
geschiedenis van de mens
Sedert 2,4 miljoen jaar geleden leefde de mens als jager en ver-

zamelaar. Ongeveer 11.500 jaar geleden kwam daar verandering in. 
Mensen in Zuidwest-Azië begonnen met het cultiveren van planten. 
Duizend jaar later was landbouw een feit en vertoonden de eerste 
gewassen van domesticatie. Dat was ongeveer het tijdstip dat in 
Zuidwest-Anatolië de domesticatie van vier huisdieren begon: geit en 
schaap, het varken en het rund zouden nog eens duizend jaar later ook 
kenmerken van domesticatie vertonen.

Wat maakte het ontstaan van landbouw en veeteelt mogelijk? Het 
einde van de laatste ijstijd bracht een noodzakelijke verandering mee: 
de temperaturen stegen, er viel meer regen. Flora en fauna verme-
nigvuldigden zich en dat liet toe dat het aantal mensen ook verveel-
voudigde. De mens had zijn technische kennis de afgelopen tiendui-
zenden jaren sterk, steeds sneller, uitgebreid. Jagers en verzamelaars 
hadden een grote kennis van planten en dieren, ze vaarden naar Kreta, 
Cyprus en de eilanden van de Egeïsche Zee. Ze hadden boog en pijl, 
plantten bomen, ontwikkelden de sikkel, legden opslagplaatsen aan 
enz. Hun productiviteit was groot genoeg om meer en meer sedentair 
te kunnen leven. Al die veranderingen waren omstandigheden die de 
evolutie naar landbouw en veeteelt vergemakkelijkten.

Er waren andere omstandigheden die zeer gunstig waren in Zuid-
west-Azië. Het aantal planten en dieren dat geschikt was om te culti-
veren was er bijzonder groot. Een groot aantal werd gedomesticeerd. 
Door voedselproductie konden veel mensen leven van een kleine 
oppervlakte land. De landbouwbevolking groeide wereldwijd, tot van-
daag, gestadig. Landbouw en veeteelt waren zo productief dat ze snel 
na het begin uitbreidden, binnen Zuidwest-Azië, snel naar Cyprus en 
later verder oostwaarts in Azië, naar Europa, tot in zuidelijk Afrika,

In het neolithicum zou de technische vooruitgang sneller gaan 
dan in alle vorige periodes. Er kwamen huizen met meerdere kamers, 
soms met een verdieping. Dorpen groeiden uit tot stadjes, de eerste 
geplaveide straten werden aangelegd. Er werden een hele reeks nieuwe 
werktuigen ontwikkeld: gepolijste stenen bijlen, plaaster, resultaat van 
een chemisch proces, gebakken potten, de spade, de hak, de ploeg, de 
hefboom, de wig, de slede, irrigatie enz. Tegen het einde van het neo-
lithicum zou metaalbewerking van koper, brons en goud een aanvang 
nemen.

Tijdens deze eerste fase van de landbouwmaatschappij, lagen dui-
zenden kleine boerendorpen en enkele stadjes verstrooid doorheen de 
westelijke helft van de oude wereld. De materiële overblijfselen wijzen 
op egalitaire maatschappijen, zonder sociale klassen.  
De vooroudercultus was net als bij jagers en verzamelaars de religie 
van neolithische boeren De afhankelijkheid van boeren van de grillen 
van de natuur was onvermijdelijk groter dan bij jagers en verzame-
laars. 

De laatste paar duizend jaar van deze periode zou irrigatie land-
bouw en veeteelt mogelijk maken in een nieuw gebied, Tweestromen-
land, het land van Tigris en Eufraat. De oogsten waren overvloedig in 
Mesopotamië. Daar zou de eerste stedelijke beschaving ontstaan. 
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