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Wat is er nog terug te vinden van wat jagers-verzamelaars 
gegeten hebben op de duintop bij Swifterbant?  
De archeologen die vindplaats 5 hebben opgegraven, 
onderzoeken ook wat er ruim 7.000 jaar geleden op  
het menu stond. 

Omdat van de etensresten meestal maar een heel klein 
deel overblijft, wordt er in het gezeefde en gedroogde ma-
teriaal goed gekeken naar alle schilfertjes en korreltjes. 
Specialisten halen er vervolgens de zaden, andere plant-
aardige resten en botfragmenten uit. Monsters worden 
onder de microscoop bekeken en onderzocht op kleinere 
deeltjes die informatie kunnen leveren, zoals stuifmeel 
van planten en bomen. 

Er zijn bij de uitwerking van het materiaal van vindplaats 
5 geen andere resten van plantaardig voedsel gevonden 
dan verkoolde pitten van de vruchten van de rode  
kornoelje en verkoolde fragmenten van hazelnootdoppen.  
De pitten kwamen van verschillende plekken, maar de 
hazelnootdoppen zijn op de opgraving alleen in haardkui-
len aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de hazelnoten eerst 
geroosterd voordat ze werden gegeten. De definitieve 
uitkomsten van het pollenonderzoek zijn nog niet bekend, 
maar het lijkt erop dat in de directe omgeving behalve 
verschillende bomen ook diverse kruiden groeiden.

Hoewel er maar weinig botmateriaal gevonden is,  
kunnen we aannemen dat er ook kleine zoogdieren zijn 
gegeten. Ook zijn er schubben van een karper en een 
wervel van waarschijnlijk een karperachtige aangetroffen. 
De jagers-verzamelaars die in het gebied rond Swifterbant 
rondtrokken en op het duin een vuurtje stookten, konden 
dus een gevarieerde maaltijd samenstellen.
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Verkoolde hazelnoot wordt apart 
verzameld 
(Foto: Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie)

Het gezeefde materiaal wordt op hazelnootdoppen 
onderzocht (Foto: Bert Janssen i.o.v. Provincie Flevoland)


