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door Frans Holtkamp 
 

 
‘De Bijbel is het waard om zorgvuldig gelezen te worden door iedereen met be-
langstelling voor de evolutie van de menselijke cultuur’ schrijven  biologisch an-
tropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op pagina 421 van Het oer-

boek van de mens. 1 Als twee atheïsten dit schrijven, 
is er iets aan de hand. En als twee atheïsten de Bij-
bel vijf jaar lang bestuderen en er een boek van 
ruim vierhonderd bladzijden over schrijven is er 
nog méér aan de hand. Zij hebben een topboek ge-
schreven! 2 In dit essay leg ik graag uit waarom. 
Maar ik begin met een stukje persoonlijke voorge-
schiedenis.   
 

 
ES WAR EINMAL ….. 
 
De aansporing ‘Lees de Bijbel!’ heb ik niet nodig. In mijn theologische opleiding 
stond het bestuderen van het Boek der Boeken hoog genoteerd. ‘Gods Woord’ is ook 
dát van de mens, werd ons bijgebracht. Kuiterts gevleugelde uitspraak ‘Alle spreken 
over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt’ was toén al 
vanzelfsprekend. 3 Wel vonden exegese en hermeneutiek – beide disciplines zijn we-
zenlijk voor Bijbeluitlegkunde – plaats binnen de vertrouwde kaders van een katho-
lieke theologische faculteit. Tekstwetenschappen, semiotiek en de historisch-kritische 
uitlegmethoden hadden er inmiddels hun plaats veroverd. Theïstisch geloof en be-
trokkenheid bij de kerkelijke gemeenschap werden verondersteld, maar zeker niet 
beproefd. Op geen enkele manier werd je de maat genomen. In een sfeer van vrijheid 
kon over alles gesproken worden, ook als je meende dat God niet bestond of als je een 
aversie tegen het kerkelijk gebeuren had. 
 
 
EN NU ….. 
 
Inmiddels is het theïsme, het geloof in een persoonlijke God, geruisloos uit me weg-
gevloeid, zónder te willen beweren dat dat ooit sterk aanwezig is geweest. ‘Dus je 
bent nu atheïst’, zeggen vrienden soms. Nee, als zij daarmee de rabiate vorm van 
atheïsme bedoelen: bewijzen dat God niet bestaat. Er valt over alles wat zich buiten 
het waarneembare ‘bevindt’ – deze aanhalingstekens gebruik ik heel bewust – niets te 
bewijzen. Zo’n strijdbaar atheïsme is óók een geloof. Maar het antwoord is ja, als de 
milde vorm bedoeld wordt: God als persoon betekent in mijn leven niets meer. Toch 
reken ik mezelf liever niet tot de atheïsten. Ook niet tot de agnosten, die beweren dat 
je niet kunt wéten of God wel of niet bestaat. Zelfs dat station ben ik gepasseerd, want  
 
 

DE BIJBEL ALS MOMUMENT  
 VAN CULTURELE EVOLUTIE 

 
Carel van Schaik  Kai Michel 



De Bijbel als monument                                                                   2                                                                 van culturele evolutie  

het niét weten van de agnosten veronderstelt ….. een persoonlijke God. Dat is begrij-
pelijk, want wij stellen ons bij het woord ‘God’ bijna vanzelfsprekend een persoon 
voor. Van Schaik en Michel zullen zeggen: ‘Dat zit nu eenmaal in onze jager-
verzamelaarsnatuur’. Daarmee loop ik misschien op de muziek vooruit. 
Tegenwoordig zeggen mensen vaak ‘Ik geloof wel in iets’ of ‘Er moet wel iets zijn’. 
Daarvoor is het begrip ‘ietsisme’ gemunt. Van Dale omschrijft het met ‘geloof in het 
bestaan van een metafysische kracht’. Wat (nog) níet in van Dale staat is ‘enigmatist’. 
Laat ik dát nu zijn! ‘Enigma’ betekent ‘raadsel’ of ‘mysterie’. Dat benoem ik liever 
niet met beladen woorden als ‘God’, ‘metafysische kracht’ of ‘Iets’ maar met ‘open 
plek’. Waarom is er Zijn? Vanwaar het heelal? We weten het niet. Daarom wil ik vóór 
alles het mysteriekarakter van het bestaan benadrukken. 
 
