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Genen in beweging
H.F. Linskens

Genenvanonzeplantenzijninopspraakgekomen.Indagbladenkanmenlezen,dat
hetgenenbestand vancultuurgewassen ingevaar is.Expeditiesnaarverrelandenworden ondernomen om genen voor belangrijke voedingsgewassen op te sporen voor de
plantenveredeling. Botanische tuinen worden niet meer alleen beschouwd als onderwijs-en onderzoeksinstelling, wandelpark voor deleergierigejeugd envoor lekendie
vanbloemenhouden,maarhunbestaansrechtwordtookberedeneerdvanuithunfunctiealsgenenbank. Onder auspiciënvandeafdeling 'Plant Production and Protection'
van deFAOwerd een 'International Board for Plant Genetic Resources' inhetleven
geroepen, dieeeneigenNewsletter uitgeeft. Overalterwereldwordendatabankenopgebouwd, dievan debelangrijkste cultuurgewassen indegematigde, subtropischeen
tropischestrekendegenetischerijkdomverzamelen,registrerenenevalueren.Veelgeld
eninspanningwordt inontwikkelingslanden indeopbouwvanzaadbanken gestoken.
Hetbredepubliekisgevoeligvoordezeproblemensindsde'Groenerevolutie'zoveel
verwachtingenheeftgewekt.Recentelijk ismeerinzichtverkregenindemogelijkheden
diedegenetische manipulatie inhet kader van debiotechnologie voor veranderingen
in het genenbestand van planten kan bieden. Er zijn hoge verwachtingen gewekt.
Door deze ontwikkelingen menen wij de mobiliteit van de genen eens uitvoerig te
moeten belichten. Al was het maar om angst voor mogelijke gevaren wegte nemen,
of om overdreven verwachtingen te dempen.
Genen (een door deDeense botanicus W. Johansen geïntroduceerde term) zijn de
dragersvandeerfelijke eigenschappen indecelkern. Het totalepakket aangenendat
een soort bevat, noemt meneengenotype. Het isdeblijvende verdienste van Gregor
Mendelalseerstebij zijn proeven deoverervingvanindividuele kenmerken inopeenvolgendegeneratiesgetalsmatigtehebbengevolgd. Dezetransfer vangenenvangeneratietot generatie kan alsoverbrengen vangenetischeinformatie, alsdeeersteenbekendste beweging van degenen binnen een soort, worden beschouwd.
NietalleenMendelheeft metplantengewerkt, ook deherondekkersvandezogeheJ,
ten'WettenvanMendel',HugodeVriesinAmsterdam,CarlCorensinBerlijnenErich
von Tschermak-Seysenegg teWenen werkten met planten. Dezegrondleggers vande
genetica haddenpraktische, voor hun ideeën essentiëlerelaties met deplantenveredeling.Bijdeplantenveredeling tracht mendegenen onder controletekrijgen teneinde
dezein degewenste samenstelling tot expressiete brengen. Daarbij worden genen in
beweging gebracht met het doel zich op een voor de mens acceptabele wijze te verwezenlijken. Dit iseen tweede vorm van beweging van genen.
In deloop van de evolutie zijn grote veranderingen in de genetische samenstelling
vansoorten,rassenenecotypentotstandgekomen.Mechanismenzoalsspontanekruising, mutatie en selectie hebben bij het tot-stand-komen van nieuwe combinaties en

soortenvolgensdeevolutietheorieeengroterolgespeeld.Eenderdevormvanbeweging
van genen heeft dus in deevolutie over langeretijdsruimten plaatsgevonden.
Dezedrievormenvanbewegingvangenen,vangeneratietotgeneratie,bijdeontwikkelingvancultuurgewassengedirigeerddoordemens,enindeloopvandegeschiedenis
op eigen houtje, vormen de inhoud van dezebundel.
Deargumenten hetonderwerptebeperkentotplantengenenzijn: (1)hunpraktische
waardevoordevoeding,kledingenbeschermingvandemens,(2)degroteremogelijkheidtot manipulatieen(3)deuitgebreidekennisdieoverdeplantengenenvergaardis.
Eengrootaantalfacetten isoverigensopidentiekewijzeopdierengenenvantoepassing,
Wijbeginnenmetdeoudsterelatietussenmensenplant,deprehistorievandeakkerbouwgewassen, van fruit enkruiden. Het natrekken van dezewisselwerking, diezich
langvoor het formaliseren vaneenbewustmanipuleren vanplanten door demens afspeelde, stoot opbijzondere moeilijkheden. Dezebehoren tot het werkterrein vande
archeobotanie en komen inhet hoofdstuk van Van Zeist aan de orde. Hij geeft een
uiterstboeiendbeeldoverdevroegerelatievandemensmetwildeplantenalsvoedselbron,alsbeschermingenalsgeneesmiddel.Onbewusthebbenindezeprehistorische tijdeningrepenvandemensinhetgenenbestandplaatsgevondendoorselectie,maarook
doorhetmeeopreisnemenvandiasporen(verspreidingseenheden), zoalsgraan,peulvruchten en zaden van katoen. Dit verplaatsen werd in eerste instantie bepaald door
hetgebruik, waarbij eenzeergoedevertrouwdheid vanonzevoorouders metdespecifiekeeigenschappenvanplantenuithetverledentotonsdoorschemert.Tijdensditdomesticatieproces was de mens het meest getroffen door degenetische variatie.
Voorwaarde voor het opkomen van deplantenveredeling iseengrote verscheidenheidinhetgenenbestand. Indegenencentra,waaruitdemeestevanonzecultuurgewassenzijn voortgekomen, bestaateengrotediversiteit, terwijl bij cultuurgewassen soms
verarming kan optreden. Planten zijn domesticeerbaar, zoals uit deuiteenzetting van
Zeven zalblijken. Dit kan wederom tot eenvergroting van degenetische variabiliteit
leiden.Bijpopulaties wildeplanten encultuurplanten kanzowelverliesvangenenals
vergroting van degenetische variatie optreden. Bij het ontstaan van cultuurgewassen
via landrassen kunnen genen engencomplexen voortdurend heen en weer schuiven.
Gedurendedewisselwerkingvangenenvandecultuurgewassen speeltdecoëvolutie
eenrol,zoalsuit het hoofdstuk van Parlevliet zalblijken. Cultuurgewassen zijn meer
danpopulatiesvanwildeplantenovergeleverdaanvijanden, waartegenzijzichmoeten
kunnen beschermen door o.a. resistentieteontwikkelen. Coëvolutiealsrelatietussen
eenwaardplanteneenparasietisdaaromvoorhethandhavenvanhetgewasvanlevensbelang. Dit is een continu wisselspel tussen resistentiegenen van de gastheer en corresponderendevirulentiegenen vandegespecialiseerde parasiet. Coëvolutiealsgeneti-

