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Op 17 april 2009 vond Sander Schouten op het strand bij Hoek van Holland

een klein stukje van een menselijke onderkaak (fig. 1 & 2). In dat jaar is daar de

kustlijn namelijk versterkt met zand afkomstig uit de Eurogeul. Zoogdierresten

afkomstig uit het verleden komen op deze manier op het strand terecht (Mol
et al., 2008). Mogelijk is het aangetroffen menselijke fragment afkomstig uit de

Eurogeul. Omdat, op grond van de opvallend zwarte kleur van de molaar uit dit

kaakfragment, het vermoeden bestond dat het om materiaal zou kunnen gaan

met een Laat Pleistocene ouderdom, is het fragment door Dick Mol overhandigd

aan de auteur voor onderzoek. Twee spannende vragen spelen vanaf dat moment

door je hoofd; is het onderkaakfragment afkomstig van een mens (Homo sapiens)

of heel misschien wel van een andere mensachtige, en mocht het om Homo sapiens

gaan,zijn er verschillen te ontdekken met mensen van vandaag de dag?

MICRO-EVOLUTIE

Is de schedel van de mens de

afgelopen 10 000 jaar nog veranderd?

Een dergelijke vraag naar hoe het de

mens, cvolutionairgezien, is vcrgaan

in het recentere verleden wordt nog wel

eens gesteld. Een intrigerende vraag

en het antwoord luidt volgens mij "ja".
Dit zou je ook kunnen verwachten

vanuiteentheoretisch standpunt, want

evolutie is immers niet alleen van

gisteren maar ook van vandaag de dag
en morgen. De mens is hierop geen

uitzondering. De verschillen die we

kunnen waamemenzijn niet zo drama-

tisch als bijvoorbeeld tussen Australo-

pithecus afarensis en Homo sapiens,

waarbij neotenie waarschijnlijk eenrol

speelt (Storm, 2009), het gaat immers

om variatie binnen een soort waarbij de

tijdspanneniet zo groot is. Maar ver-

anderingen binnen een soort in de tijd,
hoe klein ook, zijn wel interessant. Ze

kunnen immers helpen inzicht te geven

in hoe het toegaat op de evolutionaire

werkvloer. Maar om wat voor een soort

verandering gaat het dan mogelijk in de

afgelopen 10 000 jaar?

In verschillende delen van de

wereld is er een trend waargenomen

van een afnemenderobuustheid van

Homo sapiens schedels gedurende
het Laat Pleistoceen en Holoceen:

Afrika (Carlson & Van Gerven, 1979;

Rightmire, 1984; Armelagos et al.,

1984; Calcagno, 1986), Indonesia

(Hooijer, 1950, 1952; Bulbeck, 1981,

1982; Brace & Vitzthum, 1984; Turner,

1987; Storm, 1995, 2001), Australia

(Thome & Wilson, 1977;Brown, 1987,

1989, 1992)enEuropa(Frayer, 1977;

Spoor & Sondaar, 1986, 1988). Er lijkt

sprake te zijn van een reductie van

Dit
stukje onderkaak van Hoek

van Holland betekende het

startsein van eenonderzoek

naar oudere resten van Homo

sapiens afkomstig uit de Noordzee.

Een dergelijk onderzoek wordt een

stuk interessanter wanneerer wordt

geprobeerd verschillende informa-

tiestromen bij elkaar te brengen. De

gedachtegang gaat op dit moment uit

naar de volgendeaspecten:

• archeologie,
• paleontologie,
• morfologische kenmerken van

menselijke resten (Naturalis te

Leiden),

gebitsstatus (DentalWays

praktijk voor mondgezondheid

te Delft),
• DNA (Forcnsisch Laboratorium

voor DNA Onderzoek, Afdeling
Humane Genetica, Leids Uni-

versitair Medisch Centrum),

• isotopen en
I4 C (lnstituut voor

Geo- en Bioarcheologie, Vrije
Universiteit Amsterdam).

Koolstof en stikstof isotopen kunnen

worden gebruikt voor een reconstruct

van het dieet; strontium en zuurstof/

waterstof isotopen kunnen worden

gebruikt voor herkomstonderzoek. Het

is te hopen dat we door een combinatie

van onderzoeken een zo goed mogelijk
beeld krijgen van "oernederlanders" die

ooit het land bewoonden dat nu onder

de zeespiegel ligt. Tabel 1 geeft een

overzicht van enkele menselijke sche-

delresten afkomstig uit Nederlandse

kustwateren. Het gaat om het stukje
van Hoek van Holland en drie stukken

waarvan we een
14

C datering hebben.

Deze oude resten vormen een fraai

begin voor een zoektocht naar het leven

van onze voorgangers.



