
Oproep voor steun van de crowd, van jullie
Het derde boek in reeks ‘geschiedenis van de mens’ is verschenen samen met een uitgebreide 
tweede druk van Boek 1 en Boek 2.

De boeken worden in eigen beheer uitgegeven. Ik heb de afgelopen weken grote inspanningen 
gedaan richting pers maar tot vandaag zonder één enkel resultaat. Het is in deze moeilijk, als 
betrokken auteur, om objectief te blijven. Is het voor de pers de moeite  niet om een origineel 
in het Nederlands geschreven, wetenschappelijk gebaseerde, geschiedenis van de mens te 
bespreken? 

Misschien ben ik hier te pessimistisch en komt er vroeg of laat toch iets in de pers maar ik kan 
niet passief blijven afwachten. 

De boeken worden in eigen beheer uitgegeven. De druk van  2008 is quasi uitverkocht maar 
zonder grotere bekendheid van de boeken is het verschijnen van toekomstige boeken (er zijn 
in totaal 8 boeken gepland) niet verzekerd. De afgelopen zes jaar hebben velen hun waardering 
voor de boeken uitgedrukt en hebben velen meegewerkt en zijn vrienden geworden. 

Vrienden zegden dat ik moet beroep doen op de sociale media, één van hen vond zij vandaag 
veel belangrijker zijn voor het slagen van dit project dan de geschreven pers. (We zien wel.) Ik 
moest niet overtuigd om op jullie allen beroep te doen. 

Ik vraag hierbij jullie steun voor het project ‘geschiedenis van de mens’. 
Hoe kun je meehelpen? 

Ja kan een boek of twee of drie boeken aanschaffen is uiteraard één van de beste 
vormen van steun.

De feestdagen komen er aan, boeken kunnen geschenken worden.

U kan tegelijk of daarnaast:

•	 U kan hieronder volgende informatie onder uw vrienden verspreiden. 

•	 U kan er een persoonlijke waardering aan toevoegen.

•	 Een (gehele of gedeeltelijke) bespreking schrijven. 

Het project

Het doel is een synthese te maken van de kennis over de geschiedenis van de mens en daarbij 
gebruik te maken van archeologie, biologie, antropologie en DNA-onderzoek. Thema’s 
zijn o.a.:

•	 In de evolutie van de mens ontwikkelde hij eigenschappen die onderlinge samenwer-
king op hoog niveau mogelijk maakten en waarvoor de ontwikkeling van gesproken taal, 
grote hersenen, lange leertijd, ‘Theory of Mind’ enz. nodig waren. 

•	 Het ontstaan van esthetisch gevoel, de basis voor de waardering van kunst. 

•	 De wortels van geweld. 

•	 De oorsprong van ideologie en religie. 

•	 Het ontstaan van de liefde. De relatie man-vrouw, het gezin, het koppel, vaderschap, 
groepshuwelijk, seks,

Een korte tekst die kan verspreid worden

In het derde boek van de reeks ‘geschiedenis van de mens” wordt één van de grootste veran-
deringen van die geschiedenis besproken. Het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-



Azië. Dat zijn geen uitvindingen maar ontwikkelingen die een mogelijk gemaakt werden door 
het warmere klimaat na de ijstijd, de toegenomen kennis van jagers en verzamelaars en de 
groei van de bevolking. 

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vele groenten, granen, bomen, kruiden (waaron-
der drugs) en dieren die door de mens gedomesticeerd werden.  
Uit Zuidwest-Azië zouden landbouw en veeteelt zich verspreiden over heel Europa, Arabië, 
Afrika en verder tot het westen van Azië, tot op Ceylon. 

PDF’s
Er zijn momenteel twee PDF’s ter beschikking die vrij kunnen verspreid worden. 
Ze staan op de startpagina van www.geschied.be
1. Folder 2014 3 boeken.pdf  

Een folder waarin de drie boeken kort voorgesteld worden en een hun inhoudstafel is 
opgenomen

2. Boek 3 uitgebreide Folder.pdf  
59 bladzijden van Boek 3, met cover, Woord vooraf van Prof. Dr. Jean Bourgeois, In-
houdstafel, Voorwoord  en uitgekozen pagina’s. 

De voorlaatste in het Nederlands geschreven wereldgeschiedenis verscheen in … 1951

De vorige, Uitgeverij de Haan, 1951, wereldgeschiedenis in het Nederlands:
Vorig jaar stapte ik de Gentse Oxfamboekhandel binnen en daar vond ik (voor  20€) de zesdelige 
‘Wereldgeschiedenis. De geschiedenis des mensheid van de oudste tijden tot heden’ onder redactie 
van Dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel, enz. Het eerste deel werd uitgegeven in 1951. 
Een vergelijking met mijn eigen versie is leerrijk. De geschiedenis tot het ontstaan van de grote 
beschavingen wordt behandeld in vier bladzijden. Men veronderstelde dat de mens uit Centraal-
Azië kwam en zich van daar o.a. naar Afrika verspreidde. De kaart op blz. 4 die dit illustreerde 
werd overgenomen uit een boek dat in 1907 verscheen. Er is de afgelopen tientallen jaren zoveel 
onderzoek verschenen dat dezelfde periode in mijn boeken ongeveer 1400 bladzijden zal vergen.

Referenie van de drie boeken
Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens. 

Deel I. Jagers en verzamelaars.

 Boek 1, van Pan tot Homo sapiens. 451 pagina’s, 35€

 Boek 2, de maatschappij van jagers en verzamelaars. 438 pagina’s, 35€

Deel II. Landbouwers en veetelers. 

Nieuw. Boek 3, het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië en de verspreiding ervan 
naar Europa, West-Azië, Arabië en Afrika.  438 pagina’s. Woord vooraf door prof. Dr. Jean Bourgeois. 
Oktober 2014. 35€, 282 illustraties waarbij veel kaarten.  
Dit boek vult een lacune in de beschikbare geschiedschrijving, namelijk de periode tussen 10.000 en  4.000 
voor onze tijd (VOT) en het ontstaan van landbouw en veeteelt, één van de belangrijkste veranderingen 
in de geschiedenis van de mens. De verspreiding van de Zuidwest-Aziatische landbouw over heel Europa, 
Arabië, Afrika en het westen van Azië (tot het zuiden van India en Centraal-Azië) wijst er op hoe belangrijk 
die ontdekkingen in Zuidwest-Azië waren. In het boek wordt veel aandacht besteed aan techniek, kunst, 
culturele continuïteit, sociale verhoudingen enz.     

 Boek 4 (verwacht ik afgewerkt te hebben in 2017 of 2018) het ontstaan van landbouw en 
veeteelt in China, Amerika en Papoea-Nieuw-Guinea. 

Daarna zullen nog meerdere boeken volgen die chronologisch op de eerste vier aansluiten en waar onder 
andere aanbode zullen komen: Mesopotamië, Egypte, de Indo-Europese beschaving, Griekenland, Rome, 
China, de grote Amerikaanse beschavingen enz.



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. 

nieuw Boek 3. Het ontstaan van landbouw en 
veeteelt in Zuidwest-Azië

Introductieaanbod
Nieuw!
Deel II. Landbouwers en veetelers
boek 3. Het ontstaan van landbouw en vee-
teelt in Zuidwest-Azië en de verspreiding 
ervan naar Europa, West-Azië, Arabië en 
Afrika. 2014, 35€.
Deel I. Jagers en verzamelaars
boek 1. van Pan tot Homo sapiens.  
(2de herziene, uitgebreide druk, 2014) 35€
boek 2. de maatschappij van jagers en verza-
melaars.   
(2de herziene, uitgebreide druk, 2014) 35€ 

Twee boeken samen: 65€ (ipv 70€)
De drie boeken samen: 90€ (ipv 105€)
Verzendkost: gratis

Stort het juiste bedrag op rekening: België: 
290-0239865-05 van: P&P, Rooigemlaan 30, 
B 9000 Gent, België.
NL, rest van Europa : BNP Paribas Fortis
IBAN nr.: BE96 2900 2398 6505
Vermeldt welk boek of welke boeken u bestelt. 

Het boek van het doctoraat  ‘Om zich te 
reproduceren moet de mens zich ook ideologisch 
reproduceren. Menselijke ideologie als factor 
van menselijke reproductie’ Het boek kan in de 
boekhandel bekomen worden voor de 25€. 

Het kan ook 
bekomen wor-
den door: 25€ 
+  5€ verzend-
kosten = 30€.

Indien u het 
doctoraat en 1 of 
meer van de boe-
ken uit de reeks 
van de geschiede-
nis van de mens 
bestelde dan vallen 
de verzendkosten 
voor het doctoraat 
weg.
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Boek 1.  van Pan tot Homo sapiens

Hominina maakten stenen werktuigen 90
Steenbewerking, het Olduvai,   90

De vroegste mensen. 2,4 M - 1,8 M jaar BP 99

Dmanisi, Georgië, 1.800.000 BP  114
Thema. ontwikkelingen hersenen, gesproken taal 116
Van Homo ergaster/erectus  naar Floresiensis 137

1. Homo ergaster/erectus 139
2. Homo floresiensis, tot 13.000 BP 168

Thema. Een grote ontdekking: het vuur  174

Thema. Kannibalisme 180

3. Homo heidelbergensis 800.000 tot 130.000 BP 189

4. Homo neanderthalensis, 130.000 tot 24. 500 BP 225

Thema. DNA, het genetisch spoor van de mens 236

De mens van Denisova  294

Homo sapiens, vanaf 200.000 BP  300

De oudste heilige plaats, de Rhinocerosgrot 333
Thema. Geweld en oorlog   342
Geweld van mannen tegen vrouwen 357

De exodus uit Afrika, vanaf 120.000 BP  361

De definitieve verspreiding van sapiens  381
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verwantschap, DNA... Veel aandacht vcor hun kunst 
waaronder Schwaben, het Florence van het laat-paleoliti-
cum voor 30.000 BP, de Dordogne, Altamira enz.
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Paranthropus: een doodlopende tak 83
Thema. Overzicht van steenbewerkingstechnieken 85
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Boek 3. Na de laatste ijstijd was er een grote groei van 
flora en fauna. De mens had voldoende kennis opgebouwd 
om op de meest gunstige plaats, Zuidwest-Azië, landbouw 
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U volgt liever de grote lijnen? 
Volg de groene lijn! 

Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van de mens maar minder in de botten en 
beentjes en de meer gespecialiseerde onderwerpen. 
Voor hen  hebben we naast de gemakkelijk te lezen teksten een groene lijn getrokken. 

Groene lijn = gemakkelijk te begrijpen, gemakkelijker te lezen. 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotoko-
pieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Als auteur geef ik hierbij een uitzondering op bovenstaande rechten aan alle door de overheid erkende 
voltijdse onderwijsinrichtingen in België en Nederland om delen van dit werk te kopiëren en te versprei-
den op voorwaarde dat het gratis is. Ik word graag op de hoogte gehouden van dergelijke initiatieven, mail 
mij hierover. Wikipedia is één van de prachtigste initiatieven die ooit door de mensheid werden opgezet. 
De inhoud van dit boek mag onbeperkt gebruikt worden voor Wikipedia. Graag met bronvermelding.*
Op de sites www.geschied.be of www.geschied.nl worden verschillende thema’s van dit boek verder opge-
volgd.

Op de sites www.geschied.be of www.geschied.nl  worden verschillende thema’s van dit boek verder 
opgevolgd.
Op de blog: marcvermeersch.wordpress.com komen regelmatig nieuwe thema’s over jagers en verza-
melaars aan bod.
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Woord vooraf

Archeologie is altijd fascinerend geweest voor vele mensen : Indiana Jones is 
nooit veraf, men droomt van schatten die begraven liggen, bij voorkeur in Egyp-
tische graven of Griekse tempels, men wil Schliemann achterna gaan. Maar dat 
is maar fake. Archeologie is een wetenschap, die zoekt. Die zoekt naar waar wij 
vandaan komen, naar ons verleden, op grond van de materiële resten die zijn 
achtergelaten. Geen gemakkelijke opdracht. 

Prehistorie, de oudste periode van onze mensheid, is al even fascinerend: hoe 
zijn we mens geworden, wanneer is dat allemaal gebeurd en waar moeten we 
die eerste voorouders van ons wel gaan zoeken? Hoe heeft de mens tenslotte 
de hele wereld veroverd? Allemaal vragen die onze zoektocht naar ons diepste 
menszijn belichten. Marc Vermeersch heeft zich in vorige boeken op het pad 
van deze zoektocht begeven. Op zich was dit al een hele opdracht.

Niet alleen de prehistorie boeit elke mens en Marc, ook de latere prehistorie, 
soms ook protohistorie genoemd, is één grote zoektocht, een grote puzzel: hoe, 
waar en wanneer, en vooral ook waarom heeft op een bepaald moment de mens 
de stap gezet naar landbouw en veeteelt. Van jager en jager-verzamelaar wordt 
hij “ineens” voedselproducent, terwijl veel studies ondertussen aangetoond heb-
ben dat dit zeker geen gemakkelijke weg was. Een boeiend maar moeilijk thema.  
Nu begeeft Marc Vermeersch zich meer op dat pad. De latere ontwikkelingen 
van de mensheid vormen het centrale thema van deze nieuwe studie.

Dit boek is in vele opzichten geen traditioneel boek. Eerst wat betreft de auteur. 
Marc Vermeersch is weliswaar gevormd als historicus aan de Universiteit Gent, 
waar hij waar hij de lessen van archeoloog wijlen professor Sigfried De Laet(1) 
volgde voor wie de prehistorie en de archeologie geen geheimen kende. Maar 
Marc is niet gevormd als een tradtioneel gevormde klassieke archeoloog: hij is 
een echte self made man in dat domein. Hij heeft ondenkbaar veel gelezen in 
zijn vrije tijd, over de thema’s die daarjuist zijn aangehaald. Dat materiaal 
heeft hij opgenomen en verwerkt, om het tenslotte met zijn eigen visie in een 
eigen verhaal neer te pennen en voor te leggen aan het grote publiek. In die zin 
is Marc Vermeersch een echte ‘amateur’, iemand die lief heeft, in dit geval de 
mensheid en haar verleden.