seheaanpassing heeft verstrekkendegevolgen,doordatzowel antagonische alssymbiotische relaties een grote rol spelen, denkt u maar bijvoorbeeld aan de symbiotische
stikstofbinding. Daarbij heeft zich een wederzijdse afhankelijkheid ontwikkeld, die
beslissend voor het voortbestaan kan zijn. Deze wederzijdse afhankelijkheid bestaat
dusbij derelatieplant enparasiet, respectievelijk plant ensymbiont, maar ook bijde
relatie mens en cultuurplant.
Ditlaatstewordt duidelijk bij debehandelingvandemethodenvandeplantenveredeling, dietot opdedagvanvandaag zoveelheeft bijgedragen tot deverbetering van
devoedselvoorziening. Sneepsteltdatmendezemethodenweliswaarklassiekpleegtte
noemen, maar dat dezeechter niet ouderwets of uit-de-tijd zijn. Integendeel, meteen
grootaantalvernuftige, deelsarbeidsintensieve, deelsuiterstefficiënt geblekenmethoden van kruisen, terugkruisen, selecteren en recombineren isdeplantenveredeling in
staat gebleken dezogenaamde 'Groene revolutie' tot stand tebrengen:decreatievan
zeerproduktievenieuwerassenmetvroegerongekendeeigenschappen. Belangrijker is
echterdeontwikkelinggeweest,waarinmetklassiekemethodendoorhetgeleidelijk op
grotere schaal voortbrengen van nieuwe rassen en variëteiten — weliswaar in samenwerking met deindustriële revolutieendeverbetering van deteeltmethoden - inde
laatstedecenniadevoedselproduktiegeweldigkonwordenopgevoerd. Hetspelenmet
genen,omniettezeggenhetgoochelenermee,laatzienhoemobieldegenenindehandenvandeveredelaarzijngeworden.Zijkunnenookgerichtgeleidwordenombepaaldeveredelingsdoelentebereiken.Genenkunnenookdegrenzenvanrassenoverschrijden, soort- en soms zelfs geslachtsgrenzen.
Denieuwemethoden vandegenetica lijken somsfuturistisch. Zelfsdesexueleprocessen en bevruchting lijken overbodig te worden. Deze uiterst boeiende toekomstperspectieven zullen in het hoofdstuk van Schilperoort aan de orde komen. Genenmanipulatie iseenonmisbare methodevanplantenveredeling geworden. Decellulaire
en moleculaire benaderingswijze speelt bij de introductie van genen in planten een
steedsgrotererol.Detechniekenzijn gebaseerd opcel-enweefselkweek, waarbij hele
plantenuitstukjes weefselof zelfsuitenkelecellenkunnenwordengeregenereerd.Nu
is men in staat cellulaire hybriden (cybriden) te maken, die ontmoetingen van genen
mogelijk maken dietot voor kort ondenkbaar waren.
Zonder genen in beweging, geenbeweging in devoedselverbetering voor demens.
Laten wij erop letten dat wehet verantwoord doen!

Plantengebruik invroeger tijd
W. van Zeist

Honderden zoniet duizenden plantesoorten worden thans geteeld alsvoedsel voor
mensendier,alskeukenkruid,voormedicinaalgebruik,voorkleding,terdekkingvan
onze behoefte aan hout, als siergewas envoor diverse andere doeleinden. Daarnaast
spelen ook heden ten dage wilde planten nog een belangrijke rol in onze economie.
Hoewelinvroegertijd het aantalgecultiveerdegewassenaanzienlijk geringerwasdan
thans - ditookafhankelijk vanhettijdstip waarmendebovengrensvanhet 'invroegertijd' legt - omvattedezecategoriemondiaal gezienook eertijds velesoorten.Bovendienwerdenvroegerveelmeerdanthanswildeplantendoordemensgeëxploiteerd.
Ompraktischeredenenzaleenbesprekingvanderelatietussenmensenplantinhet
verledendrastischmoetenwordenbeperkt.Dezebeperkinggeldtindeeersteplaatshet
gebiedendetijd. ZozalalleendeOudeWereld, d.w.z.Europa, hetNabije Oostenen
Egypte,indediscussiewordenbetrokken. Watdetijd betreft, zaldeperiodena 1000
n. Chr. hier buiten beschouwing blijven.
Binnen dit beperkte kader zullen slechts enkeleaspecten van plantengebruik inhet
verledenaandeordekomen.Denadrukzalvallenopprehistorischeenvroeghistorische
landbouwgewassen. Daarnaastzalaandachtbesteedwordenaanenkeleanderecategorieëngecultiveerdegewassenenaanderolvanwildeplanten indevoedingvandeprehistorische mens.
De plantenresten

Nederzettingenvandemensinhetverledenzijn somsnogduidelijkteherkennenals
kunstmatige woonheuvels, zoals terpen in het Fries-Groningse en Noordwestduitse
kustgebiedendetellsinhet Nabije Oosten.Meestalzijn dienederzettingsresten echter
nietzichtbaar inhet landschap enwordenzeontdekt bij ontginningswerkzaamheden,
wegaanleg en woningbouw.
Indezevroegerewoonplaatsen kunnen hout, zadenenandere plantenresten inverkoolde toestand bewaard zijn gebleven. Omdat verkoold plantaardig materiaal niet
door schimmelsenbacteriën wordt aangetast, blijft het onder uiteenlopende omstandighedengeconserveerd.Verkooldeplantenrestenzijndanookonzebelangrijkstebron
vaninformatie overplantengebruik invroegertijd. Somszijn verkooldeplantenresten
met het blote oog zichtbaar in een nederzetting van deprehistorische mens, bijvoorbeeldverkooldgraanineenvoorraadkuil.Veelvakerkomtverkooldbotanischmateriaalverspreidenalszodanignietmethetbloteoogzichtbaarinnederzettingslagenvoor.
Indatgevalismengenoodzaakt uitgrotemonstersaardedezadenenandereplantenrestenteconcentreren. Een indepraktijk eenvoudige methodevoor het concentreren
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van verkoolde plantenresten is de zogenaamde waterseparatie, waarbij men gebruik
maakt van deeigenschap dat houtskool enverkooldezaden opwater blijven drijven.
Daarnaastisflotatie-apparatuurontwikkeld,diegebaseerdisophetindemijnindustrie
bekende principe van schuimflotatie (froth flotation).
Onderdaartoegunstigeomstandigheden,d.w.z.ineenvochtigeomgevingafgesloten
vandelucht,blijvenzadenenandereplantenresten ookinniet-verkooldetoestandgeconserveerd. Dezesituatiedoetzichonderanderevoorindebekendemeeroevernederzettingen, depaalwoningen, inMidden-Europa enin onze streken indeterpen. Hier
kan men door uitwassen van bodemmonsters de plantenresten concentreren.
Ingebiedenmeteenzeerdroog klimaat kunnen planten ingedroogdetoestandbewaardgeblevenzijn.Dezegemummificeerde planten,dievooralbekendzijnuitgraven
in Egypte, vertonen vaak details diebij verkoolde resten niet meer aanwezig zijn.
Indrukken inaardewerk enverbrande kleikunnen eveneensinlichtingengevenover
plantengebruik invroegertijd. Pottebakkersklei werddikwijlsgemengdmetplantaardigafval, waarinzichnogzaden konden bevinden. Bijhetbakken vanhet aardewerk
verbranddendeplantenrestenenontstonden holtenindevormvandezadenenandere
plantendelen.Kleidiegebruikt werdvoordeconstructievanmurenendakenwerdgemengdmetstroenanderplantaardigmateriaal.Inbrokkenverbrandeklei - alsgevolg
vaneenbrand - kanmenindrukken vanplantenresten aantreffen. Voorhetbestuderenvan dezeindrukken wordt met plasticine, of thans meer gebruikelijk met stoffen
op rubberbasis, een afgietsel, een positief gemaakt.
Isstuifmeel ookvanbelangvoordestudievanprehistorischecultuurgewassen? Het
onderzoek vaninvenenenandere afzettingen geconserveerd pollenheeft onsveelgeleerdoverdeinvloedvandeprehistorischemensopdevegetatie,inhetbijzonder over
degevolgenvanakkerbouwenveeteeltvoordevegetatie.Overdegewassenvandeprehistorischeboerengevendeveenafzettingen inhetalgemeenweiniginformatie, hetgeen
tewijten isaandeomstandigheid dat veelcultuurgewassen eenslechtepollenverspreidinghebben.Vandegranenisalleenroggeeenwindbestuiver endeverbouwvandeze
graansoort wordt danookduidelijk indepollendiagrammen geregistreerd. Pollendat
indenederzettingsresten zelfbewaardgeblevenis,kansomsgoedeaanwijzingengeven
over deverbouwde gewassen. Van degranen kunnen Secale (rogge),Avena (haver),
Hordeum(gerst)enTriticum(tarwe)totopzekerehoogtepalynologischwordenonderscheiden,dochhetstuifmeel vanPanicum(pluimgierst)enSetaria(trosgierst)verschilt
niet van dat van wildegrassen. Het pollen vanLinum usitatissimum (vlas)isgoed te
herkennen, maar het stuifmeel van Camelina sativa(dederzaad) en Brassica (kool,
koolzaad)isnietteonderscheidenvandatvandiverseandereCruciferae. Vandepeulvruchten isalleen Viciafaba(tuinboon) palynologisch goed te herkennen. Menmag
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stellen dat - debekende uitzonderingen daargelaten - stuifmeel van ondergeschikt
belang isvoor debestudering van decultuurgewassen in deOude Wereld.
Wellichttenovervloededienteroptewordengewezen,datvandecelinhoudendus
van degenen in het archeologisch plantenmateriaalniets bewaard isgebleven.
Wilde cultuurgewassen

