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Energiebronnen in de prehistorie en de 

Antieke Oudheid 

 

Inleiding 

 

De prehistorie is de periode waarvan geen 

geschreven documentatie bestaat. De kennis 

die wij er van hebben is verkregen op grond 

van de archeologische vondsten en op grond 

daarvan getoetste theorieën. Daarmee is 

voorzichtigheid geboden.  Met archeologie 

kan men niet  lang niet altijd  bewijzen hoe 

iets geweest is, maar vaak wel hoe iets niet 

gegaan kan zijn.  Als de oudste vondst van 

een wiel in Mesopotamië is gedaan  wil dat 

nog niet zeggen dat het wiel daar ook is 

uitgevonden.  Niet alles is al ontdekt mag 

men aannemen en belangrijker, de 

conserveringsomstandigheden kunnen in het 

een gebied sterk verschillen van die in een 

andere gebied.  

 

Hieronder gaan we eerst in op de meest 

primitieve toepassing van een energiebron. 

Dit betreft de beheersing van het vuur als de 

meest elementaire toepassing van een 

energiebron.  Dit kan zonne-energie geweest 

zijn of hout. Mogelijk is het ook mest 

geweest. 

Hierna volgen we de ontwikkelingsgang van 

de mens van het Stenen Tijdperk naar het 

Bronzen Tijdperk en het IJzeren Tijdperk 

voor zover die samenhangt met de 

toepassing van energiebronnen en het 

gebruik van energiedragers. Dit loopt 

parallel met de overgang van de prehistorie 

naar de historie waarover gedocumenteerd 

is. 

De domesticering van zoogdieren is een 

cruciale stap in de ontwikkeling van de mens 

geweest, doordat hiermee secundaire 

energiedragers geïntroduceerd zijn die het 

bestaan van de mens cruciaal hebben 

beïnvloed. Zo kon het Bronzen Tijdperk pas 

beginnen toen er een handel was en die kon 

in het grootste deel van Eurazië slechts dank 

zij lastdieren en later via trekdieren 

uitgeoefend worden. De aanwezigheid van 

gedomesticeerde dieren schiep ooi de 

voorwaarde voor de uitvinding van het wiel 

en wagen. 

Een even zo belangrijke uitvinding was die 

van de boot. De allereerste handel vond over 

het water plaats. Vandaar dat de beschaving 

in Egypte , met de Nijl en in Mesopotamie 

met de Eufraat en de Tigris een goede 

startpositie had. 

 

Verder wordt in dit college de verdere 

ontwikkeling van het gedomesticeerde dier 

en diens betekenis voor de economie 

weergegeven totdat zij door technische 

vindingen en de komst van andere 

energiebronnen worden verdrongen. Maar 

eerst komt er een korte verhandeling over 

slavernij, omdat voor de komst van last-en 

trekdieren de mens alleen zichzelf als 

energiedrager had. In dit college mag 

daarom de betekenis van de slavernij voor de 

energievoorziening niet ontbreken. 

 

 De beheersing van het vuur 
Vuur is voor veel mensen nog steeds een 

bijna magisch verschijnsel. Voor onze verre 

voorouders was het dat zeker. Volgens de 

Griekse mythologie was het Prometheus die 

het vuur van de goden stal.  
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Volgens de geleerden zou het eerste gebruik 

van vuur door de mens, dat wil zeggen door 

mensachtigen, al van bijna 800.000 jaar 

geleden stammen. Dat is drie keer zo oud als 

tot voor kort aangenomen. Men baseert die 

nieuwe hypothese op vondsten in Israël, bij 

Gesher Benot Ya’aqov (Science april of mei 

2004)  ref1     

   

Dat betekent dat de voorganger van de 

moderne mens, de Homo Sapien, de Homo 

Erectus, al in staat was met vuur om te gaan. 

De primaten van tegenwoordig zijn niet zo 

ver ontwikkeld.  

 

 
 

Nu was het altijd moeilijk om na te gaan of 

resten van vuur van natuurlijke oorsprong 

(bijvoorbeeld door blikseminslag) of door 

menselijk toedoen ontstaan zijn. Op deze 

opgravingsplek zijn echter veel vuurstenen 

werktuigen en stukjes hout gevonden. 

Slechts een klein deel hiervan was verbrand . 

Hieruit leiden de archeologen af dat het hier 

niet om de gevolgen van een bosbrand ging. 

Want dan zou er veel meer zijn verbrand. 

Een tweede aanwijzing voor menselijk 

handelen is dat de vuursteen met 

brandsporen alleen op bepaalde plekken op 

de kampplaats zijn gevonden, zoals dat 

gebeurt met kampvuren. 

Het is niet zeker welke mensensoort deze 

brandsporen heeft achtergelaten, maar men 

vermoedt dat het om de Homo Erectus gaat.  

Deze leefde ongeveer 1,8 miljoen jaar 

gelden en verdween pas rond 50.000 jaar 

geleden. Volgens recente gegevens kwam de 

Homo Erectus nog ongeveer 40.000 jaar 

geleden op Java voor.  
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 De huidige mens, de Homo Sapiens, dateert 

van ongeveer 200.000 jaar geleden. De 

Homo Erectus was al een redelijk hoog 

ontwikkelde soort. Hij gebruikte vuistbijlen 

en kon vuur maken en hanteren._  Dia 

 

De beheersing van het vuur is bepalend 

geweest voor de diverse tijdperken die de 

mens heeft doorgemaakt. Tijdens het Stenen 

Tijdperk gebruikte hij het vuur alleen om 

zichzelf te verwarmen en om er vlees mee te 

garen. Verder zal hij het gebruikt hebben om 

er bos mee te verbranden zodat hij daar 

akkers kon aanleggen. Dat was in de tijd dat 

de mens sedentair werd. Toen ging men ook 

potten bakken. Ook werd vuur gebruikt om 

er boten mee te maken. Daartoe holde hij de 

stam van een boom uit door de inhoud weg 

te branden. 

Aannemelijk is dat de beheersing van het 

vuur de verspreiding van de mens over de 

gematigde klimaatstreken van de wereld 

mogelijk heeft gemaakt. 

 

Een brandstof waar we weinig over kunnen 

vinden maar die zeker belangrijk moet zijn 

geweest, al was het alleen maar omdat deze 

in grote delen van de derde wereld nog 

steeds gebruikt wordt is mest, zoals 

koeienstront. Dit wordt nog steeds gebruikt 

door de Masaai in Kenya en in bijvoorbeeld 

India en Z.O.Azie. In India zijn mensen zelfs 

beroepsmatig bezig met het aanmaken en 

verkoppen van koeienstrontkoeken als 

brandstof. De koeienstront wordt daartoe 

tegen een muur gesmeerd zodat ze kan 

drogen en hard kan worden. Daarna wordt ze 

in “koeken” gesneden en verkocht.  

 

Zo vormt het voortbrengen van de grondstof 

voor deze  brandstof  een van de nuttige 

functies van de heilige koeien in India. We 

mogen aannemen dat deze brandstof in de 

Oudheid ook veel is toegepast.  In ieder 

geval is uit oude reisbeschrijvingen bekend 

dat op de Zijderoute en andere 

karavaanroutes die gedeeltelijk over bergen 

voerden de mest van de lastdieren vaak werd 

verzameld om er s’avonds een vuur van te 

branden. 

 

Het Stenen Tijdperk maakte ongeveer 2000 

voor Christus geleidelijk plaats voor het 

Bronzen Tijdperk, dat op zijn beurt ongeveer 

700 voor Christus plaatsmaakte voor het 

IJzeren Tijdperk, althans in Europa en het 

Middellands Zeegebied. De precieze periode 

is afhankelijk van de locatie. Zie ook China. 

 

De vraag is wat de overgang van het Stenen 

Tijdperk naar het Bronzen Tijdperk mogelijk 

heeft gemaakt. Dit moet in ieder geval met 

twee dingen te maken hebben gehad. In de 

eerste plaats leerde de mens het vuur beter te 

beheersen. Door middel van het gebruik van 

houtskool, betere verbrandingstechnieken 

zoals de toevoer van extra lucht via een 

schoorsteen, kon een hogere temperatuur 

ontwikkeld worden en kon men betere ovens 

bouwen.  

 

Maar er waren ook grondstoffen nodig. 

Brons komt niet als zodanig in de natuur 

voor. Dat is wel het geval met koper. 

Vandaar dat tussen het Stenen Tijdperk en 

het Bronzen Tijdperk nog een Koperen 

tijdperk heeft bestaan.  Brons was duidelijk 

weer een stap verder. Brons is geen erts, 

maar een legering. De samenstellende delen 

zijn koper en tin en de ertsen daarvan zijn 

lang niet overal beschikbaar. Dat betekent 
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dat het bronzen tijdperk pas mogelijk werd 

toen er handel was ontstaan.  