Het verhaal dat hier is neergeschreven is in vele opzichten ook niet traditioneel, 
en zal niet door alle specialisten gevolgd worden: er zijn delen van het verhaal 
die ik anders zou vertellen en voorstellen. Maar dat is juist wetenschap in de 

1 Sigfried J. L. De Laet (1914-1999). Hij publiceerde samen met andere historici voor de Unesco, 
de verschillende boeken van de ‘History of Humanity’ waaronder ‘Prehistory and the beginnings 
of civilization’, Routledge, 1994. 
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archeologie: er is geen absolute waarheid, er zijn geen 100% zekerheden, onze 
kennis evolueert en vordert constant. En hierin moeten wij, als wetenschappers, 
alle verhalen horen, ook die van anderen, die soms op een minder vastgeroeste 
manier naar de data kijken. 

Het verhaal van Marc Vermeersch is zo’n ander verhaal. Een verhaal met een 
eigen visie, dat aan het grote publiek wordt voorgelegd.  En nu is het aan het 
publiek om er zich een eigen opinie over te vormen.

Prof. Dr. Jean Bourgeois, UGent.
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Inleiding 
Als we aannemen dat de mens, Homo, ongeveer 2,4 miljoen jaar bestaat, dan leefde hij 
meer dan 99,5% van deze periode als jager en verzamelaar. Ongeveer 11.600 jaar ge-
leden ontstond landbouw en duizend jaar later veeteelt. Eerst in Zuidwest-Azië, later in 
China, Amerika, Papoea-Nieuw-Guinea en embryonaal in Australië. De mens ging in 
plaats van voedsel te vergaren en te jagen, voedsel produceren. Het is na het ontstaan van 
de soort Homo, de eerste verandering van kapitaal belang in de geschiedenis van de mens. 
De volgende was het ontstaan van stedelijke beschavingen en grote landbouwrijken. 
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 vermenigvuldigden zich en dat liet toe dat het aantal mensen ook 
verveelvoudigde. De mens had zijn technische kennis de afgelopen tienduizenden jaren 
sterk, steeds sneller, uitgebreid. Jagers en verzamelaars hadden een grote kennis van plan-
ten 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 Zuidwest-Azië. Het aantal 
planten en dieren dat geschikt was om te cultiveren 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 vandaag, gesta-
dig. Landbouw en veeteelt waren zo productief dat ze snel na het begin uitbreidden, bin-
nen 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 che-
misch proces, gebakken potten, de spade, de hak, de ploeg, de hefboom, de wig, de slede, 
irrigatie enz. Tegen het einde van het neolithicum zou metaalbewerking van koper, brons 
en goud een aanvang nemen.
Tijdens deze eerste fase van de landbouwmaatschappij, lagen duizenden kleine boe-
rendorpen 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 verzamelaars. 
De laatste paar duizend jaar van deze periode zou irrigatie landbouw en veeteelt moge-
lijk maken in een nieuw gebied, Tweestromenland, het land van Tigris en Eufraat. De 
oogsten waren overvloedig in Mesopotamië. Daar zou de eerste stedelijke beschaving 
ontstaan. 

Dr. Marc Vermeersch 
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De meest voorkomende afkortingen
BP: ‘Before Present’, ‘Voor vandaag’, een internationaal overeengekomen begrip. ‘Present’ werd 
gelijk gesteld met het jaar 1950 van onze tijd, OT, wat gelijk is aan ‘na Christus’.

v. Chr.: ‘Voor Christus’, synoniem van ‘voor onze tijdrekening’ of ‘voor onze tijd’, VOT.

VOT: ‘Voor onze tijdrekening’ of ‘voor onze tijd’, synoniem van ‘voor Christus’, v. Chr. 

OT: ‘Onze tijd’ of ‘Onze tijdrekening’.

PPNA: Pre Pottery Neolithic A, de oudste periode van het neolithicum, voor men in Zuid-
west-Azië potten bakte.

PPNB: Pre Pottery Neolithic B, de tweede periode van het neolithicum, voor men in Zuid-
west-Azië potten bakte.

PN: Pottery Neolithic, de periode na het PPNB toen men potten kon bakken.

cal: Internationale afkorting voor gekalibreerde dateringen. Een opgegeven jaartal als ‘7050 
cal VOT’ betekent dat de datering, ongeacht de methode, gekalibreerd, vergeleken werd met 
een andere methode om ouderdom te meten, zoals dendrochronologie. Dendrochronologie 
meet de variabele jaarringen van bomen. Dat laat toe om precies de ouderdom van een houten 
voorwerp te bepalen.

Afkortingen gebruikt voor tijdschriften
PNAS: Proceedings of the National Academy of Science, VSA. 
PLOS: Public Library of Science, VSA. 

Op de kaart op p. 10 en 11 zijn de belangrijkste Zuidwest-Aziatische vindplaatsen die in 
dit hoofdstuk besproken worden aangeduid met rode tekst: Göbekli Tepe, Tell Qaramel 
en Wadi Faynan.



Zes gebieden waar de landbouw onafhankelijk ontstond 
De landbouw is onafhankelijk ontstaan in Zuidwest-Azië, China, Midden-Amerika, 
de Andes, het Oosten van de Verenigde Staten, het hoogland van Papoea-Nieuw-
Guinea en embryonaal in Australië. In dit boek wordt de ontwikkeling en de versprei-
ding in Zuidwest-Azië besproken.

Jagers en verzamelaars schakelden niet zomaar over op 
landbouw en veeteelt

Gedurende meer dan twee miljoen jaar leefde de mens als jager en verzamelaar. Vrou-
wen verzamelden plantaardig voedsel maar vingen ook kikkers, reptielen, insecten, 
larven, klein wild enz. Mannen jaagden op groot en klein wild. Bij gelegenheid werk-
ten mannen, vrouwen en kinderen samen bij de jacht, bijvoorbeeld de drijfjacht. 
Waarom zouden deze gelukkige jagers en verzamelaars die slechts enkele uren per dag 
werkten(1) hun leven geruild hebben voor een bestaan als boeren en veetelers? Uit vele 
getuigenissen weten we dat jagers en verzamelaars niet spontaan overschakelden naar 
landbouw en veeteelt. Ze waren graag jagers en verzamelaars, vonden dat ze niets te 
kort hadden. Zelfs als ze voldoende van landbouw en veeteelt wisten schakelden ze 
vaak niet over. Er zijn meerdere voorbeelden. 
Batek Dé, Maleisië
De Batek Dé is een negritostam in Maleisië van mensen die er uitzien als zwarte Afri-
kanen. Het zijn afstammelingen van de Afrikanen die 80.000 à 60.000 jaar geleden de 
definitieve exodus uit Afrika ondernamen. Ze leven vandaag nog in het Maleisische 
regenwoud als jagers en verzamelaars, gedeeltelijk als boer, omringd door Austronesi-
sche boeren(2), wat een grote druk legt op hun manier van leven. “De Batek weten hoe 
ze gewassen moeten laten groeien en hebben gedurende vele jaren aan landbouw op kleine 
schaal gedaan. Het traditioneel patroon was dat een groep een kleine klaring(3) maakte, ze 
afbrandde, en er dan zaden, wortels en scheuten plantte die ze van de nabije Maleisische 
boeren uit de heuvels hadden weten te bekomen. De gewone geplante gewassen omvatten 
meestal rijst, maïs en cassava. Nadat de gewassen waren geplant zou de groep verder 
trekken op haar verzamelronde en dan terugkomen naar de klaring ongeveer rond de tijd 
dat de gewassen zouden rijp zijn. Ze zouden kamperen bij de klaring gedurende een paar 
dagen of weken en eten van het deel van de gewassen dat aan de roof van wilde varkens, 
vogels, knaagdieren en apen had weten te ontsnappen. In de afgelopen jaren was bij gele-
genheid een ander patroon van landbouw gevolgd door de Batek. Het ‘Departement van 
Orang Asli(4)-Zaken’, had een campagne gevoerd waarbij het probeerde de Batek zich te 

1  Marshall Sahlinns, The Original Affluent Society, 1966.
2  Austronesische boeren voerden van Zuid-China de landbouw o.a. in op Taiwan en van daar 

ging het naar Indonesië, de Filippijnen en later verder naar ongeveer alle eilanden van de Stille 
Oceaan, Polynesië, Nieuw-Zeeland maar ook naar Madagaskar (Afrika). Een groot deel van 
de inwoners van de Melanesische eilanden spreekt Austronesische talen: de Solomon-eilanden, 
Nieuw-Caledonië enz. 

3  In het boek van Kirk Endicott (zie volgende voetnoten) wordt het woord ‘clearing’ gebruikt 
in de zin van een vrij gemaakte plaats in het regenwoud met de bedoeling er aan tuinbouw 
te doen. Het leek me nuttig om hier een bestaand Nederlands woord dat weliswaar meerdere 
betekenissen heeft (een medische, een uit de luchtvaart enzovoort) in dezelfde betekenis te 
gebruiken. Zie: /www.encyclo.nl/begrip/klaring

4  Orang Asli betekent in het Maleisisch ‘oorspronkelijke bevolking’ of ‘eerste volkeren’, de 
oorspronkelijke inwoners van het Maleisische schiereiland. Zie: Marc Vermeersch, Deel I, Boek 
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laten vestigen, het gaf hen werktuigen, zaad, technisch advies en rantsoenen (meestal rijst) 
die bedoeld waren om hen te ondersteunen tot hun gewassen rijp waren. Elke keer dat dit 
geprobeerd is hebben de Batek welwillend deelgenomen aan het project. Ze gingen door de 
verschillende fases van het boeren tot de rantsoenen uitgeput waren waarna ze onmiddel-
lijk de klaringen verlieten en terug gingen jagen en verzamelen.”(5) De Batek Dé wilden 
niet volledig aan landbouw doen, zelfs al hadden ze er de praktijk en de kennis voor. 
Bakolahpygmeeën, Kameroen
Paul Julien, een Nederlandse onderzoeker, schreef over de Bakola(h)pygmeeën(6), hun 
nederzetting en hun landbouw: “Een achttal hutten, klein en vervallen, stond daar in 
een min of meer rechthoekige formatie bijeen, duidelijk een negerdorp(7) imiterend. Het 
dorpje lag te midden van een plantage van beperkte omvang. Wanneer men bij Bakolah-
kampen aanplantingen aantreft behoeft dit, zoals uit het bovenstaande blijkt, niet nood-
zakelijk te betekenen dat de Bakolah landbouwers zijn. Herhaaldelijk, eigenlijk praktisch 
zonder uitzondering, worden de Bakolah door de negers als landarbeiders gebruikt en 
zijn de velden eigendom van de negers. Hier echter was de plantage door de dwergen zelf 
aangelegd voor eigen gebruik. Ze was trouwens ook te ver van het negerdorp verwijderd 
dan dat ze voor negers nog grote waarde kon hebben. Waarschijnlijk betrof het hier een 
oude negerplantage, want ik trof resten van verlaten hutten aan, terwijl in de omgeving 
enkele palmbomen stonden die zeker enige tientallen jaren oud waren. De aanplant was 
slecht onderhouden, maar tamelijk veelzijdig. Bananen, macabo(8) en maniok vormden 
de hoofdzaak, benevens enige yamknollen. Dat de aanplant reeds van oudere datum was, 
bleek verder uit enige cacaostruiken. Bovendien hielden de Bakolah kippen, zodat de ne-
derzetting in niets verschilde van een klein negerdorp. In een der hutten hingen visfuiken, 
niet bestemd voor visserij in de rivier, maar voor die in kleinere boskreken. Alles tezamen 
genomen, leidde deze groep dus een relatief comfortabel leven.” De Bakolah stonden in 
een relatie tot de Bantoes die sommigen als horigheid(9) omschreven, anderen als die 
van slavernij. Zij werkten op de velden van hun Bantoemeesters. Zij kenden dus ui-
teraard landbouw die ze, zoals uit het citaat blijkt, zelf ook beoefenden. Pygmeeën 
leefden duizenden jaren naast Bantoeboeren maar schakelden bijna nergens over naar 
landbouw.(10) 
Batwapygmeeën die overschakelden uit nood
Waarom schakelden pygmeeën niet vrijwillig over naar landbouw hoewel ze die vaak 
voldoende kenden? Als ze boeren werden, zoals recent de Batwapygmeeën in Rwanda 
en Burundi, dan was dat volgens Mazoyer en Roudart omdat het gebied dat ze nodig 
hadden om te leven van jagen en verzamelen te klein was geworden. Beide landen had-
den en hebben een zeer hoge bevolkingsdichtheid.(11)

2, 2008, op. cit., 2008, p. 38, in de uitgave van 2014: Boek 1, p. 411..
5  Kirk Endicott, Batek Negrito Religion. The world-view and rituals of a hunting and gathering 

people of Peninsular Malaysia, Morrison & Gibb Ltd, London & Edinburgh, 1979, p. 13-14.
6  De Bakola(h)pygmeeën leven in Gabon, Kameroen en Kongo (Brazzaville). Ze zijn ook bekend 

onder andere namen: Gyele (Bagyele/Bajele), of Kola (Bakola), Koya (Bakoya).
7  Een Bantoedorp.
8  Plant, een knol, van het genus Xanthosoma, afkomstig uit tropisch Amerika.
9  Volgens van Dale: onvrijheid, afhankelijkheid. (MV: meestal toegepast op de situatie van 

lijfeigenen tijdens de middeleeuwen.)
10  Paul Julien, Pygmeeën, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1953 (1997), p. 149-150.
11  Marcel Mazoyer and Laurence Roudart, A History of World Agriculture, from the Neolithic 

Age to the Current Crisis, Earthscan, London, 2006, p. 90.
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Inuit wilden geen 
veehoeders zijn
Toen men rond 1900 
Euraziatische rendieren 
in Alaska invoerde om 
de daar levende Inuit de 
mogelijkheid te bieden 
om rendierhoeders te 
worden schakelden ze 
niet over op rendierhoe-
den. Ze hadden de men-
taliteit van jagers voor 
wie een dier een prooi is, 
vee hoeden was hun cul-
tuur niet.(12)

Australische Aboriginals namen landbouw niet over van Nieuw-Guinea 
“Er bestaan veel feitelijke gevallen van jager-verzamelaars die zagen hoe hun buren zich 
met voedselproductie bezighielden en die niettemin weigerden om de veronderstelde zege-
ningen daarvan over te nemen en in plaats daarvan jager-verzamelaar bleven. De Abo-
riginal jager·verzamelaars van Noordoost-Australië bijvoorbeeld dreven duizenden jaren 
lang handel met de boeren van de eilanden in de Straat van Torres tussen Australië en 
Nieuw-Guinea. Indiaanse jager·verzamelaars in Californië dreven handel met Indiaanse 
boeren in het stroomgebied van de Coloradorivier. Bovendien dreven de Khoiherders ten 
westen van de Zuid-Afrikaanse Visrivier handel met de Bantoeboeren ten oosten van 
diezelfde rivieren en hielden ze zich afzijdig van het boerenbestaan.”(13) 
De landbouw breidde zich gedurende meer dan 1300 jaar niet uit naar 
Noord-Nederland en de Oostzee 
De jagers en verzamelaars in Nederland en zandig Vlaanderen(14) (Swifterbantcul-
tuur), Noord-Duitsland (Ellerbeckcultuur) en Zuid-Scandinavië (Ertebøllecultuur) 
namen gedurende ongeveer 1300 jaar en langer, landbouw en veeteelt niet aan hoe-
wel de bandkeramische landbouwcultuur (LBK) op bepaalde plaatsen minder dan 
200 km van de kust gevestigd was. Het gebeurde dat de landbouw werd aangenomen 
en daarna weer opgegeven, zoals in Zweden. “Omstreeks 3000 v.Chr. adopteerden de 
jagers-verzamelaars van Zuid-Zweden bijvoorbeeld een vorm van landbouw die gebaseerd 
was op gewassen uit Zuidwest-Azië, maar verlieten die omstreeks 2700 v.Chr. en keerden 
terug naar hun bestaan als jager-verzamelaar voordat ze opnieuw tot een landbouwbe-
staan overgingen.”(15)

12  Das Ren, de.wikipedia.org/wiki/Ren 
13  Jared Diamond, Paarden, zwaarden & ziektekiemen, Het Spectrum, 2000 (oorspr. Guns, 

Germs, and Steel. The Fates of Human Societies, 1999), p. 104.
14  Met uitlopers tot in Noordrijn-Westfalen en tot aan de Elbe.
15  Jared Diamond, 1999, op. cit., p. 104.