Van de landbouwgewassen dieeconomisch een belangrijke rol hebben gespeeld in
prehistorischenvroeghistorischEuropa,komendemeesteuithetNabijeOosten,zoals
tarwe,gerst,erwten,linzen,tuinboon,vlasen - zekerintweedeinstantie - ookhaver
enrogge.VandezegewassenwordeninhetNabijeOostendewildevormen aangetroffen.AllecultuurgerstenstammenafvanHordeumspontaneum, welkewildegerstsoort
eengrootverspreidingsgebied heeft (figuur la). Zekomt opnatuurlijke standplaatsen
vooralvoorinhetberglandtussen500en 1500mhoogte.Daarnaast gedijt wildegerst
goed indiversedoor demensveroorzaakte milieus,zoals verlaten cultuurland, langs
akkersenaanwegranden.Ookwildeeenkorentarwe(Triticumboeoticum)komtopsecundairestandplaatsen ineengrotergebiedvoordan hetinfiguur lb aangegevenverspreidingsareaalvanprimairegroeiplaatsen.Vandewildeeenkorenkomentweeondersoorten voor: de éénzadige vorm, T. boeoticum ssp. aegilopoides, overwegend in
westelijk Turkije endetweezadigevorm, T.boeoticum ssp.thaoudar, overwegend in
hetzuidoostenvanTurkije, inIranenIrak. Dewildeemmertarwe(Triticumdicoccoides)heeft eenbeperkterverspreidingsgebied (figuur lc)danwildegersteneenkorentarwe. De bovengenoemde wilde graansoorten horen thuis in dezomerdroge zonevan

Fig. 1. Verspreidingsgebieden (primairegroeiplaatsen)van(a)wildegerst (Hordeum spontaneum), (b)wildeeenkorentarwe(Triticumboeoticum), (c)wildeemmertarwe(Triticumdicoccoides), (d)wildelinze(Lensorientalis)en(e)wildeerwt(Pisumhumile). (f)Vroegelandbouwdor-
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bossteppe en open bos (eiken-parklandschap), welkevegetaties van nature voorkomen
in het heuvel- en bergland dat zich in een boog om het laagland van Syrië en Mésopotamie uitstrekt.
Pisum humile, die als de stamvorm van de gekweekte erwt wordt beschouwd (BenZe'ev &Zohary, 1973),heeft ongeveer hetzelfde verspreidingsgebied als de wilde granen (figuur Ie). Dit geldt ook voor Lens orientalis (figuur ld), dewildevoorvader van
degekweekte linze(Zohary, 1972).Beidewildepeulvruchten worden ook in gestoorde
milieusaangetroffen. Linum bienne destamvormvancultuurvlas, komt indiverseleefvormen (zomerannuel, winterannuel, meerjarig) in het Middellandse-Zeegebied en het
Nabije Oosten voor.
Het areaal waarin de stamvormen van de cultuurgewassen van de vroegste boeren
thans worden aangetroffen, zou eenindicatie kunnen zijn van hetgebied waar menbegonnen is met het verbouwen van gewassen. Bij deze veronderstelling gaat men ervan
uit, dat 10 000jaar geleden de verspreiding van de wilde granen en peulvruchten niet
wezenlijk verschildevandievantegenwoordig. Nu wijzen deresultatenvan het palynologisch onderzoek erop, dat 10000jaar geleden het klimaat in het Nabije Oosten verschilde van dat van tegenwoordig, hetgeen ook een andere, waarschijnlijk beperktere
verspreiding van de wilde granen en peulvruchten met zich meegebracht zou kunnen
hebben.Aan deandere kant worden devroegstelandbouwnederzettingen inhet Nabije
Oosten aangetroffen inhetzelfde gebied (figuur 1f)alsdewildevormen van de cultuurgewassen van deze boeren.
Domesticatie
Demensmoet begonnenzijn methetverbouwen vandewildegewassen, waarvan het
zaaigoed inhet vrije veld werd verzameld. In deloopvan detijd ontwikkelden zich als
gevolgvandecultiveringsoorten of rassen, diezichvandeoorspronkelijke, wildevorm
onderscheiden. Er ontstonden gedomesticeerde planten. Wat ishet principiële verschil
tussen wilde en gedomesticeerde planten? Als voorbeeld nemen we de granen.
Deaarvantarwe,gerstenroggeheeft eencentraleaarspilopgebouwd uit internodiën
(figuur 2).Bij detarwe draagt ieder internodium één aartje, bestaande uit één of meer
graankorrels omgeven door hulvliezen. Bij degerst bevinden zich aan het uiteinde van
een aarspilinternodium drie éénbloemige aartjes, waarvan bij dewilde soort (en bij de
tweerijige cultuurgerst) alleen het middelste aartje fertiel isen een graankorrel ontwikkelt.Wanneer bijdewildegranen deaar rijp is,valtdeaarspiluiteeninde afzonderlijke
internodiën met de bijbehorende aartjes. Deze eigenschap is van primair belang voor
hetvoortbestaan van desoort. Indien deaar inzijn geheelzou afvallen, zouden hetvol-
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Fig. 2. (a)Schematischetarwe-aar. Decentraleasbestaat uitinternodiën,iedermeteen aartje.
Bijdewildetarwe(engerst)valtdeaar bij rijpheid uiteen, bij degedomesticeerde vormen is de
aarspiltaai.(b)Eenaartje vanemmertarwe,waarindeliggingvandebeidegraankorrelsbinnen
dehulvliezen(kafjes) isaangegeven,(c)en(d)Inzwartweergegevenwatbijverkoling overblijft
van aarspilinternodiën en kafjes. Gedeeltelijk overgenomen uit Van Zeist (1980).
gende groeiseizoen op een zeer kleine ruimte tientallen plantjes van dezelfde soort met
elkaarconcurreren omlichtenwater. Omdat deaarinzijnafzonderlijke elementen uiteen valt, is een betere verspreiding van de aartjes door dieren (de aartjes hechten zich
gemakkelijk aandevachtvandieren)ofook door dewindmogelijk. Bovendien kunnen
de aartjes, daarbij geholpen door het ruwe oppervlak van de hulvliezen en de lange
naalden, zichgemakkelijk indegrond boren, waar zepraktisch onbereikbaar zijn voor
zaad-etende vogels, knaagdieren en mieren, en waar bovendien het zaad beschut is
tegen de uitdrogende hitte van de zomer.
Tengevolgevanmutatie komt inhet wildeenvormvoor meteentaaieaarspil,d.w.z.
met een aarspil, waarvan bij rijpheid de internodiën niet van elkaar loslaten. Vanuit
het standpunt van de prehistorische voedselverzamelaar bezien, was deze mutant nuttig, omdat hiervan degeheleaar geoogst kon worden. Bijgranen met eenbrosse aarspil
kon een deel van de potentiële opbrengst verloren gaan, omdat bij het oogsten aartjes
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werdenafgestoten enopdegrond vielen. Devorm metdetaaieaarspilzalinhetwild
niet kunnen overleven.
Wanneer dezevormechter optrad indegraanveldjes vandevroegstelandbouwers,
waszeniettot verdwijnen gedoemd, omdat inditgevaldemensdezorgvoor deverspreidingvandezadenopzichhadgenomen. Inhetgewasvandeeerstelandbouwers
namhetaandeelvandetaaiarigemutanttengevolgevanselectiedruktoe.Aanvankelijk
zaldeselectiegeheelonbewustzijn geweest.Ineenlater stadium, toendezemutanten
talrijker werden,zullenzedeaandacht hebbengetrokkenvandeNeolithischeboeren,
diedevoordelenervanherkendenenvervolgensovergingentotopzettelijke selectie.Zo
bestond tenslotte het verbouwde gewas geheel uit detaaiarige vorm.
Volgens Hillman (1978) zou automatische selectie op de taaiarige mutant alleen
plaatsgevondenhebbenindiendearenmeteensikkelwerdenafgesneden, waarbijdan
nogbovendienjaarlijks van akker werd gewisseld. Oogstmethoden bestaande uit het
slaantegendearenofhetaftrekken vandearen,waarbijdeaartjes werdenopgevangen
ineenmand - methoden diezeerefficiënt zoudenzijn bij deoogst van morfologisch
wildegranen - zoudennietgeleidhebbentot eentoenemingvandefrequentie vande
taaiarige mutant.
Het verliesvaneeneffectief zaadverspreidingsmechanisme zietmenook bij andere
gewassen. Bij erwten enlinzen springt depeulbij rijpheid open enworden dezaden
eruitgeslingerd. Ietsdergelijks vindtplaatsbij dekapselsvanvlas,terwijl bij dewilde
stamvormvanhetmaanzaaddeporiënonderhetdekselvandezaaddoosopenspringen.
Volledig gedomesticeerde planten verschillen genetisch in diverseopzichten vande
wildevormen. Het meest fundamentele verschiltussen wildengedomesticeerd isveroorzaakt door demutaties van deallelen, die debrosheid van de aarspil of hetzich
spontaan openen van de zaaddozen bepalen. Degedomesticeerde plant isvoor haar
voortbestaanaandemensgebonden.Anderzijdskandemensnietmeerbestaanzonder
zijn cultuurgewassen.
Tenovervloedezij hieropgemerkt, dat cultuurgewassen niet perdefinitie geen efficiëntezaadverspreidingmeerhebben.Ditgeldtinfeitealleenvoorgewassendievanwegedezadengekweektwordenenwaarbijselectieinderichtingvaneenzovolledigmogelijke oogst van de zaden plaatsvond. Bij gewassen dievanwege de bladeren of de
onderaardse delen gekweekt worden, wasgeen selectiedruk ten gunstevan mutanten
met een ineffectieve zaadverspreiding. Dat dezeplanten zichin het algemeen zonder
dezorgvandemensnietkunnenhandhaven, komtdoorhetfeit datzebuitenhunnatuurlijkeverspreidingsgebiedzijngebrachten/of datdeselectieheeft geleidtotverminderd concurrentievermogen ten opzichtevan dewildeplanten. Eengewasdat zichna
hetopgevenvandecultuurwelheeft kunnen handhaven, isdewede(Isatistinctoria).
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Dezeplant, dieafkomstig zouzijn uitdesteppenvanZuidoost-Europa enWest-Azië,
werd vanaf hetbeginvandejaartelling inWest-Europa verbouwd vanwegedebladeren, waaruit eenblauwekleurstof bereid wordt. Nadat dezesoort indeLateMiddeleeuweneconomischeenbelangrijkerolhadgespeeld,gingzeinde16eeeuwsnelinbetekenisachteruittengevolgevandeconcurrentiemetindigouitZuidoost-Azie. Doorde
opkomst van de fabricage van kunstmatige aniline-kleurstoffen werd de cultuur van
Isatistinctoria in devorige eeuw geheel opgegeven. Deplant kan zich echter alsonkruid, o.a. in wijngaarden, handhaven.
Onderscheid tussen zaden van wilde en gedomesticeerde gewassen

