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P14, zomer 1984. De meester en zijn leerling werken aan een profiel. Ik besloot toen dat mijn toekomst in 
het Neolithicum en de Bronstijd zou liggen.
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VOORWOORD

De aanleg en inrichting van de Noordoostpolder, drooggevallen in 1942, werd wetenschappelijk begeleid. 

Bij deze nieuwe landbouwpolder ging de aandacht vanzelfsprekend vooral uit naar de bodemkundige en fy-

sisch-geografische aspecten. Belangrijk werk op dit terrein van met name Wiggers (1955) resulteerde in ar-

cheologisch relevante kaarten.

Archeologische ontdekkingen in de jonge Wieringermeer-
polder (Braat 1932) waren voor de Directie van de Wierin-
germeer (Noordoostpolderwerken) aanleiding ook oudheid-
kundig bodemonderzoek te laten doen in de Noordoost-
polder. Tussen 1941 en 1945 was de Noordoostpolder het 
werkveld van Modderman, assistent van het Biologisch-
Archaeologisch Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit 
Groningen, waar Van Giffen hoogleraar-directeur was. 
Modderman werd in die jaren bijna uitsluitend geconfron-
teerd met middeleeuwse en jongere resten, en promoveerde 
op het onderzoek hiervan (Modderman 1945).
Pas gaandeweg bleek de rijkdom aan oudere vondsten. 
Vooral tussen 1945 en 1960 werden tientallen prehistori-
sche vindplaatsen ontdekt, merendeels bij toeval. Modder-
mans opvolger, Van der Heide, gaf regelmatig een geactua-
liseerd overzicht (bijvoorbeeld Van der Heide 1950, 1951, 
1955, 1966). Louwe Kooijmans (1974, fig. 2, 5, 7-8, 10, ap-
pendix I) deed dit eenmalig.
Toch was tot in de jaren ’80 maar op één prehistorische 
vindplaats in de Noordoostpolder gravend onderzoek ver-
richt; op kavel P14, direct ten oosten van het voormalige 
eiland Schokland. In 1955 was hier al een Felsovalbeil aan-
getroffen. In 1957 werden neolithische vondsten gedaan in 
een drainagegreppel. Tijdens een aansluitend proefonder-
zoek kwamen eergetouwkrassen aan het licht. Uit het aan-
getroffen aardewerk bleek een grote tijdsdiepte, in elk geval 
vanaf het Midden-Neolithicum tot in de Vroege Bronstijd.

Dr. J.A. Bakker, verbonden aan het Albert Egges Van Gif-
fen Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) van de Uni-
versiteit van Amsterdam, had als scholier via zijn vader, de 
fysisch-geograaf prof. dr. J.P. Bakker, het onderzoek van 
diens promovendus Wiggers leren kennen. Wiggers’ kaar-
ten wekten zijn belangstelling voor de Noordoostpolder. 
Het BAI-onderzoek uit de jaren ’70 naar de vindplaatsen 
bij Swifterbant in Oostelijk Flevoland maakte nadere studie 
van de Noordoostpolder, met minstens zo goede archeolo-
gische perspectieven, nog actueler. Bakker had daarom de 
archeologie van dit gebied op een lijst met afstudeeronder-
werpen gezet. Min of meer toevallig koos zijn student 
Willem-Jan Hogestijn in 1982 hiervoor. Die maakte er een 
ongebruikelijk breed afstudeerproject van. Het fundament 
vormde een uitgebreide inventarisatie van de prehistorische 
vondsten van Flevoland (Hogestijn 1986b). Hogestijn deed 
dit mede op verzoek van de toenmalige archeoloog van de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, drs. H.R. Reinders. 
Hogestijn gaf hierbij een algemene landschappelijke toe-
lichting en een eerste schets van de bewoningsontwikkeling 

op basis van de kaarten van Wiggers (Hogestijn 1986a). 
Tegelijkertijd begon hij, begeleid door Bakker, met verken-
nend veldwerk. Meteen al lag daarbij het hoofdaccent op 
P14, omdat Reinders gevraagd had de archeologische waar-
de van deze meestbelovende vindplaats van de Noordoost-
polder te bepalen. Maar ook elders in de polder vonden, 
naast booronderzoeken, enkele opgravingen plaats, zij het 
veel kleinschaliger.

Het was Hogestijn die met Bakkers steun de aanzet gaf tot 
het interdisciplinaire Natte-Hartproject. Dit IPP-project 
kreeg formele vorm in de loop van 1986. Het richtte zich 
aanvankelijk op de prehistorie van geheel Flevoland en op 
de relatie met het Noord-Hollandse kustgebied en het pleis-
tocene achterland. Hogestijn kreeg in dit kader in begin 
1987 een promotieplaats voor het IPP-onderzoek ‘Neolithi-
sche en Bronstijd-bewoning in Flevoland’ bij de Stichting 
voor Archeologisch Onderzoek (ARCHON), een stichting 
van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk On-
derzoek (NWO). Na een half jaar stapte hij over naar de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hij 
moest afscheid nemen van het Natte-Hartproject.
Samen met Eli Gehasse nam ik, vers afgestudeerd, de lei-
ding in het veld over. Gehasse was in datzelfde jaar door het 
IPP aangesteld voor onderzoek aan ecologische aspecten 
van het project, waarop zij promoveerde (Gehasse 1995). 
Vanuit het Instituut voor Aardwetenschappen van de Vrije 
Universiteit bestudeerde Wouter Gotjé vanaf eind 1987 de 
veenontwikkeling in het zuidwesten van de Noordoostpolder 
(het minst door erosie aangetaste gebied). De veenontwik-
keling vormde de basis voor de paleogeografische recon-
structies in zijn dissertatie (Gotjé 1993).

Ikzelf had als student alle veldcampagnes vanaf 1984 mee-
gemaakt en veel van de veldtekeningen van P14 vervaar-
digd. Na mijn militaire dienstplicht volgde in maart 1989 
mijn aanstelling bij ARCHON-NWO als opvolger van Ho-
gestijn, voor de nog resterende tijd. Het veldonderzoek in 
de Noordoostpolder ging met subsidies van de Gemeente 
Noordoostpolder, en vooral van de Provincie Flevoland, tot 
in 1991 door. Voor P14 leverden vooral de campagnes van 
1987, 1989 en 1990 grote hoeveelheden vondsten en grond-
sporen op. Bovendien werd in de loop van 1989 duidelijk 
dat de tijdsdiepte op deze vindplaats, zonder de hier aan-
vankelijk veronderstelde Vlaardingencultuur, maar met 
een belangrijke Swifterbant- en Pre-Drouwener TRB-
component, veel groter was dan voorzien. Het uitwerken 
van P14 werd mijn uiteindelijke hoofddoel. In goede sa-



vi vii

menwerking met Gehasse en Gotjé behield het project 
vaart. Dat in het najaar van 1992 mijn ARCHON-NWO-
aanstelling afgelopen was, maakte voor de voortgang aan-
vankelijk geen verschil. Op basis van een wachtgeld- en 
werkeloosheidsuitkering kon ik verder werken aan dit 
proefschrift.
Tot in de zomer van 1995 waren de vacatures op archeolo-
gisch gebied op de vingers van één hand te tellen. Toen be-
gon, als uitvloeisel van het Verdrag van Valetta, het roem-
ruchte Betuweroute-project. Ik kreeg een aanstelling bij het 
Projectteam Archeologie Betuweroute, en rolde vervolgens 
van de ene in de andere baan. Maar het afmaken van mijn 
dissertatie raakte in het slop, mijn goede voornemens ten 
spijt, en niet alleen tot mijn frustratie. Een persoonlijk keer-
punt was het moment waarop ik van Bakker zijn ‘Kantteke-
ningen’ (Bakker 2004) ontving, en zijn opdracht las: “Voor 
Theo ten Anscher, mijn oud-leerling van wie ik de laatste tijd 
weinig hoor”. Dit raakte me diep. Het steeds waarschijn-
lijker wordende vooruitzicht dat ik mijn onderzoek nooit 

van de algemene paragrafen over de lithostratigrafie (para-
grafen 14.1-2) en de samenvatting hiervan (paragraaf 14.4). 
Bestudeer na het lezen van de achtergrondinformatie in 
hoofdstuk 26 de serie landschapskaarten van de Noordoost-
polder (hoofdstuk 27). Ga na het vertrouwd raken met de 
landschappelijke basis verder met de syntheses van de ver-
schillende bewoningsperioden van P14 (paragrafen 20.6, 
21.6, 22.6, 23.6 en 24.5), en sluit af met de samenvatting 
van de bewoningsgeschiedenis van P14 (hoofdstuk 25) en 
de algemene beschouwingen over de relatie tussen bewo-
ning en landschap (paragrafen 27.2-3). Grasduin ten slotte 
naar believen in de overige paragrafen die als onderbou-
wingen bedoeld zijn.

meer zou voltooien, begon meer en meer aan mij te knagen.
Een samenloop van omstandigheden leidde ertoe dat mijn 
werkgever, RAAP Archeologisch Adviesbureau, mij vanaf 
februari 2009 voor een jaar vrijstelde van mijn taken, om 
mijn promotie-onderzoek af te ronden. Voor de benodigde 
resterende tijd werd mij onbetaald verlof toegestaan. 
Daarnaast kreeg ik van RAAP kostbare actieve ondersteu-
ning: ik mocht voor het omzetten van mijn vele tekeningen 
naar de fraaie publicatiefiguren en voor de opmaak van dit 
boek beschikken over RAAP-medewerker, P14-veteraan, 
database-expert en archeologische duizendpoot drs. P. van 
der Kroft. Vervolgens bleek ProRail in het kader van het 
archeologische kennisontwikkelingsprogramma Hanzelijn 
bereid een flink deel van de kosten te dragen die daarmee 
gemoeid waren (en die ik als privé-persoon nooit had kun-
nen opbrengen). Het laatste financiële steuntje in de rug 
kwam van de Stichting Nederlands Museum voor Anthro-
pologie en Praehistorie. Zo kon dit proefschrift ondanks de 
vele obstakels toch nog voltooid worden.

Leeswijzer

Ik heb dit boek zo opgezet dat de hoofdstukken goed afzon-
derlijk te lezen zijn. Dat dit tot enige herhaling heeft geleid, 
was onvermijdelijk.
Omdat deze studie zeer veel informatie bevat, en alles met 
alles te maken heeft, is de kans groot dat de lezer door de 
bomen het bos niet meer ziet. Bestudeer dit boek daarom 
niet van A tot Z, maar per thema of per periode. Wie niet 
specifiek in aardewerk geïnteresseerd is (deel II), of in de 
achtergronden van de Swifterbant- en de Trechterbeker-
cultuur, raad ik aan na het lezen van deel I te beginnen met 
hoofdstuk 12, waarin aangegeven is welke culturen en fa-
sen op P14 voorkomen. Lees dan in hoofdstuk 13 over de 
zandkop op P14 en de Vechtgeulen aldaar, en neem kennis 
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

De Noordoostpolder werd als onderdeel van de Zuiderzeewerken tussen 1936 en 1940 ingedijkt, en viel in 

1942 droog. Hiermee kwam een gebied van ca. 48.000 ha beschikbaar voor de landbouw. De polder, waarin 

ook de Zuiderzee-eilanden Urk en Schokland opgenomen waren, werd rationeel ingericht voor deze pri-

maire bestemming (zie fig. 1.1).
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Fig. 1.1 – Locatie van de vindplaats Schokland-P14 in de Noordoostpolder (inzet: ligging binnen Nederland).



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

20

INLEIDING DEEL I – HOOFDSTUK 1

21

1.1 Schokland-P14 in zijn omgeving

Schokland is een restveengebied met in oorsprong middel-
eeuwse terpen (Van der Heide & Wiggers 1954, kaart 6). 
Vanaf de Late Middeleeuwen was het eiland door dijken 
beschermd (ibidem, kaart 7). Die konden echter niet ver-
hinderen dat vooral aan de westzijde steeds meer terrein 
aan de Zuiderzee moest worden prijsgegeven (ibidem, kaart 
8; zie ook Wiggers 1955, 180-184, fig. 98-102). De leefom-
standigheden waren in deze armste gemeente van het land 
uiteindelijk zo onveilig en miserabel, dat het eiland in 1859 
op last van koning Willem III werd ontruimd.
Dwars onder het noordelijke deel van Schokland ligt de 
oost-west gerichte ‘zandrug van Schokland’ die zich zo-
wel aan de oost- als aan de westkant tot voorbij het voor-
malige eiland uitstrekt (zie fig. 1.2). Deze met dekzand 
overstoven keileemopduiking van circa 1500 m lang en 
gemiddeld 300 m breed vormde in de prehistorie één van 
de zeldzame grotere en hogere landschapselementen in 
de Noordoostpolder (zie fig. 1.3). Eenzelfde genese heb-
ben ook de ‘zandruggen’ van De Voorst, Tollebeek en Urk 
(Wiggers 1955, fig. 4a, 6; Ente, Koning & Koopstra 1986, 
fig. 1.5; Peeters 2007, fig. 3.1). Als overige vestigingsloca-
ties waren rivierduinen voorhanden, meestal klein en la-
ger, maar incidenteel langgerekt, groot en vrij hoog (zoals 
het duin met de veelbesproken vindplaats Schokkerhaven-
E170). Vanaf het Vroeg-Neolithicum kwamen daar nog oe-
verwallen langs enkele grotere waterlopen bij (zie fig. 1.4). 
Hiermee zijn alle voor tijdelijke of langdurige bewoning ge-
schikte landschapselementen in de zuidelijke helft van de 
Noordoostpolder opgesomd.
In de noordelijke helft van de polder ontbreken dergelij-
ke opvallende landschapselementen bijna geheel, met als 
belangrijkste uitzondering een zandwal ten westen van 
Emmeloord die omstreeks het begin van het Midden-Neo-
lithicum gevormd is. De pleistocene ondergrond (dekzand) 
loopt hier in noordoostelijke richting geleidelijk op. Met 
name de hoogste delen van het pleistocene oppervlak, aan-
geduid als dekzandruggen, waren voor bewoning geschikt.
De belangrijkste waterloop in de zuidelijke helft van het ge-
bied was de Vecht. Deze regenwaterrivier is zeer bepalend 
geweest voor de landschappelijke ontwikkeling. De IJssel 
die ongeveer samenvalt met de zuidgrens van de polder, en 
die met zijn zijgeulen de levensader vormde voor de vind-
plaatsen nabij Swifterbant, enkele kilometers zuidelijker, 
speelde binnen de Noordoostpolder een veel minder be-
langrijke rol.1

De voormalige bedding van de Kuinder ligt nabij de oost-
grens van de polder. In de prehistorie stroomde dit rivier-
tje ten westen van De Voorst uit in de Vecht. Op de Vecht 
waterde voorts een bekensysteem af, waarvan slechts een 
globale eerste indruk bestaat.
De landschapsgeschiedenis gedurende het Neolithicum en 
de Bronstijd, met ingrijpende veranderingen (veenontwik-

keling, geulverleggingen en merenvorming) als gevolg van 
Noord-Hollandse kustontwikkelingen en het stijgen van de 
waterstand, zal nog uitgebreid aan bod komen.

Na deze ruwe schets van de omgeving richt ik mij verder 
op de zandrug van Schokland (zie fig. 1.5). Deze lag tame-
lijk centraal in een gevarieerde, venige omgeving met al-
lerlei verzamel-, jacht-, vis-, en beweidingsmogelijkheden. 
De zandrug vormde in de prehistorie een markant punt in 
een dikwijls open landschap. Hij was vanaf grote afstand 
zichtbaar door zijn hoogte, grootte, en de begroeiing met 
loofbos. Vanuit het oosten voer men er pal op af. Het lokale 
bos kon grondstoffen leveren zoals bouw- en brandhout. 
Dankzij de keileem in de ondergrond was lokaal natuur- en 
vuursteen aanwezig. De zandrug bood ruimte aan akkers 
en aan weidegronden in tijden waarin de omgeving te dras-
sig was. Essentieel was voorts de uitstekende ontsluiting via 
de Vecht. Hiermee waren een permanente drinkwatervoor-
ziening en visgronden voorhanden, alsook een verkeersader 
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Fig. 1.2 – Hoogtemodel van de omgeving van Schokland, met 
de opgravingslocatie (ster) op kavel P14 (witte omtrek). Hoogte-
gegevens zijn ontleend aan http://www.ahn.nl.

1 In de prehistorie bestond de huidige verbinding van de IJssel met de 
Rijn nog niet. Tussen Kampen en Doesburg was de oorspronkelijke 
loop min of meer gelijk aan die van de huidige IJssel, maar vanaf 

Doesburg en verder stroomopwaarts komt de oorspronkelijke loop min 
of meer overeen met die van de Oude IJssel (Louwe Kooijmans 1974, 
7, noot 21; Vos & Kiden 2005, fig. 9-12).
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en een gemakkelijke toegangsweg tot de wijde omgeving, 
van het verre achterland in het oosten en noorden, tot aan 
de Noordzee. Deze locatie was behalve voor een tijdelijk 
kampement, bij uitstek geschikt voor een permanente, re-
sidentiële nederzetting van waaruit het omringende gebied 
geëxploiteerd kon worden.
De vindplaats Schokland-P14 omvat de meest oostelijke 
175 meter van de zandrug van Schokland en lag dus direct 
aan de Vecht (zie fig. 1.5 en 13.1-2).2

1.2 Het belang van Schokland-P14

De Noordoostpolder biedt met zijn gevarieerde, deels goed 
geconserveerde lithostratigrafie een redelijke mogelijkheid 
voor landschapsreconstructies met betrekkelijk korte tijds-
intervallen. Hierdoor is de vindplaats P14 gedetailleerd te 
volgen in zijn veranderende landschappelijke context. Dat 
dit voor een periode van een paar duizend jaar mogelijk is, 
is uitzonderlijk.
Rond de vindplaats komen zo’n beetje alle afzettingen voor 
die in het rivierdal van de Vecht aan te treffen zijn. Geen 
andere vindplaats in de Noordoostpolder verschaft een ver-
gelijkbaar complete staalkaart van de regionaal aanwezige 
lithostratigrafische eenheden.

Aanvankelijk werd bij het IPP-onderzoek in de Noordoost-
polder gedacht aan archeologische omstandigheden zoals 
rond de Zuid-Hollandse rivierduinen, met langs de flanken 
van de hoogten verschillende archeologische afvallagen van 
opeenvolgende ouderdom. Die Zuid-Hollandse situaties ge-
tuigen van een betrekkelijk rustig milieu. De omstandighe-
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Fig. 1.3 – ‘Droge’ landschapselementen in de Noordoostpolder. Fig. 1.4 – ‘Natte’ landschapselementen in de Noordoostpolder.
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Fig. 1.5 – Impressie van het neolithische landschap rond P14.

2 Archeologische vindplaatsen worden in de Noordoostpolder aangeduid 
met de betreffende kavelcode, soms met toevoeging van een toponiem.

den in de Noordoostpolder blijken echter regelmatig veel 
turbulenter geweest te zijn, waardoor zulke afvallagen veel 
zeldzamer zijn. Sedimentatie afgewisseld door erosie is niet 
alleen typerend voor Schokland-P14, maar ook verder wes-
telijk in het rivierdal van de Vecht het gebruikelijke beeld 
(bijvoorbeeld op de oeverwalvindplaatsen Emmeloord-J78 
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en -J97, die echter veel slechter geconserveerd zijn). P14 
kan wat dit betreft model staan voor veel vindplaatsen in de 
rivierdalen in het perimariene gebied.

Binnen het diachroon sterk veranderende milieu vormde 
de zandrug van Schokland één van de weinige stabiele 
landschappelijke elementen. Er is waarschijnlijk in de hele 
Noordoostpolder geen enkele andere locatie geweest met 
vergelijkbare, bijna continu optimale bewoningsmogelijk-
heden. Voor P14 waren die in elk geval tot in de Bronstijd 
voorhanden. Hier komt bij dat de zandrug van Schokland 
redelijk bewaard is gebleven. De overige zandruggen langs 
de Vecht, die geschikt waren voor langdurige, permanente 
bewoning, zijn zwaar aangetast, en in mindere mate geldt 
dit ook voor de weinige grote rivierduinen onder Schok-
land, langs de IJssel.
Vanuit de permanente residentiële nederzetting van P14 
werd de omgeving geëxploiteerd, direct of indirect via tij-
delijke satellietnederzettingen. De bewoningsgeschiedenis 
van P14 verschaft een leidraad en een spiegel voor de overi-
ge vindplaatsen binnen het groepsterritorium. Het territo-
rium omvatte vermoedelijk een groot deel van de zuidelijke 
Noordoostpolder.

Alleen al vanwege het bovenstaande is Schokland-P14 de 
sleutelsite voor de Noordoostpolder (en in feite ook voor de 
gehele provincie Flevoland, want in Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland zijn als gevolg van erosie geen intacte archeo-
logische lagen bewaard die jonger zijn dan het Midden-
Neolithicum).
Maar dit is nog niet alles. P14 neemt met zijn langdurige 
bewoningsgeschiedenis een bijzondere plaats in binnen 
de contemporaine vindplaatsen uit het holocene gebied. 
Zo worden de eerder genoemde Zuid-Hollandse donken 
meestal gekenmerkt door een bewoningsduur van hooguit 
een paar eeuwen (althans gedurende het Neolithicum). De 
sites in Noord-Holland (afgezien van het Gooi) zijn nog 
veel korter bewoond geweest. Daarentegen laat P14 lange-
termijnontwikkelingen zien die elders in het holocene laag-
land ontbreken. In het hoger gelegen pleistocene gebied 
zijn vergelijkbare lange-termijnontwikkelingen binnen één 
en dezelfde vindplaats misschien wel aanwezig, maar niet 
of nauwelijks te herkennen vanwege de vermenging van 
vondsten die alle in hetzelfde niveau terechtgekomen zijn, 
en vanwege veel slechtere conserveringsomstandigheden.
Het onderzoek op P14 is dus niet alleen van groot belang 
voor de regio, maar tevens relevant voor een veel groter ge-
bied. Ook het volgende geeft dit aan.

De hoofdpijler voor de reconstructie van de tijdsdiepte bin-
nen Schokland-P14 vormen de duizenden aardewerkscher-
ven. Veelal zijn zij vermengd met ouder en jonger materiaal, 
maar gelukkig zijn zij ook aangetroffen in minder gecon-
tamineerde stratigrafische contexten. De scherven geven 
voor de periode Neolithicum – Vroege Bronstijd voorals-
nog de meest complete aardewerksequentie van Midden- 
en Noord-Nederland.
– Gedurende de Swifterbantperiode (SW) is P14 vermoe-
delijk aanvankelijk regelmatig, en later ononderbroken be-

woond geweest. Een dergelijk langdurige SW-bewoning is 
nog nergens anders in de wijde omgeving aangetoond.
Wat de hoeveelheid aardewerk betreft, is P14 vergelijkbaar 
met Swifterbant-S3, de belangrijkste SW-vindplaats in Oos-
telijk Flevoland. Voor de SW-periode tussen 5250 en 5100 
BP (ca. 4050-3900 cal BC) is P14 de typesite (en niet de na-
bije vindplaats Schokkerhaven-E170, zoals velen ten onrech-
te aannemen). Via een analyse van aardewerkkenmerken, 
vooral mageringskarakteristieken, is de chronostratigrafie 
binnen een lagenpakket langs de rivieroever in grote lijnen 
te achterhalen. Dit verschaft een sleutel om eveneens een 
indruk te krijgen van de diachrone trends in andere mate-
riaalcategorieën, en in de bestaanseconomie.
Een grafveldje op P14 uit Laat-SW en het begin van de Pre-
Drouwener fase van de Trechterbekercultuur (TRB) toont 
de variatiebreedte binnen het grafritueel. Bovendien levert 
deze site de enige bekende huisplattegronden voor SW/Pre-
Drouwen. Verder lijkt het nederzettingssysteem rond P14 
af te wijken van wat voor SW elders verondersteld wordt. 
Dit alles maakt P14 tot één van de belangrijkste SW-vind-
plaatsen.
– Via P14 en het SW-aardewerk is niet alleen inzicht te ver-
krijgen in de neolithisering van het SW-gebied zelf, maar 
ook in de neolithisering van het aangrenzende Ertebølle-
gebied. Op P14 is namelijk een geleidelijke overgang van 
SW naar TRB aannemelijk te maken. Schokland-P14 is de 
typesite voor Pre-Drouwen; de vroegste TRB-fase met nog 
zeer veel SW-elementen. Met de kennis van deze SW/
TRB-ontwikkeling is P14’s beroemde Nedersaksische te-
genhanger Hüde I beter te duiden, en daarmee ook de 
transformatie naar TRB in zijn algemeenheid. Dit maakt 
P14 belangrijk voor het gehele TRB-verspreidingsgebied 
dat vanaf de noordelijke helft van ons land tot in Scan-
dinavië en Polen reikt.
– Bovenstaande bevindingen leveren tevens argumenten 
voor langdurige etnische (en waarschijnlijk ook territoriale) 
continuïteit in onze contreien; vanaf het Mesolithicum (en 
mogelijk al eerder) tot voorbij het begin van de jaartelling 
en eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ik laat het verder bij 
deze constatering.
– Voor P14’s bewoning tijdens de Drouwener en Havelter 
fasen van de TRB is het gegevensbestand pover. De aard 
van de aanwezigheid blijft onduidelijk. Alleen een inhuma-
tiegraf moet hier genoemd worden. Als het inderdaad een 
TRB-graf is, is het één van de zeer zeldzame vlakgraven 
van de TRB-Westgroep met een vrij goed geconserveerd 
skelet en een reconstrueerbare dodenhouding.
– Tijdens de late Enkelgraf-, Klokbeker- en Wikkeldraad-
periode (EGK, KB en WKD) is opnieuw sprake van con-
tinue menselijke aanwezigheid op de vindplaats. Behalve 
voor Laat-WKD is geen chronostratigrafisch houvast in de 
vorm van onvermengde vondstlagen voorhanden. Dit be-
moeilijkt de toewijzing van vondsten en grondsporen aan 
een specifieke fase.
Het vermelden waard zijn een EGK-grafveldje met relatief 
goed bewaard gebleven grafkamerstructuren waaruit een 
grote variatie in de constructie blijkt, bij dit grafveld beho-
rende vuurkuilen, een akkerareaal met aanwijzingen voor 
langdurig gebruik, KB-greppelstructuren, en behalve vele 
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runderhoefindrukken ook menselijke voetafdrukken uit het 
begin van de Vroege Bronstijd.
Niet alle aardewerkfasen uit het Laat-Neolithicum en de 
Vroege Bronstijd zijn even sterk vertegenwoordigd. De ero-
siegeschiedenis is daar debet aan. Naast fijne waar (bekers) 
is veel grove waar gevonden. Dit werpt enig aanvullend 
licht op de typochronologie van bekerpotten, potbekers en 
aanverwante typen. Het KB-aardewerk van P14 behoort 
tot de omvangrijkste KB-collecties van ons land. Het geeft 
aanleiding tot observaties over de Midden-Nederlandse en 
de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep en de bijbeho-
rende aardewerkontwikkelingen.
Voor WKD is de bestaande, globale aardewerkfasering te 
verfijnen en stratigrafisch te onderbouwen. Het WKD3-
complex van P14, dat chronostratigrafisch te scheiden is van 
de overige perioden, is het grootste dat tot nog toe bekend 
is, en maakt van P14 opnieuw een typesite. De WKD3-
lagen vormen intacte loopniveaus die vrij uitgestrekt zijn. 
Zij bevatten de resten van activiteiten rond haardjes. Der-
gelijke loopvlakken zijn elders uiterst schaars.
P14 laat zien hoe in de loop van het Laat-Neolithicum en 
de Vroege Bronstijd allerlei sitefuncties werden opgegeven 
onder invloed van het stijgende waterpeil. Dit illustreert de 
dynamiek tussen milieu en menselijk handelen.
– Voor de Midden-Bronstijd tot en met de Vroege IJzertijd 
is het weinige dat op P14 gevonden is, hooguit van regio-
naal belang.
– Op basis van het aardewerk en de lithostratigrafische 
reconstructie zijn allerlei dierlijke en plantaardige resten 
aan archeologische perioden te verbinden (Gehasse 1995). 

Samen met de grondsporen levert dit een aardig inzicht in 
het bestaan, de lokale omgeving, en de diachrone verande-
ringen daarin.

Uit het bovenstaande blijkt het grote belang van P14. Het is 
geheel terecht dat de vindplaats nu als Rijksmonument be-
schermd is (Van Heeringen, Mauro & Smit 2004, 14).

P14 is echter geen vindplaats van louter superlatieven. De 
keerzijde van al dit fraais is ook al impliciet en expliciet aan-
gegeven. P14 is een zeer ingewikkelde palimpsest. De Vecht 
heeft niet alleen voor veel afzettingen op en rond de vind-
plaats gezorgd, maar ook herhaaldelijk zware erosie veroor-
zaakt. Het langdurig gebruik van de locatie en de complexe 
stratigrafie maken de archeologische uitwerking bepaald 
niet eenvoudig. Weliswaar is een ruwe schets van de bewo-
ningsgeschiedenis mogelijk, maar op detailniveau is veel 
onzeker en onduidelijk gebleven.

1.3 Agrarisch gebruik, bedreiging en bescherming 
van de vindplaats

De kavel P14 is ruim 50 jaar landbouwgrond geweest en pas 
recent uit productie genomen. Het agrarische gebruik heeft 
geleid tot forse aantasting van de hoogste delen van de vind-
plaats. Voor een belangrijke deel hing die aantasting samen 
met het inklinken van het omringende maaiveld na de inpol-
dering, als gevolg van dikke klei-, veen-, en detritusgyttja-
pakketten in de ondergrond. De niet-klinkgevoelig zand-

0 25m

Fig. 1.6 – Recente (agrarische) verstoringen op de hoogste delen van de zandkop. De stippellijn omsluit het terreingedeelte waar het 
dekzandoppervlak hoger ligt dan 2,50 m -NAP.
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kop met de vindplaats kwam hierdoor als een grote bult in 
het perceel te liggen (zie fig. 1.2). Voor het agrarische ge-
bruik was dit een ongewenste situatie, mede vanwege de 
afwijkende bodemstructuur. De gebruikelijke remedie in 
dit soort gevallen is egaliseren en diepploegen.
De vindplaats werd in 1957 ontdekt als gevolg van egalisa-
tiewerkzaamheden en de daarmee samenhangende aanleg 
van nieuwe drainagesleuven. Zulke drainagesleuven waren 
in de latere opgravingsputten duidelijk herkenbaar als bre-
de en diepe, oost-west gerichte verstoringen (zie fig. 1.6). 
Mogelijk waren de oostzuidoost-westnoordwest gerichte 
parallelle banen, die op de hoogste delen van de vindplaats 
aangetroffen zijn, indrukken van de rupsbanden van een 
bulldozer die bij deze vroege egalisatie of tijdens een an-
dere zware grondbewerking is ingezet.3 De vindplaats heeft 
ook te lijden gehad van het normale agrarische gebruik. De 
reguliere ploegwerkzaamheden hebben geleid tot sluipende 
erosie van de onderliggende vondstlagen. Zij werden beetje 
bij beetje in de bouwvoor opgenomen. Op de kruin waren 
veel diepe, noord-zuid en oost-west gerichte rijsporen van 
tractoren aanwezig, en nog veel meer diepe krassen in die-
zelfde richtingen, gemaakt met een cultivator (op fig. 1.6 
vanwege de schaal weggelaten).

Het agrarische probleem was met de egalisatie van 1957 
niet afdoende verholpen. De omgeving bleef inklinken en 
de vindplaats bleef als een verhoging op de kavel liggen. In 
1984 besloot de grondeigenaar, de Dienst der Domeinen, 
Rentambt Noordoostpolder, de zaken rigoureus aan te 
pakken. Een deel van de zuidelijke helft van de kavel, een 
zuidelijke strook van de vindplaats inbegrepen, zou in sep-
tember van dat jaar opnieuw geëgaliseerd en gediepploegd 
worden.4 Gefaseerde egalisatie van de rest van P14 was 
voorzien voor 1985 en ’86. De pachter van P13, de weste-
lijk aangrenzende kavel, bepleitte dezelfde ingrepen voor de 
zandrug aldaar. Uitvoering van deze plannen betekende op 
P14 vernietiging van de zandkop en de omringende sedi-

Tabel 1.1 – Opgegraven areaal per campagnejaar. Omdat en-
kele putten overlappen, is de totale omvang van het opgegraven 
areaal minder dan de som van de afzonderlijke campagnes.

1957
1982
1983
1984
1986
1987
1989
1990

totaal

42
4

26
2.061

456
623

1.361
906

5.276

(exclusief slootkantprofiel)

(exclusief overlappingen)

campagnejaar opgegraven terrein in m2

3 Maar misschien ook hebben deze banen van verstoringen niets met re-
cente agrarische werkzaamheden te maken, en zijn het bijvoorbeeld 
postmiddeleeuwse sporen (restanten van veenwinputten?).

menten tot ca. 3,00 m -NAP (vergelijk fig. 13.2). Deze aan-
kondiging kwam na de verkennende IPP-onderzoeken van 
1982 en ’83 (zie de volgende paragraaf), waarvoor alle tijd 
genomen was, als een akelige verrassing. De veldcampagne 
van 1984 werd hierdoor noodonderzoek.
Met dr. J.A. Bakker als penvoerder wilde het IPP gedaan 
krijgen dat in de volgende jaren de wetenschappelijke in-
formatie ordentelijk en niet meer overhaast veiliggesteld 
zou kunnen worden. Overleg tussen het IPP, de grondeige-
naar, de pachter en de toenmalige Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek, resulteerde in 1986 in de 
wettelijke bescherming van een deel van P14 en P13; een 
rechthoekig terrein tot aan de oude dijk van Schokland. 
Deze bescherming was nadrukkelijk niet gericht op be-
houd in situ, en stond de agrarische bedrijfsvoering niet in 
de weg. Voor een deel van dit beschermde terrein konden 
de geplande egalisatie- en drainagewerkzaamheden door-
gaan zonder vergunning. De archeologisch relevante lagen 
waren daar door hun diepe ligging voldoende beschermd. 
Egalisatie- en drainage-ingrepen in de zone op het hoogste 
deel van de zandrug werden wel vergunningsplichtig (zoals 
elke andere diepere bodemingreep, archeologisch onder-
zoek inbegrepen). Afgesproken werd dat na voorafgaand 
archeologisch onderzoek verzoeken tot egalisatie en drai-
nage-aanleg zouden worden ingewilligd. Het IPP verklaar-
de zich bereid dit onderzoek uit te voeren op voorwaarde 
dat de kosten van het veldwerk door derden zouden worden 
gedragen, en onder voorbehoud van archeologisch-inhou-
delijke vrijheid. Dit was vanaf 1986 het formele kader voor 
het verdere IPP-veldonderzoek op P14, dat in 1991 werd 
afgesloten.

Met de plaatsing in 1995 van Schokland en directe om-
geving, inclusief P14, op de Werelderfgoedlijst veranderde 
de situatie drastisch (Van Oorsouw 1998, 160; Van Hee-
ringen, Mauro & Smit 2004, fig. 1-2). Om het veeneiland 
Schokland tegen uitdrogen en verder inklinken te bescher-
men, werd rond Schokland in 2002 een hydrologische zone 
ingesteld (ibidem, fig. 3). Het monument op P14 en P13 
ligt sindsdien vanwege het archeologisch belang in het deel-
gebied met het hoogste waterpeil, wat het einde betekende 
van het agrarische gebruik. Sinds 2003 wordt het nu vaak 
drassige terrein extensief beheerd als grasland. Na het IPP-
veldwerk is op de vindplaats alleen non-destructief onder-
zoek uitgevoerd, uitsluitend gericht op beheer en behoud 
van het archeologische monument (Kruidhof 2003; Van 
Heeringen, Mauro & Smit 2004).

1.4 Veldonderzoek op P14

Voordat wordt ingegaan op de onderzoeksmethoden en de 
opgravingswijze, geef ik eerst een overzicht van de onder-
zoekscampagnes op P14. Per campagne wordt aandacht be-

4 Binnen dit in september 1984 gediepploegde en geëgaliseerde terrein la-
gen ook enkele middeleeuwse terpzolen. Na de werkzaamheden zijn de 
aan het maaiveld liggende vondsten verzameld.
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Fig. 1.7 – Overzicht van werkputten per campagnejaar.
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steed aan de achterliggende redenen en de belangrijkste 
bevindingen. De resultaten van eerdere campagnes en agra-
rische ingrepen bepaalden in sterke mate het verdere ver-
loop van het onderzoek. Voor de ligging van de hieronder 
genoemde werkputten wordt verwezen naar figuur 1.7; voor 
de omvang van het onderzochte areaal naar tabel 1.1.

1.4.1 Het RIJP-onderzoek van 1957

Ondanks een eerder gevonden Felsovalbeil werd de exacte 
locatie van Schokland-P14 pas bekend in oktober 1957. 
Toen ontdekten B. van Dalen en H. van Veen, de assisten-
ten van de RIJP-archeoloog Van der Heide enkele versierde 
neolithische scherven en vuursteenartefacten. Zij lagen in 
de uitgeworpen grond van een drainagegreppel, aangelegd 
in verband met egalisatiewerkzaamheden op de grote zan-
dige verhoging op de kavel. Van der Heide besloot meteen 
tot nader onderzoek. In de week erop werd een prehistori-

sche akkerlaag opgegraven. Het onderzoek leverde TRB-, 
EGK-, KB- en WKD-aardewerk op. Daarnaast werden 
scherven aangetroffen, die naderhand door Louwe Kooij-
mans (1974, 348) als mogelijk SW werden geïnterpreteerd. 
Hij had het bij het rechte eind. Als overige vondsten zijn 
verbrand en onverbrand vuursteen, resten van hazelaar 
(hazelnoten) en slecht geconserveerde botten van edelhert 
en bever genoemd (Archeologisch Nieuws 1957, 242; Van 
der Heide 1966, 205-207). Een profiel en de eergetouw-
krassen aan de basis van de akkerlaag werden getekend. Dit 
gedocumenteerde vlak werd niet dieper onderzocht.
De vondsten zijn niet stratigrafisch verzameld. Gelet op de 
latere ervaringen zal het meeste materiaal uit de prehistori-
sche akkerlaag afkomstig zijn. Het aangetroffen late WKD-
aardewerk zal echter niet in die laag zijn gevonden, maar 
in de daarboven liggende vroegebronstijdlagen. Die waren 
destijds waarschijnlijk nog intact. Toen in 1990 de directe 
omgeving van deze werkput werd onderzocht, waren de 
vroegebronstijdniveaus al in de bouwvoor opgenomen.
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1.4.2 Het IPP-onderzoek

1982 en 1983
In 1982 is begonnen met enkele verkennende proefputjes 
van een vierkante meter op de kruin en met grondboringen 
langs de flanken van de zandrug op P14.
In 1983 volgde de eerste echte onderzoekscampagne die 
nog steeds een verkennend karakter had. Het veldonder-
zoek was gericht op het verkrijgen van een kaart van de 
diepteligging van het pleistocene oppervlak, inzicht in de 
stratigrafie, en het ontdekken van afvallagen en de akker-
locatie van 1957. Er werden enkele kleine werkputten aan-
gelegd, waarin geëxperimenteerd werd met opgravings- en 
registratiemethoden. Op de zandkop en de directe omge-
ving zijn een paar honderd boringen gezet.

Het resultaat van de campagne was een globaal inzicht in 
de vorm van de zandrug en in de verspreiding van grond-
lagen. De datering van de meeste lagen bleef voorlopig on-
duidelijk. De akkerlocatie werd niet gevonden. De aarde-
werkvondsten getuigden, net zoals in 1957, van langdurige 
bewoning, vanaf het Neolithicum tot in de Bronstijd, waar-
bij aangenomen werd dat het oudste aardewerk tot TRB en 
de Vlaardingencultuur behoorde.

1984
De egalisatie en het diepploegen van het zuidelijke deel van 
de vindplaats in september 1984 maakte van de zomercam-
pagne een noodopgraving (zie voor een uitgebreid verslag 
Bakker & Hogestijn 1985). Getracht werd zoveel mogelijk 
archeologische informatie te verzamelen van het terrein dat 
vernietigd zou worden, zowel in de oeverzone als verder 
westelijk op de zandkop. De grote tijdsdruk maakte conces-
sies onvermijdelijk. Niet alles kon worden opgegraven zoals 
wenselijk zou zijn geweest. Zie figuur 1.7 voor de in het 
onderstaande genoemde werkputnummers.
Het onderzoek in het zuidwesten van de vindplaats (wp. 
84-1 t/m 6), waarbij de lagen machinaal verdiept werden, 
leverde weinig op. Naar aanleiding van enkele vondsten in 
en op de top van het dekzand werd wp. 84-2 verbreed. Om 
inzicht te krijgen in de vondstverspreiding werden in vier-
kantemetervakken langs deze putten alle grondlagen per 5 
cm getroffeld en gezeefd en/of bemonsterd, maar eveneens 
met weinig resultaat. Noordelijk hiervan was de situatie in-
teressanter. In wp. 84-16 t/m 18 kwamen resten van een 
greppelsysteem aan het licht. In wp. 84-18 werden laatpa-
leolithische vuursteenafslagen rond een grote (aambeeld-) 
steen opgemerkt, reden voor een noordelijke uitbreiding 
aldaar.
Een serie ongedocumenteerde werkputjes langs de zuidelij-
ke flank (wp. 84-8 t/m -13) bevatte geen vondsten. Het ter-
reingedeelte langs de voormalige oever van de Vecht is wel 
nauwkeurig onderzocht (wp. 84-7, en in mindere mate wp. 
84-14 en -15). Het hoogtepunt van de campagne vormde de 
ontdekking van loopvlakken uit de Vroege Bronstijd, met 
onder meer haardjes, runderhoefindrukken en menselijke 
voetindrukken. De bijbehorende plantaardige en dierlijke 
resten waren vrij goed geconserveerd. Dieper waren laat-
neolithische lagen met wederom enige haardjes aanwezig. 

Dit terreingedeelte is onderzocht tot even onder het niveau 
dat door diepploegen verloren zou gaan (ca. 3,0 m -NAP). 
Verder zijn, ter aanvulling van de pleistoceen-dieptekaart, 
nog enkele boorraaien gezet.

1985
Te natte omstandigheden en aardappelziekte op P14 maak-
ten het geplande onderzoek tijdens de verregende zomer 
onmogelijk. Wel is een veldverkenning uitgevoerd na het 
egaliseren en diepploegen van het zuidelijkste deel van 
de kavel. In de zuidoosthoek werden enkele opgeploegde 
haardjes uit de Vroeg Bronstijd ontdekt en bemonsterd.

1986
Met de verdere egalisatie van P14 in het vooruitzicht, waar-
bij in het vervolg wel voldoende tijd gegeven zou worden 
voor archeologisch onderzoek, werd de opgraving in 1986 
hervat. Het veldonderzoek richtte zich op het intrigerende 
greppelsysteem in het westen van de vindplaats (wp. 86-1 
t/m 4). Dit kon niet erg ver noordelijk vervolgd worden, 
omdat het dekzand steeds hoger kwam en getopt was. On-
danks uitgebreid zeven in wp. 86-1 en -2, tot in de B-hori-
zont van het dekzand, zijn hier nauwelijks vondsten ge-
daan.
Ter afsluiting van deze wat teleurstellende campagne werd 
op de nog niet eerder onderzochte noordflank een zoek-
sleuf aangelegd (wp. 86-5). Onder machinaal verdiepte 
pakketten klei- en detritusgyttja werden in humeus zand 
vooral onversierde scherven, maar ook wat versierd TRB-
aardewerk gevonden. De noordflank leek een interessante 
locatie voor toekomstig onderzoek, met meer vondsten dan 
de eerder onderzochte zuidwestflank.

1987
De zomercampagne richtte zich vooral op de noordooste-
lijke oeverzone en de aangrenzende noordoostelijke flank 
(wp. 87-1 t/m 4 en -7). De belangrijkste grondsporen wa-
ren een natuurstenen oeverversteviging, enkele stoofkuilen 
en de langverwachte eergetouwkrassen. Gelaagde flank-, 
oever- en geulpakketten waren weliswaar aanwezig, maar 
van de gehoopte successie van rijke afvalpakketten, met 
veel plantaardige en dierlijke resten, was geen sprake. Wel 
werden veel vondsten gedaan, de meeste in een verspoelde 
laag (de Cardiumdetritus) onderin de vroegebronstijdgeul 
(in wp. 87-6). Ook in de zandige niveaus hoger op de kruin, 
met onder meer een akkerlaag, waren de vondsten uit ver-
schillende neolithische perioden vermengd. De conserve-
ringstoestand van de schaarse onverbrande ecologische 
resten was hier slecht.

1989
In maart 1989 sloeg amateur-archeologe Wies Kreukniet 
alarm. Op de kruin was onderliggend zand opgeploegd. 
Aan het maaiveld lagen veel vondsten. In een noodactie zijn 
diezelfde maand de oppervlaktevondsten verzameld in een 
grid van 10 x 10 m. Dit materiaal wacht nog op uitwerking. 
De onbedoelde erosie als gevolg van te diep ploegen maakte 
duidelijk dat onderzoek op de kwetsbare kruin niet langer 
kon wachten. Een vrij groot deel ervan werd opgegraven, 
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Fig. 1.8 – Overzicht van de opgravingsdiepte.
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aansluitend op de werkputten van 1987. Onder een vondst-
rijke akkerlaag, doorsneden door een greppelsysteem, te-
kenden zich vrij veel paalkuilen af. In het veld is hierin een 
huisplattegrond herkend. Al tijdens het veldwerk was dui-
delijk dat dit een zeer bijzondere ontdekking was, vermoe-
delijk ouder dan het Laat-Neolithicum, en daarmee de 
oudste huisplattegrond boven de grote rivieren. Dat vlakbij 
ook een grafkuil lag, bleek pas bij de latere uitwerking.
Bij de eerder genoemde zoeksleuf uit 1986, waarin onder 
andere TRB-aardewerk was aangetroffen, werd een nieuwe 
werkput aangelegd (wp. 89-2). De gehoopte TRB-vondst-
laag met plantaardige en dierlijke resten die voor deze cul-
tuur nog steeds zo schaars zijn, bleef uit. De natte sedimen-
ten bevatten nauwelijks materiaal; kennelijk de gebruike-
lijke situatie voor de flanken. Terwijl wel vrij veel vondsten 
(waaronder weer enkele TRB-scherven) direct hieronder in 
zandige niveaus aangetroffen werden, viel de opbrengst in 
ecologisch opzicht opnieuw tegen. Inmiddels waren in de 
verschillende campagnes al heel wat werkputten aangelegd 

langs de ecologisch kansrijk geachte flanken en in de oever-
zone. Maar afgezien van de goede resultaten voor de Vroege 
Bronstijd was de ecologische opbrengst tot in 1989 nogal 
pover.
Tegen het einde van de zomercampagne werd opnieuw ge-
zocht naar locaties met gunstigere archeozoölogische en ar-
cheobotanische perspectieven. Aan de noordoostelijke flank 
en in de oeverzone aldaar werden nog enkele boringen ge-
zet, maar zonder hoopvol resultaat. Voorts is hier machi-
naal een kleine proefsleuf (wp. 89-12) opengetrokken, die 
evenmin aanwijzingen voor afvallagen verschafte. Deze be-
vindingen versterkten het eerdere negatieve beeld.