 

De vraag hier is daarbij of de ertsen 

verhandeld en vervoerd werden of dat de 

bronzen voorwerpen vervoerd en verhandeld 

werden. Vermoedelijk het laatste, omdat de 

transportmiddelen in die tijd nog gebrekkig 

waren. Er waren wel al karren en ossen, 

maar nog geen doorgaande wegen. Die 

laatsten kwamen pas met de Romeinen, 

zoals bijvoorbeeld de Via Aurelia. Voor die 

tijd moest vracht dus sowieso op lastdieren 

vervoerd worden, zoals paarden en ezels. In 

landen als Marokko gebeurt dat nog steeds. 

 

Zo kon het dan ook gebeuren dat in de 

Hunebedden van het Trechterbekervolk, 

zo’n 4000 jaar v.c. bronzen voorwerpen zijn 

aangetroffen, die zij hier nooit zelf hebben 

kunnen maken.  

 
 

Dat gold trouwens ook voor het koper. In het 

laatste deel van de steentijd werd koper 

gebruikt en spreekt men wel van het koperen 

tijdperk. Koper kwam echter op veel minder 

plaatsen voor dan vuursteen.  Aanvankelijk 

werd alleen koper gebruikt zoals dat in de 

natuur voorkomt (?). Pas in het vijfde 

millennium voor Chr ontdekte men dat 

bepaalde ertsen bij verhitting ook koper 

opleveren. Daarvoor waren echter wel 

speciale ovens nodig. Een houtskoolvuur 

kon een maximale temperatuur leveren van 

ongeveer 700 graden, maar koper heeft een 

smelttemperatuur  van meer dan 1000 graden 

(1085 g). Koper is echter een nogal zacht 

metaal en daarom niet erg geschikt voor 

gereedschappen. Dit verandert als er wat tin 

aan wordt toegevoegd. Ook arseen werkt 

verhardend, maar tin is beter.  

 

Het ontstaan van de handel 

We gaan nu in  op de vraag  hoe de handel is 

ontstaan. De allervroegste handel zal zich 

hebben voorgedaan in de figuur van de 

marskramer. Maar een mens kan slechts 

bescheiden hoeveelheden goederen dragen. 

Dat zullen doorgaans dus kleine 

gebruiksvoorwerpen en sieraden geweest 

zijn en waarschijnlijk kledingstukken of 

stoffen daarvoor.  

 

Met de komst van last-en trekdieren kon de 

handel en daarmee de menselijke beschaving 

echter een grote tweede grote sprong maken.  

Handel is de voornaamste bron van welvaart. 

Handel schept namelijk verschillende 

soorten nuttigheden en welvaart is niets 

anders dan geaccumuleerd nut. In de eerste 

is er de nuttigheid van plaats. Die ontstaat 

als goederen worden vervoerd van een plaats 

van overschot naar een plaats van schaarste.  

 

De tweede soort nuttigheid is die van tijd. 

Een belangrijke handelsfunctie is die van 

opslag. Goederen worden bewaard tot het 

moment dat er een grotere behoefte aan 

bestaat dan tijdens het moment van 

voortbrenging.  

 

Tenslotte is er de nuttigheid van vorm. De 

handel zorgt er voor dat het aanbod in 

zodanige grootte en vorm wordt aangeboden 



G:\Colleges\College1 Energiebronnen in de prehistorie en de Antieke Oudheid.doc 5 

als de klant het wil. Een veehouder biedt een 

koe aan, maar de slager biedt het in soort 

vlees aan en in de gewenste hoeveelheid. 

 

De stelling is dan ook dat de ontwikkeling 

van de menselijke beschaving bepaald wordt 

door de wijze waarop de mens zijn 

energiebronnen weet te mobiliseren. De 

handelsfunctie in de zin van het toevoegen 

van nuttigheid van plaats  kon echter pas 

uitgeoefend dank zij twee belangrijke 

uitvindingen:  die van de benutting van het 

water als transportmedium en die van het 

wiel en de daarbij behorende kar. Voor 

laatstgenoemde uitvinding waren echter 

trekdieren nodig. Daarom gaan we het eerst 

in op de grote gedomesticeerde zoogdieren.   

 

Gedomesticeerde zoogdieren 

In het baanbrekende boek van Jared 

Diamond: Guns, Germs and Steal, winnaar 

van de 1998 Rhone Poulenc Science Book 

Prize, treffen we in het hoofdstuk  ”Zebra’s, 

ongelukkige huwelijken en het Anna 

Karenia principe” interessante aspecten aan 

van de domesticering van zoogdieren.  

 

 
 

Deze werpen een speciaal licht op de 

betekenis van gedomesticeerde zoogdieren 

als energiedrager voor de voortgang van de 

menselijke beschaving. Jared Diamond legt 

uit dat de escalatie van beschaving in 

Eurazië ten opzichte van die in Afrika, 

Amerika en Australië, het centrale thema 

van dit boek, grotendeels is toe te schrijven 

aan het feit dat in Eurazië een aantal grote 

zoogdieren gedomesticeerd zijn, die in de 

rest van de wereld niet voorkwamen. 

 

De achtergebleven ontwikkeling van de 

oorspronkelijke bevolking van Amerika, 

Afrika en Australië is volgens hem dan ook 

niet toe te schrijven aan culturele factoren, 

maar in belangrijke mate aan het historische 

feit dat in die delen van de wereld geen grote 

zoogdieren voorkwamen die zich leenden 

voor domesticering.  

Hij voert hiervoor ondermeer als 

bewijsvoering aan dat de oorspronkelijke 
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volkeren van de andere continenten bij de 

komst van de Europeanen heel goed in staat 

bleken om van de meegebrachte dieren 

gebruik te maken.  

 

Om een nog steeds duistere reden zijn de 

paarden die ooit Amerika bevolkt hebben 

omstreeks 13.000 v.c. verdwenen. 

  

 
 

Pas met de komst van de Europeanen 

kwamen de Indianen, die wel wisten te 

overleven, voor het eerste in contact met 

paarden. Daarvan wisten zij uitstekend 

gebruik te maken. 

 

Diamond rekent aldus af met theorieën als 

die van de Spaanse schrijver Garcia 

Calderon, die aangehaald wordt in een 

verhandeling van I.J.Brugmans, de eerste 

hoogleraar economische geschiedenis in 

Nederland.   

 

Brugmans signaleert een duidelijke invloed 

van de rassensamenstelling op het 

beschavingspeil van Zuid-Amerika en stelt 

dat Calderon er op heeft gewezen dat de 

vermenging met negerbloed overal 

noodlottig is voor de beschaving en dat in 

Amerika het ontwikkelingspeil der 

maatschappij het laagst blijkt, waar het 

aandeel van het negers het grootst is.  

 

Betrekken we dit op onze eigen verhandeling 

dan kunnen we dit als een bevestiging zien 

van de stelling dat de ontwikkeling van de 

menselijke beschaving primair gedragen 

wordt door de wijze waarop de mens 

energiebronnen heeft weten te benutten.  

 

De vraag wat de mens hierbij heeft gedreven 

is daarmee nog niet beantwoord. Als ik dat 

zou proberen, zou ik echter wellicht de 

theorie van Diamond op zijn kop zetten. Zou 

het namelijk niet kunnen dat de mens altijd 

maar weer geprobeerd heeft om het werk 

met zo min mogelijk moeite van hemzelf 

uitgevoerd te krijgen omdat hij inherent lui 

is? Met ander woorden, is luiheid niet de 

drijfveer voor alle economische vooruitgang 

geweest. En als de negers, indianen en 

aboriginals niet de welvaart hebben bereikt 

die de Euraziatische mens heeft bereikt, was 

dat misschien wel omdat zij niet zo lui als 

die Euraziatische mens zijn? De negers 

blijven met een grote levensvreugde het 

domme werk doen waar de westerling en 

oosterlingen te lui voor waren. Maar op de 

onderliggende drijfveren zullen we niet 

verder ingaan. 

 

Een  andere verklaring kan echter zijn dat 

rond de evenaar de natuurlijke 

omstandigheden voor de mens zo gunstig 

waren dat deze niet zo nodig zijn toevlucht 

tot allerlei overlevingstechnieken behoefde 

te nemen. Tot nu toe hebben wij echter nog 

geen wetenschappelijke kritiek op de theorie 

van Jared Diamond in deze richting 

aangetroffen. 

 

In dit college gaat het om de functie die 

gedomesticeerde dieren hierbij vervuld 

hebben. Diamond heeft veertien zoogdieren 

onderscheiden die in de loop van de 

geschiedenis gedomesticeerd zijn Deze 

verdeelt hij in de zogenaamde big five en in 

negen dieren van secundaire betekenis.  

Hieronder zijn ze alle veertien opgenomen 

met voor tien de globale tijd waarin ze 
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gedomesticeerd zijn en de plaats waarin dit 

vermoedelijk voor het eerst gebeurd is. 

 

Soort   datum (v.c.)  

 plaats 

Hond   10.000   

 Zuidwest Azië, China, Noord 

Amerika 

Schaap     8.000   

 Zuidwest Azië 

Geit    8.000   

 Zuidwest Azië 

Varken    8.000   

 China, Zuidwest Azië 

Koe    6.000   

 Zuidwest Azië, India en Noord 

Africa (?) 