Hetisindepraktijk onmogelijk geblekenenigszinsnauwkeurig vasttestellenwaar
enwanneermenbegonnenismethetverbouwenvangewassen.Eerstbijhet aantreffen
van plantenresten met de morfologische kenmerken van degedomesticeerde vorm is
menerzeker van, dat debetreffende plant opzettelijk werd verbouwd. Hoe kanmen
bij prehistorisch verkoold materiaal bepalen of men te doen heeft met resten vande
morfologisch wildeofvandegedomesticeerdevorm?Wanneervandegranen fragmentenvandeaarspilbewaard zijn, kan menveelalwelvaststellen of dezevan hetbrosse
of taaie type was. Daarnaast kunnen devruchten van beide vormen zich in vorm en
grootte vanelkaar onderscheiden. Alsvoorbeeld zijn in figuur 3deverkoolde graankorrelsvan wildeengedomesticeerde emmertarwe (Triticum dicoccoides enTriticum
dicoccum), afkomstig uiteenzeervroegelandbouwnederzetting inhetzuidoostenvan
Turkije,afgebeeld. Ookdevruchtenvanwildeengedomesticeerdeeenkorentarwe(Triticum boeoticumen Triticummonococcum)zijn morfologisch van elkaar te onderscheiden.Bijdewildeerwtisdezaadwandruw,terwijldecultuursoorteengladdewand
heeft. In andere gevallen moet het onderscheid gebaseerd zijn op degrootte van het
zaad, zoalsbij linzeenvlas,waarbij degedomesticeerde vormen zichdoor gemiddeld
grotere zaden van dewilde soorten onderscheiden.
Eriseerdergesteld,datmeneerstbijhetaantreffen vanalszodanigherkenbaregedomesticeerdevormenmetzekerheid kanconcluderendatakkerbouwbedrevenwerd.De
vraagof menineengegeven omstandigheid temakenheeft meteeninhet wildverzameldgewasofmetdeverbouwvaneenmorfologisch wildeplantisgeenszinspuurtheoretisch. Een praktisch voorbeeld van dit dilemma vormen deverkoolde graankorrels
vanwildeeenkorentarweintweenederzettingen inhetnoorden vanSyrië,namelijk in
Tell Abu Hureyra (Hillman, 1975) en in Tell Moureybit (Van Zeist, 1970), aan de
Eufraat gelegen,opeenonderlingeafstand vancirca30km(figuur lf). Debeidenederzettingen omvatten te zamen deperiode van circa 9000tot 7500v.Chr. Er zijn geen
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Fig. 3. (a) Triticum dicoccum (gedomesticeerde emmertarwe). (b) Thticum dicoccoides (wilde
emmertarwe). Verkoolde graankorrels uit Cayönü, Zuidoost-Turkije (7500-7000 v.Chr.). Bij de
gedomesticeerde emmertarwe zijn de vruchten in omtrek spoelvormig, terwijl bij de wilde vorm
de zijkanten min of meer evenwijdig lopen. Daarnaast isde rug bij de cultuurvorm veel sterker
gebogen dan bij de wilde vorm. Naar Van Zeist (1972).

resten van gedomesticeerde planten of dieren aangetroffen. Dewildeeenkorentarwe is
vandetweezadigevorm, Triticum boeoticum ssp.thaoudar. Inhet gebied vande beide
nederzettingen groeit thans geenwildeeenkoren, omdat het klimaat tedroog is. Indien
deeenkorentarwe in het wild werd verzameld, moesten de bewoners van Abu Hureyra
en Moureybit dit ver van huis doen, hetgeen transportproblemen met zichmee bracht.
Hulman (1975) is de mening toegedaan, dat de wilde eenkorentarwe ter plaatse werd
verbouwd. Het feit, dat 1500jaar cultivering nogniet had geleid tot een waarneembare
verandering indemorfologie van devruchten, zou verklaard moeten worden uit degevolgde wijze van oogsten.