Dansende Batwapygmeeën  
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In grotten in de Sahara werden giraffes 
afgebeeld. Twee daarvan tonen een giraf-
fe die vastgemaakt is met een touw (waar-
van één voorbeeld boven), een andere 
wordt door een mens geleid (midden) . 
Onderaan houdt een Chinees een (uiter-
aard) Afrikaanse giraffe vast. Tekening 
uit het begin van de 15de eeuw. (Bovenste 
tekeningen door Isabelle Vermeersch) .  

en latere afbeeldingen dat er regelmatig op onagers werd 
gejaagd en dat ze gevangen werden genomen en gekruist 
met ezels en paarden. Sommige oude afbeeldingen van 
paardachtige dieren die gebruikt werden als rijdier of 
om karren te trekken verwijzen misschien naar onagers. 
Maar iedereen die over deze dieren schrijft, van de Ro-
meinen tot moderne dierentuinhouders, laat zich kritisch 
uit over hun humeurige karakter en hun kwaadaardige 
neiging om mensen te bijten. Bijgevolg zijn onagers nooit 
gedomesticeerd hoewel ze in andere opzichten op de stam-
vorm van ezels lijken.”(56) Het is mogelijk dat men in 
Umm Dabaghiyah, pogingen ondernomen heeft om 
onagers te temmen. Uit de vondsten kon men niet af-
leiden in welke mate dit gelukt is. 
Een poging om giraffes te domesticeren
In Jebel Uweinat, op het drielandenkruispunt van 
Libië, Soedan en Egypte, vond men een groot aantal 
rotstekeningen. De meeste scènes beelden wilde dieren 
uit en mesolithische jagers. Drie tekeningen springen 
er uit. Het zijn beelden van giraffes waarvan er twee 
aan een voorpoot vastgebonden zijn of een gewicht 
meesleuren. Het derde beeld is dat van een man die 
een giraffe aan een koord vasthoudt. David Phillipson 
denkt dat daar pogingen ondernomen werden om gi-
raffes en antilopes onder controle te krijgen. Dat is niet 
gelukt.(57) 

56  Jared Diamond, 1999, op. cit., p. 168. De laatste onagers 
leefden tot aan het begin van de 20ste eeuw toen de laatste 
exemplaren stierven.

57  David Phillipson, African Archaeology, Cambridge World 
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Een poging om giraffes te te temmen kan verwonderen maar toen toen de Chinese 
admiraal Zheng He Afrika aandeed tussen 1415 en 1431 naam hij een giraffe mee 
naar China. Er is een tekening van gebleven waarbij de giraffe aan een touw door een 
Chinees werd vastgehouden. Dit wijst er op dat giraffes konden getemd worden. Er 
zijn misschien pogingen geweest om ze te domesticeren maar die zijn zeer waarschijn-
lijk niet geslaagd.
Sociale dieren konden gemakkelijker gedomesticeerd worden
De al langer gedomesticeerde hond en de vier soorten die gedomesticeerd werden in 
Zuidwest-Azië hadden een sociaal karakter wat ze beter geschikt maakte voor do-
mesticatie. Schapen en geiten zijn als eerste van deze vier gedomesticeerd. Het varken 
was het volgende en niet veel later, de wilde oeros of aurochs, de voorouder van ons 
rund. “Sociale organisatie. Bijna alle soorten gedomesticeerde grote zoogdieren blijken 
soorten te zijn waarvan de wilde stamvormen drie sociale eigenschappen gemeen hebben: 
ze leven in kuddes, de leden van de kudde houden er een goed ontwikkelde dominantiehië-
rarchie op na, en de kuddes leven in territoria die elkaar eerder overlappen dan uitsluiten. 
(...) Die sociale organisatie is ideaal voor domesticatie omdat de mens in feite de top van de 
hiërarchie vormt. Gedomesticeerde paarden in een rij achter elkaar volgen de menselijke 
leider zoals ze in het wild de merrie met de hoogste rang zouden volgen. Kuddes of roedels 
schapen, geiten, koeien en wilde honden (wolven) hebben een soortgelijke hiërarchie. (…)
Zulke sociale dieren lenen zich goed als huisdier. Omdat ze heel verdraagzaam zijn jegens 
elkaar kunnen ze met velen tegelijk worden gehouden. Omdat ze instinctmatig een domi-
nante leider volgen en mensen zullen zien als de leider, kunnen ze gemakkelijk door een 
herder of een herdershond worden gehoed.”(58)

In minder aride gebieden leeft het damhert (dama), een andere soort die het voorwerp 
van een poging tot domesticatie heeft kunnen uitmaken. Die poging blijkt uit het feit 
dat het hert overgebracht is naar Cyprus waar het als wild leefde maar niet gedomesti-
ceerd werd. Als sommige soorten wel en andere niet gedomesticeerd werden, dan hing 
dit voor alles af van hun geschiktheid om gedomesticeerd te worden.(59) 

4.Accumulatie van kennis en technische verbeteringen voor het ont-
staan van de landbouw

Tot het begin van het midden-paleolithicum (vanaf 300.000 BP) lijkt de technische 
kennis van de mens, zoals ze zich uitte in bijvoorbeeld stenen werktuigen, zich zeer 
traag ontwikkeld te hebben. Vanaf toen kwam er langzaam, maar zeker,(60) in Afrika 
een evolutie op gang waarbij er sneller technische vernieuwingen kwamen. Vanaf het 
laat-paleolithicum (40.000 BP) werd dit een gestage stroom, de technische innovaties 
volgden elkaar steeds sneller op. Zij zouden de overgang naar de landbouw mee mo-
gelijk maken. Het ontstaan van landbouw en veeteelt, was een volgend keerpunt dat 
op zijn beurt de ontwikkeling van nieuwe technieken en werktuigen nog versnelde. 

Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 2005, p. 173-174. 
58  Jared Diamond, 1999, op. cit., p. 170.
59  Cédric Bodet, 2008a, op. cit., p. 79.
60  Sally McBrearty en Alison S. Brooks, The revolution that wasn’t: a new interpretation of the 

origin of modern human behavior, Journal of Human Evolution, 2000, vol. 39. De studie 
die definitief voor een andere manier van denken zorgde over de evolutie van de menselijke 
materiële cultuur in Afrika vanaf 300.000 jaar geleden. 
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Göbekli Tepe, 9745 VOT tot 7700 VOT 
De oudste tempels van de wereld, Zuidoost-Anatolië 

Göbekli Tepe (Göbekli is Turks voor buik, tepe = heuvel of berg) is gelegen in Zuid-
oost-Anatolië in de streek van Urfa (of Sanliurfa). Jagers en verzamelaars begonnen 
de bouw van dit verbazingwekkende heiligdom ongeveer 11.745 jaar geleden, 9745 
VOT.(105) In de loop van de bijna tweeduizend jaar dat het heiligdom gebruikt werd 
zouden deze jagers en verzamelaars stap voor stap gaan leven als landbouwers en vee-
telers. 
De 20 tempels die men er vond liggen op een hoogte van 780 meter. Ze waren van 
vele kilometers ver zichtbaar in de omgeving. Het tempelcomplex werd uitgebouwd 
tot het een oppervlakte van negen hectaren zou bestrijken en de verschillende ar-
cheologische lagen tot 15 meter dik waren. In 2010 was iets meer dan 5% van de 
site onderzocht. Waar men gegraven had bleven de oudste, dus de diepste, lagen nog 
onaangeroerd. Göbekli Tepe zou dus ook in de toekomst nog voor meer dan één ver-
rassing kunnen zorgen. 
Jagen en verzamelen
De jagers en verzamelaars van Göbekli jaagden selectief. Bij de capriniresten zijn er 
slechts 40% van vrouwtjes, mannelijke aurochsresten zijn 4 keer meer gevonden dan 
vrouwelijke. Bij de everzwijnen is deze verhouding zelfs een veertienvoud. Ze getuigen 
op zijn minst van een overwogen beheer. Jacht was een geplande activiteit. Het doel 
was de opbrengst te maximaliseren zonder de reproductie van de dieren in gevaar te 
brengen.(106) 
Deze jagers en verzamelaars leefden van de jacht op gazelles, runderen en everzwijnen 
en van het verzamelen van plantaardig voedsel zoals amandel- en pistachenoten, wilde 
granen enz. “Alle organische resten van Göbekli Tepe komen van de sedimenten die de 
gebouwen overdekten. Men schat dat een dergelijk volume sediment enkel gedurende het 
gebruik van de gebouwen is kunnen ontstaan (…). De fauna (op zijn minst deze van de 
PPNA-fase) toont aan dat het verbruikte voedsel op de site volledig verkregen werd door de 
jacht. Inderdaad, geen enkel spoor van domesticatie van dieren, zowel voor de morfologie 
als voor de demografische curves, werd tot nog toe gevonden.”(107) 
De gebouwen, een monumentale architectuur 
De oudste tempels hadden een diameter tussen 10 en 30 meter en verzonken vloeren, 
zeer grote afmetingen, die pas lange tijd na de bloeiperiode van Göbekli Tepe zouden 
geëvenaard worden. Jongere tempels (laag II) waren kleiner. Men gebruikte nog T-pi-
laren maar ze waren veel kleiner. De mensen van Göbekli Tepe hebben naar schatting 
200 massieve T-vormige pilaren uit kalksteen gehakt. Veel pilaren waren ongeveer 2,4 
meter hoog en wogen tot zeven ton. De hoogste opgerichte pilaar was 5 meter hoog. 
Er werd in de nabij gelegen steengroeve een half uitgehakte pilaar achtergelaten die 

105  9745 VOT is de oudste van de gekalibreerde dateringen. De onderste lagen van het 
tempelcomplex werden nog niet opgegraven én er is slechts een zeer klein deel van Göbekli Tepe 
opgegraven. Het oudste deel van de site kan ouder zijn.  
www.exoriente.org/associated_projects/ppnd_site.php?s=25 

106  Cédric Bodet, 2008a, op. cit., p.141-142.
107  Cédric Bodet, 2008a, op. cit., p.98-99. Bodet verwijst naar: Hauptmann Harald, Une nouvelle 

image de la „Révolution néolithique en Asie du Sud-Ouest : le Néolithique ancien en Haute 
Mésopotamie. In Guilaine J. (ed.) Aux marges des grands foyers du Néolithique. Périphéries 
débitrices ou créatrices ?, 2004, 25, p.9-30. Paris, Editions Errance.
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Vergezicht op de heuvel waar de tempels gebouwd waren. Ze waren van kilometers ver zichtbaar. 
Dit moet een deel van de aantrekkingskracht uitgemaakt hebben. Pelgrims kregen na een lange 
tocht te voet, die uren of dagen duurde,  een zicht op de heilige plaats waar ze aan meegebouwd 
hadden. Ze zouden er samen met vele andere groepen hun voorouders en hun totems vereren. 
De ceremonies zouden hen diep raken en het gevoel van verbondenheid versterken. Tijdens der-
gelijke bedevaarten werden oude contacten hernieuwd, jongeren ontmoetten er elkaar of werden 
uitgehuwelijkt. Dat er onderling ook geweld gebruikt werd mag niet uitgesloten worden. (Foto 
Klaus Schmidt)

Foto’s die uit een ander gezichtspunt werden getrokken van de oudste en voorlopig belangrijk-
ste tempels, B, C en D inn Göbekli Tepe. (Links Foto Wikim, rechts Nico Becker)
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De belangrijkste Zuidwest-Aziatische sites van het PPNA en PPNB

Naam van de site Begin Einde Regio J & V Fase 1 Fase 2
Hallan Çemi, 11100 9200 ZOA natufiaan PPNA  

