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Een archeologisch reactie
Met het verschijnen van
Frans Vera's proefschrift
"Metaforen voor de
wildernis" wordt nog eens
opnieuw voeding gegeven
aan een discussie over
Atlantische
bosontwikkeling waarover
de standpunten min of
meer bekend zijn. Vera
heeft voordien al in ruime
mate zijn standpunt
uitgedragen. Een belangrijk
deel van Vera's proefschrift
gaat in op twee mogelijke
manieren van uitleg van de
geschiedenis en vorm van
de Atlantische bosvegetatie
in (NW)Europa, (ca. 7500 5000 ongecalibreerde " C
jaren vóór heden). Een
visie die door Vera niet
gedeeld wordt, destilleert
hij uit het werk van de
Deense palynologen
Iversen en Troels-Smith.

schap had en dat dit karakter
werd veroorzaakt door een aantal
soorten herbivoren. Deze dieren
hielden door het begrazen van
jong hout het bos open. Bosontwikkeling kon dan plaats vinden
via sleedoornstruwelen die bescherming tegen vraat boden.
Dergelijke ontwikkelingen zijn nu
bijvoorbeeld in het -overigens antropogene- Börkener Paradies,

vlak over de Duitse grens, te zien.
Vera's uitleg heeft praktische
consequenties daar waar het beheer van natuurterrein betreft en
waar de 'natuurlijke' toestand
geïmiteerd wordt door begrazing
met primitieve veerassen.
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Twee standpunten
De twee standpunten, Iversens
gesloten loofbos en Vera's ge-

Vooral Iversen concludeerde
destijds uit Deense pollendiagrammen, dat het Atlantisch bos
gekenmerkt werd door hoogopgaand gesloten bos bestaande
uit loofwerpende soorten met een
lange omlooptijd. Vera is van mening, dat de bosvegetatie in die
periode van het klimaat-optimum
(de gemiddelde julitemperatuur
wordt 2 graad hoger getaxeerd
aan het voorkomen van de moerasschildpad tot in Zuid-Zweden)
het karakter van een parkfandBoven: Parkachtig landschap in het
Borkener Paradise (Duitsland) met
uit doornstruwelen opkomende
bomen als beeld van hoe de
prehistorische vegetatie eruit kan
hebben gezien.
Onder. Hetzelfde gebied met, door
middel van wortelopslag in het
grasland voorschrijdende
sleedoorn. (Foto's: F.W.M. Vera)
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moeten worden. Beide standpunten berusten nu op een verschillende uitleg van hetzelfde materiaal.

Stuif meelcorrecties
Aanvankelijk werden op de pollenwaarden van bepaalde typen,
waaronder dat van de hazelaar
correcties toegepast. Daarnaast
betrok men de percentages van
de stuifmeeltypen op een som
van typen die alleen het boompollen inhield. Het kruidenpollen
werd op die som betrokken. Dat
betreft alleen een manier van
presenteren en zou hoogstens
een visuele misleiding inhouden.
In feite geeft de Deen Andersen
in zijn onderzoek al aan dat correcties ten dienste van de vertaling van stuifmeel in termen van
vegetatie, slechts voor locale
(moderne) situaties gelden en in
een andere situatie al weer anders zijn.
Overigens wordt, in tegenstelling
tot wat Vera stelt (p. 82), de hazelaar door veel onderzoekers al
dertig jaar lang niet buiten de
pollensom gehouden.
Het verschil in stuifmeelspectra
van Atlantische origine en die
van Subboreale herkomst is eigenlijk zeer opvallend. Zo gauw
zich begrazing met tamme runderen voordoet, een conclusie uit
de archeologische bron, treden
lichtminnende soorten als Smalbladige weegbree en Veldzuring
op. Hadden oerossen een parklanschap gecreëerd, dan zou dit
ook de productie van dergelijke
stuifmeeltypen tot gevolg gehad
hebben.

