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De redactie

HET EERSTE BROODJE VLEES: GEDACHTEN OVER DE OORSPRONG
VAN DE AGRARISCHE BESTAANSWIJZE
O.H. Harsema

Ret jaar 2000 zou uitgeroepen moeten wor
den tot het jaar van de boer. Ik stel dat nu
alvast aan de orde, omdat het de nodige
voorbereiding zal vragen er in 2000 op pas
sende wijze uitdrukking aan te geven. En
de archeologie zal op prominente wijze moe
ten bijdragen. In het jaar 2000 vieren we
namelijk niets minder dan h et l 0.000-jarig
bestaan van de agrarische bestaansvorm.
De oorsprong van de agrarische bestaans
wijze, gebaseerd op graanverbouw en het
'westerse' huisdierenassortiment, schaap,
geit, iets later ook rund en varken, wordt
zo'n 1 0.000 jaar terug in de prehistorie ge
legd. Ret is onmogelijk het beginpunt scherp
aan te geven en we kunnen ook slechts glo
baal aangeven waar de overgang plaats
vond, namelijk in het Nabije Oosten. De
overgang van jacht en verzamelen, bedre
ven door een meer of minder mobiele ge
meenschap, naar akkerbouw en veeteelt,
uitgeoefend door een sedentaire bevolking,
verliep geleidelijk. Het proces kan zich in
verschillende gebieden - binnen het Nabije
Oosten - ook langs verschillende lijnen
hebben voltrokken, met min of meer het
zelfde resultaat.
Het zal duidelijk zijn dat ik mij bezig
houd met de voorgeschiedenis van de wes
terse boer en daarmee ook niet kan claimen
dat het jaar 2000 als het ware ais wereld
boerenjaar kan worden beschouwd. Rijst
boeren, knoHentelers annex varkenshou
ders en vele anderen vallen buiten het
beeld en de vraag in hoeverre sedentaire
sagoklappers of kokosplanters zelfs maar
aan de definitie boer voldoen moet uber 
haupt blijven rusten.
In de tweede alinea gaf ik aan dat het mo
ment waarop de westerse agrarische econo
mie - nu een bedrijfstak naast vele andere,
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lange tijd de voornaamste economische be
zigheid van de hele samenleving - zijn
oorsprong vond, niet scherp kan worden
aangewezen. Rond l 0.000 jaar geleden wa
ren in het Nabije Oosten de experimenten
met de verbouw van gewassen en het hou
den van huisdieren dermate gevorderd, of
beter: waren deze bezigheden zo'n plaats
gaan innemen in de menselijke activiteiten
gericht op het voortbestaan, dat er geen
weg terug meer was. Voor vele veranderin
gen of overgangen in de geschiedenis is het
moment waarop the point of no return is be
reikt vermoedelijk het duidelijkste mar
keerpunt. Normen en instituties zijn dan
gevormd en aangepast. Het betekent dat de
noodzakelijke technologie is ontwikkeld, er
een economische behoefte is gecreeerd die
tot onmisbaarheid leidt en er ook een so
ciale inkadering is ontstaan. De vernieu
wing is geaccepteerd en het nieuwe kan
ook niet meer worden gernist Op dit mo
ment geldt dat the point of no return be
reikt is voor bijvoorbeeld Japanse auto's in
Europa, voor computers in de ontwikkelde
wereld, voor de tot vernietiging leidende
exploitatie van het tropisch regenwoud. Nu
wat de landbouw betreft: we vieren dus in
het jaar 2000 niet dat de landbouw 1 0.000
jaar geleden is uitgevonden. Niet de eerste
introductie of 'uitvinding' van onderdelen
maar de inkadering en algemene (o ok soci
ale) aanvaarding is voor het jubileum be
palend.
In dat opzicht zou 2000 een extra bijzon
der jaar voor de boer kunnen worden. We
vieren dan niet alleen dat het l 0.000 jaar
geleden 'begon' ( geaccepteerd was), maar
we constateren tevens dat het jubileum ook
het einde moet betekenen. Het einde van de
vorm waarnaar de landbouw zich tenslotte,
na tien millennia, heeft ontwikkeld en die
=