Gelukkig lieten grondboringen in de oeverzone aan de zuid-
oostelijke flank binnen een smalle strook wel een veelbelo-
vende stratigrafie zien. In een proefputje (wp. 89-11) werd 
eindelijk de aanwezigheid vastgesteld van rijke neolithische 
afvalniveaus, met veel onverbrand botmateriaal. Toen werd 
ook definitief duidelijk dat het VL-achtige aardewerk van 
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P14 veel ouder moest zijn dan eerst gedacht werd. Als ver-
volg op deze ontdekking werd rond wp. 89-11 in een twee-
de campagne in het najaar de zo belangrijke wp. 89-17 aan-
gelegd (zie hoofdstuk 4).

1990
Na nieuwe ploegschade is tijdens de laatste grote veldcam-
pagne op P14 het oostelijke deel van de zandkop opgegra-
ven. Hierdoor werden de werkputten van 1984, ’87 en ’89 
als het ware verbonden, met een vrij compleet, aaneenge-
sloten beeld van de kop als eindresultaat. De meeste vond-
sten uit 1990 zijn aan de zuidflank gedaan, niet zozeer in de 
natte sedimenten, maar wel in de akkerlaag en in een ver-
spoeld zandniveau direct erboven. Hier bleek ook de werk-
put uit 1957 te liggen. Hoger op de kruin was de akkerlaag 
zo goed als geheel opgenomen in de bouwvoor. 
Enkele kuilen, paalkuilen, de vele eergetouwkrassen en een 
haardje waren verwachte grondsporen, maar de aanwezig-
heid van twee overlappende grafvelden kwam als een grote 

Fig. 1.9 – Wijze van vondstverzameling in ‘natte’ sedimenten.

verrassing. Het jongste, laatneolithische grafveld bevatte 
onder meer redelijk geconserveerde laatneolithische skelet-
ten in vlakgraven met houtresten. In het oudste grafveld, 
uit Laat-SW/Pre-Drouwen, kwamen naast slecht bewaarde 
individuele graven ook een schedelbegraving en een collec-
tieve begraving aan het licht.

1991
Om een antwoord te krijgen op een paar stratigrafische 
vragen, zijn in de zomer van 1991 nog enkele boorraaien 
gezet, merendeels haaks op de Vechtgeulen.

Na de campagne van 1990 leek mij dat voor P14 voldoende 
informatie voorhanden was om te komen tot een bewo-
ningsreconstructie – met het oog op mijn aanstellingsduur 
van 3,5 jaar werd dat hoog tijd. De kennis van de situatie 
rond de flanken en in de oeverzone was toereikend, en voor 
een flink deel van de bedreigde kruin was de archeologi-
sche informatie veiliggesteld.

geschaafd / getroffeld, m.u.v. Cardiumklei / Cardiumgyttja

gezeefd

geschaafd / getroffeld

niet op vondsten onderzocht (machinaal verdiept)

‘natte’ sedimenten afwezig 0 25m
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gezeefd

geschaafd / getroffeld

niet op vondsten onderzocht (machinaal verdiept)

niet tot op zand verdiept 0 25m

1.4.3 Aanbeveling voor verder veldonderzoek

Het behoud van de vindplaats lijkt nu dankzij de wettelijke 
bescherming gegarandeerd (zie paragraaf 1.3). Het instel-
len van een hydrologische zone rond Schokland was mede 
op dit behoud gericht. Voor het gebied met het archeolo-
gische monument geldt als streefwaarde een oppervlakte-
waterpeil van 2,65 m -NAP ± 10 cm (peilbesluit van 9 juli 
2002). 
De verwachte fluctuaties in het grondwaterpeil zijn echter 
groter (Van Heeringen, Mauro & Smit 2004, 16-17, fig. 3). 
Daarom valt te overwegen de resterende terreingedeelten 
boven ca. 2,75 m -NAP alsnog vlakdekkend te onderzoe-
ken, zowel op P14 als op P13, vooral met het oog op moge-
lijke graven en eventueel nog aanwezige organische resten. 
Die zullen ondanks de verhoogde gemiddelde waterstand 
verder degraderen. 
Omdat op deze hoogste terreingedeelten waarschijnlijk al-
leen dieper ingegraven grondsporen behouden zijn, maar 

nauwelijks vondstlagen (zie fig. 14.5), zou zo’n onderzoek 
relatief snel en goedkoop uitgevoerd kunnen worden.

1.4.4 Onderzoeksmethoden en opgravingswijze

Op en rond de vindplaats zijn honderden grondboringen 
gezet met een Edelmanboor (diameter 6 cm) en een guts-
boor (diameter 3 cm). De Edelmanboor is over het alge-
meen alleen gebruikt om de bouwvoor en de nauwelijks te 
gutsen Sloefpakketten te doordringen. Elke boorlocatie werd 
gewaterpast, en elke boorkolom is per onderscheiden litho-
logische eenheid beschreven en getekend. De positie van de 
boringen blijkt uit figuur 13.2.

Putten, vakken, lagen, grondsporen, vondsten en monsters 
zijn per campagnejaar genummerd.
De bouwvoor is steeds machinaal verwijderd en niet op 
vondsten doorzocht. Meestal zijn de werkputten gedocu-

Fig. 1.10 – Wijze van vondstverzameling in ‘droge’ sedimenten (zand).
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menteerd tot in het dekzand (zie fig. 1.8). Tegen het eind 
van de zomercampagne van 1989 werd duidelijk dat som-
mige grondsporen pas enkele decimeters onder het zoge-
naamde leesbare vlak (het hoogste dekzandvlak) zichtbaar 
werden. Sindsdien werd het dekzand na afwerking van het 
vlak steeds machinaal in dunne lagen tot ca. 50 cm ver-
diept. Dit leverde inderdaad nog enkele grondsporen op.

Over het algemeen is per laag opgegraven in verzameleen-
heden van een vierkante meter met een dikte van 5 cm of 
minder, als de betreffende laag minder dik was. De ‘natte’ 
sedimenten (kleien, venen en detritusgyttja’s) zijn soms 
machinaal, maar veelal troffelend en schavend onderzocht 
(zie fig. 1.9). De zandige lagen zijn meestal tot 5 cm in het 
‘schone’ dekzand per verzameleenheid gezeefd over een 
zeef met een maaswijdte van 4 mm. Waar het dekzand al 
zwaar getopt was, op het centraal-westelijke deel van de 
kruin, is dit nagelaten (zie fig. 1.10). Van elke verzameleen-
heid is de top gewaterpast. De vondsten uit dezelfde verza-
meleenheid hebben hetzelfde vondstnummer en soms een 
volgnummer.

Informatierijke vlakken en in elk geval het hoogste dek-
zandvlak zijn, evenals de belangrijkste profielen, handma-
tig opgeschaafd en getekend. Enkele profielen zijn bemon-
sterd met profielbakken of pollenbuisjes. De grondsporen 
zijn gecoupeerd, in dwarsprofiel getekend en bemonsterd 

(door middel van pollenbuisjes en grondmonsters van 2 li-
ter) voor archeozoölogisch, archeobotanisch en daterings-
onderzoek. De resterende spoorvullingen zijn gezeefd over 
een maaswijdte van 2 of 4 mm.
Voor de afwijkende onderzoeksmethode aan graven en mo-
gelijke graven verwijs ik naar de inleiding van hoofdstuk 
15.

Terwijl in alle campagnes veel aandacht is geschonken aan 
het tekenen van vlakken, grondsporen en profielen, was de 
fotodocumentatie van vooral het onderzoek van 1986-’89 
aan de magere kant, mede door het mislukken van enkele 
filmrolletjes. Gedurende bijna de hele campagne van 1990 
was gelukkig een verdienstelijk amateur-fotograaf aanwe-
zig, die met name van het grafveld een uitgebreide, fraaie 
fotodocumentatie heeft gemaakt.

De protocolboeken (studentenverslagen van het veldon-
derzoek met de bijbehorende velddocumentatie), de ove-
rige veldwerkdocumentatie en de vondsten zijn opgeslagen 
in het provinciaal archeologisch depot van de Provincie 
Flevoland te Lelystad (in het museum, archief en studie-
centrum Nieuw Land).5 Enkele bijzondere vondsten wor-
den tentoongesteld in Museum Nieuw Land en in Museum 
Schokland, op het voormalige eiland.6 In het laatstgenoem-
de museum neemt een afgietsel van graf 11, gemaakt door 
P.M. Floore en mijzelf, een prominente plaats in.

5 Voor de meeste, maar niet voor alle IPP-veldcampagnes (gravend on-
derzoek, en boor- en slootkantonderzoek) zijn (uitgewerkte) protocol-
boeken voorhanden.

6 Archeoplan Cultuurbehoud, Delft, heeft voor Museum Nieuw Land 
een replica van de knots uit graf 12 vervaardigd, met behulp van de 
mal die in het veld was gemaakt.
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HOOFDSTUK 2

ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN EN HUN OPERATIONALISERING

2.1 Het Natte-Hartproject

In het Natte-Hartproject kwamen verschillende aspecten 
samen: een wisselwerking tussen toevallige omstandighe-
den, inhoudelijke ideeën en mogelijkheden, persoonlijke 
ambities, formele machtstructuren, tijdgeest en praktisch-
strategische overwegingen.
Zo was er een beoogde, sterk gemotiveerde hoofduitvoerder 
in de persoon van Hogestijn, de initiatiefnemer en de drij-
vende kracht achter het project. Het Natte-Hartproject was 
voor hem de logische voortzetting van zijn eigen onderzoek 
uit de jaren 1982-1986, waaronder het onderzoek op P14. 
Hij had reeds als student zijn sporen verdiend als veldwerk-
leider in Flevoland (het Natte Hart), en hij had in het kader 
van zijn doctoraalstudie belangrijk voorwerk verricht met 
de inventarisatie van de prehistorische vondsten van de 
hele provincie Flevoland, inclusief de Noordoostpolder 
(Hogestijn 1986a; 1986b).
Hogestijn had de volledige steun van Bakker. Zoals in het 
voorwoord vermeld, had Bakker vanwege de fysisch-geo-
grafische aspecten al van jongs af aan een fascinatie voor 
de Noordoostpolder. Bakker heeft internationaal naam ge-
maakt als kenner van de Trechterbekercultuur (TRB). Zijn 
specifieke belangstelling voor Schokland-P14 ging terug op 
de al in 1957 ontdekte, grootste scherf van TRB-kom 67 
(zie fig. 7.4; Bakker 1979a, 132). Hij heeft tevens veel on-
derzoek gedaan aan de Vlaardingencultuur (VL). De door 
Hogestijn veronderstelde VL-aanwezigheid op P14 – een 
begrijpelijke misvatting – maakte hem extra enthousiast. 
Op P14 leek de mogelijkheid voorhanden om de interactie 
tussen zijn beide wetenschappelijke liefdes te bestuderen 
(Bakker 1982, 117).
Hoewel het aanvankelijk nog de bedoeling was dat het 
Natte-Hartproject zich zou richten op heel Flevoland, lag 
het zwaartepunt van meet af aan op de Noordoostpolder. 
De landschappelijke ontwikkeling (het abiotische aspect) 
van de Noordoostpolder was sinds de jaren ’50 op hoofd-
lijnen bekend, vooral dankzij Wiggers’ dissertatie (Wiggers 
1955). Wiggers’ reconstructies van de gestapelde prehis-
torische landschappen waren gebaseerd op enkele honder-
den slootkantprofielen en tienduizenden grondboringen en 
sonderingen (metingen van de diepte van de pleistocene 
ondergrond).
Het IPP-onderzoek uit de jaren 1982-86 had het prehisto-
risch potentieel van de Noordoostpolder bevestigd (Hoge-

stijn 1986a; 1986b; Palarczyk 1986). Archeozoölogische en 
archeobotanische resten waren, althans in de ‘natte’ grond-
lagen, redelijk tot goed bewaard gebleven. De uitgangspun-
ten waren gunstig voor onderzoek naar de voedseleconomie 
en naar het diachrone biotische landschap in uiteenlopende 
ecologische zones, en de menselijke invloed hierop. Daarom 
kon het project ook rekenen op de warme belangstelling en 
de steun van de ecologen van het IPP.

Een chronologisch-thematische, landschapgerichte regio-
nale aanpak, zoals bij het Natte-Hartproject het geval was, 
werd vanaf de jaren ’70 in de Nederlandse archeologie lei-
dend. De toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) had deze aanpak in 1974 tot for-
meel beleid verheven. Het was voor de ROB een reactie op 
de stortvloed aan noodopgravingen en grootschalige archeo-
logische bedreigingen die om een integrerend kader vroe-
gen (Bloemers 1999). Het IPP had de facto al een traditie 
hierin met regionaal onderzoek in West-Friesland. Latere 
voorbeelden zijn het Assendelverpolderproject en de uitbrei-
ding ervan naar het aangrenzende estuarium: het Velser-
broekpolderproject.
Omdat het IPP vooral thematisch, regionaal (nood-) onder-
zoek deed ten noorden van Amsterdam, moest vaak een 
financieel beroep gedaan worden op de Provincie Noord-
Holland. Een grotere spreiding van dit type onderzoek 
was niet alleen uit archeologisch-inhoudelijk, maar ook uit 
praktisch-strategisch oogpunt wenselijk. Onderzoek in on-
der meer Flevoland betekende dat niet steeds dezelfde pro-
vincie moest worden aangesproken.

Essentieel was tenslotte dat het Natte-Hartproject geknipt 
was als VF-programma. De plicht tot het opstellen van VF-
programma’s werd vanaf 1982 van overheidswege opgelegd 
in het kader van een structurele hervorming van het we-
tenschappelijk onderzoek en onderwijs. Programmatisch 
samenhangend, interdisciplinair onderzoek was hiervoor 
een vereiste.1

Zoals in het voorwoord vermeld is, maakt deze studie onderdeel uit van het in 1986 gestarte Natte-

Hartproject van het IPP. Dit project was als voorwaardelijk financieringsproject (VF-project) vanaf 1986 

tot 1993 één van de speerpunten van het IPP-onderzoek.

1 Onderwijsminister Deetman heeft deze hervorming op de universitei-
ten en hogescholen doorgevoerd. Een belangrijke aanleiding was het 
lost generation-probleem. In de natuurwetenschappen en bij medicij-
nen dreigde een exodus van veelbelovende jonge wetenschappers door 
gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden. Voor afgestudeerden en promo-
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In het Natte-Hartproject had het culturele aspect het pri-
maat. Vanaf begin 1987 was hiervoor een Onderzoeker in 
Opleiding (OIO) aangesteld voor een periode van 4 jaar via 
ARCHON-NWO. Tot medio 1987 was dit Hogestijn. In 
1989 werd ik dat, voor de nog overgebleven aanstellings-
duur. Mijn wetenschappelijke begeleiders waren dr. J.A. 
Bakker en prof. dr. J.H.F. Bloemers. Het onderzoek aan ar-
cheozoölogische en archeobotanische resten was in handen 
van IPP-Assistent in Opleiding (AIO) drs. E.F. Gehasse. Zij 
werd begeleid door prof. dr. W. Groenman-van Waateringe 
en dr. L.H. van Wijngaarden-Bakker. Voor het onderzoek 
aan het omringende landschap, met speciale aandacht voor 
de ontwikkeling van de veenvegetaties, werd een alliantie 
aangegaan met het Instituut voor Aardwetenschappen van 
de Vrije Universiteit. Drs. W. Gotjé werd als AIO aange-
zocht en begeleid door prof. dr. W. Roeleveld.

2.2 Doel en doelstellingen van deze studie

De integrerende component van het Natte-Hartproject was 
het ARCHON-project ‘Neolithische en Bronstijd-bewo-
ning in Flevoland’. Het verkrijgen van inzicht in de bewo-
ningsgeschiedenis van Flevoland tussen 4700-3000 BP was 
het beoogde doel. Volgens de projectaanvraag van 1986 zou 
de nadruk moeten liggen op de aanpassingen van de bewo-
ners aan de verschillende landschapssubtypen en de ver-
anderingen daarin, op de veranderingen in de (materieel-) 
culturele identiteit van de bewoners, en op de contacten 
met het omringende gebied (Bakker 1986). Dit doel werd 
geformuleerd toen P14 nog niet veel van zijn geheimen had 
prijsgegeven, en toen de vondsten en grondsporen op deze 
vindplaats nog relatief zeldzaam waren. Het doel moest la-
ter drastisch ingeperkt worden, uit haalbaarheidsoverwe-
gingen en omdat het belang van de vindplaats P14 als sleu-
telsite voor het gebied steeds duidelijker was geworden.
Het nieuwe doel van deze studie werd het verkrijgen van in-
zicht in de bewoningsgeschiedenis van Schokland-P14 ge-
durende het Neolithicum en de Bronstijd, in zijn lokale en 
regionale culturele en landschappelijke context. Dit impli-
ceerde tot op zekere hoogte tevens inpassing van het werk 
van Gotjé (1993) en Gehasse (1995), mijn collega’s in het 
Natte-Hartproject.

De specifieke doelstellingen werden de volgende:
1. Het construeren van het chronologische kader voor de 

menselijke aanwezigheid op de vindplaats gedurende het 
Neolithicum en de Bronstijd;

2. Een beeld geven van het aardewerk en, voor zover mo-
gelijk en op hoofdlijnen, van de overige materiaalcatego-
rieën;

3. Een beeld schetsen van SW en Pre-Drouwen in relatie 
tot de omringende culturen;

4. Een beeld geven van de fysisch-geografische context, 
met name de lokaal aanwezige lithostratigrafische een-
heden, hun genese, verspreiding en datering;

5. Een beeld geven van de aanwezige grondsporen en hun 
datering;

6. Per bewoningsperiode een beeld geven van de beschik-
bare informatie en een synthese opstellen;

7. Inzicht geven in diachrone veranderingen op de vind-
plaats in termen van sitefunctie en in relatie tot land-
schappelijke en culturele ontwikkelingen;

8. Een diachrone indruk geven van het landschap in de ge-
hele Noordoostpolder;

9. Een globaal beeld geven van de vindplaatsen in de 
Noordoostpolder in hun landschappelijke context.

2.3 Toelichting, operationalisering en verantwoor-
ding

Ad 1: Het construeren van het chronologische kader was 
een basisvereiste, niet alleen vanuit de ‘culturele’ invals-
hoek, maar ook omdat het voor Gehasse (die met haar on-
derzoeksaanstelling twee jaar op mij voorlag) anders onmo-
gelijk zou zijn geweest de dierlijke en plantaardige resten 
van P14 aan een archeologische periode te verbinden. Die 
informatie was voor ons beider onderzoek cruciaal. Het 
chronologische kader had daarom mijn absolute prioriteit. 
De belangrijkste chronologische pijler vormde de aarde-
werkanalyse (deel II). Daarnaast was voor de chronologie 
inzicht in de stratigrafie essentieel (deel III).

Via complex (aardewerk) ben ik naar ruimtelijke context 
(fysisch-geografische aspecten) gegaan, al kan het één niet 
geheel zonder het ander. Voor de datering van de litho-
stratigrafische eenheden bood hun scherveninhoud een 
belangrijk houvast, al moest hiermee omzichtig worden 
omgegaan. Scherven kunnnen immers uit hun oorspron-
kelijke context verplaatst zijn. Omgekeerd bestond al een 
redelijk idee van de ouderdom van sommige, in de polder 
wijdverbreide grondlagen, dankzij eerder onderzoek elders. 
Dit was tevens relevant voor de datering van hun materi-
ele inhoud op P14. Die informatie is in delen II en III ook 
gebruikt. 14C-Dateringen van aankoeksel op aardewerk uit 

vendi in de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen lag 
massale werkeloosheid in het vooruitzicht. De hervorming zou moeten 
leiden tot beter onderwijs (de tweefasenstructuur die nooit van de 
grond gekomen is), kwalitatief beter en samenhangend onderzoek 
(VF-programma’s), enkele duizenden promotieplaatsen per jaar, en 
een toekomstperspectief voor succesvolle jonge wetenschappers. Die 
promotieplaatsen werden deels ingevuld door Assistenten in Opleiding, 
aangesteld bij de Universiteiten en onderzoeksinstituten, en deels door 
Onderzoekers in Opleiding, aangesteld via de Nederlandse Organisa-
tie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Externe periodieke toetsing van de resultaten van de VF-programma’s 
moest duidelijk maken waar programmatisch samenhangend onder-
zoek goede resultaten afwierp, en waar niet (met mogelijk consequen-
ties voor formatieplaatsen). Binnen een termijn van acht jaar (twee 
vierjaarlijkse cycli van VF-programma’s) zou dit AIO/OIO-stelsel 
geheel geïntegreerd moeten zijn in de nieuwe onderzoeks- en onderwijs-
structuur. Vastgelegd was dat uiterlijk 10 jaar na introductie van het 
nieuwe stelsel binnen de bestaande, vaste personele formatie (‘budge-
tair-neutraal’) ruimte gemaakt moest zijn voor jonge wetenschappers 
die zich bewezen hadden.
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grondsporen, met name van graven en haarden, verschaf-
ten tevens termini voor de afzettingen.
Met behulp van dit via aardewerk en lithostratigrafie ge-
construeerde chronologische kader konden vervolgens de 
grondsporen, de overige artefacten, en de aan grondsporen 
en grondlagen gerelateerde organische resten en milieure-
constructies worden toegewezen aan bewoningsperioden. 
Zo werden de bouwstenen verkregen voor een bewonings-
geschiedenis in relatie tot het omringende landschap.

Ad 2: Vanwege het belang als chronologische hoofdpijler 
en als algemeen, regionaal en supraregionaal referentieka-
der, moest het aardewerk gedetailleerd voorgesteld worden, 
zowel typologisch als technologisch. Deel II is hieraan ge-
wijd.
Dit hield voor mij automatisch ook een uitgebreide visuele 
presentatie in. Dit is in Nederland helaas een uitzonderlijke 
praktijk geworden die met de opkomst van de commerci-
ele archeologie nog sterker op de achtergrond gedrongen 
is (mogeljk uit onbegrip van het grote belang ervan voor 
een goede wetenschappelijke ontsluiting, en misschien nog 
meer vanwege de hoge kosten). Tekst en tabellen kunnen 
aardewerktekeningen van niet-gestandaardiseerd aardewerk 
niet vervangen. Ik heb dan ook zeer veel tijd gestoken in het 
tekenen van de significante scherven.

Het is gebruikelijk eerst het vondstmateriaal te presenteren 
en het dan in een discussie nader te duiden. Ik ben daaren-
tegen meestal begonnen met een schets van het bestaande 
typologische referentiekader (literatuurstudie), en met een 
kritische evaluatie en aanscherping daarvan waar ik dat 
nodig achtte. Hiermee verkreeg ik het fundament om het 
materiaal uit de palimpsest P14 te determineren en chro-
nologisch te waarderen. Voor SW/Pre-Drouwen bestond 
bij aanvang van deze studie echter nog geen, of een onvol-
doende compleet typologisch kader. Daarom is de aanpak 
voor dat tijdsbestek afwijkend. Voor zover mogelijk en zin-
vol voor de typochronologie (vooral in het geval van SW/
Pre-Drouwen (in wp. 89-17) en WKD) ben ik ingegaan 
op de lithostratigrafische context van de scherven. Ik deed 
dit mede met het oog op het verkrijgen van een fijnmaziger 
beeld van de ontwikkelingen in de materiële cultuur, de be-
staanseconomie en het milieu. Voor SW/Pre-Drouwen en 
voor WKD heb ik op grond van de aanvullende informatie 
die P14 bood, de bestaande faseringen herzien.
Per aardewerkhoofdstuk zijn (voor zover beschikbaar) de 
relevante, aan het aardewerk gerelateerde 14C-dateringen 
gepresenteerd en is aangegeven welke typologische fasen 
op P14 herkend zijn, als bouwstenen voor de lokale chro-
nologie.
Waar de aardewerkanalyse aangrijpingspunten bood voor 
het verkrijgen van beter inzicht in lithogenese, erosie en de-
gradatie, heb ik aan deze aspecten aandacht besteed.

Van de verschillende materiaalcategorieën heb ik zelf al-
leen het aardewerk uitgewerkt (wat zeer tijdrovend was). 
De overige categorieën bespreek ik in het kader van de be-
treffende periode (deel V), maar alleen voor zover daarover 
informatie voorhanden is, bijvoorbeeld in materiaalscrip-

ties die door IPP-studenten geschreven zijn (zie bijlage 
A). Daarom blijven bijvoorbeeld de op P14 voorkomende 
barnstenen kralen en het barnsteenafval, een enkel kwarts-
kraaltje, enige doorboorde zandstenen hangers, en enkele 
natuurstenen en vuurstenen bijlen onbesproken. Een veel 
belangrijker gemis is in de eerste plaats een studie van het 
WKD3-vuursteen, dat als vondstgroep goed te scheiden 
is van ouder materiaal, en in de tweede plaats het vuur-
steen uit de niet-zandige DG2, dat hoofdzakelijk laatneo-
lithisch zal zijn (maar niet nader onder te verdelen is). Ge-
bruikssporenonderzoek zou ook zeer wenselijk zijn.
De belangrijkste ongepubliceerde materiaalscriptie, de stu-
die van Van der Kroft (1997) over het SW/Pre-Drouwener 
vuursteen uit wp. 89-17, is als bijlage L in dit boek opge-
nomen, waarmee gehoor gegeven is aan een oproep van 
Bakker (2004, 181).
Van verreweg de meeste vondsten is de vondstcontext be-
kend. Meestal is dat een grondlaag en soms een grond-
spoor. Bijlage K geeft een overzicht van het aardewerk dat 
uit grondsporen afkomstig is. De datering van de grond-
sporen is via delen IV en V te achterhalen.
Met het oog op toekomstig aanvullend materiaalonder-
zoek heb ik in bijlage N een concordantielijst opgenomen 
van de in dit boek onderscheiden lithostratigrafische een-
heden en de in het veld toegekende grondlaagnummers. 
Deze bijlage geeft voorts de vondstnummers van de gete-
kende scherven/potindividuen.

Ad 3: P14 bevat een belangrijke late SW-component, en in 
ons land niet eerder herkend vroeg TRB-aardewerk (Pre-
Drouwen). Dit bracht mij tot een evaluatie van de in mijn 
ogen onjuiste beeldvorming omtrent SW en het ontstaan 
van TRB, en tot de constructie van een alternatief model 
(hoofdstuk 6). Op basis van de literatuur heb ik de invloe-
den van de omringende culturen, die in het SW-aardewerk 
herkenbaar zijn, geanalyseerd. De transformatie van SW 
naar TRB is geduid via P14 en herinterpretaties van vind-
plaatsen in Nedersaksen (Hüde I) en Sleeswijk-Holstein.

Ad 4: Voor een goed begrip van de fysisch-geografische 
context van de vindplaats (deel III) zijn eerst de belang-
rijkste lokale landschapselementen voorgesteld: de zandrug 
van Schokland en zijn morfologie, met name ter hoogte van 
P14, en voorts de Vecht met zijn opeenvolgende beddingen. 
Om de lokale grondlagen te kunnen dateren, is behalve van 
14C-dateringen en stratigrafische overwegingen, gebruik 
gemaakt van de scherveninhoud van die grondlagen en 
de zogenaamde cultuurpiek daarin, en van de regionale 
grondwatercurve van Roeleveld & Gotjé (1993).
Een op P14 veel voorkomende onderwaterafzetting is detri-
tusgyttja, in grote delen van het land afwezig en aan menig 
archeoloog onbekend. Dat is de reden om dit sedimenttype 
en de achterliggende processen nader voor te stellen.
Zoals hierboven opgemerkt is, zijn heel wat lokaal aanwe-
zige grondlagen ook elders in het rivierdal van de Vecht te 
vinden. Veel daarvan zijn te verbinden aan getijdengeulen 
en processen in het kustgebied. Ik heb daarom bij de be-
spreking van de lithostratigrafische eenheden de relatie ge-
legd met de regionale en supraregionale ontwikkelingen, 
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zoals bekend uit de fysisch-geografische literatuur. Ter 
onderbouwing van het overzicht van de lithostratigrafische 
eenheden zijn de belangrijkste profielen in bijlage I afge-
beeld en toegelicht.
In samenvattende figuren en tabellen zijn de lithostratigra-
fie, chronostratigrafie en archeologische culturen gekop-
peld. De verspreiding van de verschillende grondlagen in 
de werkputten is in de betreffende paragrafen genoemd, 
maar ook globaal aangegeven in een overzichtsfiguur. De 
verspreiding van enkele lagen is tevens weergegeven in en-
kele periodekaarten (in deel V).

Ad 5: Ik heb ernaar gestreefd de grondsporen (per catego-
rie en per structuur) zoveel mogelijk te behandelen binnen 
de betreffende archeologische periode/cultuur (deel V), en 
daar de toewijzing van die individuele grondsporen te ver-
antwoorden. Regelmatig was dit dankzij stratigrafische aan-
knopingspunten of vanwege de vondstinhoud betrekkelijk 
eenvoudig.
Echter, voor sommige (en voor mijn verhaal belangrijke) 
grondspoorcategorieën – de graven en bijbehorende spo-
ren en vondsten, de paalsporen en huisplattegronden, de 
neolithische akker en de greppelsystemen – zou een eerste 
bespreking bij de bijbehorende periode onbevredigend ge-
weest zijn. De datering was bijvoorbeeld op voorhand niet 
duidelijk, de individuele grondsporen (graven) behoorden 
tot verschillende perioden, of zij vergden zoveel uitleg, dat 
dit het periode-overzicht te zeer zou belasten. Deze grond-
spoorcategorieën zijn daarom apart besproken (deel IV), 
zodat naderhand met een korte verwijzing kon worden vol-
staan.

Ad 6: De gevolgde benadering komt overeen met die van 
recente meerperiodenmonografieën; alle beschikbare land-
schappelijke en archeologische informatie is in de periode-
overzichten (deel V) als basisinformatie vermeld. Daarbij 
heb ik niet alleen gebruikgemaakt van mijn eigen onder-
zoeksgegevens, maar onder verwijzing ook van die van an-
deren, met name die van Gehasse (1995). In de syntheses 
wordt het archeologische verhaal per periode verteld. In de 
slotopmerkingen na elke synthese is aandacht geschonken 
aan enkele terugkerende thema’s.

Ad 7: In de samenvatting van deel V is in enkele brede stre-
ken de bewoningsgeschiedenis geschetst in het licht van de 
landschappelijke veranderingen.

Ad 8: Het beeld van de landschappelijke ontwikkeling in de 
Noordoostpolder gedurende de onderzoeksperiode is geba-
seerd op een set van tien landschapskaarten. Deze kaarten 
zijn op mijn initiatief gemaakt door Gotjé, die de belang-
rijkste inhoudelijke inbreng had, samen met mij. De kaar-
ten (die Gehase (1995) al in haar dissertatie kon opnemen) 
vormen het uitgangspunt voor de landschapsbeschrijvin-
gen in deel VI. Mijn landschapsbeschrijvingen leunen sterk 
op Gotjé (1993), maar wijken daar af en toe van af.

Ad 9: De belangrijkste bron voor het vindplaatsenoverzicht 
(deel VI) vormde de catalogus van Hogestijn (1986b). Daar-

naast is jongere literatuur gebruikt. De vindplaatsen zijn 
geprojecteerd op de relevante landschapskaarten. De toe-
lichting is vanwege tijdsoverwegingen beperkt gehouden. 
Aan het vindplaatsenoverzicht, dat tot ca. 1995 redelijk 
compleet is, zijn de belangrijkste latere ontdekkingen toe-
gevoegd (zie bijlagen O en P). Wegens tijdgebrek is afgezien 
van een volledige actualisering. Dat is weliswaar jammer, 
maar de toevoeging van enkele nieuwe stippen op de kaar-
ten maken voor het algemene beeld nauwelijks verschil.

Ik sluit af met enkele opmerkingen.
– In bijlagen D-H worden enkele vindplaatsen die belang-
rijk zijn voor de discussie over SW/Pre-Drouwen nader be-
sproken. Deze besprekingen zouden de hoofdtekst te zeer 
belasten.

– Toen ik met het onderzoek begon, kon ik nog niet be-
schikken over de nu gebruikelijke GIS-software waarmee 
databases en ruimtelijke informatie aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Verspreidingskaarten rollen er tegenwoor-
dig bij wijze van spreken met een druk op de knop uit. Bij 
mij ging het veel moeizamer. Mijn database bestond uit met 
de hand ingevulde, formulieren naar eigen ontwerp, die in 
de loop van het onderzoek in verschillende programma’s 
ingevoerd zijn. Dit proces kostte niet alleen vergeleken met 
wat tegenwoordig mogelijk is, onnodig veel tijd, maar heeft 
hier en daar ook tot enige discrepanties geleid.

– De grote tijdsdiepte betekende dat ik mij een forse hoe-
veelheid archeologische en fysisch-geografische literatuur 
eigen moest maken.2 Tot 1995 was ik met de literatuur aar-
dig up to date. Uit zelfbehoud heb ik bij het opnieuw op-
pakken van de studie in 2009, na een pauze van 14 jaar, be-
sloten alleen de in mijn ogen meest essentiële recente, 
voornamelijk Nederlandse literatuur te verwerken. Onge-
twijfeld heeft dit tot omissies geleid, zeker wat de Duitse 
literatuur betreft. Hopelijk zijn deze niet al te essentieel 
voor dit boek.

– Ik ga verder niet in op het cultuurbegrip. In deze studie 
heb ik de culturen uit het Neolithicum en de Bronstijd in 
hoge mate samen laten vallen met aardewerktradities. Dat 
is om praktische redenen gedaan, maar ik realiseer me ter-
dege dat dit in feite te beperkt is. In etnisch opzicht is spra-
ke geweest van continuïteit.

– Uitwerken van zo’n belangrijkste vindplaats als P14 is 
een zegen en een vloek. De palimpsest P14 kon alleen maar 
ontrafeld worden via nauwgezette deelobservaties. Ik wilde 
mijn beweringen zo veel mogelijk onderbouwen. Daartoe 
moesten de vondsten en grondsporen in detail gepresen-
teerd worden. Deze studie is daarmee ook een ontsluiting 
van primaire onderzoeksgegevens. Nadeel is dat dit nogal 
wat van de lezer vergt.

2 Voor bibliografische notaties heb ik deels de richtlijnen gevolgd uit de 
Publicatiewijzer voor de Archeologie (Diepeveen-Jansen & Kaarse-
maker 2004, 15-56).
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2.4 Gevolgde conventies

In mijn studie werk ik in de eerste plaats met 14C-jaren BP. 
In voor mij relevante Noordoostpolderliteratuur (Hogestijn 
1986a; 1986b; Gotjé 1993; Peeters 2007) is dit eveneens 
gedaan, wat de aansluiting vergemakkelijkt. Omwille van 
de algemene en gebiedsoverschrijdende vergelijkbaarheid 
heb ik de BP-dateringen zoveel mogelijk vertaald naar da-
teringen in cal BC, volgens IntCal04 (Reimer e.a. 2004).

Voor wat de periode-aanduidingen betreft, heb ik mij op 
hoofdlijnen gericht naar de laatste versie van de periodi-
sering van de Nederlandse prehistorie (Van den Broeke, 
Fokkens & Van Gijn 2005, fig. 1.10). Daar teken ik bij aan 
dat het Midden-Neolithicum A voor Noord-Nederland 
dient te beginnen met de Pre-Drouwener TRB, zoals het 

geval was in de eerste versie van de periodisering (Periodi-
sering 1965/66, 8; zie ook noot 1 in hoofdstuk 5).

Voor de verschillende culturen en fasen volg ik meestal 
Lanting & Van der Plicht (1999/2000; 2001/02), inclusief 
hun dateringen van de betreffende fasen. De uitzonderin-
gen zijn SW, de Pre-Drouwener TRB-fase en WKD, waar-
voor nieuwe indelingen nodig waren. Voor KB gebruik ik 
naast de gebruikelijke typologie een daarvan afgeleide, ver-
eenvoudigde fasering. In geval van schervencollecties zoals 
van P14 werkt een dergelijk systeem beter dan de bekende 
typologie die op complete potten en graf-ensembles geba-
seerd is. Figuur 12.1 geeft een overzicht van de door mij 
gehanteerde indeling van de Neolithische en Bronstijd-
culturen en hun fasen, voor zover deze voorkomen in de 
Noordoostpolder (en aangrenzende regio’s) en op P14.





DEEL II

HET CHRONOLOGISCHE KADER 
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HOOFDSTUK 3

AARDEWERKANALYSE

Veel aandacht heb ik besteed aan technologische aspecten, 
en dan vooral aan de mageringskarakteristieken. Die vor-
men voor enkele perioden een hulpmiddel om te komen tot 
een scherpere chronologische toewijzing. Bovendien kon 
mede via de technologische aspecten en via andere aarde-
werkkenmerken zicht verkregen worden op de impact van 
enkele postdepositionele processen – op het eerste gezicht 
een verrassende ingang.
– Het aardewerk dat zowel aan perioden als aan specifie-
ke grondlagen betrouwbaar kon worden toegewezen, is in 
deel III (hoofdstuk 14) mede gebruikt om die grondlagen 
te kunnen dateren. Omgekeerd stond de lithostratigrafie 
ook in dienst van de aardewerktypochronologie; om toe-
wijzingen aan een specifieke subfase te onderbouwen, was 
het soms noodzakelijk de vondstcontext in de discussie te 
betrekken. Hier is dus sprake van een wisselwerking tussen 
aardewerktypochronologie en lithostratigrafie.
– Met de verspreiding van de scherven viel in de praktijk 
weinig te doen. Wel speelde afstand een rol bij de toewijzing 
van scherven aan een specifieke pot. Ik laat in deel II voor 
elke onderscheiden deelverzameling de betreffende versprei-
dingskaarten zien, zonder er daar veel woorden aan te be-
steden. Ik ga er bij de bespreking van de verschillende be-
woningsperioden in deel V wel nader op in.
– De overgrote meerderheid van het aardewerk komt uit 
grondlagen. De weinige scherven die in grondsporen aan-
getroffen zijn (zie bijlage K), worden in delen IV en V nog-
maals genoemd bij de bespreking van die sporen. Soms ver-
schaft de vondstinhoud een argument om grondsporen te 
dateren, maar meestal zijn de scherven hiervoor van weinig 
nut, omdat het vaak om oudere nederzettingsruis gaat, en 
af en toe om latere intrusies.
Ik bespreek het aardewerk in de volgende hoofdstukken in 
chronologische volgorde, per aardewerkperiode/cultuur en 
soms per categorie (fijne waar apart van grove waar). Daar-
bij heb ik om praktische redenen SW en de Pre-Drouwener 
TRB meestal samen moeten nemen als ‘SW/Pre-Drouwen’. 
Individuele scherven zijn namelijk meestal niet toewijsbaar 
aan hetzij SW, hetzij Pre-Drouwen.

– Het aardewerk uit de opgraving van 1957 (ca. 200 scher-
ven, afgezien van gruis), dat ik niet zelf heb bestudeerd, 
is toch zo veel mogelijk verwerkt. Dankzij de gegevens in 
Hogestijns catalogus (Hogestijn 1986b, 174-230) was een 
culturele toewijzing meestal mogelijk, maar de magering 
is anders beschreven, en de individuele scherven zijn niet 
gewogen. Die aspecten konden dus niet in deze studie wor-
den meegenomen.
– Al het prehistorische aardewerk dat opgegraven is tijdens 
de IPP-campagnes is wel door mijn handen gegaan.1 De 
scherven zijn in eerste instantie aan de hand van literatuur-
voorbeelden gescheiden naar cultuurperioden. Van elke 
scherf is de herkomst genoteerd (vaknummer en context: 
een grondlaag- of een grondspoornummer). Daarna zijn zij 
geteld en gewogen. Terwijl dit voor de scherven uit de ove-
rige culturen individueel of per verzameleenheid is gedaan, 
is het WKD3-aardewerk uit de jongste lithostratigrafische 
eenheden (lagencomplex B2) in zijn geheel gewogen.
Met de restgroep van niet-determineerbare scherven heb ik 
zo goed als niets gedaan.

SW/Pre-Drouwener aardewerk
Van het SW/Pre-Drouwener aardewerk, veruit de grootste 
aardewerkgroep, is een zeer ruime selectie uit wp. 89-17 in 
de verdere analyse betrokken (zie tabel 4.1). Deze selectie 
is op scherfniveau beschreven en opgenomen in een data-
base (zie bijlage B). Bijna alle significante scherven uit wp. 
89-17, en een ruime selectie uit de overige werkputten heb 
ik getekend. Voor de aardewerkbeschrijving zijn zowel de 
database als de tekeningen gebruikt.

Aardewerktekeningen
Bij mijn aardewerktekeningen zijn de volgende kantteke-
ningen te maken.
– Bij grotere randscherven was de stand meestal redelijk 
betrouwbaar vast te stellen, hoewel zij aan de bovenkant 
dikwijls wat onregelmatig zijn. Vooral bij kleine randscher-
ven bemoeilijkt dit het bepalen van de stand. Het staat het 
verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de vorm van het 

Het primaire doel van de aardewerkanalyse was met behulp van aardewerktypologie een chronologische ba-

sis te verkrijgen voor de bewoningsgeschiedenis van P14. Dit impliceerde waar nodig een kritische evaluatie 

van de basisliteratuur over het neolithische en bronstijdaardewerk. Soms leverde dit nieuwe typochronologi-

sche inzichten op, mede dankzij de omvangrijke aardewerkverzameling van P14 zelf.

1 Daarbij werd ik geassisteerd door de VU-student fysische geografie 
Gerard Aalbersberg. Met hem heb ik al het aardewerk uit alle werk-
putten gedetermineerd, behalve dat van wp. 89-17. De scherven uit 

die werkput had ik eerder zelf al beschreven, deels samen met enkele 
tweedejaars hoofdvakstudenten.
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aardewerk in de weg. Hoe groter de randfragmenten en hoe 
meer van de pot te reconstrueren valt, hoe steiler het pro-
fiel veelal blijkt te zijn. Dit betekent dat met name bij kleine 
randscherven de stand anders kan zijn dan mijn tekeningen 
suggereren.
– Voor zover dat enigszins mogelijk was, heb ik de diame-
ter gereconstrueerd. Dit kon alleen als de stand en de po-
sitie van de scherf binnen het oorspronkelijke potprofiel te 
bepalen viel. De gereconstrueerde diameters bleken met 
name bij kleinere scherven vaak te groot uit te vallen, en 
zijn dus als ‘maximale’ diameters op te vatten. Dit kan een 
vertekenend effect hebben, zowel op de potdiameter als op 
de hoogte : breedte-verhoudingen. Het aardewerk kan hier-
door te gedrongen lijken. Kwalificaties van potonderdelen 
zoals ‘breed’, ‘smal’, ‘lang’ en ‘kort’, zijn functies van zowel 
de potdiameter als de totale pothoogte. Die laatste is hoogst 
zelden te bepalen, waardoor zulke kwalificaties, hoe nuttig 
ook, misleidend kunnen zijn.

Zeker Pre-Drouwener en jonger aardewerk
Terwijl dat voor het SW/Pre-Drouwener aardewerk niet 
doenlijk was, kon van het zekere Pre-Drouwener aardewerk 
en het zekere en mogelijke aardewerk uit de jongere perio-
den wel alles uitgewerkt worden. Een analyse op het niveau 
van potindividuen was mogelijk, al betekent ‘potindividu’ 
in de praktijk regelmatig maar één enkele scherf. Aan el-
kaar passende scherven zijn uiterst zeldzaam. De toewij-
zingen aan een bepaald potindividu (aangeduid met een 
potnummer) zijn gedaan op grond van allerlei intrinsieke 
kenmerken. In de afwegingen zijn voorts de vondstcontext 
en de onderlinge afstand tussen scherven betrokken. Enig 
Fingerspitzengefühl was hierbij onmisbaar; ik claim geen 
objectiviteit in deze.
Van het zekere Pre-Drouwener en jongere aardewerk zijn 
de representatieve en meest informatieve scherven van elk 
potindividu getekend. De gekozen scherven geven een com-
pleet beeld van alle op het betreffende potindividu aanwe-
zige versieringsmotieven. De beperkingen die ik hierboven 
al noemde voor de tekeningen van de SW/Pre-Drouwener 
scherven, gelden vanzelfsprekend ook hier.

De aardewerkbeschrijvingen berusten wederom op de ge-
gevens ontleend aan zowel de database als de tekeningen 
(vorm, versieringstechnieken en versieringsmotieven).
Voor de potindividuen waren minder variabelen van belang 
of van praktisch nut dan voor de bovengenoemde SW/Pre-
Drouwener scherven (zie bijlage B). Zo zijn de versierings-

technieken en/of versieringsmotieven dikwijls zo gevari-
eerd (zeker bij Drouwener en Havelter TRB en bij KB), dat 
zij niet of nauwelijks in een database te vangen zijn. Ik heb 
hiervan na een eerste poging afgezien.
De kleuropbouw (die relevant kan zijn voor de bakomstan-
digheden) is voor het jongere aardewerk evenmin vastge-
legd. Uit de analyse van de SW/Pre-Drouwener scherven 
bleek namelijk dat de kleur in belangrijke mate postdepo-
sitioneel bepaald is. Ongeacht de cultuurperiode is het op-
pervlak van de scherven uit zandige lagen bijna zonder uit-
zondering geelbruin tot oranjebruin. Die uit klei of venige 
lagen zijn over het algemeen donkerolijfgroen tot olijfbruin. 
Of de kleuropbouw zoals zichtbaar is in het breukvlak nog 
een betrouwbare indicatie geeft van de bakomstandighe-
den, is twijfelachtig (vergelijk De Roever 2004, 114-120; zie 
bijvoorbeeld ook Lanting 2007/08, 298).2, 3 Daarom ben ik 
voor het aardewerk uit de perioden na SW/Pre-Drouwen 
niet meer ingegaan op kleur of baktechniek. Ik volsta hier 
met de observatie dat ook bij het aardewerk uit die jongere 
perioden de kern van de scherven over het algemeen don-
ker is.

Bij de analyse van de technologische kenmerken bleek vaak, 
ongeacht de periode, een correlatie tussen potwanddikte, 
mageringshoeveelheid en mageringsgrootte (hoe dikker, hoe 
meer en hoe grover de magering). Nu kan het inderdaad zo 
zijn, dat men bij de voorbereiding van de klei al het formaat 
van het eindproduct (dikkere scherven zijn vaak van grote-
re potten afkomstig) voor ogen had. Maar het geconsta-
teerde verband wordt in elk geval mede in de hand gewerkt 
door de mate van zichtbaarheid van de mageringsdeeltjes. 
De magering is, behalve op basis van het scherfoppervlak, 
vaak vooral beoordeeld aan de hand van het breukvlak. Een 
dikke scherf toont daarvan nu eenmaal meer dan een dun-
ne scherf, waardoor de kans op het zien van meer en gro-
vere magering groter is.
Overigens bleek regelmatig dat de magering niet gelijkma-
tig verdeeld is. Niet zelden bevatten scherven van dezelfde 
pot, of verschillende gedeelten van dezelfde scherf, uiteen-
lopende mageringshoeveelheden. Soms is zelfs een bepaal-
de mageringssoort niet te herkennen in de ene scherf, maar 
wel in een andere van dezelfde pot.

Uit het bovenstaande volgt dat de gepresenteerde eigen-
schappen, tabellen en de tekeningen van het aardewerk ge-
zien moeten worden als zorgvuldige benaderingen, niet als 
absolute waarheden.4

2 Bovendien geven alleen verse breuken een betrouwbaarder beeld (maar 
vermoedelijk nog steeds een beeld dat niet overeenkomt met de oorspron-
kelijke situatie). Het zou dan noodzakelijk zijn om veel scherven te 
breken, met een grote kans op totale vernietiging van vooral kleine 
scherven.