Archeologische informatie

schakeerde parkbos. staan tegenover elkaar. Vera laat het bewijsmateriaal de revue passeren
dat aan de klassieke pollenanalyse ontleend is en tracht daar

zwakke punten in te vinden. Deze
uitleg is inderdaad vaak verouderd en niet vreemd aan cirkelredenering, maar daar zouden harde gegevens tegenover gezet
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Informatie over de omstandigheden op het Pleistoceen van
Noord-Nederland gedurende het
Atlanticum en de tijd ervoor en
erna, bijvoorbeeld van Waterbolk, mag hier niet ontbreken.
Waterbolk toetste het nagenoeg
ontbreken van
Mesolithische

Themanummer: "Metaforen voorde wildernis. Eik, hazelaar, rund en paard"

Subfossiele eik die uit de Waal bij
Nijmegen is opgebaggerd
(foto. F, W. M. Vera).

menselijke activiteit op
het
Drents plateau gedurende het
Atlanticum aan de spreiding van
1
"C dateringen van houtskool uit
kampvuurtjes. Tijdens het Atlanticum zelf was er geen menselijke aanwezigheid, wel daarvoor
en daarna. Eventuele Atlantische
menselijke activiteit speelde zich
af langs meren, rivieroevers of
kustgebieden, waar wel een zekere dynamiek te vinden was met
bejaagbaar wild. Het ontbreken
van jagers in Drenthe en het uitsterven van de fauna van
Sjaelland (Aaris-Sorensen) vertoont opvallende paralellen. De
bereikbare biomassa was voor
herbivoren kennelijk te gering in
het bos.
Zo kunnen meer archeologische
gegevens naar voren gebracht
worden, zoals de tien meter lange Deense Mesolithische lindeboomstamkano's. Dergelijke stammen konden alleen verworven
worden uit hoog opgaand bos.
Momenteel kan het museum in
Roskilde nergens in Europa zo'n
stam vinden om een kano na te
bouwen.
De dendrochronologe
Esther
Jansma vindt vrijwel steeds subfossiele bomen met rechte stammen zonder zijtakken. Daarbij
gaat het evenwel om natte standplaatsen waar hout geconserveerd werd. De spaarzame boom
met zijtakken, die groot geworden is in een open situatie, komt
slechts in klein aantal voor. In dat
verband is Vera's aandacht voor
de verjonging van eik en hazelaar interessant. Deze soorten
moeten zich natuurlijk op de een
of andere manier hebben kunnen

voortplanten, hoewel het daarbij
geen wet is dat de 'present' de
sleutel is tot de 'past'. Zolier &
Haas (1995) merken op, dat de
open ruimte niet meer hoeft te
bedragen dan 5-10% van het totaal om voldoende verjonging te
garanderen. Deze percentages
zouden het binnenland van
Noord-Nederland niet aantrekkelijk genoeg gemaakt hebben voor
wild en jagers tijdens het Atlantikum.
Opvallend is dat Vera het gedrag
van de hazelaar in Europa gedurende het Holoceen niet binnen
de antropogene sfeer trekt. In de
voorgaande interglacialen kwam
de eik eerder tot ontwikkeling
dan de hazélaar en voor de ZuidEuropese gebieden gaat dat ook
in het Holoceen op. NoordwestEuropa zag echter een explosie
van hazelaarstuifmeel in het Boreaal. Deze uitbreiding wordt onder meer in verband gebracht
met verspreiding door de Mesolithische mens (Smith 1970,
Bottema & Walsweer 1997). De
vroege bewoners worden op dat
moment als jager/verzamelaar
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gekenschetst en zij zouden een
potentieel verzamelobject als de
hazelaar gestimuleerd hebben.
Men moet zich daarbij realiseren
dat het Nabije Oosten toen al
1000 jaar reguliere landbouw
kende.
Om een uitgebreide discussie op
gang te brengen is het zaak, dat
Vera's werk in het Engels vertaald wordt. Nu is het een Nederlands onderonsje.
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