hem uiteindelijk, in die vorm, voor de ge
meenschap niet meer acceptabel maakt.
In deze bijdrage zal ik mij niet verder
bezighouden met het ontwikkelen van
plannen voor het jaar 2000. Ik wil mij ook
niet begeven naar die andere tijdpool: ca.
8000 v .Chr. De sleutels voor de antwoorden
op de werkelijk belangrijke vragen op dit
moment moeten we vinden in de millennia
daarvoor. Die vragen betreffen natuurlijk
toch de eerste exploitatie, de oorsprong van
het verschijnsel, en de oorzaken, de facto
ren die tot het optreden van de ontwikke
ling hebben geleid.
De inspiratie voor deze bijdrage leverde
een interview van Warna Oosterbaan met
Prof. Catherine Perles van de afdeling Eth
nologie et PnJhistoire van de Universiteit
van Parijs te Nanterre. Het interview ver
scheen in NRC Handelsblad van dinsdag 20
november 1 990 (in de bijlage Wetenschap
& Onderwijs op pagina 4) en heeft ais titel
'Toen nomaden gingen boeren - het onont
koombare einde van het jagen en verzame
len'. H et wordt gesierd door een schitte
rend portret van een innemende vrouw
over drie kolommen en het omvat aan tekst
niet meer dan in twee kolommen over de
hele paginahoogte gezet zou kunnen wor
den. Toch bevat het alles wat van belang is
over het in de titel genoemde onderwerp.
Het geeft de oningewijde lezer een goed
inzicht in de gedachten die ten aanzien van
dit punt de laatste decennia zijn gehuldigd
en het prikkelt degenen die in het onder
werp specifiek zijn ge'interesseerd of iets
beter ingevoerd.
Het interview ging vooraf aan een voor
dracht van Catherine Perles in Paradiso in
Amsterdam (eigenlijk twee voordrachten,
maar een daarvan over het betreffende on
derwerp, op 26 november 1 990), getiteld
The 'Neolithic revolution': old theories and
new problems. Ik heb die lezing gernist en
dat spijt mij met de dag meer. Prof. Perles
is niet jarenlang specifiek roet het onder
zoek naar het begin van het neolithicum
bezig geweest en heeft ook niet zelf uit
voerig in het Nabije Oosten onderzoek ge
daan. Maar ze werkt in een stimulerende
omgeving en ze heeft zich een goed over-

zicht verworven van de opvattingen en
ideeen die zijn en worden gehuldigd. Ze
overziet het gebeuren met enige distantie
en heeft haar eigen mening gevormd, niet
alleen ten aanzien van de problemen daar
maar ook ten aanzien van de waarde van
die informatie voor het begrijpen van de
ontwikkelingen in andere gebieden en an
dere tijden. En missebien zelfs voor die in
onze tijd, maar of zij het is die daarnaar
ernstig zoekt of vooral de j ournaliste is
niet duidelijk.
Ik zal proberen de probleemstelling en de
stadia in de gedachtenvorming samen te
vatten zoals Catherine Perles die ziet. Ik ga
uit van het kranteartikel en ik citeer daar
uit soms letterlijk, om de zaak niet extra te
vertekenen (Warna Oosterbaan die de idee
en van Perles overbrengt, ik die Ooster
baan weer zou parafraseren). Het verhaal
begint zo'n 1 0.000 jaar geleden.
"De mensen waren al meer dan twee miljoen jaar op aarde.
Ze leefden in kleine groepen en hielden zich in leven door
bet doden van wilde dieren en het plukleen van de vruchten
des velds. Ze trokken verder ais er gebrek aan voedsel
dreigde.
Dan, bet is ongeveer 8000 voor Christus, geven deze ja
gers en verzamelaars hun nomadisch bestaan er steeds va
ker aan. Ze vestigen zich in dorpen, ze worden sedentair en
ze leggen zich toe op landbouw en veeteelt. De voedselpro
duktie stijgt, de bevolking neemt toe en de boeren kunnen
meer produceren dan voor hun eigen bestaan noodzakelijk
is. Arbeidsdeling en specialisering zijn bet gevolg. Aparte
klassen vorroden zich ...
De neolithische revolutie, de overgang van jagen en ver
zamelen naar landbouw en veeteelt, was een beslissende
stap in de geschiedenis van de menselijke soort; bet heeft
de beschaving die we nu kennen mogelijk gemaakt. Maar
de vraag waarom die jagers en verzamelaars op landbouw
en veeteelt overgingen wordt de laatste jaren steeds vaker
gesteld. Die overgang leverde lang niet altijd een onmiddel
lijke verbetering op - de hoeveelheid voedsel werd wel gro
ter, maar bet dieet aanvankelijk alleen maar armzaliger. En
dat die jagers en verzamelaars de totale reorganisatie van
hun samenleving voor ogen stond is ook buitengewoon on
waarschijnlijk - al kwam die er uiteindelijk wel. Maar wat
heeft hen dan bewogen?"

