiri"
) lft'..':.rOl) ik niet n~~er ing<::... deze ziekte heeft zich reeds kort n.:2

èe eer.ste kI?nni~mél!:i~8' ook r1ë.élr het I-Testelijk deel van midden
suriname vr:orsr;reir1, Haar .:çe8Tl bosnegers 1-TOnen. ,-rat van dezo
i.c.dü'-i1811 nog i·rao ovel'gebleven, heeft zich toen geloidelijk naar
de dro:~el'e, minèler dampige dus voor tuberculoselijders gezondere
gebiedon in het ~uiden %.n surin3me teri.l.:,;gotrokken (het hoge ge
bied van de imt.erEcheiding die de grens vormt). deze trek naar
hei. zuide:l ifG..S in de la2.tste eeUi~ lre.arnl~ombaar: tot in 1936

r-_1'T_O_O_l_lè_e_n_e_r_t_r_~_'_o_'_S_!'_'Je_8_r__b_"c_n_E'_.(_lt'_n_s_t_r_o_o_ID_._s_. ' -L ~(A,b~U~t
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dIJ onder het ~JG uit graniet los.::;e~lo'pen vtJld:Jpaten en Glirnr.lOro
~';r.:ron V<:ln een fi jnere fr~etio dan de minder breekbaro kuarts-·
k\Jr~'els en imrden onde!' he-~ terugtrelrJmnd Ljs dool' ;·rv.tor on 'uind
vercler meoGevoerd, reopoktiovoli ;jJ:: onder de m~~ln "15:1oi" en "luGs'.'

cie reusGchtigo ::;tof- en zandotormen in het pleistoceon lietcn de
löss pao vallen als de irindsnelheid of regen d.a.ü.rtoc ae.nleièing
gaf. -in het Broot voldeden deze pola.ire ·,-rinden a.nn de ,-rotten d'or
ldimatolo[;ic: in hot "polaire front ll cO".jer.S'<~l·cn zij met ;,w.rme,
cuhi;ropiochc lucht dio, over de polaire lucht hcqnschuivend en
afkoelend hr?a.r vocht loslaat in 1-;at Hij eon "depressie" noemen.
in 0 hot klein schoorza.anden die' polaire 1·Îindon .::~.;m de Hetten der
~èJr()çY,närnióe:,zijlieton hun löss in de 0 uinclsc!lp..c1mr 'l.:?-n hose ~ .
Ïlo\lVl';llpvallon. zo is do diepste oorzacl~ van de plaats i-1i:1:1!' de I

ct.:r~te,ou:ropese boeren uit de prille donc.uc 'ltuur zich vestigderi
missçhiencen 0 aërodynamische oorzap..lc. i

";_4

h00',11et llEte!' uitschuurt: transporteert en 1ieer afzet, leert ons
dèi{rdrllulica • niet 2.110e11 h~ngt dit s12men !net stroomsnelheid en
ko'rrelgl'Oott'e, 0 doch ook de lmterdic'Dte en de 1'uHneid "ITC'.11 de \fa-

o tci'lOopzijn V'~nbelan0 en bovenn.l de pakldnc, do dichtheid, het
pOl'i.ënvolume Vi?n de bl'ond die de cohesieve. l'.:r2.ehten en da.armoe
dClmterdoorlantbaarhcid beuaalt. dekzanden in hot noorden van
on~ lcnd liSGen op de GTondmorene van de riss-tijd~ een keileom
die geen t~ter doorlaat en door .Geen rivier of storm is meece
f,or:lon. lucht, WEter en ijs, de transportmiddelen van do bodeiJ.

~----~

THAliSPOnrl' IN HE11 PIBISTOCRE11



';.',~l.rdlj; éon oppcrJ"lak Y;.lll 510 . 106 li:L12 en C~!l tijd~'l';Dnn8 ",-ö:.r..
300D. 106 .jau.r. de cultuu:,-Jüntori!) bGsls:~1;n6B kJ.c:!ÏllO:r:-C dil:1'?r~-

..... " - :.•• , •• r""'I' ~. ~. .1,' ... t:;:·.,., r" • -:.l '"- tn 1... .1. " ••• 1· ,.. ·ir·'·' ,1'; ·1-L:tCG" "".~' ~,. L.J..) laeI~,-u .......·r _..;roc~emH. 011 s ~e.," '-'~.J (e I.l_.·.GI .J ....e
}:'C60r.1, v<::.n hot l(;l'J1''':l1 !H.1.~~r (h~ :·:roon. ecn e;('Y=-~:~:d.ijk ~;ncJ. omd::;;.
. ..~. l' b' 1 . 1 "L -. • '.1. lt'2:L.j(lL":.::.:rucc lCi(""!.~· ~O_()G:t.8CJe ll~'.sls urG:LU ... '':'0 on '':TOeJ.on, me:.?'!'

';a~"t' te' 1l'C~ l~ietéJ.c.n do orde. .

hoth'.2.tni;o; cebied ccL·tor is l1e"t tcebiel1 Vei.l1 c2.13 mens01ij1::o :n::Y9he:
. :het' goblBd:v~n cIc lIi8II-ZE HUI!.i'l:B BI: DS I~LBIi·i~ 'ill,Ij), 110~ e;abiec1
';vrtn 110:jab.1' en' 40 r.lon~en: ue lïOrf~ld. V2.11 OE',11 .j·::,:;0j:·~':;C(l!TIo":'I1:JC!1~:r

·'.'..,.·l''1··'T'....·~'l·.·O'l... r.I .... ..,.~rC·l1C·J..· O'lt<:!+"''''n o·~ r··rootc:o"'b-r'··ol::l·l. on (~-'p l"'....,·'··;:·1;.ht.t'o;"'-.,:_n .c- 4 41~'~,,:~J'::J,,:. • •.;J 'I~t_ Jj, ~J _ Ctt:.: _ t,..:,. • ~ ~ lJ._ J\, ... \.1(:..• _

1J:tt;~én..S')o.:r·iodc on éón ce"toGor:ie ~ die .niët il~e.f1eelcl hOGil; -[;e
.• ,lr(h~!3~rJ;,of'ui té6neelcgd om hacr bee~cijrJelijL: to l"aJ:Eln. de r!'.:'lreld
';i·1ii~f.1.ri.iijlEF.'m'cins;600.000, j~cr heeft (;01eoi'à '~~ot hi.j 6:):)D j".~'.:r.' [;0-'

''1cclo12 in,' ciGn::mello r~volu'l;iG tTe2'd ·-;er~·rif-lC" _~tl y:)or oc:n l:':·:·,}onOl1
:il~ë:oï,@'ocienrl0 '. dia dG p.l:ologisDhe.·.k.adèr~ ,,)Tfl.l'2k.