Tell Qaramel 10900 9400 Levant natufiaan PPNA  

Netiv HaGdud 10000 8500 Levant natufiaan PPNA  

Wadi Hammeh 10000 9500 Levant natufiaan PPNA  

Göbekli Tepe 9750 8000 ZOA natufiaan PPNA  

Wadi Faynan 9600 7280 Levant natufiaan PPNA PPNB

Gilgal I 9400 9000 Levant PPNA

Jerf Al Ahmar (2x) 9600 8500 Levant natufiaan PPNA  

Jericho 9500 8300 Levant natufiaan PPNA  PPNB

Mureybet fase III 9500 8700 ZOA natufiaan PPNA  

Tell Aswad 9500 7000 Levant   PPNA PPNB

Dhra’ 13 9300 9175 Levant   PPNA  

Nevali Çori 9100 7600 ZOA   PPNA PPNB

Abu Hureyra 9050 7000 ZOA   PPNA PPNB

Dja’de el Mughara 9000 8000 ZOA PPNA PPNB

Wādī al Ghuwayr 1 9000 6300 Levant    PPNA PPNB

Çayönü 8500 6500 ZOA      PPNB

Cafer Höyük 8310 7510 ZOA     PPNB

Aşikli Höyük 8200 7500 ZOA     PPNB

Nahal Hemar 7800 7300 Levant   PPNB 

Tell Halula 7800 6780 Syrië     PPNB

Gürcütepe 7500 6500 ZOA   PPNB 

Çatal Höyük 7000 5000 ZOA     PPNB

ZOA = Zuidoost-Anatolië.
Een minderheid onderzoekers gebruikt ook de term PPNC (niet gebruikt door Ka-
thleen Kenyon) voor de zuidelijke Levant voor de periode tussen 7.200 VOT-6400 
VOT/6200 VOT. Waar onderzoekers de term PPNC vermeldden voor sites van de 
zuidelijke Levant zal die overgenomen worden.
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Zuidwest-Azië

Fase 1 van het neolithicum: begin van de cultivatie van ge-
wassen, PPNA, 9600-8500 VOT(132)

Het begrip neolithicum: ingeburgerd maar niet adequaat
Het begrip ‘neolithicum’ werd door een van de bekendste archeologen van de 19de eeuw, 
John Lubbock (1834-1913), in 1865 voorgesteld. In het Grieks betekent ‘neos’, ‘nieuw’ 
en ‘lithos’, ‘steen’. Neolithicum betekent dus ‘nieuwe steentijd’. Het beschrijft de laatste 
periode van de steentijd (die bijna de hele 2,4 miljoen jaar van het menselijke bestaan 
duurde), na het mesolithicum(133)/epipaleolithicum(134), toen men in Zuidwest-Azië 
stenen werktuigen verder verbeterde en ging polijsten. Het neolithicum werd, bij uit-
breiding, de naam voor de periode waarin landbouw en veeteelt ontstonden en zich 
uitbreidden. Dat was veel belangrijker dan de nieuwe techniek die gebruikt werd om 
stenen werktuigen maken, maar de naam was ingeburgerd en wordt gebruikt tot van-
daag. 
Planten: cultivatie en domesticatie 
In de eerste fase van landbouw ging men intentioneel granen en andere plantenzaden 
verzamelen, planten, zaaien en oogsten. Dit is cultivatie, een cultureel fenomeen dat 
het opslaan van zaden of andere delen van planten impliceert.(135) 
Domesticatie is de tweede fase van landbouw, het door de mens telen van planten of 
dieren die wijzigingen (morfologische, genetische) hebben ondergaan als gevolg van 
menselijke cultivatie. 
Waarom en hoe de cultivatie van gewassen begon.
Hoe is reproductie door de mens van bomen, granen en zaden tot stand gekomen? 
Sedentair leven
Sedentair leven bood mensen de mogelijkheid om de planten in de omgeving van 
dorpen constant te verzorgen. Rondtrekkend was dit bijna onmogelijk. Het gevaar 
dat men plantte, verzorgde maar dat andere groepen oogstten kon zo beperkt worden. 
Door op vaste plaatsen te gaan leven kon men oogsten wat men zaaide. Men kon ook 
gemakkelijker dieren wegjagen of verdelgen die ongevraagd mee aan de dis zaten.

132  De opgegeven periodes voor het PPNA en het PPNB zijn benaderend. Van een periode in de 
vroege geschiedenis van de mens mag men geen grote precisie van de dateringen verwachten. 
Dat PPNA exact elfhonderd jaar zouden geduurd hebben wijst er op dat dit om een benadering 
gaat. Het PPNA wordt door Franse onderzoekers ook het Sultanien genoemd naar de site van 
Tell es Sultan in Jericho. Jacques Cauvin, op. cit, 1997, p. 58 e.v.

133  Mesolithicum: de periode tussen laat-paleolithicum en neolithicum. Paleolithicum: de oude 
steentijd van 2,4 miljoen jaar geleden tot het mesolithicum. 

134  Epipaleolithicum: het epipaleolithicum is de laatste periode van het paleolithicum, die 
het neolithicum direct vooraf gaat. De term komt voor een groot deel overeen met die 
van het mesolithicum maar wordt specifiek gebruikt voor Zuidwest-Azië en Cyprus. Het 
epipaleolithicum begon met het kebaraan, rond 19.050 VOT, omvat het natufiaan en eindigde 
rond 9600 VOT met het begin van de landbouw. 

135  T. Douglas Price and Anne Gebauer (Eds.), Last Hunters First Farmers, Santa Fé, 1995, p, 6
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in de Griekse en Romeinse landbouw.
Dille, Anethum graveolens. Dille komt in het wild voor rond de Middellandse Zee en 
West-Azië. Een oude vondst komt uit het graf van farao Amonophis II rond 1400 
VOT. Dille was ook algemeen verspreid in de Griekse en Romeinse landbouw.
Zwarte komijn, Nigella sativa. Zaadjes van zwarte komijn werden o.a. gevonden in het 
graf van Toetankhamon. 
Saffraan, Crocus sativus. De stampers van de bloem van de saffraankrokus werden verza-
meld en gedroogd. Ze werden gebruikt om smaak en/of kleur te geven aan gerechten en 
om textiel te kleuren. Op potten uit Minoïsch Kreta, 1600 VOT, waren crocusbloemen 
geschilderd. Linguïstisch bewijs suggereert dat saffraan een Afro-Aziatische herkomst 
had en lang voor de klassieke tijd (5de eeuw VOT) gecultiveerd werd.(270) 

Kleurgewassen
De hieronder vermelde kleurgewassen kwamen in het wild voor rond de Middelland-
se Zee en in Zuidwest-Azië. Ze werden geteeld om er kleurstoffen uit te winnen. Ze 
werden al gecultiveerd vóór de klassieke periode van Grieken en Romeinen. Er werd 
voornamelijk textiel en leer mee gekleurd. 
Wede, Isatis tinctoria, werd gebruikt voor het blauw dat het leverde. De bladeren van 
de plant werden gedroogd, tot poeder herleid en dan gefermenteerd. 
Reseda, Rubia tinctorum, is een plant waarvan de wortels gele kleurstof afgeven. Het 
was in gebruik in het eerste millennium VOT. 
Echt indigo, Indigofera tinctoria, geeft een blauwe kleur die vandaag nog gebruikt 
wordt om spijkerbroeken te kleuren. Er zijn verschillende soorten indigo. De planten 
komen voor in Indië en sub-Saharaans Afrika. Ze werden pas laat gecultiveerd, na het 
begin van de jaartelling. 
Saffloer, Carthamus tinctorius, is een soort zonnebloem. De kleurstof van de roodgele 
bloem werd niet enkel gebruikt om textiel maar ook om voedsel te kleuren. Er werden 
zaden van saffloer gevonden in het graf van Toetankhamon (1325 VOT). De wilde 
plant komt voor in Zuidwest-Azië. Domesticatie gebeurde waarschijnlijk vroeger of 
ten laatste aan het begin van het 2de millennium VOT.(271) 

Eikels, gegeten, niet gedomesticeerd
Eikels bevatten veel zetmeel en olie, tot 18% vet, 6% proteïne, 68% koolhydraten (sui-
kers), vitamines waaronder vitamine C. Ze hebben als nadeel dat ze bitter smaken. Bij 
alle soorten eikenbomen zijn er ook enkele bomen waarvan de eikels niet bitter smaken. 
Mensen aten zeker eikels in geval van hongersnood. Ze werden dan geloogd om de bit-
tere smaak te verwijderen, gemalen, geroosterd of gekookt. In Zuidwest-Azië hebben 
sommige eikenbomen eikels die 5 à 6 cm lang en 2 tot 3 cm breed zijn. In Koerdistan 
werden ze recent nog verzameld om er het ‘brood van de honger’ mee te bakken als de 
graanoogst was tegengevallen. Varkens zijn verzot op eikels die ze tot in de middeleeu-
wen in de Europese bossen konden foerageren. 
Het is eigenaardig dat de eikenboom niet gedomesticeerd werd, zoals de voor de mens 
giftige wilde amandelboom, want de opbrengst van één boom is zeer groot. Daarenboven 
kan men eikels oogsten in de herfst, wat een aanvulling was van de graanoogst (van de 
vroege tot de late zomer, naargelang de soort en het gebied). In Californië verzamelden 
indianen, jagers en verzamelaars, waaronder Paiute, Yosemite, Miwok enz., minstens 10 
verschillende soorten eikels die hen toelieten om een zeer welvarende maatschappij op 

270  Daniel Zohary and Maria Hopf, 1993, op. cit.,p. 188-190.
271  Daniel Zohary and Maria Hopf, 1993, op. cit., p. 191-194,
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te bouwen. Ze loogden de eikels om de tannine te verwijderen. Daarna werden ze tot 
bloem gemalen, met water vermengd en gebakken. Californische indianen zetten deze 
traditie voort tot vandaag.(272) De Japanse Jomon verzamelden en aten eveneens eikels.

Olie- en vezelgewassen
Olie-en vezelgewassen werden samen of kort na de eerste granen en groenten gecul-
tiveerd. Ze ondergingen net als veel andere planten gelijkaardige veranderingen zoals 
het zaad dat niet meer spontaan verspreid werd maar aan de moederplant bleef vast 
zitten. De mens selecteerde voor meer olie en langere vezels bij deze planten.
Vlas en lijnzaad, Linum usitatissimum 
Wild komt vlas voor van de Atlantische kust tot in Rusland en Indië. Er zijn 200 
wilde soorten. Linum usitatissimum bienne is de waarschijnlijke voorouder van gedo-
mesticeerd vlas. 
Gedomesticeerd. Vlas, Linum usitatissimum, is een plant uit de vlasfamilie (Linaceae). 
Lijnzaad is het zaad van vlas. Het geeft tot 40% olie. Gedomesticeerd lijnzaad heeft 
één genetische oorsprong, werd dus in één gebied gedomesticeerd. In de oudste fase 
werden de zaden waarschijnlijk gebruikt voor de olie. In een volgende fase zou men 
ook de vezels gebruiken waarmee men stevig, duurzaam linnen kon weven. Het wordt 
gebruikt als grondstof voor lijnzaadolie, dat met behulp van een oliemolen uit het 
zaad wordt geperst. Het restproduct van dit proces noemt men lijnkoek. Lijnkoe-
ken worden gebruikt als veevoer.(273) Er zijn blauwbloeiende en witbloeiende rassen. 
Daarnaast zijn er rassen met bruine zaden en rassen met gele zaden. De zaden zijn 

272  Daniel Zohary and Maria Hopf, 1993, op. cit., p. 195-196. 
California Indian Acorn Culture, National Archives,  
www.archives.gov/pacific/education/curriculum/4th-grade/acorn.html Daar wordt volgend 
artikel geciteerd: Sabra L. Steinber, Jeffrey R. Dunk, TallChief A. Comet. In Hoopa Territory: A 
Guide to Natural Attractions and Human History of the Hoopa Valley Indian Reservation and 
Surrounding Areas. Publisher: Hoopa Valley Tribal Council, 2000, p. 136-138.

273  Lijnzaad, /nl.wikipedia.org/wiki/Lijnzaad 

Vlas wieden in Vlaanderen in 1887. Schilderij van Emile Claus (1849-1924).  
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 Cyprus 

kolonisatie en uitbreiding van 
vroege landbouw

en beheer van kuddes dieren 

Cyprus
Cyprus wordt vandaag geografisch en politiek bij Europa gerekend hoewel het geolo-
gisch bij Zuidwest-Azië hoort. Wie een landkaart van die regio bekijkt ziet dat Cy-
prus er ooit deel van uitmaakte en er a.h.w. van losgekomen is. 

Landbouwers en beheerders van kuddes everzwijnen, 9100 cal 
VOT, PPNA

Cyprus werd bezocht door jagers en verzamelaars afkomstig van het continent. Toen 
daar de landbouw en het beheer van dieren een aanvang nam werden beide vrij snel 
ook op het eiland geïmporteerd. Cyprus ligt ongeveer 70 km van de Levantijnse kust. 
11.000 jaar geleden was het zeeniveau veel lager dan vandaag. De kans is groot dat 
enkele van de eerste boerendorpen die aan of niet ver van de toenmalige de kust lagen, 
vandaag onder water liggen. 
Tussen jacht en veeteelt
De vondst van het voorlopig oudste Cypriotische boerendorp werd gedaan in Kli-
monas aan de zuidkust. Daar leefden mensen vanaf 9100 VOT. Men vond er resten 
van planten, dierenbotten, duizenden werktuigen en resten van gebouwen. Een cir-
kelvormig gemeenschapsgebouw, ST 10, had een indrukwekkende doorsnede van 10 
meter. Het was, zoals gebruikelijk in de Levant, 1 meter diep in de grond gebouwd. 
Het is mogelijk dat tegen de muren een bank stond, een andere overeenkomst met 
gemeenschapsgebouwen in de noordelijke Levant aan het einde van het PPNA. Dat 
was ook het geval voor woningen, die een doorsnede van 4 à 5 meter hadden. Vlees 
werd bekomen door de jacht op everzwijnen, het eerste en lang het enige ingevoerde 
dier op het eiland. 
Landbouw 
Er werd in Cypriotische huizen kaf van wilde, maar gecultiveerde, gerst en emmertar-
we gevonden. Enkel gerst kwam in het wild voor op Cyprus. Granenteelt kwam er dus 
voor nauwelijks 500 jaar nadat men op het vasteland begonnen was met de cultivatie 
van gewassen. Oude vindplaatsen van gedomesticeerde gerst en emmertarwe uit de 
periode 8650–7550 cal VOT zijn Kissonerga-Mylouthkia en Shillourokambos. De 
eerste boeren op Cyprus brachten gewassen als eenkoorn, emmer, linzen, gerst en vlas 
mee van het vasteland. Ze plantten pistachenotenbomen en vijgenbomen. 
Muis en kat: in het zog van landbouw 
De muis (Mus m. domesticus), die een korte levensduur heeft, was afwezig in de epipa-
leolithische lagen van het eiland maar komt voor in de neolithische lagen van Mylou-
thkia. Ze moet haar aanwezigheid, als clandestiene passagier, te danken hebben gehad 
aan regelmatige maritieme overtochten van het continent.(279) Een uitbeelding van een 
muis in picroliet werd gevonden in Shillourokambos.
Op Cyprus werd het oudste skelet van een gedomesticeerde kat (Felis catus) gevonden 
in Shillourokambos, ze was rond 7500 VOT gedood en begraven op korte afstand 
bij een mens wat er zou kunnen op wijzen dat de kat ook een gezelschapsdier was 
geworden.(280) Dat men geloofde dat de ziel van de kat de ziel van haar meester zou 

279  Cucchi T., Orth A.,Auffray J.-C., Renaud S., Fabre L.,Catalan J.-F., Hadjisterkotis 
E.,Bonhomme F. & Vigne J.-D, A new endemic species of subgenus Mus (Rodentia, Mammalia) 
on Cyprus Island, Zootaxa, 2006, N° 261, p. 1-36.