Perles stelt dat in de jaren vijftig de vraag
waarom de mensen in het neolithicum voor
een sedentair bestaan kozen, eigenlijk niet
gesteld werd. Ze verklaart dat uit de toen
heersende algemene ideologie: die van de
45

vooruitgang.
''Vergeleken met het ellendige bestaan van die jagers
altijd maar onderweg en op zoek naar wat schamel voedsel

- werd landbouw en veeteelt als een duidelijke vooruitgang
[gezien]."

Wat toen ip. de (Europese) archeologische
wereld de overheersende aandacht had was
de reconstructie van de verbreiding van de
vernieuwing over Europa.
In het volgende komen de latere bijstel
lingen aan de orde: het dieet van de jagers
en verzamelaars was vermoedelij k helemaal
niet zo karig en de noodzakelijke arbeids
inspanning veel geringer dan die welke
landbouwers moesten leveren. Kortom, een
beetje overtrokken misschien, een paradij 
selijk bestaan, een leve n in overvloed. Maar
wat waren dan wel de

dere groepen kunnen zelfs om sociale redenen tot land
bouw en veeteelt zijn overgegaan. Jagen en verzamelen is

gebonden aan kleine groepen, gebaseerd op verwantschaps
relaties. Wanneer die groep te groot wordt - doordat die
een vruchtbaar gebied binnentrekt bijvoorbeeld, of langza
merhand een sedentair bestaan gaat leiden - kan, zoals

Jacques eauvin aannemelijk heeft gemaakt, gezamenlijk
werk ais landbouw en veeteelt een manier zijn om die pro
blemen op te lossen.
Wat voor redenen de neolithische mensen ook hadden

die eerste stap te zetten, door het zetten van die eerste
stap werden ze hel voiledige systeem binnengeleid, onont
koombaar en zonder dat ze dat zelf ais doel voor ogen had
den. Als je bijvoorbeeld bederikt dat het weiden van tamme

dieren gemakkelijker is dan jagen op groot wild, krijg j e al

sne! te maken met het probleem dat je 's winters moet bij
voederen. Je moet j e dus meer gaan inspannen de wilde
planten te verzamelen die daarvoor nodig zijn. Dat op zich

zelf kan je geleidelijk tot landbouw brengen, de landbouw

kan sedenlarisatie aantrekkelijk maken en de sedenlarisatie
kan tot een complete reorganisatie van de sociale structuur
aanleiding geven. Een hele keten van onbedoelde gevolgen,
uiteindelijk Jeidend tot een voiledig systeem van Jandbouw
en veeteelt."

"... dwingende factoren die de mensen ertoe hadden gebracht
het paradijs op te geven en die nieuwe en veel moeilijker
levenswijze te adopteren. Velewerden er gevonden: klimaat
veranderingen, overbevolking, mutaties in ... graansoorten,

dalen en rijzen van de zeespiegel - aan nieuwe theorieen was
geen gebrek."

En nu?
"We hebben nu meer uitgebalanceerde opvattingen - zowel
van het jagen en verzamelen ais van de vroege landbouw en

veeteelt. We weten nu dat de overgang veel geleidelijker was
en dat de verschilien eigenlijk accentverschilien waren. Er

is ook

een aantal theorieen opgekomen waarin niet de wij

ze van productie ais het belangrijkste element wordt aan
gewezen. In die opvattingen is hel niet de produktiewijze,
maar sedenlarisatie en het aanleggen van voorraden die de
stoot gaven tot de nieuwe sociale organisatie. In veel geval
len bleek sedenlarisatie aan landbouw en veeteelt voorafte

gaan. Dat kon omdat sommige systemen van jagen en ver
zamelen gebaseerd waren op de beschikbaarheid van rijke
seizoensbronnen, die stellen je in staat voorraden aan te
leggen zonder die bronnen zelf te produceren."