Opgraving van denederzetting van Niederwil bij Frauenfeld (noordoostelijk Zwitserland) (ca.
3700-3625v.Chr.).Dezewasaangelegdopdrassigmeerbodemsediment. Dehuizenzaktenhierin
weg,zodatmengedwongenwastelkensnieuwevloerenopdebestaandeteleggen.Plaatselijk kon
eenpakketvan 10bovenelkaargelegenvloerenwordenvastgesteld. Inhetvochtigemilieubleef
organisch materiaal goedbewaard, zoalsdevloer en delen van dewand van dit huis. Behalve
verkooldegranenwerdenindewoonlagenveelniet-verkooldezadenenvruchten,zowelvancultuurgewassen alsvan wildeplanten, aangetroffen.

Opgraving van het Heveskesklooster opeenterp bij Delfzijl. Opde foto zijn dezodenwanden
vaneenhuis uit de 10e- 11eeeuwna Chr. tezien. Deronde zwartevlek in het huis iseenput
uiteenlatere periode. In deterpen zijn devoorwaarden voor deconservatie van plantenresten
gunstig:vochtig milieu afgesloten van delucht. Naast verkoolde resten (meestgranen)worden
niet-verkooldezadenenvruchtentalrijk aangetroffen. Dezemakenheto.a.mogelijkdevegetatie
in deomgeving van denederzetting te reconstrueren.
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Verspreiding van landbouw over Europa

De oudste, tot nu toe te voorschijn gekomen resten van gedomesticeerde planten,
d.w.z.vanplantenrestendieopmorfologische grondenwordentoegeschrevenaancultuurgewassen,gaanterugtotdeeerstehelft vanhet8emillenniumv.Chr.,totdeperiode7500-8000v.Chr.Circatweeduizendjaar later, omstreeks6000v.Chr.werdenover
een groot gebied in het Nabije Oosten landbouwnederzettingen aangetroffen (figuur
lf) enkondendeboeren overeenaanzienlijk assortiment landbouwgewassen beschikken:
- Triticum monococcum(eenkorentarwe)
- Triticum dicoccum (emmertarwe)
- Triticum durum/aestivum(macaroni-/broodtarwe (vrij-dorsende tarwe))
- Hordeumdistichum(tweerijige gerst)
- Hordeum vulgare (meerrijige gerst)
- Hordeum vulgare var. nudum (naakte (vrij-dorsende) gerst)
- ISecale cereale (rogge)
- Lens culinaris (linze)
- Pisumsativum(erwt)
- Vicia ervilia (linzewikke)
- Cicer arietinum (kekererwt (Spaanse erwt))
- Linum usitatissimum (vlas)
Naaraanleidingvandezelijstgewassenkanhetvolgendewordenopgemerkt.Bijde
eenkoren- en emmertarwe zijn degraankorrels omgeven door stevige hulvliezen, die
moeilijk teverwijderen zijn. Ditzijnzogenaamdebedektetarwesoorten. Bijdebroodtarwe,diethansalgemeeninEuropawordtverbouwd,zittenderijpegraankorrelsmin
ofmeerlosindearen.Bijhetdorsenkomendenaaktegraankorrelsvrij; menspreekt
vaneenvrij-dorsende tarwe.Broodtarwe heeft geenwildestamvader, dochdezesoort
is een allopolyploïde van emmertarwe en de grassoort Aegilopssquarrosa (Ae.tauschii). De eveneens vrij-dorsende Triticumdurum is een mutant van T.dicoccum
(figuur 4).Hetisnognietgelukt deverkooldegraankorrelsenandererestenvanbeide
vrij-dorsende tarwesoorten van elkaar te onderscheiden. Naast de bedekte twee-en
meerrijigecultuurgersten,waarbijdehulvliezenmetdegraankorrelszijnvergroeid,komen ook hier vrij-dorsende vormen voor, dezogenaamde naakte gersten.
Hetwasomstreeks6000v.Chr.dat delandbouwzichvanuithaar kerngebiedinhet
Nabije Oostenindiverserichtingenginguitbreiden. Deverspreidingvanlandbouwen
landbouwersoverEuropaislangsdriehoofdrichtingen gegaan(figuur 5).DemeestdirectewegnaarMidden-enWest-EuropawasdemigratieroutedoordeBalkan.Viadeze
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Fig. 4. Ontstaan van Triticum durum en 7". aestivum.

routezijn deinhetNabije Oosten ontwikkeldecultuurgewassen diepinEuropa doorgedrongen. Ook de migratieroute door Oost-Europa en die via het Middellandse-Zeegebied en vervolgens noordwaarts hebben bijgedragen tot de prehistorische landbouw
inEuropa. Zoishetwaarschijnlijk, dat hetmaanzaad (Papaversomniferum), waarvan
dewildestamvorm(P.setigerum) vooralinhetwestelijk Middellandse-Zeegebied voorkomt, via Frankrijk naar West- en Midden-Europa gekomen is. De tuinboon (Vicia
faba), dieweluit het Nabije Oosten zou stammen dochveellater dan deanderegewassen daar in cultuur genomen is, zou zich eerst in westelijke richting door het Middellandse-Zeegebied hebben verspreid en daarna noordwaarts. De herkomst van pluimgierst (Panicum miliaceum) is nog onzeker, omdat de wilde voorvader niet bekend is.
Dezesoort zou uit Midden-Aziëkomen en het ligt daarom voor de hand, dat dit gewas
via Oost-Europa onze streken heeft bereikt.
Deuitbreiding over Europa vereistede nodige aanpassing van degewassen. Granen,
dievan nature thuishoren in streken met droge, warme zomers en betrekkelijk zachte,
regenrijke winters, werden belangrijke gewassen in West- en Noordwest-Europa met
zijn koele, vochtige zomers. Vooral gerst, die tot aan de poolcirkel wordt verbouwd,
iseenvoorbeeld vaneenplant meteengroot 'aanpassingsvermogen'. Nietallegewassen
van de vroege boeren uit het Nabije Oosten waren tot zeer vergaande adaptaties aan
andere klimaatsomstandigheden instaat. Kekererwt (Cicerarietinum) isbeperkt gebleventothetMiddellandse-Zeegebied; delinzewikke(Viciaervilia)isnietverder gekomen
dan Centraal-Europa, terwijl de linze (Lens culinaris) nog wel in het Rheinland (Rijnland) werd verbouwd doch niet meer in onze streken.
Naast deze aanpassingen aan de regionale klimaatsomstandigheden moest ook nog
adaptatieplaatsvinden aanvrijextrememilieus,waarinprehistorischeboerenzichsomtijds vestigden, bijvoorbeeld inhet ziltekustgebied. Door deautomatische selectie van
mutanten, diehet in denieuweomstandigheden goed deden, zal het genenbestand van
de cultuurgewassen aanzienlijke wijzigingen hebben ondergaan. Daarbij zal ongetwijfeld ook verarming zijn opgetreden, met andere woorden het verliesvan nuttige eigenschappen. Zo is bij primitieve tarwerassen een symbiose met de stikstofvormende
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Fig. 5. UitbreidingvandelandbouwvanuithetNabijeOostenoverEuropa.Inhetzwartaangegevengebiedkwamdecultuurvangewassenalstarwe,gerst,erwten,linzenenvlastotontwikkeling. Dit is ook het gebied waarin de wilde stamvormen van dezegewassen voorkomen. Omstreeks6000v.Chr. begondeuitbreiding vanlandbouw enlandbouwgewassen over Europa. In
westelijke richtingdoor hetMiddellandse-Zeegebied, waar delandbouw omstreeks4500v.Chr.
deoostkust van Spanje bereikt had. In noordwestelijke richting verspreidde delandbouw zich
door deBalkan. Omstreeks 4500v.Chr. hadden boeren zichopdelössgronden vanZuid-Limburg gevestigd. Overgenomen uit Van Zeist (1980).
bacterie Azospirillum gevonden (mondelinge mededeling R.A. Schilperoort).