 
JUBELEND OVER DE BIJBEL 
 
En dan nú naar Het oerboek van de mens, een intellectueel hoogstandje! Van Schaik 
en Michel plaatsen de Bijbel in een verrassend nieuw perspectief: dat van de evolutie. 
Niet alleen de biologische die we van Darwin kennen, maar óók de culturele. Zij zijn 
lyrisch over de Bijbel en noemen het boek een hoogtepunt in de geschiedenis van de 
mens. Ik kan daar helemaal in meegaan: je hoeft niet gelovig te zijn om de literaire 
maar ook antropologische kracht van de Bijbel te zien. Psalmen en Spreuken, om 
maar enkele boeken uit de Bijbel – dit woord betekent ‘bibliotheek’ – te noemen, vind 
ik nog steeds weergaloos mooie, poëtische teksten. Het erotische Hooglied heb ik 
indertijd met plezier geëxegetiseerd en daarbij zelfs toegepast op homoseksuele rela-
ties. De sterke verhalen van Genesis lees ik keer op keer, wél steeds door een andere 
bril. Dat kan, mag en moet ook, want de Bijbel is geen geschiedenisboek of natuurwe-
tenschappelijke verhandeling maar literatuur. 
Van Schaik en Michel denken daar ook zo over, maar gaan in hun boek verder: ze 
tonen de cultureel-maatschappelijke betekenis van de Bijbel aan. Dat doen ze vooral 
door hun betoog aan enkele sterke concepten op te hangen. Die breng ik in de volgen-
de paragraaf voor het voetlicht. 
 
 
STERKE CONCEPTEN 
 
Vooraf dit: de ontwikkelingslijn die de auteurs volgen is die van de evolutie. De ge-
schiedenis begint bij hen niet vanaf het moment waarop de mens begonnen is zijn 
lotgevallen op te schrijven, maar veel eerder. Zij starten bij de jager-verzamelaars en 
spreken bij voorkeur over culturele evolutie waarin de oeroude en al eonen werkzame 
biologische evolutie meeklinkt. Op de achterflap van het boek staat veelbetekenend: 
‘Wie de Bijbel leest vanuit evolutionair perspectief zal misschien niet God zelf beter 
begrijpen, maar wel wat het betekent mens te zijn’. In de lange historische lijnen die 
de auteurs beschrijven spelen twee elkaar opvolgende menstypen een hoofdrol: de 
jager-verzamelaar en de ‘gesettelde mens’ (de laatste term wordt niet gebruikt maar 
wel ‘inhoudelijk gevuld’ – red.). Daarmee zijn we aangekomen bij de beschrijving 
van de eerste twee concepten. 4 
 
 
 
 
 



De Bijbel als monument                                                                   3                                                                 van culturele evolutie  

 
Jager-verzamelaars en ‘gesettelden’ 
 