En tot slot haar eigen ideeen.
"Zoals ik het zie is de neolithische leefwijze een systeem,
waarvan alle elementen met elkaar samenhangen. Mensen
kunnen om verschiliende redenen hun leven ancters zijn
gaan inrichten. Sommigen omdat ze ontdekten dat het .
makkelijker was dieren te fokken dan ze te jagen. Anderen
omdat ze wilde graansoorten oppikten, ze onbewust cutti
veerden en daardoor wel gedwongen werden landbouw toe
te passen: gedomesticeerde soorten reproduceren zichzelf
veel minder goed, je moet dus wel gaan zaaien. Weer an-
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Met de door Catherine Perles gegeven voor
stelling zullen velen zich in grote trekken
kunnen verenigen, al zal er bij details met
de ogen geknipperd worden (wilde graan
soorten oppikken, ze onbewust cultiveren
en daardoor wel gedwongen worden land
bouw toe te passen, of - en daar lijken de
ervaringen uit de vertrouwde Europese om
geving te gemakkelijk op de situatie in het
Nabije Oosten te worden overgebracht -:
"Als je bijvoorbeeld bedenkt dat hel weiden van tamme
dieren gemakkelijker is dan het jagen op groot wild, krijg

j e al sne! te maken met het probleem dat je 's winters moet
bijvoederen").

Maar wat nu zo aardig is aan dit artikel, is
dat er een zin in staat die naar mij n mening
apert onjuist is, en dat we, ais we de daarin
vervatte bewering ter discussie stellen, mis
schien het probleem van het waarom in een
heel ancter licht kunnen stellen. De zin die
ik bedoel komt al in het begin voor en ik
cursiveer het meest relevante gedeelte.
"Die overgang Jeverde lang niet altijd een onmiddellijke
verbetering op - de hoeveelheid voedsel werd wel groter
maar het dieet aanvankelijk alleen maar armzaliger."

Ik denk niet dat het dieet in het begin van
het neolithicum 'armzaliger' werd. Integen-

deel, ik denk dat het dieet op dat moment
het meest ideale was. Naar mijn mening
was dit dieet, dat in sommig e delen van het
Nabije Oosten missebien al 1 5.000 of
20.000 jaar geleden, ver v66r het neoli
thicum, genuttigd werd, superieur aan alle
vorige in westelijk Eurazie en is het begin
van het neolithicum gemarkeerd door het
verschijnsel dat de componenten van dit
dieet toen voor het eerst voiledig werden
geproduceerd.
Wat ik hier zou willen stellen is dat de
vroeg-neolithische boeren voortborduur
den op een situatie die al veel eerder was
ontstaan. Het belangrijkste element daarin
was geweest de incorporatie van bepaalde
plantaardige voedingsmiddelen. We moeten
ons niet laten afleiden door de dieren. Hoe
belangrijk buisdieren later ook werden, ze
leverden aanvankelijk slechts vlees en/of
huiden, zoals hun wilde voorgangers, het
jachtwild (later ook trek- en draagkracht,
melk- en melkproducten, wol, soms visuele
bevrediging en tenslotte ging men er ook
zijn emotionele affecties op richten; grote
kudden waren van tijd tot tijd voorts de
manier om prestige en status uit te druk
ken). Maar wat verzameld werd in het ka
der van de voedselvoorziening was aanvan
kelijk - van het vroeg- tot in het laat
paleolithicum - iets heel ancters dan in het
neolithicum werd gecultiveerd. De minieme
zaden van grasachtigen zullen 1 00.000-den
jaren geen directe rol in de voedselvoor
ziening hebben gespeeld. Hooguit indirect
- na omzetting in dierlijke eiwitten via
vogels en een beperkt aantal andere dieren
- zullen ze uiteindelij k de mens hebben
kunnen dienen. Wilde granen waren welis
waar niet moeilijk te verzamelen maar ze
leenden zich slecht voor directe consumptie
door de mens.
We moeten aannemen dat in het laat
paleolithicum in het Nabije Oosten enkele
groepen de techniek vonden om zaden van
wilde granen geschikt te maken voor con
sumptie. De kennis die was opgedaan met
het verpulveren van kleurstoffen, met na
me oker, kan het idee hebben geleverd. De
stenen voorwerpen die uit verschiliende
laat-paleolithische sites in het Nabije Oos-