3 De relatieve hardheid van de scherven is overigens als indicatie van de 
baktechniek evenzeer te wantrouwen. Het SW/Pre-Drouwener aarde-
werk van wp. 89-17 was, toen ik het binnen twee jaar na hun berging 
analyseerde, nog vrij zacht. Inmiddels, zo’n 20 jaar later, is het aan-
merkelijk harder geworden. Dit geldt ook voor het jongere aardewerk. 
Bij deze variabele (die ik niet genoteerd heb) spelen de conserverings- 
en omgevingsomstandigheden blijkbaar eveneens een belangrijke rol.

4 Er zijn enige kleine discrepanties tussen aantallen in de tekst en in de 
figuren. Meestal zijn deze terug te voeren op de scherven van 1957, die 
wel meegeteld zijn, maar in de figuren met mageringsgegevens niet op-
genomen zijn. Andere zijn wel in de grafieken van mageringssoorten 
verwerkt, maar niet in die van mageringshoeveelheden en -partikel-
grootte. Die laatste zijn naar wanddikte geordend, die bijvoorbeeld bij 
‘losse’ appliques niet reconstrueerbaar was. Bakplaatfragmenten zijn in 
deze figuren niet opgenomen, omdat zij als afwijkend vormtype het 
wanddiktebeeld te zeer zouden verstoren. Stortvondsten kunnen wel als 
kenmerkende representanten van potindividuen getekend zijn, en zijn 
ook in de database beschreven, maar vanzelfsprekend niet verwerkt in 
de verspreidingskaarten van het aardewerk.
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HOOFDSTUK 4

WERKPUT 89-17, DE BELANGRIJKSTE CONTEXT VOOR SW/PRE-DROUWENER TRB

4.1 Aanleiding en ontdekking

Vanaf het begin van het IPP-onderzoek op P14 was gezocht 
naar intacte vondstlagen in de ‘natte’ sedimenten rondom 
de zandrug en langs de oever van de Vecht. Tot in de nazo-
mer van 1989 waren wel intacte loopvlakken/afvalniveaus 
aangetroffen uit de Vroege Bronstijd, echter niet of nauwe-
lijks uit eerdere perioden. De hoger gelegen werkputten op 
de zandrug hadden weliswaar veel neolithische artefacten 
uit verschillende perioden opgeleverd, maar deze waren 
onderling vermengd. Dierlijke en plantaardige resten wa-
ren daar relatief zeldzaam, doorgaans slecht geconserveerd, 
en sowieso niet nader aan een archeologische periode te 
verbinden. Vooral door de IPP-ecologen werd steeds luider 
de vraag gesteld of P14 wel voldoende materiaal op zou le-
veren voor een zinvol ecologisch promotie-onderzoek door 
Gehasse.

Met het groeiend besef dat prehistorische erosie op P14 een 
veel grotere rol moet hebben gespeeld dan eerder gedacht 
was, en met de toenmalige kennis van de lokale lithostrati-
grafie, was aan Gehasse en mijzelf duidelijk geworden dat 
alleen in de oeverzone in het zuidoostelijke deel van de 
zandrug misschien nog intacte neolithische afvallagen zou-
den kunnen liggen. Dit terreingedeelte bevond zich als het 
ware in de luwte van de zandrug, waardoor de erosie min-
der hevig dan elders geweest zou kunnen zijn. Hier werden 
onze grondboringen gezet, in een smalle, eerder nog niet 
aangeboorde strook. Het resultaat was veelbelovend. On-
der de Cardiumklei uit de Vroege Bronstijd, die overal in 
de oeverzone te vinden is, bevonden zich op ca. 1,5-2,5 m 
-Mv respectievelijk een detritusgyttja, een humeuze klei en 
een dikke grijze zandlaag op dekzand. De volgende dag 
werd hier handmatig een proefput, wp. 89-11, van ca. 2 bij 
2 m aangelegd en onderzocht. Dit moest vanwege het opko-
mende grondwater snel gebeuren. De grofweg laagsgewijs 
uitgespitte grond werd gezeefd over een maaswijdte van 4 
mm. Wp. 89-11 leverde zeer veel neolithische vondsten op, 
en tot onze grote opluchting ook veel dierlijk en plantaardig 
materiaal.

Het aardewerk uit deze proefput bleek identiek te zijn aan 
het grotendeels onversierde aardewerk, soms met gaatjes 
onder de rand, dat al eerder veelvuldig op P14 was aange-
troffen. Dit was voorheen als Vlaardingenaardewerk (VL) 
beschouwd. Het overgrote deel van de VL-achtige scherven 
uit wp. 89-11 kwam echter uit de grijze zandlaag (verder 
Afvallaag genoemd), en zou bij gevolg ouder moeten zijn 
dan de onderste kleilaag. Op basis van de diepteligging kon 
deze klei geïdentificeerd worden als de Unio-II-klei (verder 
Unio II). Voor de Unio II was al een sluitdatering ten noor-
den van Urk bekend van 4630±90 BP (GrN-5391; Ente 
1971, fig. 3, 6). Die maakte een toewijzing van de vondsten 
uit de Afvallaag aan VL zeer onwaarschijnlijk. Het oudste 
VL is immers pas omstreeks 4650 BP te verwachten (Lou-
we Kooijmans 1976, 280-281; Raemaekers 1999, 171, 202; 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 69).

Vanwege het grote belang van een interpretatiesleutel voor 
de vondsten elders op P14, de aanwezigheid van goed ge-
conserveerd ecologisch materiaal, en de kans op het invul-
len van een nog onbekend deel van het Noord-Nederlandse 
Vroeg- en Midden-Neolithicum, werd besloten de directe 
omgeving van wp. 89-11 zo spoedig mogelijk verder te on-
derzoeken. Een geïmproviseerde tentoonstelling, enige rucht-
baarheid via de lokale media en een presentatie voor de ge-
meentelijke en provinciale overheden wierpen hun vruchten 
af. Dankzij een subsidie van de Provincie Flevoland kon al 
in oktober 1989 begonnen worden met het vervolgonder-
zoek. In verband met het inzaaien van het nieuwe gewas 
was hiervoor tot uiterlijk eind november respijt gegeven.

Opgravingsmethode
Een week voor het begin van de opgraving werd rondom de 
toekomstige werkput wp. 89-17 een bronbemaling aange-
legd. De noord-zuid gerichte werkput was 5 m breed en 20 
m lang. Hij besloeg grofweg de oostelijke helft van het are-
aal waarin boven het grijze zand Unio II was aangeboord. 
Hier waren de Afvallaag en de Unio II het dikst en zaten zij 
het diepst. In het noorden was de werkput voorzien van een 
5 m lange en 1 m brede uitrit voor de kruiwagens. Deze uit-

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar het kwam als een verrassing dat verreweg de grootste materiaalgroep 

van P14 aan SW en de Pre-Drouwener TRB toebehoort. Doorslaggevend was de ontdekking van enkele 

vondstlagen ter plaatse van de latere wp. 89-17. Een goed begrip van deze vondstcontext is een eerste ver-

eiste om de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vondstmateriaal in te kunnen schatten. Dit houdt 

onderzoek in naar de genese van de vondstlagen, de mate van contaminatie en de tijdsdiepte binnen die la-

gen. Er wordt in dit hoofdstuk weliswaar ingegaan op het aardewerk, maar dit staat geheel in het teken van 

het onderzoek naar de bovengenoemde aspecten. Pas in hoofdstuk 5 staat het aardewerk zelf centraal.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

42

WERKPUT 89-17, DE BELANGRIJKSTE CONTEXT VOOR SW/PRE-DROUWENER TRB DEEL II – HOOFDSTUK 4

43

rit is niet dieper onderzocht dan voor een werkbare kruiwa-
genhelling noodzakelijk was.
De bovenliggende grondlagen zijn machinaal in zo dun 
mogelijke plakken verwijderd tot bijna op de onderkant van 
de Cardiumklei. Dit leverde enig WKD-aardewerk en an-
dere vondsten uit de Vroege Bronstijd op. Met de schop is 
vervolgens nauwkeurig de top van de detritusgyttja bloot-
gelegd, waarna de werkput voorzien werd van een geïmpro-
viseerde lichte, transparante huifconstructie als bescher-
ming tegen de elementen. De put werd onderverdeeld in 
vierkantemetervakken (zie figuur 4.1). In elk vak zijn de 
vondsten per afzonderlijke grondlaag verzameld in eenhe-
den van 100 x 100 x 5 cm dikte (of dunner, afhankelijk van 
de dikte van de betreffende grondlaag). Voorafgaand aan 
elke verdiepingsslag werd het vak gewaterpast.
Het was de bedoeling de detritusgyttja (Detritusgyttja 2, 
verder aangeduid als DG2) en de Unio II te zeven, maar 
dat bleek vanwege de overwegend veenachtige bestandde-
len te moeizaam en te tijdrovend te zijn. Deze lagen moes-
ten daarom met de troffel op vondsten worden doorzocht. 
De zandige Afvallaag is afgegraven volgens de flauwe hel-
ling die het grensvlak met de Unio II aangaf. Elke verzamel-
eenheid is integraal nat gezeefd over een maaswijdte van 4 
mm. Van elke vijfde dwarsrij (haaks op de westelijke pro-
fielvakken 891, 916, 941 en 966) is bovendien het onderlig-
gende dekzand ca. 5 cm diep gezeefd. Dit leverde nauwe-
lijks vondsten op; reden om het dekzand niet verder te on-
derzoeken.
Speciaal ten behoeve van het ecologisch onderzoek zijn drie 
monsterkolommen in het zuid- en westprofiel onderzocht 
(de kleinere vakken 980-982). Alle lagen in deze kolommen 
werden gezeefd over een maaswijdte van 2 mm, inclusief de 
DG2 en de Unio II. Deze ‘natte’ sedimenten in de zeefko-
lommen waren relatief vondstarm, zoals al de indruk was 
bij het eerdere troffelen van die lagen. Naast elk kolom 
werd het profiel over de totale hoogte bemonsterd met be-
hulp van zinken monsterbakken.
Alle profielwanden zijn getekend en gefotografeerd. Wp. 
89-17 werd door zes personen in ca. zes weken opgegra-
ven.

4.2 Lithostratigrafie: eerste observaties

Wp. 89-17 is min of meer evenwijdig aan de voormalige 
Vecht aangelegd. De pleistocene ondergrond was in het 
noordwesten het hoogst en helde licht af naar het zuidoos-
ten. Op basis van de onderkant van de Afvallaag is de pleis-
tocene morfologie bij benadering vast te stellen (zie fig. 4.1; 
zie ook bijlage I, fig. I.11-13; het minder informatieve oost-
profiel is niet weergegeven). De hellingshoek was vrij flauw, 
2% van west naar oost, en gemiddeld 4% van noord naar 
zuid (gerekend vanaf de noordwesthoek van vak 971). Tus-
sen vakken 985 en 961 was echter sprake van een sterker 
verval van ca. 10%. De top van de Afvallaag bevond zich 
tussen ca. 4,0 m -NAP (vak 971) en ca. 5,0 m -NAP (vak 
880; daar was de top geërodeerd). Het terreingedeelte bin-
nen de werkput maakte in het Mesolithicum en gedurende 
een groot deel van de SW-periode nog deel uit van de droge 
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Fig. 4.1 – Vakkenoverzicht van wp. 89-17. De hoogtelijnen (in 
m t.o.v. NAP) geven het reliëf weer van het grensvlak tussen 
de Afvallaag en het onderliggende dekzand.
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Fig. 4.2 – Wp. 89-17 aan het einde van de opgraving, en deelaanzicht van het westprofiel (zie bijlage I, fig. I.12 ter hoogte van 
vakken 886-906).
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zuidoostflank van de zandkop. Het werd pas laat in SW een 
oeverzone. Naderhand, in de Vroege Bronstijd, lag hier de 
rivierbedding.
Als gevolg van de verleggingen van de Vecht gedurende het 
Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd (zie paragraaf 
13.2) zijn enkele sedimenten geërodeerd. De meest com-
plete laagopeenvolging toont het westprofiel (fig. I.12, zie 
ook fig. 4.2). Van belang voor de verdere discussie zijn de 
Afvallaag, de Unio-II-klei (Unio II) en de Detritusgyttja 2 
(DG2). Uit fig. 4.5 blijkt in welke vakken deze lagen voor-
komen. Voor een uitgebreide bespreking van alle lithostra-
tigrafische eenheden verwijs ik naar paragraaf 14.3.

Afvallaag
De Afvallaag bestond uit een 20-45 cm dikke grijze, hu-
meuze zandlaag. Het bovenste traject van het pakket be-
vatte vivianiet (een ijzerfosfaat) en was van onder naar bo-
ven in toenemende mate gyttja-achtig/kleiig (bruingrijs). 
Hierdoor was het grensvlak met de bovenliggende Unio II 
niet altijd scherp aan te geven. Bovendien was vanwege die 
geleidelijkheid de overgang tussen wel en niet gyttja-achtig/
kleiig in het vlak niet te bepalen – in de profielen lukte dit 
wel redelijk. In dit bovenste zandtraject waren, vooral in de 
noordelijke puthelft, een tiental licht hellende, meestal ca. 
1 mm dikke, witte zandlaagjes aanwezig. Zij waren slechts 
zeer lokaal over enkele vierkante meters verbreid, en bevon-
den zich soms dicht boven elkaar. In het vlak waren zij niet 
betrouwbaar te vervolgen en soms vertrapt; enkele runder-
hoefindrukken tekenden zich er direct onder af als witte 
sporen in het grijze zand. In de oostelijke helft en in het zui-
den was de top van de Afvallaag deels geërodeerd.
Naar onderen toe ging de grijze zandlaag via een gebiotur-
beerde zone geleidelijk over in geel dekzand.1 De schaarse 
vondsten uit het gele dekzand zijn waarschijnlijk als gevolg 
van dierwerking vanuit de vondstrijke Afvallaag in dit ni-
veau terecht gekomen. Zij worden verder niet onderschei-
den van die uit de Afvallaag.

Unio II
De zeer humeuze, gyttja-achtige Unio II was tot 25 cm dik, 
en in het zuidelijk deel van wp. 89-17 fijn gelaagd. In het 
noordelijke deel was het kleipakket homogeen, ongetwijfeld 
als gevolg van prehistorische betreding. Enige vermenging 
van vondsten uit deze laag met die uit de top van de Afval-
laag is daarom waarschijnlijk. In de oostelijke helft van wp. 
89-17 was de klei opgeruimd.

DG2
De DG2 was tot 35 cm dik en vermoedelijk een restant van 
een dikker pakket laatneolithische oever- en geulafzettin-
gen, dat bij herhaling zwaar was aangetast, en geheel was 

omgezet. Dat zal in elk geval gebeurd zijn in de Vroege 
Bronstijd (zowel tijdens de erosie die leidde tot het ontstaan 
van Erosielaag 2, als bij erosie voorafgaande aan de sedi-
mentatie van de Cardiumklei). In de oostelijke helft van 
wp. 89-17 was de DG2 geheel opgeruimd. Door de DG2 
was veel gelopen, waarschijnlijk door runderen. Daardoor 
was detritusgyttja en waarschijnlijk ook enig vondstmateri-
aal ingetrapt in de onderliggende top van de Unio II en, 
hoger op de helling, ook in de top van de Afvallaag (met 
name boven het uitwigpunt van de Unio II, ter hoogte van 
de nauwelijks onderzochte uitrit, zie fig. I.12). De meeste 
vondsten uit de DG2 zijn afkomstig uit het noordwestelijke 
deel van de put en uit de onderste 10-15 cm. Zij zijn veelal 
ouder dan de DG2 zelf, die pas in het Laat-Neolithicum is 
afgezet. Dit materiaal is dan ook op te vatten als verspoeld 
materiaal, een erosie-residu.

Aardewerk uit de Afvallaag, Unio II en DG2
De Afvallaag heeft ca. 20.000 scherven (ca. 69 kg) opgele-
verd, tegenover minder dan 400 scherven (ca. 4 kg) uit de 
Unio II en ruim 100 scherven (ca. 1 kg) uit de DG2.
Het gaat bijna uitsluitend om SW/Pre-Drouwener aarde-
werk, maar ook enkele onmiskenbare Pre-Drouwener TRB-
scherven zijn aanwezig. Die laatste zijn goed vergelijkbaar 
met Noordwest-Duits en Zuid-Scandinavisch vroegneoli-
thisch TRB-aardewerk. In Nederland was dit deels touw-
versierde, vroege TRB-aardewerk nog niet eerder herkend 
(Ten Anscher, Gehasse & Bakker 1993).
Een dertigtal versierde scherven hoort in het Laat-Neoli-
thicum thuis (28 scherven (235 g) uit de DG2 en 3 scher-
ven (24 g) uit de Afvallaag).2 Het vondstcomplex uit wp. 
89-17 bevat ongetwijfeld ook enkele niet-herkende, onver-
sierde scherven uit het Laat-Neolithicum, die ten onrechte 
als SW/Pre-Drouwener aardewerk zijn beschouwd. Dan 
nog is het aandeel van dit jongere aardewerk in de Afval-
laag, Unio II en DG2 verwaarloosbaar.

Het is natuurlijk eenvoudig het SW/Pre-Drouwener mate-
riaal uit wp. 89-17 uitgesplitst naar lithostratigrafische een-
heid te presenteren, in de redelijke veronderstelling dat dit 
enige chronologische waarde heeft. Maar hier mag het niet 
bij blijven. Ca. 97,5% van de scherven (en vergelijkbaar ho-
ge percentages van de overige vondstcategorieën) is afkom-
stig uit de Afvallaag. Daarom zal ik via het vondstmateriaal 
moeten onderzoeken of binnen dit pakket een chrono-
stratigrafische onderverdeling mogelijk is. In geval van een 
aanzienlijke tijdsdiepte binnen de Afvallaag kan sprake zijn 
van herkenbare verspreidingspatronen in bijvoorbeeld ty-
pologische en technologische aspecten van het aardewerk 
en het vuursteen, die duiden op diachrone ontwikkelingen. 
Misschien blijken dan uit de ecologische resten veranderin-

1 In de verzameleenheden is deze overgangszone geheel bij de Afvallaag 
getrokken, maar in de profielen, die een minder dik pakket tonen, 
niet. Dit verklaart de discrepantie in dikte.

2 Van de 31 scherven behoort de meerderheid (22 scherven, 184 g) toe 
aan slechts één enkele late EGK-beker. In de top van de Afvallaag (in 
de hoogste en op één na hoogste verzameleenheden van hetzelfde vak, 
920) zijn de scherven aangetroffen van klokbeker 113 en van de late 

potbeker/potbekerderivaat 108. De DG2 bevatte scherven van 2IIb-
beker 52, 2IIe-beker 61 en klokbeker 189. Van de overige scherven, 
die ik ook tot het Laat-Neolithicum heb gerekend, is niet geheel uit te 
sluiten dat het toch om SW/Pre-Drouwener aardewerk gaat. Het 
betreft mogelijke potbeker 111 uit de top van de Afvallaag, en uit de 
DG2 mogelijke EGK-beker 71 en mogelijke potbekers 120, 121 en 141.
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gen in de bestaanseconomie. Wellicht zijn vervolgens na-
dere uitspraken te doen over de chronologische relatie tus-
sen de SW- en de Pre-Drouwener TRB-component. Het 
verkrijgen van beter inzicht in zowel het tijdstip van de in-
troductie van dit vroege TRB-aardewerk, als de samen-
hang met het SW-aardewerk is van groot belang voor de 
discussie over de relatie tussen TRB en de oudere culturen 
in Nederland, Noordwest- en Noord-Duitsland en Zuid-
Scandinavië.

4.3 Genese van de Afvallaag

De Afvallaag is nauwelijks gecontamineerd met laatneoli-
thisch materiaal. Dit zegt niets over eventuele vermenging 
van oudere SW/Pre-Drouwener vondsten met jonger SW/
Pre-Drouwener materiaal binnen deze laag.
In de introductie op de lithostratigrafie (paragraaf 4.2) heb 
ik onder meer gewezen op bioturbatie in het dekzand en op 
de runderhoefindrukken in de Afvallaag. Beide wijzen ten 
minste op enige vermenging van vondsten. Het feit dat die 
prenten nog herkenbaar waren en de aanwezigheid van een 
microstratigrafie (de fijne witte zandlaagjes) maken echter 
tevens duidelijk dat het hier niet gaat om een totaal ver-
mengd, van boven tot onder gehomogeniseerd pakket. Deze 
uitgangssituatie sluit enerzijds niet uit dat de individuele 
vondstposities nog chronologische betekenis hebben, maar 
sluit anderzijds evenmin uit dat bepaalde zones binnen de 
Afvallaag wel degelijk zwaar omgezet kunnen zijn.
Essentieel is dus het verkrijgen van beter inzicht in de gene-
se van de Afvallaag en de bijbehorende formatieprocessen. 
Ik kom hier later opnieuw op terug (zie paragraaf 4.5), gewa-
pend met nieuwe informatie ontleend aan het aardewerk, 
maar in dit stadium zijn hieromtrent al een paar observaties 
en interpretaties mogelijk.3 De Afvallaag kan worden on-
derverdeeld in een onderste en een bovenste traject, die in 
het onderstaande worden toegelicht.

Het onderste traject
Het onderste traject van de Afvallaag was, in tegenstelling 
tot het bovenste traject, wel homogeen en zal dan ook een 
andere genese hebben gehad. De combinatie van humus-
aanrijking, vondstaccumulatie en homogenisatie door bio-
turbatie wijst op de vorming van een oude archeologische 
laag in de top van het dekzand.4 Het bestaat dan uit een 
voormalig loopvlak met eronder een oude Ah-horizont van 
10-20 cm dik.

Dit betekent ten eerste dat het onderste traject veel eerder 
gevormd zal zijn dan het bovenste, en ten tweede dat hierin 
gedurende zeer lange tijd, al vanaf het begin van de bewo-
ning op P14, materiaal geaccumuleerd kan zijn. Daardoor 
kunnen vondsten van sterk uiteenlopende ouderdom in de-
zelfde verzameleenheid aangetroffen worden.

Het bovenste traject
In het bovenste traject van het pakket, met een dikte tot 35 
cm, duidt het gradueel humeuzer en gyttja-achtig kleiiger 
worden van de Afvallaag op een relatief rustige opbouw. De 
aanwezigheid van verschillende, min of meer intacte witte 
zandlaagjes wijst op een microstratigrafie. De witte zand-
laagjes – schoongewassen zand – getuigen van invloed van 
water. Grijs zand eronder, erboven en ertussen wijst op een 
aanvoer van sediment dat waarschijnlijk van hoger op de 
helling afkomstig was. Dit sediment zal hoofdzakelijk afge-
spoeld zijn maar was minder lang door water gebleekt. Het 
kan ook deels door mens en dier (vee) ingelopen zijn, of sa-
men met afval gedeponeerd zijn.5

Deze interpretatie impliceert dat ouder archeologisch ma-
teriaal dat aanvankelijk hoger op de helling was ingebed, als 
gevolg van afspoeling en betreding hellingafwaarts ver-
plaatst kan zijn. Dan kan het in dezelfde archeologische 
verzameleenheden worden aangetroffen als het jongere, ge-
dumpte materiaal.
Waarschijnlijk is de opbouw van het bovenste traject (en 
het gebruik ervan als dumpzone) pas begonnen toen dit ge-
deelte van de helling nabij of in de oeverzone kwam te lig-
gen. Op zo’n oeversituatie en de gaandeweg sterkere ri-
vierinvloed wijzen de toenemende inspoeling van gyttja of 
kleiige gyttja in het zand van de Afvallaag. Anders dan in 
het onderste traject, zal in het bovenste traject bioturbatie 
door gravend bodemleven nauwelijks of geen rol meer ge-
speeld hebben. Daarop duidt het feit dat de witte zandlaag-
jes nog min of meer intact waren.6

Onderzoeksvragen
De volgende vragen moeten beantwoord worden:
1. Is aan te tonen of in de Afvallaag nog een chronostrati-

grafie voorhanden is, en zo ja, hoe is deze te reconstrue-
ren?

2. Is de eerder geschetste interpretatie van de genese van 
de Afvallaag te weerleggen of aan te vullen?

3. Welke tijdsdiepte ligt in de Afvallaag besloten?
4. Van wanneer dateert het Pre-Drouwener aardewerk, wat 

zijn daarvan de kenmerken, en wat zijn de overeenkom-

3 De hier gepresenteerde ideeën over de genese van de Afvallaag wijken 
af van wat ik begin jaren ’90 dacht, en waarvan Gehasse (1995) is 
uitgegaan. Eerder meende ik dat het gehele pakket opgebouwd zou zijn 
uit afgespoeld, ingelopen en gedumpt materiaal. Dit is onjuist voor het 
onderste traject van de Afvallaag.

4 Dit onderste traject zal niet pas ontstaan zijn na erosie (afslag) van 
het onderliggende dekzand. In dat geval zou het dekzand waarschijn-
lijk dieper zijn aangetast, waardoor het niet meer zo rijk zou zijn ge-
weest aan sporen van dierwerking. Voorts zou dan de grens tussen Af-
vallaag en het gele dekzand scherp geweest zijn, wat niet het geval was 
(zie fig. 4.2).

5 Dat lopen in een zandige oeverzone hellingafwaarts tot dikke zand-

pakketten leiden kan, is in Brandenburg proefondervindelijk vastge-
steld (mondelinge mededeling rond 1992 van B. Gramsch, Branden-
burgisches Landesmuseum, Potsdam). De helling was daar overigens 
veel steiler dan in wp. 89-17. De aanleiding voor deze observaties 
vormde het mesolithische onderzoek bij Friesack (Gramsch 1987, 77-
79; Gramsch 1991, 52-53).

6 Ten tijde van de vorming van het bovenste traject zal de gemiddelde 
grondwaterstand in wp. 89-17 al te hoog zijn geweest voor mollen en 
de meeste muizensoorten. Grotere gravende zoogdieren, waarvoor zo’n 
oeversituatie wel aantrekkelijk geweest kan zijn, zullen een menselijke 
nederzetting gemeden hebben of anders al spoedig in de pot beland 
zijn.
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sten, de verschillen en de chronologische relatie met het 
SW-aardewerk?

5. Hoe verhoudt dit vondstcomplex zich tot contemporaine 
vondstcomplexen in de nabije omgeving en verder weg?

Op vraag 1 wordt ingegaan in paragrafen 4.4-7, op vraag 2 
in paragraaf 4.5, op vraag 3 in paragraaf 4.8.2 en op vraag 
4 in paragraaf 5.4. Vraag 5 wordt, voor wat de nabije omge-
ving betreft, in paragraaf 5.6 beantwoord. Aan de relaties 
met culturen en vondstcomplexen op grotere afstand is 
hoofdstuk 6 gewijd.

4.4 Onderverdeling van de Afvallaag

Over het algemeen is het aardewerk van alle vondstcatego-
rieën het meest modegevoelig, en daardoor de beste tijdsin-
dicator. Het ligt dan ook voor de hand via een analyse van 
aardewerkkenmerken te proberen een antwoord te krijgen 
op onderzoeksvraag 1. Zo’n aardewerkanalyse moet op 
scherfniveau geschieden, omdat slechts weinig SW/Pre-
Drouwener scherven uit wp. 89-17 aan afzonderlijke potten 
konden worden toegewezen. Dit leidt tot oververtegen-
woordiging van potten die met veel scherven vertegenwoor-
digd zijn. Waarschijnlijk worden de hierdoor ontstane ver-
tekeningen enigszins gecompenseerd door het grote aantal 
scherven binnen de Afvallaag.

Werkhypothese en toetsingscriteria
De werkhypothese luidt als volgt. Als een analyse van 
scherfeigenschappen per verzameleenheid per vak van laag 
tot hoog geen ruimtelijk willekeurig beeld oplevert, maar 
een specifiek patroon dat ook in andere vakken herkenbaar 
is, is aannemelijk dat binnen de Afvallaag een chronostrati-
grafie aanwezig was.
Het is zinvol in de analyse ook het SW/Pre-Drouwener aar-
dewerk te betrekken uit de stratigrafisch jongere lagen 
Unio II en DG2. Het is aannemelijk dat de scherven uit die 
lagen jonger zijn dan de scherven uit de Afvallaag, temeer 
daar in het veld al globale verschillen opvielen in de mage-
ringsvoorkeuren (zie hieronder). Als die aanname correct 
is, zou (in geval van een betrekkelijk geringe verstoring van 
de Afvallaag, en een voldoende grote tijdsdiepte hierbin-
nen) in het aardewerk van de Afvallaag een ontwikkelings-
trend te verwachten zijn, die in de richting gaat van de over-

heersende kenmerken van het aardewerk uit de Unio II en 
de DG2.

Als de aardewerkanalyse uit zou wijzen dat allerlei eigen-
schappen van de scherven willekeurig ruimtelijk verspreid 
zijn, zijn twee verklaringen mogelijk:
1. In de onderzochte eigenschappen van het aardewerk 

heeft geen herkenbare ontwikkeling plaats gevonden 
binnen het tijdsbestek dat de Afvallaag vertegenwoor-
digt. Mogelijk geven andere vondstcategorieën, zoals het 
bot of het vuursteen, wel een ontwikkeling te zien;7

2. Door omzettingen in het pakket is het herkennen van 
een chronostratigrafie binnen de Afvallaag niet meer 
mogelijk. Eventuele diachrone ontwikkelingen zijn in 
het aardewerk net zo min te herkennen als in het vuur-
steenmateriaal of in de verzameling dierlijke en plant-
aardige resten. De Afvallaag zou dan veel zwaarder ver-
stoord zijn dan de eerste indruk suggereerde.

Aardewerkselectie en beschrijving
Van de meer dan 20.000 scherven uit wp. 89-17 zijn er 
3.179 in detail beschreven. Van de Afvallaag zijn alle scher-
ven uit de 20 vakken voor het westprofiel, met een diameter 
vanaf 2 cm, geanalyseerd (zie hoofdstuk 3 en bijlage B). 
Daar kwamen nog eens alle significante scherven (scherven 
met vormaanwijzingen en/of versiering of reparatiegaten) 
uit alle vakken bij, ongeacht hun grootte. Deze zijn tevens 
getekend. Ook alle significante scherven uit de Unio II en 
DG2 zijn beschreven en getekend; voorts zijn hieruit ook 
bijna alle grotere, niet-significante scherven geanalyseerd 
(om over voldoende aantallen te kunnen beschikken).8

Bruikbare aardewerkeigenschappen
Om een eventuele chronostratigrafie te herkennen, zijn 
aardewerkkenmerken nodig die veelvuldig voorkomen. De 
vraag is welke bruikbaar zijn.

Typologische kenmerken: Uit het gepubliceerde SW-aarde-
werk van andere vindplaatsen blijkt geen uitgesproken vorm-
ontwikkeling. De morfologische overeenkomsten tussen ou-
der en jonger SW-aardewerk zijn erg groot. Daar komt nog 
bij dat de vaak kleine scherven uit wp. 89-17 het moeilijk of 
onmogelijk maken de vorm goed te beoordelen.
Versiering is te schaars om van groot praktisch nut te kun-
nen zijn. Bovendien hebben veel versieringswijzen een zeer 

7 Vanzelfsprekend hebben de postdepositionele processen niet op elke 
vondstcategorie dezelfde uitwerking, zie bijvoorbeeld De Roever 2004, 
33. Zij haalde Rolfsen (1980) aan, die constateerde dat op Noorse 
vindplaatsen in dezelfde laag het vuursteen dikwijls hoger ligt dan het 
aardewerk. Kennelijk is het vuursteen daar meer onderhevig aan op-
waartse verplaatsing, als gevolg van vorst in de grond. Veel meer fac-
toren zijn echter van invloed op de verticale verplaatsing van vond-
sten, zoals de aard van het sediment, de mate van bioturbatie, de sa-
menstelling van de bodemverstorende fauna, het type vegetatie en de 
diepte van het wortelstelsel, de mate van doorworteling, de mate van 
betreding en of dat onder droge of natte omstandigheden gebeurd is. 
Ook het formaat en het gewicht van de individuele vondsten spelen een 
rol. Dit maakt generaliserende uitspraken moeilijk en onverstandig.
Voor P14 blijken de driedimensionele verdelingen van de aantallen bot 

(Gehasse 1995, fig. 7) en vuursteen (zie bijlage L, fig. L.2.1) binnen 
de verzameleenheden van de Afvallaag aardig vergelijkbaar te zijn 
met die van het aardewerk (zie fig. 4.5). Maar het natuursteen ver-
toont een afwijkend beeld, met een meerderheid in de onderste regionen 
(Aalbersberg 1995, 8-10). De verklaring zal zijn dat een deel van het 
natuursteen geen van boven naar beneden verplaatst afval is, maar 
een natuurlijk verschijnsel is, afkomstig uit het onderliggende keileem 
(ibidem, 12). Het is al met al onwaarschijnlijk dat de verschillende 
postdepositionele processen op P14 zo selectief hebben gewerkt dat de 
aanvankelijke ruimtelijke relatie tussen de verschillende vondstcatego-
rieën onderling totaal verstoord is en de verschillende vondstcategorie-
en uit dezelfde onderscheiden lagen niet meer globaal gelijktijdig zijn.

8 Bij de analyse werd ik in 1991 geassisteerd door enkele tweedejaars 
IPP-studenten.
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lange looptijd, waardoor zij sowieso al minder geschikt zijn 
als indicatoren voor een fijne chronologie. Voorts is niet uit 
te sluiten dat (frequentie-) verschillen in het vorm- en ver-
sieringsscala van de verschillende SW-vindplaatsen die als 
referentie in aanmerking komen, niet uitsluitend chronolo-
gisch relevant zijn, maar ten dele lokale voorkeuren weer-
spiegelen. De typologische kenmerken bieden dus weinig 
soelaas.

Technologische kenmerken: Al tijdens het veldwerk bestond 
de indruk dat het SW/Pre-Drouwener-aardewerk uit de 
Unio II en de DG2 overwegend granietmagering bezit, en 
de scherven uit de Afvallaag veelal plantaardig gemagerd 
zijn. Magering is een kenmerk dat voor bijna elke scherf te 
bepalen is, en bovendien leek het er dus al op dat in het lo-
kale SW/Pre-Drouwener aardewerk in de loop der tijd ver-
anderingen optreden. Met magering als veelbelovende in-
gang ga ik in eerste instantie verder.

4.4.1 Magering als ingang voor het herkennen van 
een chronostratigrafie

Zijn veranderingen in magering in verloop van tijd aan-
toonbaar, dus van laag naar hoog binnen de Afvallaag, en 
sluiten deze aan op de mageringskenmerken van het aarde-
werk uit de Unio II en de DG2?

Het aardewerk is gemagerd met graniet, plantaardig mate-
riaal, kwarts en chamotte. Zand lijkt zelden of niet toege-
past te zijn als een bewuste toevoeging.9 Vaak is een combi-
natie van twee of meer soorten magering aanwezig.
In het vervolg duid ik alle mageringssoorten en/of mage-
ringscombinaties uitgezonderd plantaardige magering aan 
als minerale magering. Onder plantaardige magering ver-
sta ik uitsluitend plantaardige magering of combinaties van 
plantaardige magering met de overige mageringssoorten.

Weergave van de analyseresultaten
Figuur 4.3 geeft voor de vakken voor het westprofiel per 
vak de verhouding tussen aantallen scherven met plantaar-
dige magering enerzijds en die met minerale magering an-

derzijds. Voor de Afvallaag is dit voor elke onderscheiden 
verzameleenheid gedaan, de Unio II en de DG2 zijn van-
wege de te geringe vondstaantallen niet nader onderver-
deeld. De plantaardig gemagerde scherven zijn onderver-
deeld in scherven met gemiddeld of veel plantaardige ma-
gering, en in scherven met weinig plantaardige magering. 
Bij die laatste categorie blijft namelijk onzekerheid bestaan 
of wat als magering opgevat kan worden misschien toch een 
niet-intentionele toevoeging is. In het laatste geval is zo’n 
scherf in feite een mineraal gemagerd fragment.
Vooral in de zuidelijke vakken zal het beeld vertekend zijn 
als gevolg van de lage aantallen per verzameleenheid (dik-
wijls lager dan 20, zie de smalle rechterkolom bij elk vak). 
De vakken 891, 916, 941 en 966 hebben aan de onderzijde 
een extra verzameleenheid (in het dekzand).

Bevindingen
Globaal gesproken neemt in elk vak van onder naar boven 
het aandeel van minerale magering geleidelijk af. In meest-
al de derde of de vierde verzameleenheid wordt het gering-
ste aandeel bereikt. Daarboven neemt het aandeel minerale 
magering weer geleidelijk toe. In de Unio II en de DG2 do-
mineert de minerale magering. Deze trend is het duidelijkst 
herkenbaar in vakken 926-971, waar de afvallaag het dikst 
is. In de zuidelijke helft ligt de Unio II dikwijls direct boven 
de verzameleenheid met het geringste aandeel minerale 
magering. De zuidelijke vakken geven binnen de Afvallaag 
geen gecomprimeerde reflectie van de ‘complete’ trend. In 
dat geval zou immers het aandeel van de mineraal gema-
gerde scherven bovenin de Afvallaag veel hoger geweest 
moeten zijn. Het ontbreken van het traject met het jongste 
aardewerk impliceert hetzij non-depositie in de zuidelijke 
vakken, hetzij erosie direct voorafgaand aan de sedimenta-
tie van de Unio II.

Als dezelfde exercitie wordt gedaan met als uitgangspunt 
niet de aantallen, maar de gewichten, verdeeld naar mage-
ringssoorten, is het resultaat bijna gelijk (vergelijk fig. 4.3 
en fig. 4.4).

Conclusie
Deze bevindingen leiden tot de slotsom dat de verhouding 
tussen de verschillende mageringssoorten per verzamel-
eenheid ruimtelijk niet willekeurig is. In de vakken voor het 
westprofiel is in de Afvallaag steeds ongeveer hetzelfde pa-
troon te bespeuren. Hieruit concludeer ik het volgende:
– De mageringsvoorkeuren hebben in de loop der tijd 

(waarbij de betreffende tijdsduur nog onbekend is) wijzi-
gingen ondergaan;

– In de Afvallaag, althans binnen de 20 vakken voor het 
westprofiel, lijkt geen sterke vermenging van het aarde-
werk te hebben plaatsgevonden;

– De trend voor het bovenste traject van de Afvallaag is 
niet strijdig met mijn eerdere gedachten over de genese 
ervan, en sluit goed aan op de mageringsverhoudingen 

Tabel 4.1 – De selectie van SW/Pre-Drouwener aardewerk uit 
wp. 89-17.

Detritusgyttja 2
Unio II
Afvallaag: 20 vakken voor westprofiel
Afvallaag: overige vakken

totaal

context

78
272

2.038
791

3.179

aantal

700
3.729

11.511
5.415

21.355

gewicht (g)

9 De zeldzaamheid van zandmagering is overigens een bevestiging dat 
contaminatie met laatneolithisch aardewerk zeer beperkt is gebleven, 

want zand is in het Laat-Neolithicum wel dikwijls als verschraling 
toegepast.
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in de Unio II en DG2. Voor het onderste traject lijkt de 
aanwezigheid van een herkenbare trend op het eerste ge-
zicht wel strijdig met de verwachting van een aanzien-
lijke vermenging hierbinnen (zie paragrafen 4.3 en 4.5);

– Er is een bruikbare sleutel voorhanden voor het recon-
strueren van een chronostratigrafie binnen de 20 pro-
fielvakken. De verzameleenheid met het grootste aan-
deel plantaardig gemagerde scherven vormt als het ware 
een tijdsniveau. Voor iedere verzameleenheid uit de pro-
fielvakken geldt dat de eenheden eronder over het alge-
meen ouder zijn, en die erboven jonger.

4.4.2 Verzameleenheden met het grootste scherf-
aantal en het hoogste scherfgewicht als ingang voor 
een chronostratigrafie

Als de magering van alle scherven uit de hele werkput zou 
zijn bepaald, zou het vervolgens eenvoudig zijn geweest vast 
te stellen of het patroon in de overige vakken overeenkomt 
met het geconstateerde patroon in de 20 profielvakken. Van 
die overige vakken staan echter alleen de mageringsgege-
vens van de significante scherven ter beschikking, waarbij 
in veel van die verzameleenheden geen significante scher-
ven voorhanden zijn. Voor zover zij wel aanwezig zijn, is het 
aantal per verzameleenheid te gering om een betrouwbaar 
beeld van de verhouding tussen de mageringssoorten daar-
binnen te verkrijgen. De selectie is daarom ontoereikend 
voor het reconstrueren van een driedimensionaal tijdsni-
veau door de gehele werkput.

Men kan natuurlijk aannemen dat net als in de vakken voor 
het westprofiel, ook in de resterende vakken de derde of 
vierde verzameleenheid van onder een globaal tijdsniveau 
vormt. Dit zou eventueel een laatste redmiddel kunnen 
zijn, maar zonder verdere controlemogelijkheden is een 
dergelijke aanname methodisch weinig elegant. Bovendien 
is binnen een bepaald vak een nadere keuze voor hetzij de 
derde, hetzij de vierde positie niet te beargumenteren.

Tijdens een discussie over dit probleem omstreeks 1991, 
merkte de student Paul van der Kroft op dat twee eigen-
schappen wel bekend zijn voor alle scherven uit wp. 89-17: 
het aantal en het gewicht per verzameleenheid. Deze op-
merking vormde voor mij de aanleiding te bezien of de 
chronostratigrafie ook op basis van deze eigenschappen 
globaal te reconstrueren zou kunnen zijn. Hun eventuele 
bruikbaarheid is te toetsen in de 20 vakken voor het west-
profiel, waar van alle scherven zowel de aantallen en ge-
wichten bekend zijn, als ook de mageringskarakteristieken 
en het diachrone patroon daarin. Een eventueel patroon in 
aantallen en gewichten zal chronologisch relevant zijn als 
het zich verdraagt met het patroon in mageringsverhoudin-
gen, dat in de vakken voor het westprofiel is geconsta-
teerd.

Als deze benadering zou werken, heeft het als bijkomend 
voordeel dat het de schijn van een cirkelredenering weg-
neemt. Deze hele exercitie wordt immers uitgevoerd om 
diachrone trends in het vondstmateriaal uit de Afvallaag te 
kunnen herkennen (zie paragraaf 4.2). Eerst een chrono-
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Fig. 4.3 – Mageringsverhoudingen, op basis van aantal, in aardewerk uit de vakken langs het westprofiel van wp. 89-17.

0
13
78
61
48
14
0

gvak 876
0
8
106
46
51
19
31

gvak 881
0
122
62
49
106
49
26

gvak 886
0
8
34
74
152
38
17
16

gvak 891
0
6
61
99
46
42
10

gvak 896
0
27
59
102
59
11
31

gvak 901
0
59
108
18
30
33
49

gvak 906

0
62
47
80
19
9

gvak 911 0
24
18
97
91
43
18
6

gvak 916

0
35
77
94
68
18

gvak 921

matig/veel plantaardige magering
mageringsverhouding naar gewicht (g)

weinig plantaardige magering
uitsluitend minerale magering

Detritusgyttja 2
lithostratigrafische positie

Unio II
Afvallaag

Fig. 4.4 – Mageringsverhoudingen, op basis van gewicht, in aardewerk uit de vakken langs het westprofiel van wp. 89-17.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

48

WERKPUT 89-17, DE BELANGRIJKSTE CONTEXT VOOR SW/PRE-DROUWENER TRB DEEL II – HOOFDSTUK 4

49

stratigrafie reconstrueren op basis van aardewerkkenmer-
ken (magering), en vervolgens eventuele diachrone ont-
wikkelingen in het aardewerk aan te tonen op basis van de 
chronostratigrafie, lijkt methodisch discutabel. Door ech-
ter gebruik te maken van de ‘onafhankelijke’ parameters 
aantal en gewicht, die anders dan magering, geen intrin-
sieke aardewerkkenmerken zijn, is van een cirkelredenering 
in elk geval geen sprake.10

Weergave van de analyseresultaten
De aantallen en gewichten van het aardewerk zijn per vak 
weergegeven in figuur 4.5, met binnen elk vak de opeenvol-
gende verzameleenheden uit de Afvallaag met hun vondst-
nummer, en de samengenomen verzameleenheden uit de 
Unio II en de DG2.11 Het is niet te bepalen of aan het aan-
tal meer belang gehecht zou moeten worden dan aan het 
gewicht. Beide uitgangspunten hebben immers een be-
zwaar; vertekening van het aantal door sterkere fragmenta-
tie dan gemiddeld, en vertekening van het gewicht door 
depositie van veel grotere scherven dan gemiddeld. In elk 
vak is de verzameleenheid met het hoogste aantal en/of het 
hoogste gewicht in het vervolg de ‘maximale verzameleen-
heid’ genoemd.

In meer dan de helft van de vakken komen het grootste aan-
tal en gewicht samen in dezelfde verzameleenheid voor. 
Waar dat niet zo is, betreft het bijna altijd opeenvolgende 
verzameleenheden. In die gevallen zijn beide als maximale 
verzameleenheden beschouwd.

Direct onder of boven de maximale verzameleenheden ko-
men regelmatig verzameleenheden voor met eveneens zeer 
hoge aantallen of gewichten. Als het aantal of gewicht niet 
meer dan 10% lager is (een arbitraire grens), is de betref-
fende verzameleenheid eveneens bij de maximale verzamel-
eenheid getrokken.

Complicaties
Er zijn bij deze analyse twee complicaties.
De eerste betreft onnauwkeurigheden in de verzamelwijze. 
Gestreefd is naar even dikke verzameleenheden. Gelet op 
de waterpasmetingen, zijn de dikteverschillen soms echter 
aanzienlijk (zie bijlage L, fig. L.2.2). Verschillen tot 1 of 2 
cm kunnen nog teruggevoerd worden op afwijkingen van 
de baakpositie (niet exact in het midden van het hellende 
vlak), maar grotere afwijkingen verdienen zeker een vorm 
van correctie. Voor alle verzameleenheden van de Afvallaag 
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10 Men zou nog kunnen aanvoeren dat fragmentatiegraad, en daarmee 
aantal, niet geheel onafhankelijk is van enkele intrinsieke aardewerk-
kenmerken zoals magering, constructiewijze (voegtype), hardheid 
enzovoorts (zie noot 26 bij paragraaf 5.3). Door de gewichten even 
zwaar in de analyse mee te laten tellen, wordt dit eventuele bezwaar 
opgeheven.