Van Schaik en Michel schetsen het volgende beeld van 
de jager-verzamelaars: zij trekken in groepen over de 
steppen en voorzien in hun onderhoud door te jagen en 
vruchten te verzamelen. Het zijn egalitaire groepen 
van hooguit honderdvijftig personen. Men kent elkaar, 
is op elkaar aangewezen en trotseert sámen gevaar van 
buiten. Omdat men niemand kan missen, wordt even-
tueel wangedrag onderling gecorrigeerd en verzoend. 
Er is geen hiërarchie. Alleen in tijden van nood krijgt 
een groepslid met charisma en organisatietalent de 
leiding. Vrouwen tellen evenzeer mee als mannen. 
Mogelijk is er paarvorming, maar seksuele relaties zijn 
relatief vrij. Kinderen voedt men gezamenlijk op. Men is betrokken op elkaar, de 
groepen kennen een sterke onderlinge solidariteit en er is een natuurlijke empathie. 
De jager-verzamelaars zijn lichamelijk lenig en gespierd. Ze kennen weinig ziekten. 
Als animisten dichten zij alle levende wezens en natuurlijke verschijnselen een ziel of 
geest toe. Ze voelen zich ermee verbonden en communiceren ermee. Daarom is voor 
hen de dood niet zo’n groot probleem: het is de overgang naar een andere, minder 
tastbare maar niet minder reële manier van leven. Voorouderverering is vanzelfspre-
kend. Er is een op solidariteit en verzoening gerichte ‘binnenmoraal’ en een onver-
biddelijke ‘buitenmoraal’. Andere groepen van jager-verzamelaars worden soms als 
vijand gezien met alle gevolgen van dien.  
Deze manier van leven beslaat een periode van misschien wel tweehonderdduizend 
jaar, een periode die lang genoeg is om het bijbehorende gedragsrepertoire en de 
daarmee gepaard gaande emoties stevig in de genen op te slaan. 
 
Dan vindt de neolithische of agrarische revolutie plaats: de jager-verzamelaar gaat 
zich settelen. Een relatief zeer recente ontwikkeling, met name in het Midden-Oosten, 
van zo’n vier- à vijfduizend jaar oud. Homo Sapiens vestigt zich voortaan op een vas-
te plek, wordt landbouwer en eigenaar van grond, zaaigoed, landbouwwerktuigen, vee 
en opstal. Dat trekt anderen aan die dat voorbeeld volgen. Zo ontstaan de eerste ste-
den en die steeds groter wordende samenlevingsverbanden vragen om een hiërarchi-
sche ordening en dito bestuur met koninkrijken als gevolg. Die zijn patriarchaal – 
vrouwen en kinderen tellen niet mee – en worden verder gekenmerkt door arbeidsdif-
ferentiatie en een slaveneconomie. Deze ontwikkeling gaat relatief snel en brengt de 
cultuur in een stroomversnelling. Van Schaik en Michel spreken van een cumulatieve 
culturele evolutie. 
Zij zien in die agrarische revolutie niet alleen het begin van de Grote Vooruitgang, 
maar brengen vooral de keerzijde ervan in beeld. De beginnende agrarische samenle-
ving is buitengewoon kwetsbaar: oogsten mislukken door plantenziekten en andere 
natuurlijke oorzaken, er zijn hongersnoden, er is herhaaldelijk oorlog en natuurram-
pen vagen hele massa’s mensen tegelijk weg. Omdat talloze diersoorten gedomesti-
ceerd worden, gaan bacteriën en overige ziekteverwekkers gemakkelijker over op de 
mens en breken er onophoudelijk besmettelijke ziekten uit die telkens weer de bevol-
king decimeren. 
 
 
 

 
Zouden de jager-verzamelaars zó hebben 
geleefd? 
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Tegen de achtergrond van deze twee hoofdconcepten bespreken beide auteurs de Bij-
bel en tonen aan hoe in het duizendjarige wordingsproces van dit boek de agrarische 
revolutie zichtbaar wordt en hoe de gelovige reacties daarop zijn. Daar zal ik in de 
volgende paragraaf enkele voorbeelden van geven, maar éérst werk ik de concepten 
netjes af. 
 
