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Deze editie van EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID is een proefversie en is niet bedoeld
voor verspreiding door recensenten. De auteurs verzamelen en overwegen graag suggesties voor het boek van de
focusgroepdocenten en de leerlingen die momenteel aan het werk zijn in de 12 landen die deel uitmaken van het
project Get Up and Goals.

De tekst werd geproduceerd in het kader van het Europese project Get up and goals, Global education time: a
international network of learning and active schools for Sustainable Development Goals.
Het project heeft als doel de implementatie te ondersteunen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn
vastgelegd in de VN-agenda 2030 op scholen in 12 Europese landen. Het wordt gecoördineerd door de NGO CISP *
(Rome, Italië) en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

* Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) - International Committee for the Development of
Peoples is een niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in 1983 met het hoofdkantoor in Rome, Italië.
CISP heeft door samenwerking met vele lokale actoren, zowel overheids- als particuliere, humanitaire hulp-,
rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten geïmplementeerd in meer dan 30 landen in Afrika, Latijns-Amerika, het
Midden-Oosten, Azië en Oost-Europa. In Italië en de lidstaten van de Europese Unie bevordert CISP initiatieven
gericht op mondiaal burgerschapsonderwijs; het vecht tegen educatieve armoede, voor sociale integratie en een
versterking van de rol van diaspora in de ontwikkeling van hun land
(Www.developmentofpeoples.org)
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De lange geschiedenis van een mondiale tekst

VOORWOORD:
DE LANGE GESCHIEDENIS
VAN EEN MONDIALE TEKST
“The education of the future should teach an ethics
of planetary understanding”.
Edgar Morin, Seven complex lessons in education for the future

Dit

handboek is voortgekomen uit het harde werk van veel
verschillende mensen over de hele wereld. Er zijn verschillende redenen
waarom we de geschiedenis van de mensheid als een mondiaal verhaal
verteld hebben. Wetenschappers, docenten, onderwijsexperts,
culturele organisaties en denkers van over de hele wereld kwamen
samen om de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis te
bespreken, met hulp van NGOs (niet-gouvernementele organisaties) en
verschillende Europese partners die werkten aan onderwijsprojecten
over mondiaal burgerschap. In samenwerking met deze partijen ontstond
de wens om de heldere feiten die voortkwamen uit wetenschappelijk
onderzoek te combineren met een verhaallijn over de verbondenheid
van de hele mensheid. Uit deze vruchtbare grond groeide ons project:
“Get up and goals! Global Education Time: an international network of
learning and active schools for SDGs,” met subsidie van de Europese
Commissie en ondersteuning van CISP (Comitato Internazionale
per lo Sviluppo dei Popoli), een NGO met hun hoofdkantoor in
Rome, Italië. Dat maakte ook dit handboek mogelijk. Dankzij die
steun konden we dit project ook testen in middelbare scholen in 12
Europese landen (Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Ierland,
Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk) met dezelfde lesmaterialen en cartografische middelen.
Dit handboek is een hulpmiddel binnen een breder programma waarin
de methodes en principes van onderwijs over mondiaal burgerschap
gecombineerd worden met de duurzame ontwikkelingsdoelen van
de V.N. zodat deze onderwerpen opgenomen kunnen worden in
het curriculum. Het Get up and goals! project concentreert zich op
de duurzame ontwikkelingsdoelen die te maken hebben met goed
onderwijs voor iedereen (doel 4.7) en met de grote problemen rond
gender en internationale ongelijkheid, klimaatverandering en mondiale
migratie. Het doel van het lesmateriaal dat hieruit voortkomt is om
ethnocentrisme te vermijden en leerlingen in staat te stellen specifieke
kwesties in een bredere mondiale context te plaatsen.
Hoe kan dit handboek het best gebruikt worden?
De 12 Europese landen hebben verschillende scholen en culturen.
Deze verschillen vormden de basis voor dit handboek: het doel was
om een flexibel hulpmiddel te maken dat docenten aan hun situatie
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kunnen aanpassen. Het was gebaseerd op het idee dat Edgar Morin
ook al uitdrukte in het boek Seven Complex Lessons in Education for
the Future: het onderwijs van de toekomst moet begrip creëren voor
de hele planeet.
Dit handboek is flexibel genoeg om gebruikt te worden als het
lesboek voor geschiedenis of als een hulpmiddel: grote delen van
de tekst kunnen een ander lesboek aanvullen bij het bespreken van
veel verschillende geschiedkundige kwesties. Dit zijn kwesties als
de rol van klimaatverandering in grote historische veranderingen, de
opkomst van internationale ongelijkheid of de rol van vrouwen door
de geschiedenis en in verschillende sociale systemen. Het boek is
ingedeeld op een manier die docenten in staat stelt het educatieve
deel te scheiden van het historische verhaal (de grote kolom aan de
rechterkant van elke pagina). Docenten kunnen het educatieve deel
gebruiken om hun lessen voor te bereiden, terwijl het verhaal bedoeld
is voor de leerlingen; het bevat afbeeldingen, landkaarten en ideeën
voor projecten over bepaalde onderwerpen die in de les of thuis
uitgevoerd kunnen worden. De kaarten en infographics kunnen los van
de tekst gebruikt worden of op een scherm geprojecteerd worden om
de informatie in de lessen te verduidelijken.
Hoe dit handboek of de losse onderdelen ook gebruikt worden, het is
belangrijk te onthouden dat het ontwikkeld is om verdieping te bieden
op het gebied van geschiedkundige en vakoverstijgende vaardigheden
die belangrijk zijn om onze mondiale maatschappij te begrijpen en erin te
kunnen functioneren. Het gaat hier om competenties als het begrijpen
van de wisselwerking tussen tijd en afstand op verschillende schalen,
de verbinding tussen het verleden en het heden en de niet-lineaire
ontwikkeling van de geschiedenis. Lezers worden geconfronteerd met
nieuwe en verschillende standpunten. Deze vaardigheden worden
verder omschreven in de introductie van de onderwijsactiviteiten.
Iedere docent die dit boek gebruikt, wordt aangemoedigd om deze
vaardigheden op te nemen in hun einddoelen bij het opstellen van
hun lesplannen. Deze introductie geeft hopelijk weer dat dit lesboek
een van de belangrijkste hulpbronnen is van dit educatieve project,
dat onderwijsmethoden en lesmateriaal wil innoveren. Dit boek is
geschikt voor een mondiale en open samenleving die aandacht heeft
voor de rechten van alle mensen en levende wezens. We vertrouwen
erop dat dit geschiedenisboek een waardevolle toevoeging en bron
van inspiratie is voor alle docenten die de uitdaging aan willen gaan om
nieuwe lesmethodes te verkennen, zodat hun leerlingen meer leren
over de complexiteit van de wereld.
We hopen dat je dit boek met plezier zult lezen!

Giordana Francia en Massimiliano Lepratti - CISP

70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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INTROCTIE
OP HET BOEK

There is no planet B

Stel je voor dat dit de eerste geschiedenisles van het jaar is. Je denkt

waarschijnlijk nog aan je vakantie, de leuke dingen die je gedaan hebt en
de tijd die je verspild hebt. Misschien ben je veel buiten geweest, heb je
stripboeken en tijdschriften gelezen, met je familie en vrienden gekletst,
naar het strand of een meer geweest, boeken gelezen of gesport.
Misschien ben je een van de velen die de zomervakantie met hun ouders
hebben doorgebracht. Je hebt jezelf misschien afgevraagd “Waarom
kan het leven niet altijd zo zijn? Waarom kunnen mijn ouders niet altijd
zoveel tijd met mij doorbrengen? Gewoon ontspannen, spelen, lezen of
dansen? We hebben maar één leven op deze wereld, dus waarom zijn
we de meeste tijd alleen maar aan het werk?” Deze vragen zijn moeilijk
te beantwoorden. 150 jaar geleden waren er nog maar weinig scholen en
er zijn nu nog steeds kinderen die niet naar school kunnen. De meeste
mensen moeten de hele dag werken of hebben het heel zwaar omdat
ze geen baan en geen inkomen hebben. Zij kunnen niet een keer per jaar
vakantie nemen. Sommige dingen die jij normaal vindt, zoals naar school
gaan, of het hele jaar doorwerken met af en toe een vakantie, zijn niet
overal en voor iedereen normaal. Vroeger in onze geschiedenis was het
ook anders. Altijd werken is niet normaal, want we hebben maar één
leven om van deze wereld te genieten. De wereld waarin we nu leven is
voortgekomen uit alles dat mensen over de afgelopen tienduizenden jaren
gedaan hebben, zowel grote en belangrijke dingen als kleine en alledaagse
dingen. Deze handelingen hebben het verhaal van onze geschiedenis
vormgegeven. Dit boek wil een aantal van die processen beter uitleggen.
In dit boek staat een verhaal, of eigenlijk een aantal verhalen. Het eerste
verhaal gaat over het ontstaan van dit boek zelf.
Het boek dat je nu leest is het resultaat van een lang proces van nadenken,
produceren, organiseren, netwerken, en nog veel meer handelingen van de
mensen die dit opmerkelijke project tot leven wilden wekken. Dit boek
gaat over jouw geschiedenis, onze geschiedenis. Het staat niet vol met de
namen van koningen, datums en gebeurtenissen die je waarschijnlijk over
een paar maanden alweer vergeten bent. Dit is niet de geschiedenis van
jouw land, want landen zijn een hele nieuwe politieke ontwikkeling. De
geschiedenis van één land geeft geen duidelijk beeld van de geschiedenis
van de mensheid op deze planeet. Dit boek vertelt een ander verhaal; een
verhaal over de planeet waarop je geboren bent en leeft. Het is een verhaal
over de Aarde en de mensen die hier geleefd hebben. Het gaat vooral
over de fascinerende en vaak ingewikkelde verhouding tussen mensen.
Dit boek is geschreven door twee mensen met een specifieke blik op de
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geschiedenis en wat ons verhaal betekent. Het is één van de vele mogelijke
perspectieven en we willen graag dat je het hoort. Als je het uitgangspunt
van één auteur goed begrijpt, wordt het makkelijker om er kritisch naar
te kijken en je eigen blik op de geschiedenis te ontwikkelen. Kennis is niet
individueel; het komt altijd voort uit samenwerking. We hopen dat jouw
klas het leuk gaat vinden om met dit boek te werken. Je kan het zien als
het logboek van een lang, gezamenlijk avontuur door dit schooljaar. Vraag
jezelf eerst af wat geschiedenis voor jou betekent en wat je hoopt te
leren van een boek over de geschiedenis van de mensheid.
1. Waarom geschiedenis?
Geschiedenis is meer dan een lijstje gebeurtenissen uit een bepaalde
plaats en tijd. Dit is geen verzameling oude feiten uit het verleden. Dit is
geen verhaal over keizers en koningen, hun dood, hun afstammelingen en
hun regeringstijd. Dit is geen tijdsbalk met een hoop datums. Geschiedenis
heeft meer betekenis voor ons. De geschiedenis is een verhaal over ons
verleden als mensen die een leven voor zichzelf hebben opgebouwd
op Aarde. Het is een blik op de transformatie van een mensenleven, van
de eerste sporen die we hebben teruggevonden tot verhalen over een
mogelijke toekomst. De geschiedenis is waargebeurd: het is een verhaal
over echte gebeurtenissen. Toch komt er een hoop inbeeldingsvermogen
bij kijken: we stellen ons voor wat er misschien gebeurd is. De geschiedenis
is een avontuurlijke reis door een onbekend gebied dat vaak ver weg is en
waar we niet alles van weten. De geschiedenis is ook een verhaal over het
heden en hoe we hier terecht gekomen zijn. Nadenken over ons verleden
helpt ons keuzes maken voor de toekomst en de wereld te veranderen.
Wij zien de geschiedenis als een kompas. Om over de oceaan van tijd te
varen, hebben we een kompas nodig om de route uit te stippelen van
ons planeetschip, dat bemand wordt door de 100 miljard mensen die
in het verleden op onze planeet geleefd hebben. Mensen geven vorm
aan hun eigen geschiedenis, maar worden hierin beïnvloed door de
omstandigheden die in het verleden gecreëerd zijn. Heeft ieder mens
evenveel invloed op de geschiedenis? Denken we dat iedereen dezelfde
kansen had om te beslissen hoe ze hun leven wilden leiden? Natuurlijk niet.
Meestal bepaalt een klein deel van de mensheid hoe de samenleving er
voor iedereen uitziet. Wij vinden dat het zo niet hoort; dit is niet natuurlijk
of vanzelfsprekend. Dit boek beschrijft het verhaal van de ongelijkheid
tussen de heersers en de mensen die beheersd werden. Het gaat vaak
over de beslissingen van een kleine groep mensen die geleid hebben tot
de wereld zoals we die nu kennen. We vertellen ook de verhalen van
de meerderheid van de mensheid, die de wereld veranderde door deze
overheersing te accepteren, weigeren, of zich ertegen te verzetten. Al
deze acties en reacties maken onderdeel uit van onze geschiedenis en
de processen die de wereld veranderd hebben. Eeuwen of millennia later
vertellen of reconstrueren we die verhalen nog steeds. .

70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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2. Waarom praten we over de geschiedenis van de mensheid?
Het klinkt misschien raar om een Italiaan een mens uit Zuid-Europa te
noemen of een Chinees een mens uit Azië. We zijn er zo aan gewend om
ons te identificeren met onze nationaliteit dat we vergeten dat dit een
sociale constructie is – een hele recente. Maar als we dit doen, vergeten
we ook wat iedereen op Aarde met elkaar gemeen heeft. De mensheid
vertelt haar levensverhaal en dat verhaal heeft een lang verleden. Mensen
hebben zich bijvoorbeeld vanaf het begin al over de wereld verplaatst. Ze
migreerden ongeveer 70.000 jaar geleden vanuit Afrika en verspreidden
zich over de hele wereld. Voordat mensen zich met een groep begonnen
te identificeren (familie, etniciteit, nationaliteit, ras, etc.) hadden ze
allemaal iets gemeen: we stammen allemaal af van deze Afrikaanse
migranten. Homosapiens is een mobiele diersoort; dat is altijd zo geweest
en zal altijd zo blijven. Het doel van dit boek is ook om uit te leggen
hoe de mensheid, als één enkele soort, samen vorm heeft gegeven aan
verschillende levenswijzen, economische systemen, culturen, politieke en
sociale formaties, ideëen, geloven en wereldbeelden. Door deze systemen
konden mensen zich groeperen in organisaties en op basis van gedeelde
idealen, maar werd het ook steeds duidelijker dat mensen verschillend
waren. Deze verschillen groeiden in de loop van de tijd; ze werden door
mensen zelf gecreëerd. Je kan je afvragen wat termen als politiek, cultuur
en identiteit betekenen. We gebruiken deze woorden regelmatig, maar in
andere tijden en op andere plaatsen hadden ze weinig of een hele andere
betekenis. Verschillende volken hadden andere ideëen over de manier
waarop hun leven, goederen en samenleving geproduceerd worden
(economie); de manier waarop volken zich organiseren en beslissingen
maken (politiek); de manier waarop individuen of groepen zichzelf
zien en presenteren (identiteit) en de manier waarop ze hun kennis
verkrijgen en delen (cultuur). Naast deze verschillen, die je met je klas zal
bespreken tijdens de geschiedenislessen, hebben we het ook over onze
overeenkomsten en de verantwoordelijkheden die een mens heeft voor
de planeet. In dit boek gaan we ervan uit dat mensen elkaar nodig hebben
om te kunnen overleven en accepteren we dat we ook maar mensen
zijn. We zijn allemaal mensen, ondanks onze verschillen en de sociale en
culturele constructie van verschillende “volken”. Ieder onderscheid en
verschil komt voort uit historische processen die ook voor ongelijkheid
gezorgd hebben. Daarom besteden we extra aandacht aan de historische
momenten waarop een groep mensen zich op een specifieke manier
identificeren, bijvoorbeeld als Argentijn, als vrouw of als persoon van
kleur. Hierdoor krijgen lezers een beeld van de manier waarop mensen
zich van elkaar onderscheiden; dit is niet altijd natuurlijk of nodig.
3. Waarom praten we over de geschiedenis van de mensheid en de rest
van de natuur?
De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van de natuur. Mensen
zijn altijd al een onderdeel van de natuur geweest. De natuur is niet vanzelf
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ontstaan; vanaf het eerste moment hebben mensen de natuur bewust
gemanipuleerd. Het idee van ongerepte en pure natuur bestaat niet echt.
Mensen hebben de natuur altijd vormgegeven, aangepast, beheersd en
vernietigd. Menselijk handelen veranderde de natuur langzaam maar
zeker. Mensen produceerden leven en meer natuur; ze baarden kinderen,
irrigeerden grasland en maakten kleding. Dit is een interactie tussen
mensen en hun omgeving, waardoor de natuur verandert. Tegelijkertijd
heeft interactie met de natuur ook het menselijk lichaam en brein
veranderd. We kunnen de geschiedenis van de mensheid alleen begrijpen
als we naar deze verhouding kijken. Wij zijn het gevolg van een complexe
en grotendeels onbekende verandering in het systeem dat wij de Aarde
noemen. Door de eeuwen heen maakten mensen steeds meer onderscheid
tussen onszelf en andere levende wezens. Tegelijkertijd kregen mensen
steeds meer macht en controle over het andere leven op de planeet. Een
dier of plant kan geen samenleving, brug, of spaceshuttle bouwen. Dit
machtsverschil geeft mensen echter niet het recht om de natuur, planten
en dieren onbeperkt uit te buiten. Het tegenovergestelde is juist waar:
dit verschil in macht betekent dat mensen verantwoordelijk zijn voor dit
leven. We moeten inzien welke gevolgen onze handelingen hebben voor
onze planeet en al het leven op Aarde. Mensen zijn onderdeel van de
natuur, maar zijn er ook verantwoordelijk voor. Door de veranderende
verhouding tussen groepen mensen en tussen mens en natuur ontstonden
er steeds meer plekken waar verschillende groepen tegen elkaar
opbotsten. Hierdoor ontstonden grenzen tussen verschillende ruimtes
en verschillende groepen levende wezens. Deze grenzen ontstonden
op plekken waar verschillende ecologische en sociale systemen contact
maakten. De grenzen verdwijnen weer als er meer afstand ontstaat of als
het ene systeem het andere overneemt. Grenzen ontstaan, veranderen
en verdwijnen. Ze spelen een belangrijke rol in sociale veranderingen bij
mensen; ze zijn zowel een verbinding als een afbakening. Ze bepalen
wie erbij hoort en wie buitengesloten wordt. Binnen een grens worden
bepaalde regels afgedwongen en ontstaat ruimte voor verzet. Grenzen
bestaan nog steeds. Ze zien er tegenwoordig anders uit, met onze nieuwe
mondiale communicatienetwerken en financiële netwerken, nieuwe
regionale identiteiten, landsgrenzen die migratie voorkomen en grote
gebieden waar armoede heerst. Onze wereld bestaat uit verbindingen
en interacties, integratie, conflicten en verzet, in een grote maar ongelijk
verdeelde ruimte.
4. Waarom vertellen wij de mondiale geschiedenis van de mensheid?
De mondiale geschiedenis is het verhaal van de manier waarop de mens
hun werelden maakt, definieert en organiseert. We noemen werelden
in het meervoud, omdat mensen meerdere werelden gemaakt hebben.
De menselijke wereld is geen object; het is het gevolg van samenwerking
en strijd tussen mensen en andere natuurlijke factoren die we het milieu
noemen. Mensen veranderen de natuur en de natuur verandert mensen.

70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Mensen bouwden machines die hun levens veranderden; machines
veranderden het menselijk lichaam en onze sociale organisatie. De mens
heeft veel werelden gemaakt en hervormd, op grote en op kleine schaal.
Dit komt voort uit samenwerking en conflict, connecties en netwerken.
We doen ons best om geen enkele regio, staat, cultuur of continent te
presenteren als beter dan de rest. Geschiedenisboeken gaan vaak over de
verhouding tussen Europa en “de rest van de wereld”. Dit boek neemt juist
geen Eurocentrisch perspectief aan: Europa is niet het middelpunt. Dit
boek ziet de geschiedenis van de mensheid als het gevolg van interacties en
verbindingen op verschillende niveau’s, zonder een bepaald wereldbeeld
de voorkeur te geven, zoals geschiedenisboeken vaak doen. In dit boek
wordt vooral gekeken naar mensen en hun relatie met de planeet, zonder
te concentreren op een specifiek leefgebied. Dit lesboek kijkt naar de
wereldbeelden die door de tijd heen gemaakt en opgelegd werden door
groepen, rijken, staten of bedrijven. Je gaat zien hoe netwerken de wereld
bij elkaar brengt en de verschillende werelddelen met elkaar verbinden.
Door deze netwerken ontstond afhankelijkheid en werden gebieden
onlosmakelijk verbonden. Na 1500 n.Chr. maakte de productiewijze
die we het kapitalisme noemen deze banden veel sterker door nieuwe
hiërarchieën en ongelijkheden op te leggen. Onze wereld werd steeds
mondialer en de planeet werd voor het eerst gezien als één geheel. In dit
lesboek leer je hoe plaatselijke veranderingen invloed hadden op grotere
regionale, intercontinentale en mondiale transformaties. Tegelijkertijd
zal je beter begrijpen hoe sommige politieke formaties de menselijke
wereld beïnvloedden en veranderden. Deze verbindingen en interacties
tussen regio’s ontstonden toen bepaalde landen hun landsgrenzen wilden
verschuiven en andere gebieden koloniseerden. Op deze manier kwamen
verschillende werelden met elkaar in verbinding, zijn er levens veranderd
en verwoest, zijn er mensen uitgebuit door kolonisten en was de wereld
constant in verandering. Als we de mondiale geschiedenis van de
mensheid beschouwen als de geschiedenis van verschillende menselijke
werelden, moeten we goed overwegen op welke schaal we naar de wereld
moeten kijken, en hoe wereldbeelden op verschillende schalen ontstaan.
Deze schalen gaan van klein naar groot, van het menselijk lichaam tot de
hele planeet. Ruimtelijke schalen zijn ook gerelateerd aan de tijd. Sociale
processen ontwikkelen zich niet overal even snel. De geschiedenis bestaat
uit verschillende tijdschalen. We gaan een aantal tijdschalen van dichterbij
bekijken. Het universum bestaat op een schaal van 13 miljard jaar; de
Aarde bestaat op een schaal van 4,5 miljard jaar; zoogdieren bestaan op
een schaal van 70 miljoen jaar; mensachtigen bestaan op een schaal van 4
miljoen jaar; de menselijke geschiedenis bestaat op een schaal van 200.000
jaar; de schaal van agrarische en stedelijke samenlevingen bestaat in een
periode van 5000 jaar; de schaal van de ‘nationale geschiedenis’ is een
paar eeuwen oud; de schaal van een menselijk leven is hooguit honderd
jaar. In dit lesboek wordt maar een periode van 70.000 jaar besproken.
In de inhoudsopgave wordt dit verhaal verdeeld in verschillende schalen.
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Hoe dichterbij het heden we komen, hoe kleiner de tijdsperiode. Weet
jij waarom? Tijd en ruimte zijn afhankelijk van allerlei factoren. Het hangt
af van de manier waarop je de tijd en ruimte beleeft, de schaal waarmee
je ernaar kijkt, en de manier waarop de wereld veranderd is als gevolg van
kolonisatie en andere verbindingen die de afstand tussen werelddelen
kleiner gemaakt hebben. Daarom zijn alle plaatsen – of werelden –
afhankelijk van de manier waarop mensen ernaar kijken en ermee omgaan.
Om een beter beeld van tijd en ruimte te krijgen, moeten we eerst kijken
naar de manier waarop we tijd uitdrukken. In de originele Engelse tekst
gebruiken we geen BC (Before Christ) en AD (Anno Domino), maar de
termen BCE (Before the Common Era) en Common Era (CE) om zo niet te
verwijzen naar een specifieke religie, zodat we dezelfde kalender voor de
hele wereld kunnen gebruiken. Daarmee willen we benadrukken dat deze
termen onderdeel zijn van een Eurocentrisch perspectief, terwijl we in dit
boek de gedeelde geschiedenis van de hele wereld willen delen.
In Nederland is er geen equivalent voor de termen voor Christus (v.Chr.) en
na Christus (n.Chr.). Om die reden zullen we deze termen toch gebruiken.
5. Hoe is dit lesboek ingedeeld?
Stel je voor...
Ieder hoofdstuk begint met “Stel je voor...”. Hierdoor krijgen lezers twee
perspectieven: het vogelperspectief, alsof je letterlijk een vogel bent
die over de planeet vliegt, en het perspectief van een mens die op een
specifieke plaats in een specifieke tijd woont. Dit geeft een breder beeld
van de Aarde en de transformaties die onze planeet heeft doorgemaakt.
Hiermee leer je jezelf ook beter verplaatsen in andere mensen, omdat
mensen nu nog steeds in ontzettend veel verschillende omstandigheden
leven.

Een chronologische en thematische aanpak
Dit boek beschrijft de geschiedenis van de mensheid, vanaf het moment
dat homo sapiens uit Afrika vertrokken tot de 21e eeuw. Boekdeel 1 gaat
over de tijd van 70.000 v.Chr. tot 1000 n.Chr.; Boekdeel 2 gaat over 1000
tot 1870 n.Chr.; Boekdeel 3 gaat over de periode van 1870 n.Chr. tot de
21e eeuw. Het eerste boekdeel gaat vooral over grensuitbreiding en
kolonisatie, beginnend bij de landbouwrevolutie die leidde tot wereldrijken
en wereldsteden. Het tweede boekdeel gaat over nieuwe verbindingen
tussen werelddelen en het ontstaan van het eerste intercontinentale
handelssysteem. Het derde boekdeel gaat over de groeiende invloed van
complexe systemen rondom kolonisatie op onze planeet.
Elk boekdeel is opgedeeld in drie chronologische hoofdstukken. Elk
hoofdstuk begint met een introductie en een beschrijving van de vier
thema’s waar dit boek om draait. In dit lesboek wordt extra aandacht
besteed aan vergelijkingen, systemen, verbanden en netwerken. We
beschrijven historische transformaties niet als losstaande onderwerpen,
maar verbinden ze rond vier thema’s en kijken naar de verschillende
70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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manieren waarop de wereld veranderd is. De vier thema’s zijn 1) mensen
veranderen de natuur, 2) mensen in beweging, 3) sociale organisatie en
ongelijkheid, and 4) wereldbeelden. Ieder hoofdstuk, behalve het laatste
hoofdstuk van boekdeel 3, is ingedeeld aan de hand van die vier thema’s.
Daarom zullen we dezelfde periode van de geschiedenis vier keer
bekijken, vanuit het perspectief van vier verschillende thema’s, kwesties
en problemen. Bij ieder hoofdstuk hoort ook een tijdlijn. Omdat dit
lesboek niet alle informatie chronologisch presenteert, is deze tijdlijn
niet gewoon een lijstje datums en feiten die je ook al in de tekst gezien
hebt. Deze tijdlijn is alleen een simpel overzicht dat de lezers helpt om
een aantal belangrijke ontwikkelingen van de planeet en de mensheid bij
te houden, zoals klimaatverandering en andere mondiale processen. Er
staan ook een aantal grote politieke en sociale formaties in die mondiale
invloed hadden, zoals wereldrijken en kolonisten. We zullen ieder thema
nu verder toelichten.

Thema één: Mensen veranderen de natuur
Dit thema draait om de gevolgen van menselijk handelen voor de natuur: hoe
de natuur gebruikt, getransformeerd en uitgebuit wordt en de invloed die dit
heeft op mensen en onze geschiedenis. Voordat grondstoffen gewonnen,
gebruikt en geconsumeerd kunnen worden, moet er ontzettend veel kennis
verzameld worden en technologie uitgevonden worden. Dit is een verhaal
over al de manieren waarop mensen hun samenlevingen opgebouwd,
uitgebreid en afgebroken hebben door het gebruik en de uitputting van
natuurlijke grondstoffen. Mensen hebben de natuur veranderd op allerlei
verschillende manieren en in verschillende werelddelen: de natuur werd
uitgebuit, getransformeerd en vernietigd. Mensen hebben de unieke
kwaliteit om dingen uit te vinden, te vervormen, contact te maken, en te
vernietigen. Door de geschiedenis heen zijn mensen op veel verschillende
manieren met de tijd omgegaan. Als jager-verzamelaars trokken mensen
door bossen en over velden, verzamelden ze voedsel en grondstoffen
en jaagden ze zoveel op bepaalde grote zoogdieren dat ze uitstierven.
Het was een intensieve manier van grondstofwinning. In ieder dorp en
wereldrijk vonden en gebruikten mensen grondstoffen. Met de opkomst
van het kapitalisme ontstond een nieuwe relatie met de natuur. Mensen
bouwden uitgebreide infrastructuren en productiesystemen, waarbij ze
doormiddel van landbouw en mijnbouw grondstoffen wonnen; daarnaast
analyseerden, interpreteerden, categoriseerden, en benoemden ze ieder
element op de planeet. Mensen wisten de natuur in een winstgevend
product te veranderen. Meer dan ooit vernietigden mensen nu elkaar en
de niet-menselijke natuur op ieder niveau: van het menselijk lichaam tot
de volledige planeet. Menselijk handelen leidde tot klimaatverandering
en steeds meer uitbuiting van kolonies. De natuur werd omgezet
in grondstoffen om de groeiende mondiale economie draaiende te
houden: voedsel, nitraat en olie zijn maar een paar van de spelers op dit
wereldtoneel.
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4718

Chinese Kalender
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(Hindoe)
2564	Boeddhistische
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Thema twee: Mensen in beweging
Het tweede thema gaat over de groei en de krimp van bevolkingsgroepen.
In de eerste plaats draait het hier om bevolkingsgroei en de invloed
van geboortebeperking, sterftecijfers en levensverwachting. Deze
groei zorgt ook voor gebrek aan ruimte en is daarom gerelateerd
aan mobiliteit. Migratie is altijd al een onlosmakelijk onderdeel van
het menselijk leven geweest. De geschiedenis van de mensheid is de
geschiedenis van ontelbaar veel migraties. Mensen zijn altijd al mobiel
geweest, om te kunnen leven van wat de natuur te bieden heeft. Je
kent vast wel iemand die ooit gemigreerd is. Migratie betekent dat
mensen weggaan uit de plek waar ze vandaan komen. Deze beweging
kan autonoom zijn, oftewel uit vrije wil, uit nieuwsgierigheid, omdat ze
een beter leven met betere arbeidsomstandigheden of beter voedsel
zoeken, maar het kan ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld vanwege
politieke onrust, vervolging, klimaatverandering of slavernij. Migratie
kan tijdelijk, seizoensgebonden of permanent zijn. Mensen hebben
verschillende redenen om te verhuizen, maar een veel voorkomend
aspect van bijna elke migratie is samenwerking; het is heel zeldzaam en
bijna onmogelijk voor iemand om in hun eentje te migreren zonder hulp,
steun of tussenkomst van andere mensen. Dankzij sporen ontdekt door
archeologen weten we dat mensen al honderdduizenden jaren migreren,
vanaf het ontstaan van de eerste mensachtige. Met dit lesboek zal je
de historische context van deze migraties beter begrijpen. Ondanks
bepaalde tegenslagen, zijn mensen mobiele wezens. Kolonisatie was
nog een oorzaak van toenemende migratie van mensen over grote
afstanden. Kolonisatie is het veroveren, bezitten en beheersen van het
grondgebied van andere volken. Deze volken werden bestempeld als
minderwaardig door de kolonisten. Mensen verplaatsen zich ook om
handelsnetwerken op te stellen. Om goederen uit te wisselen moet
je andere mensen kunnen vertrouwen, of bepaalde gedeelde waarden
hebben. Geld kan een intrinsieke materiële waarde hebben, als een
soort werktuig, maar munten hebben vooral een symbolische waarde.
In al deze hoeken zijn verhalen over migratie te vinden.
Thema drie: Sociale organisatie en ongelijkheid
Dit thema draait om samenlevingen en hoe ze opgebouwd,
georganiseerd, beheerd en bestuurd werden. Dit is de geschiedenis
van sociale hiërachieën en hoe een kleine groep mensen de kans
kreeg over de rest van de mensheid te regeren. Deze hiërarchieën
waren gebaseerd op gender (zoals man en vrouw), klasse (zoals rijk
en arm) en ras (zoals zwart en wit), maar ook op andere vormen van
insluiting en buitensluiting (zoals het land waarin je woont). Binnen
dit thema nemen we niet aan dat deze hiërarchieën en verschillen
vanzelfsprekend of nodig zijn. We beschrijven hoe deze hiërarchieën
ontstaan zijn, zowel op sociaal als cultureel vlak. Zo is het idee van
een “vrouw” bijvoorbeeld een sociale constructie die verschillende

70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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vormen aanneemt in verschillende samenlevingen. In de Engelse versie
van dit boek werd onderscheid gemaakt tussen vrouwen als “females” en
het sociale construct van “women,” maar in het Nederlands bestaat deze
nuance niet. In dit thema wordt ook aandacht besteed aan het probleem
rond arbeid. Het Franse woord “travail,” het Spaanse woord “trabajo”
en het Engelse woord “labour” komen van het Latijnse werkwoord
“trepaliare,” dat “martelen of pijn aandoen” betekent en het zelfstandig
naamwoord “tripalium,” dat “martelwerktuig” betekent. Deze woorden
betekenen nu “werk,” maar het is duidelijk dat mensen werken nooit
leuk hebben gevonden. Dezelfde woorden worden gebruikt voor een
bevalling: “labour” in het Engels, “travail” in het Frans, “travaglio” in het
Italiaans, en mensen die een kind gebaard hebben, weten hoeveel pijn
en moeite dit kost. Arbeiders hebben veel verschillende dingen gemaakt:
samenlevingen, infrastructuur, transport, gebouwen, handelswaar, kennis
en andere mensen. Werk kan onder verschillende arbeidsomstandigheden
plaatsvinden. Zo werden slaven gedwongen te werken. Ze waren niet vrij
om te weigeren of weg te gaan bij hun meesters. Slaven werden gezien
als het bezit van iemand die ze uit mocht buiten. Loonarbeiders werken
voor geld en binnen de voorwaarden van een contract. Arbeiders kunnen
weigeren te werken en hebben vaak bepaalde rechten, zoals sociale
rechten. Dwangarbeiders, zoals koelies, hebben wel een contract, maar
ze zijn alsnog gedwongen voor een bepaalde tijd te werken. Deze vorm
van arbeid bestaat in een grijs gebied: een dwangarbeider is geen slaaf,
maar mag alsnog geen contractbreuk plegen of weigeren te werken. Dit
thema draait ook om vormen van sociale reproductie – hoe ouders hun
sociale positie overdragen op hun kinderen – zoals familiehiërarchieën en
opvoeding. We kijken altijd naar de rol van vrouwen en hoe zij een beperkte
rol kregen binnen het gezin als degene die voor de kinderen moet zorgen.
Ook kijkt dit lesboek naar verschillen in de arbeidsomstandigheden
van mannen en vrouwen binnen hetzelfde land. Dit thema gaat over de
opkomst van nieuwe vormen van ongelijkheid op het gebied van status,
rijkdom, en leefomstandigheden. Deze ongelijkheden kunnen intern zijn
en bijvoorbeeld bestaan binnen een stad of staat. Ongelijkheid kan ook
ontstaan tussen werelddelen, landen, rijken en staten. Door deze vorm van
sociale organisatie te analyseren, krijgen we een beter beeld van regionale
verschillen, integratieprocessen (geslaagd of niet) en het ontstaan
van nieuwe grenzen en groepen, waar ongelijkheid uit voorkomt. Er is
gevochten tegen deze ongelijkheden op veel verschillende manieren en
door veel verschillende groepen. Binnen dit thema worden onderwerpen
belicht als de onderdrukking van arbeiders en andere mensen en het
verzet tegen deze onderdrukking. We beschrijven de lange geschiedenis
van ongelijkheid, zijn oorsprong en het verzet dat hieruit voortkwam,
zoals de opstanden van inheemse volken tegen het kolonisme, de
arbeidersorganisaties die vooral na de 19e eeuw over de wereld verspreid
werden, de feministische waarden en middelen voor zelfhulp, en sociale
bewegingen in het heden die vechten voor gelijkheid en het klimaat.
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Het laatste thema draait om menselijk handelen op het gebied van
opstanden, conflicten en revoluties. Dit gaat over sociale bewegingen
die zich een wereld voorstellen zonder ongelijkheid.

Atlantische gecentreerde
wereldkaart

Pacific gecentreerde
wereldkaart

Ondersteboven
wereldkaart

Vierde thema: Wereldbeelden
Het vierde thema gaat over verbeeldingskracht, geloof, wereldbeelden
en de idealen die mensen door de geschiedenis heen ontwikkeld
hebben. Het menselijk geloof is de basis voor religies, mythes en andere
verhalen. Mensen deelden bepaalde ideeën en geloofsovertuigingen;
mensen aanboden dezelfde goden en waren bereid te vechten en
sterven voor hun groep, koning of natie. Soms inspireerde het geloof
mensen om te communiceren met de natuur om zo genezen te
worden. Een groep geloofde samen in iets en vormde hun wereldbeeld
naar dit geloof. Dit geloof was niet aangeboren; het was een sociale
constructie. Binnen dit thema besteden we extra aandacht aan de
ideeën en geloofsovertuigingen die de wereld hebben vormgegeven.
Als eerste gaan we kijken naar de verhouding tussen verschillende
levensvormen. Binnen dit thema zullen we ook vanuit verschillende
uitvalshoeken naar de wereld kijken, zodat je ziet hoe bepaalde volken
uit een andere tijd en plaats naar de wereld en hun plek in de wereld
keken. De auteurs en de andere mensen die dit boek gemaakt hebben,
hebben afbeeldingen en landkaarten toegevoegd om je een beter
beeld van historische ontwikkelingen te geven. Bij het uitleggen van
deze ontwikkeling moesten we een keuze maken uit uitzettend veel
verschillende afbeeldingen. Voel je vrij om hier je eigen beeld aan
toe te voegen. Mensen hebben altijd verschillende wereldbeelden
gevormd en zullen dit ook altijd blijven doen. We vinden het belangrijk
dat we op een nieuwe manier kijken naar onze wereld, om zo ruimte
te geven aan andere ideeën, acties, interacties en verzet. We willen dat
je nadenkt over je eigen wereldbeeld en de manier waarop dit beeld
beïnvloed wordt door andere mensen, politieke processen, en allerlei
complexe factoren uit het verleden en het heden. Je kan je afvragen
hoe de wereld vandaag werkt en hoe hij morgen zou moeten werken.
Onze verschillen en diversiteit zijn essentiële onderdelen van ons
verhaal en met een mondiaal perspectief kunnen we zien dat het een
belangrijke vaardigheid is om deze verschillen te begrijpen en ermee
om te kunnen gaan. We kunnen de wereld niet eerlijk beoordelen,
interpreteren en evalueren als we alleen vanuit ons eigen wereldbeeld
kijken. We willen juist de complexiteit van de geschiedenis van de hele
mensheid weergeven.
6. Leren van het verleden om het heden te veranderen
Het doel van deze tekst is om ons beeld van de planeet en onze
geschiedenis te analyseren, bekritiseren, vergelijken, onderzoeken
en verbreden. Hierdoor leer je jezelf meer in andere mensen te
verplaatsen. Dit is van essentieel belang als je onze wereld en andere

70.000 v.Chr.
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wereldbeelden wil begrijpen. We hebben deze kennis echt nodig als we
deze planeet duurzaam, gelijk, veilig en leefbaar willen maken voor de
mensheid, de natuur en ieder levend wezen. Omdat mensen altijd nieuwe
kennis blijven opdoen en nieuwe ontdekkingen blijven doen, kan je dit
boek gebruiken als een kompas terwijl je de wereld ontdekt en over
de menselijke geschiedenis leert. Je kan deze tekst ook als logboek of
notitieboek gebruiken tijdens je wereldreis; je kan dit logboek op ieder
moment aanvullen en herschrijven. Jij leeft hier en nu, in de 21e eeuw, dus
jij gaat bepalen hoe de wereld eruit ziet en wat je kan doen om die wereld
te veranderen. Sommigen van jullie worden geschiedkundigen, docenten,
grafisch ontwerpers of activisten. Misschien ga je een boek schrijven zoals
dit. We hopen dat ons boek bijgedragen zal hebben aan de verspreiding
van kennis en we hopen dat jouw boek beter wordt dan het onze. Nog
belangrijker is onze hoop dat dit boek jouw leven en de levens van ieder
mens op Aarde zal verbeteren.

Planeet Aarde, 23 juli 2019
Claudia Bernardi en Eric Vanhaute
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CARTOGRAFIE BIJ EEN
WERELDWIJDE GESCHIEDENIS
VAN DE MENSHEID
“We kunnen niet nadenken over de evolutie van
ruimte als de concepten van tijd en geschiedenis
niet bestaan. (...) De mensheid transformeert zichzelf
door de tijd en ruimte heen. Ruimte is het gevolg
van dit verband dat constant opnieuw gevormd
wordt, omdat mensen constant in beweging zijn en
constant evolueren. (...)”
Milton Santos

We wonen maar een korte tijd op deze planeet en delen onze ruimte
met anderen. Bij deze tekst horen een aantal landkaarten. Op deze
kaarten proberen we een beeld te schetsen van bepaalde factoren die
onze geschiedenis vormgegeven hebben. We willen jou helpen om te
begrijpen hoe verschillende omstandigheden, verbindingen en relaties
deze geschiedenis beïnvloeden. De kaarten geven weer hoeveel ruimte
bepaalde systemen innemen en hoe ze zich ontwikkelden. We proberen
deze ruimtelijke indeling vanuit verschillende perspectieven bekijken en
willen duidelijk maken dat deze kaarten geen volledig representatief beeld
geven van de wereld. Deze kaarten zijn een kleine greep uit de enorme berg
informatie die we hebben over ruimtelijke indeling en de gebeurtenissen
die onze planeet hebben vormgegeven. Het zijn tweedimensionale
afbeeldingen van een driedimensionale wereld. Hiervoor moesten zowel
politieke als strategische keuzes gemaakt worden. Kaarten zijn geen
objectieve wetenschap, maar sociale producten die voortkomen uit onze
verbeelding.