 

Paard    4.000   

 Ukraïne 

Ezel    4.000   

 Egypte 

Waterbuffel   4.000   

 China ? 

Lama    3.500   

 Andes 

Bactrische kameel  2.500   

 Centraal Azië 

Arabische kameel       2.500   

 Arabië 

 

Van vier, waaronder het rendier en de yak is 

tot nu toe te weinig bewijs betreffende de 

datum van domesticering. 

 

Verder  noemt hij niet de olifant. Juist deze 

ondersteunt zijn theorie, omdat de Indische 

olifant wel te domesticeren bleek, maar de 

Afrikaanse olifant niet.  

 

Bijgaande foto is die van een olifant in 

Thailand of Sri Lanka die helpt bij het 

opruimen van aardbevingsschade. Ook 

worden ze hier nog veel gebruikt in de 

bosbouw en vervullen dus een economische 

functie, wat met de Afrikaanse olifant  niet 

mogelijk is. 

 
 

In dit overzicht valt op dat de zoogdieren, 

die als last-en trekdieren, dus als 

energiebronnen, konden fungeren, pas vanaf 

ongeveer 4000 v.c. gedomesticeerd zijn.  

 

De uitzondering is de hond , die al eerder 

gedomesticeerd is en die tot in de 20e eeuw 

als het trekdier van de armen werd 

beschouwd. Een hond kon ongeveer 200 kilo 

trekken en twee honden zelfs ongeveer 500 

kilo. Ze werden daarom zelfs tot ver in de 

20e eeuw in Europa nog veel gebruikt als 

trekdier voor de melkboer, de petroleumboer 

en de voddenman, de orgelman enz.  

 

 
 

Toch zijn er tot op de dag van vandaag ook 

nog steeds verscheidene nomadenstammen 

die wel gebruik maken van gedomesticeerde 

dieren, maar deze niet als trekdieren 

gebruiken. Een voorbeeld hiervan vormen de 

Masaai in Kenis. Trekdieren zijn pas te 
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gebruiken als er ook min of meer gebaande 

wegen zijn en dat is alleen het geval in een 

sedentaire samenleving, zoals de 

Sumerische. 

 

Afgezien hiervan kan het nauwelijks toeval 

zijn dat de overgang naar het bronzen 

tijdperk ook het begin van de periode van de 

eerste handel over land geweest is.  

 

Die handel heeft op zijn beurt vooral als de 

katalysator voor verder ontwikkeling 

gezorgd. Die eerste handel over grotere 

afstand zal echter over rivieren of over zee 

hebben plaatsgevonden. De belangrijkste 

reden dat de Babylonische rijken sterk op de 

handel gericht waren, veel meer dan het 

oude Egypte, was hun centrale ligging en de 

aanwezigheid van de Eufraat en de Tigris.  

 

De vraag is nu of de domesticering van 

dieren de overgang van de prehistorie naar 

de moderne tijd mogelijk heeft gemaakt. 

Door de inzet van last-en trekdieren en de 

mogelijkheid die dat tot handel schiep heeft 

de arbeidsproductiviteit immers enorm doen 

toenemen. Lastdieren leverden een grote 

arbeidsbesparing op bij de aanvoer van 

brandhout, water en oogstproducten.  

 

Door handel werd specialisatie mogelijk, 

zodat veel betere gebruiksvoorwerpen 

konden worden gemaakt.  Het gieten van 

bronzen voorwerpen vroeg bijvoorbeeld een 

grote kennis en kunde. Zo kwam men er pas 

na lange tijd achter dat de beste verhouding 

voor de legering negen delen koper op een 

deel tin was. Pas sinds het bronzen tijdperk 

konden bijvoorbeeld zwaarden gesmeed 

worden. 

 

Zonder het bestaan van trek-of lastdieren 

zou de overgang naar het bronzen 

tijdperk niet mogelijk geweest zijn. 

 

Aannemelijk is dat de eerste kooplieden 

gedomesticeerde dieren het eerst als lastdier 

zijn gaan gebruiken. Immers er waren nog 

geen wegen. De oudste handelslieden 

hebben daarom waarschijnlijk gebruik 

gemaakt van pony’s en ezels en van 

muildieren en in de warmere streken ook van 

kamelen en dromedarissen. 

 

Tijdens het begin van onze jaartelling 

bestond er al een uitgebreid net van 

handelsroutes. Het Nieuwe Testament 

spreekt van de ”Drie Wijzen uit het Oosten”, 

die met geschenken voor Jezus kwamen. En 

later bij de kruisiging werd een 

voorbijganger , een Simon van Cyrene 

gedwongen het kruis van Christus te dragen. 

Cyrene was toen  een stad  in Lybie.  

De belangrijkste handelsroutes liepen in die 

tijd ten oosten of ten westen van de stad. In 

het oosten verbond de "Koningsweg "Arabië 

met Damascus, in het westen verbond de 

"Weg van de Zee "Egypte met Damascus, 

Mesopotamië en Klein-Azië. 

 

 

Het begin van de beschaving  

De vroegste ons bekende beschavingen die 

als de bakermat van de hedendaagse 

beschaving gezien kan worden zijn die van 

de Egyptenaren, de Sumeriërs en van de 

Chinezen. Die beginnen allen zo ongeveer 

4000 voor Christus. (?)  

 

Vanaf 9000  v.C. bestonden in het gebied 

Mesopotamië al agrarische gemeenschappen, 

die tarwesoorten en andere gewassen 

verbouwden en huisdieren hielden. In deze 

periode zien we een omschakeling van een 

voedselvergarende economie naar een 

voedselproducerende economie.  Uit 7000 

v.C. zijn overblijfselen gevonden van 

leemhuizen en bewijzen van het houden van 

vee zoals schapen, geiten en varkens. Dit 

spoort met de bevindingen van Diamond 

aangaande gedomesticeerde zoogdieren. 

 

Sumerische beschaving 
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Deze heeft zich voorgedaan in wat 

tegenwoordig Irak is; dus in het land  waar 

de Eufraat en Tigris zich een weg zoeken 

naar zee. Mesopotamië zoals dit gebied 

vroeger veel genoemd  betekent  "land 

tussen twee rivieren"  Dit land  was 

vruchtbaar en bood dus een geschikte 

vestigingsplaats. De Sumerische beschaving 

ontwikkelde zich snel en al vele duizenden 

jaren v.C. werd handel gedreven met 

omliggende gebieden, zelfs tot in het Oosten.  

Veel van deze handel geschiedde over zee. 

De Sumerische steden kwamen snel tot grote 

bloei. Uiteindelijk hebben de Sumeriërs in 

totaal 12 stad-staten/regio’s gesticht, 

waaronder ook het in de bijbel genoemde  

Uruk (in de bijbel Erech) en Ur.  

 

Na de Sumerische periode komt in Irak de 

Babylonische periode. Dit was een groter 

rijk dan het (zuidelijke) Mesopotamië. De 

Hoofdstad Babylon lag verder omhoog 

richting het huidige _ Bagdad_. De oude 

Babyloniërs kenden al wetgeving, het 

wetboek van Hammoerabi. 

In de loop van de tijd zien we ook hoe het 

belang van steden afhankelijk wordt van  de 

rivier waaraan zij gelegen zijn. Zo deed zich 

bijvoorbeeld  een sterke ontwikkeling in en 

rondom Uruk voor;  in ca. 3100 v.C. was dit 

de residentie van de beroemde mythische 

koning Gilgamesj_. Maar rond ca. 2500 v.C. 

verloor Uruk steeds meer aan betekenis 

doordat de  Eufraat haar loop verlegde.  

 

Vraag is of deze volkeren nog in het Stenen 

Tijdperk verkeerden. Waarschijnlijk niet 

want in ieder geval de Egyptenaren kenden 

ook al het gebruik van goud en dit heeft een 

hoger smeltpunt dan koper en tin, de 

smeltpunten voor de samenstellende delen 

van brons.   

 

 

De ontwikkeling van de beschaving in 

China 

Hebben we het over de ontwikkeling van de 

beschaving in Meso-Potamie, dan kan een 

overzicht van die in China niet ontbreken. 

Gebleken is namelijk dat de beschaving in 

China in verschillende opzichten heeft 

voorgelopen op die van Europa en het 

Nabije Oosten.
1
 Met betrekking op de 

manier waarop men in China met 

energiebronnen is omgegaan zijn onder meer 

de volgende zaken te noemen.  

 

1600-1100 voor C.   De Shang Dynastie 

Van belang is dat men hier reeds 

koperbewerking toepaste. Verder was dit een 

slavenmaatschappij. 

 

1027-771 voor C De Westelijke Zhou 

dynastie 

Kenmerkend is onder meer dat men hier 

ijzerbewerking beheerste. Verder bereikt de 

bronsbewerking een hoogtepunt, zowel 

technisch als in artistiek opzicht. Het is een 

nog wel agrarische samenleving, maar 

ambachtslieden worden wel steeds 

belangrijker en vormen zich al tot gilden. 