 
Drie naturen 
 
De psychische uitrusting van de huidige ‘moderne’ mens is nog steeds die van de ja-
ger-verzamelaar. Logisch, menen de auteurs, want het genoom heeft veel meer dan 
vijfduizend jaar nodig om zich aan onze drastisch veranderde leefomgeving aan te 
passen. 
Drie naturen onderscheiden zij. De eerste natuur is die van de aangeboren gevoelens, 
reacties en voorliefdes, de vanzelfsprekende liefde tussen ouders en kinderen, af-
schuw over inteelt en infanticide, gevoel voor rechtvaardigheid, verontwaardiging 
over onrecht en ongelijkheid, zich verplicht voelen tot tegenprestaties, angst voor on-
bekenden, maar vertrouwdheid met het bezielde om ons heen, vooral als het de voor-
ouders betreft. Kortom, deze jager-verzamelaarspsyche is als eerste en sterkste natuur 
nog heel sterk in ons aanwezig. 
De tweede natuur bestaat uit de overgedragen en geïnternaliseerde gevoelens, ge-
woonten, zeden, gebruiken en religie als cultureel product. Een voorbeeld: animisme 
behoort tot de eerste natuur, maar de manier waarop bijvoorbeeld aan vooroudervere-
ring vorm wordt gegeven verschilt per samenleving. De tweede natuur is minder in de 
genen verankerd en verandert gemakkelijker dan de eerste natuur. Zo zullen ten-
gevolge van de agrarische revolutie de voorouders langzamerhand goden worden en 
zal één van hen tot hoogste en enige god promoveren: Jahweh, de stamgod van Israël. 
Toch zal voorouderverering nooit helemaal verdwijnen en blijft polytheïsme, zij het 
in een andere vorm, springlevend. Met deze gelaagdheid zullen we bij het schrijven 
van geschiedenis rekening moeten houden. 
De derde natuur betreft gewoonten en instituties die op basis van rationeel denkwerk 
en dito besluiten tot stand komen. Dit is het werk van de elite. Hier zet de rede de 
toon. Er worden sluitende, coherente systemen uitgedacht die vervolgens ingang moe-
ten vinden bij het volk. Daar is kunst- en vliegwerk voor nodig, soms staatsdwang. 
Een voorbeeld: het joodse monotheïsme resulteert in een systeem dat de verering van 
Jahweh, de Heer, centraliseert in de tempel te Jeruzalem. Alleen dáár mogen offers 
worden gebracht. In dat systeem is geen ruimte voor voorouderverering. Maar in de 
huiselijke privésfeer worden de voorouders in ere gehouden en treft men talloze 
beeldjes van goden aan. Het bloed van de eerste natuur kruipt waar het niet gaan kan. 
Of: ondanks prachtige theologische systemen blijft de mens van nature jager-
verzamelaar. 
 
 
Twee typen religie 
 
Van Schaik en Michel onderscheiden nóg twee concepten die cruciaal zijn om de cul-
turele evolutie en de rol van religie daarin te verduidelijken: intuïtief-individuele reli-
gie  en  intellectueel-institutionele religie.  Het  eerste  concept  sluit  aan bij de jager- 
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verzamelaarspsyche en de eerste natuur van de mens. Het gaat dan om individuele 
gevoelens voor en behoefte aan communicatie met bovenzinnelijke of bovennatuurlij-
ke personen, ongeacht of men ze voorouders, goden, heiligen of helden noemt. Het is 
spontane religie die zich vooral in de geborgenheid van eigen huis en familie afspeelt. 
Het tweede concept betreft religie als systeem. Daarin spelen geloofspunten, dogma’s, 
instituties, voorgeschreven rituelen en overige verplichtingen een rol. Deze religie is 
vooral die van het verstand en speelt zich voornamelijk in de openbaarheid af. 
Een voorbeeld: katholieken worden geacht in ‘God de almachtige Vader en schepper 
van hemel en aarde’ te geloven, maar deze cerebrale God is zó ver van hen af te ko-
men te staan, dat er de afgelopen eeuwen talloze heiligen zijn gecreëerd die dichter bij 
hen staan en waarmee ze zich emotioneel verbonden kunnen voelen. Ook hier kruipt 
het jager-verzamelaarsbloed waar het niet gaan kan.  
 
 
DE BIJBEL IN EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF 
 
Van Schaik en Michel kiezen uit héél de Bijbel enkele cruciale boeken, houden die 
tegen het licht van de agrarische revolutie en toetsen de inhoud ervan voortdurend aan 
de drie naturen van de mens. Omdat het ondoenlijk al hun Bijbelse uiteenzettingen 
voor het voetlicht te brengen, beperk ik mij tot enkele specimina: de aartsvaderverha-
len, mitswot, Ketoevim en Jezus. 
 