De geografische projecties
In dit boek zal je zien dat mensen de wereld steeds op nieuwe manieren
en vanuit nieuwe perspectieven afbeelden. Lang geleden begonnen
mensen technieken te ontwikkelen om de aardbol op een plat oppervlak
weer te geven. Deze afbeelding is nooit helemaal nauwkeurig, dus we
moeten aannemen dat elke landkaart beperkingen heeft en vanuit een
bepaalde politieke uithoek gemaakt is. Deze kaarten kunnen gebaseerd
zijn op vooroordelen en ons daarom een vertekend beeld geven van
de verschillen tussen regio’s. We hebben ons best gedaan om kaarten
te selecteren waarbij de dimensies zo min mogelijk vervormd waren,
zoals de Mollweideprojectie en de Dymaxionkaart. In dit boek worden
verschillende soorten informatie gehaald uit verschillende kaarten.
Landkaarten bevatten niet allemaal dezelfde informatie en hebben niet
allemaal hetzelfde middelpunt. We moeten rekening houden met het feit
70.000 v.Chr.
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dat mensen er zelf voor kiezen wat ze in het midden plaatsen. Wie en wat
staat meestal in het midden van de kaart?
De Kaarten
We probeerden de standaard onderwerpen die overal besproken worden
juist te vermijden. Ons doel is om informatie te gebruiken om een
boodschap over te brengen, de verhouding tussen verschillende mensen
en plaatsen te benadrukken, concepten duidelijk af te beelden, en kennis
in de context van tijd en ruimte te plaatsen. Deze informatie is erop
uitgekozen om jou meer inzicht te geven in de verschillende processen
die de wereld bezighielden in specifieke periodes. We hebben veel
verschillende bronnen doorgespit en weloverwogen keuzes gemaakt.
Deze bronnen geven een beeld van de gebeurtenissen, routes, handel,
verbindingen en verhoudingen tussen wereldsteden en tussen kernen en
periferieën over de hele wereld. Dit mondiale perspectief kan je helpen
te begrijpen hoe verschillen tussen regio’s – zoals sociale en ruimtelijke
organisatie, talen, grensuitbreiding, etc. – allemaal aan elkaar gerelateerd
zijn. In sommige gevallen bekijken we dingen van heel dichtbij of op
een andere schaal om een meer gedetailleerd beeld te vormen. Je zal
merken dat de geografische locatie waar de belangrijkste plaatsen en
evenementen te vinden zijn steeds verandert. Zelfs locaties staan niet
vast; sociale verhoudingen en het contact tussen mensen en de natuur
veranderden continu.

Giulia Tagliente, Juli 2019
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DE EDUCATIEVE
ACTIVITEITEN IN
DIT BOEK

W

at voor onderwijsactiviteiten zijn in dit boek te vinden?
Het lesmateriaal in dit boek bestaat uit teksten, afbeeldingen en
diagrammen uit verschillende bronnen die zowel informatie geven over het
verleden als het heden. Sommige activiteiten draaien om het analyseren
van een tekst; hierdoor leer je informatie verzamelen en nieuwe kennis
opdoen. Andere activiteiten gaan erom dat je bewust wordt van andere
wereldbeelden en mensen die op een totaal verschillende manier naar
de wereld kijken. Dit kan vervreemdend voelen, maar het helpt je om
kritisch naar de wereld te kijken en vraagtekens te zetten bij stereotypes
en vooroordelen. De laatste soort activiteiten draait om de verhouding
tussen het verleden en ontwikkelingen in het heden. Kennis over
historische processen helpt ons om de huidige wereld beter te begrijpen.
Je zal ook een verantwoordelijkheidsgevoel voor de planeet ontwikkelen.
Hopelijk wil je voor een toekomst zorgen met minder problemen, door te
voorkomen dat we de fouten uit het verleden herhalen.
Wat hebben deze activiteiten te maken met mondiaal burgerschap?
Deze leermiddelen zijn gebaseerd op een onderwijsmethode die is
voortgekomen uit verschillende onderzoeken uit de afgelopen twintig
jaar om het mondiaal burgerschap te bevorderen. Meer informatie over
deze onderwijsstrategieën is te vinden in de UNESCO Global Citizenship
Education, Topics and Learning Objectives, gepubliceerd in 2015 en
regelmatig bijgewerkt. Een ander nuttig document is de International
Charter on Geographical Education uit 2016. In het onderwijs is het
interessant om te benadrukken dat verschillende ontwikkelingen aan
elkaar verbonden zijn; de wisselwerking tussen deze systemen kan
geanalyseerd worden op verschillende ruimte- en tijdschalen. Je kan
bijvoorbeeld uitzoomen van een lokale schaal tot een mondiale schaal en
andersom. Als je op deze manier naar de wereld kijkt, voel je jezelf meer
betrokken bij de wereldgemeenschap en de historische processen die op
andere plaatsen en in andere tijden plaatsvonden. Een andere manier om
mondiaal burgerschap te ontwikkelen is door het idee te ontkrachten dat
we niet kunnen leren van het verleden en dat alles in de wereld van vandaag
beter is dan de wereld van gisteren. Uiteindelijk kan jij jezelf verplaatsen
in andere mensen en andere wereldbeelden. Op die manier groei je over
egoïsme en egocentrisme heen en zal je jezelf verantwoordelijk voelen
voor de planeet en iedereen waarmee je die planeet deelt.

70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Wat zal je niet vinden in dit lesmateriaal?
Het boek dat je nu leest is vooruitstrevend. We willen jou helpen om de
belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de mensheid beter
te begrijpen. Wat je hier niet veel gaat tegenkomen zijn datums, namen
van beroemde mensen, of beschrijvingen van specifieke gebeurtenissen.
Dit lesmateriaal bevat geen tijdlijnen of lijstjes met feiten. Voor dit soort
informatie zijn al ontzettend veel andere boeken en digitale bronnen
beschikbaar.

Catia Brunelli en Anna Favalli, Juli 2019
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INTRODUCTIE
TOT HET EERSTE
BOEKDEEL

Het eerste deel van dit handboek gaat over de periode van 70.000

v.Chr. tot 1000 n.Chr., van het moment dat de homo sapiens succesvol
migreerden en zich vanuit Afrika over de hele wereld verspreidden tot het
tijdperk van wereldrijken.
Het verhaal dat je nu in handen hebt is een van de vele verhalen die we
kunnen vertellen over de planeet, de mensen die er leefden, en de sporen
die deze mensen nalieten. Dit verhaal kan zomaar veranderen, als we in de
toekomst nieuwe archeologische ontdekkingen doen; onze geschiedenis
wordt constant herschreven. Geschiedkundigen en archeologen zijn de
auteurs van het verhaal over deze periode in de geschiedenis van de
mensheid. Als we willen begrijpen hoe de mensheid gegroeid is, vooral
van 70.000 v.Chr. tot 3000 v.Chr., moeten we rekening houden met het feit
dat deze geschiedenis altijd afhankelijk blijft van nieuwe ontwikkelingen
en ontdekkingen.
In dit boekdeel zal je leren hoe de planeet is veranderd door mensen
die de wereld rondtrokken en een nieuwe relatie ontwikkelden met
de natuur en haar grondstoffen. In samenwerking met de natuur
ontwikkelde de mens nieuwe manieren om te overleven en samen te
leven. In de afgelopen 70.000 jaar waren mensen verantwoordelijk voor
het uitsterven van de meeste diersoorten op onze planeet, heeft de
mens ontelbare bossen verbrand, de weg van het water bepaald, planten
en dieren onder dwang gedomesticeerd, huizen en werktuigen van steen
gemaakt, nieuwe samenlevingsvormen ontwikkeld, manieren bedacht
om elkaar te beïnvloeden met manipulatie en geweld, en mythes en
geloofsovertuigingen gecreëerd die de mensheid al duizenden jaren
samenbrengen.
Deze indrukwekkende veranderingen kostten millenia en in die tijd trok
de mensheid over de aarde als een levende grens: een steeds verder
oprukkende beweging die alles veranderde aan het landschap en de
ontdekte grondstoffen. Migratie was de oplossing voor voedselschaarste
en klimaatrampen; het zorgde voor verbinding tussen groepen en het
delen van ideeën, terwijl handel zorgde voor een wereldwijd netwerk
van uitwisseling en wederzijds vertrouwen. Van 70.000 v.Chr. tot 1000
n.Chr. veranderde de relatie tussen mensen en de planeet: eerst leefde
men van het land, maar nu gingen mensen dit land ook bewerken als
boeren en veehouders. Deze omschakeling zorgde voor een grotere
rolverdeling tussen mannen en vrouwen die uiteindelijk leidde tot
structurele ongelijkheid. De verhoudingen in deze boerensamenlevingen

70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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werden steeds minder gelijk en steeds meer hiërarchisch: Relaties waren
gebaseerd op macht en de elite stond boven de burger. Dorpen werden
chiefdoms, steden en rijken waarin ongelijkheid steeds groter groeide.
In het eerste hoofdstuk kijken we naar hoe en waarom mensen uit
Afrika vertrokken en zich over de hele planeet verspreidden, waarbij
ze zichzelf steeds meer ruimte gaven terwijl grote zoogdieren massaal
uitstierven. Deze migratie werd mogelijk gemaakt door bevolkingsgroei,
klimaatverandering en het ontstaan van culturen die onze levens voorgoed
zouden veranderen. De mens leefde lang als jager-verzamelaars en in
die tijd ontwikkelden ze een indrukwekkende variatie aan levenswijzen
en technische kennis. Deze kennis zorgde langzaam maar zeker voor
bevolkingsgroei, die waarschijnlijk onderbroken werd door een enorme
natuurramp. De groeiende groep mensen ontwikkelde steeds betere
jachttechnieken en door het leven in de natuur leerden ze steeds meer
over de limieten van hun lichaam.
Ongeveer 70.000 jaar geleden maakte de mensheid een enorme
ontwikkeling door. We ontwikkelden iets dat we nu kennen als cultuur,
waardoor we de mogelijkheid kregen onze omgeving te veranderen en
te manipuleren, zonder genetische modificaties, maar met behulp van
kennis, taal, en gereedschap. Tienduizende jaren na de verschijning van de
homosapiens - de moderne mens - was de mensheid nu in staat om de
natuur te veranderen, beteugelen, en vernietigen. We konden overleven
in barre klimaten, gereedschap maken voor de jacht en de boerderij,
strategisch samenwerken en nieuwe ideeën ontwikkelen en uitwisselen.
Deze veranderingen ontstonden doordat mensen op nieuwe manieren
leerden samenwerken, waardoor ze afhankelijk werden van kennis en
grondstoffen om hun natuurlijke omgeving te bewerken. Ons brein
is sinds die tijd niet veranderd. Mensen worden geboren met cultuur,
een systeem van ideeën en kennis over hoe de wereld werkt, waardoor
we in iedere omgeving kunnen overleven. Dit maakt ons anders dan
andere dieren. Groepen van jager-verzamelaars vormden samenlevingen
gebaseerd op wederzijdse steun en ze migreerden om te overleven als
voedsel dreigde schaars te worden. Ze konden zich helemaal vrij bewegen.
Mensen zagen de natuur alleen als iets dat ze voor hun eigen goed
konden gebruiken. Toen omgevingsfactoren veranderden en migratie
niet langer een goede overlevingsmethode was, begonnen vrouwen
te experimenteren met planten. Landbouw werd een van de langst
overlevende productiemethodes die mensen ooit hebben uitgevonden.
In het tweede hoofdstuk zul je lezen over landbouw en hoe de mensheid
leerde om het land waarop ze woonden te bewerken. Klimaatverandering,
het uitsterven van grote prooidieren en bevolkingsgroei zouden ervoor
gezorgd kunnen hebben dat jager-verzamelaars minder mobiel werden

22
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 1 VERSCHUIVENDE GRENZEN:
VAN JAGER-VERZAMELAARS TOT WERELDRIJKEN

Introductie tot het eerste boekdeel

en zich moesten aanpassen aan hun omgeving. Unieke omgevingen als
rivieren, meren, en andere waterwegen waren rijk aan grondstoffen en
voedsel, maar vereisten een nieuwe manier van denken. Grondstoffen
en voedsel werden schaarser, omdat de bevolking bleef groeien. Veel
stammen vonden een vaste standplaats en begonnen te experimenteren
met het kweken van planten en temmen van dieren.
Jager-verzamelaars begonnen een overgang naar een boerenleven. Zes
centrale gebieden op de wereld maakten deze ontwikkeling tegelijkertijd,
totaal onafhankelijk van elkaar. Mensen werden boeren. In dit hoofdstuk
leer je hoe mensen verschillende gewassen leerden verbouwen en hoe
landbouw zich snel naar andere regios verspreidde vanuit deze zes
gebieden. Mensen stopten met migreren en werden boeren. Ze vestigden
zich in laag- of onbevolkte gebieden waar de grond en het klimaat geschikt
waren voor de landbouw. In sommige gevallen namen jager-verzamelaars
de landbouw over van boeren die ze tegenkwamen. Bevolkingsgroei,
klimaatverandering, en de ontwikkeling van productiemethoden voor
landbouw en veehouderij waren essentiële oorzaken van veranderende
migratiepatronen.
De overgang van jagen en verzamelen naar landbouw was de meest
ingrijpende revolutie in de geschiedenis van de mensheid. We merken
de gevolgen van deze revolutie nog steeds. De relatie tussen mens en
natuur was niet langer gebaseerd op wat mensen wegnamen, maar ook
op de nieuwe middelen die we zelf produceerden. Landbouw werd
een essentieel onderdeel van het leven in verschillende delen van de
wereld en er was geen weg meer terug. Landbouw kwam tot stand door
een lange reeks van vaak ongerelateerde regionale veranderingen. De
landbouwrevolutie is een baanbrekende ontwikkeling die bepalend was
voor de menselijke geschiedenis. Bijna alle gewassen en zoogdieren die
nu bestaan, komen uit het tijdperk waarin landbouw zich ontpopte tot de
primaire bron van voedsel in de wereld.
Boeren vormden een nieuwe sociale organisatie om land te verdelen,
grondstoffen te beheren, en de taken van het landbouwproces te
verdelen. Een nieuwe manier van leven ontstond in deze boerendorpen.
Ziekte en ongelijkheid deden hun intrede en taken werden verdeeld
gebaseerd op sekse. Met een economisch systeem gebaseerd op
landbouw hadden mensen meer tijd voor verschillende economische
activiteiten en voor het uitvinden van nieuwe landbouwtechnieken.
Hierdoor ontstonden overschotten aan voedsel en grondstoffen en dat
bevorderde verstedelijking, industrie en handel. Rond 3000 v.Chr. was er
zoveel landbouw en handel dat de wereld klaar was voor de opkomst van
wereldrijken.
In hoofdstuk drie zal je leren hoe mensen, nadat ze geleerd hadden het

70.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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land te bewerken, de wereld begonnen te veroveren met behulp van
complexe samenlevingsvormen. Deze transformatie gebeurde opnieuw
in verschillende delen van de wereld, totaal onafhankelijk van elkaar.
Deze grote politieke centra werden bestuurlijke eenheden die zich op
een bepaalde plek ontwikkelden en toen langzaam uitbreidden tot meer
afgelegen gebieden: het begin van de wereldrijken. In dit handboek wordt
het woord beschaving gebruikt voor politieke formaties die sterke en
langdurige culturele sporen hebben achtergelaten buiten de grenzen van
hun oorspronkelijke territorium, zoals de Arabisch-Islamitische beschaving.
Sommige wereldrijken beïnvloedden andere politieke formaties en
sommige rijken waren zelf ook een beschaving. Deze rijken hadden een
grote invloedssfeer en regeerden een paar miljoen mensen met behulp
van een centrale administratie, een bureaucratie, een gemeenschappelijk
geloof (religie) en formele wetten. Het opkomen van de eerste stadstaten
en rijken ging gepaard met conflicten en oorlogen over grondgebied,
grondstoffen, handelsroutes en volkeren. Rijken trokken steeds bredere
grenzen, waardoor ze politieke macht kregen over een steeds grotere en
heterogenere groep mensen. Mensen van verschillende etniciteiten en
culturen werden samengebracht onder dezelfde grens, wat leidde tot
grotere ongelijkheid.
Er ontstonden hiërarchieën in deze rijken, waarbij verschil gemaakt
werd tussen mensen van verschillende sociale klassen en sekses. Boeren
produceerden overschotten, waardoor niet iedereen meer hoefde te
werken: de elite, priesters, handelaars en soldaten stonden bovenaan
de sociale ladder. De lagere klassen accepteerden deze verdeling niet
zonder strijd; er is bewijs voor stakingen, oproer, en dagelijkse vormen van
weerstand. De taakverdeling in deze rijken vroeg om de uitvinding van
baanbrekende innovaties als schrijf- en coderingssystemen, die gebruikt
werden om handelsovereenkomsten en bezittingen binnen het rijk bij
te houden. Geldsystemen verbeterden, waardoor het mogelijk werd te
handelen met rijken op verschillende continenten; dit verspreidde zich
via een aaneenschakeling van wegen die woestijnen en bergen met elkaar
verbonden.
Rijken vormden en groeiden snel, maar uiteindelijk volgde er een stagnatie
en ten slotte een ondergang na de tweede eeuw n.Chr. Deze achteruitgang
en ondergang was ook gerelateerd aan de groei van dikbevolkte steden
en hun steeds groeiende vraag naar natuurlijke hulpbronnen, vooral land.
De afbraak en ondergang van deze rijken creeërde een nieuwe omgeving
waarin de mensheid alles zag veranderen, van identiteit tot verbindingen
en een steeds groter wordende onderlinge afhankelijkheid.
Begin met je voor te stellen dat je in een kamp woont...
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DE AARDE KOLONISEREN:

DE MENS ALS JAGER-VERZAMELAAR

Vroege
migratie
van mensen

14.000

14.000 - 8.000

70.000

250.000

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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STEL JE
VOOR

DE AARDE KOLONISEREN: De mens als jager-verzamelaar

Stel je voor dat je een vogel bent die boven de Aarde vliegt rond
12.000 v.Chr. Je ziet smeltend ijs en grazende mammoeten in NoordAmerika en Noord-Eurazië. Rijkelijk begroeide tropische gebieden
staan bol van buidelleeuwen, draakachtige hagedissen, diprotodons,
olifantsvogels en maki’s van 150 kilo. Als je blijft vliegen tot je de hele
planeet rond bent, zie je ongeveer zes miljoen mensen.
Stel je voor dat je een twaalfjarig meisje bent. Je leeft in tenten met
een kleine groep van tien tot twaalf volwassenen en hun kinderen
en je leven is vrij nomadisch. Hier en daar zijn wat permanente
nederzettingen. Je draagt kleding gemaakt van dierenhuiden,
die aan elkaar genaaid zijn met naalden gemaakt van botten. Je
weet al hoe je kleding, hoeden, riemen, en rokken kan maken met
draden gemaakt van planten. Je weeft ook manden om spullen in te
dragen. Je besteedt je tijd aan het verzamelen van zeevruchten en
andere natuurlijke hulpbronnen langs de kust. Je gebruikt stenen
gereedschap om wapens te maken, zoals bijlen, speren, kapmessen,
pijlen, en harpoenen. Je volgt de volwassenen als ze jagen en
vissen, je leert waar je voedsel kan vinden en hoe je jezelf moet
verdedigen tegen dieren om te overleven. Je groep heeft honden
gedomesticeerd, die helpen bij de jacht, maar je moet nog steeds
hard kunnen rennen om te ontsnappen aan de tijgers die je achterna
zitten. Je verzamelt planten met de ouderen en leert welke bessen je
kan eten en welke giftig zijn.
Je kan zomaar je hele leven doorbrengen zonder ooit iemand te
ontmoeten die niet bij jouw groep hoort. Daarom verspreiden nieuwe
ideeën en technieken zich maar heel langzaam. Maar jij maakt
deel uit van een wereld die gevormd wordt door samenwerking,
dus misschien handelt je groep wel in schelpen, vulkanisch glas,
geweien, voedsel en jachtwapens. Je reist je hele leven. Misschien
ben je wel je hele leven op doorreis op zoek naar eten: kilometers
lopen, je hele leven lang. Zij die de kunst van het graveren bezitten waarschijnlijk voornamelijk vrouwen - toveren stenen om tot kunst:
naakte vrouwenfiguren zijn de eerste afbeeldingen van jou als mens,
net als de handafdrukken op de wanden van grotten. In deze wereld
zijn er geen rijke of arme mensen: iedereen in je groep is afhankelijk
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van elkaar om te overleven. Je deelt bijna alles samen. In vier of vijf
jaar heb jij je eerste vier of vijf kinderen. Na je dood rond je 30e of
40e word je lichaam misschien wel versierd met ivoren kralen en
vossentanden en daarna begraven.

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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TIJDLIJN
250.000 v.Chr. 240.000

230.000

220.000

210.000

200.000

190.000

180.000

170.000

90.000

80.000

Homo
Sapiens
evolueert in
Oost-Africa.

160.000

150.000

140.000

130.000

120.000

110.000

100.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

14,.00

Wereldwijde uitsterving, om onbekende
redenen, reduceert het aantal mensen tot
enkele duizenden.
Cognitieve revolutie: taal, cognitieve
en handmatige vaardigheden verbeteren.

10.000 8.000

De wereldbevolking
versnelt. Mensen
beginnen hun
natuurlijke omgeving
te manipuleren door
planten en dieren te
domesticeren.

Grote taalgroepen
ontwikkelen zich.
Netwerken voor
uitwisseling en
langeafstandshandel tussen
verschillende
clans.

MIGRATIE
Mensen organiseren zich in moderne clans
Mensen verspreiden zich uit Afrika naar
Eurazië.

Planetaire
migratie.

Mensen bereiken
Amerika te voet vanuit
het huidige noordoosten van Siberië.
Door technologische
vooruitgang kunnen
mensen de zuidelijke
delen van het
Amerikaanse
continent bereiken.

KLIMAAT
Klimaat
wordt
warmer.
De laatste
IJstijd
eindigt.

Wereldwijde
golf van
koude
temperaturen.
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EEN OVERZICHT

Homo sapiens is de
primaatsoort waartoe de
moderne mens behoort.
Een soort is een klasse (een
groep) dieren of planten
waarvan de individuen
dezelfde hoofdkenmerken
hebben. De Homo sapiensclassificatie onderscheidt
hedendaagse mannetjes en
vrouwtjes van andere apen- of
dierensoorten en van eerdere
mensensoorten.

Dit hoofdstuk vertelt een verhaal dat begint in 70.000 v.Chr., toen mensen
leefden als jager-verzamelaars, tot ongeveer 10.000 v.Chr., toen landbouw
de wereld begon te veranderen. Aan het begin van dit verhaal is de Homo
sapiens een soort die woont in Afrika. Ze hebben een grote ecologische
bedreiging overleefd, waarschijnlijk rond 70.000 v.Chr., maar nu zijn ze nog
maar met een paar duizend. Sommige overlevenden doen mee aan een
massale volksverhuizing. Ze verschuiven hun grensgebied vanuit Oost-Afrika
steeds verder over Eurazië. De natuurramp die mensenlevens in gevaar bracht,
zorgde ook voor een klimaatverandering die het mogelijk maakte voor de
mens om te migreren.

Kijk naar de afbeelding hieronder. Het toont de evolutie die, vanaf de
eerste Australopithecus anamensis, leidde tot Homo sapiens. Volg het pad
van Australopithecus anamensis naar Homo sapiens met je vinger. Is dit
pad lineair of discontinu? Hoe was het hominisatieproces?

DE WEG VAN HOMO SAPIENS

4

3

MILJOENEN JAAR
GELEDEN

0

1

2

Australopithecus sediba
Kenyanthropus
platyops

Homo rudolfensis
Homo sapiens

Australopithecus
anamensis

Homo habilis

Australopithecus
garhi
Australopithecus
afarensis

Homo neanderthalensis

Homo ergaster

Australopithecus boisei
Australopithecus
africanus

Homo heidelbergensis

Australopithecus
robustus

Australopithecus
bahrelghazali

Homo erectus

Australopithecus aethiopicus
Homo naledi
70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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DE IJSKAP ONGEVEER 20.000 JAAR GELEDEN

Atlantische
Oceaan
Pacifische
Oceaan

Pacifische
Oceaan

Atlantische
Oceaan

Pacifische
Oceaan

Pacifische
Oceaan
Indische
Oceaan

Indische
Oceaan

Maximum aantal ijsplaten
Maximum aantal ijsplaten

Land zichtbaar door daling van de
Land zichtbaar door daling van de
zeespiegel
zeespiegel

Land zichtbaar vandaag de dag
Land zichtbaar vandaag de dag

Vergelijk deze kaart met een kaart
van de wereld van vandaag.
Hoe kun je tegenwoordig tussen de
volgende plaatsen op aarde reizen
en hoe was het reizen tijdens de
laatste ijstijd?

van Mongolië tot Alaska

te voet
met een boot
met een paard
met een vliegtuig
met een trein
met een auto

van Bangkok tot Bandar Seri Bagawan

HEDEN

IN DE LAATSTE IJSTIJD

van Parijs tot Londen
HEDEN

IN DE LAATSTE IJSTIJD

HEDEN

IN DE LAATSTE IJSTIJD

van Manila tot Jakarta
HEDEN

IN DE LAATSTE IJSTIJD
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Energiestromen en menselijk leven

MENSEN
VERANDEREN
DE NATUUR

Klimaat is de gemiddelde
weersomstandigheden
(temperatuur, regenval,
wind, vochtigheid, enz.)
gedurende een bepaalde
periode op een bepaalde
plaats.

Het Glaciale Maximum

Energiestromen en
mensenlevens

Het klimaat is verantwoordelijk geweest voor vele baanbrekende
transformaties van de planeet en de mensheid. Hoe verandert het klimaat?
Grote en systematische klimaatveranderingen zijn het resultaat van de
beweging van enorme continentale en oceanische tektonische platen. Deze
veranderingen worden ook veroorzaakt door kleine periodieke veranderingen
in de baan van de aarde om de zon. Dit beïnvloedt zonnestraling en de
aanwezigheid van atmosferische gassen als CO2 en methaan, wat uiteindelijk
leidt tot een hogere of lagere gemiddelde temperatuur. Het klimaat kan
warmer of kouder worder, droger of natter zijn, en ook de oorzaak zijn
van enorme regenval, droogte, ijsvorming of overstromingen. Om deze
veranderingen te doorstaan, moesten mensen hun relatie met de natuur
aanpassen en andere manieren vinden om te overleven.
Rond 20.000 v.Chr. werd de planeet geraakt door een koude vlaag die zeeën en
oceanen bevroor, waardoor ze minder water bevatten en minder diep werden.
Planeet Aarde ondervond het Laatste Glaciale Maximum, wat betekent dat
het gletsjerijs zich tot zijn verst uitstrekte. De zeebodem werd omhoog
geduwd en er ontstonden natuurlijke bruggen, waardoor onze voorvaderen
naar gebieden konden migreren die daarvoor onbereikbaar waren. Dankzij
klimaatverandering konden mensen Australië en het Amerikaanse continent
bereiken. Verschillende werelddelen waren nu met elkaar verbonden.

Nieuwe omgevingsfactoren hadden ook gevolgen voor plantaardig leven.
Veranderingen in temperatuur en vochtigheid waren een doodssteek voor
veel planten en dieren die voor de mensheid als voedsel dienden, waardoor
mensen in andere gebieden op zoek moesten naar voedsel en grondstoffen.
Menselijke activiteit heeft altijd effect gehad op de omgeving. Onze
geschiedenis kan omschreven worden als een constante strijd om controle
over steeds groter wordende energiestromen. Mensen hebben energie nodig
om te overleven. Alle planten en dieren op planeet Aarde maken onderdeel
uit van een energiesysteem dat zijn bestaan dankt aan de zon. De zon is de
bron die deze energie produceert. Hoe? Planten absorberen zonne-energie
via fotosynthese en slaan dit op. Via biologische omzetting en verbranding
zorgt deze opgeslagen energie voor brandstof en warmte. Als mensen een
houtvuur maken, halen ze de opgeslagen energie uit het droge hout door
middel van ontbranding. Als mensen planten en dieren (die planten gegeten
hebben) eten, halen ze de opgeslagen energie uit dit voedsel door middel
van biologische omzetting. Planten en diersoorten zijn allemaal onderdeel

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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van deze energiestroom. Maar deze energie is niet onbeperkt. Als planten en
dieren niet in grote aantallen aanwezig zijn, moeten mensen zich verplaatsen
om meer voedsel te vinden of hun vruchtbaarheid verminderen zodat ze
minder monden te voeden hebben. Menselijk overleven is aangepast aan een
wisselende beschikbaarheid van energie in de omgeving: mensen leven van
wat de natuur te bieden heeft en verhuizen als er schaarste ontstaat.

Jagen veranderde
het klimaat

Ecologie is de studie van de
relaties van organismen
(planten, dieren, mensen)
met elkaar en met hun
fysieke omgeving.
Megafauna is de benaming
voor zeer grote zoogdieren
en andere dieren die
in oude geologische
tijdperken leefden..

Aangezien mensen de natuurlijke hulpbronnen om hen heen alleen wegnamen
om aan hun basisbehoeften te voldoen, waren ze roofdieren. Ze buitten de
natuurlijke hulpbronnen uit in grote gebieden en veroorzaakten enorme
veranderingen aan het milieu. Tijdens hun wereldwijde migratie paste de
mensheid zich aan aan verschillende omgevingen, vernietigden ze het milieu
en waren ze verantwoordelijk voor het uitsterven van megafauna (enorm
grote zoogdieren en andere dieren). Menselijke migratie zorgde zelfs voor
een periode van massa-extinctie en reorganisatie van de ecologie. Tussen
70.000 en 10.000 v.Chr. verdween de helft van de grote landzoogdieren van
de aardbodem: onder andere buidelleeuwen, reuzenkoala’s, mammoeten,
mastodonten, draakachtige hagedissen, reuzenkangaroes en diprotodons.
De mensheid was een oorzaak voor het uitsterven van megafauna : meer
dan 70% van alle grote dieren in Noord-Amerika stierven uit, meer dan
80% in Zuid-Amerika, meer dan 90% in Australië, Europa verloor zeven

ENERGIESTROMEN
Bekijk de afbeelding hiernaast
en vul de lege plekken in met de
volgende elementen:
* Waterplanten
* Predator aan de top (roofdier)
* Op het land levende herbivoor
(planteneter)
Antwoord dan: Wat zou er met de
energiestromen gebeuren als de
straling van de zon (de warmte die
de aarde bereikt) zou veranderen?
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Jager-verzamelaars zijn
mensen die op zoek
zijn naar voedsel in hun
omgeving. Ze produceren
geen voedsel; ze vinden het
door op dieren te jagen of
door planten, vruchten en
wortels te verzamelen.

Het gereedschap van
jager-verzamelaars

Niet alle delen van de wereld
zijn altijd bewoond geweest
door mensen. Er zijn zelfs nog
plaatsen waar helemaal geen
nederzettingen zijn. Als je
aan de wereld denkt, denk je
dan ook deze gebieden? Geef
je om hen, zelfs als ze niet
bezet zijn door mensen? Zoek
samen met een klasgenoot een
groot deel van de aarde waar
geen mensen zijn. Verzamel
informatie over: het klimaat, de
natuurlijke omgeving (planten
en dieren), het soort terrein. Stel
je nu voor dat je daarheen bent
verhuisd; beschrijf je dagelijkse
leven op die plek. Vertel je
klasgenoten erover of schrijf
een kort verhaal.

Technologische vooruitgang

Technologische vooruitgang

diersoorten en Afrika verloor er twee. In Madagascar, een van de gebieden
die het langst onbewoond door mensen is gebleven, stierven olifantsvogels
en reuzenmaki’s uiteindelijk ook uit, kort nadat mensen arriveerden
(ongeveer 1500 jaar geleden). Met hun uitbreiding zorgden deze mensen voor
grootschalige verwoesting en veranderden ze de planeet radicaal. Sommige
wetenschappers noemen dit de eerste uitstervingsgolf. Daarmee geven ze
aan dat menselijk handelen verantwoordelijk was voor deze verandering en
verwoesting van de natuur, in plaats van klimaatverandering. In deze periode
werden mensen een ecologisch dominante soort die de controle had over
zijn omgeving.
Deze veranderingen waren niet gepland of opzettelijk. Jagers-verzamelaars
waren zich er waarschijnlijk niet van bewust dat ze verantwoordelijk waren
voor het uitsterven van grote zoogdieren. Toch is het geen toeval en ook niet
alleen veroorzaakt door klimaatverandering. Steeds als mensen een nieuwe
regio introkken, verdwenen de megafauna, diprotodons en mammoeten.
Jager-verzamelaars hadden een permanent effect op hun omgeving, vooral
door hun verbeterde jachttechnieken, die uiteindelijk zorgden voor het
uitsterven van veel diersoorten. Mensen waren in staat om nieuw gereedschap
uit te vinden en nieuwe manieren te bedenken om de planeet te verkennen.
Ze maakten betere speren met grote stenen aan de punt om efficiënter grote
dieren te doden. De belangrijkste verandering was dat ze begonnen te jagen in
grote groepen; tientallen mensen uit verschillende groepjes werkten samen.
Het jagen op dieren was een effectieve manier om grote hoeveelheden
voedsel te verzamelen. Mensen omsingelden hele groepen dieren en jaagden
ze vervolgens richting een smalle kloof, waar ze geslacht werden. Hierdoor
was er altijd voldoende vlees, vet, en dierenhuiden.
Als groepen willen migreren naar onbekende gebieden, hebben ze een
flinke voedselvoorraad nodig, die ze kunnen verpakken en meenemen om
de hele groep te voeden. Aangezien deze enorme hoeveelheid vlees niet
in korte tijd opgegeten kon worden, begonnen mensen aan voedselopslag:
vlees werd gedroogd, gerookt of bevroren. Deze drie manieren om voedsel
te bewaren waren afhankelijk van het klimaat. Voedsel kon alleen bevroren
worden in het Noordpoolgebied of in andere extreem koude regio’s.
Mensen begonnen manden en verpakkingen te maken voor het verzamelen
van dierlijke materialen na de jacht en om bladeren, schors en vezels te
bewaren. Soms, in uitzonderlijke gevallen, was er zoveel voedsel dat mensen
een seizoen lang of zelfs permanent ergens bleven wonen.
Het gemiddelde leven van een jager-verzamelaar bestond vooral uit het jagen
op dieren en het verzamelen van planten en wortels. Leefomstandigheden en
aanwezige hulpbronnen varieerden van leefgebied tot leefgebied en dit had

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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Verschillende typen stenen
die als mes gebruikt werden
of stone knives.

Jager-verzamelaars en hun
lichaam
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invloed op het dieet en de levenswijze van de mensen. Een interessant feitje is
dat het dieet van jager-verzamelaars gevarieerder was dan het dieet van veel
moderne mensen in onze tijd. Jager-verzamelaars plukten bessen, groeven
wortels op, vingen kikkers en jaagden op konijnen, bizons, mammoeten en
paarden. Rendieren en mammoeten zorgden voor een enorme hoeveelheid
vlees, smakelijk vet en vooral ivoor en warme huiden.
Er zijn veel afbeeldingen van jagers, maar het jagen gebeurde maar af en
toe. We noemen ze jager-verzamelaars, maar waren vooral bezig met jagen.
Voedselverzameling zorgde voor bijna 80% van alles dat mensen aten en
nodig hadden om te overleven. Iedere groep at minstens tien verschillende
wilde planten. Ze ontwikkelden nieuw gereedschap, zoals de graafstok en
de schoffel, die eerst gebruikt werden bij het verzamelen en later in de
landbouw.
Ze begonnen ook bosgebied plat te branden , waardoor ze het landschap
en de omgeving sterk beïnvloedden. Ze verzamelden voedsel, maar ook
materialen zoals hout en vuursteen. De natuur bood een brede selectie
aan hulpbronnen en voedselverzamelaars deden zich tegoed, waardoor
een nieuwe relatie tussen mens en natuur ontstond. Voor deze manier van
voedselroof was het noodzakelijk dat mensen hun omgeving kenden en
wisten hoe ze die konden uitbuiten.
Mensen leefden uitsluitend als jager-verzamelaars. Duizenden jaren lang aten
ze wat hun omgeving hen aanbood. Alle groepsgenoten moesten weten hoe
ze grote dieren moesten confronteren en jagen, hoe ze klein prooi moesten

Jagers-verzamelaars verzamelden voedsel uit hun omgeving zonder de
natuur rechtstreeks te manipuleren. Desondanks was hun activiteit niet altijd
duurzaam. Als je fruit, wortels of groenten verzamelt die op natuurlijke wijze
groeien en je jaagt op dieren die in het bos leven, moet je ervoor zorgen dat je
actie de ecosystemen niet dramatisch verandert. Je kunt voedsel uit de natuur
verzamelen, zolang de natuur het verlies kan verdragen.
Met andere woorden, het milieu moet het verlies in een natuurlijk tempo
kunnen vervangen door nieuwe groenten en nieuwe dieren. Wanneer deze
vervanging niet langer het verlies compenseert en het verlies van levende
wezens groter is dan de vervanging, dan heeft menselijke activiteit een
significante invloed op de natuur en is het niet langer duurzaam. Wat moeten
mensen doen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten duurzaam zijn? Wat
hadden onze voorouders moeten doen en wat moeten we vandaag doen?
Schrijf een antwoord van 10 regels en geef ten minste drie voorbeelden van
consumptie en “reparatieve activiteiten”.
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Heb je hier enige kennis van en
kun je de items maken die je
gebruikt en het voedsel dat je
elke dag eet? Mensen konden
dat in de oudheid doen.
Ken je een plek op aarde
waar tieners eten kopen en de
hulpmiddelen maken die ze
vandaag nodig hebben? Waar
wonen zij? Hebben ze een
aantal voordelen boven jou?
Welke risico’s neem je door
geen controle te hebben over
de productie van je voedsel,
kleding, onderdak, enz.?
Werk in tweetallen en
beantwoord de bovenstaande
vragen in een tekst van 200
woorden.

De cruciale kennis van
vrouwen

Mensen passen zich aan aan
hun omgeving

Mensen passen zich aan aan hun omgeving

vinden en achtervolgen, hoe ze een stenen mes en een tent moesten maken,
hoe ze een mantel moesten repareren en hoe ze zichzelf konden helen met
planten. Er is zelfs bewijs dat mensenbreinen kleiner werden na de tijd van
de jager-verzamelaars. Voedselverzamelaars hadden uitstekende hersenen
nodig om alle kennis en informatie op te slaan die ze nodig hadden voor het
leren, onthouden en verkennen van hun omgeving. Er waren geen experts of
ervaringsdeskundigen op één gebied en ook geen schrijfsysteem om kennis
naar de volgende generatie over te brengen. Iedereen moest weten hoe te
overleven; iedereen was een expert in hun eigen lichaam en leerde van de
natuur. Hun oren hoorden het fluiten van een op de loer liggende slang en
de stiekeme voetstappen van een aansluipende tijger. Hun spieren waren erg
sterk, omdat ze weg moesten rennen van gevaarlijke dieren, bomen en rotsen
moesten beklimmen en elke dag lang moesten lopen. Ze bewogen zich alert
en behendig. Ze konden zich geluidloos voortbewegen tijdens gevaarlijke
situaties of de jacht. Ook konden ze razendsnel kikkers, konijnen en vissen
vangen. Hun waakzame ogen zagen elk eetbaar besje aan een struik, elk
cashewnootje en vrucht in een boom, en elk vogelnest en bijenkorf tussen
de bladeren. Ze konden paddenstoelen en wortels vinden en wisten welke
eetbaar waren. Ze leerden hoe hun lichaam reageerde op de verschillende
natuurlijke hulpbronnen die ze zichzelf steeds meer toe-eigenden.
Mensen ontdekken nieuwe technieken om grondstoffen uit hun omgeving
te halen en werden steeds meer afhankelijk van verzamelde kennis en
hulpmiddelen. De macht ging naar degenen die de meeste kennis over de
natuur hadden, aangezien zij in staat waren om natuurlijke hulpbronnen te
verzamelen en hier energie of helende krachten uit te halen. Vrouwen hadden
macht over de natuur. Dankzij de ervaring die vrouwen opdeden door dagelijks
voor voedsel te zorgen, leerden zij uiteindelijk zelf deze granen en knollen
te verbouwen. De eerste granen die verbouwd werden, waren waarschijnlijk
geplant door vrouwen in Eurazië die ook het eerste gereedschap uitvonden,
zoals de schoffel en de graafstok, die eerder al gebruikt werden om wilde
wortels en knollen op te graven.
Toen het klimaat veranderde en een weg opende naar nieuwe grondgebieden,
ontwikkelden mensen nieuwe manieren om voedsel op te slaan en zich aan
te passen aan nieuwe klimaatomstandigheden. Dankzij het lage zeeniveau
en hun vermogen zich aan te passen aan de extreme kou, en zelf Arctische
omstandigheden, konden mensen van Eurazië naar de Amerikas reizen. Ze
leerden hoe ze lagen van dierenhuiden en bont aan elkaar konden naaien
om warme kleding, mantels, mutsen en sneeuwschoenen te maken. Ze
ontwikkelden nieuwe wapens om op mammoeten te jagen. Met hun nieuwe
en verbeterde speren konden ze op grotere dieren jagen, waardoor ze konden

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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DE DISTRIBUTIE VAN GROTE TAALGROEPEN (ROND 30.000 v.Chr.)
aangepast van P. Manning, Migration in World History, 2005
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De distributie van grote taalgroepen

overleven in de koudere klimaten van Noord-Eurazië, Noord-Amerika en
rond de Grote Oceaan.
Er was nog een uitvinding die een cruciale rol speelde in de migratie van de
mens: boten. Dierenhuiden werden aan elkaar genaaid en over een houten
frame getrokken; deze boten waren licht en makkelijk te dragen. Ze leken
veel op de kayaks van de huidige Inuïts en werden waarschijnlijk uitgevonden
rond de Noordoost-Azische kustlijn. Door de verspreiding van deze boten te
onderzoeken, konden archeologen zien hoe mensen zich verspreidden. Zo
werd ook duidelijk hoe taalgroepen zich rond 30.000 v.Chr. ontwikkelden,
verspreidden en steeds verder afsplitsten in verschillende subgroepen.