280  Jean-Denis Vigne, Jean Guilaine et al., First wave of cultivators spread to Cyprus at least 10,600 
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nen van de morfologische domesticatie die bijna voltooid was in Nemrik, ten laatste 
in het vroege PPNB. Het is onmogelijk dat de Tigris geen contact zou hebben gehad 
met de Eufraat. Deze culturele ontwikkeling stropte in het PPNB, in Nemrik rond 
8300 VOT toen de site verlaten werd. Volgens Cédric Bodet zijn deze plaatsen aan de 
Midden-Tigris getuigen van een mislukte poging tot domesticatie. 
Aan de Boven-Eufraat kwamen later gedomesticeerde dieren voor. In Cafer Höyük 
waren de dieren gedurende het PPNB volumineus. Misschien omdat Cafer in hoger 
gelegen, kouder, gebied lag en een groter lijf beter bestand was tegen het koudere kli-
maat. Er werden geen kenmerken van domesticatie aangetroffen tot rond 7300 VOT. 
In Cappadocië en Cyprus zouden morfologische veranderingen veel langer niet zicht-
baar zijn.(313) 
Geplande uitbreiding
De jonge landbouw en de proto-veeteelt in Zuidwest-Azië breidden in het 9de millenni-
um uit in alle richtingen. Dat wijst er op dat de mens al ver gevorderd was in beheer van 
kuddes dieren. Centraal-Anatolië zou b.v. gekoloniseerd worden na Cyprus. De verhuis 
van vroege boeren naar het eiland wijst er op dat ze goed georganiseerd waren en ge-
pland te werk gingen. Een vestiging op een eiland vroeg waarschijnlijk minstens tiental-
len jaren actieve ondersteuning en uitwisseling met de nederzettingen op het continent. 
Dergelijke kolonisaties moeten in het geval van misoogsten, ziektes van mens en dier, 
scheepsrampen enzovoort door het moederland lange tijd gesteund zijn om succesvol 
te worden. We mogen veronderstellen dat de kennis om een nieuwe nederzetting te 
stichten opgedaan was in een lange periode van stichting van nieuwe nederzettingen in 
de Levant en Zuidoost-Anatolië en dat een nieuwe kolonie op een ver afgelegen eiland 
maar aantrekkelijk leek als op het vasteland de aantrekkelijkste gronden al ingenomen 
waren. Landbouw en beheer van kuddes dieren van het vroege PPNB stonden al op 
een voldoende hoog niveau om zich blijvend in te planten op een eiland. De opgegraven 
dorpen, het niveau van steenbewerking, de waterputten op Cyprus weerstaan de verge-
lijking met de boerendorpen aan de bovenloop van de Eufraat.
Gedomesticeerde dieren vertonen na verloop van tijd morfologische verschillen ten op-
zichte van hun wilde voorouders. Op het eiland waren de (ever)zwijnen na een tijd klei-
ner geworden. “Dit maakt de theorie aannemelijk dat de domesticatie van varkens begon 
na een lange periode van beheer van everzwijnen.”, op het vasteland. De kolonisatie van 
Cyprus door vroege boeren bewijst dat de landbouw en beheer van kuddes toen al een 
hoge productiviteit hadden bereikt.(314)

Economisch voordeel van veeteelt 
Veehoeders halen uit een zelfde gebied veel meer biomassa dan jagers. Zij beschermen 
en zorgen voor hun vee en gebruiken hun intelligentie om de opbrengst van dieren te 
maximaliseren. Jagers daartegenover verminderen het aantal dieren om voedsel te be-
komen. De densiteit van wilde dieren wordt hoe dan ook geregeld door de minimum 
draagkracht van een gebied, terwijl de densiteit van gedomesticeerd vee kan aangepast 
worden aan de optimale draagkracht van een gebied.(315)

313  Cédric Bodet, 2008a, op. cit., p. 132-147.
314  Jean-Denis Vigne, Antoine Zazzo, Jean-François Saliège, François Poplin, Jean Guilaine and 

Alan Simmons, Pre-Neolithic wild boar management and introduction to Cyprus more than 
11,400 years ago, PNAS, September 22, 2009, vol. 106, no. 38, p. 16135-16138.

315  Hans-Peter Uerpmann , D. T. Potts , and Margarethe Uerpmann, Holocene (Re-)Occupation of 
Eastern Arabia, in: Michael D. Petraglia and Jeffrey I. Rose (Editors) The Evolution of Human 
Populations in Arabia, Chapter 15, p. 212.
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Besluit domesticatie van dieren 
Kenmerkend voor de domesticatie van Zuidwest-Aziatische dieren is dat ze in de eer-
ste fase vaak kleiner werden. Het is bij het onderzoek van de botten een belangrijke in-
dicatie of dierenresten ingedeeld moeten worden bij wilde of gedomesticeerde dieren. 
Toen de mens eenmaal dieren had gedomesticeerd waren de botten van mannelijke 
dieren vooral afkomstig van jonge mannelijke dieren. Er zijn veel minder mannelijke 
dieren nodig om de reproductie te verzekeren. Deze praktijk is in voege tot vandaag. 
De meeste rammen, beren en stieren worden van zodra ze volgroeid zijn geslacht. 
Vrouwelijke dieren werden en worden langer gehouden voor de jongen die ze nog 
kunnen krijgen. Indien wild overbejaagd werd kon dit weliswaar ook leiden tot een 
gemiddeld kleinere gestalte maar die situatie was onderscheiden van de evolutie na de 
domesticatie.(316) Morfologische veranderingen b.v. de hoorns bij runderen, de tanden 
bij varkens zijn in deze vier soorten niet evident tot ongeveer 7.500-7.000 VOT. 
Verspreiding landbouw en veeteelt
In het midden van het PPNB is de intensivering van het proces verbazingwekkend: de 
vier door de mens gezaaide graansoorten zijn ook morfologisch gedomesticeerd in een 
groot deel van de vruchtbare sikkel. Vanaf 9100 VOT verschijnen de eerste soorten 
buiten hun natuurlijke omgeving. Dat was het geval voor emmertarwe (afkomstig van 
Anatolië) dat gevonden werd op sites van de Midden-Eufraat in Syrië en op Cyprus. 
De landbouw breidde zich uit tot in Jordanië, Cyprus, de Zagrosvalleien, in Ganj Da-
reh (Iran) enz. Het PPNB was over een veel groter gebied verspreid dan het PPNA. 
Het is aan de Midden-Eufraat dat een geïntegreerd systeem van landbouw en veeteelt 
ontstond. Het PPNA en PPNB waren periodes van proberen, van vallen en opstaan. 
Wat werd behouden? “(…) het zijn de meest performante innovaties die behouden blij-
ven. Wat betreft de diversiteit van de planten, ze zal zich beperken tot de genetisch meest 
resistente. Men moest lokale aanpassingen ontwikkelen voor ieder gebied: de voorbereiding 
van het land, bescherming tegen roofdieren, zaai-, oogst- en bewaartechnieken, het leiden 
van de dieren naar zomergraasland enzovoort. De economische logica werkt als de evolutie 
van levende wezens, het is ‘the survival of the fittest’.” De beste van de lokale aanpas-
singen in Zuidwest-Azië zouden behouden blijven in een efficiënt systeem dat in heel 
de regio zou gebruikt worden rond het tijdstip dat het potten bakken zal uitgevon-
den worden.(317) Dit compleet pakket gewassen en huisdieren was klaar voor een grote 
expansie. Landbouw was in combinatie met veeteelt zeer performant geworden. Het 
zou zich onvermijdelijk steeds verder verspreiden. “Er zijn twee mogelijke vormen van 
uitbreiding van de neolithische landbouw. In de eerste plaats, de agrarische maatschappijen 
van de zich uitbreidende centra koloniseerden gradueel gebieden die tevoren niet bezet of 
bezet waren door jagers en verzamelaars. In de tweede vorm resulteerde de uitbreiding van 
een graduele transfer van werktuigen, gedomesticeerde soorten, landbouwkundige kennis 
en knowhow naar er voor bestaande jagers en verzamelaarsmaatschappijen, die dan om-
schakelden naar een landbouwkundige manier van leven.” Archeologische waarnemin-
gen tonen aan dat de meeste uitbreidingsgebieden stap voor stap gekoloniseerd werden 
door bestaande landbouwgemeenschappen.(318)

Veranderingen bij planten
De eerste gedomesticeerde planten in Zuidwest-Azië waren allemaal zelfbevruch-

316  Ofer Bar-Yosef and Richard H. Meadow, op. cit., p. 82-87.
317  Cédric Bodet, 2008a, op. cit., p.235-236, 197,
318  Marcel Mazoyer and Laurence Roudart, op. cit., 2006, p. 89-90.
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De oudste stad ter wereld
Çatal Höyük, Anatolië, 7400 cal VOT-5700 VOT, PPNB
Çatal Höyük mag terecht de oudste stad van de menselijke geschiedenis genoemd worden. 
Het is een typesite van het neolithicum.

Çatal Höyük in Anatolië is een van de bekendste archeologische vindplaatsen van 
het Midden-Oosten. De site werd opgegraven o.l.v. James B. Mellaart tussen 1961 en 
1966. Hij legde 4% van de site bloot. Ian Hodder zette het werk van Mellaart verder 
vanaf 1993. Hij groef verder 1,5% op. De totale oppervlakte van de site is 13 ha. Çatal 
Höyük had een merkwaardig stabiele cultuur gedurende de periode dat het bestond. 
Ouderdom en potten bakken
Çatal Höyük was bewoond tussen 7400 cal VOT en 5700 VOT. In de oudste lagen 
(0-XII, in totaal 14 lagen, waarbij VI A en B) werden geen potten gevonden. Die zou 
men wel aantreffen in jongste lagen. In het Westen van de nederzetting was er bewo-
ning tot in de tijd dat men koper begon te gebruiken, in het 6de millennium.
Ligging 
Het stadje lag ver van de Levant maar slechts 5 dagen wandelen van Aşikli Höyük dat 
dezelfde traditie had maar 1000 jaar ouder was en tegen het begin van Çatal Höyük 
misschien al verlaten was. De oppervlakte van Çatal Höyük was drie tot vier keer 
groter dan deze van Aşikli Höyük en waarschijnlijk was de bevolking dat ook. Çatal 
Höyük lag op de bank van een toen nog niet droge rivier. Hij splitste er op in verschil-
lende armen die uitmondden in een moeras. Hij trad regelmatig buiten zijn oevers 
waardoor er een weelderig vochtig landschap was. 
Bevolking
De schattingen over hoeveel mensen maximaal in Çatal Höyük woonden lopen sterk 
uiteen. Ze variëren tussen meestal 5.000 à 8000 misschien met pieken tot 10.000, wat 
zeer veel was voor een neolithische stad in die periode van de geschiedenis. Toch zijn 
er geen aanwijzingen voor sociale stratificatie. 
Çatal Höyük telde tien keer de bevolking van Jericho tijdens het PPNA, drie keer die 
van Aşikli Höyük. Volwassen mannen werden gemiddeld 34 jaar, vrouwen 30 jaar, 
maar sommigen werden ouder dan 60 jaar. 
Landbouw
In heel Çatal Höyük werd slechts één sikkel gevonden, een werktuig dat in Zuidwest-
Azië nochtans al bestond voor de landbouw. In totaal werden 14 verschillende plan-
ten geteeld waaronder emmertarwe, eenkoorn, gerst, erwten, wikke enz. De landbouw 
was er nog in een vroeg stadium. Plantenresten in en rond de huizen wezen er op dat 
de bewoners zowel wilde als gedomesticeerde granen, wortels, wilde grassen, bessen 
van de netelboom (Celtis), linzen enzovoort aten. Er werden weinig maalstenen voor 
graan gevonden. Ian Hodder leidde daar uit af dat het verzamelen van wilde planten, 
bijvoorbeeld wortels en noten, amandels, eikels en pistachenoten, nog belangrijk was 
in de voedselvoorziening. Fruit werd geoogst van bomen in de omringende heuvels.(386) 
Veeteelt en jacht 
De bewoners aten tamelijk veel vlees in de eerste plaats van hun huisdieren, schapen 

386  Kenneth A. R. Kennedy, God-Apes and Fossil Men: Paleoanthropology of South Asia, 
University of Michigan Press, 2003 (2000), p. 246-247. 
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en geiten, maar ook van wild. De jacht op wilde dieren zoals aurochsen, damherten 
(dama dama), edelherten (Cervus elaphus) en onagers speelde nog een belangrijke rol 
in de vleesvoorziening. 
De bewoners hielden geiten, schapen en in de laatste fase runderen. Het is opvallend 
dat huisdieren in de afbeeldingen van het stadje geen rol spelen. De afgebeelde runde-
ren zijn wilde aurochsen, geen tamme koeien. “Hebben de bewoners van Çatal Höyük 
werkelijk enkel hun jachtbuit vereeuwigd, dan kunnen we daar misschien uit besluiten dat 
ze mentaal nog niet helemaal in hun nieuwe werkelijkheid aangekomen waren – hoe hun 
dagelijkse werkelijkheid er ook mag uitgezien hebben. Als we de muurschilderingen als 

basis nemen dan waren ze niet (uit-
sluitend) met hun huis en hof bezig. 
Ze droomden nog de oude dromen 
van jagers.”(387) Caprini waren aan-
gevoerd vanaf de eerste niveaus van 
Çatal Höyük dat buiten de zone 
ligt waar wilde schapen voorko-
men.(388) “Dit komt overeen met alle 
data over leeftijd: schapen en geiten 
bijvoorbeeld in Çatal Höyük werden 
bijna allemaal gedood voor ze juist 
volwassen of al volwassen waren, een 
patroon dat concentratie op vleespro-
ductie suggereert.”(389)

Uit de analyse van de gevonden botten blijkt dat ze niet alleen open gebroken waren 
voor het merg maar ook dat veel botten gekookt waren om het beenvet dat dan vrij 
komt, boven drijft en afgeschept kan worden. Dat vet kon waarschijnlijk enige tijd 
bewaard worden.(390)

Potten in Çatal Höyük rond 6800 VOT
In Çatal Höyük was het maken van potten na de akeramische fase, vanaf rond 6800 
VOT, één van de belangrijke nijverheden. Dit betekent dat de Çatal Höyükpotten bij 
de oudste van Zuidwest-Azië horen.(391) 
Werktuigen
Het aantal werktuigen en objecten dat gemaakt werd in Çatal Höyük was bijzonder 
talrijk. 
•	 Manden, matten en werktuigen. 
•	 Pijlpunten van obsidiaan. 
•	 Men had gepolijste spiegels (de oudste) van obsidiaan, wat zeer arbeidsintensieve 

arbeid vergde om ze te maken.