 
De aartsvaderverhalen 
 
Dit zijn de levensverhalen van Abraham, Isaak en Jakob. Een onberispelijke levens-
wandel is het laatste wat van hen toegedicht kan worden. Alles wat God verboden 
heeft hebben ze uitgespookt. De verhalen zitten vol conflicten vanwege bezitsvor-
ming. Daarmee illustreren ze wat er in de omringende grote beschavingen gebeurt 
tengevolge van het sedentair worden van de mens.  
De ruzies binnen de families van de aartsvaders doen zich voor op vier vlakken: er is 
onderlinge wedijver tussen vrouwen, concurrentie tussen broers, concurrentie tussen 
vaders en zonen en er zijn verliezers in de steden.  
Polygynie geeft de aartsvaders – en mannen in het algemeen – weliswaar een voort-
plantingsvoordeel, maar de prijs die zij ervoor betalen is jaloezie, wedijder en ellebo-
genwerk bij de vrouwen. Het bekendste voorbeeld is de ruzie tussen Sara en Hagar, 
respectievelijk echtgenote en slavin van Abraham. Als Sara eindelijk van Abraham 
zwanger wordt en vreest dat de eerder uit Hagar geboren zoon Ismaël weleens de erf-
genaam zou kunnen worden, dringt ze er bij haar echtgenoot op aan dat Hagar en 
Ismaël voorgoed weggestuurd worden, de woestijn in.  
De concurrentie tussen broers hangt meestal samen met het eerstgeboorterecht. Een 
klemmende vraag in die tijd was ‘Wie erft?’ Voor jager-verzamelaars geen probleem, 
wél voor grondbezitters of boeren. De grond onder de zonen opdelen totdat er slechts 
snippertjes overblijven is geen optie. Dus wordt het eerstgeboorterecht ‘bedacht’: de 
oudste erft alles. Maar vaak levert dat bij de overige zonen scheve blikken op. Het 
gaat geheel tegen het natuurlijke rechtsvaardigheidsgevoel van de jager-verzamelaars 
in. Dus zitten de aartsvaderverhalen vol list en bedrog. Bekend is het voorbeeld van 
Jakob die op sluwe wijze zijn broer Ezau het eerstgeboorterecht aftroggelt.  
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De aartsvaders zijn vaak not amused over het gedrag van hun zonen. Ook op dat vlak 
liggen de conflicten voor het oprapen. Niet zelden vloeit er bloed.  
En dan zijn er de verliezers in de steden: als twee mannen, eigenlijk engelen, naar 
Sodom komen om Abrahams neef Lot te waarschuwen dat hij de stad moet verlaten, 
drommen de mannen van Sodom om hen samen om gemeenschap met hen te hebben. 
Dat bevestigt het gelijk van Jahweh, de Heer, die van plan is het verdorven Sodom en 
Gomorra met pek en zwavel te vernietigen. Homoseksualiteit is taboe. Dat brengt ons 
bij de vele regels en geboden. Daarover gaat de volgende subparagraaf. 
 