;:!'ilt'6qOp'·ja~r.·zor;;de ne'n ncoli thicchc I'c~loluUe voor do ·iUéJ.S~C- i
,',ti~odtl:tic'va.n :iJ'oedccl'cl1 een- industriële ,!'('yolutie voor è.c mn.~za··

:::';~'b~eJ~~~t:;--' t1n'è_~ó':~;~·U~~~:~~j ~:i~:~r~~;~~~:~i ~i~1en~e.~i;ede111
,.:'s~Ciê:ió·J.ëvell vri'!l de mons hèoi't 5c'rnrl~kt tot-;:zt h~t nu. is: een,
'·ovOr;·;-c.J.dicenc1G rijkdom ven intere.c~tic en communicet:l.o, eon 0hL:oS

·v;;:.n'::;oo.it1leel'), culturele :9l.'ocessen.

dêzc T.\rOCe~S0n hun 'ruLrrri;elijkev.cijheirlte -t;CVOll is de ta~k van

de oteè.e·ooU1i!;:o..mdiGG. en hij doet à.2..t doo~ te scheiden 1'Ia t . '311::p..ë'.r
in d2 'Tielen rijllt en te' verbinden 1i2.t oll':L!.!~r l:'~.n verstc-l'kl'!n.
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gaon on.1:.01 :01'0008 in de nenselijke cultuur is los te den}-:ell van
llot ko.öor l"'C!.c~!I·biImen zij ontstond, het loven. m::'..C'·r ook hot levon
is niet lo~ te denkon van hot kader 1Taarbinnen zij ontstond, de
mat0rie on de materie op b.e.'!-r beurt bestaat niet buiton haar
l~~dcr: de ~ie dimensies en de tijd.

hc:t beeld vnn eC'n kind dél t a~n het strand een kuil ,:;I'a.::ft con
fxontcert hroo üi torst.en in co~nploxitoit lOet· ol1G:..é-tr: do eenvou
dige f;'/310cho 1'lorelà V71n o('·n door het "Tate!' on ,mer vergruisd en
op lnant on ::~DI'd ,':'7cscle::.tecrd 5CGteent(~ (met een frr)ctie tUf-1SCn

2 en U~U2 mm, voormilJeli,jlc uit S02 bost~['.nde) to6onover de hoocst
C;ücompliccordo licrold vun de mcnscli.jko psyche die spélJl t en a1
dun uitstj.jct boven haar biologische bepaaldheid, de behoeften
en dri.fton van de meno, de mond- on topolgevoeligheid "l'ra.2rV[!~

allo o.!,'l;ofacton setuigen die zijn vorlangens moeten bevredigen:
VWl dC-l nir.rpolo kuil-en-heuvol die zijn stoel io tot die monu
menten uit hot spel van zijn introverte en extraverte verlangens
die teocmcn zijn stad vormen: het klooster en de burcht, het
cÜ~.è.huis on de kerk:, hot stadion en de euromust, de gebiedFEl van

.. L~}~ljc!id (JLl yan iiOll':ll1, van thui~komen en uit Herken g~=-n.

in oo::;e oorctc CiI'}:cl rond de geologio on bodemlcW1do loopt als
een l'oèe ,-lr.~!..?r] eloor het~,-,f:childerdo gebied Vé'.l1 fysica, bi.olo.~:io

r-:-, cul tUUT;' i Ftorio do 1i.jn die nor.:;on8 onbreokt, het kat1cl.... v:"'.n
~,;,' ,rt-,; 0;~ t'l jr3. i!1 het cr:;bied vr!.n de fysicn 0010119n ~dj de einoC'
~ ':r'-~I_ ~(:, i:~ :1.l't ,r::r1:-d.r:rl "r!! re bioloCir:l bo101.1en zij, Hl th::'.ns op

I

I
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8tad, lfoon:::tcàc, steeds, het !U;jn termen die alle op het c;cstr'.'";c
hctbli.jvende en het r';-rollè;c1)ondone duiden. zi.j nuicIen op het
V(!rlnl1Gcl1 eindeloze ti.jè.on en oneil1dir:;e ruimten te ont'rluohten
binnen de IIlU2'cn V:.'.!1 do 'orool1steC:.o, van de stad, bili.i1.en do Duren
v:.'.n con rclir7ieu~~c voor ctcll i11.'::siTe:..'o ld. !·~o vr;rcnir':en zio.:~ in t\O t

~ ~ -
hart '-''UU de etnd., 0"9 de markt, de ';)rodu1:::ten V7.11 heinde en VOl'

tUr'.:Jon de l:er!:: on de burcht, het introverte en het 8xtro.vorte'
Qc,cl V('.n de l3tc.è. i':llë'.ro~leen zich het oneindig proc:es W'J1 vrc.2_&
011 ul.'..nbod c.fspeelt, het p1'ooe::3 van nemen en geven, G'::"·Gtv:l.'ij
on.l.;Vtll1COl1 en vi.j~ndi3'c aft·Teor:. religie of' Jilili tair GGi-Tcld dé'. t
ecusri.n.l de oor~al':on Y~n een ongemak l-ril "I-:Elgnemen.

•

•

•

•

.1

..-"

reeds het kind dat op het strand een kuil gTaaf't bn.kont tegen
over de eindeloosheid een hiel' en nu af, hij onb·rerrt een "Toon
ntee met beide essentiële elementen in de VOI'In van heuvel en
l:uil:hct ext;'averte on het introverte doel van zijn wereld.
~itzijn de elemcmten die in alle oudo steden hun lJl)ol Sl)clen,
zo~ls in jeruzalem n':'.[lct de temycl de burcht antonius liet,
.!::io;:;.lo in rottorde.o na~st een tunnel' een em·olil<?.st staa.t \-Tuc.r
tussen geen "illbct~:cell I'calm tl bestaat. s1ëtt~b0 lJ '"r------------- -l-
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de rooïbouu van de beschreven duizend indianen die hen (hrol1€,
te]J::e113 te "\rerhu:"'~cn in ana.loog Gcm het "1anclnam"-syr:rtoem dEt

. dç .prille landbomTlJrs v.:.n euxopa: do oerste DOHAU-GULri'lmEi·J too
:,),'l::rton. hun be,ioorr1ijkheid, het ontbreken v:-::n ruïneheuv01~ in
dozc duiotere ti jd bracht do -prehistorici tot eon BODSt::IulTDIGE Oll

. ovemicc:r bioloGisch bcpmürlo verklllrins. pas élls de vce" t.ne 1t, toc
GovoeGd aan die vroe::;::rte landboU\'r

d,t verspYe\J~ \)cvy\ U;J~ kunàis-o r.rakti.jken do stikstofl·::xin,s-
loop V'!n het leven ko:nt voltooien,
of nIs braakliG:,~ing in een dries12g
stelsel verdere vormn'inc Vé'.ll de
grond beHerl~t en' da~rmoe de noodza
keli.j}:e I(- en' :;_. ionen voor een
nieuuo oogst oTJlcvert, pas r1:1.11 ont
sÏ;ne.n meer permanente nederzettill[,Gn

\~,
~~ . ...,....
lö:'..h...:..,...,~i~:r~-l7( .t."N. dio bOllceglijJ.rJleid der eOI'r-:te lél~1è.-

.. ..:v..)~·'t: :"<••.1. -:r'~ ~ ~~ "t3 bOUi'10rs verkln.art de snelle invoer
"" '.':." .!.:;t~.~':, tJ.-"'t;j1 J~ "r;;'~

,

t)'n'PJ•• -:-. );I't::,. .(1\-' J ,~~F ".. ~. "[an de lanàboUlf, C2. 4000 vC Cil VOJ.'-
"; . . Co;:' -,. ~\:.\; ~ spreiding vo.nuit het oosten over

.' . ';~ii~ europa, en de :mello on'tdel:l-:.ing van
\') .~~..~1:QWl dio äonauculturen dat do eurO?ASe