11 Wp. 89-17 is rond wp. 89-11 aangelegd. Wp. 89-11 overlapt met 
vakken 957, 958, 962 en 963 (zie fig. 4.1). De verzameleenheden uit 
wp. 89-11 zijn echter niet eenvoudig te koppelen aan die vakken. Wp. 
89-11 is daarom voor deze analyse niet gebruikt. Ook vakken 976-
985 zijn buiten de analyse gehouden, eveneens vanwege afwijkende 
opgravingsmethoden.
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[876] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 2 13
6353 43 134
6452 66 159
6555 32 92
6756 6 26
6946 0 0

[881] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 1 9
6358 30 124
6457 48 101
6560 32 99
6761 4 23
6957 7 39

[886] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 1 130
6363 57 194
6462 36 90
6565 33 137
6766 27 72
6952 9 37

[891] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 1 9
6368 20 40
6467 39 134
6570 40 182
6771 10 53
6948 7 25
7019 9 27

[896] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 1 7
6373 36 96
6472 35 133
6575 28 82
6776 11 53
6950 7 17

[901] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 2 33
6378 26 83
6477 33 137
6580 20 78
6781 4 13
6954 10 41

[906] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 4 71
6383 47 152
6482 47 128
6585 22 55
6786 15 50
6960 10 59

[911] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 19 89
6388 18 69
6487 25 93
6590 6 24
6961 6 18

[916] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 12 65
6299 0 0
6393 22 119
6492 77 156
6595 15 58
6947 8 23
7029 2 7

[921] (n) (w)
DG2 1 1
Unio 3 39
6398 12 94
6497 58 149
6701 18 84
6949 9 25

[877] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 1 10
6354 28 94
6453 16 57
6556 42 131
6757 23 138
6915 7 25

[882] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 7 21
6359 24 95
6458 35 141
6561 24 82
6762 25 99
6920 5 14

[887] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 1 6
6364 24 80
6463 29 91
6566 21 135
6767 21 94
6925 7 15

[892] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 0 0
6369 54 118
6468 81 187
6571 23 143
6772 23 98
6919 6 24
7025 1 2

[897] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 5 12
6374 30 130
6473 32 154
6576 11 38
6777 3 16
6974 1 5

[902] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 8 51
6379 27 107
6478 72 181
6581 17 72
6782 7 29
6939 1 6

[907] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 3 90
6384 25 62
6483 44 135
6586 22 89
6787 21 71
6977 4 10

[912] (n) (w)
DG2 1 8
Unio 6 22
6389 30 89
6488 72 215
6591 60 110
6792 28 90
6980 12 89

[917] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 4 85
6394 39 101
6493 74 259
6596 25 130
6797 14 61
6983 3 18
7030 4 20

[922] (n) (w)
DG2 1 12
Unio 9 93
6399 15 54
6498 43 153
6702 33 104
6802 14 65
6987 1 5

[878] (n) (w)
Unio 0 0
6355 21 70
6454 18 54
6557 16 59
6758 20 48
6916 0 0

[883] (n) (w)
Unio 0 0
6360 8 35
6459 32 128
6562 21 100
6763 8 25
6921 7 35

[888] (n) (w)
Unio 0 0
6365 36 173
6464 56 175
6567 31 137
6768 29 143
6914 4 13

[893] (n) (w)
Unio 3 7
6370 41 194
6469 103 304
6572 25 154
6773 92 171
6924 2 11
7026 0 0

[898] (n) (w)
Unio 13 96
6375 54 150
6474 3 5
6577 17 70
6778 45 109
6973 2 6

[903] (n) (w)
Unio 7 42
6380 26 64
6479 47 127
6582 32 164
6783 13 65
6975 3 4

[908] (n) (w)
Unio 3 8
6385 15 55
6484 60 128
6587 17 75
6788 58 220
6978 7 16

[913] (n) (w)
Unio 0 0
6390 15 72
6489 49 166
6592 21 108
6793 57 417
6981 15 58

[918] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 6 87
6395 36 99
6494 39 157
6597 19 78
6798 16 39
6982 5 27
7031 1 3

[923] (n) (w)
DG2 1 2
Unio 10 58
6400 68 162
6499 60 91
6703 17 82
6803 14 83
6986 7 14

[879] (n) (w)
6356 24 71
6455 14 81
6558 3 30
6759 6 37
6917 0 0

[884] (n) (w)
Unio 3 34
6361 0 0
6460 56 156
6563 21 70
6764 21 67
6923 2 5

[889] (n) (w)
Unio 4 32
6366 31 214
6465 25 89
6568 24 140
6769 12 63
6918 5 36

[894] (n) (w)
Unio 0 0
6371 68 277
6470 95 221
6573 19 88
6774 81 249
6967 3 8
7027 0 0

[899] (n) (w)
Unio 1 20
6376 125 318
6475 111 287
6578 30 130
6779 14 45
6968 6 23

[904] (n) (w)
Unio 0 0
6381 29 132
6480 22 86
6583 25 110
6784 13 104
6976 5 16

[909] (n) (w)
Unio 1 18
6386 15 56
6485 38 131
6588 11 79
6789 33 101
6979 5 27

[914] (n) (w)
Unio 1 42
6391 18 53
6490 30 136
6593 20 77
6794 16 76
6984 3 14

[919] (n) (w)
Unio 3 14
6396 28 133
6495 38 90
6598 37 117
6799 10 43
6988 1 2
7032 1 3

[924] (n) (w)
Unio 6 47
6401 37 140
6500 49 144
6704 34 133
6804 8 12
6985 0 0

[880] (n) (w)
6357 8 39
6456 7 37
6559 2 5
6760 4 5
7054 0 0

[885] (n) (w)
6362 18 81
6461 28 105
6564 7 29
6765 9 33
7055 0 0

[890] (n) (w)
6367 17 77
6466 33 72
6569 4 18
6770 8 19
6913 1 2

[895] (n) (w)
6307 3 10
6372 52 134
6471 53 120
6574 22 107
6775 9 29
6926 0 0
7028 0 0

[900] (n) (w)
6309 2 12
6377 35 112
6476 48 118
6579 23 131
6927 2 12

[905] (n) (w)
6316 2 10
6382 25 76
6481 27 81
6584 3 13
6929 1 10

[910] (n) (w)
6317 0 0
6387 19 97
6486 15 54
6589 10 67
6790 2 8
6931 0 0

[915] (n) (w)
6318 2 17
6392 30 77
6491 18 62
6594 10 24
6795 6 32
6933 1 4

[920] (n) (w)
6319 6 52
6397 42 167
6496 10 40
6599 11 75
6796 2 5
6935 9 11
7033 0 0

[925] (n) (w)
6320 5 26
6402 55 175
6501 16 39
6705 16 52
6930 5 8

Afvallaag (boven de maximale verzameleenheden)
Afvallaag (maximale vondstaantallen en/of -gewichten)
Afvallaag (onder de maximale verzameleenheden)

stratigrafische positie
Detritusgyttja 2; niet nader onderverdeeld
Unio II; niet nader onderverdeeld

dekzand

Fig. 4.5 – Overzicht van vakken en verzameleenheden in wp. 89-17, met vondstnummer, scherfaantal en -gewicht. De verzamel-
eenheden uit de Unio II en de DG2 zijn per vak samengenomen. Bij de verzameleenheden uit de Afvallaag zijn de maximale 
eenheden, de eenheden erboven en die eronder, elk met een eigen kleurcode aangegeven.
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[926] (n) (w)
DG2 2 11
Unio 7 76
6403 20 71
6502 125 187
6706 16 89
6806 21 73
6951 6 33

[931] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 10 59
6302 31 153
6408 36 35
6507 48 162
6711 66 149
6811 13 36
6953 3 9

[936] (n) (w)
DG2 3 10
Unio 7 83
6303 21 138
6413 33 84
6512 110 261
6716 59 196
6816 24 87
6956 6 24

[941] (n) (w)
DG2 3 10
Unio 6 89
6301 50 317
6418 36 198
6517 56 220
6721 73 317
6821 48 84
6958 5 13
7034 1 5

[946] (n) (w)
DG2 1 1
Unio 0 0
6300 0 0
6423 43 184
6523 125 360
6726 240 655
6826 67 167
6866 47 81
6959 9 24

[951] (n) (w)
DG2 3 20
Unio 2 45
6428 73 350
6530 120 222
6731 194 496
6841 74 209
6869 36 105
6962 2 6

[956] (n) (w)
DG2 2 9
Unio 1 8
6433 71 321
6535 70 395
6736 161 498
6846 52 242
6873 107 324
6963 6 28

[961] (n) (w)
DG2 4 178
Unio 1 8
6438 31 305
6540 53 278
6741 100 363
6851 58 299
6878 64 202
6895 54 363
6964 18 71

[966] (n) (w)
DG2 7 49
Unio 11 28
6443 43 249
6545 64 280
6746 83 210
6856 93 405
6883 109 301
6900 61 193
6911 61 193
6966 7 31
7039 5 36

[971] (n) (w)
DG2 5 47
Unio 0 0
6955 6 59
6965 33 256
6969 12 54
6970 33 161
6971 31 126
6972 25 98
7020 25 90
7021 80 269
7022 38 186
7023 32 100
7024 18 71

[927] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 13 117
6404 26 72
6503 111 199
6707 32 73
6807 16 45
6992 3 4

[932] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 6 55
6409 26 83
6508 81 186
6712 76 170
6812 6 32
6989 4 21

[937] (n) (w)
DG2 1 18
Unio 4 14
6414 0 0
6513 66 178
6717 47 116
6817 5 14
6994 3 6

[942] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 3 38
6419 30 141
6518 93 265
6722 81 330
6822 27 173
6997 9 33
7035 0 0

[947] (n) (w)
DG2 3 8
Unio 10 85
6424 28 165
6526 101 432
6727 158 573
6827 89 285
6867 19 71
7004 4 25

[952] (n) (w)
DG2 2 7
Unio 4 24
6429 37 162
6531 54 200
6732 0 0
6842 68 179
6870 16 45
7001 5 29

[957] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 0 0
6737 0 0
6847 27 75
6874 27 89
6892 21 51
7012 14 37

[962] (n) (w)
DG2 4 57
Unio 3 8
6439 41 183
6541 48 197
6742 103 298
6852 99 255
6879 34 217
6896 32 242
7011 8 29

[967] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 2 26
6444 39 153
6546 37 109
6747 77 231
6857 84 210
6884 62 258
6901 101 243
6910 46 150
7013 15 44
7040 3 6

[972] (n) (w)
DG2 7 43
6449 33 143
6551 46 173
6752 8 24
6862 38 131
6888 25 127
6905 82 270
6909 20 76
7016 18 49

[928] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 2 77
6405 26 90
6504 84 294
6708 15 54
6808 4 19
6991 3 15

[933] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 4 77
6410 8 58
6509 17 77
6713 29 117
6813 24 75
6996 4 10

[938] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 9 52
6415 26 99
6514 47 156
6718 30 177
6818 28 72
6993 3 14

[943] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 15 133
6420 21 119
6519 44 57
6723 64 157
6823 19 77
7000 3 12
7036 5 11

[948] (n) (w)
DG2 2 13
Unio 7 35
6425 18 74
6527 73 248
6728 101 290
6828 45 127
6868 32 37
7003 8 26

[953] (n) (w)
DG2 1 12
Unio 4 15
6430 13 106
6532 38 172
6733 66 256
6843 47 163
6871 33 59
7006 11 32

[958] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 0 0
6435 6 23
6537 20 70
6738 77 250
6848 66 245
6875 41 153
6893 17 125
7008 0 0

[963] (n) (w)
DG2 9 122
Unio 3 28
6440 44 257
6542 88 310
6743 83 332
6853 125 329
6880 122 300
6897 73 179
7009 10 23

[968] (n) (w)
DG2 2 24
Unio 4 8
6445 58 265
6547 52 166
6748 65 209
6858 4 20
6885 96 344
6902 111 359
7014 18 61
7041 5 20

[973] (n) (w)
DG2 8 63
Unio 0 0
6448 21 205
6552 23 92
6753 8 78
6863 60 144
6889 34 161
6906 100 311
7017 7 18

[929] (n) (w)
Unio 8 47
6406 5 17
6505 40 104
6709 2 7
6809 2 12
6990 4 18

[934] (n) (w)
Unio 3 9
6411 17 56
6510 46 199
6714 12 39
6814 36 58
6995 0 0

[939] (n) (w)
Unio 4 47
6416 25 149
6515 32 135
6719 39 116
6819 11 22
6998 1 3

[944] (n) (w)
DG2 3 15
Unio 4 46
6421 16 52
6521 79 182
6724 39 117
6824 7 11
6999 7 13
7037 1 2

[949] (n) (w)
DG2 2 19
Unio 4 25
6351 0 0
6528 48 197
6729 102 270
6829 17 82
7002 6 30

[954] (n) (w)
DG2 1 17
Unio 8 92
6431 39 106
6533 61 150
6734 43 166
6844 68 176
6872 5 14
7005 11 36

[959] (n) (w)
DG2 4 15
Unio 11 75
6436 34 264
6538 73 236
6739 102 335
6849 133 366
6876 57 207
6894 23 55
7010 8 27

[964] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 0 0
6441 13 92
6543 77 224
6744 58 238
6854 84 277
6881 97 197
6898 57 167
7007 8 12

[969] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 0 0
6296 0 0
6446 120 221
6548 64 221
6749 43 244
6859 104 262
6886 153 369
6903 122 219
7015 8 14
7042 11 28

[974] (n) (w)
DG2 0 0
Unio 1 9
6346 0 0
6450 37 102
6553 39 119
6754 12 75
6864 69 122
6890 31 121
6907 66 173
7018 7 22

[930] (n) (w)
6321 2 8
6407 28 109
6506 20 49
6710 8 36
6932 3 11

[935] (n) (w)
6322 4 34
6412 88 208
6511 16 51
6715 5 32
6934 1 1

[940] (n) (w)
6323 4 39
6417 42 132
6516 25 127
6720 9 36
6936 2 17

[945] (n) (w)
6327 4 47
6422 30 124
6522 42 159
6725 6 24
6938 4 10
7038 0 0

[950] (n) (w)
6333 6 36
6347 35 147
6529 85 228
6730 65 237
6830 24 38
6940 6 22

[955] (n) (w)
6332 1 13
6348 1 28
6534 84 346
6735 111 334
6845 37 102
6945 11 44

[960] (n) (w)
6328 0 0
6437 17 71
6539 37 128
6740 97 260
6850 48 183
6877 41 95
6937 9 22

[965] (n) (w)
DG2 4 32
6226 0 0
6329 0 0
6442 20 83
6544 31 105
6745 57 193
6855 34 95
6882 66 157
6899 19 68
6941 5 16

[970] (n) (w)
DG2 1 21
Unio 6 78
6331 0 0
6342 0 0
6447 46 320
6549 41 183
6750 77 384
6860 132 418
6887 63 173
6904 10 39
6943 7 42
7043 0 0

[975] (n) (w)
Unio 0 0
6325 0 0
6451 25 151
6554 13 74
6755 52 203
6865 39 182
6891 9 34
6908 4 16
6944 4 15
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zijn de aantallen en gewichten gecorrigeerd naar de dikte 
van de betreffende verzameleenheid.12, 13

De tweede complicatie betreft de incidentele noodzaak van 
de bovengenoemde regels af te wijken. Soms zijn in een vak 
twee gescheiden pieken in aantal en/of gewicht aanwezig. 
Welke van de pieken als maximale verzameleenheid wordt 
beschouwd, hangt dan af van het patroon in de omringende 
vakken.14

Bevindingen
Figuur 4.5 laat zien dat de relatieve posities van de maxi-
male verzameleenheden niet willekeurig is. Zij vertonen 
binnen de werkput een tamelijk vloeiend verloop. Meestal 
bevindt de maximale verzameleenheid zich rondom de 
vierde verzameleenheid van onder. Dit resultaat lijkt aan te 
geven dat de Afvallaag niet zwaar omgezet is, en dat de 
maximale verzameleenheden globaal bruikbaar kunnen 
zijn als tijdsniveau.

Toetsing van de chronologische relevantie: stap 1
In hoeverre verdragen deze bevindingen zich met het eer-
der vastgestelde tijdsniveau dat in de vakken voor het west-
profiel gereconstrueerd kon worden op basis van de mage-
ring?

In figuren 4.3 en 4.4 is de onderverdeling binnen de Afval-
laag met een kleurcode aangeduid (conform fig. 4.5). Zo 
wordt het verband zichtbaar met de verzameleenheden met 
het grootste aandeel plantaardig gemagerde scherven, die 
meestal samenvallen met de maximale verzameleenheden, 
of er direct onder of boven liggen. Hieruit volgt dat er een 
correlatie is tussen beide indelingsprincipes, en dat beide 
een ingang bieden voor een chronostratigrafische onder-
verdeling binnen de Afvallaag.

Toetsing van de chronologische relevantie: stap 2
Hoe is nu te toetsen of de maximale verzameleenheden ook 
voor de overige vakken een bruikbare chronostratigrafische 
sleutel vormen, en of het depositiepatroon in de overige 
vakken vergelijkbaar zal zijn geweest met dat in de vakken 
voor het westprofiel?

In dat geval moeten de significante scherven uit de overige 
vakken ongeveer hetzelfde patroon in mageringsvoorkeu-
ren tonen als alle scherven uit de vakken voor het westpro-
fiel. Daarbij moeten zij wel ten opzichte van een zelfde refe-
rentiepunt gerangschikt worden: het maximale niveau.

vakken langs het westprofiel n
26
60
153
237
319
140
505
48
335
204
97

vakken langs het westprofiel g
199
683
1263
1558
1713
822
2643
221
1635
1174
484

overige vakken n
57
203
58
67
123
76
207
89
95
62
17

overige vakken g
581
2899
603
540
742
486
1432
441
617
442
112

wp. 89-17, alle vakken n
83
263
211
304
442
216
712
137
430
266
114

DG2
Unio
≥ +3

+2
+1

max+
max

max-
-1
-2

≥ -3

DG2
Unio
≥ +3

+2
+1

max+
max

max-
-1
-2

≥ -3

DG2
Unio
≥ +3

+2
+1

max+
max

max-
-1
-2

≥ -3

DG2
Unio
≥ +3

+2
+1

max+
max

max-
-1
-2

≥ -3

DG2
Unio
≥ +3

+2
+1

max+
max

max-
-1
-2

≥ -3

DG2
Unio
≥ +3

+2
+1

max+
max

max-
-1
-2

≥ -3

wp. 89-17, alle vakken g
780
3582
1866
2098
2454
1308
4075
662
2252
1616
596

matig/veel plantaardige magering
mageringsverhouding naar aantal (n)

weinig plantaardige magering
uitsluitend minerale magering

matig/veel plantaardige magering
mageringsverhouding naar gewicht (g)

weinig plantaardige magering
uitsluitend minerale magering

12 Stel dat uit een 8 cm dikke verzameleenheid X 30 scherven (150 g), 
en uit een 5 cm dikke verzameleenheid Y direct hierboven 25 scherven 
(120 g) afkomstig zijn. In dit voorbeeld is, gecorrigeerd voor dikte 
(teruggerekend naar de aantallen en gewichten per 5 cm verzamel-
eenheid, dus voor X delen door 8 en vermenigvuldigen met 5), de 
maximale verzameleenheid niet X, maar Y.

13 Hiermee kom ik tegemoet aan de terechte kritiek van Van der Kroft 
(1997, zie bijlage L, paragraaf L.2.1) op een eerdere versie van de 
analyse, waarin niet gecorrigeerd was voor de uiteenlopende dikten 
van de verzameleenheden. Bij de toewijzingen van het ecologische ma-
teriaal, het natuursteen en het vuursteen (Gehasse 1995; Aalbersberg 
1995; Van der Kroft 1997) is, in tegenstelling tot het aardewerk in 

deze studie, niet uitgegaan van voor uiteenlopende dikten gecorrigeer-
de verzameleenheden. De verschillen tussen de voor dikte wel en niet 
gecorrigeerde chronostratigrafische onderverdelingen zijn gering. Er is 
dan ook geen reden de trends die voor de andere vondstcategorieën zijn 
gepresenteerd, in twijfel te trekken (zie ook paragraaf L.2.3).

14 Als voorbeeld noem ik vakken 908 en 913. In beide gevallen heb ik de 
verzameleenheid met het hoogste aantal of gewicht, in de tweede posi-
tie van onder, genegeerd. De vierde positie van onder beschouw ik als 
de maximale verzameleenheid. De relatief hoge aantallen en gewich-
ten hierin zijn namelijk goed vergelijkbaar met die van de maximale 
verzameleenheden in de omringende vakken, eveneens meestal in de 
vierde positie van onder. Deze toewijzing lijkt ook correct als gelet 

Fig. 4.6 – Mageringsverhoudingen naar aantal en gewicht, 
samengenomen voor de vakken langs het westprofiel, voor de 
overige vakken van wp. 89-17, en voor de werkput als geheel. 
Zie fig. 4.5 voor de kleurcode van de stratigrafische positie.

In figuur 4.6 staan de mageringsverhoudingen naar aantal 
en gewicht weergegeven voor de vakken langs het westpro-
fiel, voor de overige vakken en voor de werkput als geheel. 
Hieruit blijkt dat de trend in de overige vakken praktisch 
overeenkomt met die langs het westprofiel.
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Conclusie
Uit het bovenstaande volgt dat, met aantallen en gewichten 
als uitgangspunt, inderdaad een tijdsniveau voor de hele 
werkput te verkrijgen is. Dat dit redelijk betrouwbaar is, 
blijkt uit het feit dat dit tijdsniveau overeenkomt met het ni-
veau met het hoogste aandeel plantaardig gemagerde scher-
ven. Voorts blijkt dat de opbouw van de Afvallaag in de ge-
hele werkput op hoofdlijnen hetzelfde moet zijn geweest.
De vondsten uit het niveau van maximale eenheden zullen 
over het algemeen min of meer gelijktijdig zijn. Die uit de 
verzameleenheden eronder zullen hoofdzakelijk ouder, en 
die uit de verzameleenheden erboven meestal jonger zijn.

4.5 Aardewerkanalyse teruggekoppeld naar de 
lithogenese

De aardewerkanalyse verschaft aanvullende informatie 
over de genese van de Afvallaag en de Unio II (maar niet of 
nauwelijks van de DG2). De driedimensionale verdeling in 
aantal en gewicht (zie fig. 4.5) laat gevolgtrekkingen over 
depositie-intensiteit en -duur toe. Deze zijn goed verklaar-
baar vanuit het perspectief van een diachroon hellingop-
waarts verschuivende dumpzone, maar ook bioturbatie en 
erosie zullen een rol gespeeld hebben (zie hieronder).

Het onderste traject van de Afvallaag
Toen de oeverzone nog vrij ver oostelijk lag, bestond vele 
eeuwen lang geen reden ter hoogte van wp. 89-17 op het 
toenmalige loopvlak meer materiaal dan elders te dumpen. 
Met het westwaarts verschuiven van de rivier kwam de oe-
verzone nabij wp. 89-17 te liggen. Dit leidde tot meer acti-
viteiten ter plaatse en tot meer vondstdepositie. Dit jongere, 
hoofdzakelijk plantaardig gemagerde materiaal zal in de 
top van de Ah-horizont zijn gaan domineren, en vormt het 
niveau van maximale eenheden. In de diepste lagen daar-
entegen zal het aandeel van het oudere materiaal groter ge-
weest zijn, omdat dat de meeste tijd heeft gehad om diep 
ingebed te geraken. Van vindplaatsen elders is bekend dat 
het oudste SW-aardewerk bijna uitsluitend mineraal gema-
gerd is (zie bijvoorbeeld Peeters & Hogestijn 2001, 142). 
Het ziet ernaar uit dat dit ook op P14 het geval is; het aan-
deel mineraal gemagerd aardewerk neemt onder het oude 
loopvlak toe met de diepte. Deze verticale differentiatie in 
het onderste traject hangt dus niet samen met sedimentatie 
maar is een gevolg van uiteenlopende tijdsduur van bloot-
stelling aan bioturbatie.

Het bovenste traject van de Afvallaag
Het bovenste traject wordt gekenmerkt door accumulatie 
van gyttja-achtig/kleiig zand, wat aangeeft dat de werkput 

nu deel uitmaakt van de oeverzone van de Vecht. De mees-
te activiteiten zullen nu plaats hebben gehad op het direct 
noordwestelijk aangrenzende, drogere deel van de helling. 
De verstoring van het vegetatiedek aldaar heeft geleid tot 
verplaatsing van zand dat in wp. 89-17 sedimenteerde en zo 
het bovenste traject van de Afvallaag vormde. Dit pakket 
zal niet gelijkmatig opgebouwd zijn, maar uit vele afzonder-
lijke sedimentatiemomenten hebben bestaan. In het dichtst 
bij die helling gelegen deel van de werkput zal het meeste 
zand geaccumuleerd zijn, dun uitwaaierend over de rest 
van de werkput (zie fig. 4.7).15

In het bovenste deel van de Afvallaag zijn vrij veel vondsten 
aangetroffen. Een deel ervan zal bestaan uit ouder, ver-
spoeld materiaal, afkomstig van hoger op de helling, maar 
de trend in magering maakt duidelijk dat het meeste mate-
riaal jonger is.
Door de sedimentatie van zand zullen de scherven uit dit 
pakket minder lang aan het oppervlak gelegen hebben, en 
minder blootgesteld zijn geweest aan betreding. Deze voor-
stelling van zaken is nader te onderbouwen. Het gemiddel-
de scherfgewicht binnen de Afvallaag levert immers een 
indicatie van fragmentatie en daarmee van betreding. Uit 
tabel 4.2 blijkt dat het gemiddelde scherfgewicht van res-
pectievelijk de verzameleenheden onder het maximale ni-
veau, van het maximale niveau en van de verzameleenheden 
erboven, inderdaad het opgeroepen beeld ondersteunt van 
een ‘gemiddelde’ betreding, een sterkere betreding, en een 
geringere betreding.
Mogelijk is voorts in het noordwesten van de werkput spra-
ke geweest van erosie van de top van de Afvallaag. Een aan-
wijzing hiervoor kunnen de opvallend hoge gemiddelde 
scherfgewichten zijn in de bovenste verzameleenheid (zie 

wordt op de NAP-hoogten ervan. Blijkbaar is in en nabij vakken 908 
en 913 iets bijzonders aan de hand, dat geleid heeft tot een oudere piek 
in de vondstaccumulatie (een eerdere afvaldump?). Ook relatief diepe 
verzameleenheden in de omringende vakken 888, 889, 893, 894, 
898, 899, 904 en 909 hebben opvallende uitschieters in aantal of ge-
wicht, al zijn die in de genoemde vakken niet hoog genoeg om ze te 
verwarren met de echte maximale verzameleenheden.

15 Eerder ging ik ervan uit dat wel sprake zou zijn geweest van een min 
of meer gelijkmatige, homogene opbouw van de Afvallaag. Dit leidde 
tot de foutieve veronderstelling dat een verzameleenheid in vak X, met 
positie ‘+2’ ten opzichte van de maximale verzameleenheid, gelijktij-
dig is met een verzameleenheid in vak Y met diezelfde relatieve positie. 
Daarmee heb ik anderen op het verkeerde been gezet (zie paragraaf 
4.8.1).

Detritusgyttja 2

Unio II

Afvallaag boven maximale
verzameleenheden

Afvallaag: maximale
verzameleenheden

Afvallaag onder maximale
verzameleenheden

context

89

353

5.045

9.353

5.014

aantal

834

3.028

19.470

30.234

17.551

gewicht (g)

9,4

8,6

3,9

3,2

3,5

gemiddeld
gewicht (g)

Tabel 4.2 – Aantal, gewicht en gemiddeld gewicht van 
aardewerk uit de Afvallaag, de Unio II en de DG2 (exclusief 
laatneolithische scherven en scherven uit de vakken 976-985).
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fig. 4.5); de kleinste vondsten kunnen hier weggespoeld 
zijn.16 In het zuiden van de werkput ontbreekt de top van de 
Afvallaag, zoals blijkt uit de incomplete mageringstrend 
(zie paragraaf 4.4.1 en fig. 4.3-4). Naast een depositiehiaat 
(samenhangend met het opschuiven van de dumpzone) zou 
ook erosie dit kunnen verklaren. De erosie in het noordwes-
ten en zuiden van wp. 89-17 kunnen beide voorafgaand aan 
de sedimentatie van de Unio II hebben plaatsgevonden.

Unio II
Het hogere gemiddelde scherfgewicht van het aardewerk 
uit de Unio II (en de DG2) is ongetwijfeld mede bepaald 
door de grovere opgravingswijze (troffelen versus zeven). 
Hoewel het daardoor te hoog is, zal het werkelijke gemid-
delde scherfgewicht waarschijnlijk wel hoger geweest zijn 
dan dat uit laag C. Dit kan het gevolg zijn van geringere be-
treding, waarop de intacte, fijngelaagde opbouw van de 
Unio II in het zuiden van de werkput wijst. Samen met het 
vrij kleine aantal vondsten, een indicatie voor geringe de-
positie-intensiteit en mogelijk ook een geringe depositie-
duur, kan dit in verband gebracht worden met het diachro-
ne opschuiven van de oeverzone en de dumpzone.
Hoe hoger op de flank, hoe later de Unio II de Afvallaag 
afgedekt zal hebben. Een deel van het aardewerk uit de 
Unio II, vooral materiaal dat wat lager op de helling gevon-
den is, kan dus gelijktijdig gedeponeerd zijn met materiaal 
hoger op de helling, dat gevonden is in de top van de Afval-
laag. Voor deze lezing pleit dat het aandeel mineraal gema-
gerde scherven in de hoogste verzameleenheden van de Af-
vallaag in bijvoorbeeld vak 971 aardig overeenkomt met het 
aandeel mineraal gemagerde scherven in de Unio II (zie fig. 
4.3 en 4.4).
Er is nog een andere optie. In plaats van synchrone deposi-
tie kan deze overeenkomst en het relatief hoge gemiddelde 
scherfgewicht in de Unio II ook het gevolg zijn van erosie; 
een deel van de vondsten in de Unio II zou dan het residu 
zijn van verspoeling van de top van laag C van de Afvallaag. 
Dit kan dan een even oud onderdeel zijn geweest van het 
bovengenoemde, mogelijke erosieresidu in de top van de 
Afvallaag.

DG2
Op stratigrafische gronden was al duidelijk dat het SW/
Pre-Drouwener materiaal uit de DG2 als een erosieresidu 
beschouwd moet worden, en het relatief hoge gemiddelde 
scherfgewicht onderstreept dit. Het maakt gevolgtrekkin-
gen over depositie-intensiteit of -duur zinloos. Conform de 
eerste indruk is het hierin aangetroffen, verspoelde SW/
Pre-Drouwener aardewerk hoofdzakelijk mineraal gema-
gerd, en dus relatief jong.

4.6 Beperkingen van de chronostratigrafische 
reconstructie

Dat binnen de Afvallaag chronostratigrafisch onderscheid 
te maken is, staat nu wel vast. Dat de gehele werkput grof-
weg dezelfde opbouw heeft gehad, is af te leiden uit de min 
of meer vergelijkbare posities van de maximale verzame-

leenheden in de afzonderlijke vakken. De globale bruik-
baarheid van de maximale verzameleenheden (die de glo-
bale positie van het voormalige loopvlak op de Ah-horizont 
aangeven) als tijdsniveau is des te aannemelijker, omdat is 
aangetoond dat de scherven uit de maximale verzameleen-
heden uit de hele werkput gekenmerkt worden door onge-
veer dezelfde verhouding in mageringssoorten (met een zeer 
hoog aandeel plantaardig gemagerde scherven).

Ik kies in het vervolg voor de maximale eenheden van het 
aardewerk als uitgangspunt voor een chronostratigrafische 
reconstructie. Of deze reconstructie de werkelijkheid beter 
benadert dan een indeling gebaseerd op verzameleenheden 
met het hoogste aandeel plantaardige magering, is niet te 
zeggen. Evenmin is duidelijk of deze reconstructie ‘beter’ is 
dan een indeling die bijvoorbeeld gebaseerd is op de maxi-
male aantallen en gewichten van het vuursteen. Overigens 
zou die laatste niet geleid hebben tot een reconstructie die 
sterk afwijkt van de mijne (vergelijk bijlage L, paragraaf 
L.2.1 en fig. L.2.1).
Welke onderverdeling ook maar binnen de Afvallaag wordt 
aangebracht, en welke vondstcategorie (of eventueel zelfs 
een combinatie van vondstcategorieën) daarbij als leidraad 
dient, deze onderverdeling kan vanzelfsprekend slechts een 
zeer grove benadering zijn van de werkelijke chronostrati-
grafie. Daarbij zijn voor de maximaal haalbare nauwkeu-
righeid van elke reconstructie de dimensies van de afzon-
derlijke verzameleenheden (de kleinste bouwstenen voor een 
reconstructie) bepalend.

Eerder is gewezen op effecten van vertrapping, bioturbatie 
en erosie. Dit leidt tot enige vermenging, en tot vervaging 
van verschillen in de opeenvolgende vondstniveaus. Tot ver-
vaging van het beeld leidt eveneens de omstandigheid dat 
een tijdshorizont of een depositiehiaat zelden of nooit zal 
samenvallen met de grens tussen twee verzameleenheden. 
Ik verwacht dat deze ‘opgravingscontaminatie’ (veroorzaakt 
door zowel de opgravingsmethode als door mijn toewij-
zingsregels) een belangrijke vertekenende factor is in de 
hieronder gepresenteerde chronostratigrafische indeling. 
Het gevolg van die vervaging is dat eventuele depositiehia-
ten aan het oog zijn onttrokken. Dergelijke non-depositie 
kan overigens zeer lokaal geweest zijn en mag niet gelijkge-
steld worden aan een bewoningshiaat op de vindplaats als 
geheel.

Ter illustratie van de bovengenoemde punten dient figuur 
4.7. Deze geeft (a) een schematische voorstelling van de ni-
veaus binnen de Afvallaag (afgedekt door Unio II en DG2), 
(b) de daarop geprojecteerde verzameleenheden, waarbij 
de maximale eenheden zijn gearceerd, en (c) de gereconstru-
eerde chronostratigrafie op basis van de verzameleenheden. 
De verzameleenheden in de Afvallaag volgden de hellings-

16 Zie fig. 4.5. Het betreft bijvoorbeeld vakken 953 (verzameleenheid/
vondstnummer 6430), 959 (6436), 964 (6441), 966 (6443), 970 
(6447) en 971 (6955, 6965). Het gemiddelde scherfgewicht is hier 
aanmerkelijk hoger dan in de lagere verzameleenheden.
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hoek van het vlak dat was ontstaan na het aftroffelen van de 
Unio II. De Afvallaag zelf had geen bruikbare, voldoende 
herkenbare gelaagdheid die als uitgangspunt had kunnen 
dienen, reden om ook in de diepere verzameleenheden het 
door de Unio II bepaalde hellende vlak te volgen. Vooral de 
gearceerde verzameleenheden maken het principe van op-
gravingscontaminatie duidelijk; zij kunnen een deel van de 
onderliggende of bovenliggende laag bevatten. De gerecon-
strueerde chronostratigrafie (c) kan daarom niets anders 
zijn dan een gestileerde benadering van de werkelijkheid. 
Dit is de ‘archeologische werkelijkheid’ waarop ik mij ver-
der baseer.

4.7 Lagen A-E: een globale laagindeling

Rekening houdend met het voorafgaande, zal een driede-
ling binnen de Afvallaag, met de maximale eenheden als 
afzonderlijk tijdsniveau en als scheiding, de werkelijkheid 
het minst geweld aandoen. Zodoende worden de gevolgen 
van de meeste postdepositionele verstoringen en die van de 

opgravingscontaminatie verzacht. De Unio II en de DG2 
vormen aparte eenheden. Totaal onderscheid ik dus vijf la-
gen:17

– laag A bestaat uit alle verzameleenheden onder het 
maximale niveau;

– laag B wordt gevormd door het maximale niveau;
– laag C is samengesteld uit alle verzameleenheden bin-

nen de Afvallaag boven het maximale niveau;
– laag D valt samen met de Unio II;
– laag E is de DG2.

Homogenisatie en contaminatie in lagen A-E
Ik maak in het vervolg onderscheid tussen ‘homogenisatie’ 
en ‘contaminatie’. Homogenisatie slaat op verstorende pro-
cessen gedurende de periode waarin de betreffende vondst-
horizont gevormd is, waardoor materiaal verplaatst/ver-
mengd is binnen dezelfde laag. Onder contaminatie versta 

sterke humus-/vondstaccumulatie
matige humus-/vondstaccumulatie

accumulatie van zand en vondsten

a. uitgangssituatie:
Detritusgyttja 2 (DG2)
Unio-II-klei

dekzand

b. vakken en verzameleenheden:
DG2 (niet nader onderverdeeld)
Unio II (niet nader onderverdeeld)
verzameleenheid
maximale verzameleenheid

Afvallaag, verzameleenheden met
maximale vondstaantallen/-gewichten

Afvallaag, onder de
maximale verzameleenheden

Afvallaag, boven de
maximale verzameleenheden

c. gereconstrueerde chronostratigrafie:
DG2
Unio II

Fig. 4.7 – Schematische voorstelling van de vertekening van de oorspronkelijke situatie (a) als gevolg van de opgravingswijze (b), 
en het effect op de reconstructie van de chronostratigrafie (c).

17 Ik gebruik verder de voor archeologen gebruikelijke term ‘lagen’, hoe-
wel het in feite om chronohorizonten gaat.
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ik de insluiting van materiaal dat ouder of jonger is dan de 
periode waarin de betreffende laag is gevormd en dat idea-
liter niet in die laag thuis hoort.
Homogenisatie vormt voor de gereconstrueerde chrono-
stratigrafie nauwelijks een bedreiging (vanwege het globale 
karakter van de laagindeling), maar contaminatie tast de 
waarde ervan aan. De mate van homogenisatie en contami-
natie is niet te kwantificeren. Wel zijn voor elke laag hun 
effecten grof in te schatten.

Laag A
Het materiaal uit laag A is als gevolg van bioturbatie intern 
sterk vermengd. Daarnaast zal de contaminatie vanuit laag 
B ongetwijfeld aanzienlijk geweest zijn, vooral in de top van 
laag A, vanwege bioturbatie, vertrapping, maar ook als ge-
volg van opgravingscontaminatie.

Laag B
Het vele materiaal in laag B, in combinatie met relatief wei-
nig sediment en een laag gemiddeld scherfgewicht, wijst op 
intensieve betreding. Dat zal geleid hebben tot sterke ho-
mogenisatie.
Door opgravingscontaminatie zal materiaal uit de top van 
laag A vermengd zijn met laag B. Het betreft dan hoofdza-
kelijk contaminatie met de jongste component uit laag A. 
Ook zal door bioturbatie materiaal van laag A in laag B zijn 
opgenomen. In laag B is weinig contaminatie met vondsten 
vanuit de hogere trajecten van laag C te verwachten, al 
heeft zeker enige vertrapping (onder meer door vee) vanuit 
laag C plaatsgehad. In geval van zware contaminatie zou 
immers het aandeel van mineraal gemagerd aardewerk in 
laag B veel hoger geweest moeten zijn dan het geval is. 
Maar vrij sterke contaminatie met vondsten uit de onderste 
trajecten van laag C (waarvan een groot deel net zoals in 
laag B plantaardig gemagerd is) is niet ondenkbaar.

Laag C
Vanwege de aanwezigheid van een microstratigrafie zal 
laag C niet sterk gehomogeniseerd zijn. In de basis van laag 
C is het aandeel plantaardig gemagerde scherven nog zeer 
vergelijkbaar met dat van laag B, deels omdat dit materiaal 
nauwelijks jonger zal zijn dan dat uit die laag, maar deels 
ook omdat opgravingscontaminatie mede tot dit mage-
ringsbeeld geleid zal hebben. Daarnaast bevat de basis van 
laag C ook enig materiaal van hoger op de helling. Opgra-
vingscontaminatie zal in de top van laag C geen grote rol 
spelen, omdat het grensvlak met laag C redelijk nauwkeu-
rig, troffelend bepaald is. Het is wel aannemelijk dat met 
name in de noordelijke werkputhelft in de top van laag C 
enig jonger materiaal terechtgekomen is, ingetrapt vanuit 
de Unio II en misschien ook vanuit de DG2. Omdat deze 
jongere lagen maar weinig vondstmateriaal bevat hebben, 
zal dit niet tot sterke contaminatie geleid hebben. Al met al 
verwacht ik dat de contaminatie in laag C met materiaal uit 
lagen B, D en E matig is geweest.

Laag D
In het zuidelijke deel van wp. 89-17 was in de Unio II spra-
ke van een fijne gelaagdheid. Dat duidt niet op onderlinge 

vermenging van de weinige vondsten daarin. In de noorde-
lijke helft was de microstratigrafie verdwenen. Daar zal ho-
mogenisatie zijn opgetreden. Bovendien is hier ten minste 
een matige contaminatie waarschijnlijk, gelet op het aan-
deel plantaardig gemagerde scherven in de klei. Als echter 
het meeste materiaal uit de Unio II in feite uit een erosie-
residu afkomstig is, dat direct voor de afzetting van de Unio 
II is ontstaan, en mogelijk gelijktijdig is met het eventuele 
erosieresidu in de top van laag C, zou de contaminatie niet 
matig, maar sterk geweest zijn. De invloed van opgravings-
contaminatie zal gering zijn, omdat de scheidingsvlakken 
met lagen E en C troffelend bepaald zijn.

Laag E
Het SW/Pre-Drouwener materiaal in laag E is ouder dan de 
vorming van die laag. Uit het lage aandeel plantaardig ge-
magerde scherven valt op te maken dat het materiaal rela-
tief jong is. Het zal verspoeld zijn uit de top van het dek-
zand hoger op de helling. Uit de wijze waarop deze vondst-
accumulatie tot stand gekomen is, blijkt dat het sterk geho-
mogeniseerd en gecontamineerd is.

Uit het bovenstaande en uit de voorafgaande paragrafen 
volgt dat de vondsten uit elke opeenvolgende laag (met 
waarschijnlijke uitzondering van laag E) weliswaar over het 
algemeen (gemiddeld) jonger zullen zijn dan die uit de on-
derliggende laag, maar dat dit voor bijna geen enkele indi-
viduele vondst met zekerheid gezegd kan worden (te jong of 
te oud vanwege vertrapping, verplaatsing of opgravings-
contaminatie). Dit betekent dat de vondsten uit opeenvol-
gende lagen alleen de globale chronologische trends kunnen 
verschaffen. Dit mag op het eerste gezicht wat teleurstel-
lend lijken, maar in feite is het al een uitzonderlijk gunstig 
gegeven.

4.8 14C-Dateringen van aardewerk uit lagen A-E

In 1991 heb ik 22 14C-monsters geselecteerd van aange-
koekte (waarschijnlijk merendeels verkoolde) voedselresten 
afkomstig van scherven uit wp. 89-17, om gedateerd te wor-
den met behulp van de destijds nieuwe Accelerator Mass 
Spectrometry-methode (AMS). Volgens de toen gangbare 
opvattingen waren aankoekselmonsters ideaal. Niet alleen 
zal er maar weinig tijd gelegen hebben tussen de vervaardi-
ging van de pot en het ontstaan van de voedselresten, maar 
ook is er een directe associatie tussen het monster en wat 
gedateerd moet worden: de lagen en de typologisch signifi-
cante scherven (zie Waterbolk 1983, 58, 69).

De helft van de monsters is afkomstig uit verzameleenhe-
den van de 20 vakken voor het westprofiel, en vooral uit de 
noordwestelijke vakken, omdat daar de Afvallaag het meest 
compleet leek. De andere helft kwam van her en der uit de 
overige vakken.18 Bij de selectie is gestreefd naar zowel een 

18 Zie voor de locaties van de 14C-bemonsterde scherven binnen wp. 89-
17 bijlage C, in combinatie met fig. 4.1 en fig. 4.5).



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

56

WERKPUT 89-17, DE BELANGRIJKSTE CONTEXT VOOR SW/PRE-DROUWENER TRB DEEL II – HOOFDSTUK 4

57

min of meer evenredige verdeling over de verschillende la-
gen en posities, als naar zoveel mogelijk monsters van typo-
logisch relevante scherven (onder andere van afwijkend, 
mogelijk jonger aardewerk). Dat bleek niet eenvoudig te 
zijn, omdat ondanks het grote aantal, scherven met vol-
doende aankoeksel schaars waren (met name uit laag B; zie 
paragraaf 5.1.4). Bij gebrek aan alternatieven zijn ook en-
kele monsters van typologisch oninteressante scherven ge-
nomen.

De 14C-dateringen van de aankoekselmonsters uit wp. 89-
17 (en ook van elders van P14 en van J78) zijn in 1992 ver-
richt met de versneller in het R.J. van de Graaff laborato-
rium van de faculteit der Natuur- en Sterrenkunde van de 
Rijksuniversiteit Utrecht.

4.8.1 Aankoekseldateringen: problemen en 
kanttekeningen

Alvorens de resultaten nader te bespreken, moeten eerst 
enkele algemene opmerkingen over de aankoekseldaterin-
gen worden gemaakt (zie tabel 4.3 en bijlage C).

– In de vroege jaren ’90 was nog niet bekend dat 14C-date-
ringen van aangekoekt, verkoold voedsel mogelijk enkele 
eeuwen te oud kunnen zijn als hierin visresten aanwezig 
zijn (het reservoireffect, ook wel viseffect genoemd; zie 
Lanting & Van der Plicht 1995/1996). Aanvankelijk zijn de 
aankoekseldateringen dus als betrouwbaar beschouwd (zie 
Gehasse 1995, 27). Echter, voor slechts drie van de 22 14C-
dateringen lijkt het reservoireffect geen rol te spelen. Deze 

drie hebben δ13C-waarden in het veronderstelde veilige tra-
ject tussen -22,2 en -26,4‰ (zie Raemaekers 2003/04, 13). 
De overige 19 dateringen zijn onder voorbehoud bruikbaar. 
Weliswaar zijn zij mogelijk aanzienlijk te oud, maar zij zul-
len niet te jong zijn, althans niet vanwege het reservoir-
effect. Voor zover typologische kenmerken enig houvast 
verschaffen, bijvoorbeeld in het geval van de touwversierde 
scherven, lijken de betreffende 14C-dateringen letterlijk ge-
nomen over het algemeen niet onmogelijk, gelet op de date-
ringen van andersoortige monsters die geassocieerd zijn 
met vergelijkbare scherven/vondstcomplexen elders. Ik ver-
wijs deze AMS-dateringen dus niet op voorhand naar de 
prullenbak, maar betrek deze in de discussie (zoals Lanting 
& Van der Plicht (1999/2000, 21-23) eveneens hebben ge-
daan). De betrouwbaarheid blijft echter een issue. Voor la-
gen A-E is een controle-serie van 14C-dateringen van bot-
ten van herkauwers een groot desideratum.
– Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 22) suggereerden 
dat de betrouwbaarheid van deze dateringen tevens onder 
druk zou kunnen staan vanwege de milde voorbehandeling 
die de monsters in het Utrechtse laboratorium hebben on-
dergaan (zie bijlage C).
– Of 14C-dateringen ‘afzwaaiers’ zouden kunnen zijn, valt 
zelden op grond van de betreffende scherven te beargu-
menteren, aangezien deze over het algemeen zelf typolo-
gisch niet scherp te dateren zijn.
– Uitgaande van mijn deels onjuiste oude ideeën over de ge-
nese van de Afvallaag (zie Gehasse 1995, 26 en noot 15 bij 
paragraaf 4.5) hebben Lanting & Van der Plicht chronolo-
gische waarde gehecht aan de relatieve posities ten opzichte 
de maximale verzameleenheden. Dat dit niet zomaar kan, 
heb ik al uitgelegd (zie paragraaf 4.5). Die relatieve posities 

UtC-1916
UtC-1922
UtC-1915
UtC-1919
UtC-1927
UtC-1928
UtC-1926
UtC-1917
UtC-1920
UtC-1929
UtC-1909
UtC-1913
UtC-1918
UtC-1923
UtC-1912
UtC-1925
UtC-1911
UtC-1914
UtC-1921
UtC-1910
UtC-1908
UtC-1924

lab.nr.