Fruitteelt
Het iszeer waarschijnlijk, dat decultuur van vruchtbomen later isbegonnen dan de
verbouw van landbouwgewassen. Aanwijzingen voor de cultivering van olijf en dadel
inhet Nabije Oosten gaan terug tot het begin van het vierde millennium v.Chr., terwijl
druiven en vijgen zeker aan het einde van het vierde millennium gekweekt werden
(Zohary &Spiegel-Roy, 1975). Op genoemde tijdstippen werden deze vruchten in het
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Nabije Oosten gecultiveerd; het begin van dedomesticatie moet dus eerder plaatsgevondenhebben.Inditverbandishetinteressant, datvoorNeolithische nederzettingen
inMidden-Europa,vanafcirca3000v.Chr.,pruimepittenwordenvermeld.Hetbetreft
hiereenkleinevormvandekroosjespruim (Prunusdomesticassp.insititiavar.juliana).
Depruim komt vannaturenietinMidden-Europa voor.P. domesticaiseenallopolyploidvanP.spinosa(sleedoorn)enP.cerasifera(kerspruim),welkewildesoortwordt
aangetroffen inWest-AziëendeKaukasus.Decultuurpruim moet dusindezelaatste
gebieden zijn ontstaan om vervolgens naar Europa te worden gebracht.
Vandeinprehistorisch Europa aangetroffen appelsneemtmenmeestalaan, datze
inhetwildwerdenverzameld.Dewildeappeliseenoorspronkelijke boomindeEuropeseloofbossen. Indien echter depruim werdgekweekt, ishetniet uitgesloten dat dit
ookreedsmetdeappelhetgevalwas,zonderdatdaarbijdevruchtenzichonderscheidden van die van dein het wild voorkomende appelbomen.
De in prehistorisch Europa aangetroffen kersepitten zijn van de wilde zoete kers
(Prunusavium).Dedruivepittenuitprehistorischenederzettingen inMidden-enZuidoost-Europa, waar de druif van nature voorkomt, zijn allen van de wilde soort. De
druivecultuur verspreiddezichvanuit het Nabije Oosten naar Griekenland (3emillenniumv.Chr.)envervolgensnaarhetwestelijk Middellandse-Zeegebied (2emillennium
v. Chr.).
InWest-Europa zaldefruitteelt tot aan deMiddeleeuwen economisch geenrolvan
betekenis gespeeld hebben. Pas vanaf circa 1000n. Chr. treft men in nederzettingsresten een groter assortiment gecultiveerde vruchten aan, zoals peer, mispel, perzik,
meikers, pruim en walnoot.
Medicinale planten

VandeinprehistorischetijdinCentraal-enWest-Europaverbouwdegewassen,mag
slaapbolof maanzaad (Papaversomniferum)totdemedicinaleplantengerekend worden.Hoewelditgewasnaarallewaarschijnlijkheid primairvanwegedeolie-houdende
zadenwerdverbouwd,magaangenomenworden,datmeninprehistorischetijdbekend
was met de narcotische eigenschappen van het melksap, dat gewonnen kan worden
doorinsnijdingen temakenindenognietrijpevruchtkapsels.Aantalrijke inhetwild
voorkomendeplantenwordteengeneeskrachtigewerkingtoegeschreven,ditnogaleens
tenonrechte.Vanplantenmeteenwetenschappelijkaangetoondegeneeskrachtigewerking zijn diversesoorten in prehistorische nederzettingen vertegenwoordigd, bijvoorbeeldAchilleamillefolium (gewoonduizendblad),Arctiumlappa(groteklis),Artemisiavulgaris(bijvoet),Hyoscyamusniger(bilzekruid),Lycopuseuropaeus(wolfspoot),
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Plantago lanceolata (smalle weegbree) en Solanumdulcamara (bitterzoet).
Devraag,inhoeverrepotentieelgeneeskrachtige kruiden inderdaad alszodanigzijn
gebruiktinvroegertijd, moetinzijnalgemeenheid onbeantwoord blijven. Ineenenkel
geval geeft de omstandigheid, waaronder archeologische plantenresten voorkomen,
aanleiding teveronderstellen, dat het geneeskruiden betreft. Zo heeft Knörzer (1970)
inhet Romeinsemilitaire kamp(Castellum)vanNeuss(Rheinland)inmonsters opde
plaatsvanhetziekenhuis(Valetudinarium)diversegeneeskrachtigekruiden aangetroffen, o.a. stengel-enbladrestenvan Centauhumumbellatum (duizendguldenkruid)en
Thymusserpyllum (tijm), en zaden van Hyoscyamusniger(bilzekruid),Hypericum
perforatum (St.-Janskruid), Verbena officinalis (ijzerhard) en Trigonella foenumgraecum(fenegriek). Sommige van deze gewassen werden waarschijnlijk reeds ter
plaatse gekweekt. Het is hier dus de archeologische context, in een ruimte van het
hospitaal, die doet vermoeden dat de betreffende planten alsgeneesmiddel dienden.
Keukenkruiden

Inhet wild komen diverseplanten voor diemenbenut kan hebbenbij debereiding
vangerechtenterverhogingvandesmaak ofdegeur.Ookhierisnietbekendinwelke
matedeprehistorischemensplantenvoorditdoelheeft gebruikt.Bewijzenvoordeverbouwvankeukenkruidentreft meneerstaanindehoog-ontwikkeldecultureninEgypteenMésopotamie.ZowerdeninTelled-DêrinMésopotamievrijgroteaantallenverkoolde zaden van koriander (Coriandrum sativum)en komijn (Cuminum cyminum)
enveelverkooldeknoflookteentjes (Alliumsativum)aangetroffen inderestenvaneen
gebouw, dat omstreeks 1630v.Chr. door brand werd verwoest (Van Zeist, in druk).
Literaire bronnen bevestigen het economische belang van knoflook inMésopotamie,
welke plant daar bijna dagelijks werd gebruikt in de keuken. Ook uit Egypte wordt
knoflook vermeld;verdroogderestenvanknoflook zijn aangetroffen inenkelegraven
uitdeperiodena 1850v.Chr.(NieuweRijk)enookkomenkleimodellenvan knoflook
voor.ZadenvankorianderenkomijnzoudeneenenkelemaalzijngevondeninEgyptischegraven(Darbyetal., 1977).Literairebronnen over keukenkruiden inEgyptezijn
inzoverreonbetrouwbaar, datdevertalingvandebetreffende namenvaakonzekeris.
De Romeinen hebben keukenkruiden als koriander, dille (Anethum graveolens),
venkel(Foeniculum vulgare)enbonenkruid (Saturejahortensis)naarWest-Europagebracht. Uit het bovengenoemde castellum van Neusskwamen ook verkoolde teentjes
knoflook te voorschijn.
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Wilde voedselplanten