.
i. ~~~ . '. i~ lösscronden voor de landboUi'T zo é!.i.1n-
t....... 1.' . ;1'".... ~ 1.\ . trold~clijk zijn•

. dan Hordt er in DOEf:..D-II oorlog gevoerd, de lö::mgroncl. is be-perl:t,
rondom de dorpen vGr:=chi:inon ZH'ê·re pa.lissaden on dieDe r1"r.'!ohton.



zo vormel1u11e cyclisohe vorsohijnselen die oorzD..ak sohi.jnen
vun ziuhzo1f', of 1i13116r: hun eiGen oorzflPk proclucerf?l1.het objekt I'.
van hG·t:rGligieu~~c dCl"L1.:en omdat zij ontr:mappen ür~l1 de ereep van . I

hot ca.usale do,nkenw echter ne.armate do meetil1strUll1Cntoll V"tl1 -I;i.jd
cnruimto eci1 eroter rcikuijdte kreeen, lTordon steeelG moer cycli
w.n hun oorzac.ldoof:iheid ontdnD.n, hotGoon verl'ie.rril\-3 stichtto en
religieuze on~ekerhcid. vol.zens de legende deed &D.liloi zi.jn
V!.".lprooven dio ten nlotte1:ct kerl-:oli.jk lToreld1:>ol'ld oraver zouden
liS:i:'pen, valluf de %Jchove toron- van een· •••• lcerk. c{'\"l~

~Jt'}..L-_----------------------------------t-

RELIGIEUS DENKEH

de idee van het oorzaakloos Zijn heeft de iiJons van3.f ZlJn 001.'

p'Pron;~ g'Gfaccineerd. het oude cG'JPte vereerde de S03..1'3.bee, een
)\.0'101.' l1iC alo enige uit het niets soheon te lru..l1r.en on tstaan.
oommige tr.:.di ties uit het christendom Inaal:ton de onbGvlc::te ont
vUllccl1in tot hw1. k:ornccàechto. de logica, IccI' dor Gcvolg
trokkinc'ell, kon slechts zoals het kristal groeien o-p b~rds v;.n
con ol~ceel~atiGhoid: het óngofundeoTde axioma.

dnt ,\,at geen grond beeft nan dG aandacht van de mensen in b~

slr.;.g:dc zon, de mael1, de sterren, Haarvan de bel·;-egil1..r; nergenG
Ol)lI s toeltU

, tcruijl op aarde a.lles een oorzaak, een fundament
hoeft. in.dit oorzaakloos zijn zag de menn de oorsprol1f; van
lr~nrüitalles ontsta.an is. vandaar het VOul'spollenrl vermoGen
w~n sterrebeeldel1, immers alles heeft zijn oorzaak, be1:.ê..lve do
~rtorrcn, het ongefu..'1deerde, z'ij gingen aan a.lleH V001'[~f.

."
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l1('t :feit nL:t ,'7cvol("cn ali.i.id \'211 loter datum zl:Jn d.,'?n hun OO:l'

~~n-:l.~, 1~o~polt :::1 n dIJ cccu!";;::1 i toi ts,;,cdBchte V1.'.n oorzL'.ak en ;r::;e-
volG Gen ritronc chronolor.i:::ch dow<:cl1 d~l t do fycic1l3 verbiedt,
:~r.n IH:d; kob:ndc 1'-:-c ter r~c vV:c:11 dl?arondcr te uijte,lh

!

rccclrJ ir:'3'c~c.:;d iJ;, t de eerste 12.ndbolHTO!'s cn.uc::;.;l1 konden donj-:en
v.:,:.n~;ezicl1 zij do oor~é"rt1: v...~n el1: r;lJ'.r::.s: hot z:J.r~d kOilden mn.ni-:
pulc.ron. toch liGt hier L'.l het dllem;ll'?'. vcrbol':::e:i1 t:10.t strakn do
biolooC tot \"Ti.j~'.isinG van Lot uereldbeold zal br011[;8n (bOl'te.l
lrtnff,y), ,mnt i::, niet 001-: de oorzaak van eL"k: .zt:.2.d het gel'Tês?
de cyclinche uerold van de biologie gooit de heldere onomkeer
b~&rheid van het entropisch l-iereldboeld van de fysicus door do
'iTar: oorzanl: blijkt ,:;evolr; en eevolg uecr oorzaak.
toch denkt de biolooe in bet grote GohElel causae..l, mc.ar hij
l':ordt SOdli'Dngen oneindig veel subtieler om te ge.sn met de uottm
van oor~a[:.l: en cevolg. één aspekt blijft: hot strene chronolo
gisch denken dût allo denken omtrent GROEI bepaalt.

oorzaak en se"lol.: lo'pen nOG sterker dOOl'" eDcaar in de denkne
reld van de cultuurhistoricus. alle oorzaken dio hij bijeon
=oel:t voor een cultuurverschijnsol schijnen slechts ten déIe
oorzL.:.G.k~ grotendeels gevolg en SOffiG St2.2.t 'een cultuurhistoriCl..ls
op die het verscbijnsel tot oorzaal: v~n zichzelf verklaart al:::
buitené1&rds fenomeen dat met zijn komst gouacht heeft tot het
aardse ueefsel det aan he:u vooraf moest gaan voltooid uas. f~ L.. fT
èoch 001,: aan de cultuur!listoricus bli.jft Tempora troUïT. ~~o,\.ê
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1'ü}>'r,:)1 /'h""I'" ~. rl'Je:: ~("l..f~ r1i t; :'m()o[H.j~('r is noc C:ü(:TI "'.·ml,E·e1-·
';:01:'j1.:: liF~l;eri.·~Gl \.·o,:n de bron!':,8:'1Î r1 , i:-;tnt het ie s"chtor [1;:1.21
{;1'o 11~: • ~,l r:<; h t :,')'.-, ,.: f. ~ 1 1;-ï. .j:,; C' ':0::1 11~!.. j !'Jl' ('on bo tG:':' m:: tc:r i·,-~:'~1 V2.n

,:~::.LC:lT nl. rl0'))' ~... ot ü'r'r":';:l:-::',i~; tI:' vr.:'l·st:'.lcYl. dit :::<,);1 ~i:j 1,(\
l'cil'.C!l1 [::or)I' ïJ:' L '.' .'. Ll \'J(:~j ::~Y.'.L:,;L(Jl)1vLn_U' te v0:rhittnl1 en tr~