Kijk naar deze afbeeldingen:
ze verwijzen naar de Kalahariwoestijn, in zuidelijk Afrika, waar
het San-volk leeft. Schrijf je
ideeën op over het soort leven dat
ze kunnen leiden in dat gebied.

1/2 JAGERS-VERZAMELAARS NU

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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2/2

JAGER-VERZAMELAARS IN HET HEDEN

Lees nu deze tekst,
geschreven door de antropoloog
Alberto Salza, die in de jaren 1980
een jaar bij de San geleefd heeft.

“De San zijn een nomadisch volk van jager-verzamelaars. Hoewel er
van de 50.000 Bosjesmannen in Botswana en Namibië bijna niemand
nog een volledig nomadisch leven leidt, is er aan hun cultuur, gedrag
en zelfs hun genen nog steeds te zien hoe deze levenswijze de
mensheid over een periode van twee miljoen jaar heeft vormgegeven,
tot de landbouw 10.000 jaar geleden opkwam. Als je een kijkje neemt in
een woestijn als de Kalahari, vraag je jezelf misschien af hoe mensen
daar overleven. Als wij naar die omgeving kijken, zien we niets dat
past binnen ons beeld van een enigszins comfortabele leefomgeving:
overdag is het ontzettend heet en ‘s nachts vriest het; er is geen
oppervlaktewater, er zijn veel te veel gifslangen en roofdieren om
rustig een ommetje te kunnen maken en je lijkt volledig afgesloten van
de buitenwereld. Toch hebben de San een goed leven. Als je kijkt naar
hoeveel iemand moet werken, kan je hun energiebalans berekenen.
De gemiddelde San persoon moet ongeveer 18 uur per week werken
voor hun voedsel en middelen (huisvesting, meubels, jachtwapens,
etc.): veel minder dan een middelbare schooldocent [in Europa].
De rest van de tijd blijft over voor sociale activiteiten: gesprekken,
familiebezoeken, spelletjes (ook voor volwassenen), muziek en dansen.
Die Europese docent zou nog jaloers worden. De opbrengst van die paar
uur werk is indrukwekkend: 2200 calorieën per dag, gebalanceerde
voeding en genoeg voedingsstoffen en vitaminen. Er zitten veel
voordelen aan de San-manier van eten. Vlees levert belangrijke
voedingsstoffen, maar het maakt maar 20-30% van hun dieet uit. De
jacht is het domein van de mannen. De rest van het eten wordt verzorgd
door de vrouwen. Als je de weg weet in de Kalahari, vind je ontzettend
veel grondstoffen, van knolgewassen van 20 kilo tot bessen die lijken
op kersen, van voedzame noten tot een kruid dat smaakt naar een
salade met olie en citroen. Met een dagelijkse wandeling van minder
dan tien kilometer kunnen de vrouwen genoeg groenten voor de hele
familie verzamelen. Zo is er bijvoorbeeld de mongongo, een boom
van 8-10 meter, een van de hoogste bomen in deze woestijn. De noten
groeien het hele jaar door en zijn makkelijk te plukken. Ze kunnen
rauw of gegaard gegeten worden, inclusief de schil. Twaalf kilo fruit
(de dagelijkse opbrengst) kan 17.000 calorieën leveren. Uit 200 noten
per dag (die de kinderen ook kunnen plukken) haal je 2300 calorieën en
77 gram proteïne.”

Botswana

Centraal-KalahariWildreservaat

Moiapo
Xade
Mothomelo
Kikao
Metslamanong
Gope
Gugama

Bron: I boscimani, uomini che
vivono sui cespugli in “L’uomo

Rechts op het plaatje zie je Kukwe, een Sanjager, zijn dorst lessen
met het sap uit de sponsachtige wortels van de raphionacme burkei.
Links zie je zijn vrouw Kushe en hun kinderen, die de zoete bessen
van de grewia flava plukken: ze bevatten veel suiker, calcium, ijzer,
nicotinezuur en vitamine C. In het midden oogst een vrouw sappige
knollen met een graafstok. Deze kunnen gegeten worden of geperst
worden voor een sap dat gedronken wordt in plaats van water.
Daarboven zie je een groep op zoek naar een nieuwe nederzetting en
nieuwe voedselbronnen. Bij deze verhuizingen loopt iedereen in een
rijtje achter elkaar, met de mannen vooraan.
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Megafauna

MEGAFAUNA

hoogte 4,10 meter

Dit zijn enkele voorbeelden van
megafauna die uitgestorven zijn,
deels door natuurlijke oorzaken
en deels door overbejaging.
Vergelijk de mens met de
dieren: bekijk de situatie van
het perspectief van de mens
en het perspectief van een dier.
Wat zou een dier van mensen
vinden? Wat zou jij doen als
mens in deze situatie? Schrijf
het op en bespreek het met de
klas.

Deinotherium

Titanoboa

hoogte 1,80 meter
Arctotherium angustidens

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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DE AARDE KOLONISEREN: De mens als jager-verzamelaar

MENSEN IN
BEWEGING
De Aarde bevolken was een zware taak; mensen overleefden
natuurrampen en begonnen aan grote volksverhuizingen. De miljarden
mensen die nu op planeet Aarde wonen, stammen allemaal af van een
kleine groep van een paar duizend homo sapiens, die rond 250.000
v.Chr. in Oost-Afrika verschenen. Alle mensen hebben voor 99,9%
dezelfde DNA-structuur, dus we stammen allemaal af van deze
kleine groep mensen uit Afrika. Duizenden jaren lang leefden mensen
alleen in tropische gebieden, van West-Afrika tot de Zuidelijke Grote
Oceaan, omdat ze nog niet konden overleven in koudere en drogere
klimaten. Uiteindelijk verspreidden homo sapiens zich via mondiale
migratie en begonnen ze een golf van volksverhuizingen over de hele
planeet: ze verplaatsen zich van Oost-Afrika naar wat nu Egypte is, via
de Landengte van Suez, en verspreidden zich toen verder naar Eurazië
rond 70.000 v.Chr.

De aarde bevolken

EEN MENSHEID, VEEL
VERSCHILLENDE HUIDSKLEUREN
Lees de tekst en zoek de onderstreepte woorden online op om meer inzicht
in dit onderwerp te krijgen.
Genetisch onderzoek laat zien dat alle mensen nauw aan elkaar
verwant zijn. Ieder mens heeft dezelfde genen, maar iedereen
heeft verschillende versies van een aantal van die genen.
Genetische verschillen ontstaan door willekeurige mutaties - kleine
veranderingen in het DNA, de code van het leven. Nieuwe mutaties
ontstaan op een min of meer constant tempo, dus hoe langer een
groep genen doorgeeft aan de volgende generaties, hoe meer
veranderingen het DNA ondergaat. Veel genen beïnvloeden de
melanine huidskleur. Toen onze voorouders zich [vanuit Afrika] over
de wereld verspreidden, bleken verschillende mutaties voordelen
te hebben op verschillende breedtegraden en werden die mutaties
doorgegeven.
Bron: E. Kolbert, There’s No Scientific Basis for Race – It’s a Made-Up
Label, “The National Geographic” website, 2018 (aangepast).

Diagram of DNA.
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Wereldwijde migratie

WERELDWIJDE
MIGRATIE
Kijk naar de kaart hiernaast.

1 Wat denk je dat de pijlen
betekenen?

2 Waar komen ze vandaan?

3 Wat was het eerste continent

waar mensen woonden, ZuidAmerika of Eurazië?

Denk aan recente migraties
vanuit jouw land naar andere
landen?
Professionele carrière
Zoeken naar werk
Onderwijs / Academische
doeleinden
Huwelijk of hereniging met
familie
Slechte leefomstandigheden
Gebrek aan vrijheid
Onrecht, armoede en/of
oorlog
Denk nu aan de mensen die
vanuit andere landen naar het
jouwe migreren. Migreren ze
allemaal om dezelfde reden.
Ja
Nee

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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De belangrijkste oorzaken
van migratie

Wereldwijde migratie

Permanente migratie en
nomaden

DE AARDE KOLONISEREN: De mens als jager-verzamelaar

Welke verandering in de relatie tussen mens en natuur zorgde ervoor
dat mensen zich steeds verder over de planeet gingen verspreiden?
Er zijn veel redenen waardoor mondiale migratie begon en succesvol
was. Kleinschalige oorlogen dwongen groepen jager-verzamelaars
waarschijnlijk om te verhuizen, of ze trokken naar nieuwe gebieden
omdat ze meer voedsel nodig hadden. Mondiale migratie wordt vaak
gedreven door een behoefte aan nieuwe omgevingen en avontuur en
dit zou ook een rol gespeeld kunnen hebben tijdens deze periode in
de geschiedenis van de mensheid. Een oorzaak waar we zeker van zijn,
is klimaatverandering.
Mensen migreerden over de hele planeet, zelfs tot in Australië:
een gebied waar tot dan toe nog geen mensen geleefd hadden.
Afstammelingen van een kleine groep uit Afrika bereikten Azië rond
70.000 v.Chr. en trokken uiteindelijk naar Europa. Vanuit Zuid-Azië
trokken mensen naar Australië en vanuit het huidige NoordoostSiberië bereikten mensen rond 14.000 v.Chr. de Amerikas , toen het
zeeniveau zo laag werd dat mensen naar het huidige noordwesten van
Alaska konden lopen. Toen de laatste ijstijd ten einde kwam, tussen
14.000 en 8000 v.Chr., en de opwarming van de aarde het ijs begon te
smelten, ontstond er een pad waardoor mensen het zuidelijke deel van
het Amerikaanse continent konden bereiken. Ze bereikten het meest
zuidelijke puntje, Tierra del Fuego, en zeilden over de Caribische Zee
naar de twee grootste eilanden.
Zoals we al gezien hebben, werd deze migratie mogelijk gemaakt door
grote technologische vooruitgang. Boten stelden mensen in staat
om verder en sneller te migreren, door betere voedselopslag konden
mensen langer reizen en dankzij nieuwe kleding konden ze overleven
in verschillende klimaten.
Deze verhuizingen waren zowel lange reizen, waardoor de mensheid zich
verspreidde over de hele planeet, als kleine dagelijkse verplaatsingen
door relatief kleinere gebieden van een paar tientallen tot vele
honderden vierkante kilometers. Menselijke migratie werd beïnvloed
door de seizoenen, de levenscyclus van planten en de migratie van
de dieren die ze volgden. Aangezien mensen nog niet zelf planten
konden kweken of dieren konden fokken, was constante migratie
naar vruchtbare gebieden noodzakelijk om te overleven. Ze waren het
gewend om steeds te verhuizen. Naast de grote mondiale migratie
waren jager-verzamelaars sowieso al zeer mobiele mensen met een
nomadische levensstijl, constant op zoek naar voedsel en hulpstoffen.
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Bevolkingsgroei

De demografische druk is de
druk die op een grondgebied
wordt uitgeoefend, hetzij
door de bevolkingsgroei,
hetzij door een toenemende
voedselconsumptie. Het
toenemende aantal mensen dat
leeft in een gebied kan ervoor
zorgen dat de hulpbronnen van
het milieu (voedsel, schoon
water, lucht, ruimtes, klimaat-,
ecologische en geologische
omstandigheden enz.) niet
meer voldoende zijn voor de
bevolking. Schaarste kan
mensen ertoe bewegen weg te
gaan.

Wereldwijde migratie

De wereldbevolking bestond in 10.000 v.Chr. waarschijnlijk uit ongeveer
6 miljoen mensen, misschien maximaal 10 miljoen. Vruchtbaarheid lag
lager dan in andere tijden en kindersterfte lag hoger. Jager-verzamelaar
werden meestal niet ouder dan 30 of 40, vanwege ziektes of geweld:
40% van de mannelijke skeletten en 15% van de vrouwelijke skeletten
vertoonden tekenen van een gewelddadige dood. Geweld was de
grootste doodsoorzaak en was onderdeel van het dagelijks leven.
Kinderen opvoeden was moeilijk en risicovol: vrouwen kregen vaak vier
of vijf kinderen, maar de helft stierf voor hun vijfde verjaardag. Kleine
kinderen moesten de groep kunnen volgen en bijhouden. Kinderen
beperkten de bewegingsvrijheid van de samenleving en vormden een
grote last voor jager-verzamelaars. Soms werden ouderen, zieken en
kinderen verbannen van de groep en alleen achtergelaten; dit was een
doodvonnis. Ondanks de zware omstandigheden hadden ze minder
last van besmettelijke ziektes, omdat hun groepen te klein waren
voor een epidemie. Bovendien zijn veel huidige ziektes als pokken,
mazelen en tuberculose het gevolg van het houden van vee, dus
jager-verzamelaars waren niet vatbaar voor de dodelijke gevolgen
van besmettelijke ziektes. In deze periode leidde bevolkingsgroei tot
demografische druk die jager-verzamelaars ertoe dwong te verhuizen
naar andere gebieden op zoek naar grotere hoeveelheden voedsel.

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID

Cultuur en cognitief
vermogen

Gebruik vier kleuren om
nieuwe ontwikkelingen te
markeren op het gebied van
technologie, kunst, wetenschap
en wereldbeelden in de tekst
aan de zijkant en in de volgende
paragrafen. Bespreek nu de
volgende vragen met een
klasgenoot: Is het beter om
over “cultuur” te spreken, of
over “culturen”? Is cultuur iets
individueels of iets collectiefs?
Wie produceert cultuur en
wie krijgt cultuur aangeleerd?
Welke invloed heeft cultuur op
jouw dagelijks leven? Schrijf je
ideeën op zodat je met je klas
een discussie kan voeren

Als we nu een groep homo sapiens van voor 70.000 v.Chr. zouden
kunnen tegenkomen, zouden we zien dat onze voorouders precies op
ons lijken, maar hun cognitief vermogen was heel anders. Ze waren
beperkter in hun vermogen om te leren, onthouden en communiceren.
Als we met ze zouden kunnen praten, zou het moeilijk zijn om hun
taal en manier van denken te begrijpen. We zien er hetzelfde uit aan
de buitenkant, maar onze hersenen werken heel anders. Er is iets
mysterieus gebeurd.
Rond 70.000 v.Chr ontwikkelden mensen meer taalvaardigheid en
een groter cognitief en fysiek vermogen . Deze vooruitgang zorgde
ervoor dat ze konden gaan migreren over de hele planeet. Sommige
wetenschappers noemen deze radicale verandering het ontstaan van
cultuur. Er werden nieuwe hulpmiddelen uitgevonden, zoals olielampen,
boten, naalden, pijlen en bogen. Mensen werden fantasierijker en
begonnen kunst te maken, door materialen als ivoor en vuursteen
te bewerken tot figuren. Mensen begonnen te fantaseren, ideeën
te bedenken, en religies te creëren. Ze maakten een revolutie door:
een radicale transformatie in hun manier van denken, hun levenswijze
en hun relatie met de natuur. Mensen ontwikkelden vormen van
symbolische communicatie, leerden beter collectief leren en deelden
hun kennis.
Door deze radicale verandering konden onze voorouders zich sneller
aanpassen aan veranderende omstandigheden zonder dat hun
genetisch patroon hoefde te evolueren zoals eerdere soorten dat
deden. Andere soorten moesten hun eigen lichaam aanpassen om
de oceaan over te steken; zeezoogdieren ontwikkelden genetische
mutaties. Homo sapiens is de eerste soort op Aarde die de zee
overstak dankzij een cognitieve revolutie die ze in staat stelden om
nieuwe ideeën en innovatief gedrag te ontwikkelen.
Ook al weten we niet precies hoe deze unieke verandering tot stand
kwam, weten we wel wat een van de gevolgen was: de ontwikkeling
van een geavanceerde taal. Met een klein aantal geluiden en gebaren
kan je oneindig veel zinnen maken die oneindig veel omschrijvingen,
gevoelens en ideeën over de wereld uitdrukken. Ze begonnen

Geavanceerde taal
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Samenwerken

informatie uit te wisselen en te praten over dingen die ze niet konden
zien, voelen of ruiken. Een leeuw was niet alleen meer een maaltijd
of een gevaar; hij werd ook een beschermgeest die in kunst werd
afgebeeld. Mensen kunnen geloven dat een leeuw een beschermgeest
is, maar een gazelle of een chimpanzee kan dit niet, en hetzelfde gold
voor homo sapiens tot 70.000 v.Chr. Met deze nieuwe en krachtige
vaardigheid konden mensen “ideeën” bedenken en, nog belangrijker,
deze ideeën met anderen delen via een geavanceerde taal. Dit was een
collectief proces.

Samenwerken

Is verbeelding belangrijk bij
het denken en het oplossen
van problemen? Bedenk twee
voorbeelden van de cruciale
rol van verbeelding bij het
formuleren van strategieën om
met problemen om te gaan.

Tekening in de grot van
Altamira in het noorden
van het huidige Spanje,
tussen 18.000-10.000 jaar
geleden.

Huishoudelijke taken zijn al
het werk dat mensen doen
om zich voort te planten en te
onderhouden (schoonmaken,
wassen, voor kinderen en
ouderen zorgen, enz.).

Verbeeldingskracht stelde mensen in staat om in grote groepen samen
te leven en veel informatie over hun sociale verhoudingen over te
brengen. Aangezien homo sapiens een sociaal dier is, zijn samenwerking
en wederzijdse steun voor hen essentieel om te overleven en
reproduceren. Een kleine groep mensen kan voedsel verzamelen
en vechten met andere kleine groepen, maar ze kunnen geen grote
dorpen of steden leiden en organiseren zonder een gezamenlijk
idee, een mythe of een geloof dat mensen samenbrengt en ze laat
samenwerken zelfs als ze van elkaar verschillen. Dit stelde mensen in
staat om in grote groepen te werken en om nieuwe doelen te bereiken,
omdat ze andere manieren van denken hadden. Ze leefden in dezelfde
omgeving en dezelfde soort natuur, maar ze hadden verschillende
levensstijlen en sociale verhoudingen. Op deze manier verschillende
levens leiden in dezelfde omgeving was niet mogelijk geweest zonder
deze revolutie, die nieuwe en andere verhoudingen creërde tussen
mens en natuur, tussen ons en de planeet.
Jager-verzamelaars werkten minder dan de meeste mensen in ieder
ander tijdperk. Als we kijken naar huidige nomadische groepen die
leven in ongastvrije omgevingen, zoals de woestijn, zien we dat zij
gemiddeld 35 uur per week werken. Daarom kunnen we inschatten
dat onze voorouders in meer vruchtbare gebieden, waar voldoende
voedsel was, waarschijnlijk 15 tot 20 uur per week werkten. Gemiddeld
werken mensen nu 40 tot 80 uur per week. Toen jager-verzamelaars
thuis kwamen, hoefden ze geen tijd te besteden aan de afwas,
stofzuigen, het bed opmaken, de meubels stoffen, huiswerk doen,
hun kinderen naar het zwembad brengen, boodschappen doen, emails
beantwoorden, naar ouderavonden gaan, vrienden bellen, de hond
uitlaten, etc. Als we alle tijd bij elkaar optellen die nodig is voor werk,
geld verdienen en huishoudelijke taken, kunnen we zien dat wij twee
tot vijf keer meer werken dan onze voorouders. Nu jij dit weet, wil jij
later misschien ook wel een jager-verzamelaar worden.

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.

45
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS
VAN DE MENSHEID Hoofdstuk 1.1

Hoeveel uur werken uw
volwassen familieleden
per dag? Tel zeker ook de
huishoudelijke taken mee. Voer
je huishoudelijke taken uit?
Welke taken zijn dat? Teken je
favoriete huishoudelijke taak op
een stuk papier of beschrijf het
in enkele regels.

Leven in stammen

Een clan of stam is een grote
groep mensen die afstammen van
gemeenschappelijke voorouders.
Een polygamist is een persoon
die meer dan één partner tegelijk
heeft - vrouw of man.
Een hiërarchie is een systeem
waarin mensen of dingen zijn
gerangschikt naar hun belang
en status. De mensen op het
bovenste niveau beheersen die op
de lagere niveaus.

DE AARDE KOLONISEREN: De mens als jager-verzamelaar

De jager-verzamelaars van vroeger hadden bijna nooit last van
ondervoeding of hongerdood. Dankzij constante en gevarieerde
lichaamsbeweging en een gebalanceerd dieet waren zij gezonder
dan hun boeren afstammelingen. Natuurlijk waren er natuurrampen
en hadden mensen honger, maar door hun nomadische levensstijl
kwamen ze telkens op nieuwe voedselrijke plekken, zodat ze sneller
herstelden van rampen dan hun plaatsgebonden nazaten. Door grotere
hoeveelheden voedsel konden mensen langer op een plek blijven,
waardoor uiteindelijk dorpen ontstonden. De meest geschikte plek
voor zo’n permanent kamp was langs een rivier of zee, waar vis en
water makkelijk te vinden waren. De eerste vissersdorpen ontstonden
waarschijnlijk rond 45.000 v.Chr. in de Indonesische archipelago.
Dit is waar mensen leerden boten te bouwen en te besturen om de
oceaan over te steken, zeevarende handelaars te worden, de wereld te
verkennen en te vissen.
95% van de menselijke geschiedenis speelt zich af in kleine mobiele
groepen van maximaal 50 mensen die meestal familie waren en
samen leefden in kampen. Elk lid van de stam kende elkaar goed. Dat
samenlevingsmodel hebben we van hen geërfd. Ze hadden waarschijnlijk
polygame relaties, zowel mannen als vrouwen, en gedeeld vaderschap.
In andere woorden, alle mannen in de groep werkten samen aan de
opvoeding. Intimiteit was zeldzaam en ze hadden waarschijnlijk
weinig privacy. Mensen deelden hun kampen met honden, de eerste
gedomesticeerde dieren die hen vanaf 15.000 v.Chr. al hielpen jagen en
vechten. Honden waren een soort alarmsysteem tegen indringers en
gevaarlijke dieren.
Het uitwisselen van voedsel, gereedschap en hulpstoffen was gebaseerd
op wederkerigheid; er was geen vaste hiërarchie. Er waren geen
formeel erkende leiders en alles werd verdeeld over de stamleden. We
weten niet zeker wat de taakverdeling was en welke rollen mannen en
vrouwen speelden in het jager-verzamelaarstijdperk van de menselijke
geschiedenis. Het lijkt erop dat gereedschap als pijlen en messen
gemaakt werden door zowel mannen als vrouwen. Jagen werd vooral
gedaan door mannen en verzamelen door vrouwen, maar die verdeling
was niet strikt. Vrouwen waren ook jagers en mannen ook verzamelaars.
Tegelijkertijd weten we ook dat jagen maar af en toe gebeurde, terwijl
er elke dag voedsel verzameld werd. Vrouwen waren voornamelijk
degenen die het voedsel verzorgden, verzamelden en controleerden.
Als we kijken naar hedendaagse jager-verzamelaars, zoals de Iroquois,
zien we dat jachtexpedities vooral georganiseerd worden door
vrouwen, omdat zij het voedsel moeten verzamelen dat nodig is om te
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Leven in stammen

kunnen jagen. Als vrouwen deze mannen geen voedsel geven, kunnen
ze niet gaan. Dit betekent dat jagers alleen niet genoeg zijn voor een
volledige samenleving. Voor zover we weten, was de relatie tussen
mannen en vrouwen grotendeels gelijk in deze tijden.
Verschillende stammen vochten, maar soms was het beter om te
verhuizen dan om de strijd aan te gaan. Ondanks deze conflicten
hadden stammen vriendelijk contact, wisselden ze kennis uit en
jaagden ze samen. Ze vormden politieke verbonden en vierden feesten
gebaseerd op gedeelde mythes en waarden. Samenwerking zorgde
voor betere verhoudingen en handel tussen verschillende stammen.
Soms waren er zelfs afspraken met stammen die ver weg leefden. We
weten bijvoorbeeld dat mensen in centraal Europa rond 30.000 v.Chr.
schelpen kregen uit de Middelandse en Atlantische kustgebieden.
Omdat deze voorwerpen uit andere gebieden kwamen, weten we dat
mensen een netwerk gevormd hadden om producten uit te wisselen
met verschillende stammen over lange afstanden.

Handel

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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WERELDBEELDEN
Het opzetten van handelsroutes kost veel moeite. Je hebt kennis
nodig over andere groepen en je moet een band met ze hebben. Nog
belangrijker: je moet andere mensen vertrouwen in andere stammen
waarmee je nog geen of weinig contact hebt gehad. Om te handelen
heb je vertrouwen nodig; hiervoor werd aanspraak gedaan op een
beschermgeest, een totem of gedeelde voorouders. We weten niet
hoe mensen vroeger dit vertrouwen creëerden, maar we weten wel
dat ze met hun sociale vaardigheden handelsnetwerken opzetten,
waardoor ze beter voedsel en gereedschap verzamelden. Deze
ontwikkeling ontstond door voedselschaarste en de zoektocht naar
betere leefomstandigheden.

Het nomadische leven

De menselijke taalevolutie, samen met verbeterde cognitieve en
technologische vaardigheden, veranderde de relatie tussen mens en
natuur en de manier waarop de mens met de wereld omging.
We weten niet veel over het leven van jager-verzamelaars. Ze waren
voornamelijk nomadisch; ze droegen al hun bezittingen op hun rug en
verhuisden zo elke maand, elke week of soms zelfs elke dag. Daarom
hadden ze maar weinig bezittingen; alleen dingen die ze echt nodig
hadden om te overleven en groeien, zoals voedsel, gereedschap,
stenen, veren en huiden. Ze verplaatsten zich vaak elke dag binnen een
relatief klein gebied: dit gebied was hun “thuis”. Voor hen was thuis
het territorium waar ze leefden en rondzwierven. Hun thuis was de
rivier waar ze water haalden. Hun thuis was de heuvels waar ze zochten
naar bessen, fruit en kleine dieren. Hun thuis was het bos waar ze hout
haalden voor onderdak en kampvuren. Hun thuis was de kustlijn.
Voedsel verzamelen vereist veel kennis en verzamelde informatie.
Het meisje waar je over las aan het begin van dit hoofdstuk moest
weten welke planten giftig zijn en haar ziek kunnen maken, welke
planten voedzaam zijn en welke haar kwaaltjes beter konden maken.
Verzamelaars moesten de levenscyclus van planten en de loop van
de seizoenen kennen; ze moesten kunnen herkennen wanneer er
een storm of droogte aankwam. Ze moesten informatie verzamelen
over het gebied waarin ze leefden. Met die mentale kaart konden
ze dingen vinden als grotten, vuursteen, schuilplaatsen tegen zware
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Vrouwelijke kennis en planten

regen, waterbronnen, dierenholen, stroompjes en tientallen planten
en fruitbomen. Alle leden van de groep moesten deze mentale kaart
kennen, die ze samen hadden opgebouwd door kennis uit te wisselen
en door te geven aan de volgende generatie.
Vrouwelijke kennis en
planten

Heeft u de dagelijkse behoefte
om tekens te herkennen die
veranderingen in het weer
aangeven? Wie heeft deze
vaardigheid nodig? Welke
moderne tools kunnen het weer
voorspellen?

De opkomst van cultuur zorgde voor een andere historische doorbraak:
de ontwikkeling van strategieën. Vrouwen waren de eersten die
strategieën ontwikkelden om hun groep met de buitenwereld te
verbinden en hun toekomst te plannen. Vrouwen bezatten ontzettend
veel kennis over de wereld - veel meer dan mannen. Ze leerden veel van
de natuur en hun eigen lichamen. Door observatie en experimentatie
verzamelden ze enorm veel kennis over lichaamsfuncties als de
menstruatiecyclus, zwangerschap en geboortes. Ze begrepen en
leerden steeds meer over voortplanting en deelden die kennis met
hun dochters.
Vrouwen leerden ook hoe ze hun lichamen konden beïnvloeden en
manipuleren. Ze gebruikten verschillende planten en kruiden als
anticonceptiemiddel om geboortes te beperken of een abortus op te
wekken. Ze wisten hoe ze nieuw leven konden scheppen en hoe ze dat
konden voorkomen. Langere periodes van borstvoeding zorgden ook
voor minder ovulaties, waardoor er meer tijd tussen geboortes zat. De
mensheid in het algemeen veranderde hun relatie met de natuur, maar
vrouwen waren de eersten die leerden hun lichaam te begrijpen en
te beïnvloeden. In andere woorden, vrouwen leerden de toekomst te
anticiperen en wat ze moesten doen om een uitkomst te veranderen.

70.000 v.Chr.

10.000 v.Chr.
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Vooruit kijken

Wat bracht vrouwen ertoe
strategieën te maken? Welke
rol hadden vrouwen in oude
samenlevingen? Markeer
de regels die deze vragen
beantwoorden in de tekst
hiernaast en vertel het verhaal
aan een klasgenoot.

DE AARDE KOLONISEREN: De mens als jager-verzamelaar

Maar klimaatverandering dwong mensen te verhuizen en nieuwe
manieren te vinden om te overleven. Rond 14.000 v.Chr. begon het ijs
te smelten en zich terug te trekken. Daarbij kwam er een einde aan de
laatste ijstijd. Onze planeet ging door een tijd van klimaatfluctuaties
met langere periodes van koelere en drogere temperaturen. Tegen het
einde van deze periode werd het klimaat warmer. Temperaturen stegen
en het regende harder. Rond 10.000 v.Chr. begon de wereldbevolking te
groeien, omdat er sneller baby’s geboren werden dan mensen stierven.
Door deze langzame bevolkingsgroei raakten natuurlijke hulpbronnen
op en moesten jager-verzamelaars meer voedsel produceren op
kleinere stukken grond. De natuur kon niet langer genoeg voedsel
bieden. Mensen moesten op een andere manier met de natuur leren
omgaan als ze aan hun groeiende behoeften wilden leren voldoen.
Mensen begonnen hun natuurlijke omgeving te manipuleren door
planten te kweken en vee te houden. Daardoor konden mensen hun
grenzen verleggen: vrouwen stonden aan het hoofd van de revolutie
die de natuur en de menselijke geschiedenis voorgoed veranderde.

Is dat niet een mooi beeld?
Wil je de muren van je
slaapkamer op deze manier
versieren? Je kunt deze
tekening bewonderen in
een grot genaamd Cueva
de Las Manos, gelegen in
de provincie Santa Cruz,
Argentinië. Het werd
getekend tussen 13.000 en
9.000 jaar geleden. Jonge
mensen spoten verf uit
mineralen op hun handen,
nadat ze die tegen de muur
van de grot hadden gedrukt,
met behulp van botten
(sommige werden in de grot
gevonden). Het resultaat is
dit prachtige meesterwerk
van handschilderen
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1.2

DE AARDE CULTIVEREN:
MENSEN WERDEN BOEREN

DE WERELD IN 2000

Bron: WikimediaCommons, World in 2000 BC [edited]

complexe boerensamenlevingen /
chiefdoms

jager-verzamelaars

jager-verzamelaars

complexe boerensamenlevingen

nomadische herders

staat-samenleving

nomadische herders

onbewoond

eenvoudige boerensamenlevingen

onbewoond

eenvoudige boerensamenlevingen

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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STEL JE
VOOR

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen werden boeren

Stel je voor dat je een vogel bent die boven de Aarde vliegt rond
4000 v.Chr. In sommige gebieden zie je houten of stenen huizen
omringd door percelen waar gewassen zoals tarwe, gerst,
rijst, sorghum, rogge en sojabonen geplant zijn. Langs een van
de huizen staat een silo en een stal met wat geiten, varkens
en kippen. In sommige delen van de wereld zie je herders
en honden die schapen hoeden. Er zijn steeds minder jagerverzamelaars, maar veel groepen leven nog steeds in een
bestaansvorm gebaseerd op jagen en verzamelen. Als je over
het Middellandse zeegebied vliegt, zie je de oase van Jericho,
in wat nu Palestinië is, waar gezonde jager-verzamelaars
veranderden in boeren die leefden in te kleine dorpjes, omringt
door graanvelden en stervend aan ondervoeding en ziektes. Als
je blijft vliegen tot je de hele planeet rond bent, zie je ongeveer
60 miljoen mensen.
Stel je voor dat je een twaalfjarig meisje bent in een dorpje
in het zuidoosten van Azië. Je bent sedentair en woont
permanent op dezelfde plek, in een huis met je ouders, broers
en zussen en andere familieleden. Waarschijnlijk heb je al de
helft van je broers en zussen zien overlijden en leeft ook een
van je ouders niet meer. Je kleding bestaat uit een shirt en
broek gemaakt van ramee en wisteria en een doek van gevilt
boomschors. Je bent dagelijks op het land bezig met het
verwijderen van onkruid, stenen en wormen en je kijkt uit voor
een sprinkhanenplaag. Je bouwt hekken tegen konijnen en
maakt irrigatiekanalen om rijst te verbouwen. Je draagt zware
manden met water en verzamelt dierenpoep om de grond
vruchtbaar te maken. Je zaait en geeft de planten water die je
huisgenoten een jaar lang van voedsel zullen voorzien. Hopelijk
is er genoeg om een overschot te bewaren of te verkopen.
Misschien handelt je familie wel in planten, voedsel
en landbouwgereedschap en misschien heb je wel een
dorpsgenoot die handelt in luxegoederen zoals edelstenen.
Je zag ooit zo’n edelsteen in de handen van de arrogante
boerenzoon uit de buurt die hem aan iedereen in het dorp liet
zien. Dieren vormen niet langer een gevaar, maar mensen uit
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Stel je voor

andere dorpen kunnen je huis aanvallen, iets uit je silo stelen
of je ontvoeren. Je besteedt je hele leven aan het bewerken
van het land en het maken van mooie steenkolen potten. Je
lijdt waarschijnlijk aan verschillende infectieziektes en zal
uiteindelijk in een groepsbegrafenis begraven worden zonder
sierraden.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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20.000 v.Chr.

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen werden boeren
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Steentijd

KLIMAAT

13.000

Landbouw
verspreidt zich in
de stroomgebieden
van de Gele en
Yangtze Rivieren.

Agrarische overgang

Landbouw
verspreidt zich
door de Vruchtbare
Sikkel.

Landbouw
verspreidt zich
in Europa

De Aarde begint
op te warmen.
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3000

2000

1000

0

Bronstijd
Sedentaire en kerndorpen verspreid in
Amerika

Landbouw
verspreidt zich in
Midden-Amerika

De wereldbevolking
leeft vooral van
de landbouw

Verschijnen van
chiefdoms in de
Vruchtbare Sikkel.

Dorpsleven
gebaseerd op
landbouw in
Midden-Amerika.
Landbouw en
domesticatie van
dieren in NoordAmerika.

Chiefdoms in
Centraal en
Zuid-Azië.

Verschijnen van
chiefdoms in
Midden- en
Zuid-Amerika.

Landbouw en
domesticatie van
dieren in WestAfrika.

MIGRATIE
Boeren trekken weg uit de
stroomgebieden van de
Gele en Yangtze Riveren.
Massale verspreiding van
landbouw in Zuid-Azië.

Bantoe-migratie
naar oostelijk en
zuidelijk Afrika.

De landbouw ontwikkeld en verspreidt
zich in Afrika bezuiden
de Sahara.

Boeren
trekken weg
uit de Vruchtbare
Sikkel naar
de Nijlvallei,
daarna naar
Azië en
Europa.

IJzertijd

Boeren migreren
binnen
verschillende
regio's van het
Amerikaanse
continent, en van
Zuidoost-Azië naar
de Stille Zuidzee.
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Mensen bewerken het land

EEN
OVERZICHT
Mensen bewerken het land

MENSEN
VERANDEREN
DE NATUUR
Een nieuwe relatie tussen
mens en natuur

Jager-verzamelaars hadden een kort maar heel gezond leven dankzij
een gevarieerd dieet, relatief korte werkdagen, minder onzekerheid
over de toekomst, genoeg vrije tijd, vrijheid van beweging en gelijke
behandeling van mannen en vrouwen. Het lijkt alsof het leven van een
jager-verzamelaar rijker was dan dat van vele nagezaten. Dus waarom
begonnen mensen dan toch het land te bewerken?
Het antwoord bestaat uit minstens drie factoren. Eerst moeten we
ons afvragen waarom mensen boeren en veehouders zouden worden
als ze net zo goed jager-verzamelaars konden blijven, zoals ze dat al
meer dan 200.000 jaar deden. Als tweede moeten we ons realiseren
dat landbouw niet op één plek begon; verschillende samenlevingen
begonnen hiermee op verschillende locaties over de hele wereld.
Mensen begonnen het land te bewerken zonder te weten dat andere
mensen duizenden kilometers verderop precies hetzelfde deden. Als
derde moeten we ons afvragen waarom het proces juist tussen 10.000
en 3000 v.Chr. begon, rekening houdend met regionale verschillen, en
niet al duizenden jaren eerder. Waarom werden mensen boeren?

Er zijn minstens vijf redenen waarom mensen hun relatie met de natuur
aanpasten, wat leidde tot het begin van landbouw en veehouderij. Ten
eerste, zoals we al zeiden in hoofdstuk 1, kwam de laatste ijstijd tot
een einde toen de aarde begon op te warmen tussen 14.000 en 8000
v.Chr. Hierdoor veranderde het klimaat en dus ook de leefomgeving.
Ten tweede zorgden verbeterde jacht- en verzamelaarstechnieken
voor een kleine bevolkingsgroei, die steeds groter werd dankzij de
ontwikkeling van landbouw, waardoor er in hetzelfde gebied meer
voedsel voor meer mensen nodig was. Ten derde werd de voorraad
wilde planten en dieren steeds kleiner, als gevolg van de langzame maar
zekere bevolkingsgroei en betere jachttechnieken. Jager-verzamelaars
waren de oorzaak van het uitsterven van megafauna, zoogdieren en
grote vogels in veel regio’s over de hele wereld. Ten vierde ontwikkelden
mensen nieuwe technologische kennis die essentieel was voor het
bewerken van het land. Ze leerden hoe ze planten konden kweken en
dieren konden temmen, hoe ze sikkels en manden konden maken voor
het oogsten, hoe ze vuur konden gebruiken om te koken en hoe ze
voedsel konden opslaan door het te drogen, in te vriezen, en te roken.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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Zoals de meeste mensen werden zij waarschijnlijk ook nieuwsgierig en
enthousiast van nieuwe ontdekkingen en wilden ze alles uitproberen.
Ten vijfde zorgde de grote groei van boerenmaatschappijen ervoor
dat de laatste jager-verzamelaars zich moesten aanpassen aan deze
levensstijl om te kunnen overleven. In dit hoofdstuk leer je waarom
mensen het land begonnen te bewerken.
De rol van
klimaatverandering

Vruchtbare ecologische
zones zijn natuurlijke
gebieden met talloze
hulpbronnen (voedsel,
water, onderdak, etc.)
voor verschillende levende
wezens.

Experiment is een reeks
acties of een procedure
die wordt uitgevoerd om
een hypothese te testen of
een aanname te bewijzen
die verband houdt met een
gegeven feit of gebeurtenis.