ten bekend zijn (Kraybill, 1 977; Bar-Yosef
& Belfer-Cohen, 1 989), en die - omdat ze
zo vaak sporen van okeraanslag vertonen door sammigen vooral gezien worden ais
apparatuur om brokken oker te vermalen
(Gilead, 1 99 1 ), zijn naar mijn mening pri
mair ontwikkeld en gebruikt om wilde za
den te kneuzen, te pletten en te vermalen.
Ik doel hier op de mortieren en stampers
(vijzels) en op de kleine schaalvormige
maalstenen (querns) en de daarbij gebruik
te wrijfstenen. Ik ben van mening dat het
hier om echte maalapparatuur gaat, voor
verwerking van zaden van wilde granen, en
zie de okeraanslag ais een gevolg van se
condair of ad hoc gebruik (ook Bandkera
mische maalstenen vertonen soms kleur
sporen van oker).
Yoor het incorporeren van wilde zaden
in het menu in het laat-paleolithicum boe
ven we niet te zoeken naar ingewikkelde
verklaringen van demografische aard (be
volkingsdruk die tot de traditionele voed
selschaarste leidde ). De jaarlijkse periodie
ke schaarste (extra gevoeld in slechte j aren)
kan zeker stimulerend hebben gewerkt bij
het exploiteren van 'tweede-keus' - want
bewerkelijker - voedselbronnen, maar ik
denk dat al spoedig positieve factoren de
doorslag gaven. Wild graan was weliswaar
bewerkelijk maar het was plaatselijk over
vloedig aanwezig, het was in bewerkte vorm
smakelijk en het was vooral voedzaam. Het
dieet werd gevarieerder en de kwaliteit
ervan steeg. Het was bovendien mogelijk doordat wild graan zich goed laat bewaren
- perioden van voedselschaarste op te hef
fen of te bekorten.
De voedselsituatie van de laat-paleoli
thische groepen die zaden van wilde gra
nen in hun menu hadden opgenomen was
zekerder en hun concurrentiepositie beter.
Niet alleen hadden zij meer te eten, hun
dieet was ook gezonder, uitgebalanceerder.
De overlevingskans van hun nakomelingen
werd groter, hun eigen succes bij conflic
ten met andere, niet-zaadetende groepen
steeg eveneens (langdurige prestaties wor
den mogelijk met een dieet dat veel kool
hydraten bevat, zoals de voeding van wiel
renners leert, waar de biefstuk voor de
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wedstrijd plaats heeft gemaakt voor pap).
Een meer uitgebalanceerd dieet en het
terugdringen van perioden van hongers
nood kan zeker demografische consequen
ties hebben gehad. De kindersterfte met
name zal zijn afgenomen, de vruchtbaar
heid wellicht toegenomen. Daarmee startte
dus de 'onontkoombare' ontwikkeling die
uiteindelijk tot het neolithicum leidde. Het
basisdieet lag daarmee voor lange tijd vast
maar de wijze van bewaring, voorbewer
king en bereiding van voedsel is in de
verdere geschiedenis van de mens einde
loos gevarieerd en geperfectioneerd.
Om hun consumptiepatroon ook in het Ho
loceen te kunnen handhaven hebben de
mensen in het Nabije Oosten zich terdege
moeten inspannen. De laatglaciale klimaats
verbetering bevorderde bosgroei. Kruiden
vegetaties, waaronder die met wilde gra
nen, werden teruggedrongen naar drogere
delen of naar hoger gelegen streken. Soms
had dat verschuiving over behoorlijke af
stand tot gevolg, soms - in bergachtige
streken -kon de betreffende zone, hoger op
de helling, nog binnen loopafstand blijven.
Maar wat we ook kunnen verwachten is dat
mensen in delen van het milieu die aan
veraodering onderhevig waren gingen ma
nipuleren, om de natuurlijke omstandighe
den voor de groei van kruidenrijke vegeta
ties in stand te houden.
Van cultivatie zou je kunnen spreken in
dien, bijvoorbeeld in de omgeving van pre
ferente woonplaatsen, de natuurlijke om
standigheden zodanig werden aangepast dat
daar de gewenste vegetatie massaal optrad.
Of dit spontaan gebeurde of dat de mens
door bijzaaien heeft geholpen, is interes
sant maar niet echt uit te maken. Terug
dringen van ongewenste concurrentie, lich
te voorbereiding van de bodem, onbewuste
selectie van het zaaizaad (alleen al door het
verzamelen), waren stappen op weg naar
het proces dat uiteindelijk resulteerde in
de verbouw van morfologisch van de ge
mengde wilde populatie te onderscheiden
granen, op goed voorbewerkte akkers, waar
bij de bewerking van de akkers en het
oogsten van het gewas plaats vonden met
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behulp van daartoe geeigende technische
apparatuur.
Maatregelen die de groei van natuurlijke
vegetaties met wilde granen bevorderden,
zowel als regelrechte verbouw, zullen door
de wilde grazers goedkeurend zijn gadege
slagen. In het vroege stadium van de groei
zullen de velden graag zijn begraasd. Ma
nipulaties in het milieu, die de groei van
wilde graangewassen bevorderden, brach
ten dus automatisch mee het stellen van
beperkingen aan het gedrag van het wild.
Omheining van de akkers of afsehot van
het wild waren mogelijkheden, maar het
onder controle brengen van naar soort en
omvang gewenste dierpopulaties vorrode op
termijn de beste waarborg voor de handha
ving van het oorspronkelijke, gewenste
dieet.
De kwaliteiten van dit dieet vereisen tot
slot enige nadere toelichting. Ik moet daar
over hier kort zijn en voor details verwij 
zen naar het artikel van S. Boyd Eaton en
Melvon Konner ( 1 985), in de New England
Journal of Medicine. Ik ken het artikel al
leen van de samenvatting van A. Hoogen
doorn, internist te Lochem, die in 1 985 is
verscherren in NRC Handelsblad (donder
dag 1 1 juli, eveneens in de bijlage Weten
schap & Onderwijs).
Uit dat artikel haal ik dat de stelling van
Eaton en Konner is dat wij - de huidige
mens in de ontwikkelde wereld - een voile
dig verkeerd dieet gebruiken. Wij zouden
genetisch zijn geprogrammeerd voor het
dieet dat onze paleolithische voorouders
gebruikten, bestaande uit vlees en plant
aardige bestanddelen. Ons dieet bevat veel
vet, zout en suikers, weinig vezel en is,
met het gebruik van tabak, alcohol en een
levenswijze met weinig beweging, 'zonder
precedent in de menselijke evolutie'.
Voor de reconstructie van het door Eaton
en Konner geponeerde 'paleolithische stan
daarddieet' dienden gegevens betreffende
natuurvolkeren als de Bosjesmannen in de
Kalahari, de Australische Aborigines en
Indianen in Paraguay. Het gereconstrueerde
dieet van dagelijks gemiddeld 3000 kcal
wordt geacht voor 35% uit dierlijke en voor