L;UO(~ct.. d:.':-!rclo::'r -':Ofi '.)::.t kool in :10 ~ orncrvh'l: van het Gr.tof:'c1
~:j:::.eJ:· :::!'ll:L::C:~ '.'.; 11~.:: t'Cè1 :--:t:',~lS'~I'uctuUl: SCVO:d. i-::i.st men eCll;s'.·.::l
;:00 ;::c:,ri uoo:::t ,:;~(,:::;:::S:~":;:;, (~::n ITIOe:3t n r.:'J1 001·:: 110t::; 1r:'J.'cn hoc c'!o:Jl'
~'lot::1Glint; ;, fl:oo 1.12 11, 1.1i.j '.' :'')1'1(' ': Id i n ~.[l'.. tel', de k::r-è i:o iel w:.n ~c z e
nt[!.:Ll1n[~r: kon \ioroon bC110Wlcll (i..:.fschriJ.d:on) on hoo mon de h:-'rd
hoirl,joor vr.n'hj ttcn -.·r;t t kO~l verminderen en dG C8~ron~te cO,T,bin.::t
tic v'''''n lv'.T(}hcid on tp,':iheid kon bereiken (tem)crcn]. IJ

d.e D:ondr::I<:~; van een curo'Jcse besch[',vin~~ l'ieI·d selo':;d [~û.Jl de
.:;rQnD v".:.n de "too:m:.lli:38 rijb_}om VQn h(')'~ nidèel:1-ooston, bij de
1:':.G:~c7.sehc vol1:('n dia l·'.te:· tot 110111:'.s zOl~den convcTGol'en.
door een cro~t ~ebre~ ~~ntin in het midden ooston ontstond
in em'o:\':~ el'!!) b:ronscul1,:Ill.r uio zich Vi.:"..n een gcst~~Gc oosterse
vr2..R.g vGrzo~:e~~:1 1':ist cven~l:J v.:.:n hot nodice tin uit bohcr.J0!1 en
co:rmmll. w:n l1 .. t tekort é:C!l brallrlstof in het sr.mllo &~::l'<':'.l·iGeh
E;obied .rond ào nijl ,-·rof'i toerdon do ;'ce::;fJîsche volken door
het ro-louc1e cC,Y'Jte V'cln l::eraniok te voor~üen. tussen ?-OOO on '1 OOG

., t ", l' "I}" 1.J..·· k ., .. 'tVi..- all .HJj(~~e eOil ~lci'l .!ler ::!~or .:.:Ul1G ,,:~~nn~go .~~rC.ill~eK-:J,r.lD<:'-CL1 :::;-
lieden cUe niet zOé~l(j hWl e:.:yï)"Gischo collega I El gebonden H?-I'en

'.'..~,n l1C"L.1\(Gn(luS'e riten v:::,n het vc.k. ~~~nO~le-1------------- -4-



c,:J.tll'I::" ornr ;2L vO':'rk; ook 110 technische of matorH:ilc:l v':l.::lr(~i~h(JdlJl1

elif) C1 (\ nl'Jns in st~:,Jv ~;t.(l11C':1 c.~e I1c~tU1n'J.i.jko h'..ll~Jln'OLUlOn n:.:.-=·r hun
ij:': :1'(:0 t.e r:g~'! t i.C.11. ~ 0l1U07' ,~ c~c V:'.<'1!'èi[hed.on b<:"3t;lP.n do nntuur
J.i..jkC! vQOrl';tèflll niet p.l0 i1ll1pbron.

de !;o::.;ci;i('dGni:' '1;'.11 hot i.js8l' k~:n [11 t illustroron.' ;·T[l.:'.I'O:i1 br.<'.l;:
lJ·1.r; c::~ 12UO Vi: (~0 i,j:::C'rt.L.jri :L:_n, ten'ui,]l mon 3000 vC reodR kODer
smolt on ):on ;;ir. tC'n en i:1 ~2;~OO vC refil,J de cchoinol1 Y:?n hot
kO;1C'r--:in-::--llj..:!.;c i'roils ::C'ndo?

"bot li .i~·~t zeer vre,u':~, daL cH t mot.:::' 1 noc niet ~j.~-'-3 ontdekt door
de :::n~"'~;lO rnot,'"!-e.lbCi·;erkcrs v:.n do bronstijd, voornl :'.18 Plcn ;Tcct,
d::;.t do fraci c.c;~louJ.'r.o ijz01'ertsel1 reeds 1Ctp-G ::.1:::; siersteen of
l~lcurr:toI' (o}:cr) 11ienst deè.en en het i j zeI' er bLj l:1:'.;or tcnrp81'Ll.
tUill' u:: t l:e.n 1:01'6 on vri J:;e ~"r'~; l~ t dan ~:0:Jt'r ui t k?l)('rertsE' n. :i1e t
moet "Voor de smid uit GA bron~tijd, die r;euend m'.:J bij het ['nel~

ten vr:.n l:.o~crcrt!:; met h'Juts1':ool in ccn dool' een blB~:sb[llC p.t!n~:f-)ï

,:~:l::2:erd vuur 8r::1 uit (.:c oven vloGi0nnc t1élSf:O. met::~,"'l t8 vcr~Ti.j-'

Cc!':, c:-r·:-! moeilijke st2.-p zijn GC1·rcest OD ijzer te leren smolten1,.
o::là.':.t !wt }:c;:j nOlJ'":tc cr.:n volsl:?.,:;en nicnnrc recl:D vnn tC'cll1lie~::ei1 :
vr.n ::::::-.e1 ton Gl1 be-,:cTl:en onder de k.nie te krijgen. im:,1ers doorll~1 t
het S:T,cltpurlt v"·n ijzer hOGer is dan dë.t van kO,ger, :·~.:l.l hot ij
:.:orc1l.v:, 1t,je, d[~t door v'Jrhi t~il-1[' VL!.n i.jzere;r-ts me t houtskool 'Tri .j
Jï;om-: f c3.i::-ol:t ntollun n~aDt de ontstane slak (ovol'tollig gé..~ng;3e

lJteentc /'. dae.rdoor ontstu.~t eon 01100.'.:.;lij:·:c massa y·:en metc.;:1 on
:::!..il:àeeltjes, èie niets O}) een Gtu1-: rwtc.2.1 E.clijl,~t. eerst clOOI'

:::ot ;je!"hc"~ 1d \-e!';;i ttcn en '..15.t:;ncc1on v::~n dozo 100:1 of Holf O!.î t- ~'ttwJr
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monselijke Gomr-:el1sclmppcn uit de prehistorie Horden slecht::;, ver
'~o,~c,m1oordied door de duur3êlffio rosultr.ten vun,hull bedr:i.jvichei<?-.
v;.!ldt doerch2.c·olooC llerh['.~'ldeli,j~:: dezelfde typen v~n a.rtefacten
b:J,.j6ón, den Gprcoki; hi,i v,~n oen eul-tul.lr 1 omdu t ::;0 niet rsatui,:;en'
vü.nIJCl'::iOonli;jJ:e oiCGn:w.rdirsheclen, m;ar van do· tr2.c1itics V;]l1 oen

.GcmoC'~ióchE.p. on YUll do collectievo vaardigheden die daal'.:::.an Cé:U

cuel \:001.'0. f G<U!.n.

zo' lîoointdo arc11eeoloog de nederlandse uitloner 1)"2.11 do r..onuw~l

. tW.-CrI dio·alsoCl'ste europese boeren sinds ca 4000 vC de löns
{;rOndC'lbo'~ottcn. de .BAIIDKEI"U.u,rrSCHE cultuur, n[1,3,1' de spiralon en
Icroï1ï~~is·lfaerf!1e6.·df;jze gemeensehapI/€lll geheel in re,,)cti tie9:Jt.ronon

. vers:Lerden. .. .
.,. , , .

iihdGzotijd v~n kolonisatie "(Con europa door booren dio herken-
lJao.l':!~fjn·;in dria cultU1.l1:'tjrpen: één op de h:üké::n (st(:.rcovo-cul~.)