De overgang naar landbouw

Wederom speelde het klimaat een belangrijke rol. Aan het einde van
de laatste ijstijd zorgde klimaatverandering voor hogere temperaturen
en meer regenval; het klimaat werd natter en gletsjers trokken terug.
Deze klimaatverandering zorgde voor een landschap van geïsoleerde
vruchtbare ecologische zones waar steeds meer jager-verzamelaars
naartoe trokken. Nadat de megafauna uitstierven, jaagden mensen op
steeds kleinere dieren zoals gazelles, schildpadden, konijnen, patrijzen
en hazen, zodat hun aantallen ook sterk afnamen. Er werd teveel op
ze gejaagd, net als de grotere zoogdieren. Aangezien ze niet genoeg
voedsel konden vinden voor de groeiende bevolking, trokken mensen
naar vruchtbare ecologische zones met veel natuurlijke hulpstoffen.
Het uitsterven van grote prooidieren en klimaatverandering beperkten
de bewegingsvrijheid van de jager-verzamelaars, want ze moesten
in geïsoleerde maar vruchtbare gebieden blijven, rond rivieren,
meren, moerassen, waterbronnen en andere watersystemen. Jagerverzamelaars werden steeds meer sedentair en gingen wonen in deze
gebieden met voldoende dieren en vissen, omgeven door minder
vruchtbare gebieden waar minder mensen woonden.
In deze vruchtbare ecologische zones werden mensen gedwongen
om nieuwe manieren te vinden om te overleven. In warme, vochtige
periodes met stabiele weersomstandigheden kon geëxperimenteerd
worden met planten en het domesticeren van dieren. Verschillende
groepen mensen begonnen onafhankelijk van elkaar rond dezelfde tijd
aan landbouw. Toen mensen eenmaal omschakelden naar landbouw
was er geen weg meer terug.
Het kweken van planten was een lang en langzaam proces dat duizenden
jaren duurde: het was een reeks revolutionaire veranderingen, een
optelsom van revoluties. Deze revoluties gebeurden in sommige
specifieke gebieden rond dezelfde breedtegraad met ongeveer
dezelfde omgevingsfactoren (zoals klimaat, temperatuur, de lengte
van de dag, grondsoort en regenval). Deze bevolkingsgroepen waren de
eerste boeren. Maar niet alle planten en dieren op de planeet kunnen
gedomesticeerd worden. Daarom begon de overgang naar landbouw in
gebieden waar dieren en planten geschikt waren voor veehouderij en
landbouw en waar de juiste natuurlijke hulpbronnen beschikbaar waren.
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Vroege planten en dieren

Er zijn tenminste zes centrale gebieden met deze omgevingsfactoren
waar de overgang naar landbouw begon: de Vruchtbare Sikkel in
Zuidwest-Azië, de stroomgebieden van de Gele Rivier en de Jangtsekian
in het huidige China, Centraal Amerika in het huidige Mexico, de
Centrale Andes en Amazonië in Zuid-Amerika, het oosten van NoordAmerika en sub-Sahara-Afrika. Landbouw ontstond op al deze plekken,
onafhankelijk van elkaar. Mensen die in de Vruchtbare Sikkel woonden,
hadden geen idee dat de landbouwtransitie ook gaande was in het
stroomgebied van de Jangtsekian.

Vroege planten en dieren

Na 9500 v.Chr. had de landbouw zich verspreid door de hele
Vruchtbare Sikkel (een gebied van vruchtbaar land rond de Tigris en
de Eufraatrivier in het huidige zuidoosten van Turkije, het westen van
Iran, het noorden van Irak, Jordanië, Palestina, Israel, Libanon, Syrië en
Egypte). Mensen veredelden verschillende wilde graansoorten (tarwe,
gerst, rogge), peulvruchten (linzen en erwten) en andere planten zoals
olijfbomen, druivenplanten en cashewnoten. Het oosten van het
Middellandse Zeegebied was opvallend rijk aan grote diersoorten als
ezels, koeien, varkens en - het belangrijkste - schapen en geiten, die
erg geschikt waren om te temmen. In Zuid-Europa hielden veehouders
gedomesticeerde varkens, kippen en waterbuffels. Paarden en kamelen
werden gehouden in Centraal Azië. Er wordt aangenomen dat de
Vruchtbare Sikkel het gebied is waar landbouw als eerste ontstond. In
de stroomgebieden van de Gele Rivier en de Jangtsekian, in het huidige
China, werden voor het eerst rijst en gierst verbouwd: het begon in
7000 v.Chr. in Noordcentraal China en ten zuiden van de Jangtsekian en
verspreidde zich uiteindelijk door Zuid- en Oost-Azië. De eerste giersten rijstboeren kwamen uit redelijk rijke samenlevingen die woonden
langs rivieren, waternetwerken en een lager gelegen riviervallei. Dit
zijn allemaal vruchtbare omgevingen. Daarna begonnen de boeren
aan kippen, knollen en vruchten. Later kweekten ze gerst, tarwe en
sojabonen. Veehouders hielden vooral varkens en kippen, maar ook
schapen, geiten en ander vee. Er was voldoende vee op het Eurazische
continent. 12 van de 14 grote diersoorten die mensen gedomesticeerd
hadden voor de 21e eeuw kwamen uit de regio van de Vruchtbare Sikkel
tot China. De enige uitzonderingen waren cavia’s, lama’s en alpaca’s uit
Zuid-Amerika. Na 3000 v.Chr. begonnen mensen in Centraal-Amerika
(het huidige Mexico en Guatemala) met het planten van maïs, bonen,
pompoenen, cassave, fruit en knollen en het domesticeren van kleine
dieren. Het verbouwen van maïs verspreidde zich door Zuid- en
Noord-Amerika en is nog steeds een van de populairste gewassen.
In de Centrale Andes en Amazonië plantten mensen aardappelen,
bonen, pompoenen, cassave, fruit en knollen en hielden ze cavia’s,

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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HET ONTSTAAN VAN DE LANDBOUW: ZES KERNGEBIEDEN

5

1

2

3
6

4

1

2

3

Vruchtbare Sikkel

Stroomgebieden
van de Gele en
Yangtze Rivieren

Midden-Amerika

PLANTEN

PLANTEN

PLANTEN

tarwe, gerst, rogge,
linzen en erwten,
olijfbomen,
wijnstokken,
cashewnoten

rijst en gierst,
knollen en fruit, gerst,
tarwe, sojabonen

DIEREN

DIEREN

ezels, koeien,
schapen en geiten,
varkens, kippen,
waterbuffels

varkens en kippen,
schapen, geiten, vee

4

5

6

Oostelijk Noord-Amerika

Afrika bezuiden de Sahara

Centraal-Andes
en Amazonië

maïs, bonen,
pompoen, maniok,
fruit, knollen
DIEREN
kleine dieren

PLANTEN

PLANTEN

PLANTEN

pompoen,
zaaddragende
planten

aardappelen, bonen,
pompoen, maniok, fruit,
knollen

rijst, parel- en
vingergierst,
verschillende
soorten sorghum,
oliepalmen, bonen
en aardnoten,
tarwe, yams

DIEREN

DIEREN

kalkoenen

cavia's, lama's, alpaca's
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Selectie van zaden en nieuw gereedschap

lama’s en alpaca’s. De gedomesticeerde aardappel is de belangrijkste
knol die mensen in de Andes nu nog verbouwen. In Noord-Amerika
begonnen mensen met het kweken van pompoenen, zaadplanten
en kalkoenen rond 2000 v.Chr. In sub-Sahara-Afrika kweekte mensen
rijst, kattenstaartgierst en vingergierst, verschillende soorten surghum,
oliepalmen, kousenband en aardnoten, tarwe en zoete aardappelen.
Het ontstaan van
landbouwtechnieken

Selectie van zaden en nieuw
gereedschap

Deze overgang naar landbouw was een langzaam en tegenstrijdig
proces, vol met experimentatie met verschillende technieken. Mensen
werden boeren omdat ze de kans kregen om landbouw uit te proberen
en genoeg tijd hadden om succesvol planten te kweken. Jagerverzamelaars waren het al gewend om de wilde granen te eten die ze
vonden tijdens het verzamelen. Na het verzamelen van deze wilde
granen werden ze gewand, gemalen en gekookt: mensen begonnen ze
te verzamelen en vervoeren naar hun kampen om ze te verwerken.
Waarschijnlijk verloren ze tijdens dit transport af en toe wat graan en
verspreidden ze het per ongeluk. Graan begon steeds vaker te groeien
op willekeurige plekken rond het kamp, zonder duidelijk afgebakende
percelen. Toen mensen bossen en struiken verbrandden en bomen en
struiken weghaalden, creëerden ze vruchtbaar land waar graan snel
groeide. Mensen bleven waarschijnlijk op deze plekken in de oogsttijd,
waardoor seizoenskampen steeds groter werden. Elke nieuwe generatie
bleef doorverhuizen naar gebieden waar granen groeiden. Uiteindelijk
verhuizden ze niet meer elk seizoen, maar bouwden ze permanente
vestigingen. Granen die ooit op willekeurige plekken groeiden,
werden nu op dezelfde plek geplant op een gestructureerde manier.
Het landschap begon enorm te veranderen en de eerste “akkers”
ontstonden.
Maar de snelgroeiende, sappige en mooie groenten die je nu in de
supermarkt kan kopen, zijn niet dezelfde groenten die de eerste boeren
tot hun beschikking hadden. Huidige groenten zijn het resultaat van
duizenden jaren van vallen en opstaan, oneindig veel experimenten
en nauwkeurig selecteren van zaden. Door dit leerproces en door
zaadselectie konden de eerste boeren langzaamaan een paar gewassen
verbeteren. Het uitvinden van nieuw gereedschap was essentieel voor
de overgang naar landbouw. De graafstok en de schoffel werden al
eerder gebruikt voor het verzamelen en bewerken van grondstoffen.
Wortels en planten werden uit de grond getrokken. Mensen, vooral
vrouwen, begonnen zaden in de grond te stoppen. Ze zaaiden granen
dieper in de grond in plaats van ze over het oppervlak te verspreiden.
Gereedschap voor verzamelaars werd gereedschap voor boeren. Ook
werd er nieuw gereedschap uitgevonden, zoals stenen zeisen voor het

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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oogsten en stampers en vijzels om te malen. Mensen werden boeren.
Dit was het belangrijkste landbouwgereedschap in de eerste fase van
de landbouwrevolutie tot ongeveer 5000 v.Chr..
Het langdurige succes van
oude gewassen
In veel samenlevingen speelt
technologie een belangrijke rol
voor veel banen. Werk met een
klasgenoot samen: interview
vier volwassenen (twee
mannen en twee vrouwen) met
verschillende banen. Stel de
volgende vragen:

1 Hoe belangrijk is technologie
voor jouw werk?

2 Welke voordelen heeft

technologie voor jouw werk en
zitten er ook nadelen aan?

3 Welk deel van je werk hangt het
minst af van technologie? Maak
opnames van de interviews op
je mobiel en typ het gesprek
over in een geschreven
document. Je kan de resultaten
met de klas bespreken om
samen conclusies te trekken.

Nadelen van landbouw

De bijna acht miljard mensen die vandaag leven, eten nog steeds de
gewassen die onze voorouders ontwikkelden. Ondanks eeuwen aan
wetenschappelijke vooruitgang en modificatie van zaden is er niet één
gewas toegevoegd aan de kleine groep planten die we dagelijks eten.
80% van de huidige oogsten op de planeet bestaan uit minder dan een
dozijn van deze planten: granen (tarwe, rogge, rijst, gerst en sorghum),
peulvruchten (sojabonen), knollen en wortelgewassen (aardappelen,
cassave en zoete aardappelen), suikergewassen (suikerriet en suikerbiet)
en fruit (bananen). Elke gebied waar landbouw ontstond heeft zijn
eigen gewassen en technieken. Groenten, vruchten en bessen werden
waarschijnlijk verzameld in tijden van voedselschaarste, vooral door
kinderen en mensen die te oud waren voor zwaarder werk. Ook
werden planten verzameld om voedsel te kruiden , waardoor hun dieet
wat meer variatie en smaak kreeg. Iedereen houdt van lekker eten.
Zout was waarschijnlijk de meest verhandelde smaakstof. Het werd
verzameld op verrassend veel verschillende innovatieve manieren,
zoals delving uit zoutmijnen, verdamping, het koken van zeewater en
onttrekking uit as. Sommige planten werden gebruikt als medicijn en
anderen waarschijnlijk als verf en kleurmiddel. Tijdens deze overgang
naar landbouw, experimenteerden mensen met het domesticeren van
planten als voedsel, voor het genezen van hun ziektes en voor het op
smaak brengen van hun maaltijden.
Het klopt dat boeren meer voedsel hadden dan jager-verzamelaars,
maar ze aten vooral dezelfde groenten, granen en peulvruchten. Hun
dieet was minder gevarieerd en minder voedzaam dan dat van de
gemiddelde jager-verzamelaar. Terwijl jager-verzamelaars een scala
aan planten aten, hadden boeren vooral één soort hoofdvoedsel. In
het geval van droogte, sprinkhanen, of schimmelinfecties, stierven
duizenden mensen. Omdat ze meer afhankelijk waren van één
bepaalde voedselbron, waren ze ook kwetsbaarder voor de gevolgen
van droogte en ondervoeding. Door de landbouwrevolutie konden
meer mensen overleven, maar onder slechtere omstandigheden
dan jager-verzamelaars. Ook werkten ze langere dagen dan jagerverzamelaars, omdat landbouw arbeidsintensief is, veel tijd kost, en
lichamelijk zwaar is. In een periode van duizenden jaren ontwikkelde
het menselijk lichaam de mogelijkheid om in bomen te klimmen en
wilde dieren te achtervolgen of ontsnappen. Mensenlichamen waren
niet goed in het verslepen van rotsen, het dragen van emmers water
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of de hele dag bukken. Landbouw veroorzaakte veel lichamelijke
klachten zoals jicht en hernia’s: klachten die we vandaag nog kennen.
Dit verschil tussen technologische vooruitgang en een achteruitgang
van leefomstandigheden ontstond voor het eerst tijdens de
landbouwrevolutie.
Het domesticeren van
landbouw

De term landbouw gaat over het bewerken van het land, maar de
landbouwrevolutie ging samen met veeteelt. Op de meeste plekken
zorgden boeren voor een combinatie van landbouw en veeteelt.
Veeteelt was ook van levensbelang voor de landbouw; mest voedde
de bodem en een boer met runderen had trekkracht. Dieren waren
op veel manieren nuttig: ze konden spullen vervoeren en hadden
spierkracht, ze zorgden voor wol en huiden, ze zorgden voor mest en
hun vlees, eieren en melk waren goede bronnen van proteïne. Net als
bij planten, duurde ook het domesticeren van dieren millennia. Viertien
van de 148 grootste zoogdieren werden uiteindelijk gedomesticeerd
voor de veehouderij.
Het woord domesticatie betekent dat dieren en planten geselecteerd
worden om te fokken of kweken. Jager-verzamelaars begonnen
selectiever te jagen en ze ontdekten dat het beter was om alleen op
volwassen dieren te jagen en op oude of zieke dieren die zich niet
meer konden voortplanten. Ze doodden waarschijnlijk ook eerder de
lastige en energieke dieren, terwijl de dikkere en minder nieuwsgierige
dieren beschermd werden. Iedere nieuwe generatie dieren werd
rustiger en meer gedomesticeerd. Ook al konden ze niet voorspellen
dat grote zoogdieren zouden uitsterven, konden ze wel zien dat hun
jachtgedrag de samenstelling van kuddes veranderde. Omdat mensen
concurrentie hadden van andere jagers - zowel dieren als andere
mensen - probeerden ze kuddes te beschermen. Ravijnen die eerst
gebruikt werden om grote kuddes dieren tegelijk te doden, werden nu
gebruikt om de dieren te beschermen en onderhouden. Nu ze meer
controle hadden over dieren in sommige gebieden, begonnen mensen
de dieren gericht te fokken. Schapen, kippen, ezels, ossen, koeien,
varkens en geiten werden gedwongen te reproduceren en werden
verspreid over de wereld.
Het domesticeren van dieren bestond uit een reeks wrede handelingen
die steeds wreder werden. Boeren begonnen dieren op te sluiten in
hokken en kooien, ze te tuigen met harnassen en riemen, ze te trainen
met zwepen en veeprikkers en ze te verminken. Bij het temmen werden
de mannetjes bijna altijd gecastreerd, omdat ze hierdoor minder
aggressief werden en omdat mensen dan meer invloed hadden op
de voortplanting. Dieren werden achter hekken gezet en gedwongen
melk en eieren te produceren tot ze geslacht werden.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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Terwijl mensen het land verbouwden en dieren domesticeerden, waren
ze ook nog steeds de wereld aan het ontdekken. Planten en dieren
werden aangepast aan de behoeftes van mensen en de omgeving en
dieren kregen een sociale waarde.

Intensieve exploitatie van
land betekent dat het land
continu en systematisch
wordt verbouwd voor
gewasproductie.

Het werd steeds voordeliger om dieren en planten te domesticeren,
want het jagen en verzamelen van uitgebuitte soorten kostte steeds
meer moeite dan het fokken en kweken. Mensen werkten hard en
vonden nieuw gereedschap uit. Door de intensieve exploitatie van het
land en hulpstoffen als water en hout veranderde de landbouw onze
manier van leven. De relatie tussen mens en natuur veranderde drastisch,
omdat mensen een nieuwe, meer opdringerige houding tegenover
de natuur kregen. Dit is terug te zien in de manier waarop ze planten
en dieren hielden, klei bakte voor potten, planten- en dierenvezels
weefden om kleding te maken, verschillende stenen veranderden in
sikkels, bijlen en houwelen polijstten en materialen als modder, riet,
hout, steen en twijgen gebruikten om huizen te maken. Nu mensen
potten hadden, konden ze voedsel opslaan en melk, yoghurt en kaas
produceren. Natuurlijke hulpstoffen konden nu worden opgeslagen en
bewaard als bezitting. Boeren begonnen de natuur te gebruiken om
energie te produceren en op te slaan.
De landbouwrevolutie veranderde de relatie tussen mens en natuur.
Onze voorouders bewerkten niet alleen het land, ze maakten ook
nieuw vruchtbaar land via brandlandbouw: bossen werden verbrand
en vlak gemaakt om plaats te maken voor akkers. Daarna werden
verschillende akkers gebruikt voor verschillende gewassen. De
planeet veranderde snel en onomkeerbaar. Mensen waren nu in staat
om bossen te veranderen in bebouwbaar land, waardoor het milieu
veranderde. Ze begonnen het meest intensieve en langdurige systeem
van landbouw in de menselijke geschiedenis. Nadat ze het bos
platgebrand hadden, werd het land een tot drie jaar verbouwd. Daarna
werd het land tien jaar of zelfs meerdere decennia met rust gelaten
om weer te begroeien (teruggegeven aan de natuur). In deze periode
van de menselijke geschiedenis werd ontbossing een terugkerend en
wereldwijd probleem. Bosgebieden werden verwoest. Brandlandbouw
was ongetwijfeld de op een na grootste radicale ecologische
verandering met een menselijke oorzaak, na het uitsterven van grote
zoogdieren. Mensen verwoestten tonnen biomassa, waterreservoirs
en teelgrond. Door de ontbossing die daarop volgde, ontstond er een
nieuw milieu met veel diversiteit.

Zwerflandbouw
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Brandlandbouw

BRANDLANDBOUW
1

In veel delen van de wereld is nog steeds brandcultuur te vinden. Ga op
zoek naar voorbeelden op het internet. Een land waar brandlandbouw
nog gebruikt wordt is

2

Zoek ook meer informatie op over andere methodes om land geschikt
te maken voor landbouw.
Bijvoorbeeld, in (DE NAAM VAN HET LAND)

worden de volgende moderne manieren gebruikt om grote stukken
land beschikbaar maken:

3

Als laatste ga je twee landbouwtechnieken vergelijken in de volgende
tabel:
DOELEN
METHODES/TECHNIEKEN
ARBEIDERS NODIG VOOR DEZE METHODE

BRANDLANDBOUW

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU
ECONOMISCHE GEVOLGEN VOOR DE INHEEMSE
BEVOLKING OP DE KORTE TERMIJN
ECONOMISCHE GEVOLGEN VOOR DE INHEEMSE
BEVOLKING OP DE LANGE TERMIJN

DOELEN
METHODES/TECHNIEKEN

ANDERE
MANIEREN OM
BOMEN WEG
TE HALEN

ARBEIDERS NODIG VOOR DEZE METHODE
GEVOLGEN VOOR HET MILIEU
ECONOMISCHE GEVOLGEN VOOR DE INHEEMSE
BEVOLKING OP DE KORTE TERMIJN
ECONOMISCHE GEVOLGEN VOOR DE INHEEMSE
BEVOLKING OP DE LANGE TERMIJN

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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HOE WILDE PLANTEN
LANDBOUWGEWASSEN WERDEN

1/2

BELANGRIJKSTE
BEGRIPPEN EN
OPMERKINGEN

Werk samen met een klasgenoot: lees de volgende tekst waarin wordt
uitgelegd hoe de eerste boeren per ongeluk planten domesticeerden.
Schrijf een korte tekst vanuit het perspectief van een boer over hoe je
planten ontdekte die uit goede zaden groeiden.
Alle gewassen waren ooit wilde planten. Hoe werden sommige planten
landbouwgewassen? Het antwoord op die vraag is vooral lastig voor de
vele gewassen (zoals amandelen) wiens wilde voorouder dodelijk of
vies was en de gewassen (zoals maïs) wiens wilde voorouder er heel
anders uitzag. Welke holbewoner heeft de eerste plant gedomesticeerd
en hoe kregen ze dit voor elkaar? Hoe hebben de eerste boeren
onbewust planten gedomesticeerd? Hoe hebben ze bijvoorbeeld
amandelen eetbaar gemaakt zonder dat ze het wisten? Voor het
antwoord moeten we vanuit het perspectief van een plant kijken. Voor
een plant zijn mensen een van de duizenden diersoorten die planten
onbewust “domesticeerden”. Net als diersoorten (inclusief mensen)
moeten planten hun nakomenlingen verspreiden naar gebieden waar
ze kunnen bloeien en de genen van hun voorouders kunnen doorgeven.
Jonge dieren verspreiden zich door te lopen of vliegen, maar planten
kunnen dat niet, dus ze moeten liften. Sommige plantensoorten hebben
zaden ontwikkeld die door de wind of het water verspreid kunnen
worden, anderen zorgen ervoor dat dieren ze meenemen door hun
zaden te verpakken in een smakelijke vrucht met een aantrekkelijke
kleur en geur. Een hongerig dier eet de vrucht, loopt of vliegt weg
en spuugt of poept de zaad vervolgens heel ergens anders uit. Op
deze manier kunnen zaden duizenden kilometers verderop terecht
komen. Het is misschien verrassend om te leren dat zaden zich
kunnen “verdedigen” tegen het verteringsproces en daarna uit je poep
kunnen groeien. Maar een avontuurlijke lezer kan dit zelf uittesten en
bewijzen. Veel wilde zaden moeten juist door het verteringssysteem
van een dier heen voordat ze kunnen ontkiemen. Er is bijvoorbeeld
een Afrikaanse meloensoort die zo goed voorbereid is op het feit
dat ze door een bepaalde hyenasoort worden opgegeten dat deze
meloenen groeien op de plek waar aardwolven poepen. Op dezelfde
manier evolueerden de eerste wilde planten op een manier die
mensen aanmoedigde om deze planten te eten en de zaden onbewust
te verspreiden. Net als bij de hyena’s waren onze toiletten misschien
wel de eerste locatie waar planten onbewust domesticeerden. Maar de
toiletten waren niet de enige plek waar mensen per ongeluk de zaden
van wilde planten verspreidden. Als mensen wilde planten verzamelen
en mee naar huis nemen, valt er onderweg soms iets op de grond.
Sommige vruchten verrotten en worden weggegooid met zaden en
al. Sommige zaadjes zijn klein genoeg om op te eten en uit te poepen,
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Hoe wilde planten
landbouwgewassen werden

HOE WILDE PLANTEN
LANDBOUWGEWASSEN WERDEN

2/2

BELANGRIJKSTE
BEGRIPPEN EN
OPMERKINGEN

zoals die van aardbeien, maar andere zaden moeten uitgespuugd
worden. Daardoor werden onze vuilstortplaatsen naast onze toiletten
de eerste laboratoriums voor landbouwonderzoek. In welk “lab” de
zaden ook terecht kwamen, de meeste kwamen voort uit een aantal
specifieke planten: de planten die we om welke reden dan ook graag
opaten. Als je ooit bessen geplukt hebt, weet je dat sommige bessen
er lekkerder uitzien dan anderen. Toen de eerste boeren uiteindelijk
bewust zaden begonnen te planten, kozen ze onvermijdelijk bessen van
de beste planten, ookal begrepen ze niet dat de genen van die planten
het waarschijnlijker maakten dat hier nog een plant met grotere
bessen uit zou groeien. Als je jezelf op een hete, vochtige dag een
weg door de de doorns en muggen moet banen om bessen te plukken,
neem je geen genoegen met de eerste de beste aardbeienstruik.
Onbewust kijk je welke struik er goed uitziet en welke de moeite niet
waard is. Wat zijn de onbewuste eisen? Een van de criteria is natuurlijk
de grootte. Grote bessen zijn beter, want je zou geen zonnesteek en
muggenbeten oplopen voor een paar kleine besjes. Dat is een van de
redenen waarom veel gewassen veel grotere vruchten dragen dan hun
wilde voorouders. Aardbeien en bosbessen uit de supermarkt zijn veel
groter dan die in het wild; deze verschillen ontstonden pas in de laatste
paar eeuwen.
Bron: J. Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human
Societies, 1997

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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NEGATIEVE GEVOLGEN VAN LANDBOUW
Bron: Impact and
consequences of early
agriculture in
“Facts and Details“ website.

Landbouw was geen makkelijke oplossing voor onze problemen. De
landbouwrevolutie had ook negatieve gevolgen op ons sociale en
economische leven.

PERSPECTIEF N.1

MARVIN HARRIS
(1927-2001)
Antropoloog Marvin Harris stelt het volgende:
d
 e landbouwrevolutie verhoogde de werkdruk per persoon;
h
 et leven van een boer was moeilijker dan het leven van een
jager-verzamelaar;
mensen verloren hun vrijheid en moesten op een plek blijven;
a an het begin van de landbouwrevolutie hadden boeren
slechter te eten dan jager-verzamelaars. Mensen aten
waarschijnlijk minder verschillende producten en misschien
ook minder vlees;
b
 ij een misoogst konden mensen minder snel migreren en
leden ze vaker aan ondervoeding en hongersnood dan jagerverzamelaars;
landbouw leidde tot ontbossing en bodemerosie.

TIMOTHY TAYLOR
(1960)

PERSPECTIEF N.2

Timothy Taylor, een Engelse architect, stelt het volgende:
d
 e uitvinding van de landbouw speelde een grote rol in de
onderdrukking van vrouwen. Nu mensen de melk van tamme
dieren konden gebruiken, naast hun eigen melk, konden
vrouwen veel sneller veel meer kinderen opvoeden, waardoor
ze gedwongen werden thuis te blijven om die zorg te leveren;
landbouw maakte de samenleving hiërarchischer. Toen
irrigatietechnieken ontwikkeld werden, moest iemand de
watervoorraad beheren en waren er veel mensen nodig om
greppels te graven;
a ls gedomesticeerd vee teveel op dezelfde plek graasde, werd
het scrubland. Het is waarschijnlijk dat vlees schaars werd,
het voedsel minder voedzaam was en gedomesticeerde dieren
veel verschillende ziektes kregen, waardoor een samenleving
ontstond waarin oorlog en geweld een grotere rol konden
gaan spelen.
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Landverdeling en migratie

MENSEN IN
BEWEGING
De mobiliteit van boeren

De bevolkingsdichtheid
meet het aantal individuen
per oppervlakte-eenheid,
meestal een vierkante
kilometer of een vierkante
mijl.

Landverdeling en migratie

Een boer duwt de ploeg
getrokken door twee
trekdieren, in de 15e eeuw
v.Chr. Schildering in een
Egyptische grafkamer (in de
buurt van Luxor).

Landbouw transformeerde ook de manier waarop mensen
bewogen. Toen het klimaat veranderde en de hoeveelheid dieren en
natuurlijke hulpstoffen afnam, moesten sommige jager-verzamelaars
waarschijnlijk omschakelen naar een meer nomadische levenswijze
om voedsel te vinden in minder aangetaste gebieden. Deze migraties
bereikten niet het gehoopte resultaat, omdat het gebied waarin ze
voedsel en grondstoffen konden vinden te klein was. De enige manier
om te overleven was een nieuwe manier te vinden om het groeiende
aantal monden te voeden. Landbouw bleek een goed alternatief te
zijn. Mensen hadden al eerder op informele wijze voedsel verbouwd.
Nu was landbouw de aanleiding om hun nomadische hoeden aan de
kapstok te hangen en een vaste woonplaats te bouwen.
Maar hun oude gewoontes pasten niet meer bij hun nieuwe
levenswijze. Door brandlandbouw kon er een veel hogere
bevolkingsdichtheid ontstaan dan in de tijd van jager-verzamelaars.
Uitgebreide landbouwsystemen in bosgebieden zorgden voor flinke
bevolkingsgroei die nog millennia zou aanhouden. Toen kweken en
fokken zich ontwikkelde tot een productief systeem van landbouw
en veehouderij, was er zoveel voedsel dat de menselijke en dierlijke
bevolking groeide. Uiteindelijk was er meer land en dieren nodig om de
groeiende bevolking te kunnen onderhouden. Toen boeren begonnen
aan veehouderij werden ze ook mobieler.
Dit zou de reden geweest kunnen zijn om op zoek te gaan naar nieuw
land in nieuwe territoria. Boeren hebben bebouwbaar land nodig. Om
de zoveel tijd kapten boeren bossen om daar gewassen te planten; ze
hadden een groententuin dichtbij huis nodig en genoeg ruimte voor het
fokken van klein en groot vee. Toen de bevolking groter werd, hadden
ze meer ruimte nodig. In gebieden met voldoende bebouwbaar land
kregen families onbeperkt grote lappen grond; boeren kregen zoveel
land als ze wilden. Als er minder ongebruikt land beschikbaar was,
werd de rotatie en landverdeling strakker georganiseerd, zodat ieder
huishouden een stukje landbouwgrond had. Als al het bos in de buurt
was weggehaald en al het land bebouwd, moesten de mensen verhuizen
en een nieuwe woonplaats vinden in een nieuw bosrijk gebied. Met
behulp van landverdeling en migratie werd de bevolkingsdichtheid
onder controle gehouden. Als land schaars werd, verhuisden boeren
naar plaatsen waar meer land of bos was dat ze konden gebruiken.
Mensen hadden de optie om te migreren als land schaars werd en dat

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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gaf ze sociale stabiliteit. Als de leefomstandigheden niet ideaal waren,
of er niet genoeg land en vee was, konden ze altijd op zoek naar nieuw
land of een nieuwe manier van werken.
Migratie leidde tot verdere kolonisatie van het land en nomadische
boeren stonden aan het front van de verschuivende grensgebieden.
Ze kapten grote bossen en vormden steeds grotere clusters van
boerengemeenschappen. Mensen bleven hun omgeving veranderen en
grondstoffen opmaken. In Zuidwest-Azië, langs de Middellandse Zee,
werden mensen bijvoorbeeld steeds afhankelijker van veehouderij
en peulvruchten als veevoer. De demografische druk was hoog en
dit leidde tot veel ontbossing en landdegradatie. Tegen 6500 v.Chr.
versnelde dit de val van de lokale, op graan gebaseerde economie. Als
gevolg moesten boeren hun dorpen verlaten en werden ze gedwongen
te migreren om nieuw land te vinden.
Landbouw verspreidde zich tot bebouwbare bosgebieden via
brandlandbouw. Gebrek aan natuurlijke hulpbronnen, het milieu en
grensuitbreiding speelden een kritieke rol in zowel het ontstaan van
vroege landbouw als de verspreiding ervan naar andere regios. Omdat
landbouw op verschillende plekken onstond en zich verspreidde,
kunnen we zeggen dat de landbouwrevolutie een combinatie was van
verschillende regionale revoluties, die allemaal veroorzaakt werden
door menselijke migratie.
Landbouw verspreidde zich op twee manieren. Aan de ene kant
verspreidden migrerende boeren kennis over landbouw naar andere
jager-verzamelaars over de hele wereld, die vervolgens ook boeren
werden. Aan de andere kant verhuisden boeren en bezetten ze nieuwe
delen van de wereld. Ze migreerden vaak door slechte oogsten, waardoor
ze op zoek moesten naar nieuwe vruchtbare gebieden. Boeren waren
vaak sterker dan jager-verzamelaars, omdat ze met meer waren. De
jager-verzamelaars hadden de keus: vluchten, hun jachtgronden achter
laten, of zelf een ploeg oppakken. Zo verspreidde landbouw zich naar
andere werelddelen, door boeren die jager-verzamelaars overtuigden
of verdrongen. Steeds verschuivende grensgebieden waren van
essentieel belang voor het verspreiden van vroege landbouw.

De verspreiding van
landbouw
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DE UITBREIDING VAN DE LANDBOUW
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Zoals we eerder al uitlegden, verspreidde landbouw zich vanuit
minstens zes beginpunten. Landbouw verspreidde zich omdat mensen
migreerden en hun kennis meenamen naar nieuwe gebieden. Dit
proces duurde millennia en ging in elke regio anders. De vroegste
massaverspreiding van landbouw begon in de Vruchtbare Sikkel. Tegen
6000 v.Chr. woonden boeren in de Nijlvallei en begonnen ze het
vruchtbare slib te gebruiken voordat ze zich verspreidden naar Azië
en Europa. Landbouw verspreidde zich de volgende paar duizend jaar
door Zuid-Azië, omdat Aziatische jager-verzamelaars de landbouw
overnamen en omdat boeren de regio bezetten. In de stroomgebieden
van de Gele Rivier en de Jangtsekian was migratie waarschijnlijk een
belangrijke oorzaak van het verspreiden van de rijstbouw. Verhuizende
boeren waren waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de verspreiding
van landbouw in andere gebieden, zoals het Amerikaanse continent
en het gebied vanaf Zuidoost-Azië tot de Zuidelijke Grote Oceaan.
Landbouw in sub-Sahara-Afrika begon zich te ontwikkelen en
verspreiden vanaf 3000 v.Chr. De Bantoevolken begonnen rond 1500
v.Chr. te migreren en namen hun landbouwmethodes mee van de Sahel
naar Oost- en Zuid-Afrika.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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DE BANTOEMIGRATIE
Bantoethuisland

Atlantische
Oceaan
Indische
Oceaan

BANTOE
Bantoethuisland
Bantoestan
(500)
West-Afrikaans
Regenwoud
Woestijn
Grote nederzettingen voor
landbouw en
ijzerbewerking

In welke huidige Afrikaanse
landen woonden in 500 n.Chr.
sprekers van het Bantoe?
Welke andere talen worden
daar op dit moment nog meer
gesproken? Waarom?

Bron:The migration history of
Bantu-speaking people, “Institut
Pasteur” website.

Tussen 1500 v.Chr. en het jaar 1 n.Chr. verspreidden landbouwtechnieken zich door Sub-Sahara-Afrika. Aangenomen wordt dat
de verspreiding van de landbouw over het Afrikaanse continent
voornamelijk een gevolg was van de migratie van de Bantoesprekende
volken die vanuit de Sahelregio naar het zuiden trokken. De
Bantoesprekende volken migreerden eerst naar het zuiden, trokken
door het tropisch regenwoud rond de evenaar en voegden zich bij
de pygmeeën die aan de andere kant woonden. Daarna splitsten
de Bantoesprekers zich op in twee groepen: een groep ging naar
het oosten en kwam de inheemse volken van deze regio’s tegen;
de andere groep trok naar het zuiden en bereikte het zuidelijkste
punt van het continent. De Bantoe namen hun landbouwtechnieken
mee langs hun migratieroutes en stemden hun technieken ook af
op hun nieuwe omgeving. De Bantoemigratie werd onderzocht met
behulp van genetisch onderzoek naar huidige Afrikaanse volken. Dit
onderzoek laat zien dat de genen van de Bantoe voortkwamen uit het
feit dat ze zich mengden met de lokale volken die ze tegenkwamen,
waardoor ze nieuwe genen kregen waarmee ze beter bestand waren
tegen infecties en ziektes uit hun nieuwe omgeving.
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De geschiedenis van de ploeg

DE GESCHIEDENIS VAN DE PLOEG

Lees deze tekst over de
geschiedenis van de ploeg en
de landbouwrevoluties over
de hele wereld. Teken dan de
mogelijke route waarlangs
de ploeg zich over de wereld
verspreid heeft. De ploeg
was namelijk een ontzettend
belangrijke ontwikkeling voor
de hele wereld.

Bron: A Brief History of
The Plough in “The society of
Ploughmen” website.

De meeste historici zijn het erover eens dat het eerste gereedschap
waarschijnlijk een onbewerkte, puntige, gebogen stok of tak was
die gebruikt werd om aan het grondoppervlakte te ‘krabben’. Het
was een soort schoffel die gebruikt werd om de aarde om te woelen,
zodat voedingsstoffen en vocht zich beter door de grond konden
verspreiden. Hierdoor ontstond vruchtbare grond die ingezaaid
kon worden. Het leven raakte sterk afhankelijk van een succesvolle
oogst. Door de grond te cultiveren, ontkiemden zaden sneller, werd
de oogstopbrengst groter en werd de kwaliteit van de gewassen
beter. Deze stokken groeiden meer dan 4000 jaar geleden uit tot
simpele ‘krabploegen’. De primitieve ploegen werden getrokken
door ossen, kamelen of zelfs olifanten. Met deze dieren konden
mensen de grond makkelijker en sneller bewerken en zo meer
voedsel produceren. Deze ‘krabploegen’ werden duizenden jaren
gebruikt. De primitieve ploegen maakten open, ondiepe groeven
door de grond opzij te duwen in plaats van om te woelen. De oude
Egyptenaren ontwikkelden een veel betere versie. Zij kregen het ook
voor elkaar om veel verschillende gewassen te laten groeien in hun
droge klimaat, met behulp van complexe irrigatiesystemen. In veel
van hun monumenten is deze ontwikkeling van stok tot ploeg te zien:
een ontwikkeling waarmee ze flink op andere beschavingen vooruit
liepen. De Grieken en Chinezen volgden echter snel; zij voegden
wielen toe aan de Egyptische ploegen. Dit ware ‘kromme ploegen’,
omdat de balken naar het trekdier toe bogen. Met wielen werd de
ploeg veel makkelijker te besturen. Verschillende onderdelen van de
ploeg werden gemaakt uit eikenhout, iepenhout en ijzer. In die tijd was
ijzer erg kostbaar, dus in oorlogstijd werden ploegen omgesmolten tot
wapens.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID
Een mondiale demografische
transformatie

De levens van vrouwen en
kinderen

Een voedseloverschot is
meer dan nodig is, het is de
hoeveelheid die overblijft
omdat het op dat moment
niet nodig is.

De landbouwrevolutie valt samen met de eerste grote mondiale
demografische transformatie. Van 10.000 tot 3000 v.Chr. groeide de
wereldbevolking tot zo’n 60 miljoen en blies hij op tot 250 miljoen rond
het jaar nul. Landbouw veranderde het leven voor iedereen. Het werd
de belangrijkste vorm van voedselproductie op de planeet en creërde
een onomkeerbare band tussen hogere voedselproductie en constante
bevolkingsgroei. Mensen leerden hun omgeving te beïnvloeden door
dieren en planten te domesticeren, het land te bewerken, en vee te
houden. Daardoor groeide de beschikbare hoeveelheid voedsel enorm
en kon de bevolking meegroeien. Nederzettingen werden groter dan
het gemiddelde kamp van jager-verzamelaars. In deze boerendorpen
van brandlandbouwers varieerde het inwonertal van een paar honderd
tot duizend bewoners.
Deze groei was alleen mogelijk omdat er meer mensen geboren werden
dan stierven. Het aantal geboortes bleef sneller stijgen dan het aantal
sterfgevallen. Mensen in een nederzetting konden meer kinderen
opvoeden zonder de risico’s en hinder van het nomadische leven van
een jager-verzamelaar. In boerengemeenschappen kregen vrouwen
meer kinderen dan gemiddeld; ze gaven minder lang borstvoeding
en vervingen hun melk door dat van koeien en geiten. Baby’s kregen
minder lang borstvoeding en aten sneller pap. Omdat kinderen minder
moedermelk en meer pap kregen, verzwakte hun immuunsysteem.
Als gevolg werden permanente nederzettingen een broeinest voor
besmettelijke ziektes. Mensen en dieren leefden dichter op elkaar,
dus het risico op verspreiding van ziektes werd groter. Dieren waren
dragers van ziektes als tuberculose, pokken en mazelen, die jagersverzamelaars niet kenden.
Meer kinderen betekende minder voedsel per kind; ieder kind moest
vechten met steeds meer broers en zussen om een bordje pap. In
de meeste boerengemeenschappen stierf minstens een op de drie
kinderen voor hun 15e verjaardag. Slopende darmziektes waren een
veel voorkomende doodsoorzaak. Toch bleven er meer mensen leven
dan er stierven en kregen mensen steeds meer kinderen. Het gevolg
was bevolkingsgroei. Die extra kinderen maakten snel een einde aan
voedseloverschotten, dus er moesten steeds meer akkers aangeplant
worden. Er waren steeds meer mensen nodig op het land om steeds
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Grensuitbreiding door handel

meer voedsel te produceren. Daarom moesten kinderen ook steeds
jonger op het land werken, waar ze zwaar lichamelijk werk doen en al
jong last van stress hebben.
Grensuitbreiding door
handel

Agropastorale systemen
zijn landbouwsystemen die
dierlijke en plantaardige
productie combineren.
Ze variëren tussen regio’s
en agro-ecologische zones.