5880±70
5750±70
5590±70
5460±70
5460±60
5450±50
5180±50
5090±120
5060±70
5020±50
4920±60
4890±80
4880±80
4860±50
4810±60
4780±70
4750±70
4680±80
4630±70
4230±50
3990±60
3630±50

datering
conv. BP

-31,9
-23,7
-24,9
-27,9
-26,7
-28,8
-27,1
-29,1
-28,4
-30,0
-28,3
-29,7
-29,5
-30,2
-28,0
-28,9
-29,7
-27,6
-26,4
-28,3
-26,9
-28,2

δ13C
(‰)

A
A
D
A
A
A
B
C
B
A
E
D
C
C
D
C
D
D
C
E
E
C

laag

kwarts
graniet
graniet, plant
kwarts, chamotte, plant
graniet, plant
graniet, plant
graniet, plant
graniet
graniet
graniet
graniet
graniet, chamotte
graniet
graniet
graniet
graniet, chamotte
graniet
graniet
graniet, plant
graniet, chamotte
zand, chamotte
graniet

magering

SW/Pre-Dr. 82
SW/Pre-Dr. 345
SW/Pre-Dr. 604
SW/Pre-Dr. 54
SW/Pre-Dr. wandscherf, onversierd (geen fig.)
SW/Pre-Dr. wandscherf, onversierd (geen fig.)
SW/Pre-Dr. 460
Pre-Dr. pot 5
SW/Pre-Dr. 380
SW/Pre-Dr. wandscherf, onversierd (geen fig.)
SW/Pre-Dr. 53
SW/Pre-Dr. 41
Pre-Dr. pot 10
SW/Pre-Dr. 405
SW/Pre-Dr. 376
SW/Pre-Dr. 286
SW/Pre-Dr. 292
SW/Pre-Dr. 52
SW/Pre-Dr. 368
SW/Pre-Dr. 294
EGK beker 61
KB potbeker 108

scherf of pot

-1
-2
−
-2
-3
-3

max
+3

max
-2
−
−
+1
+2
−
+6
−
−
+1
−
−
+1

relatieve
positie

Tabel 4.3 – 14C-dateringen van aankoeksels op aardewerk uit wp. 89-17. De scherf- of potnummers corresponderen met de nummers 
in fig. 5.1 (SW/Pre-Drouwen), fig. 5.19 (zeker Pre-Drouwen), fig. 8.4 (EGK) en fig. 9.10 (KB).
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gebruikten zij om met behulp van de 14C-dateringen een 
uitspraak te doen over de mate van homogenisatie en conta-
minatie binnen lagen A-E. Zij meenden (vooropgesteld dat 
de 14C-dateringen correct zouden zijn) vervolgens te mogen 
concluderen dat “kennelijk toch meer verticale verplaatsing 
van scherven plaatsgevonden [heeft] dan de opgravers voor 
mogelijk houden” (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 22). 
Door deze conclusie op basis van een onjuiste premisse kan 
gemakkelijk de mening postvatten dat lagen A-E sterker ge-
contamineerd waren dan in werkelijkheid het geval geweest 
is (zie Hogestijn e.a. 1995b, 87; Peeters & Hogestijn 2001, 
147, 150; Raemaekers 2003/04, 27).

Het beeld dat de 14C-dateringen oproepen, is bovendien 
bepaald door de monsterselectie. Mijn keuzes werken een 
oververtegenwoordiging in de hand van scherven die op con-
taminatie wijzen. Het aandeel van 14C-gedateerde scherven 
die ik juist geselecteerd heb omdat zij technologisch of ty-
pologisch afwijken van wat in hun laagcontext gebruikelijk 
lijkt te zijn (UtC-1908, -1915, -1924), is groter dan het her-
kenbare aandeel van afwijkende scherven binnen de ver-
schillende lagen.

4.8.2 Interpretatie van de 14C-dateringen en de 
tijdsdiepte binnen lagen A-E

In tabel 4.3 zijn de 14C-dateringen van oud naar jong ge-
presenteerd, en in figuur 4.8 per laag. De dateringen zijn 
aardig te rijmen met de observaties en interpretaties aan-
gaande de genese van de verschillende lagen (zie paragra-
fen 4.2-3 en 4.5). Er is sprake van een grote tijdsdiepte in 
het materiaal uit lagen A-E, met name in laag A. De 14C-
dateringen zijn voor elke opeenvolgende laag gemiddeld 
jonger, al ontlopen zij elkaar soms maar weinig. De rela-
tieve vondstposities binnen elke afzonderlijke laag hebben 
zoals verwacht geen nadere chronologische waarde (zie pa-
ragraaf 4.5).

Er zijn enige afwijkende 14C-dateringen. Deze te oude of te 
jonge dateringen kunnen verklaard worden als afzwaaiers, 
maar vooral als het gevolg van intrappen van jonger afval, 
het hellingafwaarts verplaatsen van ouder afval, en erosie. 
De vraag is of de 14C-dateringen, ondanks eventuele verte-
keningen door het reservoireffect, een globale datering van 
het materiaal uit de successieve lagen toelaten, en wat de 

Laag E

Laag D

Laag C

Laag B

Laag A

UtC-1924  3630±50 BP

UtC-1908  3990±60 BP

UtC-1910  4230±50 BP

UtC-1921  4630±70 BP

UtC-1914  4680±80 BP

UtC-1911  4750±70 BP

UtC-1925  4780±70 BP

UtC-1912  4810±60 BP

UtC-1923  4860±50 BP

UtC-1918  4880±80 BP

UtC-1913  4890±80 BP

UtC-1909  4920±60 BP

UtC-1929  5020±50 BP

UtC-1920  5060±70 BP

UtC-1917  5090±120 BP

UtC-1926  5180±50 BP

UtC-1928  5450±50 BP

UtC-1919  5460±70 BP

UtC-1927  5460±60 BP

UtC-1915  5590±70 BP

UtC-1922  5750±70 BP

UtC-1916  5880±70 BP

4000 cal BC 3000 cal BC 2000 cal BC5000 cal BC

Fig. 4.8 – Gecalibreerde 14C-dateringen (1 en 2σ) in lagen A-E van wp. 89-17. Per laag is het tijdsbestek aangeduid waaruit naar 
verwachting de meerderheid van de vondsten afkomstig zal zijn.
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tijdsdiepte in het materiaal uit de afzonderlijke lagen zal 
zijn.
Om deze vraag te beantwoorden, bediscussieer ik de 14C-
dateringen in een wat breder kader. Ter beoordeling van 
hun betrouwbaarheid voer ik soms andere daterende argu-
menten aan, zowel van P14 (waaronder 14C-dateringen, zie 
bijlage C) als van elders. Mijn onderliggende aanname is 
dat de karakteristieken van de overige grotere, betrouwbaar 
gedateerde SW-complexen uit de Noordoostpolder en Fle-
voland, en met name de trends in magering, grofweg repre-
sentatief zijn voor de ontwikkelingen in de IJssel/Vecht/
Eemgroep als geheel, en dus ook voor P14 hebben gegol-
den. Daarbij teken ik aan dat voor het tijdstraject na ca. 
5250 BP (ca. 4050 cal BC) geen betrouwbaar referentie-
complex voorhanden is. Voorts houd ik bij de inschatting 
van de tijdsdiepte rekening met de beperkingen van mijn 
lagenreconstructie en met contaminatie (zie paragrafen 4.6 
en 4.7).19

Laag A
Laag A bezit duidelijk de oudst gedateerde scherven. Daar-
van zijn er twee relatief vroeg (UtC-1916, UtC-1922). De 
oudste hiervan (UtC-1916, zie hieronder) is mogelijk te oud 
vanwege het reservoireffect. UtC-1922 daarentegen zal hier-
door niet vertekend zijn. Deze datering, rond 5750 BP, is te 
rijmen met de granietmagering, de nagelindrukken op de 
rand, en de gaatjes eronder van de geassocieerde scherf. 
Minerale magering (kwarts en graniet) is gebruikelijk in de 
vroege SW-vindplaats Hoge Vaart, en nagelindrukken op 
de rand komen hier regelmatig voor (Haanen & Hogestijn 
2001, 12, 17). Nagelindrukken op de rand bezit ook de met 
steengruis gemagerde pot van Bronneger-Voorste Diep, 
waarvan de aankoekseldatering (OxA-2908: 5890±90 BP) 
misschien te oud zou kunnen zijn vanwege het reservoiref-
fect (Kroezenga e.a. 1991, 34-35; Lanting 1992, 61; zie ook 
noot 67 bij paragraaf 5.7). Gaatjes onder de rand zijn be-
kend uit vroege zuidelijke SW-context, namelijk fasen 2 en 
3 van vindplaats Hardinxveld-Giessendam-De Bruin, met 
dateringen van respectievelijk ca. 6200-5900 BP en ca. 
5800-5550 BP (Raemaekers 2001b, fig. 5.4r; fig. 5.6m; 
Mol & Louwe Kooijmans 2001, 73). Volgens Lanting & 
Van der Plicht (1999/2000, 53) zijn echter alle aardewerk-
dateringen van De Bruin zo’n 200 tot 400 14C-jaren te oud 
als gevolg van het reservoireffect. In dat geval ligt hun wer-
kelijke ouderdom in de buurt van UtC-1922. Er is dan ook 
geen reden UtC-1922 af te doen als een afzwaaier. Deze da-
tering maakt aannemelijk dat op P14 Vroeg-SW voorkomt. 
Daarop wijst overigens ook een scherf met diepsteken en 
een ingekerfde langwerpige knobbel uit laag A (fig. 5.1:59). 
Deze scherf, mogelijk een import, doet sterk denken aan 
Grossgartach-aardewerk (mondelinge mededeling J. Lüning).

Misschien is de SW-bewoning op P14 ouder dan UtC-1922 
aangeeft. Een aanwijzing vormt UtC-1916, afkomstig van 

een kwartsgemagerde knobbelbodem, vooropgesteld dat de 
14C-datering redelijk overeenkomt met de werkelijke ouder-
dom. Zulke bodems behoren tot de oudste SW-aardewerk-
kenmerken, maar hun looptijd is lang (zie bijvoorbeeld Rae-
maekers 2003/04, fig. 11-12). Het is niet ondenkbaar dat 
deze datering enkele eeuwen te oud is als gevolg van het re-
servoireffect.
Datzelfde geldt voor de drie dateringen UtC-1919, -1927, 
en -1928, die clusteren rond 5450 BP. Zij horen bij twee on-
versierde scherven en een scherf met een groot afgeplat oor, 
alle deels plantaardig gemagerd. De dateringen zijn welis-
waar niet in tegenspraak met de plantaardige magering of 
met het voorkomen van zo’n oor, maar deze weinig specifie-
ke kenmerken komen enkele eeuwen later nog steeds voor.
Het hoge aandeel plantaardig gemagerde scherven in de 
hoogste verzameleenheden binnen laag A wijst op globale 
gelijktijdigheid met Swifterbant-S2 en -S3/S5 (S5 is een on-
derdeel van S3), te dateren rond 5350-5250 BP (ca. 4200-
4050 cal BC; Raemaekers 1999, tab. 3.1; Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 20, 55; De Roever 2004, tab. 2). Deze 
vindplaatsen leveren typologisch goede parallellen voor veel 
materiaal uit laag A (vergelijk fig. 5.1 met De Roever 2004, 
fig. 9-23).
Buiten laag A zijn op P14 enkele betrouwbare 14C-daterin-
gen voorhanden die eveneens wijzen op bewoning voor ca. 
5250 BP. Dat zijn UtC-1915 (van een verplaatste scherf die 
in laag D gevonden is) en twee tandemaildateringen van 
graven (GrA-12612: 5380±120 BP; GrA-16188: 5330±80 
BP).
UtC-1929 is een duidelijk jongere datering binnen laag A. 
Deze is geïnterpreteerd als een indicatie voor bioturbatie 
vanuit laag B. Bovendien zal een deel van het materiaal dat 
eigenlijk tot laag B behoord heeft, als gevolg van opgravings-
contaminatie aan laag A zijn toegeschreven (zie paragrafen 
4.6-7).

Samenvattend moet voor laag A rekening gehouden wor-
den met materiaal dat al vanaf het begin van SW dateert, en 
een onbekende, mogelijk aanzienlijke mate van contamina-
tie met materiaal uit laag B. Gelet op de 14C-dateringen, 
typologische overwegingen en de dateringen voor laag B 
(zie hieronder), is het materiaal uit laag A globaal te dateren 
vanaf 6000/5800 BP tot 5100 BP (ca. 4900/4700-3900 cal 
BC). Overigens is duidelijk dat laag A tevens enige oudere, 
mesolithische vuursteenartefacten bevatte. Op mesolithi-
sche aanwezigheid te P14 wijzen voorts enkele haardkuilen, 
waarvan er één zich in het westprofiel van wp. 89-17 afte-
kende, onder laag A (zie bijlage M en fig. I.12).

Laag B
Het aardewerk van Swifterbant-S2 en -S3 bezit voor 75-
85% plantaardige magering, vaak in combinatie met steen-
gruis (Raemaekers 1999, 30-35, 108; De Roever 2004, 74, 
tab. 16b). In laag B van P14 is het aandeel van scherven met 

19 Ik heb inmiddels een juister beeld van de lithogenese van lagen A-E, 
en ik denk wat genuanceerder over (opgravings-) contaminatie dan 
in het begin van de jaren ’90. Het gevolg hiervan is dat ik voor het 

materiaal uit de verschillende lagen de tijdspanne meer heb opgerekt 
dan ik destijds heb gedaan (zie Gehasse 1995, 27).
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plantaardige verschraling ca. 80%. Het is op grond van ma-
geringsverhoudingen dus grofweg gelijktijdig met dat van 
Swifterbant-S2 en -S3, waarmee niet alleen het aardewerk 
uit laag A, maar ook dat uit laag B veel overeenkomsten 
heeft. Maar anders dan op Swifterbant-S2 en -S3 ontbreken 
in laag B knobbelbodems, terwijl juist wel vlakke bodems 
voorkomen. Voorts is versiering aan de binnenkant van de 
rand zeer schaars, en versiering aan de buitenkant van de 
rand gebruikelijker. Hieraan hecht ik niet zozeer lokale, maar 
wel chronologische betekenis, evenals aan de observatie dat 
het aardewerk van wp. 89-17 (dat in aantal wordt gedomi-
neerd door vondsten uit lagen B en C) een minder grove 
indruk maakt dan dat van de vindplaatsen bij Swifterbant 
(De Roever 2004, 128, en eigen waarneming). Het vondst-
materiaal uit laag B zal daarom over het algemeen wat jon-
ger zijn dan dat van Swifterbant-S3, dus jonger dan ca. 
5250 BP (ca. 4050 cal BC).20, 21

Voor het merendeel van de vondsten uit laag B is gezien het 
bovenstaande en twee 14C-dateringen uit laag B (UtC-1926 
en UtC-1920) een datering rond 5250-5000 BP (ca. 4050-
3800 cal BC) aannemelijk. Natuurlijk zal ook bij laag B spra-
ke zijn van enige mate van opgravingscontaminatie met de 
top van laag A en de basis van laag C (zie paragraaf 4.7).

Lagen C en D
Ik bespreek eerst twee duidelijk afwijkende dateringen die 
niet representatief zijn voor de meerderheid van het materi-
aal uit lagen C en D:
– UtC-1924 (laag C) is geassocieerd met een scherf van 

een late potbeker/potbekerderivaat (potbeker 108); een 
intrusie in laag C;

– Met UtC-1915 (laag D) wilde ik een eerste antwoord 
krijgen op de vraag of plantaardige magering nog gang-
baar was ten tijde van de Unio-II-sedimentatie. Als het 
14C-resultaat representatief is, is het antwoord ontken-
nend. Het gaat blijkbaar om een verplaatste oude scherf 
(wat mogelijk geldt voor alle of de meeste plantaardig ge-
magerde scherven in lagen D en E).

De overige negen 14C-dateringen uit deze lagen liggen dicht 
bij elkaar. Gezien de stratigrafische opeenvolging zou men 
verwachten dat de dateringen uit laag D jonger zijn dan die 
uit laag C. Maar beide lagen kunnen tegelijkertijd één loop-
vlak gevormd hebben. Zo hoort UtC-1925 bij een scherf uit 
het allerhoogste traject van laag C, uit vak 971. Daar kan 
het loopvlak nog uit zand bestaan hebben, terwijl tegelijker-

tijd lager op de helling al Unio II sedimenteerde (zie para-
graaf 4.5). Zo’n voorstelling van zaken levert een verklaring 
voor de uitkomsten van UtC-1911, -1912 en -1914, alle uit 
laag D (Unio II), die (gecalibreerd) gelijktijdig zijn met de 
datering van UtC-1925.
De 14C-dateringen spreken echter evenmin de al vaker ge-
noemde mogelijkheid tegen dat het materiaal uit de Unio II 
afkomstig zou kunnen zijn uit een erosieresidu (ontstaan 
direct voor de afzetting van de Unio II), en dat het meeste 
materiaal dat in laag D aangetroffen is, aanvankelijk in de 
top van laag C gelegen zou kunnen hebben (zie paragraaf 
4.5). Dit kan tevens UtC-1913 verklaren, als het al geen te 
oude afzwaaier zou zijn.

De aankoekseldateringen die van belang zijn voor de date-
ring van lagen C en D, zijn over het algemeen jonger dan 
ca. 5100 BP (3900 cal BC). Zij zijn mogelijk te oud van-
wege het reservoireffect, maar de betreffende scherven zijn 
wel typologisch ouder dan de Drouwener TRB.22 Onmis-
kenbaar TRB1 is in wp. 89-17 (en elders op P14) niet opge-
merkt.23 Het begin van TRB1 wordt over het algemeen ge-
dateerd rond 4650-4600 BP (ca. 3400 cal BC; zie Bakker 
1979a, fig. 73; Brindley 1986b, 104; Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 62-63). Lanting & Van der Plicht (ibi-
dem, 68) sloten echter een latere start, rond 4500 BP (ca. 
3300 cal BC), niet uit.
Voorts is relevant dat de Unio II buiten P14 sluitdateringen 
heeft van 4630±90 BP (GrN-5391; Ente 1971, fig. 6) en 
4500±60 BP (GrA-18854; Van Zijverden 2002, 22).
Het bovenstaande betekent dat het materiaal uit lagen C en 
D hoofdzakelijk zal dateren tussen 5100-4650 BP (ca. 3900-
3400 cal BC en misschien later, als TRB1 later zou begin-
nen).
Hieraan kan het volgende worden toegevoegd:
– Het vondstmateriaal uit lagen C en D moet een jonge 

component van het SW/Pre-Drouwener vondstcomplex 
uit wp. 89-17 vormen. Dit blijkt uit allerlei technologi-
sche en typologische kenmerken van het aardewerk en 
het vuursteen: een sterke afname van plantaardige ma-
gering, nauwelijks H-voegen, geen knobbelbodems, wel 
vlakke bodems, minder versiering op de rand, kraagfles-
sen, touwversiering en diepsteek-buikfranje; een ver-
schuiving in pijlsneden naar transversale typen en een 
verdere afname van klingen ten faveure van afslagen.

– Van de Noordoostpolder (Urk-E4 en Emmeloord-J97) 
zijn uit de periode 5100-4500 BP (ca. 3900-3300 cal BC) 
aankoekseldateringen bekend van mineraal gemagerd 

20 Het in laag B voorkomen van touwversierde scherven, die op Swifter-
bant-S2 en -S3 afwezig zijn, lijkt op het eerste gezicht ook al te pleiten 
voor een latere datering van laag B. Maar zij kunnen niet als argu-
ment gebruikt worden; het betreft scherven die ingetrapt zullen zijn, 
aangezien een aantal scherven van hetzelfde potindividu (de zekere 
Pre-Drouwener pot 4) in laag C is aangetroffen.

21 De naburige vindplaats Schokkerhaven-E170 bevat (onder meer) een 
vondstcomplex waarvan op grond van 14C-dateringen vlakbij aange-
nomen is dat het tussen ca. 5200 en 5000 BP (ca. 4000-3800 cal 
BC) dateert. Ca. 49% van de scherven daaruit bezit plantaardige 
magering (Raemaekers 2003/04, 24, tab. 6). Als Schokkerhaven-

E170 zou mogen gelden als betrouwbaar en representatief ijkpunt voor 
de mageringskarakteristieken, dan zou laag B met zijn hogere aandeel 
plantaardig gemagerde scherven ouder moeten zijn (wat de verschil-
lende gegevens van P14 toe zouden laten). Laag C met 55% plantaar-
dige magering (een vrij hoog percentage dat vooral veroorzaakt wordt 
door een oververtegenwoordiging van de oudste niveaus daarbinnen) 
zou dan min of meer gelijktijdig moeten zijn. Dit wringt echter met de 
14C-dateringen voor laag C, die duidelijk jonger zijn dan die van 
Schokkerhaven-E170. Is globale datering op basis van magerings-
karakteristieken dan toch weinig betrouwbaar? Een andere verklaring 
lijkt mij waarschijnlijker. Anders dan Raemaekers dacht, dateren de 
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aardewerk in de SW/Pre-Drouwentraditie (potten met 
een S-vormig profiel, met diepe ronde indrukken en 
voorzien van Lochbuckel (lensvormige verdikkingen 
aan de binnenzijde), en biconische potten, soms met 
gaatjes onder de rand; Raemaekers 2003/04, 15-23, 28, 
fig. 4; 5:6-7; 6-7; tab. 1). Vergelijkbaar aardewerk komt 
uit P14’s lagen C en D; dit zou dus ook jonger kunnen 
zijn dan 4650 BP.

– De aankoekseldateringen van onmiskenbaar Pre-Drou-
wener TRB-aardewerk van P14 (UtC-1917 en UTC-
1918; buiten wp. 89-17 ook UtC-2514: 5010±80 BP en 
UtC-2512: 4860±150 BP; zie paragraaf 5.4.5) komen 
redelijk overeen met de dateringen van vroege TRB-
complexen met touwversiering en buikfranje in Noord-
Duitsland en in Zuid-Scandinavië (vanaf ca. 5000 BP 
(ca. 3800 cal BC); zie bijvoorbeeld noot 41 bij paragraaf 
6.3.3; bijlage H; en Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
28-31). Binnen hetzelfde tijdstraject valt ook een 14C-da-
tering van Hüde I (4840±130 BP) die geassocieerd is 
met een Pre-Drouwener scherf met touwpoortjes onder 
de rand (Kampffmeyer 1991, Taf. 3:391; zie ook bijlage 
E.4 en tabel E.1).24 Ik zie daarom geen reden aan de glo-
bale juistheid van de bovengenoemde aankoekseldaterin-
gen van P14 te twijfelen, al zijn hun werkelijke ouderdom-
men vanwege het reservoireffect misschien wat jonger.

Op basis van de 14C-dateringen is geen goed verdedigbaar 
chronologisch onderscheid tussen lagen C en D te maken. 
Op grond van de lithogenese is te verwachten dat het mate-
riaal uit laag D even oud is als dat uit de top van laag C, of 
iets jonger. Deze verwachting kan bovendien worden on-
derbouwd met aardewerktechnologische en -typologische 
argumenten (zie paragraaf 5.1).

De eindconclusie is dat het materiaal uit laag C in hoofd-
zaak dateert uit ca. 5100-4650 BP (ca. 3900-3400 cal BC), 
en dat het materiaal uit laag D voornamelijk uit het jongere 
deel van ditzelfde tijdstraject zal stammen. Ik neem aan dat 
dit jongere deel tussen ca. 4900 en 4650 BP (3700-3400 cal 
BC) dateert, maar het zou ook wat later kunnen beginnen, 
bijvoorbeeld rond 4800 BP, en langer kunnen doorlopen, 
afhankelijk van het begin van TRB1 (waarvoor op P14 ze-
kere aanwijzingen ontbreken, zie hoofdstuk 7).

Laag E
Het merendeel van de vondsten uit laag E is aan Pre-Drou-
wen toe te schrijven. Ook komen in deze laag laatneolithi-
sche vondsten voor.
Voor deze laag zijn drie 14C-dateringen voorhanden. UtC-
1908 hoort bij een steilwandige beker waarvoor ik geen pa-
rallellen ken. De 14C-datering suggereert dat het om een 

Laag E

Laag D

Laag C

Laag B

Laag A

vormende en verstorende
processen

erosie, sedimentatie van 
detritusgyttja, vertrapping

erosie, sedimentatie van klei, 
vertrapping, intrapping

toevoeging van afgespoeld zand,
bijmenging van gyttja/klei, erosie
in top, vertrapping, intrapping

humusaanrijking, bioturbatie,
vertrapping, intrapping

humusaanrijking, bioturbatie,
intrapping

globale datering
meeste materiaal

4900-4650 BP
(3700-3400 cal BC)

4900-4650 BP
(3700-3400 cal BC)

5100-4650 BP
(3900-3400 cal BC)

5250-5000 BP
4050-3800 cal BC)

6000/5800-5100 BP
(4900/4700-3900 cal BC)

periodetoewijzing
meeste materiaal

Pre-Drouwen

Pre-Drouwen

SW2/Pre-Drouwen

SW2

SW1/SW2

homogenisatie

sterk

gering (lager op de
helling) en sterk
(hoger op de helling)

gering

sterk

sterk

contaminatie

sterk

matig of sterk
(indien erosie-
residu)

matig

matig

sterk

Tabel 4.4 – Lagen A-E; de belangrijkste processen, de tijdsdiepte en de mate van homogenisatie en contaminatie.

14C-dateringen van Schokkerhaven niet het vondstcomplex dat hij 
heeft beschreven (zie bijlage D). Zijn vondstcomplex kan deels aan-
merkelijk ouder zijn, of bestaat misschien zelfs uit vermengd materiaal 
uit meerdere SW-fasen. Bij de overwegingen voor de dateringen van 
P14’s lagen laat ik Schokkerhaven-E170 daarom verder buiten be-
schouwing.

22 Hierbij dient wel een voorbehoud gemaakt te worden. De voor Brind-
ley-horizont 1 specifieke versiering (bijvoorbeeld touwkluwenindruk-
ken en laddermotieven) of gidsvormen (zoals geoorde kruiken en oor-
tjesbekers) zijn op P14 of elders in de Noordoostpolder niet herkend, 
maar wat de gebruikelijke samenstelling van het betreffende servies in 

nederzettingen is geweest, is onbekend. Een overlap met Pre-Drouwe-
ner potvormen en versiering lijkt mij zeer waarschijnlijk (zie ook para-
grafen 5.5.4 en 6.2).

23 Ik duid de Brindley-horizonten 1-7 aan als TRB1-7.
24 Volgens Kampffmeyer (1991, Abb. 249) is de scherf met touwpoortjes 

zelf gedateerd, volgens de opgraver Deichmüller (1969, 31) een stuk 
verkoold hout dat er direct boven lag (zie ook noot 19 bij paragraaf 
E.4). Een tweede 14C-datering van zeker Pre-Drouwener aardewerk, 
5420 ±50 BP (Hv-?), afkomstig van een scherf met Wickelschnur-
indrukken en Randkerbung (Fnr. 491, niet afgebeeld), moet een enke-
le eeuwen te oude afzwaaier zijn.
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late EGK-beker gaat (een AOO-variant; EGK-beker 61). Ik 
accepteer deze omdat een AOO-datering niet in tegen-
spraak is met de vlakdekkende versiering, de magering met 
chamotte en zand (op P14 voor EGK gebruikelijk) en de 
stratigrafische context.25 Als dit een AOO-beker is, is de 
eventuele afwijking als gevolg van het reservoireffect overi-
gens niet groot.
Bij UtC-1910, afkomstig van een scherf met gaatjes onder 
de rand, denk ik aan een veel te jonge afzwaaier. Zulke 
gaatjes komen in Laat-Havelte, waar de 14C-datering op 
wijst, wellicht nog voor, maar alle mij bekende TRB-voor-
beelden dateren uit Vroeg-Havelte of eerder. Ik beschouw 
de betreffende scherf als Laat-SW of Pre-Drouwen.
Het SW/Pre-Drouwener materiaal uit laag E is, gelet op het 
hoge aandeel mineraal gemagerde scherven, voornamelijk 
relatief jong (maar wel typologisch ouder dan Drouwener 
TRB). Dit materiaal zal voornamelijk afkomstig zijn uit de 
top van het dekzand, hoger op de helling. Deze lezing kan 
de oudere datering van UtC-1909 verklaren.
Ik ga ervan uit dat laag E, een enkele oudere scherf daarge-
laten, voornamelijk aardewerk uit de periode 4900-4650 
BP (3700-3400 cal BC) bevat heeft.

Uit mijn inschatting van de globale tijdspanne, vertegen-
woordigd in het materiaal uit de verschillende lagen, blijkt 
duidelijk dat ik uitga van overlappingen. De bulk van het 
SW/Pre-Drouwener materiaal uit elke opeenvolgende laag 
(afgezien van dat uit laag E) zal echter gemiddeld steeds 
jonger zijn dan dat uit de laag eronder. Dit leid ik af uit de 
genoemde technologische en typologische trends in het 
aardewerk en het vuursteen.

Tabel 4.4 biedt een samenvattend overzicht met de belang-
rijkste processen die tot lagen A-E hebben geleid, hun ver-
onderstelde globale tijdsdiepte, en de mate van homogeni-
satie en contaminatie in de onderscheiden lagen. Vooruit-
lopend op paragrafen 5.4.5 en 5.7 is ook een periode-toe-
wijzing gegeven volgens mijn nieuwe faseringsvoorstel.

4.9 Bewoningshiaten tijdens SW/Pre-Drouwen?

Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 22) schreven over 
P14’s 14C-dateringen en hun betekenis voor de menselijke 
aanwezigheid op de vindplaats het volgende: “Indien de da-
teringen representatief zijn, waren er kennelijk twee kortere 
perioden van bewoning – één tijdens de fase van vroeg-
Swifterbant rond 5800 BP, en één tijdens midden-Swifter-

bant rond 5500 BP – alvorens een langere periode van be-
woning plaatsvindt, die in midden-Swifterbant begint en in 
laat-Swifterbant eindigt. […] Het is interessant, dat bewo-
ning die gelijktijdig zou zijn met die op de oeverwallen bij 
Swifterbant met 14C-ouderdommen van 5350-5250 BP 
kennelijk ontbreekt. De bewoning is wel deels gelijktijdig 
met die op de duinsites S-11, S-23 en S-61 (vroege midden-
fase) en E170/171 (begin late fase). De einddatering zou bij 
ca. 3600 v.Chr. kunnen liggen”.

Mij lijkt het door Lanting & Van der Plicht gesuggereerde 
bewoningshiaat op P14 tussen 5350-5250 BP (ca. 4200-
4050 cal BC) discutabel (vergelijk ook Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 59). Op toenmalige aanwezigheid kun-
nen de al eerder aangehaalde dateringen van P14’s graven 3 
en 4 duiden (GrA-12612: 5380±120 BP; GrA-16188: 5330 
±80 BP). Verder is mij niet duidelijk waarop zij een eind-
datering rond 3600 v.Chr. baseerden. Ook met de door hen 
gebruikte calibratiecurve (IntCal98) zijn ten minste drie 
dateringen van lagen C en D jonger (UtC-1921, -1914 en 
-1911).
Sowieso is het zeer twijfelachtig of het afval uit wp. 89-17 
een representatief beeld van de menselijke aanwezigheid 
zou kunnen geven voor de periode ouder dan ca. 5250 BP 
(laag A). De terreingedeelten die deze mogelijkheid waar-
schijnlijk wel geboden hadden, lagen oostelijker, maar zijn 
geheel opgeruimd. Pas rond 5250 BP kwam de oeverzone 
nabij wp. 89-17 te liggen, en begon hier meer materiaal te 
accumuleren. Ik zie dan ook geen reden aan te nemen dat 
de oudere SW-bewoning op P14 zich beperkt zou hebben 
tot de paar perioden die de 14C-dateringen van scherven 
waar toevallig nog aankoeksel op zat, suggereren.
Aanhakend op de premisse van Lanting & Van der Plicht 
(de representativiteit van de dateringen), denk ik dat de 
14C-dateringen juist niet opgevat mogen worden als indica-
ties voor hiaten. Daarvoor is het aantal 14C-dateringen te 
gering. Zij zeggen (voor zover zij betrouwbaar zijn) dus wel 
iets over menselijke aanwezigheid, maar niets over afwezig-
heid.26

Gelet op het geheel aan 14C-dateringen en andere archeolo-
gische gegevens (zie hoofdstuk 20), veronderstel ik voor P14 
regelmatige, en vermoedelijk continue menselijke aanwe-
zigheid vanaf ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC) tot omstreeks 
het einde van Pre-Drouwen, rond 4650 BP (ca. 3400 cal 
BC). Voor de periode daarvoor lijkt mij ten minste herhaal-
delijke aanwezigheid aannemelijk, vermoedelijk al vanaf het 
begin van SW (6000 BP; ca. 4900 cal BC).

25 Voordat de 14C-datering bekend was, leek mij voor deze beker een da-
tering in de eerste helft van het vierde millennium aannemelijk, van-
wege de Hazendonk-achtige versiering (Ten Anscher, Gehasse & 
Bakker 1993, 463). Een laatneolithische toewijzing is echter, alle ar-
gumenten in ogenschouw nemend, waarschijnlijker (zie ook Lanting 
& Van der Plicht 1999/2000, 22).

26 Zonder wp. 89-17 zou ik P14 beschouwd hebben als een vindplaats 
met in hoofdzaak latere bewoning dan op de oeverwalvindplaatsen bij 

Swifterbant. Zonder de vergelijkingsmogelijkheden die deze werkput 
bood, zou ik geen goede argumenten hebben gehad voor selectieve de-
gradatie op de kruin van P14 (zie paragraaf 5.3). Dan zou het mis-
leidende beeld ten gunste van de jongere SW/Pre-Drouwener bewoning 
instandgehouden zijn.
Gelukkig is het anders gelopen, maar dit geeft wel aan hoe gemakke-
lijk gedachten over aan- en afwezigheid van bewoning post kunnen 
vatten, die volstrekt redelijk, maar onjuist zijn.
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HOOFDSTUK 5

SWIFTERBANT- / PRE-DROUWENER TRECHTERBEKERAARDEWERK

Het zekere, gemakkelijk herkenbare Pre-Drouwener aar-
dewerk vormt maar een zeer kleine fractie van het gelijk-
tijdige aardewerk van P14. Scherven met SW-kenmerken 
overheersen. Daarom leek het mij aanvankelijk beter om 
Pre-Drouwen als een late SW-fase te presenteren, al was 
mij van meet af aan duidelijk dat in Pre-Drouwen (en in 
Laat-SW) de wortels van de TRB-Westgroep te vinden 
zijn (zie Ten Anscher & Gehasse 1993, 33, tab. 1; Gehasse 
1995, 199; Raemaekers 1999, 112). Bakker (2004, 179) 
daarentegen vond onderbrengen van Pre-Drouwen in SW 
geen verstandig idee, en ik deel nu zijn mening. Handhaven 
van Pre-Drouwen als onderdeel van een late SW-fase zou 
immers te zeer de gedachte voeden dat men in onze stre-
ken achteraan liep in de TRB-ontwikkeling – in Sleeswijk-
Holstein en Denemarken al lang en breed TRB, en hier nog 
steeds SW – terwijl het omgekeerde het geval is geweest (zie 
hoofdstuk 6). De archeologische conventie die met het eer-
ste optreden van significant geachte verschijnselen een ar-
cheologische cultuur of periode laat beginnen, gebiedt dat 
met het eerste verschijnen van Pre-Drouwener kenmerken 
gesproken moet worden van Pre-Drouwener TRB.1

Voor het materiaal uit wp. 89-17 betekent dit dat een onbe-
kend deel van de vondsten uit laag C, waarin zeker Pre-
Drouwen structureel voorkomt, tot Pre-Drouwener TRB 
gerekend moet worden. Tot Pre-Drouwen behoort verder 
de meerderheid van de vondsten uit lagen D en E. Het ma-
teriaal uit lagen A en B is hoofdzakelijk toewijsbaar aan 
Swifterbant.

Dit mag juist zijn, maar er zijn afbakeningscomplicaties. 
De afzonderlijke lagen A-E zijn grove benaderingen van de 
oorspronkelijke lithostratigrafische situatie. Het zijn zeker 
geen scherp van elkaar gescheiden, ‘gesloten’ chronostrati-
grafische eenheden (zie hoofdstuk 4). Er is nauwelijks een 
individuele scherf uit de Pre-Drouwener lagen C-E waar-
voor een toewijzing aan SW typologisch en technologisch 
geheel ondenkbaar is, terwijl het bij specifieke vondsten uit 
de diepere lagen nooit helemaal uit te sluiten is dat het ver-
plaatst Pre-Drouwener materiaal betreft. Daarom duid ik 
dit aardewerk meestal aan als SW/Pre-Drouwen. Een pre-
sentatie per afzonderlijke laag zou een mate van chronolo-
gische betrouwbaarheid suggereren die er niet is. Ik kies er 
daarom voor het aardewerk uit lagen A-E gezamenlijk te 
behandelen (het zekere Pre-Drouwen uitgezonderd), en per 
aspect in te gaan op de diachrone trends (zie paragraaf 5.1).

Het SW/Pre-Drouwener aardewerk van elders van P14 kon 
niet chronostratigrafisch onderverdeeld worden. Bovendien 
is de kans op contaminatie met jonger aardewerk aanzien-
lijk. Ik behandel deze scherven als een aparte verzameling, 
en veel minder uitgebreid (zie paragraaf 5.2), waarna ik 
inga op de verschillen met het aardewerk uit wp. 89-17 (zie 
paragraaf 5.3).
Ook het typologisch zekere Pre-Drouwener aardewerk be-
spreek ik afzonderlijk (zie paragraaf 5.4). Vervolgens plaats 
ik dit aardewerk in de context van het SW-aardewerk (zie 
paragraaf 5.5).

Hieronder bespreek ik de scherven van P14 die beschouwd mogen worden als SW-scherven, of als scherven 

die in de SW-traditie staan. Die laatste categorie is gelijktijdig met aardewerk dat ik als zeker Pre-Douwener 

TRB heb opgevat. Ik meen aan te kunnen tonen dat dit vroege TRB-aardewerk een autochtone ontwikke-

ling is. De TRB-Westgroep begint dan veel eerder dan lang is aangenomen.

1 Een mooie analogie is het eerste verschijnen van wikkeldraadver-
sierd aardewerk, waarmee per definitie de Vroege Bronstijd/Wikkel-
draadfase (WKD) aanvangt, hoewel het wikkeldraadversierde aarde-
werk begon als een versieringsvariant van KB-aardewerk, en WKD 
een voortzetting is van de Klokbekercultuur (Lanting & Mook 1977, 
6; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 1; 2001/02, 117, 152; Van 
den Broeke, Fokkens & Van Gijn 2005, 31: noot 28, fig. 1.10).
Het eerste optreden van nieuwe cultuurverschijnselen als het start-
punt voor een nieuwe archeologische periode is als indelingsprincipe 
gebruikt voor de eerste periodisering van de Nederlandse prehistorie 
(Periodisering 1965/66, 7). Voor het Midden-Neolithicum werd ge-
steld: ”Het MN vangt aan in Noord- en Midden-Nederland met het 
eerste optreden van TRB (pre-megalithische = pre-Drouwen fase; 
Van Giffen /Glasbergen 1964) en, eventueel, in Zuid-Nederland met 
de Michelsbergcultuur” (Periodisering 1965/66, 8). Omdat de Pre-

Drouwener fase in eerste instantie niet hard gemaakt kon worden, 
pasten Lanting & Mook (1977, 4) de definitie voor het Midden-
Neolithicum aan. Sindsdien begon Midden-Neolithicum A met het 
eerste verschijnen van de Michelsbergcultuur en de invloeden ervan 
in Zuid-Nederland. Nu dankzij P14 de Pre-Drouwener fase in ere 
hersteld kan worden, dient het Midden-Neolithicum A voor Noord-
Nederland dus weer te beginnen met de Pre-Drouwener TRB-fase 
(vergelijk Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 12). Daarmee be-
gint het Midden-Neolithicum A in Noord-Nederland iets later dan in 
Zuid-Nederland.
Vanuit noordelijk perspectief zou echter een periodisering te prefereren 
zijn waarin het Midden-Neolithicum begint met de Drouwener TRB. 
Aan zo’n aansluiting op de Noord-Duitse en Zuid-Scandinavische 
periodisering heeft bijvoorbeeld Bakker zich altijd gehouden.
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Nadat al het SW- en Pre-Drouwener aardewerk van P14 
is voorgesteld, maak ik enkele globale vergelijkingen met 
naburige vindplaatsen uit dezelfde periode (zie paragraaf 
5.6).
De Pre-Drouwener TRB-fase valt samen met wat tot nog 
toe aangeduid werd als Laat-SW, of met andere aanduidin-
gen voor een veronderstelde SW-fase van na ca. 5100 BP 
(ca. 3900 cal BC). Aanvaarding van Pre-Drouwen maakt 
herziening van de bestaande SW-fasering noodzakelijk (zie 
paragraaf 5.7).

5.1 SW/Pre-Drouwener aardewerk uit wp. 89-17

Verdeeld over lagen A-E bevat wp. 89-17 totaal 20.533 SW/
Pre-Drouwener scherven (73.218 g, inclusief gruis van niet-
meegetelde scherven kleiner dan ca. 2 cm). Een selectie van 
3.179 scherven (21.355 g) is in een database opgenomen 
(zie paragraaf 4.4). Hier ga ik verder van uit.

Slechts bij uitzondering zijn scherven herkend die zeker tot 
dezelfde pot behoord hebben. De overgrote meerderheid 
kon niet betrouwbaar aan een bepaald potindividu toege-
wezen worden. Een betrouwbare schatting van het aantal 
vertegenwoordigde potindividuen is dus niet te geven, maar 
het gaat vermoedelijk om de scherven van vele honderden 
potten.
Voor de analyse vormen de afzonderlijke scherven het uit-
gangspunt.2

Zo goed als alle significante scherven zijn getekend. In fig. 
5.1 zijn zij gegroepeerd naar vorm en versiering en geordend 
naar laag. De nummervolgorde binnen een laag weerspie-
gelt min of meer de relatieve vondstdiepte.3 In de onder-
staande bespreking verwijs ik steeds via de scherfnummers 
naar de tekeningen. De verwijzingen vormen geen comple-

te lijsten van scherven met eenzelfde kenmerk, maar dienen 
alleen als visuele toelichting.

5.1.1 Typologie: Vorm

Wp. 89-17 heeft nauwelijks min of meer complete of re-
construeerbare potprofielen opgeleverd. Het vormenreper-
toire moet afgeleid worden uit de vele, overwegend kleine 
fragmenten. Dit levert forse beperkingen op. Het hier ge-
presenteerde beeld wordt vanzelfsprekend sterk beïnvloed 
door de aardewerktekeningen (zie de relativerende opmer-
kingen daaromtrent in hoofdstuk 3). Ik benadruk nog maar 
even dat de stand van de scherven een inschatting is; regel-
matig kunnen de randen steiler geweest zijn dan de teke-
ningen suggereren.
Tabel 5.1 geeft per laag een indruk van de verdeling van de 
scherven over de verschillende potdelen. Het is een voor 
veel neolithische aardewerkcomplexen kenmerkend beeld: 
een oververtegenwoordiging van de gemakkelijk herken-
bare randscherven, en aanmerkelijk lagere aantallen van 
scherven uit de overige potdelen. Die oververtegenwoordi-
ging is voor een klein deel een definitiekwestie. Een grote 
randscherf hoeft zich niet te beperken tot de rand en een 
deel van de hals, maar kan ook een deel van de schouder-
zone omvatten; toch is deze alleen als randscherf geturfd.4 
De meeste scherven bestaan echter uit niet meer dan één, 
hooguit twee potzones, als gevolg van de sterke fragmenta-
tie. De ondervertegenwoordiging van schouderscherven en 
scherven die van de grootse buikomvang afkomstig zijn, is 
ongetwijfeld mede te wijten aan de sterke fragmentatie die 
ten koste gaat van hun herkenbaarheid. Bij langere rand- 
en halsscherven met een concaaf profiel, waarvan de stand 
niet goed te bepalen is, kan een deel van de ‘hals’ in feite 
al een deel van de schouder zijn. Daarnaast zijn schouder-

Laag E
Laag D
Laag C
Laag B
Laag A

totaal

16
24

183
223
124

570

rand

1
14
30
41
29

115

hals

6
20
51
85
35

197

schouder
of grootste

buikomvang

3
7

22
13
9

54

bodem

4
4

49
96
38

191

wand

-
-
4
1
-

5

overig

54
194
618
606
575

2.047

indet

84
263
957

1.065
810

3.179

totaal

Tabel 5.1 – Verdeling van scherven over de verschillende potdelen, gescheiden naar laag, in wp. 89-17.

2 Zie De Roever 2004, 67-68 voor problemen die kunnen ontstaan bij 
het toewijzen van scherven aan afzonderlijke potindividuen, en voor 
de vertekeningen die kunnen optreden als in een analyse afzonderlijke 
scherven gebruikt worden in plaats van potten/potindividuen.

3 Via bijlage N en fig. 4.5 zijn de vondstlocaties van alle afgebeelde 
scherven uit de Afvallaag te achterhalen, met uitzondering van de 
scherven uit vakken 976-985 (kruiwagen-uitrit).

4 Zo kan ook een halsscherf tevens de schouderzone omvatten, en soms 
een groter deel van het profiel, een schouderscherf regelmatig ook een 
segment van de grootste buikomvang, enzovoort. Tot de hals is het 
deel gerekend vanaf de maximale insnoering, dat wil zeggen vanaf de 
kleinste diameter boven de grootste buikdiameter tot aan de rand. Tot 
de schouder behoort de zone direct boven de grootste buikomvang tot 
aan de maximale insnoering.
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scherven vaak moeilijk te onderscheiden van scherven die 
hoog op de benedenwand hebben gezeten.5 Scherven uit 
de zone van de grootste buikomvang zijn regelmatig las-
tig te onderscheiden van scherven die wat lager of hoger 
in de pot zitten. De zware ondervertegenwoordiging van 
bodemscherven is een bekend fenomeen. Een belangrijke 
verklaring is dat de meeste potten ronde bodems gehad zul-
len hebben, en die zijn lastig herkenbaar. Voorts hebben de 
bodems (ook de vlakke) bij gebruik als kookpot meer dan 
de andere potgedeelten te lijden van het vuur, waardoor zij 
sneller verbrokkelen en verweren (De Roever 2004, 55).

5.1.1.1 Basisvormen in detail

Het aantal basisvormen lijkt beperkt (maar zie paragraaf 
6.1.2):
– potten met een meer of minder uitgesproken S-profiel 

en een (licht) uitstaande hals;
– potten met een min of meer cilindrische, rechte hals of 

een naar binnen staande hals (biconische potten);
– kommen;
– en mogelijk langgerekt-zakvormige potten.
Hieronder bespreek ik eerst de genoemde basisvormen. 
Vervolgens ga ik afzonderlijk in op knobbels, oortjes en bo-
demtypen, en op chronologische trends in de vorm.

Potten met S-profiel en uitstaande hals
Potten met een S-profiel met een meer of minder sterk uit-
staande hals/rand vormden waarschijnlijk het overgrote 
deel van het SW/Pre-Drouwener aardewerk. Binnen deze 
basisvorm bestaat een aanzienlijke variatie. Het sterk ge-
fragmenteerde vondstmateriaal van P14 laat het kwantifi-
ceren van die variatie echter niet toe. Het onderstaande, 
impressionistische beeld is gebaseerd op de getekende scher-
ven. De voorbeelden waarnaar ik verwijs, lijken weliswaar 
hoofdzakelijk afkomstig te zijn van potten met S-profiel, 
maar in enkele gevallen (met name bij voorbeelden uit la-
gen C-E) zou het om scherven van potten met een cilindri-
sche hals, of om biconische potten kunnen gaan.
De scherven wijzen niet op uitgesproken slanke vormen, 
eerder op vrij gedrongen potten. De randdiameter is over 
het algemeen vermoedelijk iets kleiner dan, of even groot 
als de maximale buikdiameter. Dat vermoeden is gebaseerd 
op de zeldzame ‘complete’ profielen: van een mogelijk te 
laag gereconstrueerde pot (10) en een forse scherf die een 
groot deel van het profiel van een klein potje omvat (13). 
Onduidelijk is of de randdiameter soms ook groter was dan 
de grootste buikdiameter (wat een tulpvormig profiel op 
zou leveren). Het gedeelte vanaf de grootste buikomvang 
tot aan de rand kan uit ca. een derde (10) tot de helft (13 en 
52) van de totale pothoogte bestaan hebben.