 

In de zesde eeuw A.D. wordt begonnen met 

een het Grote Kanaal van 1700 km lengte 

van Beijing tot Hanzhou, bedoeld als 

handelsverbinding tussen het noorden en het 

zuiden 

 

206-220 A.D. De Han-Dynastie 

De eerste keizer van het sinds 221 v.C. 

Verenigde Chinese rijk Qin Shu Huang 

(betekent Eerste onafhankelijke keizer van 

Qinn) heeft het Chinese wegennet dat toen al 

bestond ingrijpend laten verbeteren en vele 

kanalen laten graven. Verder bracht hij 

standaardisatie in het geld, maten en 

gewichten aan en bepaalde wat de breedte 

van wagens en karren moest zijn. 

 

Tijdens deze periode bestaat de Zijderoute 

reeds en bereikt Chinese zijde Rome. In 

                                                 
1
 www.dacunharravel.nl 
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China kan men in deze periode al papier 

maken. De Zijderoute was een belangrijk 

medium waardoor uitvindingen zich naar 

Europa konden  verspreiden . (Conform de 

theorie van Jared Diamond) Voorbeelden 

daarvan zijn de uitvinding van het gietijzer 

in China in de vierde eeuw v.C. Hierbij werd 

ijzererts uitgesmolten en in een gietvorm 

gegoten. In China waren de omstandigheden 

darvoor gunstig omdat door het hier in het 

ijzererts aanwezige fosfor het smeltpunt 

lager lag dan bij zuiver erts (1538 graden 

Celsius) Verder beschikte men in China veel 

vaker over hittebestendige klei die erg 

geschikt was voor ovenbouw. Ten slotte 

hadden de Chinezen een vernuftige 

blaasbalg met zuigers ontwikkeld die een 

constante trek mogelijk maakten. 

 

De gietijzertechniek maakte dat in China ook 

de z.g. strijkbordploeg kon worden 

uitgevonden 

Dat was in de derde eeuw v.C. Daarvoor had 

men het Eergetouw. Dat was nog een 

puntige stok die soms versterkt was met een 

metalen kop en die door trekdieren door de 

grond werd getrokken. Met een handvat kon 

men sturen. De strijkbordploeg is een licht 

gebogen metalen plaat die de aarde bij het 

ploegen omkeert en in de naastgelegen voor 

werpt. Hierdoor werd de grond veel 

luchtiger en werd meteen het onkruid 

ondergeploegd.  

In Europa kon men pas in de 14 e eeuw 

gietijzer maken. Voor die tijd kende men 

aalleen smeedijzer. Bij smeedijzer word het 

gesmolten erts in blokken gegoten waarna 

het op een aambeeld in e juiste vorm wordt 

geslagen.  

 

Een andere uitvinding die in landbouw veel 

menselijke energie uitspaarde was de 

kruiwagen. Hiermee kon de mens een veel 

groter gewicht vervoeren dan hij kon dragen.  

 

 
 

De oudste vermelding van een kruiwagen  

komt voor in een lijst van militaire 

uitrustingsstukken uit de eerste eeuw v C.  In 

Europa zouden pas sinds de 13
e
 eeuw 

kruiwagens in gebruik zijn. Er zijn geen 

vondsten of beschrijvingen die op een een 

eerder gebruik wijzen.  

 

Over militaire uitrustingsstukken gesproken, 

de opgegraven Terracottalegers dateren uit 

de derde eeuw v.C. Hieruit blijkt dat men 

toen in China al strijdwagens had. De 

Assyriers in Mesopatamië hadden deze 

overigens al eerder.  De Chinese 

strijdwagens waren licht gebouwd, ze 

hadden spaakwielen en werden getrokken 

door vier paarden. De houten wagens waren 

voorzien van metaalbeslag. Ze hadden een 

driekoppige bemanning. 

De ruiterzadels waren licht en werden door 

leren riemen om borst, buik en kont van het 

paard bij elkaar gehouden. Er zijn echter 

geen sporen van stijgbeugels aangetroffen. 

Toch zijn er andere bewijzen dat stijgbeugels 

al in het China van de vierde eeuw v.C. 

voorkwamen.  

 

De Tang-dynastie 

De Chinese Gouden Eeuwen verlopen 

tijdens de Tang-dynastie, van 618-907. De 

hoofdstad , het tegenwoordige Xiangh 

bereikt een omvang van een miljoen 

inwoners. In deze tijd wordt het buskruit 
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uitgevonden. Het kompas, belangrijk voor de 

handelsroutes over land en over zee is in 

China reeds in de eerste eeuw na Christus 

uitgevonden.  Jadezoekers gebruikten het om 

inde bergen niet te verdwalen. In de 8
e
 eeuw 

gebruikten de Chinezen magnetische naalden 

die ze honderd jaar later in hun schepen voor 

navigatiedoeleinden gebruikten. 

 

Een andere uitvinding, aanverwant aan 

energie, was die van het buskruit, in de 

achtste eeuw. Rond 1150 werd het gebruikt 

tegen de invallende Mongolen door pijlen 

met buskruit te vullen. De uitvinding van het 

buskruit bereikte Europa via de Zijderoute.   

 

Ook met het gebruik van steenkool waren de 

Chinezen de Europeanen ver vooruit. In 

Noord-China werd al in de derde eeuw A.D. 

steenkool gebruikt. Marco Polo maakte in 

zijn reisverslagen melding van ”zwarte steen 

die net als hout kon branden, maar dan veel 

langer en gelijkmatiger”. In het Westen 

begon men pas sinds de grote energiecrisis 

van de 17
e
 eeuw van steenkool gebruik te 

maken.  

 

Vergelijking van de Chinese en de 

Westerse geschiedenis 

In Mesopotamie zouden reeds vanaf 9000 v 

C. agrarische gemeenschappen voorkomen 

die granen en andere gewassen verbouwden 

en die huisdieren hielden. Uit 7000 v C. zijn 

overblijfselen gevonden van lemen huizen 

en bewijzen van veehouderij. 

In China bestaat vanaf 5000 v C. het 

neolitische tijdperk, waarin kleine 

gemeenschappen landbouw en veehouderij 

bedrijven. De overgang naar een sedentaire 

bestaansvorm is dus later gekomen dan in 

Mesopatamië. 

Ook qua stedenvorming loopt China achter. 

In China vindt deze pas plaats in de 11
e
 tot 

8
e
 eeuw v.C. In Mesopotamië was Uruk als 

in 3100 vC. Een koninklijke residentie.  

Het lijkt er op dat China pas een tijdelijke 

voorsprong heeft kunnen nemen op het 

Westen doordat de ontwikkeling in China 

doorging terwijl die in het Westen door de 

val van het Romeinse rijk eeuwenlang is 

teruggevallen. 

 

 

De uitvinding van het wiel 

De Duitse humanist Hartman Schedel wist 

het in 1493 al zeker: Hij las bij Vergilius dat 

de Atheense koning Richtorius als eerste vier 

paarden onder het juk had gebracht en de 

wagenrennen had uitgevonden  

Thans, ruim vijfhonderd jaar later is de 

wetenschap het er over eens dat wiel niet in 

Griekenland is uitgevonden. Waar minder 

zekerheid over bestaat is of het wiel op 

meerdere plaatsten min of meer tegelijk is 

uitgevonden of dat er slechts een oeroude 

Willie Wortel is geweest.  

 

Als we het hierbij over het wiel hebben dan 

bedoelen we het houten schijfwiel. Een wiel 

bestaande uit een stuk rond hout. 

Waarschijnlijk dus uit een dikke boomstam 

gemaakt door hier een plak van af te hakken. 

Dat was in de steentijd.  

Het spaakwiel ontstond pas in de Bronstijd, 

toen  de mens in veel opzichten technisch 

gezien veel hoogstaander stond dan in het 

stenen tijdperk. 

 

Volgens de geleerden van nu kan zo’n 

uitvinding alleen maar gedaan zijn in een 

samenleving die al behoorlijk ver 

ontwikkeld moest zijn. Dat zou Mesotamie 

dus kunnen zijn.In Uruk was op een 

kleitablet een Sumerisch schriftteken 

aangetroffen dat op een wagen lijkt. De 

datering werd gesteld op het vierde 

millennium voor Christus.  

Nu is het natuurlijk de vraag wat er het 

eerste was, het schrijft en de kunst om 

tekeningen te maken, die de invloed van de 

tijd konden doorstaan of het wagenwiel. Wie 

zegt niet dat het wagenwiel er niet al veel 

eerder was dan het spijkerschrift van de 

Sumeriers?  Maar er zijn ook grottekeningen 
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waar afbeeldingen van wagens op staan. 

Echter, dat bewijst alleen dat wielen en 

wagens tenminste al bestonden toen er, 

ongeveer 4000 voor Christus, afbeeldingen 

van gemaakt waren. 

 

Toevallig of niet toevallig valt dit ongeveer 

samen met de periode waarin men de eerste 

domesticering van zoogdieren dateert. Het 

paard zou ook van ongeveer 4000 voor 

Christus gedomesticeerd zijn. De koe zelfs 

nog ongeveer 2000 jaar eerder.  