Het grensgebied van de boeren trok op vanuit kerngebieden naar
andere territoria, waardoor het landschap enorm veranderde.
Door deze constante stroom van mensen die op zoek waren naar
land en grondstoffen, ontstond er handel tussen verschillende
gemeenschappen. Vroege handel draaide vooral om luxegoederen zoals
goud, vulkanisch glas, schelpen, edelstenen en dergelijke objecten.
Smaakstoffen als zout en honing werden waarschijnlijk ook verhandeld
tussen gemeenschappen van verschillende families. Later werd het
agropastorale systeem ontwikkeld in de Vruchtbare Sikkel, dat zich
later verspreidde door Eurazië, en vanaf dat moment werd gehandeld
in gedomesticeerd vee, ossen en schapen om te ploegen, houdbaar
vlees en melkproducten. Er werd ook gehandeld via scheepvaart.
Mensen volgden de kustlijn en bleven weg uit open water. Afhankelijk
van het seizoen werd er regelmatig gevaard, waardoor materialen zoals
vuursteen vervoerd konden worden.
Hierdoor hadden mensen meer contact met elkaar, waardoor ideeën en
technieken verspreid werden. Zo ging de handel in granen bijvoorbeeld
samen met kennis over cultivatie en opslag van producten als de ploeg,
slee, kar en het fermenteren van melk. Handelsnetwerken in Eurazië
zorgde voor de verspreiding van landbouwvernieuwingen die ontstaan
waren in de Vruchtbare Sikkel en Mesopotamië.
Een voorbeeld zou duidelijk maken hoe handel en grensuitbreiding
met elkaar verbonden zijn. Rond 5000 BCE zwierven mensen rond de
Donauvallei in wat nu Hongarije is en leefden ze op vruchtbaar land in
de bossen van de Europese uiterwaarden. Ze groeiden tarwe en gierst
en ze hielden vee, schapen, geiten en varkens. Ze werkten binnen een
agropastoraal systeem maar hadden geen gereedschap. Dankzij handel
met jager-verzamelaars in het oosten en noorden kregen ze stenen
gereedschap, bijlen en uiteindelijk sikkels die ze nodig hadden om
bossen te kappen, het land te verbouwen en gewassen te oogsten.
Door handel konden groepen zich vestigen in deze regio en hun
agropastorale kennis delen met andere jager-verzamelaars die hun
technieken overnamen. Door het ruwe terrein en klimaat konden
ze het land niet goed verbouwen, dus ze hadden handelscontacten
nodig. Deze nomadische boeren brachten vachten, zeehondenvet,
bosbouwproducten en amber, die ze ruilden voor gepolijste stenen

Een casestudy:
de Donauvallei

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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EEN CASESTUDY: DE DONAUVALLEI
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Rondtrekkende boeren kwamen jager-verzamelaars tegen in de bossen
van Centraal Europa. Maak groepjes van vier en verdeel die groepen in twee
“rondtrekkende boeren” en twee “jager-verzamelaars”. Neem 30 minuten de
tijd om te bedenken wat je nodig hebt om te overleven (lees de tekst en vind
vlaktes en bergen op de kaart). Vervolgens komen de “boeren” en de “jagerverzamelaars” bij elkaar om te onderhandelen.

bijlen, potten, kammen en ringen, pijlpunten, vee en misschien ook
graan. In sommige gevallen zorgde handel ervoor dat mensen konden
overleven in nieuwe gebieden en dat groepen beter leerden samen
te werken. Deze uitwisselingen tussen nomadische boeren en jagerverzamelaars waren essentieel voor de ontwikkeling van sociale
organisaties. Mensen uit verschillende kleine boerengemeenschappen
wisselden wel wat kennis uit, maar in beperkte mate.
Jager-verzamelaars worden
boeren

Boeren begonnen hun leefgebieden uit te breiden toen ze op zoek
gingen naar grotere stukken dunbevolkt land in bosgebieden. In deze
uitbreiding kwamen ze waarschijnlijk problemen tegen als minder
vruchtbare grond en klimaten, kustlijnen waar de zee ze tegenhield,
en weerstand van grotere jager-verzamelaarsgroepen. Toen de bossen
eenmaal weggebrand waren, plantten mensen granen in de vruchtbare
aarde die nu geschikt was voor beplanting en grazende dieren. Omdat
de boeren steeds meer succes hadden, trokken jager-verzamelaars
zich terug of werden ze ook boeren. Bossen werden akkers en kampen
werden huizen. De permanente kampen van jager-verzamelaars
werden steeds stabielere boerderijen: de huizen waren omringd door
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Boerendorpen

bebouwd land en graanschuren om graan op te slaan voor later. Boeren
hadden huizen met een haard, een silo, en afhankelijk van het seizoen
ook opgeslagen zaden, bebouwde akkers met groeiende gewassen en
dieren in de schuur.

Huizen en bezittingen

Domesticatie betekent het
onder controle of teelt
(wilde dieren of planten)
brengen of houden. Het
woord ‘huiselijk’ komt van
het Latijnse domus, wat
‘thuis’ betekent. In bredere
zin kan gedomesticeerd
zijn: iemand zijn gewoonten
laten veranderen en zich
aanpassen aan een ander
huis.

Omdat domesticatie een relatie creërt tussen mensen en planten,
zijn er een aantal plantensoorten - voornamelijk rijst, aardappelen
en tarwe - die mensen domesticeerden in plaats van andersom. Om
voor hun planten en dieren te kunnen zorgen, moesten mensen hun
manier van leven veranderen. Ze begonnen in vaste kampen te wonen
en huizen te bouwen. Brandlandbouwers woonden in dorpen samen
en maakten steeds akkers op verschillende plekken in een straal van
een paar kilometer rond hun huizen. Vroege boeren hadden een
vaste plek nodig om te planten, omdat gewassen constant aandacht
nodig hadden in hun levenscyclus. Planten hebben water en mest
nodig, moeten beschermd worden tegen schimmels en wormen, het
onkruid moet weggehaald woorden en dieren moeten wegblijven.
Jager-verzamelaars hadden gereedschap, huiden, honden en voedsel;
boeren hadden meer bezittingen om te beschermen en konden
minder makkelijk verhuizen. Als er iets mis ging, konden ze niet zomaar
weg. Dan zouden ze hun voedsel verliezen, net als hun huizen, hun
graansilo’s en de rest van hun voedselopslag. In conflictsituaties had
het dorp twee keuzes: ze konden het land verlaten en waarschijnlijk
doodhongeren of ze konden blijven en hun bezittingen verdedigen. De
tweede optie had vaak een hogere slagingskans. Toen hun uitpuilende
graansilo’s dieven en vijanden begonnen aan te trekken, bouwden ze
muren en hielden ze de wacht. Het leven veranderde volledig - mensen
hadden vaste woonplaatsen die ze moesten verdedigen.
Boeren hadden bezittingen die ze wilden houden en door zich
te organiseren in dorpen konden ze zichzelf beter beschermen
tegen roofdieren, de kou en roofovervallen. Vaste kampen werden
uiteindelijk dorpen. Mensen bleven op dezelfde plek en dorpen
werden steeds groter. De dorpen van boeren en veehouders waren zo’n
tien keer groter dan de kampen van jager-verzamelaars. Afhankelijk
van de omgeving zagen dorpen er allemaal anders uit. Soms waren het
groepjes woningen die duidelijk van andere groepjes gescheiden waren
met een strook lege ruimte, soms was het een losse verzameling van
meer uitgespreide woningen, en soms werden woningen en boerderijen
door elkaar heen gebouwd in een groot gebied. Soms woonden ze in
compacte dorpen waar verschillende gebieden duidelijk gemarkeerd
werden met greppels die een symbolische grens vormden. Interessant

Boerendorpen

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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genoeg werden de greppels ook gebruikt als begraafplaatsen; de doden
kregen een plaats tussen de levenden en de buitenwereld. In andere
woorden: dorpen waren ook begraafplaatsen. Binnen de organisatie
van het dorp konden mensen dingen uitvinden zoals irrigatiesystemen
voor de landbouw, keramiek voor het bewaren van voedsel en zaden,
metaalbewerking voor het maken van gereedschap en steenbewerking.
Het dagelijks leven speelde zich af in de gezamenlijke open ruimte
tussen de huizen.
Deze veranderingen kwamen door de ongekende bevolkingsgroei en
nieuwe samenlevingsvormen die daaruit voortkwamen. Mensen werden
minder mobiel door de landbouw, omdat gewassen tijdens hun hele
groeicyclus zorg nodig hebben. Een sedentaire levenswijze vereist een
grote hoeveelheid controle over de natuurlijke omgeving. Er ontstond
een grotere behoefte aan nieuwe vormen van politieke organisatie:
mensen werden steeds afhankelijker van een strakke planning voor
hun voedselverzameling, tuinbouw, jacht, en seizoensproducten.
Efficiëntere manieren van jagen en verzamelen en de eerste sedentaire
kampen zorgden ervoor dat verschillende groepen een stam werden.
Voedselonzekerheid zorgde voor een grotere behoefte aan controle
en vertrouwen tussen mensen, vooral tussen verre familieleden.
De leden van deze sociale netwerken hadden verschillende rollen
die steeds sterker verdeeld werden: vrouwen, kinderen en ouderen
werkten vooral in de tuinbouw, voedselverzameling en het houden
van kleine dieren terwijl mannen vooral jaagden. Mensen vonden een
nieuwe manier om samen te leven en werken. Groepen moesten hun
sociale organisatie aanpassen om in dorpen te kunnen wonen.

De stam

Het gebruiksrecht van
boeren

Gebruiksrecht verwijst
naar de voordelen van een
goed, zoals land en al zijn
producten (hout, gewassen,
voer, etc.) voor een
bepaalde periode (aantal
jaren of levenslang) zonder
het te bezitten. Degenen
die recht hebben op het
gebruiksrecht kunnen het
gebruiken, maar zij bezitten
het niet.

Landbouw was de oorzaak van grote sociale en culturele veranderingen,
omdat mensen op een nieuwe manier moesten leren leven om hun
levensmiddelen te produceren en delen. Boerenfamilies werkten samen
in vroege dorpjes. Een paar honderd mensen uit een of meerdere dorpen
werkten en leefden samen en maakten afspraken over gebruiksrecht.
Elk dorp had een stuk onbebouwd land nodig dat groot genoeg was
om iedere familie in het dorp een akker te geven. Elk huishouden had
rechten in het dorp. Gesloten boomgaarden en andere tuinen rond de
huizen waren onderdeel van dat gebruiksrecht. Als de bevolking van
het dorp klein was en genoeg land tot zijn beschikking had, was het
makkelijk om eventuele nieuwkomers ook gebruiksrecht te geven. De
autoriteiten in het dorp verdeelden het bebouwbare bosland meestal
elk jaar eerlijk over de families. De rechten van een familie (om dat land
vrij te maken, te bebouwen en te oogsten) verdwenen na de laatste
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Samenwerken om te overleven

oogst. Als het land lange tijd werd teruggegeven aan de natuur, werd
het weer gezamenlijk bezit.
Veranderingen in sociale
verhoudingen

Samenwerken om te
overleven

Er ontstonden nieuwe manieren van samenleven en sociale controle.
Het verdelen van land was niet de enige manier waarop families
voedselzekerheid kregen. Families leefden in groepen zodat ze meer
controle hadden over hun productie en het voedsel konden verdelen.
Het was belangrijk dat er niet te veel monden te voeden waren. Het
reguleren van huwelijken en het adopteren van jonge buitenstaanders
zorgden voor een balans binnen elke familie. Als er niet genoeg te
eten was voor elk familielid, was trouwen met een andere familie een
manier om die last te verlagen. Het was hard werk om het land te
onderhouden en hulpstoffen en producten te verdelen. Een economie
gebaseerd op landbouw kon aan de behoeftes voldoen van grotere
gemeenschappen. Dit had grote invloed op sociale verhoudingen,
interacties en gewoontes. Mensen moesten op veel niveau’s
samenwerken om verschillende taken op de juiste momenten uit te
voeren, omdat elke plant en diersoort afhankelijk is van het seizoen.
De teeltcyclus is altijd afhankelijk van bepaalde uitgebreide taken die op
specifieke momenten in het jaar gedaan moeten worden. Voor taken als
het verbranden van bomen, planten, onkruid wieden en oogsten waren
veel extra mensen nodig. Daarom vond het meeste werk plaats in korte
periodes tijdens specifieke seizoenen. Als een huishouden maar uit een
paar mensen bestond, konden ze niet altijd genoeg produceren. Naast
de steeds verschillende werkdruk, bracht landbouw nog meer risico’s
en onzekerheden met zich mee: droogte, overstromingen, misoogsten
of schade veroorzaakt door dieren, insecten en schimmels. Daarom
steunden huishoudens elkaar met voedsel, gereedschap en arbeid.
Als het land bewerkt moest worden, hielpen familieleden of buren.
Samenwerken was de essentiële menselijke vaardigheid die ervoor
zorgden dat boerengemeenschappen konden overleven. Ieder mens
was onderdeel van een netwerk van verplichtingen en wederzijdse
steun. Mensen in dit netwerk delen hun voedsel en helpen elkaar
met het werk en op andere manieren. Er waren nog weinig sociale
verschillen en er was vooral gelijkheid.
Toen voedseloverschotten steeds minder vanzelfsprekend werden,
veranderde dit de manier waarop mensen met elkaar omgingen.
Overschotten waren essentieel, omdat het ervoor zorgde dat een deel
van de mensen de economie en gemeenschap konden organiseren
in plaats van op het land te werken. Omdat boeren extra voedsel en

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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1

Wat voor invloed hebben
verschillende leefomstandigheden op vrouwen en kinderen
in vergelijking tot mannen?
Welke aspecten van het leven
worden het meest beïnvloed
door de omgeving, huisvesting
en arbeidsomstandigheden?
Denk na over het leven van je
voorouders en geef de volgende
aspecten een cijfer van 1 (weinig
invloed) tot 3 (veel invloed).
het lichaam van een vrouw
het lichaam van een kind
het lichaam van een man
de mentaliteit van een
volwassene
de mentaliteit van een kind
de vrije tijd van een kind
sociale verhoudingen
familiebanden
hoeveelheid tijd die vrouwen
besteden aan huishoudelijk werk
hoeveelheid tijd die mannen
besteden aan huishoudelijk werk

2

Zijn deze enorme veranderingen
in het dagelijks leven te
vergelijken met veranderingen
die iedere moderne migrant
meemaakt bij een verhuizing
naar een andere omgeving
en cultuur? Is het leven van
vrouwen meer, minder, of in
dezelfde mate veranderd als het
leven van mannen? Beantwoord
deze vraag in 10 regels.

Huishouden verwijst naar
een groep mensen, verwant
of niet, die in hetzelfde huis
wonen.

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen werden boeren

grondstoffen konden opslaan, hadden ze minder tijd nodig voor de
landbouw en meer tijd voor andere productieve activiteiten. Toen
landbouwtechnieken steeds geavanceerder werden, moesten steeds
meer mensen zich specialiseren. Mensen hadden geen tijd meer
om te leren hoe ze boeren, herders, krijgers, ambachtslieden en
handelaars moesten zijn. Er ontstonden nieuwe soorten werk en dat
werk kostte steeds meer tijd en moeite. Er begonnen meer sociale
lagen te ontstaan, omdat sommige dorpslieden vonden dat ze meer
recht hadden op de voedseloverschotten. Toch bleven politieke en
religieuze leiders, ambachtslieden, handelaars en krijgers hun steentje
bijdragen in de landbouw. Ze waren allemaal boeren of herders, dus ze
hadden een netwerk van eerlijke verdeling en wederzijdse steun. Bij
grote projecten zoals het verbranden van bosland, het bijhouden van
gezamenlijke akkers en het opzetten van voedselvoorraden voor het
dorp werd wel gecompenseerd voor enige ongelijkheid. Het bijhouden
van voorraden en andere specialistische taken zorgde voor grotere
verschillen tussen sociale lagen, maar deze verschillen bleven beperkt.
Er was enige ongelijkheid, maar iedereen in de gemeenschap had een
belangrijke taak die respect afdwong.
De grootste verandering in de samenleving was het onstaan van
verschillen tussen mannen en vrouwen: de opkomst van het
agropastorale systeem ging samen met de opkomst van ongelijkheid.
De groeiende afhankelijkheid van landbouw had een groot effect
op sociale en culturele verhoudingen. In grote delen van de wereld
waren vrouwen verantwoordelijk voor het bewerken van het land. In
deze nieuwe samenlevingsvorm bleven vrouwen vaker bij hun dorp
en hun huishouden, waardoor ze steeds meer beperkt werden tot de
opvoeding en nieuwe taken als naaien en oogsten. Vrouwen brachten
hun tijd nu vooral door met andere vrouwen in hun huishouden. Aan
de andere kant maakten mannen juist lange reizen, vaak in grote
georganiseerde groepen, om te jagen, handelen of vechten. Mannen
waren veel mobieler dan vrouwen. Vrouwen werden gereduceerd tot
hun vruchtbaarheid en mannen hadden de macht. Mannen en vrouwen
hadden verschillende seksuele kenmerken en kregen verschillende
taken: het verschil tussen mannen en vrouwen was duidelijk afgebakend.
De taakverdeling werd steeds strikter. Ooit waren vrouwen ook jagers,
maar hun taken in een boerendorp waren beperkt tot landbouw en
kinderen baren. Dit was de arbeidsverdeling. Het verdelen van taken is
een essentieel onderdeel van veel verschillende culturen over de hele
wereld sinds de landbouwrevolutie.
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Voordat je verder leest, stop
en stel deze vraag aan een
klasgenoot. Brainstorm, schrijf
alle ideeën en mogelijke
antwoorden op het whiteboard.
Lees nu de paragraaf verder.

Mannen hebben macht over
vrouwen

Hierarchisch
boerensamenlevingen

Bestuursvorm is elke vorm
van politieke entiteit,
inclusief een chiefdom, een
koninkrijk, een stadstaat,
een rijk, een staat.

Hierarchisch boerensamenlevingen

Hoe kan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstaan zijn als
vrouwen verantwoordelijk waren voor het grootste deel van het
voedsel, meer kennis hadden van planten en andere hulpbronnen,
en nieuwe mensenlevens konden creëren en beïnvloeden?

Mensen hadden een hoop kennis en kennis is macht. De verhouding
tussen de seksen veranderde fundamenteel toen gemeenschappen
sedentair werden en veehouderij een grotere rol begon te spelen.
Mensen leerden dieren te domesticeren en manipuleren door hun
voortplanting in eigen handen te nemen. Ze observeerden hoe dieren
zich voortplantten en begonnen vee te fokken om grotere kuddes te
maken. Mensen gingen van een roofeconomie naar een productieve
economie. In plaats van gewoon te pakken wat ze nodig hadden,
begonnen ze zelf voedsel te produceren. Mannen begonnen de
voortplanting van dieren te manipuleren en ontdekten daarmee ook
hun eigen voortplantingsfunctie. Na de uitvinding van de ploeg namen
mannen de landbouw over. Vrouwen werden steeds meer geassocieerd
met huishoudelijk werk, spinnen en weven. Er begon een scheiding
te ontstaan tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke sferen.
Vrouwen waren onderdeel van de economie: ze werden onderdeel
van het persoonlijk bezit van mannen. Ze konden net als ieder ander
object gestolen worden. Dit kon omdat mannen zowel de vrouwen
als de wapens bezaten. Deze dominante relatie werd versterkt door
huwelijkscontracten: dit was de manier waarop mannen de macht
kregen over vrouwen en hun voortplanting.
Politieke organisatie, bevolkingsgroei, gespecialiseerde landbouw,
voedseloverschotten en de manier van leven in vroege dorpen waren
de oorzaken voor meer hierarchische boerensamenlevingen waarin
niet iedereen dezelfde toegang had tot land, werk en voedsel. Door
landbouw konden families groeien en nieuwe bestuursvormen
ontstaan. Dorpsauthoriteiten waren verantwoordelijk voor het
verdelen van het land en het voedsel over de verschillende families
in het gebied, voor het reguleren van migratie naar aangrenzende
gebieden, voor het verdelen van kampen over de regio en voor
bemiddeling bij conflicten met andere groepen.
Dorpen werden steeds hechter en beter georganiseerd: deze grote
sociale groepen ontwikkelden netwerken op een veel grotere
ruimtelijke en demografische schaal. Om deze intensievere relatie
met landbouw vol te houden, was politieke centralisatie nodig, zodat
er vooruit gepland kon worden in het aanleggen van boomgaarden,
transportatie, wegen of markten.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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Van clans en stammen tot
chiefdoms

Een chiefdom is
een hiërarchisch
georganiseerde
samenleving waarin de
sociale rang werd geërfd.
Belasting is een bepaalde
bijdrage in de vorm van
goederen zoals dieren,
voedsel, slaven of een deel
van de oogst dat door een
partij aan een andere wordt
gegeven als erkenning van
onderwerping of als de prijs
van vrede, bescherming
of iets dergelijks. Het
belastingsysteem was een
manier om overschotten
te onttrekken aan
boerenactiviteiten in
verschillende regio’s zoals
India, China, de Vruchtbare
Cirkel en Europa.

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen werden boeren

Ook al was het leiderschap voornamelijk informeel, werd er wel
iemand gekozen als hoofd. Een chiefdom is een hierarchische
samenlevingsvorm waarin status geërfd werd. Eén persoon was de
politieke autoriteit: het stamhoofd. De rest van de hierarchie hing af
van je relatie met het stamhoofd. Familie bepaalde voor het grootste
deel hoeveel rechten, verplichtingen en macht iemand had. De sociale
verhoudingen van de mens werden meer hierarchisch.
De opkomst van chiefdoms leidde tot belangrijke veranderingen.
Deze meer gecentraliseerde samenlevingsvorm ontstond in dezelfde
centrale gebieden als de landbouw, zoals de Vruchtbare Sikkel
(6000 tot 1000 v.Chr.) en Midden- en Zuid-Amerika (1000 BCE). Een
chiefdom bestond uit een paar duizend mensen en werd geleid door
een hoofd met een geërfde titel. Beslissingen werden nu centraal
gemaakt en eigendomsrechten werden meestal toebedeeld aan
een kleine groep mensen die zich steeds meer eigendommen en
voedselvoorraden toe-eigenden, die steeds rijker werden. Dit noemen
we de elite. De maatschappij werd steeds hierarchischer en het werk
werd steeds gespecialiseerder. Verschillende sociale en economische
groepen hadden ongelijke rechten. Dit waren groepen als boeren,
ambachtslieden, krijgers, priesters en bestuurders. Middelen werden
niet langer verdeeld gebaseerd op wederkerigheid maar op verplichte
belasting. Bestuurders bepaalden de regels en wetten en waren
bovendien verantwoordelijk voor het afdwingen van deze wetten.
Autoriteit was steeds meer gebaseerd op aanbidding, rituelen en
geïdealiseerde beelden van de leiders.
De overgang van stammen naar meer centraal georganiseerde
samenlevingen gebeurde heel langzaam. De eerste chiefdoms
combineerden wederkerigheid met meer centrale besluitvorming.
Hierdoor hadden burgers minder vrijheid, konden leiders makkelijker
iets van de economische winst afromen, hadden autoriteiten meer
macht en gebruikten ze meer geweld. De samenleving stond onder
strenger toezicht. Later werden chiefdoms complexer. In het volgende
hoofdstuk gaan we kijken naar steden en rijken. Bevolkingsgroei,
het dorpsleven en een nieuwe sociale hierarchie zorgden voor een
groeiende en onomkeerbare afhankelijkheid van de landbouw.
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LANDSGRENZEN
1

Wat vonden onze voorouders
van landsgrenzen? Stel je voor
dat je een dertienjarig kind
bent in 5000 v.Chr. en kruis
de goede antwoorden aan.
Landsgrenzen...
geven aan in welk gebied wij
grondstoffen (voedsel, hout,
stenen, etc.) kunnen verzamelen
voor onze familie
is een lijn op de kaart van onze
regio
geven aan in welk gebied
wij grondstoffen kunnen
verzamelen voor onze clan
is een barrière: een berg, een
rivier, een woestijn
is de rand van het gebied dat
beheerd wordt door ons dorp
is een streep tussen ons dorp en
de omliggende omgeving
liggen aan de rand van onze
akkers

2

Wat is de huidige betekenis van
een landsgrens?
politieke grens
barrière
onderscheid
verschil
verbinding
band
overgang
economische grens
doorgang
afscheiding
rand
afbakening

3

Welke interpretaties van het
woord “landsgrens” zijn het
meest toepasselijk voor een
vreedzame gemeenschap
(zowel vroeger als vandaag)?

Van clans en stammen tot chiefdoms

Landbouw ontstond in verschillende gebieden en ontwikkelde
in verschillende richtingen. Er vormden zich verschillende sociale
verhuidingen en verschillende methodes voor het verbouwen,
oogsten en verwerken van gewassen. De planeet werd een mozaïek
van dorpen, buurten en steden. Verschillende gebieden ontwikkelden
in verschillende richtingen.
Tegen 9000 v.Chr. was de Vruchtbare Sikkel volgegroeid met
boerendorpen. De eerste dorpen bestonden meestal uit 25 tot 50
huizen met ongeveer 100 tot 200 mensen. Dorpen ontstonden in
de meest geschikte locaties en mensen ontwikkelden een dieet
gebaseerd op granen, erwten, bonen en vee. Het ontstaan van een
solide, gevarieerde landbouwsamenleving vormde de economische
basis voor het ontstaan van steden en complexe samenlevingen in de
Vruchtbare Sikkel en daarbuiten. Het volgende voorbeeld geeft aan
hoe mensen zich aanpasten aan het sedentaire leven en landbouw in dit
kerngebied. Çatal Hüyük was een enorme nederzetting in het zuiden
van Anatolië. Hij bloeide op rond 7000 BCE en het aantal inwoners
schommelde tussen de 5000 en 10.000. Hij wordt gezien als de eerste
stad in de menselijke geschiedenis. De inwoners woonden in huizen van
modder en steen die als een honinggraat bij elkaar stonden. Mensen
kwamen vaak hun huis binnen via het plafond en bereikten de deur
met een ladder of trap. De inwoners van Çatal Hüyük werden steeds
beter in landbouw en veehouderij, maar jagen bleef een belangrijke
bron van voedsel voor de gemeenschap. De maatschappij was
grotendeels gebaseerd op egalitaire principes: iedereen had dezelfde
huizen en mannen en vrouwen hadden dezelfde sociale status. Potten
en gereedschap van vulkanisch glas vormden de grootste bedrijfstak:
ze werden zowel gebruikt als verhandeld voor producten als schelpen
en vuursteen uit het Middellandse Zeegebied, waar nu Syrië ligt.
Nomadische jager-verzamelaars en boeren begonnen landbouw door
Europa te verspreiden rond 7000 v.Chr. Mensen bleven verzamelen en
landbouw eeuwenlang combineren totdat landbouw en veeteelt het
uiteindelijk overnamen. Vlak na 4000 v.Chr. waren de meeste jagerverzamelaars al verdwenen, maar sommige boerengemeenschappen
bleven jagen als ondersteuning in het levensonderhoud. Boerendorpen
waren klein en lagen ver uiteen. Ze hadden vaste, relatief kleine velden
voor de landbouw. Sociale verhoudingen binnen het huishouden en
in de gemeenschap waren nog steeds gebaseerd op wederkerigheid,
zonder veel ongelijkheid. Echte dorpen waren er in deze tijd alleen in
de Egeïsche Zeeregio.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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In Centraal- en Zuid-Azië lagen boeren dorpen ook ver uit elkaar,
maar tussen 5000 en 4000 v.Chr. ontstond er steeds meer een sociale
hierarchie met gecontroleerde voedseloverschotten, gespecialiseerde
ambachtslieden en langeafstandshandel. Er werd rudimentaire
technologie ontwikkeld voor het domesticeren van planten en dieren,
waterbeheersing, keramiek, metaalbewerking en steenbewerking.
Mensen hadden deze technieken nodig om te overleven en wonen
in onherbergzame omgevingen als natte vlaktes. De innovatie en
specialisatie van ambacht was ook essentieel voor het ontwikkelen
van handelsnetwerken. Koper werd steeds vaker verwerkt in deze
productiesystemen en in de regionale handel. In sommige regio’s
van Azië stonden zowel kleine nederzettingen als grote dorpen met
architecturaal complexe gebouwen waar waarschijnlijk honderden
mensen woonden. Toen gemeenschappen echt sedentair werden,
konden ze steeds complexere materiële en rituele culturen ontwikkelen
met gereedschap om te hakken, bikken, schrapen en snijden. Innovaties
zoals irrigatie en nieuw landbouwgereedschap zorgden voor het
ontstaan van voedseloverschotten, dat op zijn beurt weer zorgde voor
het ontstaan van verstedelijking en meer handel. Ondanks de grote
dorpen was de sociale hierarchie gebaseerd op het huishouden en de
kernfamilie.
In Amerika vormde de combinatie van landbouw met jagen en
verzamelen de basis voor grotere sedentaire kerndorpen vanaf 6000
v.Chr. In Centraal-Amerika ging de overgang van verzamelen naar jagen
veel langzamer; sedentaire boerendorpen ontstonden pas rond 1500
v.Chr. In deze dorpen werd een hoop maïs verbouwd. Er ontstond een
steeds complexere en competitieve gemeenschap met gespecialiseerde
ambachtslieden, rituelen en handel in luxegoederen. In Zuid-Amerika
bleef de combinatie van voedselverzameling en brandlandbouw
millennialang een effectieve strategie. De overgang van het cultiveren
en verzamelen van voedsel naar een grotere focus op landbouw
zorgde voor dramatische veranderingen in de economie en cultuur.
Er was nu meer voedselvariatie, medicatie en nijverheidsgewassen,
irrigatiesystemen, gezamenlijke rituelen en grotere samengestelde
gezinnen en gemeenschappen. Dit in tegenstelling tot NoordAmerika, waar gemeenschappen eeuwenlang volledig of vooral jagerverzamelaars bleven, al handelden ze wel met boeren. In erg droge
gebieden was landbouw vaak niet mogelijk, omdat het zo onvruchtbaar
was. Weinig regenval en periodieke droogtes vormden een beperking
voor de ontwikkeling van een permanente en complexe vestiging.
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Verdeel de klas in vijf
groepen. Iedere groep
krijgt een van de volgende
onderzoeksonderwerpen. Elke
groep verzamelt informatie en
afbeeldingen om een poster te
maken over hun onderwerp.
Kijk voor dit onderzoek naar
een specifiek werelddeel
vóór 3000 v.Chr. (kies tussen
de regio’s die genoemd
worden in de tekst hiernaast).
Onderzoeksonderwerpen:

Toch werden Indiaanse nederzettingen een van de meest ontwikkelde
agrarische gemeenschappen in Noord-Amerika.
In West-Afrika begon het domesticeren van planten en dieren rond
2000 v.Chr. Ze leefden van rundvee, schapen, geiten, jagen, verzamelen
en vissen; dit werd aangevuld met het cultiveren van gierst. In CentraalAfrika ontwikkelde domesticatie zich waarschijnlijk op een andere
manier, in gebieden waar jager-verzamelaars, boeren en veefokkers
samenleefden. Dit bleek een essentiële factor te zijn in de verspreiding
van domesticatie naar het zuiden.

het domesticeren van dieren,
landbouwtechnieken,
pottenbakkerstechnieken,
metaalkundige technologie,
steenbewerkingstechnologie
De posters kunnen in de klas
aan de muur worden gehangen.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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DRIE ECONOMISCHE MODELLEN

RUIMTE

Landbouwrevoluties gingen samen met de eerste grote mondiale
demografische transformatie: de wereldbevolking groeide van 10.000
tot 3000 v.Chr. tot zo’n 60 miljoen en groeide zelfs tot 250 miljoen rond
het jaar 1 n.Chr. Landbouw veranderde het menselijk leven. Het werd de
belangrijkste vorm van voedselproductie op de planeet en hierdoor ontstond
een onomkeerbare band tussen hogere voedselproductie en constante
bevolkingsgroei.
Werk met een klasgenoot samen. Kijk naar de grafiek en beantwoord de
vragen.

jager-verzamelaars

jager-

boeren

boeren

industrieën

indust
TIJD

1

Wat laat deze grafiek zien?

2

Welke drie maatschappijmodellen worden weergegeven in deze grafiek?

3

Welke conclusies kan je trekken over het voorbestaan van deze drie
maatschappijvormen?

4

Volgen ze elkaar op of bestaan ze naast elkaar?

5

Bestaan ze nu nog steeds?

84
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 1 VERSCHUIVENDE GRENZEN:
VAN JAGER-VERZAMELAARS TOT WERELDRIJKEN

Wereldbeelden

WERELDBEELDEN
Mythes, verering en
samenwerking

De radicale veranderingen veroorzaakt door deze landbouwrevoluties
vonden niet alleen plaats in de voedselvoorziening, productie en
beschutting. Agriculturele revoluties veranderden de mens. Mensen
kregen andere mogelijkheden, begonnen op een andere manier met
elkaar in verband te staan en beschreven hun eigen geschiedenis.
Landbouw was een baanbrekende transformatie in de menselijke
geschiedenis. In verschillende culturen over de hele wereld ontstonden
myths over het onstaan van de landbouw en bouwden mensen
gebedsplaatsen.
We weten bijvoorbeeld dat Göbekli Tepe (de Navelberg) in het huidige
Turks-Koerdistan rond 9500 v.Chr. gebouwd is en dat de bouwers
jager-verzamelaars waren. De aanname is dat dit groeiende dorp
steeds complexer werd op sociaal en cultureel gebied; als teken van
deze voorspoed wilde de leider een tempel bouwen. Archeologische
vondsten wijzen erop dat de tempel eerst gebouwd is en het dorp
er omheen ontstaan is. Om zoiets te bouwen moesten duizenden
mensen uit verschillende groepen voor een lange tijd samenwerken.
Waarschijnlijk ontstond er een complexe en motiverende mythe
die deze mensen aanspoorde samen te werken. Deze mythe was
waarschijnlijk gebaseerd op de eenkoorntarwe die in de nabije heuvels
rond de Karaçadag groeiden. Mensen begonnen waarschijnlijk veel van
dit graan te cultiveren ter ondersteuning van het bouwen van deze
tempel om de landbouw te vereren. Mensen hebben een bindmiddel
nodig om samen te kunnen werken.

Kosmologie is het geheel
van overtuigingen
en theorieën over de
oorsprong en de aard van
het universum.

De sociale waarde van
artefacten en sieraden

Vroege landbouwgemeenschappen ontwikkelden hun eigen theorieën
over leven en dood, voorouderverering, vruchtbaarheid en seksualiteit
en de rol van mannen en vrouwen in voortplanting. Ze ontwikkelden ook
kosmologieën over goden in de hemel die de jager-verzamelaars nooit
gekend hadden, om te kunnen omgaan met angst voor de kosmische
onzekerheid waar alle landbouw van afhankelijk is. Bovennatuurlijke
wanorde werd gezien als de oorzaak van slechte oogsten, droogtes en
overstromingen; mensen moesten voor balans en orde zorgen om de
bescherming van de goden te verdienen.
In vroege dorpen had men goed gebouwde huizen, meubels,
begrafenissen en kunst, allemaal als resultaat van sociale en culturele
transformaties. De ontwikkeling van het pottenbakken en het gebruik
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Chinese pot, gedateerd
tussen 3200-2900 v.Chr.

Esthetische kwaliteiten
houden zich bezig
met schoonheid of de
waardering van schoonheid
en kunst.

Voedsel, kleuren en smaken

Hoe verhouden kunst,
overtuigingen en sociale
behoeften zich tot elkaar?
Kies in groepen van drie een
hedendaags kunstwerk dat al
deze functies bezit en maak
een digitale presentatie met
afbeeldingen en verklarende
bijschriften.

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen werden boeren

van sommige stenen wijst erop dat er steeds complexere verhoudingen
tussen groepen ontstonden. Hierdoor ontstond meer wederzijds
vertrouwen en gedeelde geloofsovertuigingen; mensen werden ook
steeds geschikter om in groepen te wonen. Potten werden bijvoorbeeld
gebruikt om de identiteit van een bepaald dorp uit te drukken en
vulkanisch glas had voor verschillende groepen een symbolische
betekenis. Metaalkunde stelde mensen in staat om meer bestendig en
minder zwaar gereedschap te ontwikkelen. Bepaalde metalen werden
ook geassocieerd met sociale waarde: metalen symboliseerden het
belang van bepaalde momenten in het dorpsleven en van bepaalde
mensen in het dorp. Een andere belangrijke ontwikkeling, die ook
verwoven was in potterij en de eerste experimenten met metaal, was
het concept van esthetische kwaliteiten als glans. Deze eigenschap
maakte metalen fascinerend, relevant en waardevol. De esthetische
kwaliteiten van metalen objecten waren essentieel voor hun
verspreiding. Metaal stond symbool voor waarde. Zodra het deze
intrinsieke waarde kreeg, werd het ook van cultureel belang.
Mensen communiceerden hun geloofsovertuiging met objecten en
hun eigen lichamen. Naast tattoages trokken veel vrouwen ook hun
tanden uit en ondergingen soms zelfs schedeltrepanatie (het boren van
een gat in hun schedel) om hun identiteit uit te drukken. Dit bewijst
dat mensen bepaalde normen en waarden deelden en hun sociale
verhoudingen baseerden op rituelen waarbij ze objecten en hun eigen
lichamen markeerden.
Het dagelijks leven was erg stimulerend; het stond bol van kleuren,
smaken en materialen die hun unieke kijk op esthetiek en sociale
verhoudingen reflecteerden. Er ontstond meer verschil in diëten en
voedselbereiding, afhankelijk van het gewas en de specifieke cultuur
die het voedsel een bepaalde waarde toekende. De smaak en kleur
van voedsel helpt ons voor te stellen hoe het leven van een boer eruit
zag. In het Middellands Zeegebied bestonden maaltijden bijvoorbeeld
uit veel verschillende smaken. Elke maaltijd werd verrijkt met kleuren
en specerijen. De kleuren leken veel op de grond zelf: het bruin van
huiden, de klei die gebruikt wordt voor potten en het pleisteren van
huizen en het stro dat de huizen bedekt.
Omdat granen en peulvruchten veel volume en gewicht hebben,
werden ze waarschijnlijk dichtbij de dorpen geplant, bewerkt en
opgeslagen. Graan was alomtegenwoordig in het dagelijks leven: het
was onderdeel van hun maaltijden en werd massaal opgeslagen, soms
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in voorraden voor een paar mensen en soms in enorme hoeveelheden.
Granen werden handgemalen met een kweern en verwerkt tot grof
volkorenbloem of gebroken granen zoals bulgur of gort. De meest
voor de hand liggende manier om dit eetbaar te maken is om het tot
pap, potage of soep te koken - vooral voor de peulvruchten - of om er
brood van te maken - waarschijnlijk plat, ongezuurd brood gebakken op
stenen of kolen. De smaken liepen uiteen van ontzettend smaakloos
tot licht nootachtig; de kleuren waren verschillende bruintinten.
Toegevoegde smaakstoffen verrijkten deze maaltijden waarschijnlijk.

De sociale waarde van dieren

Dieren speelden een belangrijke rol in het boerenleven en niet alleen
op een economische manier. Dieren droegen bij aan de sociale
hierarchie en werden vaak gezien als kostbare bezittingen. In veel
boerengemeenschappen werden wilde dieren gebruikt als symbolen in
rituelen en op sieraden met het doel sociale cohesie te creëren. Veedrijven
was een sociale activiteit; kuddes waren gezamenlijk eigendom.
Veedrijven was een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en het
resultaat van samenwerking. Zorgen voor dieren kostte meer ruimte
dan zorgen voor planten. Zo leerden mensen meer over hun gebied,
zagen ze mensen uit andere gemeenschappen en wisselden ze nieuws
en roddels uit. Soms moesten ze zich verplaatsen door verschillende
gebieden en maakten ze nieuwe sociale contacten. Op de grootste
dorpen na, ging de handel van dieren gepaard met het verplaatsen
van die dieren naar andere dorpen. Bij het veedrijven moest rekening
gehouden worden met het ritme van de seizoenen en het verplaatsen
van de kuddes, de slacht en de toekomst. Veehouderij was niet alleen
een manier om vlees op tafel te krijgen: het opbouwen en behouden
van een familiekudde was een sociaal project waarbij constant contact
was met andere veehouders en waar jaren van strategische planning
aan te pas kwam. Dieren waren een sociaal bindmiddel en ze zorgden
voor sterkere banden tussen de dorpelingen.
De enige manier om een kleinere kudde over een langere termijn
stabiel te houden was met een uitwisselingsnetwerk van dieren.
Dieren werden uitgewisseld om tekorten en overschotten op te
lossen en om ervoor te zorgen dat een kudde slecht weer, ziektes en
onvruchtbaarheid overleefde. Om samen te werken, hadden dorpen
een gezamenlijk geloof in de waarden van dieren nodig, net als een
goede band gebaseerd op wederkerigheid. Mensen deelden en vierden
alles samen: omdat dieren het product waren van samenwerking,
werden ze ook samen opgegeten, met iedereen aan een tafel. Het
leven van een dier eindigde met een grote bijeenkomst. Dieren
brachten mensen samen. Veedrijven was een lang en zorgvuldig proces
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Stel je voor dat ‘accumulatie’ de
sociale relaties van oude boeren
domineerde in plaats van
‘collectieve actie, overtuiging en
wederkerigheid’. Wat zou er zijn
veranderd? Bespreek dit in de
klas.