6ól1"acnda midrIolland ~;je zee (Cardium) en één verspreid over de'
C'l,l:ropooolöasgronden (Donau), in deze tijd llHS do kunst van het
1)ott6üba1::kenniot, oudel'dan duizend jaar i

'noch'in llet'jericho van 7000 vC, noch in het jarmo van 5000 vC
yind'nlenkeramial::: deze steden kennen lë.ndboUif, si ju l!E:OLrl1ISGH,
mallT',zi-j ken.'1en Geen gebald:en aardelrerk, zij zijn PRELERA.r·:rSCH.

'Pa.sin:,do loêtste fL!.Eio' vc:!.n j~rI:lo leert msn de~~() uonderlijke oigen
09bl'::P van 1:1ei kennen: uetorvast te Horden bij verrogCoc.nde ver- r +
hii;tii1g~ het betekent een revolutie in het dagelijks eten. V\.OV\.'\O \!\.~er

,3&11:.:-',~--------------_._---t



in de bodem plo..:.1tc vindt. i;i.1~~r lucht on l'!\J.tel' kunn.cn doordriné:C';)
~oda.tzij do zctGl "-<2.n ~lle leven kan vormen, is niet toov2.l1iG·

rmHSELIJK INGRIJPEH als ele mens in de levende natuur 1-rotten van
oorzaak on gevolG ontdekt, ontstan.teen caur->aal denken dnt hem
tu6ccn 0000 en 2000 vC in staat stelt te zaaien e~ de oogst af
tel:uchten,'de l1c1.tuur naar zijn hand te :~ettcn in het KHEKEl1 van
,lro..thij a2n koolhydraten, ei1dtten en vetten nodig heeft.

, uit. het' klfnrtrniljoan thc..ns bekende plë.ntonsoortcm noemde hi.j in
Û"e ê190pder tijden ca 300 "nuttig", W.n do ruim miljoen dier
"cioortcn'ön. "'200.

'.,te~J:onteVo.nde bodem verbomf1; de mons:
,ct koolhydrllutrijke ~aden z02.lc granen, boelGTcit;
',.2oilritrijke zélc;en :?;o[l.lspeulvruchten;

3 olierijke, ~adcn zoals koolzaad, ra:.:.pzao.d, lijnzac.d, blaUHli1D.all~q

4vezclseuasson: zon.ls vlas, hennep, sisal;
5 -grocn:voergoiTnssen voor het vee zoals serradelIa, klaver,
" lucerne,' 'zoete lupine. en de oogst der kunsb-reidel1;

,6 hllkvruchten.zoalsaardappel, topine.r.lboer, cassave, voeder- en,
'sl.1ike~b:htcn.

~nhet,iiysteem vanroofboU1i is de mens ged/lOngen teJJ::ons te ver
huizon."n.'I.shij de bodem in mesttcrugbete.nl t beslaat het bomT
lendslechts 10 - 15 ~~ van het areaal der nederzetting. men kan
zichdanl,::zij eendrieslagotelsel bijvoorbeeld langd,uri8 vestigen.
D.lochomische anal;}rse hem 'stikstof-, fosforzuur-, kali- en kaU::-
meststoffen ~er beschikking stelt verandert' de landbolllf tota~l.
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G c G~anli81o tl.mL~o::i..u'en (orc :,1,1J:'0 n net :"':t'2-;:::l'00TlOn) kunncl1 (ioor
hot :i1r.n:v:-li.,jk liclt::',-:ï;l niet ',:or(~nn c,".älon,":C:Gteld, zi:j 1iI0eton ,:!ls
CO I"""1ctf" h01l 1 ic2.":""C1Ü,en HOrl~C!1 toc';;elovcrd door het ;11,'l.nLerll:i.j:::.
{'r.:, 'plt~nt beeft voo-::' èe f.:'.uri ei.r:;C\ rk'.:::'I'van in w1ter o[Üo:::1J.:ltl_r 1:01 I

"';'or14 "" Cll t3'·· l'O,..,t, j'1 df:! '_"0".-1 (bi J'~r n"'''' .:1 1•00 ' •..,. .... 1 e.~'·d-(' ...,o'lc'1 t:l""'" -• '!. . '-.l. ~ ..1 . " . \J . • ,.~ •• ~. l, ,I, •• ~ I _. 'Ij L ... • W L1. .J ...J '- .. '--, _ • .:.J . . '- ... -.' /

l:T-~~'r 'lo'')r~ 1ii"rc l~e-':. niet d:,t 6e voor' ::1110 leven essentiëlc C'jl:_~t-,

t' ." 'J' bl" (,. 'cl -'- '1 t"',r·::lyoll 'nr'20 l[C'l'o l!1 i:~l!lOlr '_'OOj~ '_J.::::;"'r,l QJ.G OX). (lcr v ce 's :L~':_:":;{;:]J"

ir~'_' rn:': :-, (,; t l,iC' t rc c::: rj~-,= t (' r j L C' 3 1iord ten 15 1-:5 ni tr:lél t !)CI' hil De':

jo.n.!' levert,i. zodut br[l,:~l:liG~cn nutti..:; is) en 8tikstoi'b~ktl'riël1

in c'c G::rond, èic door hU:l UilÜ":::r:: en ZOOI' 1JelanCl'i;j~'~e STII::ErrOlt\
.,..'I-----I'~· '1 '1·'1 " l' 0' a.JJ l;.u :.;;.; tJOl'Oüfilr on Ol~S'cuoon 00 ~l1cr~J c Z~Jl1. VOüI'~_ ln s,yi.1 :LOHO

met v~-11d~rbloC'1:1i10 plc.ntol1 (nculvruchtdrE~ser's) zijn zij 11rodu>:
tia-f. dc.t daze eorste st~.11 lKè:'.r de opboul'T vc.n levGnde oI'c;::mü;moJ1

.'
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als in het c.f1~oclendo oorm3{';rna de
eerste k:riBt~ll~n zich vor;nen en
door hun hOGe ;:lG zinl-:-on, ü: de sa
monatellinz van de restvloc'istof
ve:r'~ llderc1. he t ;3 i 02-f,'(1 hu lte DeGmt
toe €11 :nc:lkt ut) viskosi tei t zó
groot Jat de overgebleven tristal
len teGelijk uity.l'istulli!3c·rc:)!1,~.e

meer d~a:t' hun sI.1oltpunt 0l16!3vo':'r
gelijk ligt (outekticum)~ o:t' vormt

'zich graniet, een samenstel van
kHarts 1 all:~l iveldErpatcn, micé"l. (dat
~a eli~mer o. illu~coviet) of amfi-
bool of PY2'ozocn.

60 ,; van alle mineralen in de élern.
korst zijn de Y.:ali-, natrilJlil- en
kalbmldGpa.ten, na kuartc; OO}: de
meest eenvouniee minera~lgroep:

orthoklaas \<2.0 ,Ah Os ' bs~ Or.)
albiet Nl\lO ' f\\1, 03, ~ S~O~ Jj .,
anorthiot C(l~ 0 . Alt 0.1' ~ ~lOL ....

1: alkalivoldspaten 2: pl<:.-gio:duë.s

,.