Om wagens te kunnen trekken zijn 

trekdieren nodig. Het ziet er dus naar uit dat 

de domesticering van paarden en koeien een 

noodzakelijke voorwaarde geweest zijn voor 

de uitvinding van het wielen de wagen. 

Hierbij moeten we echter een uitzondering 

maken voor de uitvinding van de kruiwagen. 

Dit was een belangrijke uitvinding die in de 

landbouw veel energie bespaarde. Hiermee 

kan de mens een veel groter gewicht 

vervoeren dan hij kan dragen. In Europa 

kwam de kruiwagen pas in de 13e eeuw in 

gebruik, maar in China wordt hij al vermeld 

in een lijst van militaire uitrustingsstukken 

uit de eerste eeuw v.C. Mogelijk is de kennis 

van de kruiwagen via de Zijderoute tot ons 

gekomen  Maar het kan natuurlijk ook zijn 

dat er alleen geen vroegere  beschrijvingen 

van kruiwagens in Europa waren.  

 

De vraag of de uitvinding van het wiel 

overal in de wereld van toen ongeveer ter 

zelfde tijd heeft plaatsgevonden is niet zo 

gemakkelijk te beantwoorden. Niet overal 

zal de domesticering van zoogdieren 

gelijktijdig zijn begonnen. Maar los daarvan 

is de uitvinding van het wiel toch ook wel zo 

geniaal zou men zeggen dat de kans dat die 

toevallig op zeer veel plaatsen is gedaan niet 

erg groot lijkt. Een interessante vondst was 

dan ook dat de Nederlandse archeoloog 

Diderik van der Waals in 1964 in het 

Drentse veen sporen van wielen heeft 

gevonden die dateren van 2800 voor 

Christus. Sindsdien zijn er in het veengebied 

rond Oldenburg echter ongeveer 80 

veenwegen gevonden, waarvan de oudste, in 

1966 aangetroffen, van ongeveer 4500 voor 

Chr  zou dateren. De vraag of daar ook 

wagens overheen gereden waren leidde tot 

de tentoonstelling over de oorsprong van het 

wiel en de wagen. Op deze tentoonstelling 

was een overzichtskaart te zien waarop de 

vondsten uit het vierde millennium voor 

Christus aangegeven staan. Hierop zijn ook 

vondsten in Europa aangegeven. In 1989 

werden er bij het Noord-Duitse Flintbek 

twintig meter lange wielsporen gevonden 

naast een graf uit het midden van het voerde 

millennium voor Chr. Uit dezelfde tijd stamt 

een vaas met een primitieve afbeelding van 

een vierwielige kar die bij Bronocide in Zuid 

Polen is gevonden. 

 

Wiel en kar worden hier in een adem 

genoemd. Dat is geen wonder, want  aan 

alleen een wiel heb je niet veel. Je kunt er 

alleen een kruiwagen mee voortbewegen.  

Als je twee wielen met elkaar verbindt door 

middel van een as en je monteert daarop een 

bovenbouw waar de as door heen kan dan 

heb je een mallejan. Voor een kar met vier 

wielen komt echter al heel wat meer 

techniek kijken. Tijdens deze tentoonstelling 

in het Duitse Oldenburg konden we daar 

vorig jaar heel wat over gewaar worden. Het 

beeld dat Noord-Europa bij de ontwikkeling 

van wiel en wagen achteraan hobbelde blijkt 

niet te kloppen. In de Syllabus heb ik een 

krantenverslag van deze tentoonstelling 

opgenomen. 

 

Deze vondsten stammen dus uit dezelfde tijd 

als die van de kleitablet van Uruk. Maar dat 

geldt ook voor vondsten op de Oost-

Europese steppen en in het noorden van de 

Kaukasus. En ook in de Indusvallei. 

Kortom, het gebied waar de oudste wielen en 

wagens, modellen en afbeeldingen zijn 

gevonden strekt zich dus uit over een groot 

gebied, van Noord-Duitsland tot aan de 

Indus. 
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Volgens sommige archeologen is het 

vanwege deze verspreiding niet aannemelijk 

dat  het wiel in één streek is uitgevonden en 

zich vandaar razendsnel heeft verspreid. 

Ik vraag me af waarom dat niet zou kunnen. 

Ik heb daarvoor vier overwegingen: 

1e De huidige vondsten die tot nu toe gedaan 

zijn bewijzen alleen dat het wiel en de 

wagen op dat moment al bestonden. Het is 

niet het bewijs dat de tijd van de datering 

ook het tijdstip van de uitvinding markeert. 

Een fractie van de ooit gefabriceerde wielen 

en wagens is bewaard gebleven en de mate 

waarin dit heeft plaats gehad verschilt van 

streek tot streek, afhankelijk van de 

bodemgesteldheid en de klimatologische 

omstandigheden. In Noord West Europa zal 

minder bewaard gebleven zij dan in drogere 

gebieden. Ook het materiaal waar de 

vondsten uit bestaan hebben kan van invloed 

geweest zijn. Het kan dus best zijn dat het 

wiel op één plaats is  

uitgevonden. Dat hoeft helemaal niet op 

dezelfde plek gewest te zijn als waar de 

oudste vondsten gedaan zijn. Mesopotamië 

is een tamelijk droog gebied en dus 

geschikter voor conservering dan 

bijvoorbeeld het vochtige Noordwest 

Europa. 

 

Het argument was dat een kar in de  wouden 

van Europa niet toepasbaar was. 

Daarentegen vormt een stedelijke omgeving 

zoals in Mesopotamië wel een gunstige 

conditie voor de ontwikkeling van de kar. 

 

 2e De gevonden voorwerpen lijken alle uit 

de zelfde tijd te stammen. Dat wil zeggen het 

vierde millennium voor Christus. Dit is dus 

een periode van 1000 jaar. Zolang men niet 

op tenminste vijftig jaar nauwkeurig de 

vondsten kan markeren is het best mogelijk 

dat op één bepaalde plaats de uitvinding is 

gedaan en dat deze zich vandaar in de loop 

van bijvoorbeeld een paar honderd  

jaar heeft verspreid. 

 

3e De uitvinding van het wiel en vooral van 

de wagen is een zodanig technisch 

hoogstandje ten opzichte van wat er toen 

was. De kans daarop is vrij groot dat het wel 

op één plaats is uitgevonden. Het gaat 

immers niet eens zozeer om het wiel als 

zodanig. Maar de wijze van verbinding van 

de wielen met elkaar via een as en 

vervolgens met het chassis van de wagen is  

niet iets dat iedereen zo maar kan bedenken.  

Maar vanwege het enorme economische 

belang heeft het zich snel verspreid. 

 

4e Historisch gezien geldt dat de meeste 

uitvindingen maar op een plaats gedaan zijn. 

De stelling dat uitvindingen pas gedaan 

worden als de tijd er rijp voor is gaat maar 

ten dele op. De vraag is of dat voor het wiel 

gold. Wel een belangrijke voorwaarde 

waaraan voldaan moest worden en waaraan 

ook op meerdere plaatsen voldaan werd was 

de aanwezigheid van trekdieren. Men mag 

aannamen dat men al lastdieren had. De 

sprong van lastdier naar trekdier was 

natuurlijk niet zo groot. Een ezel die men als 

lastdier gebruikte moest men door middel 

van leidsels natuurlijk toch al in bedwang 

houden en het omvormen van leidsels in een 

aandrijfmedium was niet heel groot. Men 

moest daartoe een haam of een juk 

ontwerpen en daar touwen aan verbinden. In 

die zin was de tijd er wel rijp voor.  

In ieder geval was de wagen die men toen 

had te zwaar om door mensen getrokken te 

worden. Een wagen uit de steentijd die men 

gereconstrueerd heeft woog 260 kilo, te 

zwaar voor menskracht; zeker als men 

bedenkt dat er toen nog geen asfaltwegen 

waren. 

Paleozoölogisch onderzoek heeft geleerd dat 

de zogenaamde Bandceramiekcultuur in 

Europa mogelijk al in het zesde maar zeker 

in het vijfde millennium voor Christus 

gebruik maakte van ossen.  
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Bovenstaande vier overwegingen passen 

overigens in de theorie van Jared Diamond . 

want die stelt immers dat er op de grote 

Euraziatische landmassa uitwisseling van 

dieren en uitvindingen mogelijk was; de 

belangrijkste reden waarom daar de 

belangrijkste ontwikkeling in de beschaving 

zich daar heeft voorgedaan. 

 

Na het bovenstaande mag de vraag gesteld 

worden of de domesticering van dieren de 

overgang van de prehistorie naar de moderne 

tijd mogelijk heeft gemaakt.  

Het is evident dat de overgang naar het 

bronzen tijdperk samenhangt met de eerste 

handel over land. Die handel heeft op zijn 

beurt vooral als de katalysator voor verder 

economische ontwikkeling gezorgd. De 

eerste handel over grotere afstand zal echter 

over rivieren of over zee hebben 

plaatsgevonden. De belangrijkste reden dat 

de Babylonische rijken sterk op de handel 

gericht waren, veel meer dan het oude 

Egypte, was hun centrale ligging en de 

aanwezigheid van de Eufraat en de Tigris.  