Ervan uitgaande dat verreweg de meeste scherven tot deze 
basisvorm hebben behoord, is met behulp van de gerecon-
strueerde diameters (van randscherven en scherven van de 
grootste buikomvang) de variatie in potgrootte in beeld te 
brengen. Die is aanzienlijk. Er zijn kleine, middelgrote en 
grote potten, met een sterke nadruk op middelgrote potten 
(met diameters tussen 15-25 cm; zie fig. 5.11).

Voor zover de vorm onder de grootste buikomvang enigs-
zins te bepalen viel, waren veel potten vrij bol (10, 13, 25, 
31, 33 en 40), maar andere vermoedelijk minder gedrongen 
(21). Meestal is de overgang van de onderste pothelft naar 
de bovenste pothelft vloeiend, met een convexe grootste 
buikomvang, een convexe schouder en een concave hals (41 
en 480). De schouders kunnen vrij steil en hoog zijn (32, 41 
en 418), maar ook kort (23, 36 en 37). Bij korte schouders 
is het S-profiel vaak flauw (21).
Potten met een scherpe buiknik (28, 42, 398 en 452) of 
met een knik op de schouder/halsovergang (35) lijken zeld-
zaam te zijn.
Naast (waarschijnlijk) vrij lange halzen (286, 331, 376 en 
380) komen (waarschijnlijk) korte halzen voor (138 en 570). 
De halzen kunnen concaaf zijn (138), maar dikwijls verto-
nen de eerste centimeters van het profiel onder de rand wei-
nig of geen kromming (1, 2, 6, 13, 139 en 382). Vaak worden 
de halzen randwaarts iets dunner, maar vooral wanneer er 
indrukken op de rand zijn, is juist een geringe verdikking 
van de rand (ontstaan bij het indrukken van de versiering 
op de rand) niet ongebruikelijk (169). Ook het rechtstrijken 
van de bovenkant van de rand kan tot lichte verdikkingen 
leiden. Soms zijn zij naar binnen iets afgeschuind (15) of 
spits toelopend (1, 5 en 345), maar meestal zijn zij afge-
rond. De bovenkant van de randen is vaak enigszins onre-
gelmatig (zeer uitgesproken bij 17, mogelijk een omgeslagen 
rand, hetgeen verder niet of nauwelijks voorkomt).

Potten met een cilindrische of naar binnen staande hals
Er bestaat een vloeiende overgang tussen deze en de vorige 
categorie. Om dit type te herkennen, zijn grote scherven of 
deels gereconstrueerde potten nodig. Het type zal dan ook 
vermoedelijk veel vaker in dit vondstcomplex vertegenwoor-
digd zijn dan uit deze sterk gefragmenteerde aardewerkver-
zameling op te maken is. In wp. 89-17 is deze basisvorm 
nauwelijks met zekerheid herkend (van elders van P14 zijn 
meer voorbeelden voorhanden).
Het duidelijkste voorbeeld levert een rechtopstaande rand-
scherf met een diameter van ca. 23 cm met diepe ronde in-
drukken onder de rand (53).
Het andere voorbeeld dat ik nog tot deze basisvorm zou 
willen rekenen (al is het een grensgeval vanwege de net iets 
naar buiten wijkende bovenste centimeter van het profiel), 
betreft het afgeknot-peervormige bovendeel van een grote 

5 De voegrichting die op het breukvlak regelmatig zichtbaar is, en die 
dikwijls een omkering vertoont ter hoogte van de grootste buikomvang 
(zie noot 18 bij paragraaf 5.1.3.3), maakt het mogelijk de grootste 
buikomvang te herkennen. Ook is hierdoor soms zelfs een kleine scherf 
van een pot met S-profiel als schouderscherf te identificeren. Dit kan 

echter alleen maar als er zekerheid bestaat over wat de bovenkant van 
de scherf is. Die zekerheid ontbreekt vaak. Een ondersteboven gehou-
den schouderscherf vertoont immers dezelfde voegrichting als een scherf 
uit de onderste pothelft.
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Fig. 5.1 – Wp. 89-17: SW/Pre-Drouwener aardewerk. Rand- en halsfragmenten (1-18) en hoofdzakelijk scherven van de 
schouder/grootste buikomvang (19-45), van potten met waarschijnlijk een S-profiel. Schaal 1:3.
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven van kommen (46-49), mogelijk langgerekt-zakvormige potten (50-51) en van potten met een cilin-
drische hals (52-53).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Knobbels en oortjes (54-79).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Knobbel-, punt- en ronde bodems (80-97) en vlakke bodems (98-127).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met nagelindrukken op de rand (165-247).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met ronde indrukken onder de rand (248-295).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met hetzij ronde indrukken, hetzij gaatjes onder de rand (296-301) en scherven met gaatjes onder de 
rand (302-344).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met nagelindrukken (345-359) en met langwerpige indrukken onder de rand (360-376).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met groeflijnen onder de rand (377-384) en met ronde indrukken (385-392), nagelindrukken (393-
399) en diepsteken of groeflijnen op de schouder (400-411).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met vlakdekkende ronde en ovale (448-478) en overige indrukken (479-482).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met vingertopgeulen en andere 
reliëfrijke oppervlakteruwing (556-606), productie-afval (607-
609) en scherven met reparatiegaten (610-626).

pot (52). De pot lijkt richting bodem trechtervormig toe 
te lopen. De maximale buikdiameter bedraagt 32 cm, de 
randdiameter is 30 cm. Het deel boven de grootste buikom-
vang neemt vermoedelijk ongeveer de helft van de totale 
pothoogte in beslag.
Naar binnen staande randscherven (behalve van kommen) 
zijn in wp. 89-17 niet opgemerkt (elders op P14 zijn zij wel 
aangetroffen). De biconische vorm is dus niet zeker aan-
toonbaar. Het type is mogelijk vertegenwoordigd met en-
kele scherven van lagere potdelen (42, 398, 404 en 500).

Kommen
Kommen zijn alleen te herkennen aan hun randscherven. 
Hun overige scherven zijn niet te onderscheiden van die 
van andere aardewerkvormen. Kommen zijn daarom ver-
moedelijk minder zeldzaam dan het lijkt.
Drie onversierde randscherven van dezelfde kom (49) doen 
een eenvoudige, halfronde vorm vermoeden, wellicht bre-
der dan hoog, met een licht naar binnen staande rand en 
met een randdiameter van ca. 14 cm.
Waarschijnlijk ontbreken van een dun uitlopende, convexe 
scherf net de hoogste millimeters van het randje (47), en is 
de scherf afkomstig van een bolle kom met een diameter 
van ca. 20 cm.

Gelet op hun convexe krommingen behoren een scherf 
met nagelindrukken op de rand (48) en twee scherven met 
ronde of ovale indrukken op de rand (46 en 136) eveneens 
tot eenvoudige kommen. Hun diameters zijn niet te recon-
strueren. Mogelijk is tevens een scherf met gaatjes onder de 
rand (338) van een kom afkomstig.

Mogelijk langgerekt-zakvormige potten
Een grote, dikke, convexe randscherf (51), met een ver-
moedelijke maximale diameter van ca. 30 cm, kan aan een 
kom hebben toebehoord. In dit geval is echter ook te den-
ken aan een langgerekt-zakvormige pot, temeer omdat de 
scherf sporen vertoont van gebruik als kookpot (aankoeksel/
roetaanslag). Dat komt niet voor op de eerder genoemde 
komscherven, en evenmin op kommen van andere vind-
plaatsen.
Misschien levert wp. 89-17 nog een voorbeeld van een lang-
gerekt-zakvormige pot met een kort, uitgeknikt halsje (50). 
Het kan echter ook om een ongewoon scherpe halsknik van 
een S-vormige pot gaan.

Knobbels en oortjes
Knobbels en oortjes (Ösen) zijn goed herkenbaar en kenne-
lijk vrij zeldzaam geweest. Bij de eerste gaat het waarschijn-
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lijk niet om afgebroken onderdelen van knobbelbodems. 
Voor zover te bepalen viel, zaten de oortjes en knobbels op 
de grootste buikomvang (54, 63, 64, 73 en 79).
De ronde knobbels zijn klein, en bol (56 en 60) of spits toe-
lopend (71). De ovale of langwerpige knobbels zijn groter 
en op de bovenzijde wat afgevlakt. Zij waren horizontaal 
(59) of verticaal (55, 75 en 78) aangebracht.
De knobbels zijn onversierd, met uitzondering van de lang-
werpige knobbel (59).
Soms is niet duidelijk of een scherf afkomstig is van een 
knobbel of een oortje, omdat slechts een deel van de aanzet 
aanwezig is (67, 68 en 79), of alleen het ‘negatief’ van een 
afgebroken applique zichtbaar is (63 en 73).
De meeste oortjes zijn min of meer afgerond-langwerpig 
(57, 58, 60 en 72) en dicht bij elkaar gevonden. Mogelijk 
zijn zij van maar één of twee potten afkomstig. In een en-
kel geval is een oor groot, rond en meer afgeplat (54). Deze 
zat op een opvallend grote pot, met een diameter van ca. 
40 cm.

Bodemtypen
Enkele bodems van wp. 89-17 zijn te typeren als knobbel-
bodem (82) of als een overgang tussen knobbel- en punt-
bodem (81). Daarnaast zijn puntbodems (84 en 91) en een 
afgevlakte puntbodem (80) aanwezig. Beide bodemtypen 
zijn gemakkelijk herkenbaar maar komen in wp. 89-17 zel-
den voor.
Ronde bodems, hoewel lastig herkenbaar, zijn vaker opge-
merkt (85, 87, 92-95 en 97). Sommige scherven (83, 86, 
88-90 en 96) zijn tot de ronde bodems gerekend, maar het 
is niet helemaal uit te sluiten dat zij van punt- of knobbel-
bodems afkomstig zijn.
Ronde bodems verdikken vaak naar hun laagste punt toe. 
Punt- en knobbelbodems zijn daar altijd dikker.
Vlakke bodems zijn niet over het hoofd te zien. In wp. 89-
17 vormen zij het meest herkende bodemtype.6 Soms is de 
bodem licht ingetrokken (106 en 109). Zij hebben vaak een 
weinig (10, 110 en 126) of een meer geprononceerde (109, 
114 en 125) standvoet. In andere gevallen is van een stand-
voet geen sprake (98, 99 en 120). Vlakke bodems zijn re-
gelmatig tot circa twee keer zo dik als de wandaanzet. Dit 

geldt met name voor bodems met een standvoet (109-110). 
Relatief dunne bodems (ongeveer even dik als de dikte van 
de wandaanzet) komen eveneens voor (98 en 111). Aan de 
binnenkant kunnen de vlakke bodems recht (98 en 110), 
hol (109), of bol (99) zijn. Hun diameters variëren tussen 
ca. 2 (99) en ca. 10 cm (119, 120 en 123). De meeste vlakke 
bodems hebben een doorsnede van 6 tot 8 cm.

Een merkwaardig boogvormig fragment (117) zou een 
afgebroken deel van de overgang van bodem naar bene-
denwand, of de overgang van bodem naar standvoet kun-
nen zijn. Het is dan echter een zeer ongebruikelijke breuk. 
Maar wellicht gaat het hier om een ander potonderdeel, bij-
voorbeeld een fragment van een applique in de vorm van 
hangende bogen onder de rand, zoals bekend is van het 
Deense vroegneolithische TRB (Koch 1994, 170, Abb. 7).

5.1.1.2 Vormen en diachrone trends

– Scherven van potten met S-vormige profielen komen in 
alle lagen voor. Het vondstcomplex is te sterk gefragmen-
teerd om in de variaties binnen deze basisvorm eventuele 
diachrone trends te onderkennen.
– Scherven van kommen zijn in lagen A-C aangetroffen. 
Zij zijn zo zeldzaam dat uit hun afwezigheid in lagen D en E 
niet geconcludeerd mag worden dat kommen toen niet meer 
gangbaar waren. Omdat kommen ook in de Drouwener (en 
Havelter) TRB voorkomen, en ik van continuïteit uitga, is 
juist te verwachten dat zij in de direct voorafgaande periode 
eveneens deel uitgemaakt hebben van het servies.
– Scherven van potten met een cilindrische schouder/hals 
zijn alleen in lagen D en E herkend. Dit sluit goed aan op 
bevindingen van elders op P14, waar de scherven van bico-
nische potten zonder uitzondering met graniet gemagerd 
zijn, wat erop wijst dat deze ook overwegend laat zijn.7

– Knobbels en oortjes komen al in lagen A-C voor, en een 
aanzet van een oortje of knobbel is in laag E aangetroffen. 
Een scherf met een groot rond oor (54) heeft een vrij vroe-
ge, betrouwbare 14C-datering (5460±70 BP: UtC-1919). 
Knobbels en oortjes zijn vermoedelijk een constant aanwe-

6 Zekere Wackelböden heb ik niet herkend. Eventuele Wackelböden zijn 
tot de vlakke bodems gerekend.

7 Raemaekers (2003/04) gaf voorbeelden van dit type uit de Noordoost-
polder. Hij beschouwde biconische potten als een nieuw element en als 
een gidsvorm voor wat hij Laat-SW noemde, en wat naar mijn me-
ning Pre-Drouwener TRB is (ibidem, 33, zie echter de discrepantie 
met zijn fig. 11). Terecht benadrukte hij het belang van dit pottype 
voor deze periode, maar het gaat te ver om het als een nieuw element 
voor te stellen. Zoals Raemaekers zelf aangaf, zijn biconische potten 
al bekend van aanmerkelijk oudere, zuidelijke SW-vindplaatsen (van 
de Rijn/Maas-groep), zoals Hardinxveld-Giessendam-Polderweg en 
-De Bruin (ibidem, fig. 12; 2001a, fig. 5.4f; 2001b: fig. 5.6m, 5.8k, 
s, 5.9d). Maar in de IJssel/Vecht/Eem-groep zijn zij eveneens al vroeg 
aanwezig, ervan uitgaande dat de standen van enkele randscherven 
van Hoge Vaart correct weergegeven zijn (Haanen & Hogestijn 2001, 
fig. 6:5-6). Voor de biconische potten van Swifterbant-S61 suggereer-
de Raemaekers een late datering. Ook het overige aardewerk van S61 
zou volgens hem op grond van “stone grit temper, coil building, deco-

ration types” goed vergelijkbaar zijn met het ‘late SW’-aardewerk uit 
de Noordoostpolder (Raemaekers 2003/04, 33). Dit zouden dus aan-
vullende argumenten zijn voor een late datering van dit vondstcom-
plex. Daarmee nam Raemaekers een ander standpunt in dan andere 
auteurs die het aardewerk van S61 in de periode 4450-4260 cal BC 
dateerden (De Roever 2004, 28, 29, 76-77, tab. 2; zie ook Lanting 
& Van der Plicht 1999/2000, 56). S61 noopt weliswaar tot voor-
zichtigheid vanwege het weinige materiaal, maar juist de biconische 
pot van S61 heeft volgens De Roever (2004, 186) H-voegen, en voor 
zover bij andere scherven van deze vindplaats het voegtype vermeld 
is, betreft het telkens H-voegen (ibidem, 186-187, fig. 24). In enkele 
potindividuen is fijne organische magering opgemerkt, in combinatie 
met minerale magering. H-voegen, organische magering, en ook de 
versiering, met blijkbaar veelvuldig indrukken op de rand en met bin-
nenrandversiering, pleiten zeker niet voor een relatief jonge datering 
van S61, zoals Raemaekers wilde. Ook de diepteligging van het duin, 
met de top op ca. 5,0 m -NAP, maakt late bewoning niet erg waar-
schijnlijk.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

84

SWIFTERBANT- / PRE-DROUWENER TRECHTERBEKERAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 5

85

zig, maar zeldzaam element geweest in het SW/Pre-Drou-
wener repertoire.
– In de verdeling van bodemtypen lijkt een overtuigende 
diachrone trend zichtbaar, al zijn de aantallen bodemscher-
ven voor betrouwbare uitspraken eigenlijk te laag (zie fig. 
5.2). Knobbelbodems komen alleen voor in laag A, punt-
bodems ook in laag B. Ronde bodems zijn in lagen A-D 
aangetroffen, en daarbinnen vooral in laag B. Zekere vlak-
ke bodems zijn te vinden in lagen B-E. Zij zijn vanaf laag 
C het dominerende bodemtype, al zal dit beeld te gechar-
geerd zijn vanwege ondervertegenwoordiging, in alle lagen, 
van de moeilijk herkenbare ronde bodems.
De afzonderlijke bodemtypen zijn niet exclusief te koppelen 
aan de eerder genoemde basisvormen. Maar op grond van 
het bovenstaande, en gelet op de bevindingen op vindplaat-
sen elders, zijn knobbel- en puntbodems met zekerheid te 
verbinden aan potten met een S-profiel, en vooralsnog niet 
aan biconische potten. Potten met een S-profiel en kom-
men zullen vaak ronde bodems gehad hebben, en jongere 
vertegenwoordigers hiervan ook vlakke bodems. Potten 
met cilindrische halzen en biconische potten hebben waar-
schijnlijk ronde of vlakke bodems gehad.

5.1.2 Typologie: versiering

De voorkomende versieringstechnieken zijn ongepaarde en 
gepaarde nagelindrukken, ronde indrukken, gaatjes, diep-
steken, overige indrukken, groeflijnen, en diverse vormen 
van wandopruwing. Veel van deze versieringstechnieken 
zijn onderling nauw verweven.8 Zij worden hieronder nader 
besproken.

De versieringsmotieven zijn heel eenvoudig. De meeste ver-
sierde potten kennen slechts één (lineair) motief; een enke-
le, horizontale rij indrukken aan de binnen- of buitenkant 
van de rand, en/of op de schouder, al dan niet in combina-

tie met indrukken op de rand. Variatie is verkregen door dit 
motief in verschillende versieringstechnieken uit te voeren. 
Soms zijn diverse versieringstechnieken op één pot toege-
past.
Af en toe is het horizontale motief uitgebreid tot een dub-
bele rij. Zowel de enkele als de dubbele rij is in incidentele 
gevallen onderbroken (‘veldjesmotief ’). Ook zeldzaam is het 
verspringen van het basismotief, in alternerend hoger en 
lager geplaatste individuele indrukken of korte rijtjes van 
indrukken.
Individuele indrukken die een ‘richting’ hebben (wat het 
geval is bij rechthoekige indrukken, groeflijnen, en nagel-
indrukken) staan bijna altijd verticaal. Incidenteel komen 
schuin geplaatste indrukken voor, eventueel in een zigzag-
lijn. Nog zeldzamer zijn horizontaal geplaatste indrukken. 
Ongeacht hun richting maken zij bijna altijd onderdeel uit 
van het horizontale basismotief.
Een enkele keer zijn de indrukken echter kennelijk niet in 
een horizontaal motief geplaatst. De betreffende scherven 
geven helaas geen goed beeld van deze andere (ogenschijn-
lijk lineaire) motieven.
Verder komt vlakdekkende versiering van rand tot bodem 
voor. Deze bestaat uit meestal willekeurig geplaatste in-
drukken of uit oppervlakteruwing. De vlakdekkende ver-
siering kan zeer plastisch werken.

Tabel 5.2 geeft op hoofdlijnen een overzicht van de verschil-
lende versieringstechnieken, hun plaats op de pot en hun 
scherfaantallen per laag.

5.1.2.1 Versiering in detail

Horizontale motieven
– Ronde indrukken onder de binnenrand: De weinige scher-
ven met ondiepe ronde indrukken onder de binnenrand, 
in een enkele horizontale rij, zijn alle van dezelfde pot af-
komstig (133). De indrukken zijn gemaakt met een mas-
sieve (niet holle) spatel met ronde dwarsdoorsnede. Deze 
binnenrandversiering is gecombineerd met nagelindrukken 
op de rand.

– Langwerpige indrukken onder de binnenrand: Vier scherven 
van dezelfde pot zijn versierd met een enkele rij schuine 
langwerpige indrukken onder de binnenrand (134). De in-
drukken kunnen bijvoorbeeld met de zijkant van een veer-
schacht gemaakt zijn. De scherven hebben voorts nagel-
indrukken op de rand. De versiering staat zeer dichtbij een 
variant van de randversiering (met ‘tractorbandprofiel’; 
vergelijk bijvoorbeeld 148).

8 Dat is niet alleen af te leiden uit hun uitwisselbaarheid binnen het 
basismotief. Zo zijn gaatjes eigenlijk niets anders dan ver doorge-
zette diepe ronde indrukken. Diepe ronde indrukken zijn nauw ver-
bonden met verticale sleufjes, die soms gemaakt zijn door hetzelfde 
instrument schuin in te steken en een opwaartse kantelbeweging te 
maken, of door enkele diepe ronde indrukken direct onder elkaar te 
plaatsen. Bovendien kunnen diepe ronde indrukken voorzien zijn van 

Lochbuckel, net als de weinige voorkomende sleufjes die met een enkele 
diepsteek zijn gemaakt. De techniek waarmee de meeste sleufjes zijn 
gemaakt verschilt in essentie alleen in diepte van die waarmee korte 
rechthoekige indrukken ontstonden. Beide zijn dan ook op te vatten 
als diepsteekvarianten. Korte, vlakke, rechthoekige diepsteken, korte 
en lange groeflijnen zijn resultaten van dezelfde handbeweging, met 
als het enige verschil de lengte van die beweging.
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Fig. 5.2 – Verdeling van bodemtypen.
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– Groeflijnen/nagelindrukken onder de binnenrand: Bij scher-
ven met een enkele horizontale rij korte verticale groeflijn-
tjes kunnen de individuele lijntjes doorgetrokken zijn tot 
aan de binnenrand (128 en 130), of tot net iets daaronder 
(129 en 132). Soms staan de indrukken schuin (131). Mis-
schien zijn de groeflijntjes op enkele van deze scherven met 
een nagel getrokken, of met de nagel ingestoken (en dan in 
feite geen groeflijnen maar nagelindrukken). Vaak hebben 
de scherven met binnenrandversiering ook versiering op de 
rand of onder de buitenrand.

– Ronde indrukken op de rand: Deze zijn dikwijls gemaakt 
met een massieve spatel, zoals een takje of de punt van een 
veer (135 en 137), en soms met een hol voorwerp, zoals een 
strootje/rietje of een gebroken vogelbotje (46 en 142). Door 
een ronde spatel heen en weer te bewegen, ontstonden ova-
le indrukken (136 en 140). Door de spatel niet helemaal 
loodrecht te houden, zijn ondiepe indrukken verkregen die 
niet meer dan driekwart rond zijn (139 en 141).
– Ronde indrukken op de rand staan meestal in een enkele 
omlopende rij. Zeldzaam is versiering met rond-ovale tot 
onregelmatige indrukken die veelal paarsgewijs in een dub-
bele rij gezet zijn (138).

– Spatelindrukken op de rand: Het is niet altijd mogelijk holle 
indrukken, gemaakt met de platte nagel, te onderscheiden 
van holle indrukken die gemaakt zijn met bijvoorbeeld de 
zijkant van een botje, een veerschacht of een andere spatel. 

Dergelijke holle indrukken zijn haaks (146, 153), schuin 
(155 en 163) of zeer schuin (162) op de rand gezet.
Bij een bijzondere variant van de randversiering zijn spatel-
indrukken niet alleen op de rand geplaatst, maar ook nog 
een klein beetje naar de binnen- en buitenkant doorgezet. 
Dat geeft een kartelrandeffect. De indrukken staan dan 
haaks (147 en 159) of wat schuiner op de rand (149), en zijn 
loodrecht of schuin ingestoken (144 en 158). Af en toe is 
duidelijk dat wat een afzonderlijke indruk lijkt, in feite uit 
twee aansluitende indrukken bestaat (160). Het effect doet 
soms sterk aan het profiel van een tractorband denken, met 
name wanneer de indrukken aan de binnen- en buitenkant 
van/op de rand onder een hoek ten opzichte van elkaar 
staan (148-150, 152 en 157).

– Nagelindrukken op de rand: De nagelindrukken op de 
rand zijn altijd ongepaard. Nagel- en vingertopindrukken 
op de rand kunnen de klei als het ware verdichten en zo-
doende helpen om krimpscheuren in de randzone te voor-
komen. Deze functionele duiding is te overwegen als de 
nagelindrukken op de rand zeer ondiep zijn en nauwelijks 
opvallen (221, 218 (deels weggepolijst), 234 en 238), wan-
neer de indrukken onregelmatig, ‘schots en scheef’ door 
elkaar staan (179, 231 en 240) of de onderlinge afstand 
sterk wisselt (180, 200 en 242). Wat echter tegen een func-
tionele verklaring pleit, is het feit dat de meeste scherven 
op de rand juist geen ‘versiering’ hebben. Als zij dus wel 
indrukken op de rand bezitten, zijn deze over het algemeen 

gaatjes, onder rand
ronde indrukken, op rand
ronde indrukken, onder rand
ronde indrukken, binnenkant rand
ronde indrukken, op schouder
ronde indrukken, overig/onbepaald
nagelindrukken, ongepaard, op rand
nagelindrukken, ongepaard, onder rand
nagelindrukken, ongepaard, binnenkant rand
nagelindrukken, ongepaard, op schouder
nagelindrukken, ongepaard, op wand
nagelindrukken, ongepaard, overig/onbepaald
nagelindrukken, gepaard, onder rand of op hals
nagelindrukken, gepaard, op schouder
nagelindrukken, gepaard, op wand
nagelindrukken, gepaard, overig/onbepaald
langwerpige indrukken, op rand
langwerpige indrukken, onder rand of op hals
langwerpige indrukken, op schouder
langwerpige indrukken, overig/onbepaald
‘tractorband’, op rand
ronde/ovale indrukken, vlakdekkend
oppervlakteruwing, vlakdekkend
touwindrukken
diepsteken
groeflijnen

totaal versierde scherven
totaal beschreven scherven
percentage versierde scherven

9
10
14
1
1
1

40
3
-
2
1
1
4
2
2
-
4
2
-
-

10
7

32
-
4
2

152
810

18,8%

Laag A

18
7

15
2
8
3

40
3
1
6
8
1
3
5

15
1
-
3
2
1
6

20
66
5
5
6

250
1.065

23,5%

Laag B

14
4

24
-
1
2

23
1
1
2
6
1
6
1
6
-
-
8
8
-
-
8

30
8
-
3

157
957

16,4%

Laag C

2
-
3
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
3
-
-
-
-
2
1
1
2

17
263

6,5%

Laag D

-
-
4
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7
84

8,3%

Laag E

43
21
60
3

10
7

106
7
2

10
15
3

13
8

25
1
4

16
10
1

16
35

130
14
10
13

583
3.179

18,4%

totaal

Tabel 5.2 – Overzicht van versieringstechnieken, de plaats op de pot, en scherfaantallen.
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toch eerder als versiering op te vatten. Dat is met name het 
geval als, zoals vaak voorkomt, de nagelindrukken zorgvul-
dig haaks of iets schuin op de rand geplaatst zijn, ondiep 
(215), of diep (202) en nadrukkelijk aanwezig zijn (175, 
183 en 206). Meestal is alleen de loodrecht ingestoken 
nagelindruk zichtbaar, zelden iets van een vingertop (172, 
dit blijkt niet goed uit de tekening, en 381). Af en toe is de 
nagel onder een lichte hoek (487) of vrij vlak ingestoken 
(188, 208 en 210). Uitzonderlijk zijn zeer vlak ingestoken 
nagelinsteken die op de rand alternerend aan de buiten- en 
aan de binnenkant zijn geplaatst (187), en nagelindrukken 
die tegenover elkaar staan op de overgang naar respectieve-
lijk de binnen- en de buitenkant (197, de binnenkant ziet er 
net zo uit als de buitenkant die de tekening toont).

– Ronde indrukken onder de rand: Veel ronde indrukken 
onder de rand zijn vervaardigd met een massief hulpmid-
del, maar regelmatig eveneens met een holle spatel (260 en 
275). Soms zijn de indrukken niet helemaal loodrecht. Als 
zij met een holle spatel gemaakt zijn, en daarbij zeer ondiep 
zijn, tonen zij een halve (252 en 269) of een driekwart cir-
kel (283, tevens met nagelindrukken op de rand). Over het 
algemeen zijn de indrukken wel rond. Ook dan zijn som-
mige relatief ondiep (276 en 282). Maar veel gebruikelijker 
is dat zij tot de helft van de halsdikte of nog dieper ingesto-
ken zijn. Incidenteel waren zij per ongeluk dwars door de 
halswand heen geprikt, en vervolgens aan de binnenkant 
dichtgesmeerd (289). De indrukken zijn bijna altijd in een 
enkele, horizontale rij gezet, hoog (53 en 289) of wat lager 
op de hals (294).
Zeldzaam is een dubbele of meervoudige rij (281, 284 en 
267 (vermoedelijk een halsscherf)). Een scherf met een 
ronde indruk die bijna overlapt met een grote ovale indruk 
eronder (271), is vermoedelijk een variant op het dubbele 
rij-motief. Een andere variant vertoont een rij ronde in-
drukken met waarschijnlijk onder elk daarvan een indruk 
die met dezelfde ronde, holle spatel gemaakt is. Deze is ech-
ter niet loodrecht, maar als een diepsteek onder een hoek, 
richting potrand, ingestoken (292).
Regelmatig zit achter een diepe ronde indruk aan de bin-
nenkant van de hals een bultje: een Lochbuckel. Meestal 
was dat kennelijk eenvoudigweg het gevolg van de diepe 
indruk (257). In andere gevallen lijkt sprake van opzettelijk 
aangebrachte lensjes (295).
Enkele scherven met ronde indrukken en Lochbuckel be-
zitten tevens nagelindrukken op de rand (286).
Bij sommige scherven is niet duidelijk of zij op een diepe 
ronde indruk of op een gaatje gebroken zijn (296-301).

– Gaatjes onder de rand: Gaatjes zijn vanzelfsprekend met 
behulp van een spatel met ronde dwarsdoorsnede gemaakt. 
Zij zijn van buiten naar binnen gestoken. Regelmatig is aan 
de binnenkant van de hals rond de doorboring een restant 
van de uitgestoken klei als een ‘kraterrandje’ achtergeble-
ven (324, 329 en 341). Op de meeste rand- of halsfragmen-
ten is maar één doorboring te zien. Zijn er meer, dan zitten 
zij in een horizontale rij (331 en 337). Soms zijn zij laag en 
hoog geplaatst, waarschijnlijk om en om in een alternerend 
patroon (314, 338 en 344). Een scherf met ten minste twee 

rijen gaatjes (317) is vermoedelijk een halsscherf en geen 
wandscherf van een Siebgefäss (zie bijvoorbeeld Lüning 
1969/70, Taf. 2:1).
Enkele malen zijn scherven met gaatjes onder de rand voor-
zien van nagelindrukken op de rand (302).

– Nagelindrukken onder de rand: Ongepaarde nagelindruk-
ken zijn verticaal (354) of schuin (346) onder de rand ge-
plaatst, in een horizontale rij. Soms zitten zij strak tegen de 
rand aan (348, in combinatie met vlakke nagelindrukken of 
holle spatelindrukken op de rand, en 345, samen met gaat-
jes onder de rand).
Wanneer gepaarde nagelindrukken in een enkele horizon-
tale rij onder de rand zijn gezet, geeft dat een zigzageffect 
(352-353). Soms zijn de scherven te klein om uit te sluiten 
dat zij in plaats van gepaarde nagelindrukken in een enkele 
rij, een vlakdekkende versiering hebben gehad (358-359).

– Langwerpige indrukken onder de rand: Verticale langwer-
pige indrukken in een enkele horizontale rij onder de rand 
zijn vaak gemaakt door een spatel onder een schuine hoek 
diep (376) of ondiep (360-361 en 364) randwaarts in te 
steken, in een enkele diepsteek. Bij hoge uitzondering is de 
beweging bij de insteek andersom geweest, van de rand af 
(366). Incidenteel bestaan de individuele langwerpige in-
drukjes uit een dubbele diepsteek (368, waarschijnlijk een 
halsscherf). Af en toe is een langwerpige indruk verkregen 
door twee of drie ronde indrukken direct onder elkaar te 
zetten (374); soms is met drie loodrecht geplaatste indruk-
ken een meer driehoekig effect verkregen (372).
Een variatie op de randversiering in een enkele horizontale 
rij toont een scherf met waarschijnlijk om en om enkele ho-
ger geplaatste diepsteken, afgewisseld met enkele iets lager 
geplaatste diepsteken (367).
Soms is het horizontale motief dubbel uitgevoerd. Dat is het 
geval op een scherf met een dubbele rij smalle diepsteekjes, 
(vermoedelijk) onder de rand (369) en op een scherf met 
verticale langwerpige indrukken die een rij ronde indruk-
ken bijna geheel oversnijden (362).

– Groeflijnen onder de rand: Bij groeflijnversiering zijn in de 
groeflijnen vaak parallelle fijne groefjes te zien, wat wijst op 
een strootje als hulpmiddel. Soms zijn de lijnen glad. Dan 
is gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een veerschacht of een 
rechthoekige spatel. Zulke lijnen zouden ook met de nagel 
getrokken kunnen zijn.
Enkele scherven tonen groeflijnen in zigzaggen in een ho-
rizontale rij onder de rand (384); incidenteel zijn kleinere 
zigzaggen afgewisseld met grotere (381, in combinatie met 
licht ingedrukte vingertopindrukken op de rand). Schuine, 
licht gebogen lange groeflijnen op een halsscherf maken 
misschien deel uit van een omlopend motief met grote, 
dubbele zigzaggen (380).
De brede verticale groeflijn, of eerder een vingertopgeul, 
op een randscherf (382) maakte mogelijk deel uit van een 
veldje met dergelijke versiering.
Bij scherven met verticale groeflijnen is het vaak mogelijk, 
maar niet zeker, dat het om halsscherven gaat (377-379). 
Bij een scherf met verticale groeflijnen, waarschijnlijk in 
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veldjesmotief (383), is vanwege de voegrichting (zie noot 
18 bij paragraaf 5.1.3.3) ook te denken aan een scherf uit 
de onderste pothelft.

– Ronde indrukken op de schouder: Ronde indrukken in een 
horizontaal motief, laag op de schouder of op de grootste 
buikomvang geplaatst, staan soms vermoedelijk in een en-
kele rij (388-390). In enkele andere gevallen is duidelijk dat 
het ten minste een dubbele rij betreft. Soms waren de in-
drukken in veldjes gerangschikt (386 en 387), en soms is 
dat niet te bepalen (385).
Twee scherven tonen indrukken die met een gehalveerde 
ronde spatel gemaakt zijn, schuin (392) of horizontaal ge-
plaatst (391) in een horizontale rij. Zij zitten zeker of moge-
lijk op de schouder.

– Nagelindrukken op de schouder: Als ongepaarde nagelin-
drukken op de schouder voorkomen, is dat meestal ver-
ticaal in een horizontale rij (395 en 398). Eén schouder-
scherf vertoont rijtjes dicht op elkaar gezette horizontale 
nagelindrukken (397), mogelijk in een veldje. Een scherf 
van een andere pot heeft een dubbele rij indrukken op de 
schouder. De onderste rij bestaat uit schuine, fijne nagelin-
drukken, en daarboven zit een rij met nog fijnere nagelin-
drukken die bijna horizontaal staan (396).

– Diepsteken/groeflijnen op de schouder: Min of meer verti-
caal geplaatste, korte rechthoekige diepsteekindrukken 
(405-406) en korte groeflijnen (403 en 411) of eventueel 
nagellijntjes (401-402), komen in een enkele rij op de 
schouder voor. Soms is het onderscheid tussen korte groef-
lijnen en diepsteken nauwelijks te maken (404-405).
Meestal is de versiering (ook bij de groeflijnen) randwaarts 
ingestoken, maar op enkele scherven lijkt de insteekrich-
ting omgedraaid geweest te zijn (403). Een enkele keer zijn 
de individuele indrukken samengesteld uit een dubbele 
diepsteek, en schuin geplaatst (410).
Over het algemeen reikt de versiering die meestal laag op 
de schouder is gezet, niet tot de grootste buikomvang, maar 
incidenteel gaat zij eroverheen (400). Bij deze uitzondering 
is het horizontale patroon onderbroken (veldjesmotief).
Af en toe is onduidelijk of de groeflijnen op de schouder, 
de grootste buikomvang of op de onderste pothelft zitten 
(408) en of het hierbij om korte of lange groeflijnen gaat 
(buikfranje?).

Overige motieven
– Een niet nader in de pot te plaatsen scherf toont twee 
min of meer evenwijdige, schuine rijtjes met fijne, losse 
diepsteken (413). Het motief is onduidelijk.
– Een horizontaal visgraatmotief, uitgevoerd in nagelin-
drukken, kan onder de rand, of eventueel op de schouder 
gezeten hebben (412).
– Twee paar gepaarde nagelindrukken zijn boven elkaar 
gezet in een omgekeerde V (414). Zij zitten vrij hoog op de 
schouder van een grote scherf. Of het een los motief betreft, 
of dat er enkele in een veldje hebben gezeten, is onduidelijk. 
Een scherf waarvan de positie in de pot niet te bepalen is, 
lijkt zo’n zelfde omgekeerde V-vorm te tonen (415).

– Een scherf die afkomstig kan zijn van de hals of de on-
derste pothelft, toont enkele horizontaal geplaatste, korte 
rechthoekige indrukjes in een verticaal rijtje (416). Het is 
onduidelijk of sprake is geweest van veldjes met verschillen-
de van dergelijke rijtjes dicht naast elkaar, of bijvoorbeeld 
van afzonderlijke rijtjes op vrij grote onderlinge afstand.
– Een al eerder genoemde scherf bezit op de langwerpige 
horizontale knobbel verticale indrukjes (59). Het kunnen 
nagelindrukken zijn, maar vermoedelijk zijn zij gemaakt 
met hetzelfde voorwerp waarmee ook de diepsteeklijnen er-
boven zijn vervaardigd, bijvoorbeeld de punt van een veer. 
Centraal tegen de knobbel aan is een verticale diepsteeklijn 
aangebracht. Links en rechts ervan komen twee schuine 
diepsteeklijnen samen.

Vlakdekkende versiering
– Vlakdekkende nagelindrukken: Bij vlakdekkende versie-
ring zijn ongepaarde nagelindrukken zeldzaam (421). De 
meestal gepaarde nagelindrukken zijn wel eens ondiep 
(427, 443 en 446). Vaker betreft het diepe indrukken met 
ertussen, waar duim en wijsvinger bijna samenkwamen, 
uitgeknepen kleiricheltjes. Zij geven de potwand een plas-
tisch aanzien (420, 429, 437 en 438). Het patroon is over 
het algemeen onregelmatig, met verticaal (428) of schuin-
geplaatste (444) indrukken.
De enige uitzondering is een halsscherf waarop de gepaar-
de indrukken geordend naast en boven elkaar staan (438). 
Of het hier werkelijk om vlakdekkende versiering gaat, is 
de vraag. Mogelijk had de betreffende pot slechts randver-
siering in een plastische variant van de bekende dubbele rij 
indrukken.

– Vlakdekkende ronde en ovale indrukken: Een enkele keer 
zijn de ronde indrukken die in een vlakdekkend patroon 
voorkomen, gemaakt met een massieve ronde spatel met 
een vlak uiteinde (453), een holle spatel (470), of een spits 
toelopende spatel, bijvoorbeeld de punt van een veer (478). 
Meestal zijn zij vervaardigd met een hulpmiddel dat een 
komvormige ronde (457) of ovale (460 en 476) indruk 
achterliet, zoals het bolle gewrichtsuiteinde van een botje. 
Dergelijke komvormige indrukken zijn alleen opgemerkt 
bij vlakdekkende versiering. Dit kan erop wijzen dat de be-
treffende scherven maar van één of enkele potten afkom-
stig zijn.
Bij deze vorm van vlakdekkende versiering zijn de afzon-
derlijke indrukken onregelmatig over de potwand verdeeld, 
soms in clusters (460).

– Overige vlakdekkende indrukken: Een (schouder?) scherf 
toont diepsteken die gemaakt zijn met een ronde spatel met 
een vlak uiteinde. Zij staan schuin in horizontale rijen, ver-
moedelijk in een vlakdekkend motief (482).
De scherven met driehoekige tot langgerekt-rechthoekige 
indrukken, ingestoken met een klein scherp voorwerp, zijn 
van maar één pot (480) afkomstig. De indrukken zijn wil-
lekeurig over het potoppervlak verdeeld. Deze S-vormige 
pot vertoont tevens willekeurig geplaatste, ongepaarde na-
gelindrukken. De potdiameter zal ca. 22 cm geweest zijn. 
Dergelijke indrukken lijken ook te zitten op een randscherf 
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(481), maar gelet op de randdiameter moet die van een an-
dere pot zijn.
Bij een scherf met vele, zeer fijne puntindrukjes, willekeu-
rig verdeeld over het scherfoppervlak (479), is het maar de 
vraag of het om versiering gaat. Mogelijk is de pot nog voor 
het bakken per ongeluk in het zand gerold, en betreft het de 
indrukjes die de later weggeveegde zandkorrels in het nog 
natte klei-oppervlak hebben achtergelaten.

– Oppervlakteruwing: De scherven met oppervlakteruwing 
lijken vooral afkomstig te zijn van een zeer klein aantal 
grote potten, met een diameter van 20 cm of aanzienlijk 
meer. Oppervlakteruwing vergroot het houvast, wat handig 
is als een pot zwaar en glibberig wordt. Toch is vermoede-
lijk de oppervlakteruwing vooral om esthetische redenen 
toegepast. Was dit praktische nut immers in de toenmalige 
perceptie werkelijk zo belangrijk, dan zou er veel meer op-
geruwd aardewerk geweest zijn.
De aangetroffen voorbeelden van oppervlakteruwing zijn 
het resultaat van verschillende technieken.
Grove, ondiepe veegsporen in verschillende richtingen 
(Besenstrich) zijn gemaakt met behulp van een bosje stro, 
samengebonden twijgjes of iets dergelijks (495 en 498).
Vrij vaak is met een vergelijkbare techniek (Strichrauhung) 
een wat dieper reliëf op de potwand aangebracht, in een 
patroon van parallelle groefjes in dezelfde (510), of in ver-
schillende richtingen (553). Soms is de genoemde techniek 
toegepast in combinatie met vingertopgeulen waarvoor 
waarschijnlijk de hele hand gebruikt is (519).
Met uitsluitend korte en lange vingertopgeulen in verschil-
lende richtingen is eveneens een reliëfrijk effect verkregen 
(569-570). Die indrukken kunnen vervolgens weer deels 
dichtgesmeerd zijn (566, 575 en 606).
Een bijzondere vorm die uitgesproken plastisch werkt, be-
staat uit duimindrukken die elkaar deels dakpansgewijs 
overlappen (592 en 602).
Zeldzaam zijn scherven met een ‘besmeten’ oppervlak 
(499; uit de onregelmatig-ronde depressie die de tekening 
toont, is een brokje magering verdwenen). Een besmeten 
schouderscherf toont laag op de schouder diepe gepaarde 

nagelindrukken, en hoger op de schouder, waar het opper-
vlak niet besmeten is, verticaal geplaatste, vermoedelijk on-
gepaarde nagelindrukken (500).
Scherven met oppervlakteruwing waren een enkele keer 
versierd met ronde indrukken met Lochbuckel (550), met 
gaatjes onder de rand (484), of met nagelindrukken op de 
rand (486-487 en 489).

5.1.2.2 Versiering en diachrone trends

Versierd versus onversierd
Versierde scherven vormen in geen van de lagen A-E meer 
dan een kwart van het totale aantal geselecteerde scherven 
(zie tabel 5.2). Na een geringe toename in laag B neemt in 
laag C het aandeel versierde scherven af. Bij het aardewerk 
uit lagen D en E heeft versiering kennelijk een onderge-
schikte rol gespeeld.
Omdat de versiering zich dikwijls beperkt heeft tot één, of 
hooguit twee zones op een pot, ontstaan bij fragmentatie 
van versierd aardewerk vooral scherven zonder versiering. 
Het aandeel versierde potten zal dan ook aanmerkelijk gro-
ter zijn dan het aandeel versierde scherven suggereert. Ik 
verwacht dat in lagen A-C de helft of meer van de vertegen-
woordigde potten op enigerlei wijze versierd was, hoe sum-
mier ook (met bijvoorbeeld uitsluitend nagelindrukken op 
de rand). In lagen D en E is dat vermoedelijk minder dan 
een kwart geweest.

Trends binnen de versiering
Tabel 5.2 geeft een overzicht van het voorkomen van versie-
ringen in lagen A-E. Hieruit blijkt dat sommige specifieke 
versieringstechnieken zeer zeldzaam zijn. Aanwezigheid zegt 
dan veel meer dan afwezigheid.
Het doen van pogingen bij zulke zeldzame fenomenen dia-
chrone trends te ontwaren, heeft niet veel zin. Als versie-
ring echter op hoofdlijnen benaderd wordt, en gekeken 
wordt naar versiering in relatie tot de plaats op de pot, zijn 
er wel degelijk diachrone trends waarneembaar (zie tabel 
5.3).

binnenzijde rand
% t.o.v. totaal randscherven

versiering op rand
% t.o.v. totaal randscherven

versiering onder rand / op hals
% t.o.v. totaal rand-/halsscherven

versiering op schouder / grootste buikomvang
% t.o.v. totaal schouder / grootste buikomvang

vlakdekkende versiering
% t.o.v. totaal scherven in wp. 89-17

4
3%

64
51%

33
21%

8
24%

42
1%

Laag A

4
2%

53
24%

48
18%

21
25%

109
1%

Laag B

1
<1%

27
15%

61
29%

14
27%

50
1%

Laag C

-
-

2
8%

10
24%

-
-

3
1%

Laag D

-
-

1
6%

4
24%

-
-

1
1%

Laag E

9
2%

147
26%

156
23%

43
22%

205
1%

totaal

Tabel 5.3 – Versiering in relatie tot potdeel.
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Versiering aan de binnenkant van de rand
Versiering aan de binnenkant van de rand (afgezien van 
Lochbuckel) is enkele malen in lagen A en B geconstateerd, 
slechts eenmaal in laag C en niet in lagen D en E.
Bijvoorbeeld op Swifterbant-S3 en andere oeverwalvind-
plaatsen nabij Swifterbant (gelijktijdig met laag A) is dit 
potdeel als versieringsplaats zeer gebruikelijk. Daar komt 
versiering op de binnenrand na versiering op de hals/
schouder (in feite de schouder) het meest voor (De Roever 
2004, tab. 14, 17). Daarom weerspiegelt het geconstateerde 
patroon op P14 vermoedelijk, afgezien van eventuele lokale 
voorkeuren, een diachrone ontwikkeling. Dit ligt ook voor 
de hand vanwege het ontbreken van binnenrandversiering 
in Drouwener TRB.

Versiering op de rand
Versiering op de rand komt relatief veel voor, maar vertoont 
ten opzichte van het totaal aantal randscherven een duide-
lijke trend; een gestage afname van laag A naar laag E. Dit 
is geheel in lijn met de verwachting, want versiering op de 
rand speelt bij Drouwener aardewerk geen rol.