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de in vroeger tijd verbouwde gewassen. Vanzelfsprekend heeft menookdewildeflora geëxploiteerd opvoormenselijkeconsumptiegeschikteprodukten.Vóórdeinvoeringvanakkerbouw wasmenvoor plantaardig
voedselzelfsgeheelafhankelijk vanwildeplanten.Talrijk zijnookdeethnobotanische
gegevens over deexploitatie van wildeplanten in dehistorische tijd. Potentiële wilde
voedselplantenzijn zeertalrijk, dochhetisindemeestegevallennietmogelijk meteen
redelijkematevanzekerheidvasttestellen,welkesoortendaadwerkelijk doordemens
invroegertijd werdengeëxploiteerd. Debestekansenomhetprehistorisch gebruikervantekunnen aantonen, maken desoorten waarvan dezaden of vruchten verzameld
werdenalsvoedsel.Welkewildeplanten menbenut heeft vanwegedegroenebladeren
(bladgroente) of deonderaardse delen (wortels, knollen, rhizomen) kan alleen inuitzonderingsgevallen wordenvastgesteld. Zo'n uitzondering vormen deverkooldestengelknollenvanArrhenatherumelatiuswax. tuberosum(Fransraaigras),welkeinenkele
prehistorische nederzettingen inEngeland (omstreeks 1000v.Chr.) werden aangetroffen (Godwin, 1971).
Hiernazullenenkelevoorbeeldenwordengegevenvanwildezadenenvruchtenwaarvanhetgebruik door deprehistorische mens konworden aangetoond. Wezullenons
daarbij beperken tot West- en Midden-Europa.
Hazelnoten moeteneconomisch eenbelangrijke rolgespeeldhebben. Restenvande
schalenvandehazelnoot zijn inveleprehistorischenederzettingen aangetroffen. Inde
Middeneuropese meeroevernederzettingen kon worden vastgesteld, dat de schalen
opengebroken waren,dusweggegooid naconsumptievandeinhoud. Hazelnoten zijn
zeer voedselrijk en bovendien kunnen zegemakkelijk bewaard worden.
Eikelszullenookeenrolhebbengespeeldindevoedingvandeprehistorischemens.
Uitverschillendeprehistorische nederzettingen worden eikelsvermeld. Dezevruchten
zijn voedzaam; naast zetmeelbevatten ze4-5% (w/w)veten7-8%proteïnen (Brouk,
1975).Eikels waren het basisvoedsel van Indianen in Californie, en in West-Europa
vormdenzeinhistorischetijd eensubstituutvoorgraanintijden vanhongersnood.De
tannine, diedebittere smaak veroorzaakt, kan verwijderd worden door roosteren of
kokenvandegeschildeeikelsofdoorhetpulpvaneikelsuittewassenmetwater.Enkelemalenwerdenverkooldeeikelsgevondenineenkuilmethoutskool enenigestenen.
Waarschijnlijk betreft het hier prehistorische roosterkuilen.
Vanmeerdangewoneinteressezijn derestenvandewaternoot (Trapanatans),die
o.a.werdenaangetroffen ineenopcirca5000v.Chr.gedateerdenederzettingvanvoedselverzamelaarsaandeLeijenindeprovincieFriesland. Degrote,gestekeldevruchten
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Fig. 6. Recentevruchtenvan Trapanatans(waternoot).Inverkooldetoestandzijnmeestalleen
de stekels bewaard gebleven.
vandewaternoot bevatten veelzetmeel(figuur 6). Trapanatans, eenplant van ondiepe
merenenstillerivierbochten, komtthansinWest-Europa nietmeervoor; desoort moet
vroeger een veel groter verspreidingsgebied gehad hebben.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat in Jutland in de voor-Romeinse en Romeinse
Ijzertijd (circa400v.Chr. -400n.Chr.) dezaden van melganzevoet (Chenopodium album), duizenknoop (Polygonum lapathifolium) en spurrie (Spergula arvensis) werden
verzameld ter bereiding van voedsel voor de mens. Dit mag worden geconcludeerd uit
deomstandigheden waarin deverkooldezaden indenederzettingsresten voorkwamen.
Zo werden in de resten van een afgebrand huis drie gescheiden voorraden verkoolde
zaden gevonden: 3570mlgerst, 12 800mlhaver en 1670ml Chenopodium album. Andere voorbeelden zijn een potje met 1000 ml zaden van Polygonum lapathifolium en
een ander met 5600 ml spurriezaad (Helbaek, 1954, 1960). Bovengenoemde soorten
kwamentalrijk voor opbraak liggendakkerland. Daarnaast moeten Chenopodium album en Polygonum lapathifolium ook op andere ruderale standplaatsen in de omgevingvanmenselijke woonplaatsen zeeralgemeen zijn geweest. Dezadenvan melganzevoet werden nogtot in de vorige eeuw in het zuidoosten van Rusland verzameld in tijden van hongersnood. Van rogge, waaraan zaden van de melganzevoet waren toegevoegd, werden zogenaamde hongerbroden gebakken (Neuweiier, 1905).
Nu treft men dezaden van Chenopodium album, Polygonum soorten enandere potentiële wilde voedselplanten in nederzettingen wel vaker talrijk aan, maar uit de archeologische context kan maar zelden worden afgeleid, dat de betreffende zaden met
opzet werden verzameld.
Wilde vruchten dragen weinig bij aan de energiebehoefte, doch zevormden weleen
welkome afwisseling in het dieet van de prehistorische mens. Dat men wilde vruchten,
zoals braam, framboos, aardbei en vlier, inderdaad op grotere schaal heeft geplukt,
blijkt vooral uit deMiddeneuropese meeroevernederzettingen, waar depitten van deze
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Fig. 7. Verkooldehalveappeltjes uitNiederwil,Zwitserland(circa3000v.Chr.).Uithetfeitdat
deschilvandeappeltjesoverhetsnijvlakgekruldis,kanwordengeconcludeerddatdegehalveerde appeltjes gedroogd waren voordat zeverkoolden.
vruchten in grote aantallen zijn aangetroffen. De wilde appel werd overal in West- en
Midden-Europa verzameld inprehistorische tijd (misschien ook alaangeplant), terwijl
er ook duidelijke aanwijzingen zijn voor de consumptie van wilde kersen (Prunus
avium), sleedoornbessen (Prunusspinosa), meidoornvruchten (Crataegusmonogyna) en
rozebottels. Vruchten hebben het nadeel, dat zezonder specialebehandeling niet lange
tijd bewaard blijven. Inditverband ishetinteressant, dat erbewijzen zijn voor het drogenvanwildeappeltjes inprehistorischetijd. ReedsindeNeolithische meeroevernederzettingen van Centraal-Europa worden verkoolde gehalveerde appels aangetroffen,
waaraan men kan vaststellen dat zegedroogd waren voordat zeverkoolden (figuur 7).
Cultuurgewassen in Nederland
Het gewassenassortiment van de prehistorische en vroeg-historische boeren in Nederland heeft indeloop der eeuwen nogal wat veranderingen ondergaan. Dit komt tot
uiting in figuur 8, waarin een overzicht wordt gegeven van het voorkomen van landbouwgewassen in de periode van 4500 v.Chr. tot 1000 n.Chr. Bij het beoordelen van
dit overzicht dienen enkele punten in het oog te worden gehouden. Onze kennis over
in vroeger tijd verbouwde gewassen is nog fragmentair. Over perioden waaruit (nog)
weinig prehistorische nederzettingen zijn onderzocht, zijn weuiteraard slecht geïnformeerd. Maar ook voor perioden die archeologisch redelijk goed bekend zijn, is onze
kennisvan decultuurgewassen nogverrevan volledig. Daarnaast zijn inhet verkoolde
plantenmateriaal, zoals reeds opgemerkt, de belangrijkste bron van inlichtingen over
cultuurgewassen in vroeger tijd, de granen relatief goed vertegenwoordigd, terwijl de
kansen om verkooldeolie-houdende zaden enpeulvruchten aan tetreffen veel geringer
zijn. Verder dienteropteworden gewezen, dat devoor eenbepaaldeperiodevastgestel-
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Fig. 8. Cultuurgewassen in prehistorisch en vroeg-historisch Nederland. Dejaartallen indeze
figuur en elders in dit hoofdstuk zijn conventionele (niet-gecorrigeerde) C14 (radio-actieve
koolstof-dateringen. Tussen kalenderjaren (zonnejaren) enC14-jaren kunnen vrij grote afwijkingen voorkomen. Met behulp van de jaarringchronologie is het mogelijk voor de laatste
6000-7000jaar conventioneleC14-getallentecorrigeren.Dezecorrectieszijn hierniettoegepast.
Eenstippellijn geeft aan, dat hetgewasvoor debetreffende periode niet voor ons land isvastgesteld. Gewijzigd naar Van Zeist (1980).
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degewassennietallemaalinelkenederzettingverbouwdbehoeventezijn.Erwarenregionaleverschillen,diebepaaldkunnenzijndoorbodemfactoren ofmisschienookwel
door traditie.
DevroegsteboereninNederland woondenopdelössgrondenvanZuid-Limburgen
behoorden tot debandkeramische cultuur. Hetgewassenassortiment vandezeboeren
komt overeenmetdat van hunbandkeramische collega's uithetaangrenzendeRheinland, dat archeobotanisch beter is onderzocht dan Zuid-Limburg. De bandkeramischecultuur strektezichuit overhetgehelelössgebied van Midden-Europa. Ondanks
dearcheologische uniformiteit vandezecultuur constateert menregionale verschillen
indeverbouwdegewassen(Willerding, 1980). WatZuid-LimburgenhetRheinlandbetreft vallen twee dingen op. Alleen voor dit gebied van de bandkeramische cultuur
wordtmaanzaad vermeld, terwijl gerstgeheelafwezig is.Opgrondvandewandstructuurvandeverkooldemaanzaden isdemeninggeopperd(Knörzer, 1971),dat hethier
dewilde soort, Papaversetigerum, betreft en niet degedomesticeerde vorm Papaver
somniferum.VolgensHammer&Fritsch(1977)zijndezadenvanbeidesoortenechter
nietmetzekerheidvanelkaar teonderscheiden (wordenthansook alséénsoortopgevat:P.somniferumssp.setigerumenssp.somniferum).Wathetookzij,dewildevoorvadervanhetmaanzaad komtvannatureinWest-Europa nietvoor,enhetmaanzaad
in de bandkeramische nederzettingen wijst dan ook op decultivering van ditgewas.
Daarhetmaanzaadviadewestelijke migratieroute(figuur 5)inonzestrekenaangekomenmoet zijn, ishet niet alteverbazingwekkend desoort inhet meest westelijkegedeelte van het verspreidingsgebied van de bandkeramische cultuur aan te treffen.
Voorhet opvallendeontbreken vangerstinZuid-Limburgenhet Rheinland isgeen
enigszinsvoor dehand liggendeverklaring tegeven.Inandere delenvanhetverspreidingsgebied van debandkeramische cultuur werd welgerst verbouwd. Gerst behoort
traditioneel tot degewassen van de Neolithische boeren; het maakte deel uit van het
gewassencomplexdatzichmetdetechniekvandeakkerbouwvanuithetNabijeOosten
overEuropa verspreidde.Debodeminhet Rheinland enZuid-Limburg waszekergeschikt voor deverbouw van gerst eninjongere prehistorische tijd wasgerst daar dan
ook een belangrijk gewas.
De vrij-dorsende broodtarwe, Triticum aestivum(figuur 9), moet omstreeks 3000
v.Chr. op grote schaal zijn verbouwd in Midden-Europa. In West-Europa wordt
broodtarwewelaangetroffen inprehistorische nederzettingen, dochditgewasspeelde
toenmeestslechtseenondergeschikterol.Vandetarwesoortenbleefemmertarwe, Triticumdicoccum (figuur 10),verreweghetbelangrijkst. DelateuitbreidingvandeverbouwvanbroodtarweinWest-Europazouinverband kunnenstaanmetdegesteldheid
vanhetakkerland. Dezetarwesoort stelthogeeisenaandebodem.Voordezandgron-