 

 
 

Met het verschijnen van gedomesticeerde 

dieren, die tot lastdier en later tot trekdier 

werden gemuteerd ontstond een enorme 

efficiencyverbetering in het gebruik van 

energie.  De input-outputverhouding qua 

energie van de mens is immers maar een 

fractie van die van een lastdier. Een ezel en 

later een muildier of een pony kan immers 

gemakkelijk vijf keer zo veel dragen als een 

mens, terwijl het voedsel wat dit dier 

daarvoor nodig is doorgaans laagwaardiger 

is dat wat de mens gebruikt, terwijl het voor 

de mens meestal ook niet geschikt is. In het 

verlengde van het gebruik van lastdieren lag 

hun toepassing als trekdier. De efficiency 

hiervan werd sterk verbeterd door de 

uitvinding van het wiel en de wagen. Zo lang 

er nog geen doorgaande wegen waren 

hadden wiel en wagen echter voornamelijk 

lokale betekenis, zoals bij het binnenhalen 

van de oogst en het vervoer van brandhout.  

 

Bij het gebruik van handelsroutes bleef men 

de eerste tijd voornamelijk lastdieren 

gebruiken. Pas bij de verharding van 

doorgaande wegen werden karren bruikbaar, 

zoals bij de Romeinen het geval was.  

Kortom, door de inzet van last-en trekdieren 

waren veel minder mensen voor de 

voedselproductie nodig, zodat er tijd voor 

het produceren van  andere dingen ontstond.   

De inzet van last-en trekdieren schiep 

bovendien de mogelijkheid tot handel. 

Zowel het een als het ander  heeft de 

arbeidsproductiviteit van de mens enorm 

vergroot. Door handel werd specialisatie 

mogelijk, zodat bijvoorbeeld bronzen 

gebruiksvoorwerpen konden worden 

gemaakt.  

 

Het gieten van bronzen voorwerpen vroeg 

bijvoorbeeld een grote kennis en kunde. Zo 

kwam men er pas na lange tijd achter dat de 

beste verhouding voor de legering negen 

delen koper op een deel tin was. Pas sinds 

het bronzen tijdperk konden bijvoorbeeld 

zwaarden gesmeed worden. Zonder het 

gebruik van trek-of lastdieren zou deze 

overgang niet mogelijk geweest zijn. Hoe 

zouden de hunebedbouwers van Drenthe 

anders aan hun bronzen voorwerpen moeten 

zijn gekomen? 
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Aannemelijk is dat de eerste kooplieden 

gedomesticeerde dieren het eerst als lastdier 

zijn gaan gebruiken. Immers er waren nog 

geen wegen. De oudste handelslieden 

hebben daarom waarschijnlijk gebruik 

gemaakt van pony’s en ezels en van 

muildieren en in de warmere streken ook van 

kamelen en dromedarissen. 

 

Samenvattend , met de domesticering van 

enkele grote zoogdieren en de daardoor 

toepasbare uitvinding van wiel en wagen 

heeft de mens een enorme energiebesparing 

bereikt waardoor  hij  zijn welvaart 

dramatisch kon vergroten. 

 

Hieronder gaan we nu eerst nader in op de 

twee van de belangrijkste gedomesticeerde 

grote zoogdieren, die in het bijzonder in de 

energievoorzienig een cruciale rol vervuld 

hebben: De os en het paard. 

 

De Os 

Dit dier heeft voor de welvaart van de mens 

grote betekenis gehad en in grote delen van 

de wereld is dat nog steeds zo.  

Dit dier, een gecastreerde stier, fungeerde 

evenals buffels en karbouwen, als trekdier. 

Als de castratie voor het rijp worden van de 

stier wordt uitgevoerd , dan groeien de 

botten wat langer door en wordt de os iets 

groter dan de stier anders zou zijn geworden. 

Na castratie werd de stier een krachtig, 

sociaal en betrouwbaar dier. Zo werd Jezus 

geboren in een stal waar ook  een os was.  

Het is niet precies bekend wanneer de mens 

de castratie-ingreep heeft uitgevonden, maar 

zeker is wel dat ossen al tijdens de steentijd 

in Nederland dienst deden als trekdier. Dat 

zou betekenen dat de hunebedbouwers, die 

in het Stenen Tijdperk leefden, van ossen 

gebruik gemaakt zouden kunnen hebben. 

Maar is dat ook zo?   En hoe zat het dan met 

de piramidebouwers in Egypte? 

 

Ossen zijn als trekdier te prefereren boven 

paarden . Het voordeel van hun 

lichaamsbouw is dat hun en beenderen 

sterker zijn, zodat ze minder gevoelig zijn 

voor blessures en kreupelheid. Paardenbenen 

zijn geschikt om te rennen, runderpoten om 

tegenstanders mee weg te duwen of te stoten. 

Verder hebben ze door hun gespleten hoeven 

een beter grip op drassige bodem dan 

paarden. Ook staan ze stabieler en glijden ze 

minder gemakkelijk uit dan paarden. 

 

Ossen zijn als trekdier echter vooral in het 

voordeel omdat ze effectiever zijn in het 

trekken. Als ze horens hebben dan kunnen 

die simpelweg als trekhaken fungeren en 

anders kunnen hun sterke schouders gebruikt 

worden om er een juk aan te hangen. Bij 

paarden is een haam, een soort kraag om de 

nek, nodig. Omdat paarden echter niet zeer 

sterk in hun nek zijn kunnen ze slechts de 

helft van het gewicht trekken dat een os kan 

verplaatsen. 

Een ander voordeel van de os is dat hij als 

rund, dus als herkauwer, genoegen neemt 

met meer inferieur voedsel dan een paard. 

Een os is dus goedkoper in het onderhoud. 

Tenslotte is het vlees van een os smakelijker 

dan dat van een paard. 

 

De reden dat paarden toch de ossen hebben 

verdreven zoals in Nederland is dat paarden 

veel sneller zijn en dat de grond in 

Nederland voldoende los is om door een 

paard geploegd te worden. Bovendien was er 

toch gras genoeg. Daarbij kwam dat je ook 

op een paard kunt rijden en dat hij veel 

gracieuzer is. Maar in de derde wereld is de 

os nog steeds favoriet. 

De Grote Trek in Zuid-Afrika en iets eerder 

de Trek naar het Westen in Amerika 

gebeurde dan ook met door ossen bespannen 

huifkarren.
2
  

                                                 
2 Fokko Bloema, Ossendrijver van Archeon 
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De hier genoemde  voordelen van de os 

boven het paard als trekdier zetten de theorie 

van de Zeeuw in  ”Peat and the Golden Age” 

onder druk
3
.  De Zeeuw gaat er namelijk van 

uit dat het alternatief voor het turfschip over 

waterwegen het vervoer van turf met door 

paarden getrokken karren geweest zou zijn. 

 

 

                                                 
3
 J.W. de Zeeuw, Peat and the Golden Age 

 

Daarbij rekent hij uit hoeveel extra beslag op 

cultuurgrond het benodigde aantal paarden 

geweest zou zijn.  

 

Zijn conclusie is dat als het energieverbruik 

van de Republiek in de Gouden Eeuw in de 

vorm van turf door paard en wagen zou 

moeten worden aangevoerd daar zoveel 

paarden voor nodig zouden zijn geweest dat 

alleen voor het onderhoud van die paarden 

een derde deel van het totale voor landbouw 

bruikbare oppervlak van de Nederlanden  in 

de vorm van paardenweiden nodig zou zijn 

geweest.  

 

De vraag is nu of paarden daarvoor dan wel 

de meest geschikte trekdieren zouden zijn  

geweest. Het vervoer van turf behoefde niet 

onder tijdsdruk te geschieden. Het vervoer te 

schip ging ook erg langzaam, maar dat was 

geen onoverkomelijk bezwaar. Er waren 

natuurlijk ook veel ossen nodig geweest. 

Maar hun trekkracht is twee keer zo groot en 

ze stellen minder hoge eisen qua onderhoud. 

Dat betekent dat het door de Zeeuw 

berekende voordeel van de beschikbaarheid 

van  turf tijdens de Gouden Eeuw geflatteerd 

was.    

 

Het paard als energiedrager 

Omdat de ontwikkeling en de toepassing van 

het paard sterk in de sfeer van de 

uitvindingen  kan worden getrokken zal dit 

aspect van het paard in het college over 

uitvindingen en energie worden opgenomen 

 

De kameel 

Een groot zoogdier dat in dit college over de 

energiebronnen van de oudheid een plaats 

verdient is de kameel. Het gaat hier om een 

energiedrager die vooral oostelijke streken 

erg belangrijk is geweeste en dat op veel 

plaatsen nog is. Een kameel weegt maximaal 

ongeveer 700 kg . Zijn grootste pluspunt is 

dat hij lange trajecten kan afleggen zonder 

onderweg te hoeven drinken of eten.  
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Hij kan een lading van ongeveer 160 kg 

dragen in een tempo van 3 tot 5 km per uur 

en per dag ongeveer 45 km. Op korte 

trajecten en bij koeler weer kan de lading 

veel groter zijn. Vaak werd een kameel 

zwaarder beladen dan eigenlijk kon, omdat 

de overheid tol per dier hief. Na een zware 

reis heeft een kameel ongeveer een maand 

rust nodig om weer geheel op krachten te 

komen.  