,_,io

0:11 011r: bct;rip "dorp" nOG "(n'~-'lf>r te rolativcll'en moet ik noc vr::::·
tellên li.::.t 8chmir3t moldinc; m[l~I:tc "!TD,n àorpci1 die in hWl Goheol
ziek lr;:.!:cm en in deplorrrbele Gte~t vc:d':Gcrden. hier Is do geilcIc
chtitcit r:.~ n illflui3l1zn ("hoc st~ie!cte") ten prooi..:;eva.llen, i'f3.[~r-

vt,.n do indianon uótl;n ua. t de~e siel~te i6 ill:;"cvocrd. iJs dan \Jok
gcvc.llon van "hoc5t~iekto" zich voordoen v-e:rtrekt het ge~jondc

deel V:'...n het dorp ijlil1f,s naar ecn endcl'e \'70on.)1.?,::>ts. dit is een
vcrhui:::;rcdon v~n recenter da.tum dan die ïrell::o schmid't op blz 23
opoomt.

~ ..

!< di t bij~onder onct<lndvns-ti;-o lmralctcr van het dorp ervoer Gcllmic1t
.• !~cl:fo,l zijn' dcrc!G reis jan - m!:.art 1942: " r1orp koctali.-ëntoe of

.... ;j0610e. het dorp jotité een hc.lve dag ver vnn joeloe aan den
.... ovcrl:6.ntv'"D.n' de {:;-reiis e.en do bovensto oosteli.jke parae gelegen

..... blöel-::in" hot' "l.roorj~t!r1942 verlaten te 'Heze . alle beHonors \·mrGn
in<jocloo.'l(-)chmidt goeft dan .vn.n dft joeloG de im'ronGl'n:
10 mannol'l.,>11vrom·mn, 8 kinderen, en hij noemt ze bij name.

····nn.,.dit intermezzo 'IWeI' verdeJ.' ~et het reisverslag.

: "jbe1oci·ract dat hij een bel~nt;rijke positie in de verre binl19n-
11111don 'bekleedt.· hij' verzoekt me dan ook, om nan zi.jn9 excollen
tie 'den gouverneur te i-dllcn vragen, hem een neoerlandsche vla~
Bn'eE.n benoeming tot kap!tcin te villen geven, té:noi.ndo aan ?i,jn
bolting-.L'ijke positie ook een of'ficiëel karakter te Geven.
het' uil mij voorkomen,' dat kapitein joeloe, de waohten' van het
achterdeurtje van ons land, \-To,l degelijk de beln.nestelling VF.n f
het goeverneme.nt verdient. de plavt~ joeloo zal ten allen ti,ju€) VltJolM
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on '00110. van b8"r Gr:'oO'llfi~cbe lig,~::ing cen rol spelen. l~ollicht

ZOLî hi:j bij een volgond bcsoo}: ,'-,111 de T!.:.~roe-s~vannG moe l1ltC1I' de
nt,Jci l::l.mnen i-;oTnen Genomen, i;,~ct zi.jn é~e~ab in de bovonlanden ~ou

ten (;oc r1n ]:;:01;)811. ( •••• )

joc1oc Ic·vori. mij een 3-t:::l r1rcl(;nrS, die hij uit jötitó laat ko
mIJn. het :':.ijn n::netic~ tCli en .iGtité.
27 juli vcrtTAk ij: net c1e~c 3 inc1i2!1cn, met de 3 boschneger~; en
met odi, de o2j~nu. eerst volst de ~m5 de paloemeu-rivier, di6
hior niot liloer beV:.!.3rb2.'cr is, door hoo.S; bosch soms ook door
pnlissa.den r,l:umpcn. or> 29 juli overschrijden uo de' HaterscheidiDE
en op 30 juli ~ijn "[(3 2 uur 's. rnidè.ags in het triodorp piké
mieidon in het oe1'boocll. vl'oer,;cr heette hot dorp kol·::I'iakll.
kn:pi tein koelau<::.ka is heden cc}' ;;01' vervélI\?;en dooI' piké.

de trio-eroep, die in dit dorp is gehuisvest, hoeft 35 jaren co
loden, toen de t:;ocie hier lan:;s t~rok, in het dorp lan.goo gelmond:
dat ereens in dit gebied is ~ologen. sindsdien moot het dorp
reede 6-:3 kOGr '/é111 nineta en naam vernndorrJ zi.jn. 0'0 alle k~:.aJ.'t01

stao.t echter heden nog l~ncoe, d~.t reods sinds 30 j:n'en niot meo-'
bcsta.r;:t. van de llon::ierdc:,n van èO:C"fJcn, die op de of.:~icieele lG:1cr-
ten in het nooràe li jke br<l.~iliö 8n de zuidelijke gU.j2.nas zijn
ip--;e tekt"' uil , he Gt.':iil t cr hEden uellicht eeen enkel rLleer. ele dorp8n
mooten ccbter op do i-:e.art in:..;otekend ilorden, omdat te toonen, in
l;e11:e ctrcek en in ~-:elk <::.:::.nt:~l indi:lanse c10rncn voorkomen, ook:l1
hebben de naDen geen lT;:,~rc1e meel'. in te.:enrytellinf,' hiermede zijn
èe nC'!Il!?!1 (:'e1' rivjr=rpn~ !:.i'e}.:-o'1, DP r,:3'en bli.jwmd~ ~~oodL1t de~o r~p. (Ld. .L

t--..;e;;;..'c;;;..,n;;.;;~;.;;;;i.;.;~!:..:::o:.-v:....:'::..Jf:::Jt..:.'.::..e--..::b::.:.l-l....:.1-~:r.:.:: !:..:.l~s.-:.v.::o:..::o::.:r~d~. "':.._-.:.:.C:...::'l...::·i::..:(~~r~~:::t=e~e~r~i~n~t.:.:.·~~~~.::iJ.j~n::.:.-. ---l h.C\,~~\(,\,\,
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'" .. . J' "t l' . b'" l' . 1 l. 1 I. ') I .jl JU.~ () :L.1V(;J1 lJ0 lJ pL~O. 2n 10v (Dry) 8'(;:":'11 .l '_TOO'(1 1'I)1:n:;l

1:oonlnrttcn on 5 eenvoud ir::e o~)on k'"' nmcn, ~1011:a 1::.': t"Jtc ~11 fj ::cîl\~::m~

en logcerGebom·:cn dienst doen. (het Hoard 1I1~~lnl)1I ir; G1.U'in~.~ Ei;".
VOor ai'dc.kjo, voormuJcli.jk .:.ls rC{7om·;oJ·in..,! bedoold, t.) "'r:.'·n hio!'
èr,t~n or 3 ,·regon n.::;.:.:.1' vernchilJendo richtirl,·S·Cll (~Gl1 ~V-'.:·I· het OOSt8,

(bedoeld in ·F/;J.,rcclJijnlijlc "v8st(\n", t.) nnr.:r ('0 t:r'iouo}:'pOl1 tr!l1

noorden v ....n de Di'l),!li~ri!li, eon OV'Ol' ue sil'~~li1'ini-snV:J.nne n~::!.r

de dorpen [l..un do mal:;'1ü on een in zuidooe.teli.jj(8 richtip-c n0.21'

de tl'iodorpon n.nn de oostelijke pn.rolJ.

in hot dorp vinden He alleen kapitoin piké, 2 vromTOl1 on 3 jong
Ol'lf;J tl\1.lÎs •. de rest ve.n do imfOTIOrS is in een 'lor verui.iderd
1)oGchl-:amp op jncht. onzo indiaa.nscho dragert~, die He van jooloo
hebben. moegenomen, lnllon niet meer VOI'dol' I,,'è~cn, ma;]!' l1:1ttl' huis
't<1;)~l1Gkorcn. g'olukldg blijkt kapitoin pi..1:é '.002,.' oen be.hoürli.jk