387  Klaus Schmidt, op. cit., 2008, p. 56.
388  Michael Balter, The First Cities, Why Settle Down? The Mystery of Communities, Science, 20 

November 1998, Vol. 282, no. 5393, p. 1442. 
389  Russell, Nerissa, and Louise Martin 2012 Cooking meat and bones at Neolithic Çatalhöyük, 

Turkey. In The Menial Art of Cooking: Archaeological Studies of Cooking and Food Preparation. 
S. R. Graff and E. Rodríguez-Alegría, eds. Boulder: University Press of Colorado, p. 87-97. 
Bruce Owen, op. cit, 2008, Notes 8. // Cédric Bodet, 2008a, op. cit., p. 271.

390  Russell, Nerissa, and Louise Martin, op. cit., 2012, p. 87-97.
391  The Great Archaeologists. Ed. by Edward Bacon. 1976. Secker & Warburg. From The 

Illustrated London News. 1964. 

Muurschildering van een jachtscène op een au-
rochs in Çatal Höyük (Foto Muezum Ankara)
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De tuinboon, Vicia faba
De tuinboon, Vicia faba is een plant die behoort 
tot de peulvruchten. 
Wilde herkomst. De voorloper van de tuin-
boon is nog onbekend. De tuinboon was wild 
zelfbevruchtend op enkele varianten na in Indië 
en Afghanistan. De wilde bonen waren tussen 
6 en 13 mm groot. Vandaag zijn er bonen die 
15 tot 20 mm in doorsnee meten. Welke de 
wilde voorouder is van de tuinboon is niet ge-
weten. De wilde vorm en de gedomesticeerde 
zijn tamelijk verschillend. De wilde vorm zou 
kunnen uitgestorven zijn. 
Gedomesticeerd. De tuinboon bevat 20 tot 
25% proteïne. De oudste vondsten van door 
de mens gecultiveerde tuinbonen komen uit 
Dja’de el Mughara (8700-8400 VOT) en Tell 
el-Kerkh, (8600-8250 VOT, Noordwest-Sy-
rië). In Yiftah’el vond men 2600 gecarboniseer-
de bonen uit de periode, tussen 8100 en 7700 
VOT. Ze waren rond 6000 VOT verspreid in 
heel Zuidwest-Azië. De zaden waren toen nog 
vrij klein. De tuinboon zou samen met de an-
dere eerst gedomesticeerde gewassen 
over de neolithische wereld verspreid 
worden. 
Vandaag. In b.v. Egypte is ze de belang-
rijkste bron van proteïne voor de armen. 
De peulen worden meestal ook gegeten, 
wat niet waar is voor b.v. erwten. Bonen 
dienen soms als veevoeder. De tuinboon 
wordt vandaag voornamelijk geteeld 
rond de Middellandse Zee, gematigd 
Europa, West-Azië en China.(438)

438  Ken-ichi Tanno, George Willcox, op. cit., June 2006, p. 197-204. 
Daniel Zohary, Maria Hopf and Ehud Weiss, op. cit., 2012, p, 91. 
Tuinboon, /nl.wikipedia.org/wiki/Tuinboon 

Boven: De tuinboon, uit Flora von 
Deutschland, Österreich und der 

Schweiz 1885 door Wilhelm Thomé.  
Onder: bonen en plant met bloemen
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Linze, Lens culinaris 
Linze is een eetbare groente, een peulvrucht. 
Wilde herkomst. De wilde vorm van linze is 
waarschijnlijk Lens culinaris orientalis die voor-
komt rond de Middellandse Zee en Zuidwest-
Azië tot in het westen en noorden van Iran, in 
Afghanistan zelfs tot in Centraal-Azië. 
Gedomesticeerd. Linze is een van de eerste 
gedomesticeerde planten samen met de tarwes 
eenkoren, emmer, en gerst. Linzen werden ver-
zameld voor ze gedomesticeerd werden. Sporen 
werden aangetroffen in Mureybet (9200-7500 
VOT) en Abu Hureyra.(439) Vanaf het 7de mil-
lennium vond men in zeer veel nederzettingen 
sporen van gedomesticeerde linzen: in Jarno, 
Ali Kosh, Can Hasan, Tell Aswad, Jericho, ‘Ain 
Ghazal en Çayönü. De zaadjes waren toen 2,5 à 
3 mm breed. In Yiftah’el vond men 1,4 miljoen 
gecarboniseerde, gedomesticeerde linzezaden. 

Zoals veel andere gedomesticeerde 
planten werden de zaden, misschien 
door menselijke selectie groter. In Tepe 
Sabz (Iran) vond men zaden die gemid-
deld 4,5 mm groot waren uit de periode 
5500-5000 VOT. Linzen kwamen in 
Griekenland voor in de prekeramische niveaus van Ghediki en Argissa-Magoula. Lin-
ze werd o.a. verspreid naar gebieden aan de Kaspische Zee en naar Egypte waar resten 

gevonden werden in Merim-
de, uit de periode 3500-3200 
VOT.  
Vandaag. Linze is een soort 
met veel varianten. Ze worden 
vandaag geteeld van Spanje en 
Marokko tot in Ethiopië en 
India. Linze heeft een relatief 
lage opbrengst per hectare, tus-
sen 500 en 1500 kg. Ze bevat-
ten echter veel proteïne.(440) 

439  Hillman G., Hedges R., Moore A., Colledge S., Pettitt P., New evidence of late glacial cereal 
cultivation at Abu Hureyra on the Euphrates, Holocene, 2001, N°11 (4), p. 383-393.

440  Daniel Zohary and Maria Hopf, 1993, op. cit., p. 88-93.

Linze, uit Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, 1885 
door Wilhelm Thomé. 

Boven: linzen 
Links: linzeplanten voor de 
bloei.
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De taakverdeling tussen man en 
vrouw bij jagers en verzamelaars 
kan in landbouw en veeteelt omge-
zet zijn in corresponderende rollen. 
Verzamelaarsters werden boerin-
nen en jagers werden herders. Het 
(her)ontginnen van grond was we-
reldwijd de taak van mannen. In de 
allereerste fases van de landbouw 
was ontginnen van nieuwe gronden 
waarschijnlijk geen deel van de land-
bouwpraktijk. Land vrij maken voor 
bewerking is uiterst zwaar werk 
want er moesten vaak bomen geveld 
worden, wortels van bomen en strui-
ken uitgegraven, distels, doornige 
planten enz. verwijderd worden. 
Dat vrouwen aan landbouw deden is 
des te logischer omdat de landbouw 
ouder is dan veeteelt en mannen ver-
der bleven jagen en zo voor de vlees-Boven: Roemeense boerin aan de graanoogst, 

schilderij van Leopold von Kalckreurh, 1890. 

Oogstende vrouwen in Portugal, António Carvalho de Silva Porto, 1893. 

Wie begon met landbouw, wie deed 
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voorziening zorgden. Dat 
is duidelijk bij volkeren 
waar men geen veeteelt 
had: bij de Irokezen, de 
Yanomamö, de Guayaki. 
Deze rollen waren niet 
voor altijd vastgelegd: 
toen de ploeg opkwam 
waren het mannen die 
ploegden. Het was zwaar 
werk, het was ook een 
vorm van land klaar ma-
ken voor bewerking want 
de mens trok in het begin 
de ploeg. We mogen re-
delijkerwijze aannemen 
dat mannen ook hielpen 
bij het planten en oogsten 
van granen en groenten als 

het er voor een gemeenschap op aankwam om op zo kort mogelijke tijd zo veel moge-
lijk te planten of voedsel binnen te halen. Uit de archeologische vondsten kon weinig 
worden afgeleid dat ons iets met zekerheid leert over de positie van de vrouw tijdens 
het neolithicum. 

het werk, vrouwen of mannen? 

Koerdische vrouw tijdens de graanoogst.

    Boven: oogstende Afrikaanse vrouw recent.

Rechts: vrouw en man in Noord-Hessen, 
Duitsland, 1960. De mechanisatie van de 
landbouw was nog niet algemeen. De oogst 
was dat jaar voor een groot deel mislukt. Op 
24.8 was slechts 20% van de graanoogst bin-
nen gehaald. De rogge was al sterk door on-
kruid overwoekerd en 30% was opgeschoten. 
De boer en boerin met de wagen weten niet 
of hun rogge zal gekocht worden want nor-
maal aanvaardde men slechts rogge die voor 
maximum 6% was doorgeschoten.
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Landbouw in Griekenland, de Sesklocultuur, vanaf 7000 VOT
Griekenland had een kleine mesolithische bevolking. Er waren tot recent slechts 12 
mesolithische sites gevonden. Het aantal neolithische vindplaatsen bedraagt voor de 
eerste periode 250 tot 300 wat er op wijst dat de eerste Griekse boeren zich snel en 
succesvol konden verspreiden. In Griekenland begon de landbouw, rond 7000 VOT, 
bijna gelijktijdig in Thessalië en op Kreta. Het is een van de bergachtigste landen van 
Europa, vruchtbare landbouwgrond is er schaars. De Thessalische vlakte aan de Ege-
ische Zee is een uitzondering. Thessalië was een van de weinige gebieden die geschikt 
waren voor graanlandbouw omdat het alluviale gronden had. Het zou de graanschuur 
van Griekenland worden. Een nieuwe inkomende boerenbevolking kon zich gemak-
kelijk tussen de dun gezaaide jagers en verzamelaars vestigen want boeren hadden 
genoeg aan een veel kleinere oppervlakte om van te leven. 
De boeren die in Griekenland aankwamen, kwamen uit de Levant, misschien ook 
van Cyprus via de Egeïsche eilanden, en uit West-Anatolië. Ze brachten een com-
pleet landbouwpakket mee naar Europa: gedomesticeerde dieren, schapen, geiten, 
varkens en runderen, granen en groenten: erwten, linzen, wikke. Het is niet zeker dat 
de allereerste boeren potten konden bakken maar het is zeker dat ze het kort na hun 
aankomst hadden geleerd.(568) De eerste gebakken potten waren technisch vrij primi-
tief.(569) Een van de oudste neolithische vindplaatsen is de Franchthigrot (Argolis, Pe-
loponnesos.) die lang gebruikt was geweest door mesolithische jagers en verzamelaars. 
Na een periode dat de grot verlaten leek verschenen rond 6900 VOT plots resten van 
gedomesticeerd eenkoren, gerst en linzen naast resten van gedomesticeerde schapen, 
geiten en varkens.(570) 
De Sesklocultuur, Thessalië, 7000 VOT–5000 VOT
De Sesklocultuur kwam voor in Thessalië en een deel van Macedonië. Men vindt 
daar veel van de oudste neolithische sites in Griekenland: Sesklo, Argissa Magoula, 
Achileion enz. Rond 6500 VOT was de landbouw er al stevig gevestigd en breidde hij 
zich verder uit naar de rest van Griekenland. De meeste neolithische sites zijn jonger 
dan 6500 VOT. Ze waren gemiddeld 2,5 ha groot en gemiddeld slechts 2,7 km van 
elkaar verwijderd. Men trof op veel sites obsidiaan aan dat van het eiland Melos in de 
Egeïsche Zee kwam, 400 km ten zuiden van Thessalië.(571) 

De potten van de vroege Sesklocultuur waren in een eerste periode monochroom of 
beschilderd met witte of rode verf. Later werden ze beschilderd met rode tot bruine 
kleuren. Ze hadden geometrische motieven als zigzaglijnen, golven en ruiten.(572) De 
huizen in het oosten en het zuiden van de Balkan waren rechthoekig en gemaakt van 
hout. In Noord-Griekenland hadden ze een stenen fundering. In het westen waren de 
huizen eenvoudige ellipsvormige hutten met muren van houten vlechtwerk afgewerkt 
met natte grond, dierenmest, leem of klei en stro. Veel van deze vroegste sites zouden 

568  De Franse onderzoekster Cathérine Perlès gaat er van uit dat potten met landbouw en veeteelt 
één pakket vormden en samen aankwamen in Griekenland en Europa. De meeste andere 
onderzoekers gaan er van uit dat de oudste lagen van de oudste nederzettingen geen sporen van 
potten bevatten. 

569  Cauwe et al., 2007, op. cit., p. 79.
570  Peter Bellwood, 2005, op. cit., p.73.
571  Sarunas Milisauskas, European prehistory: a Survey, Springer, 2002, p. 169-170; p. 152.  

