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DE MENS IN HET P REBORALE, BOREALE EN ATLA NTISCHE BO S

H.T. Waterbolk

Op 5 juni 1 998 organiseerde de Palynologische
Kring in Leiden een studiedag rond het thema
' Parklandschap of oerbos: hoe zag het landschap
er uit in het Boreaal en het Atlanticum? ' . Aanlei

vuurstenen werktuigen. Voor beide verkoos men
dezelfde droge plekken in het landschap .
Gedateerde haarden geven ons de zekerheid
dat mensen op zijn minst gedurende een korte pe
riode op de betreffende plaatsen verbleven en er

ding vormde het proefschrift 'Metaforen van de
wildernis' van F.W.M. Vera ( 1 997), waarin deze

de tijd namen om voedsel te bereiden. Het ligt

stelt dat het noordwesten van Europa in het Bore
aal en het Atlanticum niet het uiterlijk van een
oerbos maar van een parklandschap had. Oorzaak

voor de hand te veronderstellen dat deze plaatsen
deel uitmaakten van hun toenmalige jacht- en ver
zamelgebied. Eventuele verauderingen in de keu

zou de aanwezigheid van in het wild levende gro

nisatoren op de studiedag heb gehouden.

ze van deze gebieden zullen tot uiting komen in
de verspreidingspatronen van de haarden.
De eerste grafiek (fig. l ) geeft een overzicht
14
van 230 met behulp van C gedateerde haarden

Het verzoek was aanleiding voor mij om na te
gaan of de conclusies waartoe ik in 1 985 op grond
14
van een analyse van volgens de C-methode ge

sen de Eems en de Rij n. De dateringen zijn per
periode van 200 jaar samengen omen. Voor detail s

te grazers zijn. Het onderstaande is een bewerking
van de korte lezing die ik op verzoek van de orga

dateerde mesolithische haarden was gekomen met
betrekking tot het verloop van de bewoning in
Noord-Nederland in het Mesolithicum (Water
bolk, 1 985), nog stand hielden in het licht van het
sindsdien meer dan verdubbelde aantal ouder
domsbepalingen van dergelijke haarden.
De gedateerde monsters zijn afkomstig van
houtskool uit oppervlaktehaarden en kuilhaarden.
De eerste zijn alleen te herkennen ais het woonop
pervlak nog intact is, bijvoorbeeld door bedek
king met jongere sedimenten. De kuilhaarden die
vaak een diepte hebben van een halve meter, blij
ven ook herkenbaar ais door bodemvorming of
pioegen het woonniveau zelf is verstoord. In bei
de gevallen gaat het om de resten van vuurplaat
sen voor de bereiding van voedsel (Groenendijk,
1 997; Crombe et al., in druk).

van 77 sites op de dekzanden van het gebied tus

van de dateringen verwijs ik naar het door J.N.
Lanting en H. van der Plicht voor publicatie in
Palaeohistoria gereed gemaakte overzicht van alle
ouderdomsbepalingen betreffende het Mesolithi
cum in Nederland en omgeving, dat ik mocht
raadplegen.
We zien een tweetoppige curve met een maxi
mum op de overgang van Boreaal naar Atlanti
cum en een maximum halverwege het Atlan
ticum. Uit het Preboreaal kennen we nog geen
haarden. De oorzaak kan zijn dat houtskool van
de berk sne! vergaat - het is bij delerminaties van
de inhoud van mesolithische kuilhaarden nog
nooit gevonden. In 68 dergelijke haarden uit
Oost-Groningen werd door W.A. Casparie alleen
hout van den, eik, populier, hazelaar, iep, els, lin

zandruggen van Noord- en Midden-Nederland en
gaan vaak - maar lang niet altijd - samen met

de en esdoorn herkend (Groenendijk, 1 997). Het
is echter ook mogelijk dat de gewoonte om kuil
haarden te vervaardigen pas in het Boreaal is ont
staan. Ik neem aan dat de toename van het aantal

concentraties van vuurstenen werktuigen. Gelijk

dateringen gedurende het Boreaal te maken heeft

tijdigheid wordt dan wel gesuggereerd, maar is al
lerminst zeker. Er is namelijk geen direct
functioneel verband tussen de activiteit van de

met een uitbreiding van de bevolking die moge
lijk was door de tijdens die periode toenemende
diversiteit in het milieu. Men denke aan de komst
van de hazelaar die een belangrij ke voedselbron

Kuilhaarden zijn bijzonder talrijk op de dek

voedselbereiding en die van de vervaardiging van
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Fig. /. C-dmerin
gen vw1 Iwarden
uit her gebied tus
sen Eems en Rijn,
samengenomen per
periode van 200
jaw:

werd. Tegen het einde van het Atlanticum neemt
het gebruik van kuilhaarden af, maar dan zijn we
al beland in het Neolithicum, wanneer andere me

Maar ook daar moeten we rekenen met een meer
dere malen herhaald bezoek in een periode van
drie tot vier eeuwen.