Wederkerigheid en de
ethiek van vrijgevigheid
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dat deze dieren veranderde in sociale kostbaarheden. Samen eten was
een manier waarop mensen lieten zien dat hun sociale verhoudingen
gebaseerd waren op samenwerking, geloof en wederkerigheid en
niet het verzamelen van rijkdommen. Het eten van vlees maakte van
deze maaltijden een prestigieuze en rituele gebeurtenis. Misschien
waren deze maaltijden wel toegewijd aan een speciale gebeurtenis,
om een gezamenlijk behaald doel te vieren - zoals een slachting
- of om het vertrouwen tussen twee dorpen te bezegelen na een
handelsovereenkomst. Samen eten was ook een manier voor mensen
om samen hun identiteit, geloof en cultuur te versterken en te vieren.
De symbolische betekenis van een product, zowel bij voedsel als
stenen en metaal, stimuleerde ook de productie ervan, zodat ze
uitgewisseld konden worden om een band te creëren met mensen
uit andere groepen. Handelsnetwerken voor metaal en steen gingen
mogelijk gepaard met de handel in andere producten: zout, vis en
wild of ambachtsproducten als potten, bogen, stenen bijlen en
verpakkingsmethoden. Textiel was een regionaal product waarvan de
waarde gebaseerd was op hoeveel werk het kostte om te produceren.
Textielen hadden herkenbare regionale verschillen en stonden symbool
voor bepaalde gebieden.
In boerendorpen ontstond steeds meer handel en uitwisseling. Deze
economische productie was deels gericht op het verkrijgen van
exotische rijkdommen als vulkanisch glas, vuursteen, groenstenen bijlen,
metalen en misschien ook bederfelijke goederen. Het uitwisselen van
deze goederen werd ook binnen gemeenschappen onderdeel van de
sociale cultuur. Deze goederen werden niet gezien als bezittingen en
telden niet als eigendommen. Mensen die veel van deze rijkdommen
verzamelden zonder ze te delen liepen het risico op sociale straffen
en verbanning. Grote ongelijkheden tussen dorpslieden werden niet
geaccepteerd en goederen werden uitgewisseld. Deze goederen
hadden veel waarde en konden van “eigenaar” wisselen om een schuld
of contract af te betalen. Voor iedere schuld en ieder contract werden
duidelijke afspraken gemaakt over betaling. Mensen in hetzelfde dorp
waren met elkaar verbonden door een ethos van vrijgevigheid en ze
gaven elkaar symbolische cadeau’s met intrinsieke waarde. Deze strategie
paste in een wereld waar veiligheid en identiteit vooral afhankelijk
was van sociale verhoudingen in plaats van materiële goederen.
Deze goederen werden uitgewisseld en geconsumeerd in plaats van
verzameld als permanente bezittingen. Vroege dorpssamenlevingen
waren gebaseerd op wederkerigheidwederkerigheid en uitwisseling,
zodat er weinig sociale verschillen waren.

88
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 1 VERSCHUIVENDE GRENZEN:
VAN JAGER-VERZAMELAARS TOT WERELDRIJKEN

Handel, wapens en
ongelijkheid tussen genders

Welke genderrollen zijn
er in jouw cultuur? Werk
in tweetallen: vind zes
afbeeldingen in advertenties,
tijdschriften of kranten die een
beeld geven van genderrollen op
het gebied van banen, sport en
andere activiteiten.
Toon je afbeeldingen aan je
klasgenoten en zeg of je het
eens bent met dit standpunt of
niet. De docent zal het debat
leiden.

Handel, wapens en ongelijkheid tussen genders

Tegelijkertijd werd de sociale organisatie op sommige plekken steeds
hierarchischer. We weten dat kuddes sociale waarde hadden en de
sociale cultuur binnen een dorp vormgaven, maar de handel van deze
kuddes bevorderde ook het contact tussen dorpen. Kuddes stonden
centraal in samenkomsten die het dorp samenbrachten en die een
reflectie waren van bredere handelsrelaties. Handel tussen dorpen
leidde tot het ontstaan van vroege hierarchische samenlevingen die
zich uiteindelijk ontpopten tot chiefdoms. Dorpsleiders uit deze tijd
werden waarschijnlijk tussenpersonen voor hun familie, dorpsgenoten
en handelspartners. Ze zorgden voor het noodzakelijke vertrouwen
tussen handelaars. Mannelijke leiders, die mobieler waren dan vrouwen,
creëerden nieuwe verschillen die uiteindelijk tot een hierarchie
zouden leiden. Omdat mannen steeds vaker bemiddelaars werden,
kregen ze ook een belangrijkere sociale rol in het politieke leven
binnen het dorp. Ze werden de belangrijkste spelers in wijd verspreide
handelsnetwerken. Wapens waren essentieel voor een leider, omdat
ze een belangrijk mannelijk symbool waren: wapens werden gebruikt
voor het jagen, oorlog voeren en geweld.
Mannen droegen misschien wapens in het dagelijks leven als een soort
accessoire. Wapens werden verhandeld voor exotische metalen en
misschien ook uitgewisseld voor afgewerkte producten. Wapens waren
ook een belangrijk symbool in begrafenissen, om het lichaam van een
leider te markeren. Nog belangrijker is dat wapens gebruikt werden in
conflicten tussen boerendorpen. Deze conflicten tussen verschillende
dorpen waren ook een manier om het sociale leven binnen een dorp
te reguleren: mannen en hun wapens zijn het duidelijkste voorbeeld
van de opkomende hierarchische veranderingen. Wapens die een
rol speelden in mannelijke domeinen als jagen, vechten en handelen
waren ook bepalend voor sociale verhoudingen en identificatie.
Deze activiteiten werden genderspecifiek; ze werden alleen gedaan
door mannen. Daarom waren wapens de reden dat mannelijke macht
synoniem werd met de kracht om sociale connecties te maken en
de kracht om leven te creëren. Hiermee werd deze macht van de
vrouwen ontnomen, niet alleen door het fokken van kuddes maar ook
door wapens, waardoor structurele ongelijkheid gebaseerd op gender
ontstond. Mannen hadden de meeste sociale waarde.
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Agropastorale samenlevingen waren de bron van ongelijkheid gebaseerd
op sekse. Dit is terug te zien in de rolverdeling van bepaalde activiteiten
voor mannen en vrouwen en in het verdwijnen van vrouwelijke figuren
als kunstobject en vereringsobject. Toch hadden veel vrouwelijke
activiteiten ook nu nog veel sociale en symbolische waarde, zoals
spinnen, economische rollen, het maken van mooie kleding en het
versieren van het lichaam. Vrouwen werden ook vereerd bij hun
begrafenis en op grafstenen en ze kregen kostbaarheden als metalen
sieraden. Sommige activiteiten werden verdeeld volgens genderrollen
om mannen en vrouwen verschillende vormen van prestige te geven,
maar ze waren niet intrisiek waardevoller. Sociale verschillen en rollen
voor mannen en vrouwen stonden nog niet helemaal vast, omdat
wederkerigheid en sociale omgang nog steeds kernwaarden waren in
het dorpsleven.

Het ontstaan van
genderrollen

Het vormen van het
menselijk landschap

Huishoudens en dorpen werden gebouwd en georganiseerd op basis
van samenwerking en persoonlijke identiteit. Het landschap beperkte
de plaatsing van het dorp, de grootte en de afstand tot rivieren en de
zee. Het menselijke landschap werd vormgegeven door mensen met
dezelfde doelen, zoals huizen bouwen, voedsel verzamelen, heilige
grond inweiden of hun overleden familie met respect behandelen.
Maar ondanks het feit dat deze ruimtes door mensen vormgegeven
waren, hadden mensen niet alle controle. Nederzettingen maken
mensen minder mobiel, veranderen de manier waarop taken verdeeld
worden, vormen de manier waarop mensen denken en bewegen en
bepalen de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
Nederzettingen en tuinen werden vertrouwde omgevingen
voor deze mensen. Deze nederzettingen werden vormgegeven
door hun architectuur en waarschijnlijk ook door hekken die de
gewassen beschermden tegen loslopende dieren. Mensen brachten
waarschijnlijk een hoop tijd door in hun nederzetting om te praten,
roddelen en samen te zijn. Nederzettingen waren kleine eilanden van
gemeenschapszin, met elkaar verboden door paden door struikgewas,
bosgebied en onherbergzaam terrein.
In deze cultuur werd het huishouden de hoeksteen van de samenleving.
Mensen woonden in kleine groepjes huizen, in buurten waar de huizen
wat verder uit elkaar lagen, of in grote dorpen. Sommige dorpen
werden omringd door sloten die de gemeenschap beschermden,
de kuddes binnen hielden, als waterbron dienden, voor afwatering
zorgden tijdens zware regenval en een symbolische grens voor het
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Het vormen van het menselijk landschap

dorp vormden. Het huishouden was de kern van de samenleving. Er
was een minimaal aantal mensen nodig om al het dagelijks werk uit
te voeren. Het dorp was een verzameling van nauw samenwerkende
huishoudens. Huizen werden van elkaar gescheiden met een strook
land gebruikt voor tuinen, akkers of voedselverzameling. Dit gebied
werd dagelijks gebruikt en was erg belangrijk.
Mensen moesten zich aansluiten bij netwerken van een bepaalde
grootte. Netwerken werden gevormd tussen een groot aantal kleine, ver
van elkaar liggende plekken of een groepje grotere gemeenschappen.
Voor een netwerk van grotere gemeenschappen die dichter bij elkaar
lagen was het makkelijker om elkaar te verdedigen bij een conflict.
Als jij jezelf kwetsbaar of aangevallen voelt, vraag je waarschijnlijk
ook om hulp. Grotere dorpen waren veel minder kwetsbaar voor
kleine demografische veranderingen die ontstonden door conflicten,
ziektes of klimaatrampen. Verder was het voor een grotere groep ook
mogeijk om arbeidstaken te verdelen en werd het werk steeds meer
uitgesplitst voor verschillende leeftijdsgroepen en genders. Ook was
het samenleven in grotere dorpen een stimulans voor het ontwikkelen
van een duurzaam historisch geheugen, omdat meer mensen dezelfde
cultuur , levenswijze en sociale waarden deelden.

Het dorp en identiteit

Dorpen werden geassocieerd met identiteit. In veel gemeenschappen
kregen individuen rechten en erkenning voor het uitvoeren van
verschillende arbeidsintensieve taken. Tuinen werden aangelegd
op gezamenlijke grond. Dit gebied bewerken had sociale waarde en
het werd over het algemeen aangenomen dat de grond rond een
huishouden of dorp ook het eigendom van deze mensen was. Door de
grond te bewerken, voelden mensen zich persoonlijk verbonden met
een gebied. De omgeving was van grote sociale waarde en elk gebied
kon een andere rol spelen in het vormen van een identiteit. Sommige
delen van het dorp kregen een specifieke sociale rol: handel, oorlog,
landbouw, huishoudens en verkenning speelden een andere rol in het
leven van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, leiders en burgers.
In het gebied rond het dorp woonden mensen met gedeelde normen
en waarden en een gezamenlijke identiteit. Deze omringende gebieden
werden gezien als onderdeel van de nederzetting, ook al werden ze
niet officieel bewaakt of afgeschermd. Tussenliggende gebieden
die bij geen enkele nederzetting hoorden werden waarschijnlijk
gebruikt door verschillende aangrenzenden gemeenschappen. Dit was
gemeenschappelijke grond.
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diepe grot rituele begrafenis

Bewerkt van J. Robb, The Early Mediterranean Village, 2009

Het landschap werd een canvas voor de menselijke geschiedenis.
Paden, open plekken, beekjes en gemeenschappelijke grond waren
niet alleen onderdeel van het landschap, maar ook van de identiteit
en geschiedenis van het dorp. Deze aspecten waren vertrouwd en
geruststellend, terwijl onbewoonde gebieden onderdak boodden aan
geesten. Hoge bergen, de zee, vulkanen en greppels werden symbolen
in kosmische geloofsovertuigingen.
Sommige architectuur speelde zowel een rol in het organiseren van
de ruimte als in het vormgeven van identiteiten. Zo waren greppels
zowel een geografische grens als een symbolische afbakening van
een gemeenschap met een gezamenlijke identiteit. Greppels in
nederzettingen benadrukten het belang van aparte huishoudens als
een hoeksteen van de samenleving. Huishoudens werden gescheiden
van het land waarop gewerkt werd. Ook werden er aparte ruimtes
gecreëerd waar mensen samenkwamen om hun voorouders te eren.
De greppels zelf werden over de hele wereld gebruikt om lichamen
klaar te maken voor een begrafenis, van Europa en Groot-Brittanië tot
het Middellandse Zeegebied.
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Van samenwonen tot familiebanden

Graftombes werden vaak gedeeld en stonden in hetzelfde gebied als
de huishoudens. De locaties van de graftombes geeft ons een beeld
van de geschiedenis van de groep en het dorp. De identiteit en sociale
verhoudingen binnen de groep waren gebaseerd op samenleven:
graftombes stonden in de woonwijken en mensen liepen en werkten
er dagelijks langs. De plaatsing van graftombes in het landschap gaf een
groep een gevoel van gemeenschap en gezamenlijke identiteit. Tombes
waren een fysiek centrum van het dorp en van de geschiedenis van de
gemeenschap. Mensen vormden een collectieve geschiedenis waar ze
dagelijks aan herinnerd werden. Elke ontwikkeling in het dorpsleven
kwam voort uit een tijdloze traditie.
Van samenwonen tot
familiebanden

Relaties tussen dorpen waren waarschijnlijk minder statisch. Maar
omdat niet elke groep in dit netwerk even hecht was, ontstonden er
waarschijnlijk steeds meer hevige conflicten tussen gemeenschappen.
Grotere dorpen waren minder afhankelijk van dagelijkse samenwerking;
hun relaties bestonden misschien meer uit periodieke ceremonies
of gezamenlijke expedities. Het leven in een dorp was een afweging
tussen praktische voordelen, zoals veiligheid en een sociaal leven, en
mogelijke interne spanningen en beperkingen die ontstonden door
beperkte mobiliteit en de verplichtingen binnen een gemeenschap.
Uiteindelijk vond er een splitsing plaats tussen samenleven en een
gezamenlijke geschiedenis. Hiervoor zijn vele mogelijke oorzaken:
groeiende productiesystemen konden zich misschien beter ontwikkelen
in gebieden waar nederzettingen breder verspreid waren en nieuwe
verhoudingen tussen dorpen kunnen geleid hebben tot tweedracht.
Samenleven was een relatief statische en onbuigzame manier van
leven. Families met een flexibelere levenswijze konden hun netwerk
verder uitbreiden, konden zich makkelijker aanpassen aan onvoorziene
omstandigheden en konden nuttige bondgenootschappen sluiten via
huwelijksbanden met andere gemeenschappen. Genealogie woog
zwaarder dan samenleven, waardoor de gemeenschap hierarchischer
werd.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.

93
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS
VAN DE MENSHEID Hoofdstuk 1.2

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen werden boeren

DE JUISTE LOCATIE VOOR EEN GRAF
1

Waar zijn de kerkhoven in jouw
stad of dorp?

2

Waar bevinden ze zich in andere
landen en continenten? Kies
een land op een breedtegraad
tussen 0° en 15° zuid en zoek
vervolgens informatie (met
afbeeldingen) op over tombes
en kerkhoven in dat land.

3

Beantwoord nu de volgende
vragen: Wat zegt de locatie
van kerkhoven over de manier
waarop een cultuur met de dood
en hun doden omgaat?

4

Probeer een opname van
uitvaartmuziek uit dat land of
de regio te vinden. Welk gevoel
krijg je bij dit lied?

5

Deel deze gevoelens met je
klasgenoten.
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45°
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Vooruit kijkend

VOORUIT
KIJKEND
Tegen 5.000 v.Chr. was het grootste deel van de mensheid afhankelijk
van landbouw. In veel gebieden vond geavanceerde landbouw
plaats, werd tweejaarlijkse en driejaarlijkse wisselteelt toegepast,
kweekten en fokten mensen betere planten en dieren, werden nieuwe
ploegtechnieken ontwikkeld en ontdekte men lucht- en waterkracht.
In deze gebieden zorgden nieuwe landbouwtechnieken voor zoveel
overschotten dat men kon investeren in economische activiteiten en
het vruchtbaar maken van nieuw akkerland. Landbouw werd efficiënter
en creërde meer voedseloverschotten. Landbouwefficiëntie nam toe,
waardoor transport- en handelsnetwerken zich ook meer ontwikkelden.
Productievere landbouw leidde tot grotere gemeenschappen en
uitgebreidere netwerken van dorpen. Hier ontstonden vaak steden.
Dit was wederom een ingrijpende verandering in de menselijke
geschiedenis. Vanuit deze steden ontstonden landbouwimperia in
verschillende werelddelen. Deze rijken waren niet alleen afhankelijk
van landbouwproducten, ze waren ook degenen die ze beheersten
en uitbuitten. Door landbouw ontstonden rijken en uit die rijken
groeide een boerenstand die de controle had over de bevolking en de
voedselvoorraden.

10.000 v.Chr.

3.000 v.Chr.
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1.3

DE AARDE VEROVEREN:

MENSEN WONEN IN STEDEN EN RIJKEN
Romeinse
Rijk

Mesopotamië
Griekenland

Sumerische stadstaten
Akkadische Rijk
Babylonië
Assyrië

Chinese Rijk

Egypte

Indusvallei

Midden-Amerika
Teotihuacan
Mayarijk
Mexicovallei

Noord-China

West-Afrika
Yoruba

Andes

Andesbeschaving
Incarijk

Mesopotamië

Egyptische
Koninkrijken

Indusvalleibeschaving

Chinese
Rijk

Mexicovallei
Atzteken

Maya

Incarijk

Yoruba

Romeinse
Rijk

Griekenland

250 n.Chr.
Eerste Maya-stadstaten
in Midden-Amerika

3500 v.Chr. 3000

2500

2000

1500

1000

500

0

500

1000

1500

2500 v.Chr.
Opkomst van de Indusvalleibeschaving in Zuid-Azië

2500

27 v.Chr.
Start van
Romeinse Rijk

300 v.Chr.
EersteYoruba stadstaten in
Afrika bezuiden de Sahara

2200 v.Chr.
Eerste Chinese rijken
in Oost-Azië

2000

500 v.Chr. start van de Klassieke
Griekse Periode met stadstaten

2850 v.Chr.
Eerste Egyptische
koninkrijken in Noord- Afrika

3500 v.Chr.
Eerste Sumerische
stadstaten in de
Vruchtbare Sikkel

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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STEL JE
VOOR

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen Wonen In Steden en Rijken

Stel je voor dat je een vogel bent die boven de Aarde vliegt rond
2000 v.Chr. Klimaatverandering en menselijk ingrijpen waren
de oorzaak van desertificatie in grote delen van de wereld.
Waar ooit nog bossen groeiden, zie je nu verstrekkende akkers
waar verschillende planten en granen groeien die mensen met
veel zorg gecultiveerd en gekweekt hebben. In de omgeving
zie je kleine gedomesticeerde dieren grazen. Dorpen van een
paar honderd mensen worden omringd door huizen, silo’s, en
schuren. Op de plekken waar landbouw zijn oorsprong had,
staan nu elegante en welvarende steden die soms met elkaar
in conflict staan en soms een sterk handelsnetwerk vormen.
Als je blijft vliegen tot je de hele planeet rond bent, zie je
ongeveer 90 miljoen mensen.
Stel je voor dat je een twaalfjarige jongen bent. Je woont in
het Sumerische Rijk en bent het grootste deel van de dag
te vinden op de school voor overheidsbestuur, waar je leert
schrijven. Je woont in een klein huis met veel kamers en
een binnenplaats omringt door soortgelijke huizen in een
ommuurde en drukke stad. Je bent de hele dag bezig met
schrijfopdrachten op kleitabletten. Als je handschrift niet
mooi is, als je iets vergeet of als je iets fout doet, word je door
de docent geslagen. Als je praat, opstaat, of iets eet zonder
toestemming, word je geslagen. Als je een andere taal spreekt
dan Sumerisch, bijvoorbeeld Akkadisch, word je geslagen. Als
toekomstig griffier leer je niet alleen lezen en schrijven, maar
ook hoe je gebruik maakt van catalogussen, woordenboeken,
kalenders, formulieren en tabellen. Je zal een expert worden
in het catalogiseren van uitvindingen, in het bijhouden en
verwerken van eigendomscontracten en in belastingen. Je
doet waarschijnlijk je best op school, omdat je anders wordt
geslagen.
Je hoort bij een kleine elite die verantwoordelijk is voor een
scala aan activiteiten zoals handel en meditatie, bidden en
het beheren van tempels, het verzamelen van belastinggeld,
het leiden van legers tegen andere groepen, het adviseren
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Stel je voor

van leiders en vele andere taken. Maar het grootste deel van
de Sumerische bevolking werkt op het land en probeert een
efficiënt irrigatiesysteem te bouwen voor de gewassen die je
eet.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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TIJDLIJN
5500 v.Chr.

5000

4500

4000

3500

Eerste Sumerische
stadstaten in de
Vruchtbare Sikkel.

3000

2500

Eerste Egyptische
koninkrijken in
Noord-Afrika
Opkomst van de
Indusvalleibeschaving in
Zuid-Azië.

KLIMAAT
MIGRATIE

2000

1500

1000

500

1 n.Chr.

De eerste Zijderoutes
verbinden markten
op de Noord-Chinese
vlakte met India en
de Middellandse Zee.

Eerste Chinese
rijken in
Oost-Azië.

500

1000

Eerste Mayastadstaten in
Midden-America.

Opkomst van de
Teotihuacanbeschaving in
Midden-Amerika.
Eerste Yorubastadstaten in
Afrika bezuiden de
Sahara.

Droger klimaat, langdurige droogte en de
daaruit voortvloeiende waterschaarste leiden
tot technologische innovaties en veroorzaken
de verschuiving van sedentaire landbouw naar
een nomadische, op pastorale economie
gebaseerde landbouw in heel Zuidwest-Azië, in
Noord-Afrika en de Sahel.

De nomaden van de uitgestrekte Euraziatische steppen,
de Arabische woestijnstammen, de Noord-Afrikaanse
Berbers en de Vikingen van Scandinavië maken vaak
"invallen" / "invasies" in rijken en koninkrijken die zijn
gebaseerd op sedentaire landbouw.
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De overgang naar regionale rijken

EEN
OVERZICHT
Duizenden jaren lang bestond meer dan 90% van de bevolking uit
boeren die elke dag vroeg opstonden om op het land te zwoegen.
Mensen bewerkten het land, ploegden velden, droegen emmers water
en gaven hun voedseloverschotten op voor de politiek, oorlogen en
kunst. Het voedsel dat ze zelf niet opaten kwam op het bord van
de elite: koningen, ambtenaren, soldaten en priesters. Doordat een
kleine groep individuen deze overschotten opeisten, konden zij zich
richten op de groei van het dorp en het bouwen van paleizen, forten,
monumenten en tempels.
De eerste grote agrarische rijken ontstonden in de vierde eeuw v.Chr.
Dit waren het Sumerische Rijk in Mesopotamië, de Egypten in de
Nijlvallei en de Indusbeschaving. Rijken verrezen en vielen. Tussen
3000 v.Chr. en 1800 n.Chr. waren er ongeveer 60 rijken van minstens
1 vierkante kilometer groot. Het Incarijk uitgezonderd, onstonden ze
allemaal tussen de Afrikaanse en Europese Atlantische kusten en de
Oost-Chinese Zee. China was een kweekbed voor deze rijken, dankzij
vruchtbare rivierbedden, en had de meeste achtereenvolgende rijken.
Het grootste rijk in de menselijke geschiedenis werd veroverd door
nomaden, de Mongoliërs, maar dit mocht niet lang duren (dertiende
eeuw n.Chr.).
De overgang naar regionale
rijken

De overgang van dorpen naar steden en rijken die plaatsvond tussen
3000 v.Chr. en 1000 n.Chr. was geen natuurlijke ontwikkeling. Mensen
waren hier zelf voor verantwoordelijk. Deze rijken verschilden niet
alleen van locatie en tijd, maar ook in de manier waarop het leven
georganiseerd was. Geschiedkundigen hebben bewezen dat regionale
rijken afhankelijk waren van minstens vijf voorwaarden.
De eerste voorwaarde is bevolkingsgroei. Rijken konden alleen
ontstaan als de bevolking zo groot werd dat een territorium zich
verder moest uitbreiden dan natuurlijke grenzen toelieten. Rijken
ontstonden op een centraal punt en verspreidden zich langzaam naar
meer afgelegen gebieden. In dit tijdperk had een rijk fysieke ruimte
nodig. De meeste grote rijken ontstonden in Eurazië, waar driekwart
van de wereldbevolking op dat moment leefde. Rijken hadden een
grote invloedssfeer, omdat ze bestonden uit duizenden tot miljoenen
onderdanen.
De tweede voorwaarde is efficiënt georganiseerde landbouw.
Voedseloverschotten moesten goed bewaard, gemeten en beheerd
worden. Het organiseren van de voedselproductie was de primaire

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Een opstand is een
poging, succesvol of niet,
om weg te breken of in
opstand te komen tegen
een gevestigde autoriteit
(individueel of als lid van
een organisatie). Het
is een krachtige, vaak
gewelddadige actie tegen
een autoriteit of een staat.

“Distributief” komt van
“distribueren”, wat letterlijk
betekent “iets uitgeven aan
meerdere mensen”.
“Distribueren” is afkomstig
van “stam” en verwijst
naar de praktijk om
goederen van stamleden
te verzamelen en aan
een centrale autoriteit te
geven, die later sommige
van deze goederen volgens
vastgestelde aandelen aan
de leden distribueert.

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen Wonen In Steden en Rijken

taak van elke maatschappij. Groei vereist een efficiënte taakverdeling,
economische specialisatie en meer controle. De economie was
gebaseerd op een succesvol agrarisch system, ambacht, en zowel
interne als externe communicatienetwerken.
De derde voorwaarde is gestructureerde politieke controle vanuit een
centraal militair apparaat. Dit was noodzakelijk om grote bevolkingen
te kunnen beschermen. De gewone mens had minder zeggenschap,
om interne conflicten en opstand te voorkomen en om steden en
rijken tegen de buitenwereld te beschermen.
De vierde voorwaarde is de overgang van sociale en economische
wederkerigheid naar een distributieve levenswijze. Grote
handelstransacties konden niet uitgevoerd worden zonder een
gereguleerd systeem van verzameling en herverdeling. Ook moesten
deze transacties geregistreerd worden. Hiervoor werden systemen
en codes ontwikkeld, waaruit zich schrijfsystemen ontwikkelden.
De centrale administratie werd ondersteund door een bureaucratie,
formele wetgeving, verplichte vergoedingen en een officiële religie.
De vijfde en laatste voorwaarde is verbeterde interne en externe
communicatiesystemen. Dit stelde rijken in staat om sneller mensen,
goederen en informatie uit te wisselen.

HET BELASTINGSYSTEEM
1

Hoe werkt het
belastingsysteem? Gebruik
het internet om informatie
op de zoeken over het
belastingsysteem in het oude
Egypte, Griekenland, het
Romijnse Rijk en in het hier en
nu. Werk met een klasgenoot
samen om de volgende tabel
in te vullen en bespreek de
resultaten.

2

WIE HIEF DE BELASTING?
HET OUDE EGYPTE

HET OUDE GRIEKENLAND

ROMIJNSE RIJK

HIER EN NU

WAAR WERD HET BELASTINGGELD VOOR GEBRUIKT?
HET OUDE EGYPTE

HET OUDE GRIEKENLAND

ROMIJNSE RIJK

HIER EN NU

HOE WERKTE HET BELASTINGSYSTEEM?
HET OUDE EGYPTE

HET OUDE GRIEKENLAND

ROMIJNSE RIJK

HIER EN NU

Voor welke goederen en
activiteiten moet jij nu een
vorm van belasting betalen?
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Voedselproductie en voorraden

MENSEN
VERANDEREN DE
NATUUR
Innovaties in landbouw en
veehouderij

Onderstreep de drie elementen
die aan elkaar zijn gekoppeld
in de agrarische wereld en
herformuleer ze in drie zinnen
met onderwerp + werkwoord
(schrijf de drie zinnen op een vel
papier).

Fabricage en
metaalbewerking

3000 v.Chr. tot 1000 n.Chr. was een periode van innovatie op het gebied
van landbouw en veehouderij. Deze innovaties waren een reactie op
veranderingen in het klimaat, de omgeving en de beschikbaarheid van
grondstoffen. Mensen vonden de ploeg uit, gebruikten sleeën en karren
voor trekdieren en transportatie, maakten textiel van schapenwol en
ontdekten melkproducten, druiven en ander voedsel uit bomen zoals
dadels, olijven, vijgen en amandelen. Ook vonden er innovaties plaats op
het gebied van tweejaarlijkse en driejaarlijkse wisselteelt, domesticatie
van planten en dieren, landbouwterrassen, drainage, onkruid wieden,
mest, nieuwe ploegtechnieken en irrigatie. Deze innovaties maakten
landbouw efficiënter en zorgden voor voedseloverschotten. Dit
stimuleerde bevolkingsgroei, waardoor mensen op zoek moesten
naar nieuwe hulpbronnen en leefgebieden. De innovaties waren ook
essentieel voor de ontwikkeling van transport en handel. Dankzij
grotere voedselproductie en grondstofoverschotten konden dorpen
zich ontwikkelen tot stedelijke boerensamengemeenschappen.
Toen landbouw zich gevestigd had als de primaire voedselbron van
de wereld, onstond er een onomkeerbaar verband tussen steigende
voedselproductie, bevolkingsgroei en economische verandering.
Economische verandering was ook afhankelijk van innovaties op het
gebied van ambacht, zoals textiel, potten en keramiek, steenbewerking
en metaalbewerking. Rond 1200 v.Chr. werd ijzer het voornaamste
metaal voor gereedschap in de Vruchtbare Sikkel en later werd het
ook massaal gebruikt voor de productie van wapens en gereedschap in
de hele regio. Tegen 600 v.Chr. had ijzerbewerking zijn weg gevonden
naar Europa, Sub-Sahara-Afrika en het huidige India en China. Ijzer
stelde de boeren in deze regio in staat massaal ploegen en sikkels
te gaan gebruiken en het zou ook bepalend geweest kunnen zijn
voor de toename van oorlog in de Vruchtbare Sikkel. Ploegen en
sikkels stimuleerden de verspreiding van landbouwtechnieken die
voedseloverschotten produceerden. Deze technieken ontstonden in
de geïrrigeerde rivierbedden van de Vruchtbare Sikkel en verspreidden
zich naar regenachtige gebieden van Zuidwest-Azië, waaronder de
Levant en Anatolië, om uiteindelijk Europa te bereiken.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Voedselproductie en
voorraden
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Om hun randgebieden te beschermen en genoeg variatie aan diensten
en producten te kunnen bieden, moesten mensen in vroege steden
hun voedselproductie diversifiëren om het risico op misoogst
laag te houden. Ze cultiveerden meerden soorten gewassen en
gedomesticeerde dieren en vulden hun dieet regelmatig aan door te
jagen of verzamelen. Ze gebruikten verschillende strategieën om te
overleven. Akkers werden verdeeld in delen voor gewassen en delen
voor verweiding (het overbrengen van kuddes naar verschillende
weilanden voor de zomer en winter). Er werd op een gediversificeerde
manier gebruik gemaakt van het land. Tegelijkertijd begonnen mensen
voedsel op te slaan en handelsrelaties op te bouwen, zodat ze voedsel
konden uitwisselen met andere regio’s.
Sommige landbouwinnovaties uit deze tijd ontstonden als gevolg
van ernstige tekorten aan natuurlijke hulpstoffen. Zo ontstonden
verscheidene landbouwinnovaties in het Middellandse Zeegebied,
in de Vruchtbare Sikkel en in Zuidwest-Azië grotendeels als reactie
op voedseltekorten veroorzaakt door klimaatverandering. Er kwam
demografische druk op het vruchtbare land te staan. Tussen 2500
v.Chr. en 500 v.Chr. werd het klimaat in Zuidwest-Azië en de Vruchtbare
Sikkel steeds warmer en droger. Neerslag nam af en droogtes namen
toe. Er ontstond een sterke afname in vruchtbaar land dat geschikt
was voor landbouw. Bovendien zorgden veranderingen in de rivierloop
en periodieke droogte voor een afname aan oppervlaktewater voor
de landbouw. In de Vruchtbare Sikkel leidden het droge klimaat, lange
droogtes en watertekorten tot agrarische aanpassingen die ervoor
zorgden dat het beschikbare land ook geschikt gemaakt kon worden
voor de landbouw.

Correlaties met
klimaatverandering

Gebruik een encyclopedie
en noteer de betekenis van
‘sedentaire landbouw‘ en
’nomadische, pastorale
economie’. Houd deze
informatie in gedachten terwijl
je dit hoofdstuk bestudeert.

De gebieden met hoge bevolkingsdichtheid hadden innovaties nodig
om te kunnen overleven. Innovaties als nieuwe irrigatieprojecten
en kanalen, ondergrondse bewaterringssystemen die grondwater
vervoerden naar akkers en steden, faciliteiten voor de opslag van
graanoverschotten, drooglegging van moerassen en meren om
landbouwgrond te creëren, en het aanleggen van terrassen en andere
constructies ter voorkoming van erosie. Boeren die gebruik maakten
van regenval en veeboeren in de semi-aride regio moesten zich ook
aanpassen aan de veranderingen in het klimaat en de regenval.
De belangrijkste verandering was de overgang van sedentaire
landbouw naar een nomadische pastorale enonomie in verschillende
delen van Zuidwest-Azië, Noord Africa en de Sahel. Deze methode
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Rijken verruimen hun landsgrenzen

was geschikter in dit drogere gebied, omdat dieren als schapen en
geiten nu in een veel groter gebied konden grazen. Deze overgang naar
pastorale methodes was een ingrijpende ontwikkeling, omdat mensen
hun landsgrenzen begonnen te verschuiven als reactie op de groeiende
watertekorten en bevolkingsdruk.
Rijken verruimen hun
landsgrenzen

De Sumerische rijken

Stadstaten waren steden
geregeerd door een
koning of door een groep
notabelen waarvan de
bewoners georganiseerd
waren in een hiërarchische
structuur met verschillende
functies. Er waren
priesters, soldaten,
rechters, bestuurders
(die beslissingen van
de heerser uitvoerden),
ambachtslieden en
kooplieden. Als een
stadstaat sterker werd en
andere steden op hetzelfde
grondgebied begon te
onderwerpen, kon zo
een koninkrijk of een rijk
ontstaan.

Landbouw leidde tot nieuwe ontwikkelingen en nieuwe landsgrenzen.
Economische ontwikkeling groeide toen de landsgrenzen doorbroken
werden om onbewerkt land en natuurlijke hulpstoffen te vinden. De
stedelijke centra van deze grote rijken waren niet alleen afhankelijk
van de omliggende landbouwgrond voor hun voedselproductie, maar
ook voor de grondstoffen die ze nodig hadden om hun economische
rijkdom en macht te behouden. Rijken en steden breidden zich uit om
steeds meer middelen en grondstoffen te verzamelen. De volgende
voorbeelden zullen duidelijk maken hoe verschillende rijken op
verschillende manieren hun landsgrenzen uitbreidden en hoe ze daar
uiteindelijk aan ten onder gingen.
De oudste rijken bevonden zich in Sumer (Mesopotamië), waar zich
tussen 4000 en 3000 v.Chr. een conglomeraat vormde van voornamelijk
onafhankelijke stadstaten. Het ecosysteem in deze regio bestond uit
laagland dat kwetsbaar was voor overstromingen en droogte. Het
succes van het Sumerische Rijk hing dan ook af van hun controle over
het beschikbare water. Het water uit de Tigris en de Eufraatrivier bracht
ook grote hoeveelheden sediment en zout met zich mee, dat op het
land bleef liggen dankzij inefficiënte vormen van irrigatie. Uiteindelijk
werd het land hierdoor minder vruchtbaar en bleven alleen zoutpannen
over. De vruchtbare akkers van Mesopotamië transformeerden in een
dorre vlakte met wat kleine dorpjes. Het politieke centrum verschoof
naar het noorden, naar nieuwe machtsplatformen in Babylon en
Assyrië. De bevolking van Sumer werd verslagen door de ecologische
crisis die ze zelf veroorzaakt hadden.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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De Midden-Amerikaanse
rijken

Irrigatie betekent water
naar gecultiveerde velden
brengen via kanalen.
Bewatering betekent
water over gewassen en
planten gieten. Rivierwater
en grondwater bevatten
zout. Intensieve irrigatie
en bewatering kunnen
te veel zout op de grond
achterlaten, vooral in
warmere klimaten.
Zout vermindert de
vruchtbaarheid van de
bodem.

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen Wonen In Steden en Rijken

Andere voorbeelden van gevallen imperia zijn de Midden-Amerikaanse
rijken Teotihuacan (dichtbij de huidige Mexico-Stad) en de Maya’s in
het noorden van Centraal-Amerika. In Romijnse tijden (eerste tot vijfde
eeuw n.Chr.) was Teotihuacan de grootste stad op het Amerikaanse
continent en met een oppervlakte van 30 vierkante kilometer en meer
dan 150.000 inwoners was het ook een van de grootste steden ter
wereld op dat moment. Voedsel werd geproduceerd via een complex
landbouwsysteem met terrassen, irrigatie en bewatering. De bevolking
verliet deze plek in de zesde eeuw n.Chr.
De Mayacultuur, met een centrale overheid bestaand uit stadstaten,
bereikte iets later een hoogtepunt en takelde vervolgens snel af in de
achtste eeuw n.Chr. Door de groeiende behoefte aan grondstoffen
werden bossen en wilde dieren steeds verder teruggedrongen. Omdat
erosie de grond steeds minder vruchtbaar maakte, ontstonden er
interne spanningen tussen steden en sociale groepen.
De twee rijken gingen volledig ten onder aan overbevolking,
landbouwstagnatie en interne conflicten. Deze voorbeelden verklaren
hoe vele rijken aan hun eigen groei ten onder gingen, omdat de sociale
cohesie en hoeveelheid grondstoffen niet snel genoeg mee konden
groeien. Er werd geen duurzame oplossing gevonden.

Wat hadden de Maya’s en de
inwoners van Teotihuacan
moeten doen? Bestudeer hun
territorium (gebruik internet,
uw geografieboek en andere
informatiebronnen) en bedenk
een oplossing voor hun
probleem.
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De Egyptische en Chinese
rijken

De Egyptische en Chinese rijken

De Egyptische en Chinese rijken volgden een ander patroon. Zij werden
niet ten onder gebracht door interne conflicten of ecologische afbraak.
Egypte leefde van de Nijl en de vruchtbare slibgrond in de rivierbedden.
De boeren waren behoudener, waardoor minder verzilting ontstond
en bevolkingsgroei duidelijk langzamer was. Het ecologische systeem
werd nooit lang overbelast.
Net als Egypte was China ook rijk aan natuurlijke grondstoffen. De
diepe vruchtbare grond was minder gevoelig voor erosie. De landbouw
kon het groeiende grondgebied en de groeiende bevolking bijhouden
zonder te zwaar belast te worden.
De politieke geschiedenis in beide rijken bestond uit een
aaneenschakeling van dynastieën. De opkomst en val van deze
dynastieën was niet genoeg om de Egyptische en Chinese rijken te
doen wankelen, omdat de interne conflicten en ecologische druk niet
te hoog opliepen.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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TWEEJAARLIJKSE EN DRIEJAARLIJKSE WISSELTEELT
TWEEJAARLIJKSE
WISSELTEELT

Tweejaarlijkse wisselteelt is een vorm van landbouw waarbij maar de
helft van de akker gebruikt werd, terwijl de andere helft braak lag, en er
wordt jaarlijks tussen de helften gewisseld. Bij deze landbouwtechniek
kreeg het braakliggende land de kans te herstellen nadat gewassen de
mineralen en voedingsstoffen uit de grond gehaald hebben.

EERSTE JAAR

TWEEDE JAAR
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Tweejaarlijkse en driejaarlijkse wisselteelt

TWEEJAARLIJKSE EN DRIEJAARLIJKSE WISSELTEELT
DRIEJAARLIJKSE
WISSELTEELT

Driejaarlijkse wisselteelt gaat op dezelfde manier, maar gebruikt drie
akkers en verschillende gewassen. Op één veld groeide meestal een
lentegewas, op een tweede veld groeide een zomer- en herfstgewas, en het
derde veld bleef leeg. Ieder jaar roteerde de boer de gewassen tussen deze
velden.

EERSTE JAAR

TWEEDE JAAR

DERDE JAAR

Stel je voor dat je tarwe wil kweken, je hoofdvoedsel, en erwten of
pompoenen. Geef aan hoe drie jaar voorbij zouden gaan met behulp
van tweejaarlijkse wisselteelt. Geef vervolgens aan hoe drie jaar
voorbij zouden gaan met behulp van driejaarlijkse wisselteelt.
Teken de gewassen in de cirkels aan de linkerkant en vergeet niet
een veld braak te laten liggen. Hoeveel voedsel heb je na twee
jaar geproduceerd met tweejaarlijkse wisselteelt? En hoeveel met
driejaarlijkse wisselteelt?

ZAAIEN IN DE LENTE
PEA

FAVA
BEAM

SOY

ONION

CORN

SQUASH

POTATO

SORGHUM

SUNFLOWER

BEETROOT

RYE

CABBAGE

WHEAT

GARLIC

SPINACH

PARSLEY

RADISH

CARROT

TURNIP

RADICCHIO

ZAAIEN IN DE HERFST

BRAAKLIGGEND LAND

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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DE SJADOEF
Op deze Egyptische
muurschildering staat een
irrigatiehulpmiddel: een
sjadoef. Sjadoefs werden in
het oude Egypte en Soemer
gebruikt vanaf het derde
millennium v.Chr. Het was
een populair hulpmiddel dat
zich door Afrika en Eurazië
verspreidde en nu nog steeds
gebruikt wordt. Een sjadoef
is een frame met een lange
paal die heen en weer kan
schommelen. Aan de ene
kant van de paal hangt een
emmer en aan de andere
kant hangt een zware steen
(of een ander gewicht). De
steen is een tegenwicht voor
de hefboom. Door dit gewicht
is er weinig spierkracht voor
nodig om de emmer in de
rivier te dopen en weer op
te tillen. De paal kan opzij
geduwd worden (op een
draaipunt), en de emmer kan
omgekeerd worden om het
water in een kanaal te gieten.
Het water kan vervolgens
door de kanalen naar de
akkers vloeien.