Deel van schedel mandibula neurocranium neurocranium | mandibula

"Opge.stV Sander Schouten Bemann.ngGO 20 BemanningVLI 28 Bemann.ng Johannes

gevonden door SL 27 (Piet van Es)
° , «. ■ ■ ■■ ■ __ .. ■: ' :

Gevonden in de 1 7-Apr-09 Nov-08 Sep-94 29 oktober 1993

periode

Locatie Hoek van Holland Boven Noord Hinder Zuidelijke Noordzee

Coördinaten 51 ° 59' 38.5" N 52° 10' N 53° 00' N

04° 06' 40.0" E | 02° 55' E | 02° 54' E

'C datering (BP) | [ 1 0.070 ± 50 | 9.640 + 40 | 8.370 ± 50

I Corpus | Corpus | Index | Ramus

| hoogte (H) dikte (D) | (D/H x 100) | breedte

Noordzee 4514 | 32.4 | 14.1 | 43.5 | 36.1

LaQu[na5 | 34 | 15 | 44.1 | 44

Tabel 1 Menselijke schedelresten afkomstig uit Nederlandse kustwateren

Verklaring tabel

* = bron informatie Klaas Post

# = bron informatie publicatie (abstract) van Bosscha Erdbrink en Tacoma, 1 997

@ = bron informatie Dick Mol
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schedeldimensies en gebitselementen,
die wordt toegeschreven aan

verschillende factoren, zoals

isolatie (Spoor & Sondaar, 1986,

1988), landbouw (Carlson & Van

Gerven, 1979; Rightmire, 1984;

Armelagos et al., 1984; Calcagno,

1986), temperatuur(Hooijer, 1950,

1952; Brown, 1987, 1989, 1992)

en relaxatie (Storm, 1995). Met de

"relaxatie hypothese" ging ik ervan

uit dat door de toename van het aantal

mensen, technologische innovaties en

stijgende temperaturen, vanaf het Laat

Pleistoceen, verschillende aspecten

van het menselijk bestaan veranderden,

hetgeen een algeheleafname van het

menselijk lichaam "toestond". Dus een

term, "relaxatie", om de verschillende

bovengenoemdefactoren (isolatie,
landbouw en temperatuur) onder een

noemer te brengen. Niet alleen de

schedel maar mogelijk werd het gehele
lichaam van mensen minder robuust

door rijzende temperaturen (werking

van de regel van Bergman in de tijd),

een afname van predatiedruk (minder
last van roofdieren door een leven in

nederzettingen)en sterkere symbiose

met andere organismen. hetgeen

uiteindelijk uitmondde in domesticatie.

Gezien de wereldwijde trend die

is waargenomen van afnemende

robuustheid van Homo sapiens
schedels, is het de vraag of ditook het

geval is geweest in onze contreien.

ONDERKAAKFRAGMENT

NOORDZEE

Van het kleine stukje onderkaak

gevondenbij het strand van Hoek van

Holland hebben we helaas nog geen

datering. Er is eenpoging gedaan

maar een eerste monster van het

kaakfragment heeft geen collageen

opgeleverd waardoor we geen
M

C

datering hebben. De bedoeling is

dat er nu eenwortel bemonsterd zal

gaan worden, hopelijk gaat dit wel

een datering opleveren. Gelukkig is

er wel een datering van eengroter

fragment gevonden in de Noordzee.

Onderkaakfragment 4514 van de linker

zijde (fig. 3 en 4), gevonden door visser

Piet van Es in het begin van de jaren
'90 van de voorgaande eeuw, heeft een

14C datering van 8 370 ± 50 voor heden

en is daarmee een van de prehistorische

menselijke resten afkomstig uit de

Noordzee (tabel 1). Dit biedt een

kans om vast eens te kijken hoe

deze mandibula zich verhoudt tot

onderkaken van mensen die nog niet

zolang geleden zijn gestorven. Er is

gekozen voor een historische groep

uit Delft: Koningsveld (datering:
1250- 1573, mededeling Epko Bult).

Onderkaken van Neanderthalerszijn

gemiddeld gezien te karakteriseren als

robuust (Aiello & Dean, 1990), vandaar

dat er voor is gekozen dimensies van

twee onderkaken van Neanderthalers

te laten zien (fig. 5 & 6). Dit betekent

niet dat er een verwantschap tussen

de onderkaak uit de Noordzee en

Neanderthalers wordt gesuggereerd.
Het verschil tussen Neanderthaler

en menselijke onderkaken zit hem in

verschillendekenmerken (Trinkaus
& Howells, 1981; Smith & Paquette,

1989; Stringer & Gamble, 1993; Aiello

& Dean, 1990) die hier nu niet verder

beschouwd zullen worden.