 
 

Zonder kamelen zou de Zijderoute voor 

mensen niet begaanbaar zijn geweest en zou 

het westen nog lange tijd van oosterse 

exotische waren verstoken zijn gebleven. 

Vanwege de afstand, de Zijderoute was 

ongeveer 7000 km en vanwege de 

ingewikkelde organisatie werden natuurlijk 

alleen zeer kostbare goederen vervoerd.   

 

 

Slaven als energiedragers 

Het is niet duidelijk sinds wanneer de mens 

zich van zijn medemens heeft bediend voor 

het laten verrichten van werkzaamheden  

waar hij zelf niet aan toe kwam of die hij 

niet wenst uit te voeren.  

 

 
 

Maar slaven hebben door de tijden heen een 

belangrijke rol in de economie gespeeld. Tot 

in de 20e eeuw toen Stalin in zijn Goelag 

archipel miljoenen slaven, ze heetten toen 

alleen anders, inzette voor de constructie van 

zijn megalomane werken. 

De Amerikaanse burgeroorlog is mede om 

de afschaffing van de slavernij uitgevochten. 

 

Slavernij in het oude Griekenland en Rome 
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In de Griekse en Romeinse tijd was het zo 

dat kunst en wetenschap beoefend werden 

door daarvoor vrijgestelde mensen. Dat was 

echter alleen mogelijk doordat de Grieken 

over slaven konden beschikken. Slaven 

waren in de oudheid dan ook vaak een 

kostbaar bezit. De waarde ervan hing echter 

ook af van het aanbod. Als de slaven zich 

onvoldoende vermenigvuldigden dan was er 

wel eens een nieuwe oorlog nodig om aan 

vers bloed te komen.  

De oorlogen in de Oudheid waren dan ook 

onder andere gericht op het verkrijgen van 

slaven, van energiedragers dus. Goud en 

slaven. 

 

Slaven waren in het oude Griekenland erg 

belangrijk. Slaven werkten zowel in de 

huishouding van de vrije Grieken als in de 

fabrieken, winkels , mijnen, de landbouw en 

in de zeevaart. Zelfs de politiemacht bestond 

voor een groot deel uit slaven en eveneens 

werkten ontwikkelde slaven veelal als klerk. 

Er waren even veel slaven zo niet meer dan 

vrije Grieken.  

 

Men kon op verscheidene manieren slaaf 

worden . Men kon in een oorlog gevangen 

zijn gemaakt, maar men kon ook als slaaf 

geboren zijn. Verder werden vondelingen 

veelal als slaaf gemaakt en ook kon 

kidnapping een oorzaak van slaaf worden 

zijn. Soms werden kinderen ook door hun 

ouders verkocht. Anderen waren ter dood 

veroordeelden die als alternatief zwaar werk 

toebedeeld kregen zoals het bedienen van de 

galeizen.  

  

De slaven in het huishouden werden meestal 

behoorlijk behandeld. Veelal werden de 

slaven min of meer als gezinsleden 

beschouwd en namen zij ook deel aan 

religieuzen gebeurtenissen. In rijke 

huishoudens had men soms wel 10-20 

slaven, die onder toezicht stonden van de 

vrouw des huizes. Andere slaven, zoals zij 

die in de mijnen en op de schepen werkten, 

hadden een veel slechter bestaan en zij 

leefden meestal niet erg lang, als gevolg van 

de barre werkomstandigheden en de eraan 

verbonden gevaren.  

 

Slaven en religie 

Het Christendom heeft zich altijd verzet 

tegen slavernij. De Islam verbood alleen het 

houden van moslims als slaven. 

Het waren tijdens de Amerikaanse 

burgeroorlog vooral de protestantse 

christenen in het noordoosten die het felst 

ageerden tegen de slavernij in het zuiden op 

de katoen-en suikerrietplantages. 

Het katholieke Zuiden was al vanaf het 

begin van de VS slavenhoudend. Katholiek 

zijnde werd dit niet in strijd gevonden met 

het geloof en zeker niet met het economisch 

belang. Maar in het _ protestantse Noorden 

vond een groeiend aantal mensen de 

slavernij op religieuze grondslag 

verwerpelijk en immoreel. Met name 

Quakers gingen zeer ver door het opzetten 

van de  Underground Railroad om 

weggelopen slaven te helpen. 

 

Dit leidde tot politieke schermutselingen met 

het Noorden. Daarop werd in 1830 een wet 

aangenomen om het helpen van weggelopen 

slaven strafbaar te stellen in de Verenigde 

Staten en alle staten te verplichten gevangen 

slaven terug te sturen. Toch bleef de 

Railroad voortbestaan, tot ergernis van het 

Zuiden.  

 

Het Zuidelijke gevoel van Noordelijke 

overheersing werd versterkt door verhouding 

van inwonertallen. Het aantal 

Afgevaardigden in het Congres werd 

bepaald door het aantal inwoners van een 

staat; het Noorden had veel meer inwoners 

dan het Zuiden. Daarbij kwam dat van de 

negen miljoen Zuidelijken vier miljoen 

slaven waren. Als onderdeel van het 

compromis van 1784 telden slaven voor het 

bepalen van de vertegenwoordiging maar 

voor 3/5 mee. Een belangrijk lichaam voor 
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het Zuiden was dan ook de Senaat , waarin, 

in tegenstelling tot het Huis van 

Afgevaardigden, voor iedere staat steeds 

twee senatoren plaats namen. Dit was dan 

ook het Huis waar de balans werd bewaard 

tussen de slavenstaten en de vrije staten. 

Tweemaal, in 1820 en in 1850 waren staten 

van de Verenigde Staten zelfs in tweeën 

gesplitst, alleen om de balans in de senaat 

tussen het Noorden en het Zuiden te 

bewaren. 

 

Er is wel gesuggereerd dat de uitvinding van 

de katoenplukmachine het houden van 

slaven economisch minder interessant voor 

de slavenhouders in het zuiden van de 

Verenigde Staten zou maken om hun slaven 

te blijven houden. Dat blijkt echter niet het 

geval te zijn want weliswaar spaarde deze 

cotton gin ongelofelijk veel menselijke 

arbeid uit, maar daarop werd het areaal dat 

met de katoenplant verbouwd werd zo sterk 

uitgebreid dat slaven, althans 

arbeidskrachten, toch nog nodig bleven.   

 

In Suriname kwamen echter vooral 

suikerrietplantages voor en daar bleven voor 

de oogst grote aantallen mensen benodigd. 

Dat was een van de redenen waarom de 

slavernij door Nederland veel later werd 

afgeschaft dan in de Ver. Staten.  

Dit geldt tot in onze tijd. Want onze 

vrijetijdssamenleving is een kind van het 

huwelijk tussen techniek en energie en 

bepaalt in zeer sterke mate de aard van het 

sociale leven 

 

 

Wind, de derde energiebron van de 

Oudheid 

De mens heeft op twee manieren reeds in de 

oudheid en tot op de dag van vandaag 

gebruik gemaakt van de energie die in wind 

zit opgesloten. Wind ontstaat als gevolg van 

luchtdrukverschillen boven het 

aardoppervlak, die veroorzaakt worden door 

de ongelijkmatige opwarming door de zon 

van water en land. 

Omdat dit proces zo lang doorgaat als de zon 

de aarde blijft bestralen is wind een 

duurzame energiebron. Daarom staat 

windenergie in het zicht van de toenemende 

problemen met andere energiedragers al 

weer enige decennia volop in de 

belangstelling. We komen daar in het college 

over milieu en over de toekomst nog 

uitgebreid op terug. Maar hier gaat het om 

de betekenis die wind in het verleden voor 

de energievoorziening van de mens heeft 

gehad. 

Die is erg groot geweest. Tot het midden van 

de 19e eeuw is wind , wereldwijd gezien, 

naar mijn mening de belangrijkste 

energiebron voor de mens geweest. In ieder 

geval als we het over krachtbronnen hebben. 

De andere krachtbronnen waren immers 

menskracht en dierkracht. De stelling wordt 

overigens pas aannemelijk als we naar het 

vervoerspotentieel van windkracht kijken. 

Daarnaast hebben we wind als 

aandrijfmedium voor molens. 

Beide toepassingen van windenergie en hun 

gevolgen voor de samenleving zullen we 

gescheiden analyseren. 

 

Wind als transportmiddel  

In de colleges over uitvindingen en transport 

zullen we ook nog op het medium wind 

ingaan. Hier gaat het vooral om de 

historische en economische gevolgen. 