Jean Guilaine, op. cit., 1994 (2005), p. 47-49.
572  Cauwe Nicolas, Pavel Dolukhanov, Janusz Koslowski & Paul-Louis Van Berg, Le Néolithique en 

Europe, Armand Colin, Paris, 2007, p. 78.-80.
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eeuwen, zelfs millennia lang gebruikt worden en steeds hoger boven het landschap 
uitsteken, het werden tells.(573) 
Typische symbolen voor deze neolithische periode waren: de zon voorgesteld als een 
cirkel en spiralen, vuur als golfpatronen en antropomorfe figuren.(574) 
De site in Sesklo
Sesklo is de typesite van de Sesklocultuur. Ze werd gesticht rond 6850 VOT en heeft 
een pre-keramisch niveau. De oudste lagen worden pre- en proto-Sesklo genoemd. 
Het dorp zou bewoond blijven tot 
1500 VOT. 
Men teelde er tarwe en gerst maar 
ook linzen (Lens culinaris) en kik-
kererwten (Cicer arietinum). Men 
hield voornamelijk schapen en geiten 
maar ook varkens en runderen. Op 
het hoogtepunt telde Sesklo enkele 
honderden inwoners. De huizen wa-
ren klein met een of twee kamers. Ze 
waren in de eerste periode gebouwd 
van hout of gedroogde stenen. In een 
volgende fase werden alle huizen ge-
maakt met gedroogde stenen op ste-
nen fundamenten. In het 6de millennium bouwde men ze al met twee niveaus en was 
de nederzetting volgens een plan aangelegd. De oudste lagen van Sesklo hebben geen 
sporen van potten maar van zodra deze voorkwamen haalden ze hier een hoog niveau. 
Vrij snel zal men er een laag glazuur op aanbrengen en ze versieren met geometrische 
patronen in rode of bruine kleuren. Deze Sesklostijl kwam ook voor in West-Mace-
donië en in Servië. 
De Sesklocultuur en de daarop volgende culturen zouden in heel de Balkan en aan de 
Donau veel vrouwenbeeldjes opleveren. Vrouwen werden vaak zwanger voorgesteld. 
Nea Nikomedeia, Grieks Macedonië, 7000–5500 VOT 
Nea Nikomedeia had een oppervlakte van 0,5 ha. De landbouw was er in de eer-
ste plaats gebaseerd op granen, tarwe en gerst, en daarnaast peulvruchten. Men hield 
voornamelijk schapen en geiten maar had ook varkens en runderen. De jacht was niet 
belangrijk in Nea Nikomedeia maar men viste wel. 
Er stonden rechthoekige of vierkante huizen, tot 64 m² groot. Men vond er haarden 
en opslagplaatsen in terug. Men schat dat er ongeveer 100 mensen woonden. De hui-
zen waren opgetrokken zoals de meeste huizen in Noord-Griekenland, in vakwerk, 
een houten kader en muren van leem en stro. Men begroef de doden in gebogen hou-
ding onder de huisvloer.(575) De bewoners maakten potten met witte versiering op 
een rode achtergrond en vrouwenbeeldjes van een type dat voorkwam van Thessalië 
tot aan de Donau. Thema’s op de potten waren vaak vrouwelijke figuren. Nea Niko-
medeia bleef bewoond tot rond 5500 VOT. Toen al werden kleitekens gedrukt in 

573  South East Europe pre-history summary to 700BC,  
/www.eliznik.org.uk/EastEurope/History/history-pre.htm 

574  Early Neolithic period, 6500 BC,  
/www.eliznik.org.uk/EastEurope/History/balkans-map/early-neolithic.htm 

575  Peter Bellwood, 2005, op. cit., p. 73

Potten, beeldjes, werktuigen van Sesklo, ca. 
5300 VOT.
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Het midden-neolithicum in Europa
Er werden geen betekenisvolle verschillen in de exploitatie van planten en dieren vast-
gesteld tussen het vroege en het midden neolithicum. 
Het 6de millennium was een bloeiperiode in Zuidoost-Europa. Er waren rijke gra-
ven, goud en kopermijnen, smelten en bewerking van metalen, zelfs brons, uitgebreide 
handelsnetwerken. Het belang van rogge kan toegenomen zijn omdat het ook op ar-
mere gronden groeide en/of omdat gronden die uitgeput waren door lange exploitatie 
toch nog opbrachten. Volgende culturen maakten er deel van uit:(652) 
•	 Hamangiacultuur 5250-4500 VOT, kwam voor in Roemenië en Bulgarije, tus-

sen de Donau en de Zwarte Zee en Muntenië in Zuid-Roemenië. 
•	 Lengyelcultuur, 5000-3400 VOT, in delen van Slowakije, Hongarije, Polen, 

Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. Volgde hier de Bandkeramische cultuur op. In 
het noorden overlapt ze met de Trechterbekercultuur. 

•	 Cucuteni-Tripolye, 5200-3000 VOT, in Roemenië, Moldavië en Oekraïne. 
•	 Sredny Stogcultuur, 4500–3500 VOT, kwam voor tussen Dnjepr en Don. 
•	 Trechterbekercultuur (Engels: Funnel Beaker) vanaf 4350 VOT, 
•	 Michelsbergcultuur. Wordt bij het laat-neolithicum(653) gerekend.   

De Hamangiacultuur, 5250-4500 VOT 
De Hamangiacultuur strekte zich uit tussen de Donau en de Roemeense en Bulgaarse 
kust van de Zwarte Zee. Ze werd genoemd naar de site Baia-Hamangia bij het meer 

652 Sarunas Milisauskas, 2002, op. cit., p. 194 en p. 209.
653  De term eneolithicum of late neolithicum komt v.w.b. de periode overeen met de kopertijd. 

De denkers, vrouw en man, beeldjes van de Hamangiacultuur. De stijl komt zeer mo-
dern over. Aan wat zouden ze gedacht hebben ongeveer 7000 jaar geleden? 
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van Golovita. Er zijn duidelijk cul-
turele verbanden met Anatolië, mo-
gelijk omdat toen recent migranten 
uit Anatolië waren aangekomen. Ze 
duurde van 5250 VOT tot 4500 
VOT. 
De Hamangiacultuur produceerde 
potten met complexe geometrische 
patronen gebaseerd op spiraalmo-
tieven. Men bakte ook beeldjes 
van klei die onder andere naakte 
vrouwen zonder gezicht maar met 
geprononceerde borsten en billen 
voorstelden, in de klassieke stijl die 
al 400.000 jaar geleden bestond. De 
beeldjes ‘De denker’ en ‘De zittende 
vrouw’ zijn meesterwerken van de 
neolithische kunst. Ze werden ge-
vonden op de site Cernavodă Roe-
menië). Ze horen bij het mooiste 
van menselijke kunst. Ze zijn een 
breuk met de stijl en de thema’s 
die tot dan toe gangbaar waren. Ze 
komen modern over en geven de 
indruk dat ze zeer recent hadden 
kunnen gemaakt zijn. 

De huizen van de Hamangiacultuur waren recht-
hoekig met één of twee kamers gebouwd met 
gedroogde stenen, soms op stenen funderingen. 
Ze waren onderling meestal geschikt volgens een 
rechthoekig patroon. Veel nederzettingen waren 
ingeplant langs de kust, de oevers van meren, op 
rivierterrassen maar soms in grotten.(654) 

654 Hamangia culture, en.wikipedia.org/wiki/Hamangia_culture

Menhir van de Hamangiacultuur. De gelijke-
nis van de armen met deze van Göbekli Tepe 
is opvallend. Later gemaakte menhirs van de 
Koergan- en Turkse culturen zouden dergelijke 
menhirs beelden van voorouders noemen. 

Vrouwenbeeldje van de Haman-
giacultuur. Zeer abstraherend 

uitgevoerd, zonder extreme sek-
suele vormen. De gaatjes in de 

schouders geven aan dat het waar-
schijnlijk als een hanger gedragen 

werd.
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Verspreiding van Dravidisch in Indië
Dravidisch
Dravidisch is één van de grote taalgroepen in de wereld die zou kunnen verspreid 
geweest zijn in het Indische subcontinent samen met de verspreiding van landbouw 
en veeteelt. 
Er zijn ongeveer 85 Dravidische talen en 217 miljoen sprekers. Dravidisch wordt 
voornamelijk gesproken in het zuiden van de republiek India. In het noordoosten van 
India hebben de gebieden waar Dravidisch gesproken wordt een eilandkarakter. Er is 
in het grensgebied van Pakistan, Iran en Afghanistan ook een Dravidische taal, Bra-
hui, die in een gebied met een doorsnede van honderden kilometers gesproken wordt. 
Vandaag zijn er 2,2 miljoen Brahuisprekers. Het is een isolaat, 1500 km verwijderd 
van de dichtstbijzijnde Dravidische taal. Slechts 15% van de woordenschat van het 
Brahui is Dravidisch wat wijst op een langdurig contact en invloed van omringende 
volkeren en hun talen. Brahui behoort samen met Kurukh (Oraon) en Malto bij de 
noordelijke tak van de Dravidische taalgroep. 
Sommige onderzoekers denken dat sprekers van Brahui van Centraal-Indië naar hun 
huidig woongebied migreerden na het jaar 1000. Die these wordt ondersteund door 
het feit dat er geen oud-Iraanse leenwoorden in het Brahui voorkomen. Volgens één 
onderzoeker verhuisden ze pas in de 13e of de 14e eeuw. Een migratie van de vlaktes 
van Centraal-Indië naar een bergachtig gebied in een periode waarin islamitische in-
vallers Noord-Indië veroverden lijkt niet waarschijnlijk. De Brahuisprekers hadden 
op geen enkel vlak technische superioriteit. Waarom boeren over grote afstanden 
zouden verhuizen en hoe ze een groot gebied, 1000 km of meer westwaarts, zouden 
kunnen veroveren wordt niet verklaard. Tegen deze hypothese spreekt ook dat het 
eigenaardig is dat in hun oorspronkelijk gebied niets overgebleven is van hun aanwe-
zigheid en hun taal.
Er is een tweede these die het bestaan van een Dravidische taal in Pakistan enzo-
voort kan verklaren. Brahuisprekers wonen in berggebieden, ideaal voor taalisolaten. 
Zij zouden hun taal kunnen behouden hebben in hun bergachtig gebied, ook toen 
ze millennia later, omringd waren door Indo-Iraanse volkeren. De verwantschap van 
Brahui met andere Noord-Dravidisch talen wijst eveneens in de richting van een iso-
laat. Talen die geconfronteerd worden met nieuwere talen, talen van machthebbers, 
dragers van nieuwere en betere technieken overleven meestal niet tenzij in geïsoleerde 
gebieden: het regenwoud, berggebieden en eilanden.(715) Op Ceylon wordt Tamil, een 
Dravidische taal, gesproken maar die werd vrij recent door Tamilezen die uit Zuid-
India kwamen en zich op Ceylon vestigden, ingevoerd. .

De eerste boeren in Indië
Het Indische subcontinent, Pakistan en India, Bangladesj, Nepal en Bhoetan wordt 
van Centraal Azië gescheiden door het Himalayagebergte en zijn westelijke uitloper 
de Hindoekoesj. Zuid-Azië kan voor de vroege landbouw ingedeeld worden in vijf 
zones die hierna besproken worden. 

715  Bashir Elena, “Brahui-Notes”, South Asian Language Resource Center Workshop on Languages 
of Afghanistan and neighboring areas, December 2003.
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De Indusvallei en Baloetsjistan
De site van Mehrgarh, voor 7000 VOT
Klimaat van Mehrgarh
Mehrgarh begon als een pre-keramische site, zeker in het 8ste misschien zelfs in het 
9de millennium VOT. De site in Beloetsjistan(716), op de alluviale vlakte van Kachi, 
ten westen van de Indus, ligt aan de uiterste grens van de winterregens. Het is er bui-
tengewoon warm. Vandaag valt er slechts 7,5 tot 10 cm regen per jaar, hoofdzakelijk 
in juli en augustus. Landbouw is en was er, zelfs in de eerste fase, onmogelijk zonder 
irrigatie. Analyse van houtskool op de sites wijst er op dat er voor de aankomst van 
landbouw en veeteelt dezelfde natuurlijke vegetatie voorkwam. Met andere woorden 
de regenval was er sedert het begin van het holoceen en recent niet wezenlijk anders. 
Landbouw en veeteelt 
Gerst en tarwe waren de twee belangrijkste gewassen maar men teelde er ook em-
mer, eenkoorn en dadels. Bij de stichting van Mehrgarh hield men er geen huisdieren. 
Schapen en geiten kwamen er aan het einde van de pre-keramische fase. Vlees kwam 
in de oudste fases voornamelijk van de jacht. In latere fases nam het belang van de 
jacht af en werd veeteelt belangrijker. In de oudste lagen van de site vond men geen 
sporen van schapen en geiten. De oudste resten vond men aan het einde van de pre-
keramische fase. Later kwamen er runderen bij. Waarschijnlijk gebruikte men voor 
het vee hoger gelegen weiden in de zomer en de valleien in de winter, transhumance. 
Een site in de omgeving van Mehrgarh toonde sporen van tarwe, katoen, komkom-
mers en meloenen. Gedomesticeerde dieren zouden snel belangrijker worden voor de 
vleesvoorziening dan de jacht. Het Indische bultrund of zeboe (bos indicus) kwam 
pas later voor in Mehrgarh. De zeboe zou het Zuidwest-Aziatische rund gradueel 
vervangen. 
Woningen en werktuigen
Volgens Graeme Barker stond Mehrgarh technisch op het niveau van het Zuidwest-
Aziatische PPNB. De woningen leken er op PPNB-gebouwen. Ze waren gemiddeld 
4 m op 5 m groot en gemaakt van gedroogde stenen met standaardafmetingen. Vanaf 
het begin had men hier huizen met meerdere kamers. In de oudste, pre-keramische, 
periode was de nederzetting drie à vier ha groot. In de huizen vond men sporen van 
vuurhaarden, maalstenen, werktuigen gemaakt van botten en andere met microlieten. 
Men gebruikte manden die soms waterdicht gemaakt waren met bitumen en sikkels 
om granen te oogsten. Ze waren gemaakt met microlieten, kleine steentjes met een 
scherpe snijdende kant die met bitumen in een heft geplaatst waren. In Mehrgarh 
werd ook de oudste gepolijste bijl van Zuid-Azië gevonden. 
Religie en kunst 
Doden begroef men soms in verlaten woonniveaus. De onderste ledematen van de 
lijken werden geplooid met het hoofd naar het oosten gedraaid, naar het zuiden kij-
kend. Ze waren bestrooid met rode oker en hadden giften gekregen. Dat er ook schel-
pen als gift meegegeven werden wijst op handel. De kust van de Indische Oceaan lag 
nochtans honderden kilometer van Merhgarh. 

716  Beloetsjistan ligt in het zuidwesten van hedendaags Pakistan en in het aangrenzend deel van 
Oost-Iran. Een klein deel van het noordwesten van Beloetsjistan ligt in Afghanistan. Zie kaart..
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uit sub-Saharaans Afrika. In Jemen vindt men 38% sub-Saharaans mtDNA terug, 
in Oman en Qatar 16% en in Saoedi-Arabië 10%(735). Dit mtDNA is gedurende zeer 
lange tijd, zeker duizenden jaren, door vele migraties, waaronder slavenhandel, uit 
Afrika naar Arabië aangevoerd. Het Afrikaans DNA in Jemen is historisch vrij ge-
makkelijk te duiden. Het is er na 3000 VOT aangekomen.