 
Mitswot 
 
Joden kennen 613 mitswot of geboden. Die vinden we hoofdzakelijk in de boeken 
Leviticus en Deuteronomium. Deze voorschriften en wetten getuigen van het cogni-
tieve genie van homo Sapiens dat allerlei preventieve systemen uitdenkt om zich 
duurzaam van de gunst van Jahweh, de Heer, te verzekeren en daarmee de gevaren 
van de agrarische revolutie te bezweren.  
Ze bestrijken vrijwel alle terreinen van het menselijk leven en schrijven gedrag voor 
dat Jahweh van mensen wil. De elite bedenkt dit systeem om de joodse gelovigen als 
volk bijeen te houden en blijvend te binden aan een God die steeds monotheïstischer 
wordt voorgesteld en geen andere goden naast zich duldt. Tegelijkertijd vormen de 
mitswot een beschermingssysteem tegen de uitwassen van het sedentair worden van 
de mens. Van Schaik en Michel noemen het systeem protowetenschappelijk. Neem de 
talloze ziekten: er is nog geen benul van de oorzaken ervan, maar men weet wél wel-
ke handelingen men moet vermijden om te voorkomen dat men ziek wordt. Een voor-
beeld: de reinheidsvoorschriften zijn in onze ‘moderne’ ogen schromelijk overdreven, 
maar in díe tijd zijn het zinvolle preventieve maatregelen tegen allerlei soorten ziek-
ten die door besmetting worden doorgegeven. Men weet dat homoseksuele contacten 
daar een rol in spelen, dus worden die verboden met de doodstraf als sanctie als men 
het verbod negeert. De eerste natuur van de mens heeft waarschijnlijk geen moeite 
met homoseksualiteit en sodomie, maar de derde natuur staat er zo radicaal afwijzend 
tegenover, dat dat neerdruppelt in de tweede natuur waar psychologische afkeerreac-
ties ontstaan. De auteurs schrijven laconiek op pagina 167: ‘Homofobie lijkt dus geen 
biologische, maar een culturele reactie’. 
 
Tot slot nog dít over de mitswot: die zijn in handen van de priesterelite een werktuig 
om Jahweh te doen groeien. De vele rampen die het joodse volk overkomen – de ver-
nietiging door Assyrië van het kleine noordrijk Israël in 722 voor Chr., de deportatie 
van de elite uit het overgebleven ministaatje Juda naar Babylonië in 587 v. Chr. en de 
vele vijandelijke invallen en bezettingen daarna door onder andere de Seleuciden en 
Romeinen – worden door haar voorgesteld als door Jahweh geregisseerd. Híj is het 
die de vijand stuurt, het land van zijn ‘uitverkoren volk’ onder de voet laat lopen en 
andere verschrikkelijke dingen laat doen, om het volk te straffen voor het massaal 
overtreden van de mitswot. Dit soort denkbeelden vergroot de status van Jahweh. Hij 
groeit uit tot een machtige God die alles in handen heeft en het inzetten van grote rij-
ken tegen zijn eigen kleine volk niet schuwt. Zo ontstaat langzaam maar zeker, uniek 
in de godsdienstgeschiedenis, monotheïsme. 
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Ketoevim 
 
Twee grote verzamelingen boeken in de Bijbel, de Thora – in de zin van de eerste vijf 
boeken van de de Bijbel, ook wel de Pentateuch genoemd – en de Profeten, laten die 
geleidelijke ontwikkeling van een kleine stamgod naar een oppermachtige alleenheer-
ser zien.  
Polytheïsme is niet alles, maar monotheïsme ook niet: als alles afkomstig is van één 
God, waar blijft dan de mens die goed leeft maar door kwaad getroffen wordt? Het 
boek Job probeert hier een antwoord op te vinden. Daarmee zijn we bij de Ketoevim, 
een derde verzameling boeken in de Bijbel. In deze geschriften reageert het menselijk 
hart, soms door te foeteren op Gods hardheid of ondoorgrondelijkheid, maar meestal 
door zijn steun en hulp in te roepen. In het boek Psalmen staat God dicht bij de mens 
en komt daarmee tegemoet aan zijn eerste natuur en voorkeur voor intuïtief-
individuele religie. 
 
In de Ketoevim, met name in het boek Daniël, begint iets van de eindtijd te gloren: 
het kwaad balt in toenemende mate samen, de onderdrukking van de gelovigen neemt 
toe tot het niet meer uit te houden is en dan vindt de eindstrijd plaats. God vernietigt 
op dat moment met behulp van legioenen goede krachten al het kwaad. Een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde ontstaan. Parallel hieraan – met name in de deuterocano-
nieke boeken zoals 1 en 2 Makkabeeën: die worden niet tot de officiële joodse Bijbel 
of Tenach gerekend – ontwikkelt zich het geloof in een laatste oordeel en een hierna-
maals. Men noemt dat eschatologie: de leer der laatste dingen. De mens die goed ge-
leefd heeft maar veel kwaad te verduren heeft gehad, zal in de hemel rijkelijk worden 
gecompenseerd. Zijn belagers zullen hun straf niet ontlopen. Joden vinden daarvoor 
de gehenna uit, christenen de hel. 
 
