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H

(vroegeq Pit-Grave Culture, Ockergrabkultur), van 3600-2200, dat zich
uitstrekte van de Proet tot de Oeral.

Paardrijden wæ al bekend in de eerste twee culturen, zoals blijkt uit be-

IndoEuropees (nle), grotendeels te
reconstrueren. En daarmee rees de
vraag: w¿Ìar en wanneer werd het

nen wangstukken. Wagens worden
hier voor het eerst in äe Yamnaya-

PIE gesproken?

et is de verdicnste van

het

twee jaar geleden verschenen boek
van Colin Renfrew Archeology and
Language, dat de herkomst van de
Indo-Europeanen weer in de aandacht staat. Maar dat is ook de enige verdienste van het boek, dat de
onmogelijke theorie lancaert dat de
Indo-Europeanen de landbouw verbreidden over Europa, van 6000 tot
3000 v. Chr.
Onlangs is een schitterend boek verschenen van de archeoloog J.P. Mal-

lory over dit onderwerp. Zijn In
Search of the Indo-Europeans is zo

goed omdat hij zeer veel gelezen
heeft
ook de recente Russische
literatuur
de taalkundige overwegingen recht doet, en zeer voorzichtig de mogelijkheden afweegt. Een
schrille tegenstelling met Renfrew,
die vrijwel alles wat tot nu toe bereikt was van tafel moest vegen.

-

-

Wie waren de Indo.Europeanen?
Aan het eind van de achttiende

eeuw ontdekte men dat het Sanskrit

(Oudindisch) en het Perzisch verwant zijn met de meeste talen van

periode gevonden.
Vanuit dit gebied wæ er al

Lí nguis t í sc he pal eontol ogí e
Het antwoord werd gezocht in een

vloed op de Balkan. Rond 3000 reikt

methode die wel de lingutstische pa-

die al tot Troje.

leontologie genoemd wordt. Het
principe is heel eenvoudig: als het

en zeer vroeg

ken dat begrip gekend hebben. Het
PtE had bijvoorbeeld een woord voor
'schaap'. Welnu, dan zal men dus
het schaap gekend hebben. Er was
een woord voor 'ploegen'. Dit leidt
tot de belangrijke conclusie dat de
Protolndo'Europeanen de landbouw
,kenden. Dit wordt bevestigd door
een woord voor'zaaien'.

lijk

woord slechts in twee aangrenzende
talen voorkomt, is het dan wel van
PlE{orsprong? Een volgende moeilijkheid is dat de precieze betekenis
vaak onzeker is. Zo is er discussie
geweest over een woord dat 'zalm'

zou hebben betekend (Duits Løcås).
Dat zou interessant geweest zijn omdat de zalm maar beperkt voorkomt.

Maar het woord betekende waarschijnlijk 'zalmforel' ,en dan ligt de

zaak heel anders. Een derde moeilijkheid is welke conclusie men precies mag trekken. Het PIE kende
een woÍfrd. voor 'berq'. Betekent dat

iî""ffi,;iì.J"'i'"ïliit*.ï3¿i:

De verbreiding van de Yamnaya-culturen (3ó00-2200 v. Chr.), die het
l¡¡tste st¡dium vormden wa¡rin het
Indo'Europees nog één taal was (zii
het woarschijnlijk wel met dialecten).

zijn vrijwel alle oude

plaalsnamen

niet-IndoEuropees: Mycene, Tiryns,
Pylos, Athene, Sparta, Thebe, Korinthe enzovoort. (Dit is een van de
vele redenen rvaarom Renfrew ongelijk heeft. Hij meent dat de IndoEuropeanen uit Turkije via Griekenland naar Europa kwamen. Griekenland zou al in 6000 v. Chr. IndoEuropees zijn geworden.
zouden zo
een su
zUn.)