 

Eigenlijk is het vervoer te water altijd 

belangrijker geweest dan het vervoer over 

land. Zelfs met de opkomst van de moderne 

vrachtwagens en “roadtrains” is het 

waarschijnlijk nog zo dat in tonkilometers 

gemeten vervoer te water nog omvangrijker 

is dan over land. Dat komt omdat vervoer te 

water overwegend in bulk , in massa 

plaatsvindt en over grote afstanden. 

 

Maar tot het einde van de 19e eeuw was 

vervoer te water nog veel belangrijker dan 
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het vervoer over land. Bepalend voor de 

omvang van de handel waren dan ook vooral 

de mogelijkheden van vervoer over water.  

 

 
 

Toch is het niet zeker wat er eerder was , 

vervoer over land of over water. De vraag is 

welke transportvorm er het eerst was, het 

transport over land of dat over water. 

 

De Homo Erectis zal nog alleen zichzelf als 

transportmedium gebruikt hebben. De 

jachtbuit moest vervoerd worden en dat zal 

wel met draagbaren gebeurd zijn. De Homo 

Sapiens is na lange tijd echter sedentair 

geworden, althans daar waar de natuurlijke 

omstandigheden daarvoor geschikt waren. 

Meestal was dat in de nabijheid van een 

rivier, die regelmatig overstroomde, zodat 

het land voldoende vruchtbaar bleef.  

 

Daarom zal in de sedentaire samenleving 

vervoer te water al gauw toegepast zijn. In 

ieder geval is het bekend van tekeningen dat 

de Egyptenaren gebruikt maakten van boten. 

In het begin waren deze nog zeer primitief 

en moest er in ieder geval ook nog gebruik 

worden gemaakt van menselijke energie, 

namelijk om de boot tegen de stroom in te 

laten bewegen.   

 

 

 
 

In hoofdstuk 4 over Transport en energie  

zullen we ingaan op de door wind 

voortgestuwde schepen. Op de zeilschepen 

dus. In vogelvlucht zullen we daar de 

verschillende schepen volgen die de 

wereldzeeën bevaren hebben hun betekenis 

voor de economie en samenleving 

achterhalen. 
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Geschiedenis en betekenis van de 

windmolen 

 

De bekende geschiedenis van de windmolen 

gaat volgens www.technopolis terug tot de 

7e eeuw voor Christus. De Perzen zouden de 

windmolen al hebben gebruikt om graan te 

malen en hun velden te irrigeren. De eerste 

molens waren natuurlijk nog erg efficiënt. 

De wieken vingen de wind op in zeilen en 

draaiden rond een verticale as. Ze waren dus 

horizontaal ten opzichte van het 

aardoppervlak georiënteerd.  

 

 
 

Molens zijn ontworpen om dierkracht uit te 

sparen bij het malen van graan. Een molen 

kon ongeveer 1000 bushels per week malen; 

zes per uur bij gunstige wind. Dank zij de 

populariteit van deze energiedrager 

verspreidde de windmolen zich de volgende 

eeuwen over heel Engeland tot er omstreeks 

1400 zo’n 10.000 waren. Deze waren vooral 

geconcentreerd in het zuiden en oosten waar 

uitgestrekte graanvelden waren. 

 

In de 12 e eeuw waren Frankrijk en 

Engeland de pioniers van de Europese 

windmolens. Hierbij draaiden de wieken 

rond met de richting van de wind. De vier tot 

acht wieken stonden hierbij verticaal 

georiënteerd en waren voorzien van 

windzeilen. Sindsdien hebben de 

windmolens een rijke en gevarieerde 

ontwikkeling doorgemaakt. Er bestaan 

speculaties dat al tijdens de eerste kruistocht 

in Europa windmolens zouden hebben 

bestaan. Maar het duurde tot 1270 voor er 

een afbeelding van een windmolen 

verscheen in de “Windmill Psalter” 

afkomstig uit Canterbury. In het “Doomsday 

Book” wordt geen gewag gemaakt van 

windmolens, maar er bestaat een verslag dat 

er in in 1191 in Bury St Edmunds een molen 

zou zijn gebouwd tegen het verbod van de 

plaatselijke gezaghebber in. Deze werd dan 

ook weer afgebroken. 

 

In de Middeleeuwen werden de molens 

bestuurd door maaldistricten, vergelijkbaar 

met onze waterschappen. De molen was het 

eigendom van de Heer van het district, 

ongeacht wie de molen gebouwd had. Het 

was de verantwoordelijkheid van de deze 

landheer om er voor te zorgen dat er genoeg 

molens waren om het graanaanbod te 

verwerken. Paus Celestine claimde echter 

dat de lucht die de molens gebruikten 

eigendom van de kerk was en dat de bouw 

van een molen daarom de toestemming van 

de kerk nodig had die tegen betaling van een 

fee kon worden verkregen. 

De pachters van het Landgoed waren 

verplicht om hun graan bij de molen aan te 

bieden tegen een vastgesteld tarief. 

 

Het eerste moderne relatief grootschalige 

gebruik van de windmolen ontstond in de 15 

eeuw in Nederland en duurde tot het begin 

van de 20 e eeuw. Hier waren ongeveer 9000 

windmolens in gebruik. 

 

De windmolen heeft een belangrijke rol 

gespeeld in de historische, artistieke en 

economische ontwikkeling van de westerse 

beschaving.  
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Holland komt op de eerste plaats als de 

“windmill capital" van de wereld, maar in 

Engeland waren windmolens even talrijk en 

belangrijk voor de economie van het land. 

 

In de 19e eeuw werd de molen ook voor 

industriële doeleinden gebruikt en daartoe 

verbeterd. In deze tijd werd de molen in 

Engeland ook gebruikt voor het bemalen van 

land en water op te pompen voor irrigatie. 

De 19e eeuw was het hoogtepunt in het 

bestaan van windmolens. Aan het eind van 

de eerste wereldoorlog waren er nog 350 

werkende windmolens en aan het eind van 

de tweede nog 50. Tegen 1950 waren alle 

molens die het land bemaalden verdwenen 

en vervangen door elektrische gemalen. 

 

De Denen hebben in 1890 als eersten de 

windmolen gebruikt om er elektriciteit mee 

op te wekken. Sindsdien kunnen we in 

cowboy films veel zogenaamde 

Amerikaanse windmolens zien. Dat zijn de 

grotere molens met ronde ringen waarin wel 

20-30 schoepen zitten die de molen laten 

draaien. Hiermee werd op afgelegen plaatsen 

stroom opgewekt. Maar ook werd deze 

molen vaak gebruikt om op droge plaatsen 

water uit een put of wel op te pompen. 

 
 

Kijken we ten slotte naar de prestaties van 

moderne windmolens dan zien we daarover 

in   http://www.technopolis" dat een typische 

windmolen met twee of drie bladen, met een 

diameter van 40 meter en een masthoogte 

van 50 meter bij een optimale windsnelheid 

500-750 kW kan leveren. De grootste 

molens kunnen tot 1 tot 1,5 MW komen. 

De moderne windmolen komt dus al gauw 

op het tienvoudige qua vermogen van de 17e 

eeuwsche molen en is dus energetisch 

equivalent aan 1000 man.  

 

 

Geschiedenis van de windmolens in 

Nederland 

Zie ook www.windmill.com 

Zoals hierboven in engelse literatuur al 

genoemd zou Nederland toonaangevend 

geweest zijn op windmolengebied. Ook de 

Zeeuw maakt daar melding van. Het 

winderige klimaat en het vlakke vaak 

boomloze land waren natuurlijk erg geschikt 

voor de toepassing van windenergie.  

Ook in Nederland was de toepassing van 

windenergie in de tweede helft van de 19e 

eeuw op zijn hoogtepunt. 
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Volgens Daey Ouwens van de TU 

Eindhoven  waren er rond 1900 nog 

ongeveer  30.000 windmolens in bedrijf 

rondom de Noordzee
4
. Samen zouden deze 

goed geweest zijn voor 100 MW dus 3,33 

KW per molen. Waarschijnlijk waren er 

eerder die eeuw echter nog meer omdat in de 

tweede helft van de 19e eeuw de 

stoomgemalen en elektrisch aangedreven 

maalsteen al in opkomst waren. (Zie 

elektromotor) 

 

In de berekening van de Zeeuw levert de 

windmolen leverde ten opzichte van 

menselijke arbeid een grote winst op. Een 

goed gevoede man kan zonder zijn 

gezondheid aan te tasten ongeveer 0,6 kWh 

per dag leveren. Aangezien een stationair 

draaiende molen een gemiddelde windmolen 

van 60 kWh haalt kon een windmolen dus 

het werk van 100 man doen.  

De 3000 molens die de Republiek in de 

Gouden eeuw rijk was spaarden dus de 

arbeid van 300.000 man uit.  

Daar waar de molens het werk van paarden 

uitspaarden in de vorm van rosmolens zou 

de verhouding 1:17 bedragen. Een 

volwassen paard kan ongeveer 0,6 KW per 

tijdseenheid leveren en uitgaande van een 

werkdag van 6 uur levert die 3,6 kWh. Dat is 

dus zes keer zo veel als een man. 
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