65% uit plantaardige voedingsbestanddelen
te hebben bestaan. In grammen uitgedrukt
bevat het 1 90,7 gram dierlijke eiwitten,
60,4 gram plantaardig eiwit, 7 1 ,3 gram vet,
waarvan 29,7 gram dierlijk vet, en 333,6
gram koolhydraten.
Een dergelijk dieet, met een zo hoog aan
deel plantaardige bestanddelen, kan in het
grootste deel van Europa in verschiliende
delen van het paleolithicum onmogelijk ge
bruikelijk zijn geweest, zeker niet ais we
het over het hele jaar bekijken. Maar het
moet in het laat-paleolithicum in het Na
bije Oosten bepaald wel te realiseren zijn
geweest, en ik denk dat men het heeft ge
kend toen het consumeren van wilde gra
nen gebruikelijk was geworden.
Ret neolithicum in het Nabije Oosten re
sulteerde naar mijn mening uit de pogin
gen van de mens het uitgebalanceerde, su
perieure dieet, dat hij in het laat-paleo
lithicum had leren kennen, onder gewijzig
de natuurlijke omstandigheden aan te hou
den.

Summary
In certain Levantine parts of the Near East
during the Late Palaeolithic same human
groups began to inearporale seeds of wild
cereals in their diet. The technique that had
to be invented to prepare these seeds for
consumplian was a relative!y easy ane. The
nutritional value of cereals is high and they
greatly contributed to a more balanced diet.
Besides, through their suitability for stor
age, periods of food shortage could be ap
preciably reduced.

Calleetors and consumers of wild cereals
must have considerably improved their own
ability to survive and compete as well as the
survivat rate of their offspring.
In the author's opinion the Neolithic in the
Near East, characterized by a sedentary
way of li/e based on an agricultural econo
my, resulted from man's e/forts - under
changed natura! circumstances - to main
tain the superior Late Palaeolithic diet he
had become accustomed to.
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