In dat geval
rEôten van

'R€¡nfr0tÍr'het
tussen de verschil-

leenwoord of een erfwoor.d is. Zo is
Ned. /eesl een leenwoord uit het La-

tijn, alleen al omdat Nederlandse

erfwoorden geenfaan het begin van
het woord kunnen hebben.
Maar het grootste probleem is dat
de meeste woorden geen enkele aanwijzing voor het gebied van oor-

bijlen. Beneden zijn waanchijnlijk
Europa,
Grieks

paard-en-wagen denken, en zeker
niet aan de strijdwagens van Mycene en uit Homerus. In de tijd waar
het om gaat waien de wagen-s zó log
dat ze door ossen moeten zijn getrokkcn; het paard was voor dit zware werk niet geschikt.

zijn wel niet

Deze

zeer

verschillende van de genocmde
en met name die voor het
(getemde) paard en de wagen, wijzen op een toestand die niet vóór

Dnjepr en Wolga

Het paard wijst ons ook de \r/eg naar
de plaats. Het paard kwam niet voor

in het Nabije Oosten (inclusief

overeen-

De

eerst.bekijken we an-

We weten waar de IndoEuropeanen
niet vandaan kwamen, namelijk uit
de zuidelijke Middellandse-Zeelanden. In Spanje kwamen als eerste
Indo-Europeanen de Kelten vanuit

Frankrijk.

In

deze hoek zijn twee

niet-Indo-Europese talen bewaard,
.het Baskisch en het lberisch. Grie-

kenland heeft een zeer sterk sub-

straat, een
Europese

in dit
niet-Indo- taal
die daar gesproken
geval

werd voor- het Grieks er kwam. Zo

typerende voor de Indo-Europeanen.

Yørbìj

het Aralmeer

Dat genoemde culturen (samengevat
onder de nazm kurgan-culturen) het
uitgangspunt van het Indo-Europees

Een gref in de Kurgan-tr¡ditie. De

Proto-Indo-Europe¡rcn werden be-,,
gnven op hun rug liggend met de
Éniæn oþgetrokkln.õe vloer werd

v¡¡k met óker rood

gemeekt.

vormden, is de theorie die sinds 25

de IndeEuropeanen gezien,

is

Anatolië kwamen) en de Balkah, en

N íet- I ndo- Europese talen

'Paard' is dus niet zomaaÍ een PIE
woord, maar zo ongevger het meest

beeld omdat de Grieken rond 2000
in Griekenland kwamen, en omdat
we in de l7e eeuw al Hittitisch hebben. Het PIE werd dus waarschijnlijk tussen 4000 en 2500 v. Chr. ge-

centraal Turkije;
$aarmee vervalt dus Renfrews thèo
rie dat de IndeEuropeanen uit

dersoortige oveFwegrngen.

verkenning, waardoor een grotere
mate van veiligheid werd bereikt.

jaar verdedigd wordt door de,

Anatolië, dat

In

nen. Wagens waren nodig voor het
vervoer van bezit en familie, paarden konden worden gebruikt voor

4000 aanwijsbaar is. Anderzijds
moet het eind van het PIE rond
2500 gedateerd worden, bijvoor-

Tussen

Hirfr

ter heel weinig weten. Mallory

materiaal is veel omvangrijker.)
Overigens moeten we niet aan

zijnverzet tegen de wâgen.

naast

noemt ook het Etruskisch, maar ddt
kwam uit Turkije, zoals al honderd
jaar geleden werd aangetoond.
Nu is het mogelijk gebleken de oorsprong van al deze talen, het Proto-

twee talen voorkomt, maar het

plaatst, hiermee vervalt. Vandaar

sprong leveren. Woorden voor lichaamsdelen, familierelaties,'eten',
'slapent, 'horen', 'aarde', 'wind' enzovoort vertellen ons natuurlijk niets
over het land waar die woorden gebruikt werden.