thoden van verwerving en bewerking van voedsel
ingang hebben gevonden.
De tweede grafiek (fig. 2) geeft een opsplit
sing van de dateringen naar negen deelgebieden,

In de gebieden Oost-Groningen, Drenthe en
Veluwe/Utrecht begint de bewoning in het vroege
Boreaal, in de andere gebieden pas aan het eind
van die periode. De gebieden Oost-Groningen en

te weten l ) Oost-Groningen, 2) Drenthe (inclusief

Drenthe laten een duidelijke achteruitgang zien

de Graningse Hondsrug en het Westerkwartier),
3) Friesland (inclusief het gebied random Een),

na 7800 BP. Hetzelfde lijkt te gelden voor overig
Overijssel, Utrecht/Veluwe en Texel, waar de
aantallen uiteraard te klein zijn voor een zekere

met uitzondering van 4) de directe omgeving van
het Bergumermeer (en het nabijgelegen meertje
de Leijen), die ais apart deelgebied is opgevoerd,
5) de oevers van de Overijsselse Vecht, 6) de
zandduinen in de Flevopolders, 7) overig Overijs
sel, 8) de Veluwe met de Utrechtse heuveLrug, en
tenslotte 9) Texel. Per deelgebied zijn met een
aparte signatuur aangegeven de vindpiaarsen die
vier of meer dateringen hebben opgeleverd. Het

uitspraak. In Friesland valt de achteruitgang pas
na 7400 BP. Daarentegen gaat de bewoning ken
nelijk nog enige eeuwen door in de omgeving van
het Bergumermeer (tot ca. 6500 BP). Op de
Vechtoevers vinden we bewoning tot ca. 6000 BP
en op de zandduinen in - of Iie v er onder - de Fle
vopolders langs de benedeniapen van de Vecht,

blijkt dat herhaalde occupatie van een site eerder
regel dan uitzondering is. Alleen Rotsterhaule in

Ussel en Eem vinden we kuilhaarden tot ca. 5400
BP
Alvorens een poging tot interpretatie te onder

Friesland lijkt een homogeen beeld te geven.

nemen is het zinvol te kijken naar de valgende
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resten van zoogdierbeenderen, hertengeweien en

grafiek (fig. 3), met de dateringen van de oudste
landbouw en veeteelt bedrij vende cultuur in Ne

runderhoorns. Hoewel het aantal dateringen nog

derland, de B andkeramiek in Zuid-Limburg � tus
sen 6400 en 6000 BP
enkele directe AMS

gering is, zien we concentraties in het late Boreaal
en het midden van het Atlanticum, conform de

dateringen van prehistorisch aardewerk binnen

maxima in onze overzichtsgrafiek.
Tijdens de bewoning van de bandkeramische

�,

ons werkgebied (Alrnere, Ede en Bronneger) �
rond 6000 BP �, de dateringen van de nederzettin

boeren op de !Ossgronden tussen 6400 en 6000

gen van de Swifterbantcultuur, zoals opgegraven

BP zijn er kennelijk contacten met de j agers en

in Swifterbant op de kreekoevers met akkerbouw
producten en huisdieren, maar tevens een zwaar

vissers op de rivieroevers. Dezen maken kennis
met de fabricage van aardewerk en de technieken

accent op jacht en visvangst - rond 5300 BP -, en
tenslotte enkele dateringen van een vroege, waar

van veehouderij en akkerbouw. Dit is vooral dui
delijk bij de Hoge Vaart bij Alrnere, waar aarde

schijnlijk voiledig agrarische nederzetting van de

werk is aangetroffen en de eerste tekenen van

Trechterbekercultuur bij Heek, v lak over de grens
bij Twente. De meerderheid van de dateringen
van de neolithische culturen op de zandgronden
van Midden- en Noord-Nederland valt na 4600
BP en kan hier buiten besehouwing blijven.

veehouderij zijn gesignaleerd (Hogestijn & Pe
ters, 1 996). In dit stadium lijken er echter ook

nieuwe activiteiten plaats te vinden in de gebie
den die een millennium tevoren waren verlaten.
Aanwijzingen daarvoor zijn de vroege aarde

Op de laatste grafiek (fig. 4) heb ik aangege
ven de datering van de boot van Pesse, en verder

werkvondsten van Ede en Eronneger en haarden
van Ede, Borger en Have!te. Zulke activiteiten lij

enkele dateringen van deels door de mens be

ken er ook te zijn ten tijde van de Swifterbantcul

werkte of opzettelijk in het veen gedeponeerde

tuur omstreeks 5300 BP. Aanwijzing daarvoor
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geen compensatie te vinden door zich meer dan
voorheen te richten op de visvangst en de jacht op
waterwild. Hij werd gedwongen daarheen te trek
ken waar die compensatie wel te vinden was: naar
de oevers van de meren en rivieren, de delta en de
zeekust. Bij ons is de kust in het Atlanticum door
de ligging onder de huidige Noordzee ontoegan
kelijk voor archeologische waarnemingen, maar
elders in Europa zien we in de loop van het Post
glaciaal, en met name in het Atlanticum, een
roenemende exploitatie van het kustmilieu. De
schelpenafvalhopen in Denemarken zijn het
7000

i

i

8000

!