Bekijk de afbeeldingen en schrijf het nummer naast de juiste locatie op de
kaart.
1

2

Shadoef in
Egypte (heden)
4

3

Shadoef (Paecottah)
in India (19e eeuw)
5

Shadoef in
Hongarije (heden)

Shadoef in
China (heden)
6

Shadoef in
Oekraïne (heden)

Shadoef in Canada
(19e eeuw)
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Mensen in beweging

MENSEN IN
BEWEGING
De Egyptische en Chinese
rijken

De landbouwinnovaties en verhoogde voedselproductie die ten
grondslag lagen aan de stadstaten en rijken zorgden ook voor een
continue bevolkingsgroei. In 3000 v.Chr. bestond de wereldbevolking
uit 50 miljoen mensen; tegen 1000 v.Chr. was dit verdrievoudigd tot
150 miljoen en tegen 1 n.Chr. was het waarschijnlijk gestegen tot 250
miljoen. Na het jaar 1 groeide de bevolking steeds langzamer, zodat
het aantal mensen tegen 1000 n.Chr. waarschijnlijk ongeveer gelijk
was aan de bevolking in 1 n.Chr. Mondiale bevolkingsgroei was echter
niet overal gelijk. Tijdens deze lange periode waren er groeispurten en
afnames. Periodieke hongersnoden, invasies en plagen decimeerden
hele bevolkingsgroepen, maar soms kon de populatie herstellen. In
deze periode was het haast onmogelijk voor samenlevingen om met
problemen om te gaan die veroorzaakt werden door overpopulatie en
voedseltekorten. De uitputting van de grond en grondstoffen leidden
tot ontbossing en bodemerosie.

WERELD- EN REGIONALE BEVOLKING
3000 v.Chr. 1 n.Chr.
60

252

200
3000 v.Chr.
600 1 n.Chr.
1000 200

60

257 60 208 252 253 257

20

WERELD

WERELD

WEST-EUROPE

WEST-EUROPE

31

44

22

31

30

44

2

OOST-EUROPA EN
NOORD-AZIË

OOST-EUROPA EN
NOORD-AZIË

12

13

11

12

13

13

1

CENTRAAL- EN
ZUID-AZIË

CENTRAAL- EN
ZUID-AZIË

170

158

134 170 152 158

13

AFRIKA

AFRIKA

26

30

24

26 39

30

2

AMERIKA

AMERIKA

12

11

16

12

18

11

1

OCEANIË

OCEANIË

1

1

1

1

1

1

1

(in miljoenen, geschat)

Bron: Livi-Bacci (1997); *Bron: McEvedy and Jones (1978)

1

Vul in: Tussen 3.000 v.Chr. en 1 n.Chr. is de wereldbevolking verveelvoudigd
12,4 keer
4,2 keer
In de 1000 jaar daarna, de wereldbevolking:
Nam niet toe
Naam aanzienlijk toe

2

Vergelijk de gegevens met betrekking tot Europa, Azië en Afrika. Wat gebeurde
er in deze gebieden tussen 200 en 600? Bekijk nu de gegevens over Amerika
en Oceanië. Wat was de demografische trend op deze continenten tussen 400
v.Chr. en 1000?

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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De opkomst van steden

Verstedelijking door
grensuitbreiding

Verstedelijking
verwijst naar een
bevolkingsverschuiving;
veel mensen verhuizen van
het platteland naar de stad
om daar te wonen en te
werken.

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen Wonen In Steden en Rijken

Regionale economieën moesten blijven zoeken naar nieuw land
en grondstoffen om de bevolkingsgroei bij te houden die hun
landbouwinnovaties te weeg hadden gebracht. In een aantal
belangrijke regio’s creëerden landbouwinnovaties echter grote
overschotten tussen 3000 v.Chr. en 1000 n.Chr. Deze overschotten
werden geïnvesteerd in de opbouw van steden, handelsnetwerken en
een diversificatie van economische activiteiten. Dit stelde meer landafhankelijke rijken in staat zich te ontkiemen en te bloeien. Agrarische
rijkdom, bevolkingsgroei en economische voorspoed vormden de
basis voor de belangrijkste ontwikkeling uit deze tijd: de opkomst van
steden.
Een van de belangrijkste economische ontwikkelingen uit deze tijd
was het ontstaan van economische stelsels en rijken rond stadskernen.
Economische ontwikkeling was een essentiële stap naar verstedelijking.
De bevolkingsdichtheid had grote invloed op de wijze waarop
grondstoffen gebruikt werden. Het economisch en politiek succes van
een stad was afhankelijk van de locatie. Steden waren voornamelijk te
vinden in vruchtbare gebieden waar voedseloverschotten geproduceerd
konden worden, dichtbij grensgebieden waar veel grondstoffen te
vinden waren en grenzend aan grote handelsroutes. Stedelijke rijken
waren afhankelijk van grensuitbreiding. Om hun rijkdommen, macht en
economische vooruitgang te behouden, moesten ze steeds weer op
zoek naar meer land, grondstoffen en arbeidskrachten. Dit doel werd
bereikt door het veroveren van nieuwe gebieden met veel grondstoffen
en arbeidskrachten en door handel.

HET BELANG VAN DE LOCATIE VAN STEDEN
Waar liggen de steden in jouw land?
Gebruik een kaart (schaal tussen 1:1.000.000 en 1:10.000.000) en selecteer
vijf grote steden ver weg van elkaar. Kijk naar de kaart en vul vervolgens
een tabel in met de volgende gegevens

1

rivieren dicht bij de stad (indien aanwezig)
zee en havens dicht bij de stad (indien aanwezig)
valleien en bergen die de stad passeren (indien aanwezig)
natuurlijke hulpbronnen (ondergrondse hulpbronnen, bossen,
gecultiveerde velden, etc.) in de buurt van de stad
hoofdwegen die in verschillende richtingen van de stad vertrekken

2

Beantwoord dan het volgende: Hoe functioneert de locatie van een stad voor
zijn economische leven en zijn ontwikkeling?

112
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 1 VERSCHUIVENDE GRENZEN:
VAN JAGER-VERZAMELAARS TOT WERELDRIJKEN

Continue bevolkingsgroei

Beroepsbevolking verwijst
naar alle leden van een
sociale groep of organisatie
dat kan werken.

Dagelijkse vormen van verzet
zijn vormen van individueel
verzet tegen elke vorm van
autoriteit, met weinig of
geen enkele coördinatie.
Het zijn vormen van
weerstand op korte termijn
in het leven van mensen,
meestal arbeiders,
om te ontsnappen aan
autoriteit en om hun
leefomstandigheden te
verbeteren. Voorbeelden
omvatten diefstal,
sabotage, doen alsof je
meewerkt, getreuzel en
veinzen van onwetendheid.
Dagelijkse vormen van
weerstand zijn onderdeel
van onze alledaagse
leven. Denk bijvoorbeeld
aan kinderen die iets niet
willen doen en doen alsof
ze hun ouders niet hebben
gehoord... Dit heb je vast
wel eens gedaan!

Verstedelijking door grensuitbreiding

Het uitbreiden van hun landsgrenzen was essentieel voor de
ontwikkeling van rijken. In de meeste gevallen waren grensgebieden
geen lege vlaktes; het ware onveilige gebieden die bol stonden
van conflicten tussen expansiegerichte machtsblokken, zowel
steden als rijken, en autonome mensen. Door de ontwikkeling van
rijken ontstond er een sterk contrast tussen centraal bestuurde
bevolkingsgroepen en onbestuurde randgebieden. Deze randgebieden
werden bewoond door vluchtelingen, nomadische volken wiens
bronnen van levensonderhoud - jagen, verzamelen, zwerflandbouw,
vissen, schapen en geiten - moeilijker te controleren waren en
mensen die geen onderdeel wilden zijn van de beroepsbevolking in
de rijken. Grensgebieden stimuleerden de groei van rijken, omdat ze
een bron waren van nieuwe rijkdommen. Tegelijkertijd vervulden de
grensgebieden een sociale functie: de elite wilde zich blijven afzetten
tegen de natuurlijke orde en bleef hun steden daarom steeds verder
uitbereiden. Economische groei ging gepaard met grensuitbreiding en
leidde tot een stedelijke bevolking bestaande uit een elite, soldaten,
priesters, ambachtslieden en handelaren.
Steden werden centrale knooppunten voor de landbouweconomie
in samenlevingen van 3000 v.Chr. tot 1000 n.Chr. Het produceren
van voedseloverschotten was essentieel voor deze steden. De
groeiende stedelijke bevolking had steeds grotere voedselvoorraden
nodig. Om deze ontwikkeling te stimuleren werd het omliggende
platteland getransformeerd tot productieve akkers met behulp van
technologische expertise die de oogst vergrootte. De groeiende
steden werden een bron van innovatie. Deze innovatie leidde
tot fundamentele veranderingen in landbouwtechnieken en
productiviteit. Toch bleef economische groei afhankelijk van het
vinden van nieuwe grondgebieden om te cultiveren. Deze steden
waren niet alleen afhankelijk van de omliggende landbouwgrond voor
hun voedselproductie, maar ook voor de grondstoffen die ze nodig
hadden om hun economische rijkdom en politieke macht te behouden.
Als een stad eenmaal gesticht was, leek uitbreiding vanzelfsprekend,
zowel in grootte als in macht.
Deze uitbreiding, met als doel het verkrijgen van nieuwe grondstoffen
en arbeidskrachten, creëerde constant conflicten, zowel tussen steden
en autonome gebieden als tussen steden zelf. Grensuitbreiding was
geen soepel, linear proces. Integendeel, het ging gepaard met conflicten
en dagelijks verzet tegen de groeiende macht van steden en rijken.
Sommige boerengemeenschappen zetten zich af tegen de grote
steden en rijken in dit tijdperk en sommige samenlevingen waren niet

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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afhankelijk van sedentaire landbouw. Er ontstonden drie invloedrijke
“nomadische” gemeenschappen in Europa en Azië: de nomaden van
de Eurazische steppen, Scandinavische Vikingen, en de Arabische
woestijnvolken en Noord-Afrikaanse Berbers. De Vikingen en pastorale
nomaden vonden nieuwe leefgebieden en grondstoffen door zich uit
te bereiden naar de Eurazische steppen, het Arabische Schiereiland
en Noord-Afrika. De steppenomaden en woestijnvolken ontwikkelde
pastorale levenswijzen gebaseerd op het houden van vee op grasland
en seizoensgebonden migratie door grote gebieden. De nomadische
levenswijze bood ook ruimte voor plundering en handel. Nabijgelegen
boerennederzettingen waren aantrekkelijke doelwitten voor het
plunderen van voedsel, goud, juwelen en andere rijkdommen of zelfs
slaven.

NOMADEN IN HET HEDEN

1/2

Er bestaan vandaag de dag nog veel verschillende nomaden. Er zijn
nomadische jager-verzamelaars, die naar nieuwe plekken trekken als er
niet genoeg voedsel en grondstoffen meer te vinden zijn in hun huidige
leefgebied. Veel nomadische volken zijn pastoraal: ze migreren op zoek naar
nieuwe weiden voor hun vee en nieuwe mensen om mee te handelen.

Pygmeën, managers, Altaj,
Ierse zigeuners, politici, Fulbe,
architecten, Lakota, Inuït,
elektrotechnisch ingenieurs,
Sansi, chirurgen, Jakoeten,
Tasmaniërs, Yanomami, Sinti,
Masai, Yörük, Mongols, Sami,
Abdal, financieel adviseurs,
Bede/Manta, Romani.

Zogenaamde “rondtrekkende nomaden” zijn mensen die zich niet thuis
voelen op één bepaalde plek; ze identificeren zich met een groep die
constant beweegt en migreert. Ze verdienen hun brood met de handel
en handenarbeid en ze vormden stabiele verhoudingen met de andere
volken in de gebieden waar ze woonden. Uiteindelijk pasten mensen met
een nomadische levenswijze zich aan aan het professionele leven in veel
geïndustrialiseerde landen met een ontwikkelde tertiare sector. Een of
meerdere volwassenen van de familie verhuisde naar een nieuwe stad om
een carrière te ontwikkelen.
Dit zijn een aantal van de nomadische volken die nu nog de wereld
rondtrekken. Ga online op onderzoek uit om de nomaden op de juiste plek in
het schema op de volgende pagina te zetten. Zet de getallen op de juiste plek
op de kaart op de volgende pagina (mensen uit de vierde groep kunnen op
een zelfgekozen plek geplaatst worden).
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Nomaden in het heden

NOMADEN IN HET HEDEN

2/2

Jager-verzamelaars
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

15

16

17

18

Veehouders
7

Zwervende nomaden
13

14

Professionals

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Conflicten tussen nomaden
en sedentaire groepen

De nomaden in Noord-Afrika
en het Arabische Schiereiland

De Eurazische nomaden

DE AARDE KOLONISEREN: Mensen Wonen In Steden en Rijken

Nomaden volgden lange migratieroutes, waardoor ze ideale
tussenpersonen waren voor de handel. Vikingen woonden langs de
kust van Scandinavië en domesticeerden ook gewassen en vee, maar
omdat hun klimaat en grond relatief slechter was, vulden ze dit aan
met handel en plunderingen. Als gevolg werden Vikingen grote
zeevaarders en legden ze enorme afstanden af om te plunderen
en handelen. Daarom staan de Vikingen tussen 3000 v.Chr. en 1000
n.Chr. bekend om hun regelmatige nomadische invasies van steden
en koninkrijken die voornamelijk leefden van sedentaire landbouw.
Deze conflicten waren meestal afhankelijk van verschillende factoren.
Voor nomadische volken was het vaak aantrekkelijk om nieuwe
gebieden te veroveren die rijk waren aan grondstoffen, vooral als het
“sedentaire centrum” dat deze rijkdommen beheerde politiek en
militair zwakker was. In hun zoektocht naar meer landbouwgrond en
grondstoffen werden nomadische territoria vaak geannexeerd door de
steden en rijken, waarbij de locale bevolking ontzet werd. Hierdoor
ontstonden regelmatig conflicten tussen nomaden en sedentaire
boerengemeenschappen.
Nomaden uit Noord-Afrika en het Arabische Schiereiland waren
essentiële tussenpersonen op de handelsroutes in Zuidwest-Azië en
het Arabische Schiereiland. Deze routes ontstonden dankzij handel
tussen het oosten en het westen. Dankzij hun aandeel in handel over
het hele continent, verkregen een groot aantal nomadische stammen
veel rijkdom en militaire macht. Deze stemmen verenigden zich
uiteindelijk in een machtig rijk als gevolg van de opkomst van de profeet
Mohammed en de Islam. Tegen 1000 n.Chr. waren de Islamitische
kalifaten en regering in dit rijk in het bezit van de meest winstgevende
landbouwgronden en handelsroutes in het westelijk halfrond.
De jagers en herders die woonden in de Europese en Aziatische
steppen werden langzaam steeds nomadischer, omdat ze zich moesten
aanpassen aan hun omgeving. De Eurazische nomaden domesticeerden
paarden en hun economische en militaire macht werd afhankelijk van
de paardenhandel en ruiterij. Omdat deze stammen zich steeds verder
uitspreidden door de Eurazische steppen van Centraal Azië, Mongolië
en Oost-Europa, kwamen ze steeds vaker in strijd met elkaar en met
nederzettingen.
De turbulente geschiedenis van de nomaden die vanaf de eerste
eeuw v.Chr. in de Eurazische steppen leefden suggereert dat ze drie
hoofddoelen hadden. Ten eerste wilden ze hun grasland en leefgebied
beschermen en waar mogelijk uitbreiden, ten koste van andere
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De Zijderoute

nomaden en naburige boerennederzettingen. Ten tweede wilden ze
de controle over belangrijke handelsroutes, vooral de winstgevende
Oost-West routes. Ten derde maakten ze misbruik van hun zwakkere
buren door beslag te leggen op hun landbouwgrond en grondstoffen.
Dit leidde vaak tot het ontstaan van nieuwe rijken. Op deze manier
waren grondstoffen essentieel voor de politieke en economische
macht van de Eurazische nomaden, zowel op directe wijze door het
veroveren van vruchtbaar land als op indirecte wijze door hun invloed
op de handelsroutes.
DE ZIJDEROUTES (ROND 1e EEUW)
Sarmatië
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andere routes

stad op een andere route
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stad op de zijderoute
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Ningbo

Fuzhou
Quanzhou
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Wuwei

Dunhuang
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Guangzhou

Mathura

Pataliputra
Tamluk

olf
India
Amaravati

Óc Eo
Machilipatnam

Aden

Indische Oceaan

De Zijderoute was van grote invloed op de vormgeving van
internationale handelsroutes. Deze Zijderoute was een netwerk van
wegen die een aansluiting vormde tussen Azië en Europa; het verbond
markten in het Chinees Laagland met India en het Middellandse
Zeegebied. De eerste wegen werden aangelegd rond 450 v.Chr. toen
het huidige Iran en Turkije deel uitmaakten van het Perzische Rijk.
Deze routes bleven bestaan tot het midden van de vijftiende eeuw
toen ze gesloten werden door het Ottomaanse Rijk. Mensen reisden
twee duizend jaar lang via deze routes, door woestijnen en bergen, op
paarden en kamelen. De wegen waren erg geschikt voor de uitwisseling

De Zijderoute

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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van goederen, kennis, geloofsovertuigingen en ziektes. Technologie was
een reisgenoot van plagen en religies; zijde en wol waren metgezellen
van de wiskunde. De Zijderoute was ook de eerste grote verbinding
tussen verschillende wereldbeelden in verschillende rijken. Het was niet
alleen een wegennetwerk; het was een verbinding van handelsposten
op strategische plaatsen die zorgden voor een gestroomlijnde opslag,
uitwisseling, transport en herverdeling van goederen. Het was een
levendige omgeving waar mensen rustten, praatten, dronken, plannen
maakten en informatie uitwisselden. Het was een pad voor menselijke
vooruitgang.
Uitwisseling van kennis en
religies

Rijkdom was niet het statische resultaat van machtige steden;
rondreizende mensen waren verantwoordelijk voor het uitwisselen van
luxegoederen en basisbenodigdheden. Deze uitwisseling van ideeën en
innovaties creëerde het eerste netwerk dat baat had bij contact tussen
nederzettingen en migranten en de verspreiding van religies als het
Boeddisme in Azië. Steden waren niet de enige spelers op dit toneel:
commerciële netwerken bestonden uit dorpen, steden en staten
die een steeds groeiende hoeveelheid goederen uitwisselden. Deze
connecties zorgden voor meer ongelijkheid binnen samenlevingen en
nieuwe sociale hierarchieën.

CONTROLE EN MACHT
Lees dit fragment uit
The Origin of the City by M. Liverani
(1986).
Reflecteer even op de tekst en
bespreek hem vervolgens met je
klasgenoten: Welke verschillen
zijn er tussen een gemeenschap
op het platteland en in de stad als
het gaat om de macht en controle
behouden? Welke invloed had de
diversiteit van de eerste steden op
de machtsverhouding en het beheer
van bezittingen?

De functie van de politiek is de mogelijkheid om keuzes de maken
voor de hele gemeenschap. In een neolitisch of chalcolitisch dorp
was deze politieke functie niet heel ver ontwikkeld. Mensen wilden
dat hun gemeenschap altijd op dezelfde manier bleef voortbestaan.
Een gemeenschap was een verzameling van groepjes die allemaal
hetzelfde deden: als één groepje wegviel, kon de rest gewoon blijven
voortbestaan. De oudsten namen samen de beslissingen: zij waren
het hoofd van hun familie, zij hadden verstand van het verleden en
bewaakten de tradities. Het ging anders in de proto-staten rond de
steden; in deze groepen bestonden socio-economische verschillen
(tussen bevoorrechte en uitgebuitte groepen). Binnen dit systeem
was elk onderdeel essentieel: niemand kon wegvallen. Daarnaast
worden er niet steeds dezelfde beslissingen gemaakt. Soms is een
verandering beter voor de productiviteit; hiervoor moet het systeem
gericht zijn op ontwikkeling. Soms zorgen deze beslissingen voor
ongelijkheid: een bepaalde groep maakt winst met de uitbuiting
van anderen. Een enkele persoon (de koning) heeft de macht om
beslissingen te maken, met advies van een aantal ambtenaren
die verstand hebben van specifieke delen van de overheid. Als
een beslissing voor de hele gemeenschap moet gelden, moet
overeenstemming soms afgedwongen worden.
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De ontwikkeling van de wiskunde

DE ONTWIKKELING VAN DE WISKUNDE
EGYPTE

GRIEKENLAND

MESOPOTAMIË

INDIA

ISLAMITISCHE
WERELD
CHINA

MIDDENAMERIKA

EUROPA

4000 v.Chr.

3500 v.Chr.

3000 v.Chr.

Oude
Egyptische
hieroglyfen
voor cijfers

2500 v.Chr.

Sumerische
wigvormige
cijfers

Harappaperiode
wiskunde

2000 v.Chr.

1500 v.Chr.

Moskouen Rhindpapyrussen

Eerste
Babylonische
dynastie

Vedische
wiskunde

1000 v.Chr.

500 v.Chr.

Begin
van Chinese
praktische
wiskunde

Griekse
klassieke
p er i od e
Hellenistische wiskunde en
de Alexandrische school

1

Shangen Zhouwiskunde

Perzische
wiskunde

Seleucidische
dynastie
wiskunde
Van Hannaar Tangwiskunde

Indiase klassieke
wiskunde

500

Indian
medieval
maths

1000

Arabische
wiskundige
tradities
tot aan
al-Khwarizmi's
Al-jabrboek

1500

Mayacijfersysteem
gebaseerd op 20

Van
Songnaar Mingwiskunde
Moderne
wiskunde

Bron: B. Iannamorelli,
Matematica è intercultura,
retrived from the web
(adapted).

In deze tabel staat de geschiedenis van de evolutie van numerieke systemen in
de oudheid. Kies een partner, lees de tabel verticaal en leg in je eigen woorden
uit hoe wiskunde ontwikkelde bij elke groep mensen. Lees de tabel vervolgens
horizontaal en speculeer over de manier waarop mensen uit verschillende
regio’s tussen 3000 v.Chr. en 1600 n.Chr. met elkaar in contact kwamen om
kennis uit te wisselen en de wiskunde te ontwikkelen.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID
Rijken groeiden en het aantal concurrerende sociale groepen groeide
mee. Gemeenschappen werden diverser en rijkdom werd niet
gelijk verdeeld. Overschotten geproduceerd door boeren werden
ingenomen door de maatschappelijke bovenlaag. Maatschappelijke
en persoonlijke verhoudingen werden complexer. Er ontstond
steeds meer interne spanning. In boerengemeenschappen en steden
ontstonden verschillende groepen die ieder wilden vechten voor hun
eigen belangen en beslissingsrecht. Er waren belangengroepen voor de
elite, handelaren, priesters en boeren. Iedere groep had waarschijnlijk
andere doelen en ambities en ieder groepslid zelf had ook hun eigen
doel. Toen wederkerigheid plaatsmaakte voor handel, ontstond er
steeds meer economische ongelijkheid, vooral in steden.

Diversificatie in
samenlevingen

Deze spanning tussen het centrum (de stad) en de periferie
(omliggende agrarische gebieden) was een groot probleem voor
landbouwrijken. Lokale leiders verzamelden de opbrengst van lokale
boeren en handelsbelasting en ze kwamen in de verleiding om zichzelf
deze winst toe te eigenen. Ze gebruikten dit geld voor de aanschaf
van luxegoederen en voor het afbetalen van hun bedienden, soldaten,
priesters en familieleden. Ze verzamelden het geld en de eigendommen
van de boeren en brachten alles naar de steden. Invorderaars en hun
soldaten zorgden ervoor dat de boeren betaalden.
In bijna elke samenleving waren plattelanders de laagste of op één na
laagste sociale rang. Er waren vrij weinig plaatsen waar boeren gelijke
rechten en macht hadden, of waar ze in ieder geval beslissingsrecht
hadden. In deze rijken en samenlevingen stonden de steden boven het
platteland en de stadsmensen boven de boeren.
Belasting, militaire
onderdrukking en opstand

Toen de opbrengst vanuit de grensgebieden afnam, zette de stad meer
druk op het platteland. Boeren werden minder beloond voor hun werk;
dit leidde tot ontevredenheid en opstanden, waardoor de militaire
uitgaven van het rijk nog verder stegen. In veel rijken ontstonden
periodieke problemen en bloederige opstanden. Voor een leger had
je geld en goedbetaalde soldaten nodig. Slechtbetaalde soldaten
werden uiteindelijk bandieten en vormden een bijkomende dreiging
voor zowel de boeren als de machtscentra. Plunderende bandieten en
huurlingen vormden een roestlaag op de fragiele structuur van deze
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rijken. De machtsverhoudingen waren ontzettend breekbaar. Een
opeenvolging van noodsituaties, zoals oorlogen, plagen en ontvolking
bracht vaak de volledige samenleving ten val. In China leek er iedere
twee tot drie eeuwen een combinatie van plagen, natuurrampen
(enorm versterkt door roofbouw en ontbossing) en politieke chaos
plaats te vinden. Boeren vluchtten om te ontsnappen aan belastingen
en verhongering, opbrengsten daalden, irrigatiesystemen werden niet
goed onderhouden, onbetaalde soldaten werden bandieten, en ziektes
liftten mee op deze rondtrekkende mensen.

Opstanden in boerenrijken

Een staking is
gecoördineerde weigering
om te werken of een
stiptheidsactie (om
het werk te vertragen),
georganiseerd door een
bond als een vorm van
protest om hun loonniveau,
arbeidsomstandigheden,
werktijden, eten en
accommodaties etc. te
verbeteren.

Naast opstanden maakten mensen ook gebruik van andere vormen
van verzet. Een onderbreking van het werk zorgde voor slechte oogst
en boeren begonnen in te zien dat een onderbreking - een staking een effectieve vorm van protest kon zijn. De eerste gedocumenteerde
staking werd beschreven op papyrus door Amennakht, in Deir El
Medina, in de tijd van Ramses III in 1170 v.Chr. De arbeiders waren
steenhouwers, stukadoors en waterdragers die werkten aan de bouw
en decoratie van koninklijke tombes en tempels.
De arbeiders waren zo geïrriteerd door vertraagde bevoorrading dat
ze stopten met werken. Ze gingen naar hun plaatselijke ambtenaren
om hun rantsoenen op te eisen. Dorpsleiders probeerden de vrede te
bewaren, maar ze weigerden weer aan het werk te gaan tot er voldaan
werd aan hun eisen. Volgens Amennakht waren de opzieners hier niet
op voorbereid, omdat ze dit nog nooit eerder hadden meegemaakt. De
arbeiders in Deir el Medina hadden gewonnen. Er zijn aanwijzingen dat
deze succesvolle staking een voorbeeld werd voor andere arbeiders in
de corrupte tijd van Ramses III.
Oproer, conflicten en stakingen waren de grootste vormgevers van
deze geschiedenis. Soms steeg de voedselproductie in een periode
van relatieve voorspoed, maar dan groeide de bevolking mee. De
meeste overschotten werden gebruikt als luxegoederen voor een
kleine elite, kunstobjecten voor religieuze doeleindeinden of voor het
markeren van ambitie en status, of militaire objecten ter verbetering
van de wapens van professionele legers. Voor het grootste deel van
de bevolking had deze innovatie weinig effect op hun besteedbaar
inkomen of manier van leven. Tegelijkertijd groeide het aandeel
mensen dat onderdeel was van de elite, waardoor er meer druk kwam
te staan op de beschikbare middelen.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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De meeste mensen, 80% of meer van de bevolking, waren boeren.
Sommige boeren hadden recht op hun land, als eigenaar of huurder,
maar de meesten niet. In de eerste rijken was het land vaak in bezit van
een collectief of de elite. Privébezit was zeldzaam. Sommige boeren
werden steeds ingehuurd door dezelfde eigenaren, terwijl anderen
geen vaste werkplek hadden. Mensen konden land bezitten (privé of
collectief), huren of alleen bewerken. Op deze manieren werd het land
gebruikt om voedseloverschotten te produceren voor de elite.
De volgende voorbeelden geven aan hoe landbezit soms collectief
was en op andere plekken steeds meer plaatsmaakte voor privébezit.
Er is geen bewijs voor privébezit in de culturen van de Yoruba, Inca, in
het vroege China of in de Vallei van Mexico.

Patrilinealiteit is een
verwantschapssysteem
gebaseerd op mannelijke
afkomst. Het gaat meestal
om de erfenis van
eigendommen, rechten,
namen of titels door
personen die verwant zijn
via de afkomst van hun
vader.
Endogamie is het huwelijk
van mensen die tot een
specifieke groep behoren,
zoals vereist door de
gewoonte of de wet.
Bijvoorbeeld een huwelijk
binnen dezelfde etnische of
religieuze groep, of binnen
dezelfde sociale klasse.
Een familiebedrijf is een
bedrijf waarvan de leden
verbonden zijn door
verwantschap en waarbij
ze samenwerken en
samenleven.

De Yoruba ontwikkelden grote boerderijen op collectief beheerd land
dat bewerkt werd door patrilineale families. Als een familie verhuisde
of het laatste familielid doodging, werd het land teruggegeven aan de
gemeenschap, zodat een andere familie het kon gebruiken.
In de Incagemeenschap hoorden boeren bij een ayllu, een endogame
familiegroep die het land gezamenlijk bezat. Sommige boeren waren
gebonden aan land dat onder beheer stond van de staat of een
andere elite. Deze boeren betaalden geen belasting, maar de meeste
voedseloverschotten gingen direct naar de eigenaars van het land;
deze boeren waren beduidend minder welvarend dan de boeren die
hun eigen land bezaten.
In de Vallei van Mexico lag zowel land beheerd door de elite als
collectief beheerd land. De elite breidde hun controle over het land
steeds verder uit, om zwakkere buren van andere steden uit te kunnen
buiten.
In China vormden boeren familiebedrijven wiens leden in een
nederzetting woonden en op nabijgelegen land werkten.
In Mesopotamië werd privéland ook steeds gebruikelijker, terwijl
gezamenlijk landbezit afnam.
In het Oude Rijk van Egypte werd land beheerd op collectieve
wijze, in privécapaciteit en door de elite. Het grootste verschil met
Mesopotamië was dat het meeste land uiteindelijk onder zeggenschap
stond van de koning of de elite.
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Bezit van grondstoffen en
arbeid

Patriarchie beschrijft een
maatschappelijk systeem
waarin mannen de macht
hebben en vrouwen er
grotendeels van worden
uitgesloten.
Incorporatie betekent
inclusie, wat het resultaat
is van het toevoegen van
iets (zoals land) aan een
geheel.

De toe-eigening van welvaart

De toe-eigening van welvaart

Steden, rijken, handelsroutes en nieuwe grensgebieden waren het
resultaat van een strak georganiseerde samenleving met strenge
controle over arbeid en middelen. Deze samenleving werd steeds
minder gelijk en was afhankelijk van verschillende vormen van
onderdrukking en uitbuiting. Rijken hadden bureaucraten, technologie
en legers nodig om hun territorium te kunnen behouden. Het kostte
veel tijd voordat de leiders van deze rijken wisten hoe ze deze grote
gebieden en onwillige groepen moesten besturen. De elite eigenden
zich veel rijkdommen toe.
Het immobiliseren van boeren was de meest voorkomende manier om
voor een stabiele voedselproductie te zorgen. De plattelandsbevolking
zat vast aan het land en aan de monocultuur. Sedentaire landbouw
bevorderde de ontwikkeling van duidelijker afgebakende
eigendomsrechten, permanente nederzettingen en het overwicht van
patriarchale familiebedrijven. Incorporatie en controle maakte de
natuur tot een eigendom.
Boeren werkten op land dat beheerd werd door eigenaars. Er werd
belasting geheven op de producten en de organisatie was gebaseerd
op een patriarchaal systeem. Het was mogelijk om aan dit systeem
te ontsnappen. Buiten de kern was de territoriale macht van deze
landbouwrijken nauwelijks aanwezig en tot het tweede millennium
n.Chr. woonden grote delen van de bevolking buiten de staten of in
losser georganiseerde rijken. Deze tussenliggende gebieden waren
vaak opgedeeld in kleine steden, dorpen en familiestammen die
hun eigen, minder starre vorm van landbouw ontwikkelden. In deze
tussenliggende gebieden waren mensen minder onderhevig aan de
regulatie van de elite en hun belastingen.
De overdracht van welvaart was gebaseerd op de verdeling van land
over belangrijke mensen of instituten, het innen van huur voor het
gebruik van het land, deelpacht, het heffen van belasting over het
land of de productie, belasting over de verkoop of het transport van
goederen en retributies in ruil voor rechterlijke beslissingen en andere
diensten. Door het toepassen van deze maatregelen in verschillende
combinaties, lukte het de elite om zich de meeste rijkdommen toe te
eigenen die de boeren produceerden.
Zo was het bijvoorbeeld voor de Yoruba, die voldoende vruchtbaar land
tot hun beschikking hadden. Rijke en machtige individuen gebruikten
slaven en schuldenaars als arbeiders op grote delen gemeenschappelijk

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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land en streken zelf de winst op. Het was zo geregeld dat de elite de
voedseloverschotten verzamelden.

Opbrengst van landbouw

Patriarchale systemen

Daarom waren er veel vroege samenlevingen waarin de elite verdiende
aan het land dat gebruikt werd voor het onderhouden van leiders,
tempels, invloedrijke families en ambtenaren. Voedsel dat op dit land
verbouwd werd ging naar deze begunstigden (leiders, ambtenaren,
etc.) Deze plekken stonden meer voedsel af dan gebieden die in
collectief of privébezit waren. Het Incarijk was niet het enige rijk dat
gebruik maakte van onbetaalde en onvrije arbeid om hun elite en
landeigenaren van voedsel te voorzien. Slavenarbeid kwam ook voor
in de Vallei van Mexico en waarschijnlijk ook in China. Deze staten
probeerden, net als het Oude Egypte en Mesopotamië, hun elite rijker
te maken met behulp van speciale arbeidsvormen en arbeiders die
fulltime moesten werken op land dat beheerd werd door deze elite.
De Inca’s verschilden van andere vroege samenlevingen in de manier
waarop belasting werd betaald met het verrichten van arbeid.
Zoals eerder genoemd waren boeren onderdeel van een patriarchaal
systeem met als doel het creëren van stabiele huishoudens en efficiënte
productie. In vroege samenlevingen waren vrouwen sterk benadeeld
ten opzichte van mannen. Deze ongelijkheid reflecteert, in ieder geval
deels, hoe het gezin een afspiegeling was van de samenleving. Families
werden gezien als een klein koninkrijk waarin de vader dezelfde
relatie had met zijn vrouw(en), kind(eren) en bedienden als een koning
met zijn onderdanen. In veel samenlevingen waren vrouwen het
eigendom van mannen, vaak van vaders, echtgenoten of broers. In veel
rechtssystemen werd verkrachting gezien als eigendomsschade. In
andere woorden: het slachtoffer was niet de vrouw die verkracht was,
maar de man die haar bezat. Vrouwen werden gezien als eigendom dat
gebruikt, beheerd en verdedigd werd als bezit.
In elke vroege beschaving waren mannen in het voordeel. Eigenschappen
die als mannelijk gezien werden, hadden meer waarde dan vrouwelijke
eigenschappen, en vrouwelijke leden van de samenleving waren
minder waard dan mannelijke leden. Het stijgende belang van
politieke verhoudingen binnen steeds complexere samenlevingen zou
geleid kunnen hebben tot een grotere focus op mannelijke rollen.
Vrouwen lijken ondergeschikt geweest te zijn aan mannen in alle
vroege beschavingen, vanwege het groeiend belang van mannelijke
leiders, groeiende toegang tot rijkdom voor mannen in de politiek en
oorlogvoering en de nieuwe structuur van het gezinsleven.
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The matriarchale samenleving

DE MATRIARCHALE SAMENLEVINGEN (2014)
1

SARMATIANS

Kijk op de kaart.

OekraÏne

De belangrijkste matriarchale samenlevingen bevinden zich
op welke continenten?

2 Denk je dat matriarchale en patriarchale samenlevingen

SARMATIANS

gelijk zijn in de wereld van vandaag?

Noord-Rusland

3 Kies een van de matriarchale samenlevingen op de kaart
en zoek naar informatie op internet. Hoe beheren deze
matriarchale samenlevingen de gemeenschap?

GARO

Bangladesh
India

TLINGIT

MOSUO

Yukon
CANADA

China

EDE

TLINGIT

Vietnam

Alaska
VS

TROBRIAND

Papua
NieuwGuinea

TLINGIT
GITXSAN

Brits Columbia
CANADA

NAGOVISI

Papua
NieuwGuinea

HOPI

Arizona
VS

JUCHITAN
Mexico

MISKITO
Honduras

MISKITO
Nicaragua

BRI BRI

Talamanca
Costa Rica

GUNA (KINA)
Panama
Colombia

MINANGKABAU

West-Sumatra
Indonesië

THARAVAD

BIJAGOS

India

Guinea Bissau

SWORN VIRGINS

TOEAREG
Mali

Albanië

TOEAREG

AKAN

Niger

Ivoorkust

AKAN

TOEAREG

Ghana

Burkina Faso

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Omdat alle vroege samenlevingen geleid werden door mannen en
vrouwelijke leiders een uitzondering of zelfs verboden waren, versterkte
dit de ontwikkeling van patriarchale verhoudingen binnen gezinnen.
Vrouwen hadden vaak beslissingsrecht in veel kleine gemeenschappen,
maar mannen waren meestal de woordvoerders naar de buitenwereld.
In steeds complexer wordende samenlevingen werd deze mannelijke
politieke rol waarschijnlijk steeds belangrijker en kregen mannen
meer zeggenschap over alle aspecten van het leven. Deze patriarchale
houding beïnvloedde ook gezinnen en families.
In vroege samenlevingen was veel variatie te zien in de verhoudingen
binnen families, erfenissen, de rol en status van vrouwen, en de
houding tegenover homoseksualiteit. In het dagelijks leven was er veel
onderscheid tussen vrouwen uit verschillende beschavingen. Maar de
status die vrouwen ooit bezaten nam steeds verder af.
Breed gezien, hadden vrouwen in Yoruba en het Oude Egypte meer
vrijheden en wettelijk vastgestelde rechten dan vrouwen uit andere
vroege samenlevingen. Vrouwen waren echter niet gelijk aan mannen
in de politieke sfeer en getrouwde vrouwen waren op veel manieren
ondergeschikt aan hun echtgenoot. De Yoruba waren het volk waar
vrouwen nog de meeste economische, sociale en politieke vrijheid
hadden. In deze samenleving hielden de vrouwen van de koningen zich
voornamelijk bezig met de handel.
Mesopotamische vrouwen waren nog beperkter in hun
bewegingsvrijheid en beslissingsrecht en ze hielden alleen rituele
functies.
Bij de Inca’s speelden boerenvrouwen een belangrijke religieuze rol en
werd hun speciale bijdrage aan de landbouw symbolisch erkend. In de
hooglanden van Peru werd het over het algemeen erkend dat mannen
en vrouwen elkaar in de arbeid en in rituelen aanvulden.
Vrouwen in de Vallei van Mexico konden zich vrij bewegen tussen
gemeenschappen en namen deel aan lokale handel, maar hun bijdrage
aan de politiek was minimaal in vergelijking met mannen. Ook de rol
van vrouwen met aanzien was strict ritueel. Hoewel Azteekse vrouwen
veel economische en sociale vrijheid hadden, speelden zij amper een
rol in de openbare besluitvorming. Vrouwen met macht hadden het
meeste te zeggen in de klassieke Mayacultuur.
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Het reguleren van seksualiteit en relaties

Gewone vrouwen in het oude China waren volledig geïntegreerd in de
familie van de man.
In Athene hadden vrouwen geen eigen rechtspositie en konden ze
niet deelnemen aan de politiek of de rechtspraak. Op een aantal
uitzonderingen na, hadden vrouwen geen recht op onderwijs, konden
ze geen onderneming starten en mochten ze niet deelnemen aan
filosofische discussies.
Het reguleren van seksualiteit
en relaties

Nut is een godheid van het
Egyptische pantheon. Ze is een
dochter van Shu, de god van de
lucht en van Tefnut, de godin van
de vochtigheid. Haar broer Geb, de
god van de aarde, was ook haar
echtgenoot.

Deze vormen van vrouwelijke ondergeschiktheid aan mannen leidde
tot dagelijkse protesten over de manier waarop vrouwen hun leven
moesten leiden. In het Romeinse Rijk stonden de levens van rijke
vrouwen onder stricte controle, zelfs nadat hun man was overleden.
Het werd breed geaccepteerd om zelfmoord te plegen na de dood van
je man. Het werd zelfs aangemoedigd. Weduwen die geen zelfmoord
pleegden en die nieuwe seksuele en romantische relaties aangingen
werden gestigmatiseerd, beschuldigd en vaak verbannen.
Patriarchale houdingen tegenover voortplanting creëerden ook
negatieve houdingen tegenover homoseksualiteit, maar de meeste
culturen zagen homoseksualiteit niet alleen als legitiem maar als
maatschappelijk verantwoord. Dit was ook het geval voor de Oude

GODEN VAN DE OORSPRONG

Kijk goed naar de foto van een
3000 jaar oude papyrus die te zien
is in het Egyptisch museum van
Caïro. Schrijf vervolgens in de
kleine witte vakjes de nummers
(1-5) die worden genoemd in het
bijschrift van de afbeelding.

