Thema 5.1 les 2
De eerste boeren

Andere vrienden
In de prehistorie hadden mensen al een speciale band met
sommige dieren. Mensen en wolven konden steeds beter
met elkaar overweg. Wolven hielpen de mensen bij de
jacht. Mensen gingen de tamste wolven voeren. De dieren
gingen steeds beter naar de mensen luisteren. Zo kreeg de
mens een nieuwe vriend: de hond.

Geld
Als jij veel graan hebt en bij een dorp verderop hebben
ze veel kippen, kun je spullen met elkaar gaan ruilen. Of
kopen. In de prehistorie kon je betalen met zout. Zout kun
je gebruiken om het eten lekker te maken of langer houdbaar. Om het zout droog te bewaren, werd het verpakt in
potten en speciale gootjes. Hieronder zie je zo’n zoutgootje.

Later in de prehistorie gingen de mensen heel anders leven. Ze
bleven op één plek. Daar bouwden ze huizen. Ze stopten zaadjes
in de grond waar eetbare planten uit groeiden. Ze hielden dieren
waarvan ze het vlees konden eten. De mensen werden boeren.
Hun leven zag er anders uit dan dat van de jagers-verzamelaars.
Dat merk je bijvoorbeeld hieraan:

Een andere dag
De boeren uit de prehistorie hoefden niet meer elke dag op jacht. In plaats daarvan
bewerkten ze het land. Ze maakten de grond los en zaaiden er bijvoorbeeld graan
in. Als het graan rijp was, kon het worden geoogst. Je kon het malen en dan kreeg
je meel. Ook moesten de boeren voor de dieren zorgen.

Een ander menu
Als je meel hebt, kun je brood en koeken bakken. Er lopen varkens, koeien en geiten
rond het huis. Het eten veranderde dus. Je kon nu brood met kaas eten in plaats van
knollen en noten! Mensen gingen koeienmelk drinken. Eerst kregen ze er diarree
van. Maar langzaam wende hun lichaam aan de melk. Al zijn er nu nog steeds
mensen die allergisch zijn voor koeienmelk, net als de mensen in de prehistorie.

Mensen in het
Midden-Oosten
en China waren
de eersten die
gingen leven
als boeren.

Maalsteen

Vijfduizend jaar geleden
waren bijna alle mensen
in Europa boer.

Een ander huis
Als je niet meer steeds hoeft te verhuizen, kun je een groter en steviger huis
bouwen. De mensen in de prehistorie gebruikten daarvoor boomstammen, hout,
stro en klei. De huizen hadden geen ramen en waren van binnen erg donker.
Het rook er naar dieren, mest en vuur.

Andere spullen
Mensen konden nu meer spullen bewaren dan eerst. Ze hadden ook andere
spullen nodig. Ze maakten bijvoorbeeld potten van klei om voedsel in te
bewaren. En gereedschap om het land mee te bewerken. Met speciale
maalstenen konden ze van graan meel maken. Verder maakten ze bijlen
waarmee ze bomen om konden hakken. Zo kwam er meer plek voor akkers.
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Potten van klei  
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De eerste boeren

Rond het jaar 5000 v. Chr. werden
meer en meer mensen boer. Daardoor
veranderde er veel. Mensen bleven
voor het eerst op een vaste plek
wonen en bouwden huizen. Zo
ontstonden kleine dorpjes. Ook
gingen mensen dieren houden en
eetbare planten verbouwen.
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