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De home erectus was snel tevreden met wat hij vond om er werktuigen mee te maken. Een steen 
was snel een bijl. Foto: belgaimage 

Hij koos bij voorkeur de weg van de minste moeite. Dat heeft er wellicht toe 
bijgedragen dat de Homo erectus is uitgestorven, denken Australische archeologen. 

Liever lui dan moe. Volgens nieuw archeologisch onderzoek moet dat het motto zijn geweest van 
de Homo erectus. Opgravingen op het Arabisch schiereiland hebben immers uitgewezen dat de 
primitieve mensachtige wel heel snel tevreden was, wanneer het erom ging stenen te verzamelen 
om werktuigen mee te maken. Hij stelde zich algauw tevreden met wat er binnen handbereik lag, 
ook als hij zonder al te veel extra moeite aan veel beter uitgangsmateriaal had kunnen komen. 

Die gemakzucht, gecombineerd met een onvermogen om zich aan te passen aan een veranderend 
klimaat, heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het uitsterven van de soort, rapporteren 
onderzoekers van de Australian National University (ANU) in het blad Plos One. 

Liever niet de heuvel op 
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Homo erectus (de ‘rechtopgaande mens’) leefde twee miljoen tot 140.000 jaar geleden. In 
Saffaqa, in Saoedi-Arabië, groeven de archeologen een 200.000 jaar oude kampplaats van hem 
op, die uit de vroege steentijd stamt. Daaruit blijkt dat de Homo erectus om zijn werktuigen te 
maken, gewoon de stenen gebruikte die hij in dat kamp kon vinden. ‘Die waren meestal van 
relatief lage kwaliteit, vergeleken bij wat latere makers van stenen werktuigen gebruikten’, zegt 
onderzoeksleider Ceri Shipton in een persmededeling van zijn universiteit. ‘Nochtans lag er op 
korte afstand van het kamp een kleine heuvel, met daarop een grote rotspartij van kwaliteitssteen. 
Maar in plaats van die heuvel op te lopen om stenen op maat te gaan kappen, gebruikten ze alleen 
brokstukken van lagere kwaliteit die van de heuvel waren afgerold en aan de voet ervan voor het 
grijpen lagen.’ 

Toen de archeologen hogerop bij de rotspartij gingen kijken, vonden ze daar geen enkel spoor van 
activiteit of van pogingen tot ontginning van de rotspartij. 

‘Dit kampement van Homo erectus lijkt bepaald niet uit strebers te hebben bestaan die het 
uiterste van zichzelf vroegen’, zegt Shipton. ‘Het waren geen ontdekkingsreizigers die benieuwd 
waren naar wat er achter de horizon kon liggen. Ze moeten hebben geweten dat daarboven 
eersteklas steen voorhanden was, maar waren liever lui dan moe. Omdat ze zich konden behelpen 
met wat ze beneden vonden, schijnen ze te hebben gedacht: waarom zouden we de moeite doen?’ 

Neem een voorbeeld aan de Homo sapiens en Neanderthaler 

Die laat-maar-waaien-houding staat in schril contrast met die van de makers van stenen 
werktuigen uit latere perioden, onder wie de vroege Homo sapiens (de moderne mensensoort 
waartoe wij behoren) en de Neanderthalers. Zij beklommen bergen om stenen van goede kwaliteit 
te vinden en vervoerden die over lange afstanden naar hun kamp. 

Volgens Shipton kan het gebrek aan technologische innovatiedrang hebben bijgedragen aan de 
ondergang van Homo erectus in de streek, die rond de tijd van de bewoning stilaan droger begon 
te worden. ‘Niet alleen waren deze erectussen lui, ze waren ook erg conservatief’, zegt Shipton. 
‘Boorstalen geven aan dat de omgeving om hen heen aan het veranderen was, maar ze bleven 
exact dezelfde dingen doen met hun gereedschap. Er was helemaal geen vooruitgang, en hun 
werktuigen lagen nooit ver verwijderd van de opdrogende rivierbedding. Ik denk dat de omgeving 
uiteindelijk té droog is geworden voor hen.’ 
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