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Congres

”Early man in island environments”

Paul Sondaar

Heel weinig is bekend over hoe de eerste

mensen zeeën overbrugden. Het is bekend dat

de eerste mensen zo'n 50.000 jaar geleden

Australië koloniseerden, maar wat hun route

was, is een grote vraag. Door de nu op Sar-

dinië gevonden bewijzen dat er reeds lang

een mens op dit eiland leefde, begonnen we

aanwijzingen te krijgen over de tijd waarop

deze mens op het eiland kwam en hoe hij in

het eilandmilieu leefde.

De bedoeling van het congres was om speci-

alisten bij elkaar te brengen om van ge-

dachten te wisselen over de problematiek:

hoe kwamen mensen op eilanden en hoe

overleefden ze daar? Paleontologen, geolo-

gen, anthropologen en archeologen zouden

hierbij betrokken worden. De paleontologen

voor de gegevens over de verschillen tussen

de milieu's van het eiland en het vaste land.

De geologen en geomorphologen om te bezien

hoe de zeespiegelveranderingen invloed had-

den op de grootte van het eiland en de af-

stand tot het vasteland. Anthropologen om te

bezien hoe eilandmensen verschillen van

vbastelandmensen. Archeologen om de indus-

trie en de economie van eilandmensen te

bespreken.

De opzet van het congres om onderzoekers

uit verschillende disciplines bijeen te bren-

gen, slaagde uitstekend. Er waren meer dan

200 deelnemers uit alle delen van de wereld

en er waren meer dan 110 voordrachten.

De excursie naar de grot Corbeddu en het

diner in de vallei na afloop - waar de 300

gasten zich te goed deden aan de op tradi-

tionele wijze geroosterde biggen - vormden

hoogtepunten van dit congres.

Van 25 september tot 2 oktober 1988 werd in

Oheina, Sardinië een congres georganiseerd,
waarin het onderzoek dat door Gerard Klein

Hofmeijer in dit nummer beschreven wordt

centraal stond.

Niet alleen onderzoekers houden zich bezig

met de geschiedenis van de mens en het mi-

lieu waarin hij leefde; dit thema interes-

seert een veel breder publiek.