Nut is de enige Egyptische godin die naakt worden afgebeeld; haar
immense lichaam is bedekt met sterren (1) en uitgestrekt om een boog
te vormen met uitzicht op de aarde. Ze wordt ondersteund door Shu (2),
de god van de lucht, en door twee ramhoofdige goden van chaos (3 en
4). Geb (5), de god van de aarde, ligt onder haar.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Grieken. Cultuur brengt culturele verplichtingen met zich mee: een
huwelijk gaat gepaard met kinderen, een vrouw moet zelfmoord
plegen als haar man overlijdt, en romantische en seksuele relaties
zijn voor twee mensen van verschillend geslacht in gemeenschappen
waar homoseksuele relaties verboden zijn. Cultuur gaat gepaard met
geboden en verboden. Cultuur is niet “natuurlijk” en heeft niets te
maken met de wetten van de natuur. Mensen kozen er zelf voor
om bepaalde aspecten van het leven te verbieden, reguleren en
organiseren. Mensen verloren respect en status aan de hand van hun
seksuele of romantische oriëntatie.
In veel vroege beschavingen begonnen mensen zich van elkaar te
onderscheiden op basis van rijkdom, sociale status en sekse. Zo stelde
de code van Hammurabi bijvoorbeeld dat mensen verdeeld zijn in
twee sekses - man en vrouw - en drie klassen: superieure mensen, de
gewone burger en slaven. Iedere klasse en sekse had andere normen
en waarden. Het leven van een vrouwelijke burger had een waarde
van dertig zilveren sjekels en een vrouwelijke slaaf was twintig sjekels
waard, terwijl het oog van een mannelijke burger zestig zilveren sjekels
waar was.
Mensen in de laagste klasse werden gezien als het eigendom van de
hogere klasse. Slavernij, vooral als het ging om vrouwen, kan gezien
worden als de eerste vorm van toe-eigening.

Slavernij

Slavernij is een praktijk
waardoor mensen van
hun onafhankelijkheid
worden beroofd. Ze zijn
dwingend om te dienen en
te gehoorzamen, en worden
een bezit van een andere
mens.

Vrouwen en kinderen werden gevangen genomen en ontvoerd tijdens
rooftochten of gewapende conflicten. Ze werden een verzamelobject.
Ze werden gedwongen op het land te werken en verkocht als slaven.
Vrouwelijke slaven waren meer waard dan kinderen of mannen omdat
ze op twee manieren productief waren. Ze konden op het land werken
en meer slaven produceren. Slavernij ontstond toen mannen macht
kregen over wapens en over elkaar. Het “verzamelen” van mensen
werd gezien als een productieve activiteit voor mannen die nu de rol
hadden van echtgenoot, krijger, handelaar en leider en wiens jacht nu
gericht was op andere mensen.
De relatie tussen slaven en hun eigenaars was gebaseerd op onderdrukking
en - indien nodig - geweld. Slaven werden onder dwang gescheiden
van hun lokale sociale netwerken en verkocht aan een nieuwe familie.
Slavernij is een gewelddadige en ongelijke uitwisseling van middelen.
Mannen verzamelden bezittingen en andere mensen. Slavernij werd
de ultieme vorm van ongelijkheid. Deze mensenroof werd de basis
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Slavernij vandaag

SLAVERNIJ VANDAAG
Slavernij bestaat nog steeds in verschillende vormen. Bekijk de
onderstaande foto’s en schrijf op hoe slavernij in die omstandigheden kan
bestaan. Teken of beschrijf indien mogelijk andere situaties waarvan je
denkt dat ze de moderne slavernij aan het zicht kunnen onttrekken.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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voor veel historische verhoudingen tussen mensen. Hierdoor werden
vrije en autonome mensen getransformeerd tot bezittingen: tot slaaf
gemaakte mensen waren gelijk aan ieder ander object of middel
dat een mens zichzelf met geweld kon toe-eigenen. Slaven konden
verkocht of verhandeld worden. Mannen werden er rijk van. Slavernij
was een bron van rijkdom, net als plundering en het verzamelen van
overschotten. Daardoor ontstond er ongelijkheid tussen mensen
die zelf hun eigendommen produceerden en mensen die hiervoor
anderen uitbuitten. Het succes van vroege boerenmaatschappijen was
gebaseerd op lokale beschikbaarheid van land, arbeid en overschotten.

De vicieuze cirkel van
schulden

Slavenhandel en slavenarbeid

Maar rooftochten en oorlogen waren niet de enige oorzaken van
slavernij. Slavernij werd steeds vaker toegepast om schulden af te
betalen. Als een boer eenmaal schuld begon op te bouwen, werd het
onmogelijk om nog in de eigen behoeftes te voorzien en stapelde
de schuldenlast zich steeds hoger op. Dit zorgde ervoor dat veel
boeren zowel hun bezittingen als hun onafhankelijkheid verloren. De
vicieuze cirkel van schulden ging als volgt: een boer die amper in zijn
eigen behoeftes kon voorzien, die een groot deel van de oogst moest
verkopen om belasting te betalen, moest schulden maken om zaaigoed
in te kopen. Om deze schuld terug te betalen, moest een deel van de
oogst tegen een lagere prijs verkocht worden. Dit is het equivalent
van een lening met een hoge rente. Het jaar daarop zorgde deze rente
voor een lager inkomen, waardoor de boer steeds dieper de schulden
in moest. Zo verloor hij steeds meer van zijn land en moesten hij en
zijn familie werken voor een ander om de schuld af te betalen. Als de
jaarlijkse opbrengst niet meer genoeg was om de schulden te dekken,
had de boer geen keus meer. De schuldeiser kreeg al zijn bezittingen,
inclusief de boer en zijn familie. Zo kwam de boer in dienst te staan
van de schuldeiser en werd de eiser de eigenaar van zijn land, zijn tijd
en zijn nageslacht.
Oude beschavingen werden afhankelijk van dit systeem - een
uitgebreidere vorm van dienstbaarheid en het ontvoeren van
slaven - om arbeidstekorten op te vullen. Zo had het Romeinse Rijk
bijvoorbeeld een overdaad aan vruchtbaar land, mineralen, hout en
andere natuurlijke hulpstoffen ter beschikking. Om deze grondstoffen
en middelen te kunnen oogsten en exporteren, begonnen de Romeinen
steeds meer gebruik te maken van slavenarbeid. De vraag naar gratis
arbeid stimuleerde de militaire jacht op nieuw land en slaven. Op
plekken waar land en grondstoffen in overvloed aanwezig waren,
ontstonden slavernij en lijfeigenschap om het arbeidstekort op te
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Het ontstaan van schrift

vullen. Militaire overwinningen waren echter niet altijd genoeg om te
voldoen aan de vraag naar slaven in het Romeinse Rijk. Al snel ontstond
er een slavenhandel tussen de Romeinen en hun Noord-Afrikaanse
en Arabische territoria. Slavenhandel werd zo veel voorkomend in
deze oude beschavingen dat er een echte markt ontstond voor de
slavenhandel. Beschavingen werden gebouwd op dwangarbeid.
Offers maken voor sociale
hierarchie

Het ontstaan van schrift

Spijkerschrift

In deze periode begonnen mensen - en dan vooral de elite - zich
ook van elkaar te onderscheiden in hierarchieën. Iedere klasse had
andere rechten, status, vrijheden en plichten. Sociale organisatie
werd complexer. Er werd verschil gemaakt tussen verschillende types
mensen (vrouwen, slaven, boeren, de elite, etc.). Deze data werden ook
gebruikt voor volkstellingen en het meten van de productiviteit van
een gemeenschap. Soldaten moesten hun loon krijgen en belastingen
moesten betaald worden. In 221 v.Chr. verenigde de Qin-dynastie China
en kort daarna deed het Romeinse Rijk hetzelfde voor het Middellandse
Zeegebied. De belasting die de 40 miljoen inwoners van China betaalden
werd gebruikt voor een leger van honderdduizenden soldaten en een
complexe bureaucratie die meer dan 100.000 ambtenaren in dienst
had. Op het toppunt van het Romeinse Rijk werd er belasting betaald
door ongeveer 100 miljoen mensen. Hiervan werd een leger betaald
van 250.000 tot 500.000 soldaten. Wereldrijken produceren enorme
hoeveelheden informatie: wetten, transacties, belasting, inventarissen
voor militaire bevoorrading en handelsschepen en kalenders met
festivals en overwinningen.
Om het overzicht te kunnen bewaren bij grote aankopen, werden
speciale systemen en codes ontwikkeld. Hieruit volgden al snel
schrijfsystemen. Dit gebeurde op verschillende plekken ter wereld,
onafhankelijk van elkaar: In Mesopotamië en het Egyptische Koninkrijk
rond 3000 v.Chr., in China rond 1300 v.Chr. en in Centraal-Amerika rond
600 v.Chr.
Rond 3000 v.Chr. ontwikkelden de Sumeriërs een systeem voor
het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden informatie. De
eerste woorden op Aarde werden geschreven op kleitabletten. Het
Sumerische schrift werd steeds uitgebreider en ontwikkelde zich tot
wat we nu kennen als het spijkerschrift. Dit werd gebruikt voor alles
van het opschrijven van wetten tot de voorspellingen van orakels en
persoonlijke berichten.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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In de Andes gebruikte men koorden. Berichten werden genoteerd met
knopen in kleurrijke touwen. Deze knopen heetten quipu en elke kleur
en knoop had een bepaalde betekenis. Dit systeem werd honderden
jaren gebruikt en was essentieel voor de handel tussen steden,
koninkrijken en wereldrijken. Het Incarijk omvatte 10 tot 12 miljoen
mensen en strekte zich van het huidige Peru, Equador en Bolivia tot
delen van Chili, Argentinië en Colombia. Quipu werden gebruikt
om grote hoeveelheden data te verwerken. Dit was een onmisbaar
hulpmiddel in het bijhouden van de complexe administratie van een
heel wereldrijk.

Quipus

Cijfers en maateenheden

In de negende eeuw n.Chr. werd een nieuw schrift uitgevonden. Het
bestond uit tien tekens die symbool stonden voor de cijfers 0 tot
9. Ze staan bekend als Arabische cijfers, ondanks het feit dat ze zijn
uitgevonden door de Hindoes. Arabieren kwamen het systeem tegen
toen ze India binnenvielen. Ze herkenden hoe nuttig het was, maakten
enkele verbeteringen - zoals symbolen voor optellen, aftrekken en
vermenigvuldigen - en verspreidden het door de Vruchtbare Sikkel
en door Europa. Deze wiskundige notatie is nu de meest gebruikte
taal ter wereld. Het schrift stamt af van het allereerste schrijfsysteem,
dat was uitgevonden voor het bijhouden van transacties, belasting,
eigendommen en dagelijkse gebeurtenissen.
Sumeriërs creëerden niet allen het eerste schrift, maar ook het eerste
handelssysteem waarin een vaste hoeveelheid gerst - de sila - een vaste
waarde kreeg en gebruikt werd als universele meetlat voor de handel.

Het ontstaan van geld

Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van geld, een uitvinding met
baanbrekende gevolgen. In het midden van het derde millennium v.Chr.
maakte Mesopotamië gebruik van de zilveren sjekel. In tegenstelling
tot de sila had de sjekel geen waarde op zichzelf: je kon hem niet eten,
drinken, dragen of als gereedschap gebruiken. Sjekels hadden alleen
culturele waarde. Zilver werd waardevol toen mensen samen besloten
dat het waarde had. Alle mensen spraken af dat geld culturele waarde
had en de politieke authoriteit stond hiervoor garant. Rijken en steden
ontwikkelden ook onderling vertrouwen in de culturele waarde van
geld om handel tussen verschillende rijken te stimuleren.
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Wereldbeelden

WERELDBEELDEN
Angst voor de toekomst

De meeste mensen gingen zich steeds meer bezig houden met de
toekomst. Ze maakten zich zorgen over mogelijke misoogsten, het
klimaat en regenval, belastingen, hoe ze hun kinderen moesten voeden,
arbeidstekorten, etc. Het leven was zwaar voor het grootste deel van
de bevolking, maar ze hadden ook hobby’s. Hobby’s verschilden per
sociale klasse en per geslacht.
De elite had een minder zwaar en uitzichtloos leven als de gewone
burger. Boeren en arbeiders waren ondergeschikt aan landheren,
hooggeplaatste militairen, priesters en handelaren. Deze mensen
hoefden weinig fysieke arbeid te verrichten en ontwikkelden daarom
hobby’s waar boeren vaak geen tijd voor hadden. In de hierarchisch
gestructureerde samenleving hadden mensen met meer status ook meer
vrije tijd. Leden van de elite hadden meer tijd voor vrijetijdsactiviteiten
als banketten, jagen en rituele samenkomsten. Ook waren er onder de
elite grotere verschillen tussen de vrijetijdsbesteding van mannen en
vrouwen, in vergelijking tot lagere klasses. Egypte was een uitzondering.
Egyptische mannen en vrouwen namen samen deel aan dezelfde
activiteiten en genoten samen van banketten met dansers, muzikanten
en acrobaten.

Vrije tijd

De gewone burgers in boerensamenlevingen maakten ook minder
onderscheid in hun vrijetijdsbesteding. Hele buurten, dorpen of
steden gingen naar dezelfde festivals. Deze festivals vonden vaak
plaats ter ere van goden en hun tempels dienden daarom als sociaal
centrum. Deze rituelen, bijgewoond door zowel mannen als vrouwen,
volgden het ritme van de oogst en vierden groei en vruchtbaarheid.
De vrouwen zorgden vaak voor voldoende eten en iedereen dronk een
hoop alcohol.
De elite organiseerde ook feesten ter ere van het veroveren van de
troon, het vieren van een militaire overwinning of de geboorte van
een erfgenaam. Deze festivals waren een manier voor een leider om
zijn macht en goddelijk recht op de troon te tonen. Dit soort festivals
maakten het ook makkelijker voor een leider om de hierarchische
verschillen tussen mensen in stand te houden.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Een gezamenlijke geloofsovertuiging stimuleert de samenwerking, zowel
binnen een gemeenschap als tussen verschillende gemeenschappen
die duizenden kilometers van elkaar verwijderd liggen. Een gedeeld
wereldbeeld maakt het makkelijker voor een mens om zijn rol in een
samenleving te accepteren.

Geloof en religie

Zodra de landbouwrevolutie het punt bereikt had waarop grote
steden en rijken ontstonden, begonnen mensen verhalen over
goden te verspreiden. Deze verhalen zorgden voor sociale banden.
Rijken werden bij elkaar gehouden door sterke overtuigingen en het
geloof in een bovenmenselijke kracht die aanboden moest worden.
Rijken baseerden hun sociale organisatie op een kosmisch systeem.
Er ontstonden religies, sommigen waarvan nu nog steeds miljarden
aanhangers hebben. De eerste religies waren vaak polytheïstisch
(geloof in meerdere goden), maar monotheïsme (geloof in een enkele
God) verspreidde zich later en is nu de meest voorkomende vorm.
Koningen en keizers stonden symbool voor deze bovenmenselijke
macht. Religies boden verklaringen voor het bestaan en het
functioneren van de wereld en ze vormden de basis voor sociale
verhoudingen. Religie gaf mensen bepaalde normen en waarden en
een manier om met de wereld om te gaan. In veel gevallen werd het
veroveren en het heersen over de wereld gezien als de wil van de
goden. Dit zogenaamde goddelijk recht van koningen zorgde voor
hierarchische samenlevingen van mensen die met elkaar samenwerkten
omdat ze allemaal geloofden in dezelfde kosmische orde.

De mythes van de Maya’s

Religieuze teksten beschreven gewenste normen en waarden. Deze
teksten inspireerden wetten en voorschriften voor het gezinsleven.
Familiebanden speelden een essentiële rol in oorsprongsverhalen over
de hele wereld. Zo beschreven de Maya’s bijvoorbeeld mythes over het
ontstaan van de mensheid in de Popol Vuh. Deze scheppingsverhalen
werden gecombineerd met andere familiemetaforen: een jonge vrouw
- een godin - heeft geleerd van de fouten van haar vader en oom en is
daarom de goden van de onderwereld te slim af. Ze redt haar kinderen
en speelt een rol in het ontstaan van de eerste mensen, die gemaakt
zijn uit maïs: het belangrijkste gewas in Centraal-Amerika in die tijd.
Het ontstaan van de wereld en de mensheid is ook beschreven met
landbouwmetaforen: Maya-koningen hadden goddelijke macht in
een wereld waar mensen uit planten groeiden en waar de mensheid
ontstond dankzij slimme, zwangere vrouwen.
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Religie in het Oude Egypte

Jodendom en Christendom

Geloof en religie

In het Oude Egypte waren godinnen een symbool voor familiebanden
en de kosmische orde en werden koningen, zoals Aba rond 3000
v.Chr., begraven in piramides. Koningen werden niet alleen begraven
met gereedschap en andere gebruiksobjecten, maar ook met levende
bedienden en soldaten, zodat ze hun werk konden voortzetten in het
hiernamaals. Deze koninklijke manier van begraven werd overgenomen
door andere oude culturen zoals Mesopotamië, China, West-Afrika
en Mexico. Familie en bedienden werden gezien als het eigendom van
de vader en koning, dus ze volgden hem het graf in. Deze kijk op het
hiernamaals had ook invloed op het dagelijks leven.
Het scheppingsverhaal in de Joods-Christelijke bijbel geeft een beeld
van zowel de religieuze als familiale waarden uit die tijd. De Schepper
was een man, volgens Genesis, en in het scheppingsverhaal van Adam
en Eva werd de vrouw gemaakt uit een rib van de man. In plaats van
vrouwen, worden nu mannen gezien als verantwoordelijk voor de
geboorte. Sommige geschiedkundigen verwijzen naar het ontstaan
van monotheïsme in de Vruchtbare Sikkel als een oorzaak voor het
opkomen van een patriarchaat, omdat de vader macht kreeg binnen
het gezin en in andere sociale en politieke contexten. In dit opzicht
leken de Israëlieten op andere Oosterse culturen in dat gebied in die
tijd. In het Jodendom kreeg de vader van het gezin een belangrijkere
rol, omdat hun God ook gezien werd als een soort supervader.
Een ander voorbeeld van het verband tussen religie en familiebanden
komt uit de regels voor het Islamitische huwelijk die ontstonden in
de drie eeuwen na het overleden van de Profeet Mohammed in 632
n.Chr. De Koran, het verslag van de openbaringen van Mohammed,
bevat veel passages waarin vrouwen en mannen beschreven worden
als religieuze gelijken. De vroege Islam was veel meer egalitair dan
latere ontwikkelingen. Ondanks alle macht die Mohammed’s vrouwen
hadden, werden aspecten van zijn gezinsleven toch gebruikt als
verantwoording voor volgers die wilden dat mannen macht hadden
over hun echtgenoten en over vrouwen in het algemeen. De Islam
ontstond in het thuisland van de Profeet, het Arabische Schiereiland,
en verspreidde zich vanuit een gebied waar vrouwen veel vrijheden
hadden en veel stammen matrilineair waren (wat betekent dat vrouwen
en hun kinderen bij hun eigen familie bleven na het trouwen) naar
gebieden als het Perzische Rijk en Noord-Afrika, waar de mensen meer
patrilineaire en seksistische gewoontes hadden.

Islam

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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In sommige gevallen kwam de lokale bevolking in contact met deze
migrerende religie die ze konden afwijzen of aannemen. Er ontstond
strijd tussen verschillende groepen met verschillende wereldbeelden,
omdat iedere groep een andere mening had over maatschappelijke
organisatie: dit leidde waarschijnlijk tot grote conflicten. Zo verspreidde
het Boeddisme zich bijvoorbeeld in de derde eeuw n.Chr. naar China,
waar het in contact kwam met het Chinese ideaalbeeld van gezinnen
en families. Het Boeddistische ideaal was een celibatair leven in een
klooster; voor de meeste Chinese mensen waren gezinnen en families
juist heel belangrijk. Als je geen kinderen kreeg, maakte je een einde
aan je stamboom. Afkomst en vorstenhuizen waren van essentieel
belang in het Chinese Rijk.

Boeddisme

Wetten bewaren de orde in
de samenleving

Het kostte veel moeite om deze gefabriceerde orde te bewaren.
Religie was niet de enige manier om mensen normen en waarde en
een vorm van orde te geven. Wetten werden ook gebruikt om het
gedrag van mensen onder controle te houden en om maatschappelijke
orde te bewaren. Zo was er vanaf 1776 v.Chr. bijvoorbeeld de code van
Hammurabi: een verzameling wetten en rechterlijke beslissingen die
waarschijnlijk ook diende als propaganda voor de koning Hammurabi.
Dit was de basis voor een universeler rechtssysteem in het Babylonische
Rijk en het liet toekomstige generaties zien hoe een rechtvaardig
persoon en koning moest handelen. Wetten versterkten ook bepaalde
hierarchieën in de samenleving.
Geschreven wetten kregen steeds meer invloed over het dagelijks leven.
Verschillende rijken en steden hadden echter verschillende wetten:
gebieden werden niet langer gekenmerkt door sociale verhoudingen
maar door de wetten die golden in elk territorium. De verhouding
tussen de mens en de ruimte waarin ze leefden veranderde weer.
Deze ruimte was niet langer het dorp of de omliggende omgeving
of de onbekende territoria. Mensen begonnen culturele waarde toe
te kennen aan hun ruimte en tijd. Elke beschaving maakte complexe
afbeeldingen van hun wereld. Op deze kaarten werd de wereld
verdeeld, meestal per continent, en de zeeën en rivieren vormden
natuurlijke grenzen. Oudere kaarten hadden weinig grenzen, maar er
werd wel onderscheid gemaakt tussen de eigen samenleving en de
“anderen”. De eigen samenleving stond in het midden van de kaart. Op
de oudste landkaarten staat Babylon in het midden (Mesopotamië);
op Islamitische kaarten staat Bagdad in het midden; op Christelijke
kaarten staat Jerusalem in het midden en op Aziatische kaarten
staat Mount Meru (India) of Middenrijk (China) in het midden. Grote

Vroege landkaarten
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Boeddisme

wereldsteden zoals Babylon, Rome, Bagdad, Beijing, Teotihuacan,
Timboektoe en Constantinopel werden gezien als de machtscentra
en referentiepunten van de wereld. Hoe verder je weg was van deze
centra, hoe uitheemser de wereld werd.
De uitvinding van de
kalender

Tijd was ook onderdeel van het wereldbeeld van een rijk. Elke
samenleving ontwikkelde een eigen methode voor tijdsmeting. Sinds
de eerste beschavingen heeft tijd al een mythische waarde. In plaats
van nauwkeurige tijdslijnen bij te houden, vertelden beschavingen
vaak epische verhalen over hun geschiedenis in een ondefinieerbaar
verleden. Het concept van tijd werd in oudere samenlevingen vaak
voorgesteld als een cirkel, vanwege het cyclische karakter van dag
en nacht, seizoenen, oogsten, generaties en dynastieën. De kalender
was een manier om de voortgang van tijd bij de houden. Seizoenen
en feesten kregen een vaste plek op de kalender. De hele bevolking
deelde dit begrip van tijd en voortgang. Hierdoor kreeg het verleden
meer waarde, werd het heden overzichtelijker en was de toekomst
voor een deel te voorspellen.

DE CODE VAN HAMMURABI
De code van Hammurabi is een verzameling van Babylonische wetten,
vastgesteld door de Babylonische koning Hammurabi in de 18e eeuw v.Chr.
De 282 wetten werden in spijkerschrift gegraveerd op een stenen stèle van
ongeveer 2,25 meter hoog. De stèle is nu te bekijken in museum het Louvre
in Parijs. Lees de volgende wetten over vrouwen. Welke principes worden
uitgedrukt? Welke ideëen worden bevestigd? Zet deze regels in je eigen
woorden op een poster en hang die op in de klas.
131. Als een man zijn vrouw beschuldigd en ze wordt niet gevonden met
een andere man, moet ze een eed afleggen en mag ze terugkeren naar
haar huis.
138. Als een man wil scheiden van zijn vrouw, die hem geen kinderen
gegeven heeft, zal hij haar het bedrag van haar aankoopsom en de
bruidsschat teruggeven die ze van haar vaders huis heeft meegekregen
en haar laten gaan.
141. Als de vrouw van een man, die in zijn huis woont, hem wil verlaten,
schulden maakt, het huis verwoest, haar man verwaarloost, en
veroordeeld is: als haar man haar vrijheid biedt, mag ze gaan; hij zal
haar niets geven als een gift voor haar vrijheid. Als haar man haar niet
wil vrijlaten, en als hij een andere vrouw neemt, zal zij in het huis van
haar man blijven als bediende.
142. Als een vrouw vecht met haar man en zegt: “Jij bent niet sympatiek
tegen mij,” moet zij de redenen voor dit oordeel presenteren. Als
zij onschuldig is en geen fout heeft gemaakt, maar hij verlaat en
verwaarloost, dan zal deze vrouw geen schuld dragen; zij zal haar
bruidsschat meenemen en teruggaan naar haar vaders huis.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Mensen begonnen hun wereldbeeld te vormen rond hun eigen
geschiedenis en gebruikten dit om hun plek in de wereld te verklaren.
Geschiedschrijving begon te ontstaan. Het schrijven van historische
verhalen over andere culturen is een oude traditie in China, Japan,
Zuidoost-Azië, de Islamitische wereld en delen van Europa (Griekenland).
Samenlevingen in Sub-Sahara-Afrika, op het Amerikaanse continent en
in Oceanië schreven geen teksten over de wereld buiten hun grenzen,
omdat er voor het geen buitenwereld was. De Hindoestanen schreven
ook weinig over de buitenwereld.
Sommige culturen probeerden in deze tijd zelfs universele
geschiedkundige werken te schrijven: er zijn Joodse, Griekse,
Hellenistische, Islamitische, Arabische, Chinese en Japanse werken
gevonden. Deze historische verhalen gingen over het ontstaan of het
dagelijks leven van de eigen cultuur of beschreven een ideale wereld en de
manier waarop de auteur vond dat mensen met elkaar om moesten gaan.
Grote religies beschreven vaak hun ontstaansgeschiedenis (Jodendom,
Christendom, Islam) in een combinatie van mythe, voorbeschikking,
metaforen en feiten uit hun verleden. Geschiedschrijving was ook een
traditioneel onderdeel van de Griekse, Chinese en Japanse culturen.
Deze geschiedschrijving bestond uit jaarboeken, biografieën van
leiders en andere belangrijke figuren, kalenders en kronieken van het
politieke en culturele leven. De overheid en het rijk gebruikten deze
kennis om hun positie te verbeteren.

KASHGARI-KAART
(11e EEUW)
De eerste Turkse wereldkaart
(1072 CE), door Mahmud alKashgari. De kaart aan de top
verwijst naar het oosten en
de geografische verdeling van
Turkse talen ten opzichte van
de stad Balasagun, waar de
Turkse khan (een titel voor:
heer) woonde.
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Monumenten, tombes en
tempels

Geschiedschrijving en de buitenwereld

Geschiedschrijving versterkte de positie van koningen en koninginnen
en hun dynastieën door hun indrukwekkende daden te delen met de
wereld. Dit had hetzelfde effect als de monumenten, festivals en kunst
die gecreëerd werden. Indrukwekkende architectuur werd gebouwd
voor politieke redenen, religieuze doeleinden of als openbaar gebouw.
Tempels en enorme monumenten straalden macht uit en vormden
een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. Sommige van deze
monumenten waren tombes voor overleden keizers of tempels ter ere
van nieuwe keizers. De monumenten werden versierd met decoraties,
gravures, schilderijen, aardewerk, juwelen en verschillende stenen.
Deze monumenten stonden symbool voor de macht en authoriteit
van de leiders. Dankzij hun groeiende begrip van ruimte, tijd, hun
eigen geschiedenis en hun esthetische vormgeving waren rijken in
staat om hun eigen wereldbeeld te verspreiden, net als hun kennis
over de wereld, de natuur en de kosmos. Ieder rijk zag zichzelf als het
belangrijkste middelpunt van de wereld. In hun eigen ogen waren de
leiders van deze rijken als enige verantwoordelijk voor het creëren van
sociale stabiliteit en orde.

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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______________

traditionele religies
en praktijken

______________

_______________

andere religies
en geloven

_______________

aanwezigheid
van moslims

aanwezigheid van
_______________

Lees de factsheets over
hindoeïsme, jodendom,
boeddhisme, christendom en
islam. Zoek de belangrijkste
gebieden van deze religies op
de wereldkaart en voltooi de
legenda.

HINDOEÏSME
Tijd: sinds ongeveer 2300 v.Chr
Geografie: Rivier de Indus
Teksten van aanbidding: Veda’s, Upanishads
Symbool: veel, een van hen is het OM
Godheid: veelheid van goden
Profeet: er zijn geen profeten
JODENDOM
Tijd: sinds rond 1800 v.Chr
Geografie: Vruchtbare Cirkel
Teksten van aanbidding: Tenach (Hebreeuwse Bijbel), Talmoed,
Midrash, Siddur
Symbool: Davidster
Godheid: Jahweh
Profeet: meer dan 40 profeten, beginnend met de belangrijkste
patriarchen Abraham, Isaac en Jacob.
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De grootste religies van vandaag

DE GROOTSTE RELIGIES VAN VANDAAG

2/3

BOEDDHISME
Tijd: sinds rond de 6e eeuw v.Chr
Geografie: India
Teksten van aanbidding: Pali Canon, Chinese Canon en Tibetan Canon
Symbool: Dharmachakra
Godheid: Boeddha
Hoofdprofeet: Siddhartha Gautama, de Boeddha genoemd

CHRISTENDOM
Tijd: sinds 1 CE
Geografie: Vruchtbare Cirkel
Teksten van aanbidding: Bijbel
Symbool: Kruis
Godheid: God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest
Goddelijke mens: Jezus Christus

ISLAM
Tijd: sinds 610 CE
Geografie: Arabisch schiereiland
Teksten van aanbidding: Koran, Sunna
Symbool: ster en halve maan
Godheid: Allah
Hoofdprofeet: Mohammed

2

Voltooi de tijdlijn met namen van de belangrijkste religies.
TIJDLIJN
5000 v.Chr.

1000

4500

500

4000

1 n.Chr.

BUDDHISM

3500

500

3000

1000

2500
HINDUISM
1500

2000

1500

JUDAISM
2000

ISLAM

CHRISTIANITY

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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DE GROOTSTE RELIGIES VAN VANDAAG
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Vul nu de tabel in: vind de ontbrekende informatie online en
vergelijk de religies.

3

HINDOEÏSME

JODENDOM

BOEDDHISME

CHRISTENDOM

ISLAM

NAAM GODHEID
VOEDINGREGELS
KALENDER
WEKELIJKSE DAG
VAN AANBIDDING
TIJDSTIP VAN
DAGELIJKS GEBED
PLAATS VAN
AANBIDDING
KLEDING

Lees tot slot de tekst hieronder. Aan de ene kant staan fragmenten uit de
Koran, het heilige boek van de Islam. Aan de andere kant staan fragmenten
uit de Bijbel, het heilige boek van het Christendom. Hoe denken de Moslims
over Jesus? Wat leren de Christenen over toekomstige profeten (inclusief
Mohammed)?

4

Bron: vertaling van De Heilige
Koran, oorspronkelijk door
Maulana Muhammad Ali,
Edited Zahid Aziz, Ahmadiyya
Anjuman Lahore Publications,
2010, opgehaald van het web.

De Koran
“Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een
na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van
Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid”.
(Hoofdstuk 2, vers 87) “Van deze boodschappers hebben wij sommigen
boven anderen verheven; tot sommigen hunner sprak Allah en sommigen
hunner verhief Hij in rang. En Wij gaven Jezus, zoon van Maria duidelijke
tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid”. (Hoofdstuk 2, vers
253) Wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst
aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij
als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek
en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door
Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een
vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door
Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt”. (Hoofdstuk 5, vers 110)

Bron: Christian Standard Bible,
in “Bible gateway” website.

De Bijbel
“Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En
doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar
wie standhoudt tot het einde, zal worden gered”. (Matteüs 24:11-13) “Als
iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, dit is de messias!’ of ‘Daar is hij!’ geloof
dat dan niet”. (Matteüs 24:23-24)
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Oude kalenders

OUDE KALENDERS
Welke verschillen en overeenkomsten kan je vinden tussen de verschillende
kalenders? Vul de vergelijkingstabel verder in en zet de informatie op een poster
AANTAL
DAGEN IN
EEN JAAR

AANTAL
MAANDEN IN
EEN JAAR

AANTAL
DAGEN IN
EEN MAAND

EXTRA DAGEN? WANNEER
(SCHRIKKELJAAR) WAS HET
BEDACHT?
JA/NEE

De Sumeriërs gebruikten een kalender die 354 dagen omvatte,
verdeeld in 12 maanden en gebaseerd op de maancyclus die begon in
3760 v.Chr.
Af en toe voegden ze een extra maand toe aan de kalender om
rekening mee te houden de resterende 11,25 dagen in het jaar.

De Egyptenaren gebruikten een kalender waarin één jaar 360 dagen
bedroeg. Elk jaar omvatte 12 maanden en elke maand had 30 dagen.
Aan het einde van elk jaar bleven vijf restdagen over. Egyptologen
geloven dat de vroege Egyptenaren de kalender meer dan 5000 jaar
geleden hebben gemaakt.
De kalender werd in de loop van de tijd hervormd.

In het oude Griekenland had elke stad zijn eigen kalender. De
Atheners hadden drie kalenders: een festivalkalender, die 12 maanden
omvatte, elke maand was gebaseerd op de cycli van de maan; een
democratische kalender, die werd gebruikt om het burgerschap en
het bestuur van de stad te beheren; en een landbouwkalender, die
werd gebruikt om de landbouw in verschillende seizoenen te plannen.

De Maya-kalender dateert uit de vijfde eeuw v.Chr. Het was eigenlijk
een set van drie in elkaar grijpende kalenders; de heilige kalender
bestond uit 20 periodes van 13 dagen voor een totaal van 260 dagen.
De zonnekalender had 365 dagen verdeeld over 18 maanden van 20
dagen (de resterende vijf dagen aan het einde van het jaar waren een
ongelukkige tijd). De Lange Telling-kalender telde alle dagen sinds
het begin der tijden, die de Maya's markeerden als 3114 v.Chr.
De Lange Telling-kalender was cyclisch.
Bron: A History of Time and Ancient Calendars in “Timecenter website”,
The Mayan Calendar in “History on the net” website, adapted.
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VOORUIT
KIJKEN
De rijken die de planeet veroverden hadden blijvende gevolgen voor
sociale organisatie, innovatie en cultuur. Tegelijkertijd werden mensen
onderworpen aan sociale controle en hierarchieën die strenger waren
dan ooit tevoren. Arbeidsverhoudingen werden steeds ongelijker. De
afbraak en ondergang van deze rijken creëerde een nieuwe omgeving
waarin de mensheid alles zag veranderen, van identiteit tot verbindingen
en een steeds groter wordende onderlinge afhankelijkheid.
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INTRODUCTIE OP HET EERSTE DEEL

HOOFDSTUK

1.1

DE AARDE KOLONISEREN: DE MENS ALS JAGER-VERZAMELAAR

De volgende kaarten tonen de belangrijkste rijken, stadstaten en koninkrijken in
verschillende delen van de wereld tijdens de periode van deel 1.

HOOFDSTUK

1.2

1

AARDE
CULTIVEREN: DE MENS ALS LANDBOUWER
ElkeDE
kaart
bevat:

de locatie en de belangrijkste steden - via geografische kaarten

HOOFDSTUK

2
3

1.3

DE AARDE VEROVEREN: DE MENS LEEFT IN STEDEN EN RIJKEN
chronologische
referenties - in tijdlijnen

politieke, economische en culturele kenmerken - in tekstblokken
REFERENTIES en CREDITS

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Mesopotamische Stadstaten & Rijk
Egyptisch Koninkrijk
Indusvallei-beschaving

S i b e r i ë

MESOPATAMIË
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Memphis
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Edfu

Nippur
Uruk Ur

Mohenjo
Daro

Elephantine

Rojadi

EGYPTE
S a h e l

MESOPOTAMISCHE STADSTATEN EN RIJK
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EGYPTISCH KONINKRIJK
3500

3000

2500

2000

Vroeg-Dynastische Oude Koninkrijk
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INDUSVALLEI-BESCHAVING
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Geanvanceerde stedelijke culutur volwassen vorm vanaf 2600 v.Chr. tot 1900 v.Chr.
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MESOPOTAMIË
VALLEI VAN DE RIVIEREN TIGRIS EN EUPHRAAT
Sumerische steden: Uruk, Ur, Lagash, Umma
Akkadische steden: Akkad, Babylonia, Kish, Mari
Assyrische steden: Assur, Ninive
Ziggurrats: Tempels met pakhuizen
Geschreven wetten (Code van Hammurabi)

Ninive
Akkad

Babylonië
Nippur

Giza

Uruk

Memphis

Lagash
Harappa
Ur
Mohenjo
Daro

Thebes

S a h a r a

Elephantine
A r a b i s c h
S c h i e r e i l a n d

INDUSVALLEI
EGYPTE

BASSINS VAN DE INDUSRIVIEREN

VALLEI VAN DE
NIJLRIVIER

Steden: Mohenjo-daro, Harappa

Steden:
Thebes (Luxor),
Saqqarah,
Al-Fayyum,
Memphis, Akhetaten,
Giza (Al-Jīzah),
Thinis

Metallurgie (koper, brons, lood),
handwerk (stempelsnijwerk)

Afvoer- en watertoevoersystemen

Stadsplanning, prioriteit voor
hygiene

Koning (Farao)
Opperpriester
Politieke
centralisatie

Legenda
Steden

Grootste deel van
het land gecontroleer door de koning
of de elites

Rivieren

Routes
Handelsgebieden

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Romeinse Rijk
Hanrijk

S i b e r i ë
ROME
EINSE RIJK

Rome

HANRIIJK
Byzantium

Wuwei

Babylonië

T i b e t a a n s
P l a t e a u

Carthago

Luoyang
Fuzhou

Alessandrië
S a h a r a

Barbaricon
Cattigara
Aden

S a h e l
Muziris

ROMEINSE RIJK

HANRIJK

Grondgebied:
Het westelijke deel van het rijk van Alexander
de Grote plus een groot deel van Europa en
Noord-Afrika.
Veroveringen: Van het Italiaanse schiereiland
en het hele Middellandse Zeegebied tot
Noordwest-Europa en Zuidwest-Azië..
Economie: Eerbetoningen betaald door 100
miljoen onderdanen; produkten en werk
uitgevoerd door slaven (op plantages).
Verval: Economische crisis veroorzaakt door
de beëindiging van territoriale expansie.

Grondgebied: China
Sterke punten: Goed georganiseerde landbouw in vruchtbare riviervlaktes; een
geografische positie die invasies belemmerde; groot leger; sterke staatsorganisatie;
hoog ontwikkelde technologie.
Populatie: Demografische groei op basis
van een overvloed aan landbouwproducten.
Heersers: De Han-dynastie was de eerste
die een gecentraliseerd en duurzaam rijk
leidde.

ROMEINSE RIJK
27 v.Chr.

476
Romeinse Rijk

HANRIJK
206 v.Chr.

220
Hanrijk
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Teotihuacan-rijk
Mayarijk
Zapotec

MAYARIJK
200

400

600

800

klassieke periode

KEY
Steden

Rivieren

Routes
Handelsgebieden

MAYARIJK
YUCATAN
SCHIEREILAND

TEOTIHUACAN
Teotihuacan
ZAPOTEC
Monte Alban

Chichen Itza
MAYARIJK

Monte Alto

Grondgebied:
Midden-Amerika

Copan

Geschiedenis:
Voorafgegaan door
andere beschavingen
en rijken

A m a z o n e b e k k e n

Technologie:
Maya-architectuur
produceerde uitstekende piramidale
tempels en gebouwen
met meerdere
verdiepingen.

ANDE
ESRIJK
Chan Chan

Cuzco

Pacheco
a
c a m
A t a
n
s t i j
W o e

ANDES-BESCHAVING

Cultuur:
Prestaties in de
wiskunde (de Maya's
ontdekten de nul kort
na de Indianen) en in
de astronomie, door
een complexe kalender
te ontwikkelen.

Grondgebied: Andesgebied
Beschavingen: Het Chimu-rijk, de oude stad
Cusco, de Chibcha-cultuur en de Muisca-cultuur.
Cultuur: Zeer verfijnde kunstwerken, zoals het
Muisca El Dorado-vlot, een pre-Colombiaanse
gouden offerande.

ANDES-BESCHAVING & INCARIJK
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Incarijk

3.000 v.Chr.

1000 n.Chr.
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Dit Geo-Historisch Leerboek voor leerlingen en
docenten van het voortgezet onderwijs in 12
Europese landen is geschreven vanuit een nietetnocentrische aanpak. Het zit boordevol kaarten
en educatieve activiteiten.
Dit leerboek gaat uit van de principes van een
wereldwijde geschiedenis die laten zien hoe
lokale veranderingen over een periode van
duizenden jaren verbonden zijn met bredere
regionale, intercontinentale en wereldwijde
veranderingen. Dit verhaal illustreert de
veranderende relatie tussen mens en natuur, de
grote migratiegolven die de menselijke soort
altijd hebben onderscheiden, evenals het
ontstaan en de ontwikkeling van ongelijkheden.
Dit leerboek wil de kennis van een reeks
historische en cross-sectionele competenties
verdiepen die nuttig zijn om de wereldsamenleving te begrijpen en daarin te functioneren.
Deze kennis omvat het vermogen om de
interacties tussen verschillende temporele en
ruimtelijke schalen te begrijpen, de verbinding
tussen het verleden en het heden, en de nietprogressiviteit van de geschiedenis.
Lezers kunnen geconfronteerd worden met
nieuwe gezichtspunten.

Deze publicatie is tot stand gekomen met de
financiële steun van de Europese Unie. De inhoud
ervan valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de auteur/contractpartner/uitvoerende partner/
internationale organisatie en weerspiegelt niet
noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie.
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