De corpus hoogteen dikte van de

onderkaak (ter hoogte van de M L / M 2)
varieren bij de mens respeetievelijk

Tabel 2 Dimensies mandibula (mm.) Koningsveld, Noordzee en twee Neanderthalers

Verklaring tabel

Het aantal gemeten individuen bij Koningsveld is voor iedere kolom 37. Ermoet rekening worden gehouden dat ersprake kan zijn geweest

met enige atrofie en/of erosie waardoor de genomen maat iets afwijkt. Bij het nemen van de maten is vermeden onderkaken van jonge

personen te meten. Dat wil zeggen dat er alleen kaken zijn gemeten waarbij minimaal de M2 was doorgekomen.De volgende regels zijn

gehanteerdbij het nemen van de maten.

Corpus hoogte: wordt gemeten tussen de M1 en M2 (Brown, 1 989). Bij sterke erosie of atrofie van het alveolaire bot (bij schatting meer dan

zo’n 3 mm.) wordt deze maat niet genomen.

Corpus dikte: de maximale dikte ter hoogte van de M1 en M2 (Brown, 1 989). Deze maat wordt genomen in een rechte hoek met de corpus

hoogte.
Ramus breedte: gemeten als de kleinste afstand tussen de anterior en posterior randen van de ramus (Brothwell, 1981).



globaal tussen de 2 en 4 cm. en de 1

en 2 cm. (Storm, 1995; tabel 2; fig. 6).
De absoluut gemeten maten van de

onderkaak uit de Noordzee (4514) val-

len binnen die van gemeten onderkaken

afkomstig van Koningsveld, desalniet-

temin is corpus mandibulae opvallend

hoog, net als die van de twee Neander-

thalers, La Ferrassi 1 en La Quina 5.

De onderkaak uit de Noordzee is niet

dik en daardoor verhoudingsgewijs aan

de smalle kant, met een index van 43.5

(tabel 2).

teren dat een prehistorische onderkaak

gevonden in de buurt van Nederland

robuust is in vergelijking met die

van Nederlanders die nog niet zolang

geleden zijn gestorven. Uiteraard is

hetgeen hier gepresenteerd wordt veel

te mager voor solide conclusies, het

gaat slechts om eeneerste indruk. Heel

wat onderzoek, in samenwerking met

andere disciplines, zal nog moeten

volgenvoordat we een beeld hebben

van opgeviste "oernederlanders". Wat

mij blijft boeien zijn verschillende

aspecten van de overgang van een

bestaan gebaseerd op jagen-verzamelen

naar landbouw, niet alleen gezien

vanuiteenecologisch en cultured maar

ook vanuit eenmicro-evolutionair

standpunt.

Fig. 3 Onderkaak fragment Noordzee 4514, linguale zijde. Fig. 4 Onderkaak fragment Noordzee 4514, buccale zijde. ONDERGROND
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De ramus breedte varieert bij de

mens globaal tussen de 2,5 en 4,5 cm.

(Storm, 1995). De grootste ramus

breedte die ik tot nu toe heb gemeten

bij Homo sapiens was die van een

prehistorische Javaanse onderkaak

Wajak-2, met eenramus breedte van

45,5 mm. De onderkaken van de

Neanderthalers La Ferrassi 1 en La

Quina 5 hadden respectievelijk een

ramus breedte van 43 en 44 mm. en

zijn wat dit kenmerk betreft dus, net als

bij de corpus hoogte, te classificeren

als groot. De ramus van de onderkaak

uit de Noordzee is met zijn 36,1 cm.

smaller dan die van de twee bovenge-
noemde Neanderthalers en valt binnen

de range van Koningsveld maar is in

vergelijking met deze historische groep

duidelijk aan de brede kant (tabel 2).

De M : van de onderkaak uit de

Noordzee valt wat betreft de mesio-

distalc dimensie binnen en wat betreft

de buccolinguale dimensie buiten de

range van die van Koningsveld (fig. 7).
Het oppervlak van deze prehistorische

molaar is, in vergelijking met de histo-

rische groep, te classificeren als groot.

EEN BEGIN

Verschillende dimensies van de pre-

historische onderkaak uit de Noordzee,

zoals de hoogte van corpus mandibu-

lae, de ramus breedte en het oppervlak
van de cerste molaar, geven aandat

het, in vergelijking met een historische

populatie, om een robuuste onderkaak

gaat. Gezien de wereldwijde trend die

is waargenomen van afnemende ro-

buusthcid van Homo sapiens schedels,

gedurende het Laat Pleistoceen en

lloloeeen, is het interessant te consta-
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Fig. 6 dimensies corpus mandibulae (mm.) ter hoogte van de M1/M2

Verklaring figuur: zie tabel 2.

Fig. 7 dimensies M1 (mm.)

Verklaring figuur
De volgende regels zijn gehanteerdbij het nemen van de maten.

M1 Mesiodistaal: maximale maat genomen in het midden. Bij intensieve slijtage wordt deze

maat niet genomen.

M1 Buccolinguaal: maximale maat genomen in het midden. Bij te intensieve slijtage wordt

deze maat niet genomen.
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