Later

noordoost Spanje, wrurrvan we ech-

in

sproken; en verschillende overwegin-

Grieks

van over de Wolga naar Hongarije
kwam. Verder is alleen het Baskisðh
niet-IndoEuropees. Uit de oudheid
kennen we nog het lberisch in

bewezen door termen voor 'wiel',
'as' en'per \ryagen vervoeren'. (Renfrew verwerpt de laatste conclusie.
Hij doet het voorkomen of alles afhangt van een woord voor'wiel' dat

gen wijzen op Zuid-Rusland. Het is
duidelijk dat Renfrews theorie, die
de IndoEuropese expansie in 6000

wat vooral aan het oude
te zien was

centraal
Chinees
Europa horen
het Fins en het da¿rmee nauìry verwante Estnisch er niet bij, evenmin
als het met het Fins verwante Hongaars, dat pas in de negende eeuw

het
paard en de wagen. De wagen wordt

of verrassend, maar zij
tot een duidelijke, date-

uit het

(hetzij uit een andere Indo-Europese
taal, hetzij uit niet-lndoEuropese
talen) leveren niet zo'n probleem op.
Over het algemeen kunnen taalkundigen vaststellen of een woord een

Maar het belangrijkste zijn

heeft het

len voorkomen maÍìr ontleend zijn

twee pearden afgebeeld.

de

verbreiding van de Indo-Europea-

eenlerg gehoord hadden?
Woordon di¿ -ri,el'itr verschiltehde ta-

stele toont een krijger met snor, met knotg dolk en drie

stap voor stap de lãtere ontwÏk-

schijnlijk essentieel geweest bij

van

IÞ Kernocovk¡

weg.;

zijn waarschijnlijk

kelingen te volgen, maar de grote
lijnen zijn nu welduidelijk.
Het paard en de wagen zijn waar-

Deze methode, die al voor 1850 ge-

of een woord wel PtE is. Als een

La.ngs deze

de Hittieten in- Turkije gekomen en
later de Armeniërs en de Frygiërs.
Rond 2000 komen de Grieken in
Griekenland. Het is nog niet moge-

PIE een woord voor een begrip had,
zullen de mensen die die taal spra-

bruikt werd, lijkt schitterend, maar
er zijn verschillende problemen. De
eerste is dat het niet altijd zeker is

in het

vierde millennium,,een sterke in-

van

geboorte Litouwse, archeologe Marija Gimbutas. Ook eerder werd dit
gebied als het oorsprongsgebied van
maar

Marija Gimbutæ heeft de theorie
met veel energie verdedigd en zij
heeft de meeste deskundigen overtuigd. Zij neemt aan dat het oorsprongsgebied zich nog verder naar
het oosten uitstrekte, tot voorbij het
Aralmeer. Daar de archeologische
gegevens uit deze gebieden minder

talrijk zijn, is een beslissing daar-

over moeilijk. Aantrekkelijk is de
hypothese (van mijn collega Kortlandt) dat de oostelijke gebieden een
ouder stadium zijn, van kort voor- of

nadat het IndoEuropees zich van
het Fins.OeB¡isch had losgemaakt.

Wie meer wil weten kan het best
het : zéer leesbare
boek

--

in Noord- en "Gsndraaþ,

zeer nuttig en voor

tussen de

Nu terug naar de lingutstische paleontologie. De woorden voor wilde

dieren wijzen

op

bebost gebied

(beer) en niet op enkel open steppe,
wrÌar men vroeger de Proto-Indo.Europeanen plaatste, en op water (bever). Een misschien niet onbelangrij-

In dit gebied is
nium ook het wiel bekend, maar het
is daar waarschijnlijk niet uitgevonden.

Na de oorlog is over de archeologie

Kaspische Zee znuden voorkomen.
Gedomesticeerd waren schaap (de

van Zuid-Rusland veel meer bekend
geworden. Als we nu naar dit gebied
in de aangegeven tüd kijken, zien
we culturen die in alle opzichten
passen bij wat we van de Indo-Europeanen weten. De bekendste cultu-

goud, zilver en 'koper' of'brons'.

(4500-3500), van de midden-Dnjepr
tot de Don, en de ongeveer gelijktijdige Khvalynsk-cultuur in het mid-

ke detail is dat 'bij'en 'honing' bekend zijn, die niet ten oosten van de

geit is minder zeker), varkèn en
rund. Heel oud is het woord voor
'wol'. Aan metalen waren bekend

ren zijn de Sredni-Stog cultuur

vergeleken waardeloos. Dat een wilde theorie direct wordt voorgelegd
aan het grote publiek, dat daarovèr
in het geheel geen oordeel kan heb-

ben, is

in strijd met in de weten-

schap geldende normen.
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