




Wiizen waren wandelende bibliotheken

) van de Inuit. Willerslevs onderzoek in 2014
naar de genetische prehistorie van het
poolgebied wees op de mogelijke wortels
van deze mondelinge overlevering. 4000
jaar heeft de zogenoemde Dorsetcultuur,
deTuniituit de legendes, hetuitgehouden
in het canadese poolgebied, totdat de
moderne Inuit in de loop van de Middel-
eeuwen in het gebied verschenen. DNA-
onderzoek laat zien dat beide groepen
zich nooit met elkaar vermengd hebben.
Hoe kan hetdat mensenverhalen kunnen
navertellen over gebeurtenissen die zich
soms wel duizenden jaren geleden hebben
afgespeeld? voor de moderne mens, die
gewend is om alles wat onthouden moet
worden op te schrijven, is dat zo goed als
ondenkbaar.

Nuttige kennis
Schriftloze culturen hebben hun kennis
en geschiedenis verankerd in liederen,
dansen en verhalen. Niet alleen memora-
bele gebeurtenissen, maar ook alledaagse
pral(tische kennis over wat eetbaar is en
wat niet, hoe dieren zich gedragen, hoe je
planten als medicijn kunt gebruiken, wie

Motieven op
de tiuringa

(links) en
lukasa

werken als
geheugen-
steun voor
vertellers.

n ustralische Aborjgina s
llz jn oplettende hemel-
tuurders. Uit hun monde
linge tradities vat een grote
hoevee heid astronomische
kennis op te maken. Zo
kennen zil de veranderende
he derheid van de rode ster
Betelgeuze in het sterren-
beeldOron.Deverander
ljke helderheid werd in de
westerse wetenschap pas
voor het eerst opgemerkt
door de Britse astronoom
John Herschel ln 1836,
maar speelt een grote ro

er recht heeft op welke grond en hoe je op
reis over land of zee de richting bepaalt.
Voor een gemeenschap was het zo nauw-
keurig mogelitk opslaan en voordragen
van deze kennis van levensbelang. Die
verantwoordelijkheid lag vaak bij zoge-
noemde kennisbewaarders. zij vertelden
avond na avond met gevoel voor drama
verhalen rond het kampvuur. Ze waren
wandelende bibliotheken die uit nieuwe
generaties hun opvolgers opleidden.

Stenen, kralen en schelpen
Kennisbewaarders gebruikten verschil-
lende geheugentechnische hulprniddelen.
Stamoudsten van de Aboriginals hanteren
als geheugensteun bij het voordragen de
tjuringa, een ovalen steen vol abstracte
motieven. De Luba, een Congolees volk
dat rot de Belgische kolonisatie een eigen
koninl(riikhad, kenden een speciale elite-
groep die de historische en mythische
verhalen voordroeg, en kennis overbracht
over jachttechnieken, smeedkunst, astro-
nomie, goden en voorouderlijke geesten.
Dit gebeurde tijdens speciale ceremonies.
Hierbii maakten de vertellers gebruikvan
een metkralen, schelpen en houtsnijwerk
gedecoreerd houten geheugenbord, een
zogeheien lukasa.

Scherpe sterrenkijkers
n de eeuwenoude mytho o-
gie van de Aboriginals ult de
Great Victoria Desert. Hler n
is Orlon de krijger Nyeeruna,
d e magisch vuur opwekt n
zjn rechterhand (Bete geuze)
om toegang te krijgen tot de
zeven Yugarilya-zusters (de

sterrengroep Plejaden). Hij
wordt geh nderd door de
oudste zuster Kambugudha
(Hyades), dezand nziln
gez cht schopt en hem zo
vernedert dat zijn magisch
vuur afzwakt. Dlt wordt In de
mondellnge tradit e als een