l

9000

1 0000

-��r���-�� jPre-

1

Dryas 3

l

il

l

··�·

l

l

granden op een gegeven moment door overbeja

i

ging of ziekten zou zijn gedecimeerd. Ik acht dit
niet waarschijnlijk omdat schattingen er op wij
zen dat gedurende het gehele Mesolithicum de
dichtheid van de bevolking zeer gering was. De
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Fig. 4. 14C-dateringen van de hoot van Pesse, van her
Tengeweien en van nmderhoorns.

zijn een enkele haarddatering, alsmede een reeks
verspreide archeologische vandsten in Noord
oost-Nederland die met de Swifterbantcultuur in
verband moeten worden gebracht, zoals zoge
naamde Breitkeile en T-vormige bijlen van her
tengewei. Opvallend is dat beide perioden van
verkenning samengaan met veenvandsten van
resten van grote wilde zoogdieren.
Ik kan het geschetste patroon alleen beg rij pen
door aan te nemen dat het natuurlijke milieu op de
hoge gronden in het vroege Atlanticum door de
vervanging van het open boreale dennenbos door
het ges! oten gemengde eikenbos zodanig w as ver
anderd dat er voor het grote wild onvoldoende te

mens zal dan ook slechts een bescheiden ro! heb
ben kunnen spelen in het natuurlijke ecosysteem.
Voorts leert de etnografie van primitieve jagers
groepen dat de bevolkingsdichtheid in het alge
meen is aangepast aan de draagkracht van het
milieu. Tenslotte vraag i k mij af waarom het dan
ongeveer duizend jaar zou moeten duren voor we
op de hoge granden opnieuw sporen van mense
lijke activiteit vinden.
Men zou ook kunnen veronderstellen dat de
aantrekkingskracht van het kustmilieu omstreeks
7600 BP zo groot was geworden dat men daarom
de hoge gronden verliet. lk zie daarvoor geen re
den. Veel land ging daar verloren door de sneile
stijging van het zeeniveau, en de strandwallen, die
een zekere mate van Stabiiiteit in het deltamilieu
brachten, waren toen nog niet gevormd. In Zuid
Europa had men de vomdelen van het kustmilieu
al veel eerder ontdekt.
Toen door de eerste verkennende agrarische
activiteiten in het zesde millennium BP openin
gen waren ontstaan in het bos zal het wild weer
roegenomen zijn. Het lijkt wel alsof de gemengde
mesolithisch-neolithische economie, zoals we die

grazen was. Door het ontbreken van open w ater 
door het dichtgroeien van de pingo's en de uit

op de kreekoevers van Swifterbant hebben leren
kennen, een uitbreiding van de bevolking moge
lijk maakte. Het is echter pas na de ontwikkeling

breiding van het hoogveen - w as er voor de mens

van een voiledig op akkerbouw en veeteelt geba-
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seerde economie na 5000 BP, dat de hoge gronden
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volledig en definitief door boeren worden bezet.
Ik neem aan dat ze voor een belangrijk deel uit bet
kustgebied afkomstig w aren. Het deltamilieu leidt
door de veelzijdige exploitatiemogelijkheden
vanzelf tot een grotere mate van sessiliteit, die
weer een voorwaarde is voor een succesvoile in
corporatie van akkerbouw en veeteelt in de voed
seleconomie.
Voortgezet onderzoek van nederzettingen en
losse vondsten, met name uit bet zesde millenni
um B P, is uiteraard nodig om bet beeld van de
bewoningsgeschiedenis van ons land verder te de
tailleren. Maar de gegevens waarover we nu be
schikken laten zicb toch moeilijk verenigen met
de opvatting dat de vegetatie in bet vroege Atlan
ticum op de hoge gronden van Noord- en Mid
den-Nederland zou bebben bestaan uit een door
grote grazers in stand gebouden mozai:ek van bos
en open plekken. Die grote grazers waren ver
trokken en konden pas terugkeren toen de mens
openingen maakte in bet bos ! Mijn analyse beves
tigt de mening van arebeozoologen en palynolo
gen dat de natuurlijke vegetatie in het Holoceen
bestond uit een gesloten bos (Zeiler & Kooistra,
1 998).
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A study was made of the chronological and geo
graphical distribution of radiocarbon dates of
230 charcoal samples from irepiaces on cover
f
sand soils between the rivers Rhine and Ems. At
the beginning ofthe Atlantic period, man appears
to have left the higher up/ands and to have moved
to the lower courses of the rivers and their es
tuaries. By fishing and fowling, people compen
satedfor the reduction in mammalfood sources at
the Boreal-Atlantic transition. The changing of
open pine forests into closed mixed oak forests
must have led to a serious decrease in grazing op
portunities for the large herbivores which had
formed man s major food source. Vera s thesis
that the natura/ vegetation of the uplands in the
Atlantic period formed an open park landscape
with many herbivores eannot explain the ob
served occupation pattern and has to be rejected.
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