Gohol1kbercid, zijn rn3.nnen ·torus ta r001)Cn "en lJi.j de nodige
dl.'tJgcz·o i;qr boschikkip.g te stellon. ollrniddellijl:.: geeft hij a[~n

00n der jongeno opdracht, do dorpflsenooten o~) te Z.O(\~:::'EH1 011 hon
"h~ J n te-n te""u".lre~en~...... ..e... . _. - (:;)_.. _ •

don volGenden fJOrgon heb ik ,zelec-c1L'i-Ioid mot piké in een V2.n de
grooto. ronde hutton con prn.~tje tEl maken. hij vel'tolt, dn.t on;:::c
voer 2 jL.1ren geleden een grootvliegtuig boven zi.jn nOr!! lJé'..S
neorile. toen hot naderde, liepen. alle kil1dor.~n on vrou:·;on 1l1.li
l'~nde on "e.loomn, aloem&" schrocurrende het dorp uit om zich in
hot l)osch to vorbergen. alleen enkelo rnoodi50 !IlGnnon ua.ren ach-
ter r..;ebleven. tovcrgcef'f:l poogde, zoo had hi j vornomen, hot ( t'l'_l1\ L
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vlieGtuig op do [7ooto s~:.vnnllO neer te stri.jkon.

dit 1'i.;l.S hot FIJi,! vliegtuiG "snip", d.:lt i{l(lerd.::ad 2 ,jaren b'Jlcden
pl<'.tttnclijk ~~eer la.'lg over de s.:lv:::'~1lle vloOt~ en ook piJcé! n dor'!1
oT! Gorin{Je hool:'~te p.:l:3l:ocrde. -piké heeft ook een nLl':~I'l voor oen,
,vlir,>~rtuiZ' n,qm~li.jl: "p::':'l·."".n"-kiri-l;:.:lll':l.'I-T.'1", dat ie "corjao.l dor

"'bJ.nl1konll
• de djoek28 (bo::me2"ers, t.) da<:rentescn noemen het

"op:1.1ini" een verbastering' \I-an het ,.moro. airI.11an9 •.

lOJ) t90n derden dc.S zi'c i]:: I G morGens bi.j -piké, àitrn:'l,;,l rnet!:i:ljé,
'I' O,C,n Y::Ln mijn djoeka cideen Vë'.11 drietabbetje • de ko:pi tein i:= boo::!

op p:).jé. hij ~eGt, jullie vervelende 'bosclmo!:;ors komen voort·-
, durenclgeheel oneevra~d naar onze öor~en. heel goed ,-reten jullie
"d0,t het jullie boochne5ers zijn, die de hoost?ie~ete nJ.·::l,r ons
:ovcrbrell;Zell, die honderden yal1" onze star.v,;C' 'aoten dOElt st0rV0I1

'i;o1;',mhelemaal 'tIeg zijn. maar, dat deert .jullie niet in het
mS.net, telkens ell teUccnc komen jullie toch brutaalucg "Teor
'te.l'l.1g tot ons aller ergornis.

11ll,stae.tpikó op, het is ongeveor half tien, en :'''iegt: ze kODen!
'lie J:.t.o.n buiten de hut. en nu hoor ook ik heel in (10 vElrte hot ge
',luid van de barklak hoorns. deze hoorns zijn Vé'.n de be.streepen
van ·oDJ.'klnkboor.t gemaakt, die s-pira1llvormig Horden o"pccrold.
ze zijn 20-40 cm lang en geven daarom verschillende tonen

onmiddellijk: gaan de 2 jonsens d-~ kalebas met roade koe~àe~·;é

vo~f halen en smeren zich daaroede van onder tot boven in.
ictler neemt d;;?rop een pijl met een breede bambaepwlt in de h~nd ( \ ~_L J.
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T~!ll.;~ll I',". "1 ~,<; ...)-~.,~~ l,i.j ~~J'''.' t ~~~_J·j"\:-:'··>-:.(~l~ \-;~~1 ",.rO t:trJ11 l.~l·~t [.1.lLl.I~f.3·L,·~i.1L~cn

r. f()}' c~ ':l* ,""'r. 'i1~~ liL t .
lJt.:itn r , 0' \:f''"; '>.Jr'lni 11 i:~ C('il ~;llt v~'.n ruim 1 metoc ï1i'Olnto en
Cl"""""!!·"I' (,:J ~.~. r:"':.'.'"lU.,j~l. hij i1: h.:-dr:::t r,;.:;t 08j) 1; 111 orc,:d8
:)1:·L:1);. 1.1;.1; nO:l ~:orL,'l.li.i:;L v:.: 1-, [ij::.nb·-rl:V~'·: ,,;ek'J.nt.
L:G ,? jo:':..::;;n:·; :~L. ;;;; nu 0::1 (~C: :·1-21i-: l'l'ClCiC'f; bovol) neil Dut. iH ::lc
li.llLc:d~:nL1 hou r ].:;:: :~o:cn ;}~.jl enl'lel :;oo~ da.t de O!:'[;lOoe:)l.i!1

J
ó bij cL

Dun n·:.;·r l10Vf:D, bij de 2 n<io l' n:':'·'T l)('nc(:('n ~<:i.jkt, hot tee~en voor
viJ'J!'uh'cL:::} en \'r~unr1;::::;:1:~~). ::;c st(:'i:l'Ul:n nu Illet de voeten kl.'.::chLig
0Tl (le IJl::'!1.k. d:[~:!'f.loor o:1tDt'.ë!t oon dof, El<:'..:::r dom: r1Tin.::onc1 '::;13 luid ,
d.:.·~ tot beel vcr l:ornt ;..:el1oord. 0;. dit Geluid él.ntuoordon de turu.';
g(tl~ccrd~ in r ' :t,:".~lC!l o;J hun bn c thoOrllfJ.

nu !':Ofllt pU:f5 Re t een i:r~rJ:jc u.it rle hut en ~et zich plec1'ltig 00)
ot3ni;::;on nfstn.1111 voo~~ do b,:ido ,joi1(;er.s neor, dic VOOy·tdul'cmd
Gt:Jm1')on en ILl:n-.jno1',::cluid î:l é1 kqn. hij helefi; 0111-:010 grootel:;ir;il.-
r'etten 1I~8e::c1::r.':c):t, ~;':i;riU:olu in de 9:'.;Jir.n'c1unne b!clGt~l:.... tGn Vi.'.n de
Ll.r:;ipipc.-'boo:n, ~oualG ze ook 1ü.i Ol1~O benedenl:lnd:Jche indie.l1en
l:(\lc~m(l 7.i,jn. ::eè.UJ.~Gndc de feestelijkheid. rookt hij vrijlrel O!1

ondo'!'·brokon.