 
Een originele visie op Jezus 
 
Van Schaik en Michel houden ook het Nieuwe Testament tegen het licht van hun cul-
tureel-evolutionaire theorie. Ik beperk me tot hun Jezusbeeld. Zij benadrukken dat 
Jezus een zachte en een harde kant heeft, een ‘binnenmoraal’ en een ‘buitenmoraal’. 
Naar binnen toe is hij vol begrip en mededogen voor ‘de kinderen Israëls’ en roept op 
tot barmhartigheid. De vier evangelies vertellen hier prachtige verhalen over. Maar hij 
hanteert ook een ‘buitenmoraal’: de vijand, die vooral van buiten komt, moet bestre-

den worden. Daarbij gebruikt hij eschatologische 
beelden: hij is er vast van overtuigd dat de eindtijd 
spoedig aanbreekt. Mensen zullen dan geoordeeld 
worden en God zal zijn rijk definitief op aarde vesti-
gen. Jezus verwacht, dat hij en zijn volgelingen dat 
tijdens hun leven nog mee zullen maken. 
De auteurs noemen hem vanwege deze dubbele kant 
de jager-verzamelaarsjezus. 
 
 

 
 
 

 
Het laatste oordeel, Hans Memling 
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LOF 
 
Alle lof voor Carel van Schaik en Kai Michel. Ze hebben een geweldige prestatie ge-
leverd! Ze hebben de Bijbel zorgvuldig gelezen, zich verdiept in secundaire literatuur 
over de Bijbel en zich door theologische en exegetische deskundigen goed laten voor-
lichten. Niet één keer heeft mij het gevoel ‘Hier wringt iets’ bekropen. De feiten die 
zij over de Bijbel te berde brengen zijn zonder meer juist.   
Vanuit een ‘blanco beginsituatie’ en evolutionair perspectief laten zij een verrassend 
nieuw licht schijnen op het ‘oude boek’. Daarbij maken zij op erudiete wijze gebruik 
van de laatste inzichten uit de antropologie, de cognitiewetenschappen, de evolutiebi-
ologie en de archeologie. Bovendien is hun betoog helder en consistent, niet in de 
laatste plaats door de concepten die zij gebruiken. Tijdens het lezen bekroop mij 
steeds de gedachte: ‘Het klopt!’  
Toch is bij deze concepten, vooral die van de jager-verzamelaars en de landbouwers, 
een kritische kanttekening op haar plaats: het beeld dat zij van de eerstgenoemden 
schetsen is nogal rooskleurig zo niet romantisch. Hebben de jager-verzamelaars wer-
kelijk geleefd zoals de auteurs schetsen?  
Hun beeld van de landbouwers is misschien te negatief. Zijn er in het Midden-Oosten 
in de periode dat mensen zich op vaste plekken vestigen inderdaad zoveel rampen, 
oorlogen en besmettelijke ziekten geweest?  
Daarom houd ik voor ogen dat het bij deze twee hoofdconcepten om hypothesen gaat. 
Die zijn geldig zolang ze niet worden tegengesproken. We zien wel wat erop volgt. In 
ieder geval heb ik door Het oerboek van de mens een nieuwe kijk op de Bijbel gekre-
gen. Het verdient nog méér drukken dan zeven en vertaling in vele talen. 
 
Ik eindig met de drievoudige wens, dat dit boek 

§ door dogmatisch-atheïstische wetenschappers gelezen wordt en Richard 
Dawkins daarbij de spits afbijt, 

§ verplichte literatuur wordt voor theologiestudenten en op het nachtkastje van  
hun hoogleraren komt te liggen en 

§ een vervolg krijgt in een soortgelijk onderzoek van de Koran. 
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