Y-chromosoom, mannelijke afkomst  
De overgrote meerderheid van de huidige mannelijke Arabieren is van Zuidwest-Azi-
atische afkomst. Een grote inbreng van deze laatste groep kwam in Arabië aan onge-
veer 11.600 jaar (± 1.900 jaar) geleden, zoals bij de vrouwelijke genen samen met de 
zich naar het zuiden uitbreidende landbouw en veeteelt. De afkomst van mannen kan 
nagegaan worden door analyse van hun Y-chromosoom. Mannen van het Arabisch 
schiereiland zijn genetisch voor gemiddeld 14% afkomstig van sub-Saharaans Afrika. 
17% van de Arabische afkomst situeert zich in het Indisch subcontinent.(736)

Samenvatting Arabisch DNA
De afkomst van mannelijk en vrouwelijk DNA komt in grote lijnen overeen. De hui-
dige, recente, bevolking is voor het grootste deel afkomstig uit Zuidwest-Azië maar 
ook in belangrijke mate uit Indië en zelfs Centraal-Azië. Via de Hoorn van Afrika is 
een aanzienlijk deel van de huidige bevolking in Arabië afkomstig uit Afrika. Die aan-
wezigheid is sterkst in Jemen dat via de Bab-al-Mandab de kortste verbinding heeft 
met Afrika, langs waar de Afrikaanse genen waarschijnlijk meest binnen kwamen. 
Ze neemt geleidelijk af naar het oosten en het noorden. Samengevat: de mensen die 
vandaag in Arabië leven hebben een zeer diverse oorsprong maar zijn overwegend 
afkomstig uit Zuidwest-Azië.
Een PPN-site in Saoedi-Arabië, Jebel Qattar, JQ-101 
De site Jebel Qattar, JQ-101, ligt in het noorden van Saoedi-Arabië, in de zuidelijke 
Nefudwoestijn, de omgeving van Jubbah. Dat is op 500 km afstand van de dichtst-
bijzijnde site waar de PPN-cultuur voorkwam. Er werden projectielpunten gevon-
den die onmiskenbaar El Khiam- en Helwanprojectielpunten zijn. Ze waren van een 
zeer goede kwaliteit. De auteurs opperen de mogelijkheid dat Levantijnse groepen 
direct naar Jebel Qattar gemigreerd waren of dat nomadische jagers en verzamelaars 
de techniek perfect overnamen. De punten konden (nog) niet gedateerd worden maar 
een meer dat op de site toen bestond werd gedateerd op 9700 VOT. Jebel Qattar 
is een belangrijke vondst omdat de hypothese dat de technologische vernieuwing de 
ontstond tijdens het natufiaan en het PPNA in Zuidwest-Azië zich vrij snel uitbreid-

735  Uit: Khaled Abu-Amero, José M Larruga, Vicente M Cabrera and Ana M González, 
Mitochondrial DNA structure in the Arabian Peninsula, BMC Evolutionary Biology 2008, 8, 
p. 45. Met name: het mtDNA L, M1 en U6. mtDNA is de afkorting van mitochondriaal DNA. 
Dit wordt enkel in vrouwelijke lijn doorgegeven. Daarom kan men aan de hand van mtDNA de 
vrouwelijke stamboom tot in een ver verleden nagaan. Mannen hebben ook mtDNA maar geven 
dit niet door aan hun kinderen. 

736  Op basis van andere (voornamelijk archeologische) gegevens over de verspreiding van 
de landbouw in Zuidwest-Azië zou 11.600 jaar geleden een zeer vroege invoering van de 
landbouw in Arabië zijn, vele duizenden jaren voor die bijvoorbeeld in Egypte werd ingevoerd. 
Dit tijdstip is berekend aan de hand van wat het gemiddeld aantal genetische mutaties voor 
Y-chromosomen zou moeten zijn. Fouten door vermenigvuldiging zijn dus niet uitgesloten 
maar ook al zijn landbouw en veeteelt pas later in Arabië geïntroduceerd, de genen die de eerste 
boeren en herders meebrachten kwamen zeker uit Zuidwest-Azië. 
Khaled Abu-Amero et al., Saudi Arabian Y-Chromosome diversity and its relationship with 
nearby regions, BMC Genetics 2009. 
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de naar perifere zones. Indien Arabië, zoals de Sahara, aan het begin van het holoceen 
groen was, dan waren er geen natuurlijke hindernissen die mensen zouden tegenge-
houden hebben om naar het zuiden van het schiereiland te trekken.(737)

Taal
We hebben gezien dat Afro-Aziatisch zich van Zuidwest-Azië naar Arabië verspreid-
de tot in Jemen en van daar overstak naar Noordoost-Afrika. In een latere golf kwam 
Semitisch, een in Zuidwest-Azië verder geëvolueerde Afro-Aziatische taalgroep, van 
daar naar Arabië, tot in Jemen. Semitisch zou ook de oversteek naar Noordoost-Afri-
ka maken. 
Op het Arabisch schiereiland werden voor Mohammed drie Semitische talen gespro-
ken. In het noordwesten Aramees, toen de belangrijkste Semitische taal van Zuid-
west-Azië, in het centrum werd Arabisch gesproken en in Jemen Zuid-Arabisch. Met 
de verspreiding van de islam zou Arabisch Zuid-Arabisch vervangen maar er bleven 
toch resten van bestaan op Socotra (ook: Soqotri), een eiland ten zuiden van Jemen in 
de Indische Oceaan , in Oost-Jemen, in Oman waar nog 5 moderne Zuid-Arabische 
of (synoniem) oostelijk Zuid-Semitisch talen gesproken worden. Het zijn talen die 
niet van het Arabisch van Mekka in de 6de eeuw afstammen, dat hoort bij de noor-
delijke Semitische talen, maar van vroeger uit de Levant verspreide Semitische talen. 

Landbouw in Arabië
Langs de westelijke kant van het Arabische schiereiland trokken, vrij snel na de ont-
wikkeling van landbouw en veeteelt in de Levant, boeren naar het zuiden. Het klimaat 
was in het zuiden van Arabië tussen 7000 en 6000 cal VOT gunstig omdat de zomer-
moesson naar het noorden was opgeschoven. Het koudere en drogere ‘8.2 kiloyear 
event’, rond  6200 VOT evenement was er ook waarneembaar.(738)  

Jemen
Het neolithicum begon hier in de loop van het zevende millennium VOT. In Jemen 
was het klimaat gunstig voor landbouw. Boeren brachten het bekende gamma Zuid-
west-Aziatische gewassen en dieren mee. Eén van de oudste sites is de grot van Ma-
nayzah waar rond 6000 cal VOT herders runderen, geiten en schapen hielden maar 
waar de jacht nog belangrijk bleef. 
In het zesde millennium was het neolithicum al doorgedrongen in het Jemenitische 
hoogland. Dat blijkt uit de site Wadi ath-Thayyilah 3, WTH3 die in Oost-Jemen 
werd opgegraven. Ze is ongeveer 7000 jaar oud, 5000 VOT, en ligt op een hoogte van 
2025 m. Dat is op zichzelf al merkwaardig want landbouw op een dergelijke hoogte 
vergt meestal een aanpassing van de gewassen. De hutten waren er ovaal of elliptisch 
van vorm. Uit de vondsten kan men afleiden dat het oostelijk plateau in Jemen toen 
genoot van een milder, natter en groener klimaat. Er werden geen potten gevonden 
op de site WTH3. 
In het hoogland had men in het 3e millennium VOT het hele gamma Zuidwest-

737 Rémy Crassard, Michael D. Petraglia, Beyond the Levant: First Evidence of a Pre-Pottery 
Neolithic Incursion into the Nefud Desert, Saudi Arabia, PLOS One, July 19, 2013.

738  Hans-Peter Uerpmann , D. T. Potts , and Margarethe Uerpmann, Holocene (Re-)Occupation of 
Eastern Arabia, in: Michael D. Petraglia and Jeffrey I. Rose (Editors) The Evolution of Human 
Populations in Arabia Chapter 15, p. 205-214. 
Voor meer uitleg over het 8.2 kiloyear event’, zie p. 230.



geschiedenis van de mens.  Deel II landbouwers en veetelers       Boek 3 het ontstaan356

Teff, (Eragrostis teff), is een klein maar voedzaam graan, het voornaamste in Ethiopië, 
gedomesticeerd tussen 4000 en 1000 VOT. 

Noog (Guizotia abyssinica) is een plant van de familie van de bedektzadigen die eet-
bare olie leverde. 

Men teelde ook qat of khat(Catha edulis), waarvan het kauwen van de bladeren een 
stimulerend effect gaf. De plant werd verspreid tot in Jemen.(766) Op de foto ziet men 
de qatplant en rechts een Jemenitische man die de bladeren kauwt (2009).

766  Steven A. Brandt, New perspectives on the Origins of Food Production in Ethiopia , in: From 
Hunters to Farmers, The Causes and Consequences of Food Production in Africa. Editors: 
Desmond Clark and Steven A. Brandt, University of California Press, 1984, p. 173.
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Vingergierst of Afrikaanse vingergierst (Eleusine coracana), werd gedomesticeerd in 
de hooglanden van Ethiopië . Het groeit zeer goed op grote hoogte, in de Himalaya 
zelfs tot op 2300 m.(767)

Sorghum (Sorghum bicolor) wordt ook sorghum, durra, kafferkoren of kafir genoemd 
en behoort tot de grassenfamilie. Wilde sorghum groeit ten zuiden van de Sahara en 
in Jemen. Het werd verzameld voor het geteeld werd. De Centraal-Koesjitische Agau 
zouden in Ethiopië wilde sorghum kunnen gedomesticeerd hebben in het vierde of 
derde millennium VOT. Het werd van Ethiopië verspreid over heel Afrika. Sorghum 
moet vrij vroeg vanuit Afrika het Arabische schiereiland bereikt hebben. Van daar 
ging het naar Indië waar het enkele veranderingen onderging om dan van daar in 
Zuidwest-Azië ingevoerd te worden. De oudste vondst van gedomesticeerd sorghum 
komt uit Hili, Oman, waar het gewas moet zijn ingevoerd. 
Vanaf ongeveer 2000 VOT werd sorghum ook verbouwd in Centraal-India zoals 
blijkt uit vondsten in Pirak, Indië uit het 2de millennium VOT. Sorghum werd via 

767 Graeme Barker, op. cit., 2006, p. 277-309.

Sorghum bicolor.  
Links de plant, hier boven: de zaden.  
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De Akamba
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Çayönü Tepesi  306

chalcolithicum  309

Chanten  140

chasséen  314

Chassey-le-Camp  314

Chathameilanden  16

Chaumont-Gistoux  290

chemisch proces  5, 94
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Selectieve Woordenlijst
8.2 kiloyear event of de crisis van 6200 VOT: In het Engels staat deze crisis bekend als het ‘8.2 

kiloyear event’ en in het Duits als de ‘Misox-Schwankung’, Misox is een vallei in Zwitserland waar 
deze klimaatcrisis eerst bestudeerd werd. In Zuidwest-Azië en in het bijzonder in Mesopotamië 
duurde ze drie eeuwen maar was milder dan het Jonge Dryas. De klimaatcrisis van 6200 VOT in 
Europa bracht een gemiddelde daling van de temperatuur van 2°C mee.

Agnaat: bloedverwant langs vaderszijde. 

Affluent societies’ of ‘welvarende maatschappijen van jagers en verzamelaars: rijke maatschappijen. 
Begrip dat niet ver staat van complexe jagers.

Afro-Aziatisch: taalfamilie, een van de tien grote taalfamilies in de wereld. 

Pre-keramisch: zonder keramiek; in de pre-keramische fase van een dorp of cultuur kon men nog geen 
potten bakken.

Alluviaal: rivierafzetting
Alluviale gronden: door aanslibbing ontstane gronden.
Anatolië: Aziatisch Turkije, het deel van Turkije dat in Azië ligt. 
Antropomorf: op de mens lijkende, als een menselijke gedaante (van Dale)

Anatolische talen: Indo-Europese talen die in Anatolië gesproken werden: Hittitisch en Luwisch. De 
eerste migratie uit de Pontisch-Kaspische steppe ging naar de Beneden-Donauvallei. Deze mensen 
spraken volgens David Anthony waarschijnlijk pre-Anatolische talen. Hun nakomelingen zouden 
naar Anatolië trekken.

Aurochs: De oeros, het wilde rund in Zuidwest-Azië en Eurazië.

Beheer van kuddes: De fase waarin de mens in verschillende mate controle had over kuddes dieren.

Beloetsji: Het Beloetsji of Baluchi is een West-Iraanse taal die gesproken wordt in het woestijnachtige 
zuidwesten van Pakistan (Beloetsjistan) en de aangrenzende gebieden in Iran (Iraans Beloetsjistan) 
en Afghanistan.Het Beloetsji vertegenwoordigt binnen de Iraanse familie samen met onder meer 
het Koerdisch de noordwestelijke Iraanse talen. In Afghanistan omvatten de Beloetsji’s minder 
dan 12% van de bevolking. Het Beloetsji wordt er door minder dan 4% van de bevolking gesproken. 

Bitumen: heeft meerdere betekenissen maar is in dit boek vermeld als het ging over de vaste vorm (aard-
was, aardhars en asfalt) die kon gebruikt worden als hars, als kleefstof.
Bosjesmannen: zie San.

BP – Before Present: Voor vandaag, een internationaal overeengekomen begrip waar vandaag het jaar 
1950 na Christus is.

Bucranium: Een bucranium (van het Griekse boukranion, βουκρανιον, “runderschedel”) is een 
runderschedel met horens die als versiering en/of cultusobject is gebruikt. 

Caprini: De caprini, geiten en schapen, vormen een onderfamilie van de bovidae. Bij de caprini worden 
ook de gems of berggeit en de steenbok gerekend.

Chefferie: Een chefferie is een gemeenschap, van een stam of stammen, van beperkte omvang die reeds 
enkele aspecten van een staat heeft zoals het gewapend opleggen van de beslissingen van het hoofd 
van die gemeenschap. 

Chalcolithicum: van het oud-Grieks ‘χαλκός’, khalkós, koper + ‘λίθος’, líthos, steen. Chalcolithicum 
is m.a.w. een gecombineerd woord om het samen voorkomen van koper-en steenbewerking aan te 
geven. Zie ook Kopertijd.

Chevron: Een horizontaal gespiegelde of omgekeerde ‘V’.
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