"

nu ve:n::chi jn9!l ook de hiCS ach tor'gcbleven VrOll\!Cn op hot ;)101n
net in do eene hi!~-,1 een 'bebl',norde :=ui~:oI'rletstol;: en in de undel'o
Gon td: V'Cil <.len l:·:: toonst:-ui);:. ~e beginnl:~n dr.!.urlnetlB rOnllOI!l de
jon.::;ons te d3nson, (],:;;. t uil z·c.~.;e;en, ze lopf.lll rondom de pl:1nk.. en
buiGen rll,yth.:ïJi:oclJ bij i8d8J'f'!1 sto..p. dit duurt ~joruilnon tijcl. d~ln

legCï:?l1 zo het slli.l::orriet en c1nll k[~toenti:lk voor den k::.pi tein op ~bttcvt
ec:n nl:~nk nec·".
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ze vOJ'chrijncm nu, maa.r komen kort dn.:lrnn. '"mer teTU[; met con stuk
ott~Gnvo brood, dn.t ze a!' oon vuur'....an.ie:c draGen Oil voor den l'~é~pi

toin .n:J.<-.st het suikerriet en den kntoentc.k op de ph'.l1k: neel'lec,zen

de v:roU\Tcn loopen opnicuU' do.nsende en luid zingendo rondom de ?
o1i':>.mpcnde jqngens, tcruijl de toruekeorJende dorpsGcnooten ant-
iroord.en, mc.ar nu niet op hu..?'l hoorns, maal' door het goluid dc~

kl1û"ttc apen, hun meest gOi";aardeerdo jachtbuit , nu te bootsen.

n.o.)l den bODChrG.nd vorschijnen het eorst 10 vrom-ren met 4 opsoscho
ten meisjes' midden tusDchen haar in. allo vrouuen drc.gen ~rrn[lr

.:;elc.deukarvcl1 op don rug. rechtDtrof.\ks gaan ze n2.rtr de beide
r.tampcndcjo!l[;cnr.> en dansen mot. hun "Tc.chten rondom deze.

nu k6mcnook 7" mn.nnen en' 2 jongens uit het bosch op hun hoorns
blv.zcml. ze dragen alleen pijl en bODe-, vOhler niets. ook zij be
ginnell met de vroUlicn den ronddans om de beide jongens •

I

de vrouuo11 verlaten nu den kring en brengen de dTé'.<:!.L;korven naar;
huril:.:J.mpcm. alleen de 3 korven met geroolet vlcesch en visch Ge
vuldüordon op het dorpsplein voor het suikerriet, den katoentak
en hot casc~vebrocd geplaatot en wol in een driehoek, waarbinnen
eenvuur"tje i"Tordt gel11!!.akt.

ook de mannen houden nu op met dansen en leggen hun barklaY~oor~s

op' àe 3 mot vleedcb gevulde l:orven. dnn verd1djnen ook zij •

hot duurt echter niet lang of' de mannen en V1'OU1Ten verschijnen

;-_,u~e_e_'r_o_p__h_o_t_p_l_e_~_"_n_e_n_d_a_n_._s_o_n_o_p_n_i_e_U_\l_o_:'"\_l.&_e_1T_o_n_d_o_n__e_n_l_U_l_"_d_Z_i_Il_S_'e_n_c1._e_..l.~h~t
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rondom de ljcidc ,jong-ene, (He onophoudcli:jk het doffe, r1DOrdl'inc-
eride:E;eluir1prcüucccrén.

g~'d~;orldc al uie tijd blijft pib3 111echtig op zijn b<:'lll-:jO ~itten .
.zi-;jn oigcl'ot :r.ookond •.

..._'.. . .

·dc'·'10vrouiTcn verlaton nu 1-rl3dOJ_'oè1 den k.r.':i.'l1(.~ llor àe.l1scnden. do 2
". ende"re ."\~'ou~';Gnechter ko:.:en terug- en nomon tl"~ t de h-;.nd v::m pi!cé
.de ...boido,' :Jtukl::cnc:J.n:::C!..'lebroorl op de YUlU·iT2.r; iers plechtig in ont
·vq.n.S~it:dic.. zo .t1chtereen aan do dansond.o m'.l11l10n C!.8übiodon, rjël:.::.r

·vc"u.,iedGl' oen. stu1::jc afbreekt en opeet. d2.r h.:.leu zo in de kule-
.. b.?:sscn kaciri ~ ·aë· elcoholische drê.nk, di 1.3 do inrlii-3.ncn uit caSSDve
·.bd:féidön,on·ln.tciiLr:.lle mc.n.'1cn drinken~

i;.'dfio.-rlî~·ho.lcn~c .hoiisuikerricten r1e'lcé?tàel1t~!"k en dansen or nog'
;ccnsffio~ ::r9i1:1 "m:?.x0p ze verd\lijnen.

ntiStt\rit aökapitcin' on en bc[~eoft zich )'W,:~ 1.' do dan~cnr1o r.Jé'~lmf3U.
'oon.:'ivoor;·qén ,'o;rördt 11U door hem bij het pa::30ren '13n onder tot \

boven.:grondig met de rook uit deolg~re'b ho.rookt. op dezelfd.o I

irij~c' ',·rordenbij .de indianen de zieken berookt~, om ze 11601' ge- \
L::~~gf~~,2lÏ:lkeri. ·d~mede is net eerste deel van de cercmon.i.e be- ~

I • 'i ~ I . • • •

~~~t·;mij,.zit ,pajé; :.dc, djoeka Y~n drietabb~tje, die n:-\ afloop
Va.nde>.ceremoriie. aan zijn voldoening OVf3r uat hij zoo juist heef

•gçzie~"uit;i.llgGoei~ ,door te z82'50n II men had br~t moeten filmen! 11

I..
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e.nàorc hebben onze dria boschnccors boden nogal achter het net
gcviocht. hobben no..melijk de in(l ianen oen ,jachtbui t te veI'dolen,
(Jan oiGc11e11 de bocohncr;oro eon deol daarvê?n voor zich op en hot
wordt hun mccsto..l niet gcwciGerd. ma&r heden krijGon ze ook geen
0111:01 8tukjc. hot yloonch behoort tot de plechtigl~eid en da::.r'
ntaan de boschncscrn buiten.

het in inr.Jiddclo donkor geuorden en ik zoek mijn hangmat OP.

om 9 uur bOGint het foost in de groote hut opnieuH en duurt tbt
1 uur IS n.!:chta. ik blijf echter in mijn hangmat liggen."

hoo1.'TC1 he t verslag van schrnidt hiermee noe Ie-ne niet geëindigd
io, breek il~ hot citnat hier af, omdat ,i1~ geloof' dat in dit
i'rc.Gmont e~ll tamelijk compleet mensbeeld is opóeroepen.
voor zover ik kan :üon is in deze case-study een zo grote rijk
dom 'vnn mcns-ekologische falctorcn aan de orde gekomen, dat het:
mOGclij}c i::: op grond hie:!'van de bestudering Vê.n mensuetonschap-'
pr.üijke fn.ktoren in de Geschiedenis dor nederzettineen voorlopig
on~cmoGid te laten. do boschreven populatie verkeert in alle
op:,dchtsn op een gre.!1S: fysisch loven zij op een ifatorf.:cheiding,
biologisch leven zij 'tussen s~V<:'l1ne en oerbos, cultureel leven
~ij tussen jacht en landbouu, maar evenzeer tusGen de oude en
de niem:-e tijd ("de corjaal der blanken" j ~ ,ie zien ook hier de
bcteker.is \'ëln de nederzetting in relatie tot zijn omseving door
àe opJ:omst van de hr:.nc101 voor onze ogen veranderen. de lTe-reld
van joeloe staët met zijn ene been in die van piké, met zijn
l:.nàore in die ~n paraïJl1ribo. WèbJ..t