cyc isch proces voorgesteld,
waarbil de rechterhand van
Nyeeruna steeds oplcht en
vervaagt. Opvalend ls de
overeenkomst met een
verhaa ult de Gr ekse
mythologie, waarin de
P ejaden zeven zusters
zjn d e door de jager Orion
het hof worden gemaakt.
Hoe het komt dat de Grieken
en Abor ginals dezelfde
sterrenbeelden zagen, en
waarorn hun verhalen zo
sterk overeenkomen, s
vooralsnog een raadsel.
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Verreweg de mcesL efiectieve gchcugell
techniel< die rvereldrvijd wordt gebruikt
is hel zogehctcn 'geheugenpaleis'. Daarbjj
rrordt l.ennis gelinkr rrrr lt, rl.rniring.
punLeD op ccn route in een landschap, olt
sll-.lat of in eelt gebouw. Ondcl nteet cle
Oud Criekse eD RonleiDse redel.L.U \
gebruil(ten deze techniel{, ool< rvel de
'loci nethodc' gcnoe nd, on zich rrerhalcn
Le kuDncn hefinneren.
De uilvinding hicrvan rvorclt vaak toegc,
schrcven aan cle clichtcr Silronides vaD
l(cos, die in .ie zesdc ccuw Voor Christus
leefcie. N,laar volgcDs de AUstralisch cont-
lnunicatic\,\,etenschapper Lynnc (eliy is
hij alleen rnaar de eerste die erover
schreef. Geheugenpaleizen wei den al lang
voor dc uitvinding ,,'an het schrift
gebruil(l cloor culturcD overal ter wereld.
IIaar boel< I/r€,\4errory C.)d€ (2016) geefl
talloze voorbeeldcn uit inheemse en prc-
historischc culturen.
Aboriginais kennen de loci ntethode als
de 'gezongcn lijnen' o[ 'clroonsporen',
lvaarbij 7ij voor ell<e locatie eer lied, een
verhaal oleen ccremonle hebben dic puur
lnct die specifieke plaats is verbonden. De
Yanyuwa in het noorden van Austtalid
hcbber een velzamcliDg vat gezongen
verh.rlen op ccn foule van Deer dan Soo
kilolreter. De reusachtigc knaloranie rots
lolmalie Uluru in hct hart van Au\tralir:i

dient als ceD gcheugeD
steun voor cle nythcs
van de Anangu.

Stonehenge is
geheugensteun
ook stcencirl(els zoals
het conplex bij Stone
henge rloeten i,olgens
I(elly zo'n functic ais
gchcugenpaleis hebbeD
gehrcl.'Stonchcnge is
gebourvd dooleen lancl-
bouwend volk d.lt 40o{)
jaar temg zijn cigen
kennissysteern naar cle
Britse eilandeD urcc
blacht', lcgt zij uir. 'De oolsp ron ltelijl<i:
be\'voners net \'vie dc lnegalietenbo u\!t'rs
zich vemrctgden \'!aren ji!!ers verzame
laars, die het landschap dal zii door en
door l<enden als geheullenpnleis gebruik
ten. In dle overliang vaD nrobiole jagcrs
cullL[lr Daar landborrr,vculttrui o1t vastc.
grond zie je over de hele $ercld iDeeDs
steencirl(el! gebouwd \,vordcn.' Dic ver-
vingen hct lanclschap als de plcl( die dc
l<ennisberva.rrdcrs van d ie tijcl gebruikten
om bclanglijke zaken te onthoLlden ell Llit
Ir' \,visselen, alcltls I(cl ly.
Die kennis is innrirlclels naurvelijl<s lteer
te achtci halen, nra,tr zal ook toen verp.rkt

zijn in verhalen cn ljecleren ntct lltensen
il de hooldrol.'W.rt rvc als onclerzocliels
ondcfscllat hebbcn, is Lle \,vaarde v.tn hct
toevoegcD van personagcs aan trelh.rlcn,
zegt I(clly.'Een I'elaas ntet lerrendigt' lrgrr
IaDteD is veel makkelijker tc onlhou.jcn
dan een opsonttrting van liiten.'
Zo hc.bbcn bijzondelc pcr-sonages zoals dc
Vcrlegen TuDjit uit lret Inuit-vcrhaal, o[ (le
in rotseD vefanLlerde vrou\,ven riit hrt
,^boriginalverhaal, ervoor gezolgd d.lt
oeroucle verhalen zijD blijven hangen cn
vele generaties werdcn doort'erteld. I
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