Versiering onder de rand/op de hals
Versiering onder de rand, op de hals, is gebruikelijk ge-
weest. Het aandeel ten opzichte van het totaal aan rand/
halsscherven vertoont weliswaar schommelingen, maar 
blijft in alle lagen substantieel. In laag B is sprake van een 
afname, in lagen C-E is sprake van een toename. Aan de 
geringe afwijkingen in de percentages van lagen D en E 
moet weinig waarde gehecht worden vanwege de lage aan-
tallen binnen die lagen. Zou in beide lagen slechts een en-
kele randscherf verder gebroken zijn, dan zijn de percenta-
ges al in overeenstemming met die van laag C.
Terwijl in lagen A en B versiering op de rand meer voorkomt 
dan versiering onder de rand, zijn vanaf laag C de voorkeu-
ren omgedraaid. Dit is goed te rijmen met de bevindingen 
op Swifterbant-S3, waarvoor hetzelfde geldt als voor lagen 
A en B (De Roever 2004, tab. 14, 17). Bovendien merkte 
De Roever (ibidem, 58) op dat indrukken onder de rand op 
Swifterbant-S3 vooral in de hogere trajecten voorkwamen 
en op S3 ‘als jonger element’ beschouwd mogen worden. 
Kennelijk heeft deze trend zich later, op P14, doorgezet.

Versiering op de schouder/grootste buikomvang
Scherven met versiering op de schouder/grootste buikom-
vang zijn aanwezig, maar niet in grote aantallen. Het aan-
deel van schouderversiering is in lagen A-C min of meer 
constant, en is daarin ten opzichte van het totaal aan her-
kende schouderscherven substantieel. De afwezigheid van 
schouderversiering in lagen D en E hoeft niet veel te bete-
kenen, gezien het kleine aantal herkende schouderscherven 
uit die hoogste lagen.
Terwijl wel alle versierde scherven opgemerkt zijn, zullen er 
veel meer (onversierde) schouderscherven zijn dan ik her-
kend heb (zie paragraaf 5.1.1). Bijgevolg zal schouderver-
siering minder belangrijk geweest zijn dan het aandeel ten 
opzichte van de herkende schouders doet vermoeden.
Geconcludeerd mag worden dat schouderversiering op P14 
veel minder gebruikelijk is geweest dan versiering op of 

onder de rand. Mogelijk komen in de schouderversiering 
lokale verschillen tot uiting, want bij de vindplaatsen rond 
Swifterbant, gelijktijdig met laag A, is deze versiering juist 
de belangrijkste (De Roever 20-04, tab. 14, 17). Omdat in 
wp. 89-17 het zwaartepunt ligt op materiaal dat jonger is 
dan dat rond Swifterbant, is ook mogelijk dat hierin een al-
gemene chronologische trend tot uitdrukking komt.

Versiering op de benedenwand en vlakdekkende versiering
Versiering op de benedenwand speelt nauwelijks een rol 
(zie tabel 5.2), afgezien van vlakdekkende versiering die 
regelmatig geconstateerd is. Het komt in lagen A-C (met 
name in laag B) voor, en niet of nauwelijks in lagen D en E. 
Het kan in die jongste lagen om verplaatste oudere scher-
ven gaan, wat zeker het geval is bij de 14C-gedateerde scherf 
604 uit laag D.
Van een pot met vlakdekkende versiering is bijna elke scherf 
herkenbaar, terwijl dat bij potten met de gebruikelijke ver-
siering slechts bij een minderheid het geval is. Daarom zal, 
ondanks het vrij grote aantal scherven met vlakdekkende 
versiering, maar een klein deel van de potten zo versierd ge-
weest zijn (zie tabel 5.3). Ook op Swifterbant-S3 en andere 
vindplaatsen in die buurt zijn scherven/potten met vlak-
dekkende versiering relatief schaars (De Roever 2004, tab. 
13, 17). De Roever (ibidem, 58) lijkt op het eerste gezicht 
gelijk te hebben met haar vermoeden dat vlakdekkende 
versiering/opruwing een relatief laat kenmerk is; het komt 
alleen in de hogere trajecten van Swifterbant-S3 voor. Op 
P14 zit de piek hiervoor niet in laag A (deels gelijktijdig met 
S3), maar in laag B. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats 
omdat in SW in het rivierengebied Besenstrich al veel eer-
der voorkomt (Raemaekers 2001b, 127, tab. 5.7).
Omdat vlakdekkende versiering/opruwing op maar enkele 
van de vermoedelijk honderden potten in lagen A-C voor-
komt, en in lagen D-E veel minder potten vertegenwoor-
digd zijn (naar schatting enkele tientallen tot maximaal een 
honderdtal), zegt de grote zeldzaamheid/afwezigheid in la-
gen D-E minder dan op het eerste gezicht lijkt. Toch ben ik 
geneigd aan te nemen dat de vlakdekkende versiering gaan-
deweg, ‘ergens in laag C’, in onbruik is geraakt, ook omdat 
dergelijke decoratie afwezig is in de Drouwener TRB.

5.1.3 Technologische aspecten

5.1.3.1 Grondstof en lokale productie

Op de zandrug van Schokland zelf is keileem voorhanden. 
Extractiekuilen tot in de keileem zijn op P14 niet ontdekt. 
Wellicht was langs de stootoever van de Vecht de keileem 
bij laag water eenvoudig te winnen. Mogelijk was de kei-
leem voor het vervaardigen van aardewerk niet zo geschikt. 
Vanaf ca. 5600 BP was klei van mariene oorsprong lokaal 
beschikbaar (Unio-I-klei), en na ca. 5000/4900 BP Unio-
II-klei. Vooral op de Unio-I- en Unio-II-oeverwallen vanaf 
het noorden van P14 en verder stroomafwaarts, was deze 
zeker geschikte grondstof gemakkelijk te verzamelen. On-
derzoek aan diatomeeën in scherven maakt het gebruik van 
Unio-kleien waarschijnlijk (Jansma 1990). De gebruikte 
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mageringssoorten waren als grondstof allemaal op de vind-
plaats voorhanden. Twee gemagerde kleirolletjes (607, 608) 
zijn geïnterpreteerd als toevallig meegebakken restanten 
van de kleirollen waaruit de potten zijn opgebouwd.9 Een 
meegebakken klomp ongemagerde klei (609), die gevormd 
lijkt in de samengeknepen hand, kan eveneens een aanwij-
zing zijn voor lokale aardewerkproductie.

5.1.3.2 Magering en diachrone trends

Mageringssoorten en diachrone trends
Als magering is vergruisd graniet, gebroken kwarts, plant-
aardig materiaal, chamotte en zand gebruikt. Figuur 5.3 
geeft de verdeling van de verschillende mageringssoorten 
en hun combinaties per afzonderlijke laag en voor alle lagen 
tezamen. Dikwijls is het aardewerk met twee soorten mage-
ring verschraald. Combinaties van drie of zelfs vier soorten 
zijn ook opgemerkt.
Graniet is de meest voorkomende mageringssoort, en komt 
vaak zonder andere bijmengingen voor.10 Zeer gebruikelijk 
is tevens de combinatie graniet en plantaardige magering. 
Daarentegen is uitsluitend plantaardige magering zeld-
zaam.11 De plantaardige component is meestal zeer fijn en 
wijst op de toepassing van mest of misschien licht verbrand 
gras als verschralingsmateriaal.12 Grovere plantaardige ma-
gering, waaronder oogstafval, lijkt veel minder vaak gebruikt 
te zijn.13, 14 De overige mageringssoorten zijn veel minder 

belangrijk geweest. Chamotte komt meestal in combinatie 
met graniet en/of plantaardige magering voor. Kwarts is 
vooral samen met plantaardige magering gebruikt. Zand is 
als magering nauwelijks toegepast.15 Nog schaarser zijn de 
scherven waarin geen magering is opgemerkt. Dat is vooral 
het geval bij dunnere scherven, met relatief minder zicht-
baar oppervlak op hun breukvlakken. Vermoedelijk zijn de 
betreffende scherven gemaakt van klei waaraan wel degelijk 
magering toegevoegd was.

Enkele duidelijke diachrone trends zijn al uit figuur 4.6 
af te leiden. Het belang van uitsluitend granietmagering 
neemt eerst wat af en vervolgens aanzienlijk toe. Het be-
lang van plantaardige magering (alleen en in combinaties) 
is daarmee omgekeerd evenredig, en neemt eerst toe en dan 
gestaag af. Het aandeel chamotte (alleen en in combinaties) 
blijft in lagen A-C min of meer constant, en neemt toe in 
lagen D en E (zie fig. 5.3). Zandmagering neemt diachroon 
af en is in lagen D en E niet te vinden. Dit is echter vermoe-
delijk geen werkelijke trend, maar terug te voeren op het 
zeer kleine aantal zandgemagerde scherven.

Bij de verdere analyses waarin magering een rol speelt, 
neem ik graniet, chamotte, kwarts en zand, en alle onder-
linge combinaties zonder plantaardige magering samen tot 
één categorie ‘minerale magering’ (waarin graniet dus do-
mineert). Hiertoe zijn ook de paar scherven zonder zicht-
bare magering gerekend. De categorie minerale magering 

9 Een gebakken kleirolletje (749) uit het dekzand elders op de kruin 
wijst eveneens op lokale aardewerkproductie, maar is vanwege de 
zandmagering mogelijk jonger dan SW/Pre-Drouwen.

10 Zeer incidenteel is wel eens een klein stukje vuursteen of een stukje 
kwartsiet tussen de granietbrokjes herkend. Zij zijn eveneens tot de 
granietmagering gerekend.

11 Plantaardige magering verbrandt gewoonlijk bij het bakproces, waar-
na hun indrukken als holtes overblijven. In het aardewerk van P14 
heb ik geen verkoolde, nog niet geheel weggebrande resten van plant-
aardig materiaal opgemerkt.

12 De aanwezigheid van maar enkele (twee tot vijf) parallelle, vaak heel 
korte (2-5 mm) negatieven van bladnerfjes kan een aanwijzing voor 
het gebruik van mest van herkauwers zijn (en zou dan de facto de 
aanwezigheid van vee impliceren). De Roever (2004, 46, 108) noemt 
ook het eventuele gebruik van vers gras dat vervolgens licht verbrand 
wordt. Dat laat zich gemakkelijk verkruimelen en vermengen met de 
klei. De toepassing van ‘aangebrand’ gras als magering kan vergelijk-
baar fijne indrukjes in de scherf achterlaten als het gebruik van mest, 
maar de zwaarder verbrande delen verpulveren verder en laten nau-
welijks herkenbare resten na.
Constantin (2010, 133) meende dat het SW-aardewerk, inclusief dat 
van P14, met mos gemagerd is. Vooropgesteld dat zijn determinatie 
juist is, is het in elk geval niet het enige toegepaste plantaardige mate-
riaal.

13 Oogstafval zal vooral groter dan 10 mm zijn, en laat behalve langere, 
ook bredere indrukken achter. Bij het gebruik van oogstafval zijn in-
cidenteel niet alleen stengelresten, maar ook aarvorkjes en graankor-
rels in de klei terecht gekomen. In een paar gevallen kon op basis van 
de na het bakken achtergebleven indruk de graansoort bepaald worden 
(bv. een scherf in vak 961, laag A, vnr. 6895: gerst; determinatie dr. 
J.P. Pals, IPP, zie Gehasse 1995, tab. 4.25).

14 Ik heb niet nader onderzocht of eventueel paardenmest als magering 
gebruikt zou kunnen zijn. Een antwoord is misschien te verkrijgen 
door de variatie in lengte en breedte van de onverteerde plantenres-

ten uit paardenmestmonsters te vergelijken met die van de indrukken 
in de scherven. In het geval van magering met paardenmest zijn gro-
tere indrukken en veel meer parallelle bladnerfjes (want minder goed 
verteerd) te verwachten dan bij magering met mest van herkauwers. 
Verwarring met andere grove plantaardige magering, met name fijn-
gehakt oogstafval, dat men in elk geval als mageringsmateriaal heeft 
gebruikt, is mogelijk. Paardenmest als mageringsmateriaal zou na-
tuurlijk een belangrijk argument voor domesticatie zijn, wat in SW-
context sensationeel zou zijn. Verder onderzoek is zeer gewenst.
Het is echter zeer de vraag of in SW al gedomesticeerde paarden 
voorkwamen (zie bijvoorbeeld Peeters & Hogestijn 2001, 153-154). 
Skeletelementen van paard zijn op P14 zeer schaars, en afkomstig uit 
lagen D en E. Gehasse (1995, 51-52) ging uit van wild paard. Voor 
wilde exemplaren lijkt de naaste omgeving niet bijster geschikt. Betreft 
het inderdaad resten van jachtbuit, dan is men ver van huis geweest.
Hüde I heeft, in tegenstelling tot P14 en de vindplaatsen bij Swifter-
bant, opvallend veel botten van paarden opgeleverd, en van opval-
lend kleine exemplaren (Kampffmeyer 1991, 297-298). Hier lijkt de 
directe omgeving evenmin een gunstige habitat voor paarden (zie ook 
Louwe Kooijmans 1985, 90). Kampffmeyer (1991, 298) merkte op: 
“Die Degenerationserscheinungen, die sich in der Kleinwüchsigkeit 
zeigen, können auch darauf zurückzuführen sein, dass sich die Pferde 
einer nicht mehr ihrem Naturell entsprechende Umwelt anpassen muss-
ten”. Daarbij ging hij in navolging van anderen uit van een lokale, 
wilde populatie. De geringe grootte van de dieren is daarentegen ook 
wel opgevat als een aanwijzing voor domesticatie. Het voorkomen te 
Hüde I van hangers van paardensnijtanden (geïnterpreteerd als jacht-
trofeeën) vormt een plausibel argument om de paarden als jachtwild te 
beschouwen (Deichmüller 1969, 32).

15 Een heel klein beetje zand (enkele afgeronde zandkorrels) is in de 
meeste scherven aanwezig, en over het algemeen als een component 
van de klei (het uitgangsmateriaal) beschouwd en niet als een inten-
tionele toevoeging. Zand is alleen als magering beschouwd als sprake 
was van een substantiële hoeveelheid.
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plaats ik tegenover de categorie ‘combiplant-magering’. 
Hierin zijn zowel de (zeldzame) scherven met uitsluitend 
plantaardige magering, als alle combinaties van plantaar-
dige magering met ‘minerale’ mageringssoorten samenge-
nomen.

Deze vereenvoudiging maakt de diachrone trends nog dui-
delijker (zie fig. 5.4). In laag A is combiplant-magering de 
meest voorkomende mageringssoort en in laag B is dat aan-
deel nog hoger. In laag C neemt het aandeel af. In lagen D 
en E domineert de minerale magering.
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Overige mageringssoorten zijn: graniet/plant/chamotte (n=160; 5,0%), kwarts/plant/chamotte (n=29; 0,9%), graniet/plant/kwarts (n=1; 0,03%), 
graniet/plant/zand (n=1; 0,03%) en graniet/plant/chamotte/zand (n=1; 0,03%). Het totale aantal bedraagt 3179 scherven.

De overige mageringssoort in laag E is graniet/plant/chamotte (n=1; 1,2%). Het totale aantal in laag E bedraagt 84 scherven.

Overige mageringssoorten in laag D zijn: graniet/plant/chamotte (n=9; 3,4%) en kwarts/plant/chamotte (n=1; 0,4%). Het totale aantal in laag D bedraagt 263 
scherven.

Overige mageringssoorten in laag C zijn: graniet/plant/chamotte (n=41; 4,3%) en kwarts/plant/chamotte (n=8; 0,8%). Het totale aantal in laag C bedraagt 
957 scherven.

Overige mageringssoorten in laag B zijn: graniet/plant/chamotte (n=67; 6,3%), kwarts/plant/chamotte (n=10; 0,9%), graniet/plant/zand (n=1; 0,1%) en 
graniet/plant/chamotte/zand (n=1; 0,1%). Het totale aantal in laag B bedraagt 1065 scherven.

Overige mageringssoorten in laag A zijn: graniet/plant/chamotte (n=42; 5,2%), kwarts/plant/chamotte (n=10; 1,2%) en graniet/plant/kwarts (n=1; 0,1%). Het 
totale aantal in laag A bedraagt 810 scherven.

Fig. 5.3 – Verhouding van mageringssoorten per laag en voor wp. 89-17 in zijn geheel, in scherfaantallen en percentages.
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Mageringshoeveelheid en diachrone trends
De meeste scherven hebben een gemiddelde hoeveelheid 
magering (zie fig. 5.6). Het aandeel daarvan per laag vari-
eert van bijna de helft tot bijna driekwart. De hoeveelheid 
magering neemt in de loop der tijd voor beide magerings-
categorieën toe. Dat wordt vooral veroorzaakt door een toe-
name van het aandeel met veel magering ten koste van het 
aandeel scherven met weinig magering.

Mageringspartikelgrootte en diachrone trends
Het aandeel van scherven met een gemiddelde grootte van 
de mageringsdeeltjes van ca. 1 mm of kleiner, en dat van 
scherven met een partikelgrootte rond 2 mm, ontlopen el-
kaar in de meeste lagen niet veel (zie fig. 5.7). Het aandeel 
van scherven met een partikelgrootte van 3 mm of groter 
is slechts ca. 10-20%. De gemiddelde grootte van de ma-
geringsdeeltjes neemt voor beide mageringscategorieën in 
lagen A-C enigszins toe. Voor de categorie minerale mage-
ring geldt dit ook nog in laag D, maar in laag E neemt de 
gemiddelde grootte iets af. Voor de categorie combiplant-
magering is voor zowel laag D als E sprake van een afname 
van de gemiddelde partikelgrootte.
Dat bij bovenstaande en de volgende analyses een trend 
niet altijd ‘logisch’ doorzet in laag E, is niet zozeer chrono-
logisch te duiden als wel het gevolg van lage aantallen en de 
vermoedelijk sterkere contaminatie in laag E met wat ouder 
SW/Pre-Drouwener aardewerk (zie paragraaf 4.7).

Wanddikte, magering en diachrone trends
De wanddikte ligt tussen 4 en 13 mm, met weinig dunnere 
of dikkere uitzonderingen (zie fig. 5.5). De piek in de fre-
quentieverdeling ligt bij 7-8 mm. In de loop der tijd neemt 
de wanddikte een fractie toe. Uit figuur 5.5 blijkt (behalve 

de afname en vervolgens gestage toename van het aandeel 
minerale magering) tevens een zwak verband tussen wand-
dikte en mageringssoort. Globaal neemt met de wanddikte 
het aandeel combiplant-magering toe.16 Deze tendens is het 
duidelijkst in lagen B-D, en vooral bij scherven met een 
dikte van meer dan 10 mm. Enkele afwijkende uitschie-
ters zijn in verband te brengen met de geringe scherfaan-
tallen in de betreffende wanddiktecategorieën. Er bestaat 
ook een relatie tussen wanddikte en hoeveelheid magering 
(zie fig. 5.6). De gemiddelde mageringshoeveelheid neemt 
toe naarmate de scherven dikker zijn. Dit patroon is echter 
bij de categorie minerale magering in lagen A en B niet of 
zwak herkenbaar, en pas duidelijker in lagen C-E. Bij de 
categorie combiplant-magering is het verband in lagen A-
C duidelijk aanwezig, maar in lagen D en E minder of niet. 
Waarschijnlijk is in lagen D en E deze trend niet goed her-
kenbaar vanwege de lage aantallen scherven per wanddikte-
categorie.
De gemiddelde grootte van de mageringsdeeltjes neemt 
globaal gesproken enigszins toe met de wanddikte (zie fig. 
5.7). Deze trend is bij de categorie minerale magering in 
lagen A en B niet of nauwelijks, maar in de jongere lagen 
beter herkenbaar. Bij de categorie combiplant-magering is 
dit verband vooral in lagen C-E zichtbaar (ondanks de lage 
aantallen in laag E).

5.1.3.3 Constructietechniek en diachrone trends

Aanhechtingstechnieken en diachrone trends
Al het aardewerk uit wp. 89-17 is opgebouwd uit kleirol-
letjes die in ringen of spiraalsgewijs op elkaar aangebracht 
zijn.
In lagen A-E zijn drie technieken herkend voor het on-
derling verbinden van de kleirolletjes. Deze aanhechtings-
technieken zijn herkenbaar aan de voegtypen. De benamin-
gen van de voegtypen, te weten H, N en Z, zijn ontleend 
aan het beeld dat in het scherfprofiel zichtbaar is (zie bij-
voorbeeld Andersen 1973/74, 56-57; Louwe Kooijmans 
1976, 280; Hulthén 1977, 26, 34, fig. 15; De Roever 1979, 
21; idem 2004, 47).17, 18 Hoe beter de rolletjes aan elkaar 
gehecht zijn, hoe lastiger het herkennen van de aanhech-
tingsvlakken is. Maar ook als de individuele kleirolletjes 
niet goed zichtbaar zijn, is de gebruikte voegtechniek dik-
wijls nog af te leiden uit de hoek die de gelaagde kleistruc-
tuur in het scherfprofiel vertoont. Het voegtype kon bij iets 
minder dan de helft van de scherven uit wp. 89-17 worden 
bepaald.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Laag A

Laag B

Laag C

Laag D

Laag E

plantaardig (in combinatie) uitsluitend mineraal

Fig. 5.4 – Vereenvoudigde mageringsverhouding per laag; 
geheel of gedeeltelijk plantaardige magering vs. uitsluitend 
minerale magering.

16 Dit verband heeft De Roever (2004, 52) ook vastgesteld voor SW-
aardewerk van Swifterbant-S3.

17 Ik conformeer mij met deze benamingen aan de gangbare Nederlandse 
praktijk, die afwijkt van de Scandinavische. Wat wij onder H-voe-
gen verstaan, noemen de Deense en Zweedse collega’s de ‘∩-techniek’, 
of, vanwege druktechnisch gemak, de U-techniek. Wat voor hen de 
H-techniek is, is typisch voor Ertebølle en in onze streken onbekend: 
vingertopindrukken op de bovenkant van elke kleirol (“finger-impres-
sed taps”), waardoor de volgende kleirol een groter aanhechtingsvlak 
heeft.

18 H-voegen ontstaan wanneer aardewerk opgebouwd is uit kleirolletjes 
die recht op de onderliggende zijn gedrukt. Op het breukvlak zijn deze 
rolletjes door hun wat holle onderkant en de iets bolle bovenkant vaak 
goed herkenbaar. De aanhechtingsvlakken zijn nauwelijks breder dan 
de wanddikte.
N-voegen ontstaan door een neerwaartse beweging met de duim aan 
de binnen- of buitenkant van de kleirollen, en tegelijkertijd een op-
waartse beweging met de wijs- en middenvinger aan de andere kant 
te maken. Hierdoor worden de kleirollen scheefgedrukt met als gevolg 
een groter onderling aanhechtingsvlak en daardoor een sterkere ver-
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Uit figuur 5.8 blijkt een duidelijke diachrone trend. Binnen 
de scherven met herkende voegtypen neemt het aandeel 
van H-voegen gestaag af.19 Daarentegen nemen de Z-voe-
gen toe, maar hun aandeel blijft in laag A-D zeer gering. De 
opvallende toename in laag E is mogelijk deels terug te voe-
ren op de geringe aantallen of op contaminatie door niet-
herkend laatneolithisch aardewerk.20 N-voegen komen ver-
reweg het meest voor. Hierin is door de tijd heen slechts een 
lichte toename te bespeuren. Er blijken bij de verschillende 
voegtypen geen noemenswaardige verschillen te bestaan in 
de gemiddelde hoogte van de afzonderlijke kleirolletjes.

De bij N-voegen algemeen gebruikelijke omkering in voeg-
richting (zie noot 18) is ook bij het SW/Pre-Drouwener aar-
dewerk van P14 de norm (13, 21, 29, 37, 39 en 52). Een 
enkele keer heeft geen omkering plaatsgevonden (42). Voor 
kommen is dit vaak niet nodig (51). Kommen zijn dan ook 
mede te identificeren aan de hand van randscherven met 
voegen die het laagste aanhechtingspunt aan de binnenzij-
de hebben, al gaat dit niet altijd op (zie 673-677). Soms 
vertoont het scherfprofiel net boven de grootste buik-
omvang een lichte verdikking aan de binnenkant (24 en 43).

Aanhechtingstechniek, magering en diachrone trends
Bij Z-voegen lijkt een duidelijke chronologische trend aan-
wezig te zijn in de voorkeur voor een mageringssoort (zie 
fig. 5.8). Dit beeld kan echter vertekend zijn door de lage 
aantallen.
Bij de H-voegen is het beeld anders. Hier blijft in lagen A-D 
het aandeel plantaardige magering hoog, tegen de algeme-
ne diachrone trend in. Het beeld kan echter vertekend zijn 
door de lage aantallen in laag D. Bovendien kunnen scher-
ven met H-voegen en plantaardige magering in laag D ver-
plaatst zijn vanuit laag C of laag B (zie paragraaf 4.8.2).
De verschuiving in mageringssoorten bij N-voegen weer-
spiegelt de algemene mageringstrend. Een onderverdeling 
naar mageringssoort van scherven met N-voegen levert 
geen aanvullende chronologische informatie op.

Aanhechtingstechniek en wanddikte
Van een relatie tussen voegtype en wanddikte is waarschijn-
lijk geen sprake (zie fig. 5.8). Weliswaar lijkt in lagen A en 
B het aandeel van de H-voegen groter te worden met het 
toenemen van de wanddikte, maar dit kan terug te voeren 
zijn op de lage aantallen binnen enkele wanddikteklassen 
(vergelijk fig. 5.3 en 5.5 voor de hoeveelheid scherven per 
wanddikteklasse).

Aanhechtingstechniek en bodemtype
De knobbel-, punt- en ronde bodems zijn met H-voegen 
geassocieerd (94 is een vermoedelijke uitzondering).
Vlakke bodems daarentegen zijn aan N-voegen te verbin-
den. Zowel in de voeg- als in de bodemtypen is, zoals eer-
der aangetoond, een duidelijke diachrone trend zichtbaar, 
zodat de genoemde correlaties voorspelbaar zijn.
De knobbel van bodem 81 lijkt als los element (applique) 
aangebracht te zijn. Enkele knobbel-, punt- en ronde bo-
dems zijn zeker uit spiralende kleirollen opgebouwd (81 en 
91-93). Bij vlakke bodems bestaat het bodemdeel uit één 
(113, 118, 119 en 123) of twee (109-110) kleischijven.

Constructie van knobbels en oortjes
Knobbels en oren waren bijna altijd als appliques aan de 
potwand bevestigd. Er zijn voorbeelden aanwezig van zo-
wel afgebroken knobbels/oren, als van de wandscherven 
waar zij ooit op zaten (oren: 57, 65 en 66; knobbels: 56, 61, 
62, 71 en 77; ‘verdwenen’: 63, 69, 73 en 74).
Soms kreeg een (langwerpige) knobbel extra houvast door 
het aanhechtingsvlak te vergroten. Daartoe werd op de toe-
komstige plaats van de knobbel de potwand tussen duim en 
wijsvinger uitgeknepen (73). Het ‘negatief’ van een derge-
lijke bevestigingswijze, een ietwat holle knobbelonderkant, 
is ook voorhanden (62; vergelijk 61 en 77). Of deze tech-
niek eveneens bij oortjes toegepast is, is onbekend.
Slechts tweemaal zijn de knobbels geen appliques, maar di-
rect uit de potwand geknepen (55 en 75). In beide gevallen 
betreft het langwerpige, verticale knobbels.

binding. De N-voeg is ten opzichte van de H-voeg een technologische 
verbetering. Bij een komvormige of cilindrische pot blijft de duim aan 
de binnenzijde waar dus het laagste punt van de voeg zit (een N in het 
scherfprofiel). Bij het maken van een pot met een S-profiel wordt ge-
woonlijk de hand omgedraaid ter hoogte van de grootste buikomvang, 
en bevindt de duim zich vervolgens aan de buitenzijde. Ter hoogte van 
de voegomkering markeert een kleirol met in dwarsdoorsnede een typi-
sche vorm, een gespiegelde D, deze omdraaiing. Aan de onderzijde zit 
het laagste punt van de ‘omdraaiing’ aan de binnenzijde. Het hoogste 
punt aan de bovenzijde zit eveneens aan de binnenkant. Bij alle voe-
gen hierboven zit het hoogste punt dan ook steeds aan de binnenkant 
(een gespiegelde N in het scherfprofiel).
In feite is een Z-voeg een variant van de N-voeg. Hierbij zijn de klei-
rolletjes zó schuin verbonden, dat de lengte van de voeg meer dan 
tweemaal zo groot is als de wanddikte. Vooral bij dunwandig aarde-
werk komen Z-voegen voor. Ook hier is een voegomkering gebruike-
lijk.
Dankzij de voegomkering bij potten met een S-profiel is regelmatig 
een criterium voorhanden om een scherf toe te wijzen aan een potdeel. 

Scherven met voegen waarvan het hoogste punt aan de binnenkant 
zit, zijn bijna altijd afkomstig van de bovenste pothelft. Zit het hoogste 
deel van de voeg aan de buitenkant, dan betreft het meestal een scherf 
uit de onderste pothelft.

19 Deze trend voor SW/Pre-Drouwen komt overeen met wat Hulthén 
(1977, 49, 56, 58, 61, 64, 67, 120, tab. 7-8) constateerde voor het 
vroege TRB-aardewerk uit Rosenhof en Zuid-Scandinavië. Dit zijn 
aanvullende argumenten voor contacten tussen SW/TRB-Westgroep 
en vroege TRB-Noordgroep, zie paragrafen 5.4 en 6.2.

20 Men zou verwachten dat het voordeel van de N-voeg boven de H-
voeg (een groter aanhechtingsvlak en daardoor een sterkere pot) snel 
duidelijk zou zijn geworden. Waarom het blijkbaar toch zo lang duur-
de voordat de H-voegtechniek definitief in onbruik raakte, is onduide-
lijk. Misschien was de gemiddelde levensduur van de potten ongeacht 
het voegtype maar zo kort, dat de grotere duurzaamheid van potten 
met N- of Z-voegen niet zo evident was. Voor individuele kookpot-
ten is gedacht aan een gemiddelde doorlooptijd van enkele maanden 
tot een half jaar (bijvoorbeeld Madsen & Juel Jensen 1982, 72; De 
Roever 2004, 68).
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Fig. 5.5 – Relatie tussen mageringssoort (vereenvoudigd tot twee klassen) en wanddikte, per laag en voor alle lagen tezamen.
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Fig. 5.6 – Verhouding tussen mageringshoeveelheid (mineraal vs. combiplant) en wanddikte per laag en de verdeling van mage-
ringshoeveelheid door de tijd heen.
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Fig. 5.7 – Verhouding tussen mageringspartikelgrootte (mineraal vs. combiplant) en wanddikte per laag en de verdeling van 
mageringspartikelgrootte door de tijd heen.
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Fig. 5.8 – Verdeling van voegtypen naar laag (linksboven), 
in relatie tot vereenvoudigde mageringscategorieën (links) en 
onderverdeeld naar wanddikte (rechts).

5.1.3.4 Wandafwerkingstechnieken

Oppervlakteruwing is hierboven onder versiering besproken. 
Veel van de scherven waren te verweerd om de afwerkings-
techniek van het wandoppervlak vast te stellen, maar waar-
schijnlijk is het aardewerk bijna altijd van binnen en van 
buiten geglad of gepolijst geweest. Er zijn bijna geen voor-
beelden opgemerkt van scherven waarvan de wand zeker 
niet was afgewerkt, of van scherven met schraapsporen.
Polijsten (met behulp van een hard, glad werktuig op het al 
wat gedroogde potoppervlak) komt in alle niveaus zowel op 
de binnen- als buitenwanden vaker voor dan gladden (zie 
fig. 5.9). Gladden (met behulp van bijvoorbeeld een natte 
vinger) komt vaker aan de binnen- dan aan de buitenkant 
voor. Zowel op de binnen- als buitenwand neemt gaande-
weg het belang van polijsten ten opzichte van gladden iets 
toe.
Het lage aandeel van herkenbare wandafwerking in laag B 
is waarschijnlijk veroorzaakt door sterkere betreding van 
laag B (zie paragrafen 4.5 en 4.7).
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5.1.4 Functie

Het potformaat heeft vanzelfsprekend een relatie met de 
potfunctie. Bij het zeer gefragmenteerde aardewerk uit wp. 

De betere herkenbaarheid in de overige lagen hangt waar-
schijnlijk samen met de minder sterke fragmentatie en, in 
geval van lagen D-E, hun aard (‘natte’ sedimenten waarin 
de scherven minder slijten, tenzij zij sterk aan waterbewe-
ging blootgesteld waren) en de meestal grotere scherven 
(hoe groter de scherf, hoe groter de kans dat een deel nog 
herkenbare wandafwerkingssporen vertoont).

5.1.3.5 Baktechniek

De kleur van de scherven in het breukvlak (onderverdeeld 
in een buitenwandzone, een kern en een binnenwandzone) 
kan een globale indicatie van de baktechniek verschaffen. 
Lichte kleuren duiden op sterkere blootstelling aan hitte 
en zuurstof, en wijzen op een milieu waarin de organische 
stof in de klei kon wegbranden en ijzerdeeltjes konden oxi-
deren.
Uit fig. 5.10 blijkt dat met name de buitenwand van de 
scherven geoxideerd is. De binnenwand en vooral de kern 
zijn meestal donker. Dit weerspiegelt het normale bakpro-
ces en gebruik, waarbij de buitenkant van de pot het meest 
aan zuurstof en hitte wordt blootgesteld. De temperatuur 
van het vuur is meestal niet zo hoog geworden, het vuur 
heeft niet zo lang gebrand, en/of de toevoer van zuurstof 
was niet voldoende om een complete oxidatie te bewerkstel-
ligen. Maar er is meer aan de hand. Diachroon neemt het 
aandeel donkere kleuren toe. Dit patroon mag niet terugge-
voerd worden op verschuivingen in baktechniek of gebruik 
(culturele factoren). Het vormt eerder een weerspiegeling 
van de toename van het aandeel humus in elke opeenvol-
gende laag, en is dan postdepositioneel bepaald (aanrijking 
met humuszuren, vergelijk bijvoorbeeld De Roever 2004, 
115, 118). Het is dus gevaarlijk om aangaande de baktech-
niek verregaande conclusies te trekken, die uiteindelijk ge-
baseerd zijn op kleur (zie hoofdstuk 3).
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Fig. 5.9 – Verhoudingen per laag van aard en herkenbaarheid van wandafwerking, van buitenwand en binnenwand.
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Fig. 5.10 – Reductie- en oxidatiekenmerken per laag.
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89-17 kon van geen enkele pot de hoogte met zekerheid 
vastgesteld worden. Wel kan de potdiameter, die bij een 
kleine minderheid te bepalen viel, een indruk van de aan-
wezige potformaten verschaffen. Er zijn in de verdeling 
over diameterklassen geen opvallende diachrone verschil-
len (zie fig. 5.11). In alle lagen lijken potten met een diame-
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Fig. 5.11 – Potformaten (rand- en buikdiameter), per laag.

Fig. 5.12 – Relatie tussen potdiameter (rand en grootste buik-
omvang) en wanddikte.
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Fig. 5.13 – Aan- en afwezigheid van roet/aankoeksel in relatie 
tot de wanddikte, per laag en voor alle lagen tezamen.
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ter van 15-25 cm het meest voor te komen.21 Figuur 5.12 
geeft een indruk van het verband tussen wanddikte (bijna 
altijd vast te stellen) en potdiameter, afgeleid van de scher-
ven van de rand en van de grootste buikdiameter. Bij gro-
tere potten is doorgaans de wanddikte ook groter.
In alle lagen komt een vergelijkbaar breed scala aan wand-
dikteklassen voor. Dit impliceert voor alle lagen de aan-
wezigheid van scherven van kleine, middelgrote en grote 
potten.

Vrij veel scherven vertonen roetaanslag en/of verkoolde 
voedselresten. Dit is een aanwijzing voor gebruik als kook-
pot. Een duidelijke relatie tussen roet/aankoeksel en wand-
dikte is er niet (zie fig. 5.13). Het is te verwachten dat in elke 
laag de overgrote meerderheid van de scherven oorspronke-
lijk roetaanslag/kookresten heeft gehad, en dat verreweg de 
meeste potten, ongeacht formaat en magering, als kookpot 
gebruikt zijn (zoals voor Swifterbant-S3 is aangetoond: De 
Roever 2004, 52-53). Alleen voor kommen hoeft dit niet te 
gelden. Roetaanslag/kookresten zijn slechts op één zekere 
komscherf aangetroffen (ibidem, 55). De kommen waren 
vermoedelijk vooral als drink- en eetgerei bestemd.
Gebruik als kookpot sluit niet uit dat veel potten multi-
functioneel geweest kunnen zijn. Zo kunnen kleine potten 
tevens als eet- en drinkgerei gediend hebben. Alle formaten 
en met name de grote potten kunnen voorts voor opslag 
van water of droge goederen gebruikt zijn.

Scherven met reparatiegaten bewijzen dat gebroken of ge-
barsten potten niet meteen afgedankt werden. Soms is een 
reparatiegat niet voltooid (625). Bij een andere scherf (622) 
stuitte men op een granietbrokje, waardoor het duidelijk is 
waarom het reparatiegat mislukte. Een tweede reparatiegat 
direct ernaast kon wel voltooid worden. Van de 19 scherven 
met reparatiegaten (199, 381 en 610-626) hebben 6 nog 
roetaanslag/kookresten. Gerepareerde potten zijn blijkbaar 
nog als kookpot gebruikt.

Figuur 5.14 laat diachrone verschuivingen zien in het aan-
deel van scherven met roetaanslag/kookresten. Deze ver-

schuivingen moeten niet cultureel geduid worden. Dit di-
achrone patroon is identiek aan dat van de wandafwerking 
en vormt eveneens een indicatie voor de conserveringom-
standigheden, en een indirecte aanwijzing voor de mate 
van betreding (hoe groter de scherf, hoe groter de kans dat 
er nog wat aankoeksel zichtbaar is): het sterkst in laag B 
en minder in lagen D en E. Dit vertaalt zich in de geringe 
aanwezigheid van aankoeksel in laag B, en het relatief grote 
aandeel van scherven met aankoeksel in lagen D en E.

5.2 SW/Pre-Drouwener aardewerk uit de overige 
werkputten

Uiteraard is het SW/Pre-Drouwener aardewerk niet alleen 
in wp. 89-17 gevonden, maar eveneens in andere werkput-
ten van P14. Die bevonden zich in terreingedeelten die nog 
in het Laat-Neolithicum en in de Vroege Bronstijd inten-
sief gebruikt werden.
In veel grondlagen was het SW/Pre-Drouwener materiaal 
sterk vermengd met jongere vondsten. Maar ook waar dat 
minder het geval leek te zijn (dekzand, Oude Archeologische 
Laag), lagen jong en oud SW/Pre-Drouwener materiaal 
door elkaar heen. Dit is niet meer dan vanzelfsprekend, 
want het loopvlak van Vroeg-SW viel hier steeds geheel sa-
men met dat van Pre-Drouwen.

5.2.1 Toewijzingscriteria

Bij een eerste schifting van het totale aardewerkbestand 
zijn alle herkenbare scherven jonger dan Pre-Drouwen 
van de rest gescheiden. Pas na de bewerking van het jon-
gere aardewerk en van het SW/Pre-Drouwener aardewerk 
uit wp. 89-17, waren typologische en technologische argu-
menten voorhanden om de omvangrijke restgroep verder 
uit te splitsen. Bovendien was toen ook al bekend wat het 
aandeel van elke herkende andere aardewerkgroep binnen 
elke grondlaag was. Zowel de intrinsieke scherfkenmerken 
als het relatieve voorkomen van aardewerkgroepen in een 
bepaalde grondlaag verschaften de argumenten voor een 
nadere toewijzing:
– In het dekzand en de Oude Archeologische Laag (zie ta-

bel 14.1) bleken slechts enkele tientallen scherven zeker 
jonger dan Pre-Drouwen te zijn. Ook in de zandige (ver-
spoelde) basis van de DG2 was nauwelijks sprake van 
zeker jonger aardewerk. Bij het jongere aardewerk bleek 
het over het algemeen te gaan om scherven van maar 
enkele potindividuen. Daarom heb ik alle resterende 
scherven uit deze lagen aan SW/Pre-Drouwen toege-
wezen, behalve wanneer zij zandgemagerd waren of de 
magering niet zichtbaar was; die scherven zijn als niet-
determineerbaar beschouwd.

21 De Roever (2004, 68) maakte aan de hand van een etnografisch 
voorbeeld duidelijk dat dit niet hoeft te betekenen dat binnen het SW-
servies middelgrote potten gedomineerd hebben. Vermoedelijk is juist 
het middenformaat het meest als kookpot gebruikt. Kookpotten gaan 
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Fig. 5.14 – Aanwezigheid van aankoeksel per laag.

veel korter mee dan potten die voor andere functies hebben gediend. 
Dit vertaalt zich in het archeologische vondstbestand in een oververte-
genwoordiging van middelgrote potten.
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– Van het aardewerk uit de overige lagen zijn alle scherven 
met plantaardige magering of met H-voegen als SW/
Pre-Drouwener aardewerk beschouwd. Van de mineraal 
gemagerde scherven zijn alleen die met een gemiddelde 
of sterke hoeveelheid magering en met een partikel-
grootte vanaf 2 mm ook daartoe gerekend. De reste-
rende scherven vielen dikwijls weliswaar nog binnen de 
variatiebreedte van SW/Pre-Drouwen, maar tevens bin-
nen die van jonger aardewerk. Zij zijn in de categorie 
niet-determineerbaar aardewerk geplaatst.

– Enkele scherven uit de restgroep voldeden niet aan de 
bovengenoemde voorwaarden (zij waren minder sterk 
en/of fijner gemagerd), maar konden op grond van hun 
profiel of versiering toch als SW/Pre-Drouwen geïdenti-
ficeerd worden.

Ongetwijfeld zijn door deze toewijzingsregels enige jongere 
scherven ten onrechte als SW/Pre-Drouwener aardewerk 
beschouwd.

– Contaminatie met Drouwener en Havelter TRB-scher-
ven is goed mogelijk en vormt vermoedelijk de grootste 
‘verstorende’ factor. Vooral van de deelverzameling uit 
het dekzand, de Oude Archeologische Laag en de zandi-
ge basis van de DG2 kunnen vrij veel scherven met een 
geringe tot gemiddelde hoeveelheid minerale magering 
en met steengruis kleiner dan 2 mm, in werkelijkheid 
aan de Drouwener of Havelter TRB toebehoord hebben. 
Ik veronderstel echter dat zwaarder en grover gemagerd 
aardewerk slechts zelden in de Drouwener of Havelter 
TRB vervaardigd is (zie paragrafen 7.5-6).

– Gelet op de mageringskarakteristieken van EGK-, KB- 
en WKD1-aardewerk is contaminatie met laatneolithi-
sche scherven en met aardewerk uit de oudste fase van 
de Vroege Bronstijd waarschijnlijk veel beperkter.

– Verwarring met (grove) WKD2- en WKD3-scherven 
ligt wel weer voor de hand, gezien de vergelijkbare ken-
merken van de minerale magering, de soms identieke 
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Fig. 5.15 – Verspreiding van SW/Pre-Drouwener aardewerk (exclusief gruis, en exclusief vlak-, profiel- en spoorvondsten die niet 
aan een individueel vak kunnen worden toegekend).
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rand- en halsprofielen en de versiering onder de rand 
(gaatjes, diepe ronde indrukken en Lochbuckel). Geluk-
kig beperkt het areaal met WKD2-scherven zich slechts 
tot de oostelijke helft van wp. 87-1, terwijl de overgrote 
meerderheid van het WKD3-aardewerk op lithostrati-

grafische gronden goed van ouder aardewerk te onder-
scheiden is.

Al met al zou het mij verbazen als de ‘ruis’ meer dan 10-
20% bedraagt, maar deze inschatting is niet te onderbou-
wen. Ik heb deze contaminatie voor lief genomen omdat 
door de gevolgde handelswijze vermoedelijk een reëler 
beeld van de SW/Pre-Drouwener aardewerkverspreiding 
en vondstintensiteit verkregen is, dan wanneer veel meer 
van de oorspronkelijke restgroep (bijvoorbeeld al het mate-
riaal zonder H-voegen en/of plantaardige magering) onder 
het mom van voorzichtigheid als ondetermineerbaar zou 
zijn beschouwd.

Omvang van de vondstgroep
Aan SW/Pre-Drouwen buiten wp. 89-17 zijn 7.698 scher-
ven (55.158 g) toegeschreven. Dit is zonder het niet-getelde 
aardewerkgruis (alle scherfjes met een diameter kleiner dan 
2 cm), met een gezamenlijk gewicht van 9.265 g. Fig. 5.15 
toont de verspreiding van de scherven (exclusief gruis).
De scherven die aan SW/Pre-Drouwen zijn toegewezen, 
zijn overwegend onversierd en klein. Zij leveren meestal 
geen aanknopingspunten aangaande hun plaats in de pot.22 
In tabel 5.4 zijn de scherven met vormindicaties en/of ver-
siering verwerkt.
Van een poging om van het SW/Pre-Drouwener aardewerk 
buiten wp. 89-17 op grond van bijvoorbeeld mageringska-
rakteristieken of potopbouw (aanhechtingstechnieken) een 
nadere chronologische onderverdeling te maken, is afge-
zien. Er bestaat hiervoor geen vooruitzicht op een enigs-
zins betrouwbaar resultaat.
Van de significante scherven is een ruime selectie getekend 
(fig. 5.16). Deze is niet representatief voor het geheel, om-
dat behalve op de aanwezigheid van de verschillende versie-
ringstechnieken en versieringsmotieven vooral geselecteerd 
is op scherfgrootte. Grote scherven tonen immers meer van 
het potprofiel. Dit werkt waarschijnlijk oververtegenwoor-
diging van het jongere SW/Pre-Drouwener aardewerk in de 
hand. Dat het oudere materiaal binnen het getekende be-
stand ondervertegenwoordigd is, blijkt ook uit het zeer lage 
aandeel scherven met plantaardige magering (meestal in 
combinatie met graniet) of met herkende H-voegen. Voorts 
is onder het getekende aardewerk (vanwege de oververte-
genwoordiging van scherven die een goede indruk geven 
van vorm en versiering en daarmee extra identificatiemo-
gelijkheden bieden) de contaminatie met jonger aardewerk 
vermoedelijk geringer dan bij de niet-getekende rest. Op 
het representativiteitsaspect en de ondervertegenwoordi-
ging van ouder aardewerk wordt in paragraaf 5.3 uitgebreid 
ingegaan.
De tekeningen geven wel een representatief beeld van de 
nog herkenbare variatie in vorm en versiering (maar niet 
van het kwantitatieve aandeel van de herkenbare verschil-
lende vormvarianten en versieringen).