30

Fig. 9. (linksboven). Triticum aestivum (broodtarwe) uit Maastricht (eerste eeuwen n.Chr.).
Fig. 10. (rechtsboven).Triticumdicoccum(emmertarwe)uitErmelo(circa500v.Chr.).Hetverschil in vorm tussen degraankorrels van beidetarwesoorten is duidelijk tezien.
Fig. 11. (midden, links). Naakte gerst Hordeum vulgare var. nudum) uit Emmen (circa 600
v.Chr.).
Fig. 12. (midden, rechts). Bedekte gerstHordeum vulgare) uit Zijderveld, Betuwe (circa 1400
v.Chr.).Bijdebedektegerstzijndehulvliezennogaanwezig.Karakteristiekvoordenaakte(vrijdorsende) gerst iso.a. dedwarsrimpeling op het oppervlak van degraankorrels.
Fig. 13. (onder). Rogge (Secale cereale) uit Odoorn (vroegemiddeleeuwen).
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den betekent dit eenvrij zwarebemesting, waaraan men in prehistorische tijd niet kon
voldoen, terwijl devan nature vruchtbare, zware kleigronden met de toen ter beschikking staande middelen vaak niet ontgonnen konden worden.
Na 1500 v.Chr. traden belangrijke wijzigingen in het gewassenassortiment op. Zo
werd de vrij-dorsende naakte gerst (figuur 11)geleidelijk vervangen door de bedekte
gerst (figuur 12).Na 500v.Chr. werd in ons land naakte gerst niet of nauwelijks meer
verbouwd. Pluimgierst (Panicum miliaceum) zalindetweede helft van het tweedemillennium v.Chr. inonzestreken zijn geïntroduceerd. Ditgewasmoet indeIjzertijd (700
v.Chr. -400n.Chr.) een vrij belangrijke rol gespeeld hebben. In Middeleeuwse graanvondstenisgierst,dieook oparmegrondennogeenredelijke oogstgeeft, niet vertegenwoordigd. Het kanzijn dat een klimaatsverandering, met nameeenkoeleren vochtiger
klimaat, deverbouw vangierstinonzestreken nietmeerlonend maakte. Indit verband
is het misschien veelzeggend, dat in Engeland nooit gierst werd verbouwd.
Van deinfiguur 8voor deperiode 500v.Chr. tot het beginvandejaartelling vermelde gewassen kon voor spelttarwe (Triticum spelta) en erwt (Pisum sativum) eerst onlangs worden vastgesteld, dat ze in die tijd in Nederland werden verbouwd (Bakels &
Van der Ham, 1980). Beide gewassen waren voor deze periode wel reeds uit andere
Westeuropese landen bekend. In dit verband mag verwacht worden dat bij voortgezet
onderzoek ook de kleinzadige variëteit van detuinboon, Viciafaba var. minor (duiveboon), nog wel eens vroeger wordt aangetroffen dan is aangegeven in figuur 8. Ook
deze soort wordt in deons omringende gebieden vrij veelvuldig vermeld voor de voorRomeinse Ijzertijd.
Spelttarwe is, evenals eenkoren- en emmertarwe, een bedekte tarwesoort. Deze
soort, diethans nog maar sporadisch wordt geteeld, groeit opzwarezowel alsop lichte
bodem. Zeisweinig gevoelig voor koude, wind en ziekte. Bovendien levert spelttarwe
meelvanuitstekende kwaliteit. Om diereden was Triticum speltazeergeliefd bijdeRomeinen, die speltmeel gebruikten voor het maken van gebak e.d.
Secundaire cultuurgewassen
Van de in figuur 8opgevoerde gewassen zijn haver (Avena sativa) en rogge (Secale
cereale)veellaterdantarweengerst eenrolgaan spelenindeeconomievandeprehistorische boeren in Centraal- en West-Europa. Duidelijke aanwijzingen voor de verbouw
van rogge (figuur 13) in Midden-Europa gaan terug tot 1800-1500 v.Chr.; in WestEuropa werd, aanvankelijk opzeerbescheiden schaal,roggevanaf circa500v.Chr. verbouwd. Degrote expansievan deroggeverbouw vond inWest-Europa eerst inde Middeleeuwen plaats en isnauw verbonden met een verandering inde methode van akker-