22 De aan SW/Pre-Drouwen toegeschreven scherven uit de meeste werk-
putten van 1987 en 1989 zijn door IPP-studenten in 1991 onder mijn 
leiding beschreven conform de in bijlage B beschreven methode, maar 
niet ingevoerd in een database. De formulieren bevinden zich in het 

Tabel 5.4 – Significante SW/Pre-Drouwener scherven uit an-
dere werkputten dan wp. 89-17.

versierd
− Ösenbecher
– ovale indrukken, op rand
– nagel- en vingertopindrukken, op rand
– nagelindrukken, op rand
– nagelindrukken, op rand en onder rand/op hals
– nagelindrukken, op rand, en 
 langwerpige indrukken, onder rand
– gaatjes, onder rand
– gaatjes en ronde indrukken, onder rand
– gaatjes, onder rand, en diepsteken en 
 schuine indrukken, op hals
– ronde indrukken, onder rand
– ronde indrukken, onder rand of op schouder (?)
– ronde binnen langwerpige indrukken, onder rand
– langwerpige indrukken, onder rand
– groeflijnen, onder rand of op schouder (?)
– zigzag-groeflijnen, onder rand (?)
– groeflijnen, op schouder/hals
– onregelmatige diepsteken, op schouder of 
 grootste buikomvang
– langwerpige indrukken/groeflijnen, positie onbekend
– (half)ronde indrukken, positie onbekend
– ronde indrukken, vlakdekkend
– oppervlakteruwing, vlakdekkend
– "dakpan-effect", vlakdekkend
– nagelindrukken, vlakdekkend (?)
– onregelmatige indrukken, vlakdekkend
– oppervlakteruwing/vingergeul, vlakdekkend
– Besenstrich, vlakdekkend, nagelindrukken op rand, 
 gaatje onder rand

totaal aantal versierde scherven

onversierd
– biconische pot
– rand
– schouder/hals
– grootste buikomvang/schouder
– (afgebroken) knobbel
– ronde bodem
– vlakke bodem
– rand met reparatiegat
– schouder/hals met reparatiegat
– wandscherf met reparatiegat
– ronde bodem met reparatiegat
– productie-afval

totaal aantal onversierde significante scherven

omschrijving aantal

1
1
1

10
6

1
71
1

1
29
6
1

18
7
4
1

2
8
4
3
7
1

17
1
1

1

204

49
243
37
41
2

12
36
1
1
7
1
1

431

archeologisch depot van de Provincie Flevoland. Ik heb de gegevens 
van enkele werkputten gebruikt voor de discussie over selectieve degra-
datie (zie paragraaf 5.3).
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Fig. 5.16 – SW/Pre-Drouwener aardewerk uit andere werkputten dan wp. 89-17 (potnummers 627-749). Schaal 1:3.
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(Fig. 5.16 – vervolg)
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Na de eerdere gedetailleerde presentatie van het aardewerk 
uit wp. 89-17 beperk ik mij hier voor het overige SW/Pre-
Drouwener aardewerk van P14 tot vooral een typologische 
beschrijving. Deze is hoofdzakelijk op de tekeningen ge-
baseerd. Ik verwijs bij de bespreking van de scherven naar 
hun volgnummers in fig. 5.16.

5.2.2 Typologie

Vorm
– Scherven van potten met een (slap) S-vormig profiel, 
van klein tot groot, komen veel voor. De overgang van on-
derste pothelft via grootste buikomvang naar schouder ver-
loopt veelal zeer geleidelijk (638, 651, 656, 657 en 660) en 
soms net iets minder vloeiend (645 en 659). Uitzonderlijk 
is een scherf met een grootste buikomvang die uit een kor-
te, concaaf-cilindrische zone bestaat (653). De schouder/
halsovergang is meestal weinig geprononceerd (637-638), 
maar kan incidenteel meer uitgesproken (648), of zelfs hoe-
kig zijn (649 en 652).
De halzen kunnen vrij lang en concaaf (647) of recht en 
steil zijn (640-641). Andere zijn kort (636) en sterk uitbui-
gend (712). Enkele scherven met korte uitstaande halzen 
bespreek ik apart (745-748; zie paragraaf 5.2.5) omdat zij 
misschien jonger dan SW/Pre-Drouwen zijn. De randen 
zijn meestal afgerond, maar ook vrij vaak afgevlakt of wat 
spits toelopend (632, 692, 693 en 700).
– Enkele schouderscherven suggereren bijna emmervor-
mige potten (665-666).
– Afgeknot-peervormig potten met een cilindrische hals 
(667-669) en biconische potten (670-672) zijn vertegen-
woordigd in formaten van klein tot groot. Er is een zeer 
geleidelijke overgang tussen dergelijke typen en potten die 
tot de vorige categorie zijn gerekend (vergelijk 642-645). 
Veel fragmenten van de grootste buikomvang en de schou-
der kunnen zowel aan biconische, als aan S-vormige potten 
toebehoord hebben (bijvoorbeeld 651 en 655-658).

– Kleine tot grote schalen (673-674) en bolle kommen 
(675-677 en mogelijk ook 678) zijn eveneens herkend. In 
een enkel geval (675) valt misschien ook te denken aan een 
grote langgerekt-zakvormige pot. De betreffende rand-
scherf bezit aankoeksel, wat niet gebruikelijk is bij kom-
men. Het gevaar bestaat wel dat eventuele kommen met 
aankoeksel steeds weggezet worden als zakvormige potten 
(zie paragraaf 5.1.1.1).
– Een klein kopje met een steil, ongeleed profiel en vlakke 
bodem, heeft een diameter van nog geen 4 cm en een hoog-
te van net 2 cm (679). Binnen SW of Pre-Drouwen bestaat 
geen ander voorbeeld. Naast de sterke en grove minerale 
magering, pleit een parallel uit Bischheim-context (zie fig. 
6.1:37) voor een SW-datering.
– Er is één voorbeeld van een ronde knobbel aangetroffen 
(681). Een tweede scherf bezit de diep uitgeknepen basis 
waarop een ovale knobbel was bevestigd (680). Er is slechts 
één oortje aangetroffen, als onderdeel van een bijna com-
plete Ösenbecher (744, zie paragraaf 5.2.4).
– Enkele ronde (682-684) en vlakke bodems (685-686) 
konden aan SW/Pre-Drouwen worden toegewezen. Knob-
bel- en puntbodems zijn buiten wp. 89-17 niet opgemerkt.

Versiering
Voor zover de grootte van de scherven dat toelaat, kunnen 
versieringen worden gegroepeerd in horizontale motieven, 
overige lineaire motieven en vlakdekkende versiering.

Horizontale motieven
– Versiering op de rand: Herkend zijn ovale spatelindruk-
ken op de rand, die om en om aan de binnen- en de bui-
tenzijde gezet zijn (687). Vaker komen nagelindrukken op 
de rand voor, zowel in ondiepe, nonchalante, als dieper en 
zorgvuldig geplaatste varianten (688-690). Opvallend is de 
combinatie van fijne nagelindrukken en vingertopindruk-
ken (691).
– Versiering onder de rand: Scherven met een enkele rij gaat-
jes (631, 644, 667-668, 692 en 693) of diepe ronde indruk-

746

745

748747

744

749

(Fig. 5.16 – vervolg)
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ken onder de rand (638), soms voorzien van Lochbuckel er-
achter (633, 695), zijn regelmatig gesignaleerd. Zeldzaam 
zijn een dubbele rij gaatjes (694) en gaatjes gecombineerd 
met diepe ronde indrukken (630). De ondiepe variant, ge-
maakt met een spitse (696), holle (697) of bolle (698) spa-
tel, is ook gesignaleerd. Bijzonder is de uitvoering in grote 
ovale en afgerond-driehoekige indrukken (669).
Langwerpige indrukken onder de rand, in de vorm van een 
horizontale rij verticale of licht schuin staande korte groef-
lijntjes (699), mogelijk in veldjes gerangschikt (700) zijn 
bekend, evenals de versie met langere groeflijnen (701). 
Rechthoekige indrukken die met een enkele diepsteek zijn 
gemaakt, komen vaker voor (702-707). Opmerkelijke vari-
anten zijn een rechthoekige insteek met aan de binnenkant 
een Lochbuckel (708), en de combinatie van diepe ronde 
indrukken met Lochbuckel, die telkens in het midden van 
een rechthoekige indruk geplaatst zijn (709).
Zonder parallel is een halsscherf met gaatjes, op dezelfde 
hoogte een rij schuine indrukken en daarboven een rij on-
diepe diepsteken (710).
Sommige scherven bezitten onder de rand een horizontale 
rij enkele (711) of dubbele zigzaggen (712 en 713, vermoe-
delijk een randscherf).

Het is onduidelijk of gepaarde nagelindrukken onder de 
rand (714-715, beide met nagelindrukken op de rand), en 
vermoedelijk 716) in een enkele horizontale rij gezet zijn, of 
deel hebben uitgemaakt van vlakdekkende versiering (zoals 
ook goed mogelijk bij 719-720).

Bij de volgende scherven is onbekend of de nagelindrukken 
onder de rand gezeten hebben, of misschien op de schou-
der. Het betreft twee scherven met een rij nagelindrukken 
of met een nagel getrokken fijne verticale groeflijntjes (721-
722), een scherf met een aanzet van een brede, korte of lan-
ge groeflijn (729), en enkele scherven die versierd zijn met 
één of meer horizontale rijen ronde indrukken, gemaakt 
met een fijne spitse spatel (723) of met een spatel met een 
bol uiteinde (724-725).
– Versiering op de schouder/grootste buikomvang: Versiering 
in een horizontale rij op de schouder of iets lager, op de 
grootste buikomvang, is opvallend zeldzaam. Gesignaleerd 
is de uitvoering in ronde indrukken (726), en in onregel-
matige diepsteken (727), een enkele keer in een dubbele 
rij (728). Ook de hieronder apart besproken Ösenbecher 
(744) bezit schouderversiering.

Overige lineaire motieven
Een grote schouder(?) scherf toont twee min of meer paral-
lelle horizontale groeflijnen, met erboven twee evenwijdige 
lijnen die schuin en op grotere onderlinge afstand zijn ge-
zet (730).
Op een schouderscherf is een enkele schuine rij ronde in-
drukjes aangebracht (731).
Twee scherven van twee verschillende potten zijn versierd 
met minimaal twee evenwijdige schuine rijen fijne ronde 
indrukjes (732-733). Hun stand is niet betrouwbaar te be-
palen. Evenmin is duidelijk wat hun plaats in de pot is ge-
weest.

Vlakdekkende versiering
– Vlakdekkende versiering: Vlakdekkende versiering komt 
voor in de vorm van onregelmatig geplaatste ronde (739), 
spits-driehoekige (740) of nagelindrukken, al dan niet ge-
paard (734-735 en mogelijk ook 738), soms in zeer plasti-
sche uitvoering waarbij de klei tussen duim en wijsvinger 
werd opgeknepen (719-720 en 736). Eén scherf vertoont 
plastisch werkende versiering waarbij duim- of vingertop-
indrukken elkaar dakpansgewijs overlappen (741).
– Oppervlakteruwing: Eén scherf bezit Besenstrich-versie-
ring in combinatie met nagelindrukken op de rand en een 
rij gaatjes eronder (742), andere tonen de grove variant er-
van (737), soms in combinatie met vingertopgeulen (743).

5.2.3 Enige technologische observaties

Vermeldenswaardig zijn enkele aanvullingen op, of afwij-
kingen van, het aardewerk uit wp. 89-17.
– Veel scherven hebben de eerder beschreven voegwis-

seling, kenmerkend voor twee- of drieledige potten; de 
meeste scherven van kommen bezitten die niet, zoals te 
verwachten is bij deze eenledige vorm, maar kom 676 
heeft dit kenmerk wel.

– Een voorbeeld van bescheiden verdikking boven de 
schouder, aan de binnenkant van de pot, levert 656.

– Enkele (niet getekende) vlakke bodems zijn gemagerd 
met plantaardige magering.23

– Incidenteel vertoont een ronde bodem voegen die eerder 
als N- dan als H-voegen te betitelen zijn (683; vergelijk 
94). Een ronde bodem (684, met reparatiegat) is opge-
bouwd uit een in een spiraal gelegde kleirol.

5.2.4 Een bijzondere Ösenbecher als rituele 
depositie

Beschrijving
Zowel typologisch als vanwege de conserveringstoestand, 
is een bijna compleet potje (744) een bijzondere vondst (zie 
fig. 5.17). Deze Ösenbecher heeft een ronde bodem, een 
grootste buikomvang iets onder de helft van de pothoogte, 
een hoge, steile schouder en een uitstaande hals. Op de 
schouder zit een oortje. Een deel van de wand en het twee-
de oortje ontbreken. De diameters van de rand en de groot-
ste buikomvang, en de totale pothoogte, bedragen ca. 10 
cm – zonder oortjes zou dit potje een Kugelbecher zijn.
Op de rand zijn op onregelmatige afstand enkele ondiepe 
nagelindrukken haaks aangebracht. De horizontaal omlo-
pende versiering op de bovenste helft van de schouder be-
staat uit korte groeflijntjes in een dubbel zigzagmotief. In 
de groeflijntjes zijn resten van witte incrustatie aanwezig.
Het potje is gemagerd met fijn granietgruis en een gemid-
delde hoeveelheid plantaardig materiaal. De voegtechniek 
kon niet bepaald worden. De wanddikte varieert van 3 mm 
bij de rand tot maximaal 7 mm ter hoogte van de bodem. 

23 Het betreft vondstnummers 86-1507, 89-5630, 89-5537 en 89-889.
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Het breukvlak is grijs, zoals ook het wandoppervlak voor 
zover dat verweerd is. Andere, intacte gedeelten van het 
wandoppervlak zijn gepolijst en zwart gesmoord. Dat moet 
ooit een glanzend contrast met de witte zigzagversiering 
opgeleverd hebben. Kennelijk was in het potje gekookt. Het 
bezit verkoolde aankoekselresten.

Datering
Het potje vertoont in vorm verwantschap met Ösenbecher 
van de Bischheimgroep. In dat milieu is bovendien incrus-
tatie (bij mijn weten verder niet van SW-aardewerk bekend) 
niet ongewoon. Voor de dubbele zigzaggen zijn geen directe 
Bischheim-parallellen voorhanden. Duitse collega’s zagen er 
niet direct een Bischheim-, maar wel een Bischheim-achtig 
potje in. In de verte doet het denken aan een vergelijkbaar 
versierde Rössener beker uit het grafveld van de naamge-
vende vindplaats Rössen (Niquet 1938, Taf. XX:79b; Li-
chardus 1976, Taf. 3:G3). Voorlopig blijft dus onduidelijk 
of het een importstuk uit het (zuid-) oosten is, of wellicht 
een zeldzaam kwaliteitsproduct van SW-makelij. Om betere 
uitspraken over de herkomst mogelijk te maken, is nader 
onderzoek aan de minerale samenstelling van de magering 
en/ of de diatomeeënsamenstelling van de klei gewenst.
Op typologische gronden is een datering in de SW-periode, 
gelijktijdig met Bischheim (ca. 4300-4200 cal BC) of iets 
jonger, aannemelijk (SW2, zie paragraaf 5.7).

Vondstcontext
De enigszins verweerde beker is op 3,19 m -NAP aange-
troffen in de oostelijke helft van wp. 87-1, in het verspoelde 
zand van Erosielaag 2, een lithostratigrafische eenheid die 
in de Vroege Bronstijd is gevormd (voor de vondstlocatie 
zie fig. 22.7). De precieze ligging in situ is onbekend. Het 
potje lag in enkele grote scherven te midden van een losse 
verspreiding van vuistgrote stenen. Die laatste zijn vermoe-

delijk verplaatst. Zij zijn aan een laatneolithische oeverver-
steviging toegewezen (zie paragraaf 22.4).

Interpretatie
Zou het potje aanvankelijk op het loopvlak of vlak eronder 
gelegen hebben, dan is het ondenkbaar dat het in de in-
tensief gebruikte oeverzone tot in de Vroege Bronstijd be-
trekkelijk ongeschonden zou zijn gebleven. De ongewoon 
goede conserveringstoestand is alleen te verklaren als de 
beker in eerste instantie geplaatst was in een snel afge-
dekte kuil. Deze veronderstelde kuil, hooguit enkele me-
ters van de vondstlocatie verwijderd, zal bij het ontstaan 
van Erosielaag 2 (of eventueel al eerder, bij het ontstaan 
van Erosielaag 1) geheel opgeruimd zijn. Vermoedelijk zijn 
daarbij enkele delen van de beker verloren gegaan. Het ver-
der niet beschadigde grootste deel van het potje zal een 
beetje hellingafwaarts verplaatst zijn. Het heeft wat te lij-
den gehad van het water en het schurende zand voordat het 
opnieuw (redelijk) beschermd werd, dit keer door inbed-
ding in het afgespoelde zand van Erosielaag 2. Vervolgens 
is het potje in elkaar gedrukt.
Waarschijnlijk betreft het een rituele depositie, mogelijk 
met voedselinhoud. Zulke deposities van aardewerk zijn 
in SW niet ongewoon. Zij komen al in de oudste SW-fase 
voor, zowel in natte als in droge context. Meestal lijkt het 
daarbij om potten te gaan die zich niet onderscheiden van 
het gangbare aardewerk. In dit geval is hiervoor een zeer 
opvallende beker uitgekozen, wat aan een sowieso niet-al-
ledaagse, bijzondere handeling extra betekenis zal hebben 
gegeven.

5.2.5 Eventueel jonger aardewerk

Er zijn enkele scherven die vermoedelijk terecht aan SW/
Pre-Drouwen zijn toegewezen, maar waarvoor een latere 
datering niet helemaal uit te sluiten is.

Twee randscherven zijn afkomstig van een forse, bolle pot 
met een concaaf, uitstaande halsje en een randdiameter die 
aanzienlijk kleiner is dan de grootste buikomvang (745). 
Het profiel doet sterk denken aan dat van VL1b-potten, 
maar een toewijzing aan VL1b (een import) stuit op een 
technologisch bezwaar. Omdat het bij de betreffende scher-
ven van P14 eerder om H- dan om N-voegen lijkt te gaan, 
en H-voegen in VL1b niet meer voorkomen, zal deze pot 
waarschijnlijk in SW/Pre-Drouwen thuishoren.24 Overtui-
gende parallellen in SW/Pre-Drouwener context zijn er ech-
ter niet direct, hoewel een enkele randscherf uit wp. 89-17 
mogelijk van een pot met een vergelijkbaar profiel afkom-
stig zou kunnen zijn (vergelijk 138).

Enkele andere grotere randscherven met korte uitstaande 
halzen doen zowel vanwege hun profielen (746-747) als 
vanwege de ronde indrukken met Lochbuckel onder de 

Fig. 5.17 – Ösenbecher (744) (foto: D. Velthuizen).

24 H-voegen zijn wel geconstateerd bij een pot uit Almkerk-Waardhuizen 
die tot VL1a is gerekend (Louwe Kooijmans 1974, fig. 6).
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rand (748) denken aan WKD3-aardewerk. Zouden het in-
derdaad WKD3-scherven zijn, dan is sprake geweest van 
zeer diepe verplaatsing tot in de top van het zand (de Oude 
Archeologische Laag). Het grote formaat van de scher-
ven pleit hier niet direct voor. Mij lijkt toeschrijving aan 
SW/Pre-Drouwen waarschijnlijker. Vergelijkbare profielen 
zijn namelijk behalve van WKD-aardewerk eveneens uit 
zekere SW/Pre-Drouwener context bekend (laag C: 50; 
Swifterbant-S3 (De Roever 2004, fig. 11b; fig. 17k)).

5.3 Verschillen tussen SW/Pre-Drouwener aarde-
werk uit wp. 89-17 en dat uit de overige werkputten, 
en het probleem van selectieve degradatie

De meeste vormen die in wp. 89-17 aangetroffen zijn, zijn 
elders op P14 eveneens herkend. Alle versieringstechnieken 
en de meeste versieringsmotieven van wp. 89-17 komen 
ook op de kruin voor. Toch zijn er opmerkelijke verschil-
len, waarbij wel bedacht moet worden dat het totale aantal 
SW/Pre-Drouwener scherven elders op P14 veel geringer is 
dan in wp. 89-17. Ondanks het veel hogere scherfaantal zijn 
in wp. 89-17 veel specifieke versieringen al zeldzaam. Dat 
zulke zeldzame versiering elders op P14 niet aangetroffen 
is, verbaast dus niet.
Knobbel- en puntbodems en binnenrandversiering, ken-
merken die in wp. 89-17 al zeldzaam zijn, ontbreken op de 
kruin. Scherven met oppervlakteversiering, met indruk-
ken op de rand en met schouderversiering zijn hier echter 
ook opvallend schaars. Daarentegen lijken potten met een 
cilindrisch/afgeknot-peervormig profiel en biconische pot-

ten juist sterker vertegenwoordigd te zijn dan in wp. 89-17. 
Hier zit een patroon in. De wat oudere typologische ken-
merken (zie paragrafen 5.1.1.2 en 5.1.2.2) lijken buiten wp. 
89-17 minder vaak voor te komen.
Dit lijkt op het eerste gezicht wat verrassend, maar er zou 
wel een goede verklaring voor te geven zijn. Het is geen on-
redelijke veronderstelling dat de bewoning zich steeds op 
de rivier geconcentreerd zal hebben. De rivier heeft zijn 
bedding gedurende SW/Pre-Drouwen westwaarts verlegd 
(waardoor waarschijnlijk de meeste aanwijzingen voor ou-
der SW opgeruimd zijn; zie paragraaf 13.2). Het ligt dan 
voor de hand dat het zwaartepunt van de bewoning mee 
opgeschoven zal zijn. De overige werkputten liggen groten-
deels westelijk van wp. 89-17, waar dus, deze redenering 
volgend, het zwaartepunt zou liggen van de jongere bewo-
ning.
Maar was de kruin westelijk van wp. 89-17 daadwerkelijk 
aanvankelijk minder intensief gebruikt, zoals deze eerste 
indruk suggereert?
Dit is te toetsen aan de hand van enkele technologische as-
pecten. In wp. 89-17 komen plantaardige magering (meestal 
in combinatie met minerale magering) en H-voegen vooral 
bij het oudere aardewerk voor (zie paragrafen 5.1.3.2-3). 
Als elders op P14 overwegend jonger materiaal bewaard zou 
zijn, dan is gezien deze chronologische trend te verwachten 
dat zowel het aandeel met (een component) plantaardige 
magering, als het aandeel van scherven met H-voegen, klei-
ner is dan in wp. 89-17.
Van enkele werkputten op de kruin en aan de noordflank 
is al het SW/Pre-Drouwener aardewerk uit het dekzand en 
de Oude Archeologische Laag (voor zover nog voorhanden) 

Tabel 5.5 – Vergelijking van enkele technologische kenmerken tussen wp. 89-17 en vier hoger gelegen werkputten.

aardewerkselectie
 aantal

plantaardige magering
 aantal
 percentage t.o.v. totaal aantal scherven

weinig plantaardige magering
 aantal
 percentage t.o.v. totaal aantal plantaardige magering

herkenbare voegen
 aantal

H-voeg
 aantal
 percentage t.o.v. aantal herkenbare voegen

H-voeg met plantaardige magering
 aantal
 percentage t.o.v. aantal H-voegen

H-voeg
 gemiddeld gewicht (g)

3165

2046
65%

435
21%

1620

235
15%

131
56%

6,4

wp.
89-17

790

208
26%

124
60%

334

77
23%

26
34%

11,5

totaal
overige
putten

39

10
26%

5
50%

22

5
23%

2
40%

13,8

wp.
89-15

75

16
21%

11
69%

29

7
24%

3
43%

8,6

wp.
89-4

216

58
27%

39
67%

90

21
23%

9
43%

9,9

wp.
89-9

460

124
27%

69
56%

193

44
23%

12
27%

12,6

wp.
89-2

overige werkputten
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op aanwezigheid van plantaardige magering en H-voegen 
onderzocht (zie tabel 5.5). Het verschil tussen het aarde-
werk uit wp. 89-17 en de scherven uit de overige werkput-
ten is in technologisch opzicht opvallend. Daarbij vertonen 
die laatste een opmerkelijk consistent beeld, ondanks de 
sterk uiteenlopende scherfaantallen.

In wp. 89-17 is 65% van de scherven waarvan de magering 
te bepalen viel, plantaardig gemagerd (waarbij de plantaar-
dige magering steeds gecombineerd is met minerale mage-
ring, vooral graniet). In de overige werkputten is dat niet 
meer dan ca. 25%. Dat het percentage plantaardig gema-
gerde scherven elders veel lager is dan in wp. 89-17 sluit 
goed aan bij de eerder genoemde typologische bevindingen 
van P14’s aardewerk buiten wp. 89-17. Dit resultaat lijkt te 
onderstrepen dat buiten wp. 89-17 het aandeel ouder SW-
aardewerk inderdaad aanmerkelijk geringer is geweest.
Maar schijn bedriegt. Het aandeel H-voegen in wp. 89-17 
is 14%, in de overige werkputten ca. 23%. Het juist gro-
tere percentage scherven met H-voegen buiten wp. 89-17 
strookt nadrukkelijk niet met de eerdere gedachte dat het 
aardewerk op de kruin overwegend jonger is. Ik zie als eni-
ge verklaring dat buiten wp. 89-17 wel degelijk een groot 
deel van het SW/Pre-Drouwener aardewerk ouder is, al laat 
dit zich typologisch nauwelijks of niet herkennen.25

Maar hoe is dit dan te verzoenen met het geconstateerde 
geringe aandeel plantaardige magering? De verklaring voor 
deze paradoxale uitkomsten volgt hieronder.

Selectieve degradatie door vorst in de grond
Ik denk niet dat de aardewerksamenstelling op de kruin re-
presentatief is voor wat daar oorspronkelijk gelegen heeft. 
Waarschijnlijk is het grote verschil ten opzichte van wp. 
89-17 in het aandeel van scherven met plantaardige mage-
ring vooral terug te voeren op de conserveringsomstandig-
heden. Die zijn hoger op de zandkop slechter geweest dan 
lager op de helling.
Plantaardig gemagerd aardewerk heeft holtes waar de ma-
gering weggebrand is. Voor de conservering van de scher-
ven heeft dit twee gevolgen. Ten eerste breekt het gemak-
kelijker dan mineraalgemagerd aardewerk (zie ook De 
Roever 2004, 47, 49, 75, 108, 122).26 Ten tweede neemt het 
hierdoor meer vocht op, waardoor het eerder kapotvriest 
dan mineraal gemagerd aardewerk. Plantaardig gemagerde 
scherven op de hoger gelegen terreingedeelten waren veel 
langer blootgesteld aan vorst en moeten daarvan veel 

zwaarder te lijden gehad hebben dan plantaardig gemagerd 
aardewerk lager op de helling. Dat was veel eerder afgedekt 
met sediment, en daardoor onbereikbaar geworden voor 
vorst in de grond.

Dat het aardewerk van de kruin naar verhouding veel min-
der scherven met plantaardige magering bevat (zie tabel 
5.5), is dus goed verklaarbaar. Bovendien maakt tabel 5.5 
duidelijk dat op de hogere terreingedeelten het aandeel scher-
ven met weinig plantaardige magering veel hoger is dan in 
wp. 89-17 (vergelijk fig. 5.6). Deze oververtegenwoordiging 
is precies wat te verwachten is; hoe minder plantaardige 
magering een scherf bevat, des te groter zijn de kansen op 
behoud. Anders gezegd, juist de scherven met veel plant-
aardige magering zullen op de kruin merendeels vergruisd/
verpulverd zijn.27 Als plantaardig gemagerde scherven in-
derdaad zwaar ondervertegenwoordigd zijn door selectieve 
degradatie, is voorts te verwachten dat het aandeel plant-
aardig gemagerde scherven bij het H-gevoegde aardewerk 
uit de hoger gelegen werkputten geringer is dan dat uit wp. 
89-17. Dit blijkt inderdaad zo te zijn (zie tabel 5.5).
Het ziet er naar uit dat de overlevingskansen voor het plant-
aardig gemagerde aardewerk op de kruin alleen gunstiger 
waren als het ten opzichte van het loopvlak dieper lag, bij-
voorbeeld in de diepste grondsporen (zie paragraaf 16.2).

Zoals de aardewerkanalyse van wp. 89-17 heeft aange-
toond, verschuift het aandeel van plantaardig gemagerde 
scherven in SW/Pre-Drouwen in de opeenvolgende lagen. 
Bij het oudere aardewerk (in lagen A, B en de oudste delen 
van laag C) is dit erosiegevoelige mageringskenmerk veel 
vaker geconstateerd dan bij het jongere aardewerk (in de 
jongere delen van laag C en in lagen D en E). Daarom zal 
het hierboven beschreven postdepositionele degradatie-
proces op de hoger gelegen delen van P14 geleid hebben 
tot zware ondervertegenwoordiging van de archeologische 
perioden/fasen waarin plantaardige magering veel werd 
toegepast. Hierdoor is met name wat ik SW2 noem (zie pa-
ragraaf 5.7) moeilijk herkenbaar geworden.

In hoeverre zet selectieve degradatie de gedachte op losse 
schroeven dat mageringskarakteristieken een redelijke in-
gang verschaffen voor een globale datering binnen SW/
Pre-Drouwen? Zijn de trends die op P14 in wp. 89-17 aan-
getoond zijn, in feite vooral het gevolg van dit postdepo-
sitionele verschijnsel, en niet van verschuivende culturele 

25 Ik heb tevergeefs naar argumenten gezocht die deze chronologische 
verklaring weerleggen. De chronologische verklaring hoeft bijvoorbeeld 
niet juist te zijn, als het hogere aandeel H-voegen buiten wp. 89-17 
verklaard zou kunnen worden door sterkere fragmentatie. Dan moet 
het gemiddelde gewicht van de scherven met H-voegen op de kruin la-
ger zijn dan van die in wp. 89-17. Dit is niet het geval (zie tabel 5.5), 
dus de fragmentatieverklaring valt af.

26 Fragmenteert het H-gevoegde aardewerk als gevolg van betreding uit-
eindelijk sterker dan dat met N- en Z-voegen met dezelfde magering 
en dezelfde hardheid? Dat lijkt niet onlogisch, omdat H-voegen een 
minder groot aanhechtingsvlak bieden dan N- of Z-voegen en daar-
door breukgevoeliger zullen zijn. Maar misschien maakt het onder-
scheid in voegtypen alleen in het begin van de betreding een verschil, 

en breken aanvankelijk scherven met H-voegen inderdaad wel sneller. 
Zodra een bepaalde minimumscherfgrootte bereikt is, stopt het proces 
van vergruizing (althans als gevolg van betreding; verdere degradatie 
door vorstwerking (zie verder in de hoofdtekst), waarvoor het plant-
aardig gemagerde aardewerk extra gevoelig is, gaat gewoon door). De 
scherf heeft dan als het ware het ‘betredingsverzadigingspunt’ bereikt. 
De Roever (2004, 35) refereerde aan dit proces en haalde als bron 
Bradley & Fulford (1980) aan. Ditzelfde minimumformaat wordt 
wellicht bij dezelfde betredingsintensiteit, maar na wat meer tijd, ook 
door N- en Z-gevoegd aardewerk bereikt.

27 Het aardewerkgruis van P14 is niet op magering onderzocht. Mogelijk 
is het aandeel met plantaardige magering binnen deze categorie groter 
dan bij de beschreven scherven.
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voorkeuren?28 Kan het nog grote aandeel plantaardig ge-
magerde scherven in laag B terug te voeren zijn op snelle 
overdekking door laag C? Is het wel zo zeker dat op P14 het 
oudste SW-aardewerk en het Pre-Drouwener aardewerk 
ook oorspronkelijk overwegend mineraal gemagerd geweest 
is, zoals ik eerder steeds heb aangenomen? Dit zijn lastig 
te beantwoorden vragen, en met name de mogelijkheid 
dat de aardewerkinhoud van laag A een zwaar vertekend 
beeld geeft, is lastig te weerleggen – het oudste materiaal 
hieruit kan wel duizend jaar lang blootgesteld geweest zijn 
aan periodieke vorst in de grond. Toch denk ik dat wp. 89-
17 de oorspronkelijke trend redelijk weergeeft. Deze komt 
immers overeen met de algemene trend in de regio. In elk 
geval voor Vroeg-SW is het zeer onwaarschijnlijk dat het 
beeld van bijna uitsluitend mineraal gemagerd aardewerk 
zwaar beïnvloed zal zijn door selectieve degradatie, althans 
op de referentievindplaats Hoge Vaart-A27. Daar moet 
het aardewerk al snel afgedekt zijn met sediment.29 Ook 
het materiaal in lagen C en D is relatief snel afgedekt door 
onderwaterafzettingen en kan daardoor niet vele eeuwen 
lang blootgesteld geweest zijn aan de gevolgen van vorst in 
de grond.

Consequenties elders
De mogelijke vertekening door selectieve degradatie, een be-
langrijk gegeven voor het SW-onderzoek, is bij mijn weten 
niet eerder onderkend. Ook het bodemarchief van andere 
vindplaatsen waar vele eeuwen liggen tussen depositie en 
afdekking door voldoende dikke grondlagen, moet hierdoor 
aangetast zijn – voor pleistoceen Nederland is de situatie 
nog veel ongunstiger.

Op bijvoorbeeld Urk-E4, een vrij hoog rivierduin (met een 
vermoede top op ca. 3,75m -NAP) dat lang gevoelig moet 
zijn geweest voor vorst in de bodem, zijn nauwelijks scher-
ven aangetroffen met plantaardige magering (als belang-
rijkste verschraling, zie Verneau 2001, 79, tab. 20). Gelet 
op het aardewerk, andere materiaalcategorieën en 14C-da-
teringen was hier echter niet alleen sprake van bewoning 
tijdens ‘Laat-SW’ (lees Pre-Drouwener TRB), maar tevens 
van bewoning gedurende de periode waarin op Swifterbant-
S3 en P14 het merendeel van het aardewerk plantaardig ge-
magerd werd (Peters & Peeters 2001, 111-123; vergelijk 
Raemaekers 1999, 14-17, 28, tab. 1-2; zie ook Peeters 2007, 
209-210). Ik vermoed daarom dat Urk-E4 een aanzienlijk 

contingent plantaardig gemagerd aardewerk gehad heeft, 
waarvan het meeste, net zoals op de kruin van P14, vergaan 
is als gevolg van vorst in de grond.

Het zou mij niet verbazen als de in de literatuur geconsta-
teerde verschillen tussen het aardewerk van enerzijds de 
oeverwallen en anderzijds de (hogere) rivierduinen rond 
Swifterbant eveneens terug te voeren zijn op selectieve de-
gradatie (vergelijk De Roever 2004, 79). Op de oeverwallen 
komt grove plantaardige magering veelvuldig voor (ibidem, 
122-123, 174-186). De rivierduinen hebben veel minder 
aardewerk opgeleverd (ibidem, 41), en voor zover er plant-
aardige magering is opgemerkt – het aardewerk van de ri-
vierduinen is overwegend mineraal gemagerd – betreft het 
vooral fijne plantaardige magering (ibidem, 186-188). Dat 
zal vermoedelijk beter bestand geweest zijn tegen vorst in 
de grond dan grove plantaardige magering. Het kan dus 
zijn dat de indruk dat de rivierduinen vooral oudere SW-
bewoning hebben gehad, een indruk die door de mage-
ringskarakteristieken van het relatief zeldzame aardewerk 
versterkt lijkt te worden, niet terecht is.

Het probleem van selectieve degradatie moet ook voor ande-
re (jongere) perioden spelen. Naar ik aanneem, is de mate 
van degradatie en het verloop ervan steeds anders, afhan-
kelijk van specifieke klimatologische omstandigheden en 
lokale variabelen (zoals de aard van de laag waarin het aar-
dewerk zich bevindt en, indien sprake is geweest van over-
dekking, de snelheid en tijdsduur van sedimentatie en de 
dikte en aard van het sediment).30 Met behulp van experi-
menten, eventueel kunstmatig versneld (vriesvak), is ver-
moedelijk een antwoord te verkrijgen op de vraag in welke 
mate selectieve degradatie een rol kan hebben gespeeld, al-
thans in algemene zin. Voor specifieke archeologische situ-
aties lijkt mij het achterhalen van het oorspronkelijke aan-
deel van plantaardige magering een heel stuk lastiger.

Men dient in elk geval alert te zijn op mogelijke verschillen, 
binnen dezelfde vindplaats, in de mageringskarakteristie-
ken van gelijktijdig aardewerk uit enerzijds diepe, en ander-
zijds ondiepe vondstcontexten.
Mocht blijken dat het aardewerk uit diepe vondstcontexten 
significant vaker plantaardig gemagerd is, dan is zeer aan-
nemelijk dat selectieve degradatie voor die vindplaats een 
belangrijke vertekenende factor vormt.

28 Die trends bieden in dat geval overigens nog steeds een ingang om de 
chronostratigrafie te ontrafelen. Zij zijn dan namelijk op te vatten als 
een weerspiegeling van de mate van blootstelling aan selectieve degra-
datie. Over verschuivingen in de mageringsvoorkeur zeggen de trends 
dan echter weinig of niets.

29 Het beeld van in hoofdzaak mineraal gemagerd aardewerk tijdens 
Vroeg-SW is terug te voeren op de vindplaats Hoge Vaart-A27, waar 
dit het geval is. Hoge Vaart is gelegen op een diep gelegen zandrug 
met een top rond 6,0 m -NAP. Deze zandrug moet al vrij snel na 
de aardewerkdepositie met sediment overdekt geraakt zijn, zodat het 
onwaarschijnlijk is dat het beeld zwaar vertekend is door selectieve 
degradatie. Dat is kennelijk evenmin het geval geweest op de jongere 
vindplaats Swifterbant-S3, waarvan het teruggevonden aardewerk 
overwegend plantaardig gemagerd is.

30 Voor P14 lijken enkele aanwijzingen voorhanden te zijn voor de glo-
bale periode waarbinnen de selectieve degradatie merkbaar is gewor-
den; naar het zich laat aanzien in het Laat-Neolithicum of al eerder. 
In de nederzettingsruis uit enkele van de diepste grondsporen die in 
SW/Pre-Drouwen te plaatsen zijn, is sprake van een groot aandeel 
plantaardig gemagerde scherven, zie bijlage K. Hetzelfde geldt voor de 
ruis uit de diepe kuil van graf 9, waarvoor een laat Drouwener TRB-
datering is aangenomen. Toen die kuilen werden gevuld, moet dus nog 
sprake geweest zijn van een groot aanbod aan plantaardig gemagerde 
scherven. In het Laat-Neolithicum daarentegen was dit kennelijk 
niet of nauwelijks meer het geval. Zelfs in de diepste laatneolithische 
grondsporen (enkele grote kuilen en enkele grafkuilen) zijn plantaar-
dig gemagerde SW/Pre-Drouwener scherven in de ruis uit SW/Pre-
Drouwen in de minderheid of afwezig.
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5.4 Het zekere Pre-Drouwener aardewerk van P14

Met de term Pre-Drouwen, geïntroduceerd door Bakker 
(1979a, 115-116), doel ik hier op al het aardewerk van de 
TRB-Westgroep dat ouder is dan de Drouwener fase.31

5.4.1 Toewijzingscriteria

Aanvankelijk dacht ik dat het SW/Pre-Drouwener complex 
van P14 in zijn geheel jonger zou kunnen zijn dan al het 
toen bekende SW-aardewerk (Ten Anscher, Gehasse & Bak-
ker 1993, 463). Gezien de zekere vroege TRB-elementen, 
zoals touwfranje (verticale touwindrukken) en de aanwezig-
heid van een kraagflesfragment, leek het namelijk logisch 
om andere scherven met kenmerken die destijds elders in 
SW-complexen ontbraken, eveneens aan Pre-Drouwen toe 
te schrijven: de scherven met zigzagversiering, incrustatie, 
diepsteken, lange groeflijnen, ronde indrukken of doorbo-
ringen onder de rand, met Ösen, en vlakke bodems. Deze 
kenmerken komen immers ook buiten het verspreidingsge-
bied van SW en de TRB-Westgroep in vroege TRB-contex-
ten voor. Dit geldt ook voor ronde en langwerpige knob-
bels.32

Toen echter in 1992 de uitkomsten van de 14C-dateringen 
van de aankoekselmonsters bekend werden, bleek de tijds-
diepte veel groter te zijn dan ik had vermoed. Rond deze tijd 
groeide bij mij het besef dat het SW-aardewerk geen Erte-
bøllevariant is, maar vooral beïnvloed is door de Donaulän-
dische Tradition (zie paragraaf 6.1.2). Daaruit volgt dat 
allerlei vermeende TRB-kenmerken – zigzaggen, incrusta-
tie, ronde indrukken of doorboringen onder de rand, Ösen, 
en zelfs diepsteken – niet meer vanzelfsprekend aan Pre-
Drouwen te koppelen zijn. Zij zijn al vroeg binnen SW te 
verwachten, omdat deze kenmerken eveneens in Rössen en 
Bischheim te vinden zijn (inspiratiebronnen voor SW; zie 
paragraaf 6.1.2). Op de reeds besproken Bischheim-achtige 
Ösenbecher die waarschijnlijk ouder is dan Pre-Drouwen, 
zijn zigzaggen, incrustatie en Ösen gecombineerd (zie pa-
ragraaf 5.2.4). Het vroege voorkomen van gaatjes onder de 
rand en van Ösen is voor P14 bewezen dankzij betrouwbare 
14C-dateringen (UtC-1919 en -1922), en is inmiddels ook 
elders in SW-context aangetoond.

Zekere Pre-Drouwener kenmerken zijn daarom negatief ge-
definieerd. Het zijn potvormen, versieringstechnieken en/
of -motieven, die in Rössen, Bischheim en SW ontbreken 

maar bijvoorbeeld wel in Vroeg-TRB van de TRB-Noord-
groep voorkomen. Maar er komt nog een complicatie bij. 
Het identificatieprobleem beperkt zich namelijk niet alleen 
tot het herkennen van Pre-Drouwen in een context waarin 
eveneens SW voorkomt; ook het onderscheid met jonger 
TRB is problematisch.
P14 heeft vrij veel TRB-aardewerk opgeleverd waarvoor op 
typologische en lithostratigrafische gronden een toewijzing 
aan zowel Pre-Drouwener, Drouwener als Havelter TRB 
mogelijk is. Al dat materiaal behandel ik in hoofdstuk 7. Op 
technologische gronden lijkt het mij overigens aannemelijk 
dat een aanzienlijk deel hiervan in feite Pre-Drouwener 
aardewerk is (zie paragraaf 7.6).

Desondanks konden enkele kraagflesfragmenten en scher-
ven met hals- en buikfranje, uitgevoerd in groeflijnen of 
diepsteken, toch redelijk betrouwbaar aan Pre-Drouwen 
worden toegewezen (zie fig. 5.19). Dit was mogelijk vanwe-
ge hun lithostratigrafische context (zie hieronder), of een 
vroege 14C-aankoekseldatering.
Min of meer exclusief voor Pre-Drouwen zijn slechts touw-
versiering (anders dan de kluwenindrukken die ook nog in 
TRB1 voorkomen), het bakplaattype met vingertopindruk-
ken op de rand, en waarschijnlijk ook bakplaten/vlakke 
schaaltjes met een licht opgetrokken rand.33 Met zo weinig 
doorslaggevende determinatiekenmerken is het geen won-
der dat het Pre-Drouwener aardewerk elders nauwelijks 
herkend is, en dat zeker Pre-Drouwen ook op P14 relatief 
zeldzaam is.34

Wat is er eigenlijk zo zeker aan mijn ‘zekere’ Pre-Drouwener 
aardewerk? Niet iedereen is overtuigd van het bestaan van 

touwversiering (1-20)
groeflijnversiering (21-22)
diepsteekversiering (23-25)
kraagflessen (26-27)
bakplaat (28)
bakplaten/vlakke schaaltjes (29-30)
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Tabel 5.6 – Zeker Pre-Drouwener aardewerk.

31 De aanduiding “pre-Drouwen faze” (Van Giffen & Glasbergen 1964, 
45) is voor het eerst op suggestie van Bakker (1979a, 115-116) gebruikt 
voor aardewerk uit de directe nabijheid van hunebed D20-Drouwen, 
zij het waarschijnlijk ten onrechte (zie paragraaf 6.2).

32 Knobbels komen onder andere voor op vroege TRB-potten uit de buurt 
van Neuratjensdorf in Holstein, te Berlin-Britz, op een “A-Becher aus 
Seeland” en dichter bij huis in Hüde I (Hoika 1973, 405, Taf. 78:3; 
Dorka 1960, Taf. 3a, c, f-h; Lüning 1967, 154, noot 334; Kampff-
meyer 1991, Taf. 50:22941). 
Dat knobbels ook op SW-aardewerk aan te treffen zijn, bijvoorbeeld te 

Swifterbant-S3 en -S21, werd pas veel later duidelijk (De Roever 
2004, fig. 19p, foto 8).

33 Touwversiering anders dan kluwenindrukken komt in de Drouwener 
fase zo goed als niet voor (zie noot 59 voor de enige mij bekende uit-
zondering).

34 Mogelijk speelt bij de zeldzaamheid ook een rol dat men ten tijde van 
SW/Pre-Drouwen als vestigingslocaties eerder dalen en andere laag-
liggende gebieden verkoos die nog nauwelijks onderzocht zijn (sugges-
tie J.A. Bakker, zie ook Van der Waals 1972, 161, 170; Fokkens 
1991, 96-97; zie ook noot 65 bij paragraaf 5.6).
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Pre-Drouwener aardewerk en een Pre-Drouwener fase (Lan-
ting & Van der Plicht 1999/2000, 21-23, 32, 62).35

Vanuit een ontkennend perspectief kan letterlijk alles wat 
hiervoor pleit, weggeredeneerd worden als “een product van 
de late fase van de Swifterbantcultuur, dat niets met vroeg-
neolithische TRB in Denemarken/Noord-Duitsland te ma-
ken heeft” (ibidem, 23), als importen, als onbetrouwbare 
14C-dateringen of als diep ingetrapte Drouwener of Havel-
ter scherven. Lanting & Van der Plicht (ibidem, 23) stel-
den: “We zien het zogenaamde Vroeg-TRB-aardewerk van 
P14 en Hüde I simpelweg als producten van een late fase 

van de Swifterbantcultuur. Direct verband met de ontwik-
keling in Denemarken/Noord-Duitsland, waar wel vroegneo-
lithische TRB optreedt, is niet aanwezig. Touwversiering is 
mogelijk een modeverschijnsel, optredend bij verschillende 
cultuurgroepen in NW- en Noord-Europa, rond en vlak na 
5000 BP”.

Er is natuurlijk niets mis met een kritische stellingname 
zoals die van Lanting & Van der Plicht. In de volgende 
paragrafen zal ik tegenargumenten geven, maar tegen een 
‘geloofsartikel’ als ‘touwversiering heeft niets met vroege 

0 25m

aantal
scherven
per vak

3-5
2
1

Fig. 5.18 – Verspreiding van zeker Pre-Drouwener aardewerk; de scherven van potten 1-30.

35 Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 21-23) gingen er begrijpelij-
kerwijs, maar ten onrechte van uit dat Hogestijn enig aandeel heeft 
gehad in de “ophef […] over de ontdekking van ‘Vroeg-TRB’-aarde-
werk op P14” (ibidem, 22). Hogestijn (1990) roerde, anders dan zij 
stelden, dit onderwerp niet aan. Met Hogestijn 1991 doelden Lanting 
& Van der Plicht niet op Hogestijns werk, maar op een verslag van 

het archeologisch onderzoek op P14, waarin onder meer bericht is over 
de eerste bevindingen omtrent het vroege TRB-aardewerk van P14 
(Ten Anscher & Gehasse 1991, 119-121). De auteursvermelding is 
nauwelijks als zodanig herkenbaar, maar staat tussen haakjes aan het 
einde van de betreffende bijdrage.
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TRB te maken’, zelfs niet in geval van Bauchfransen, kan 
ik alleen maar inbrengen dat mij dit hoogst onwaarschijn-
lijk lijkt. In Noord-Duitsland en Zuid-Scandinavië geldt 
touwversiering immers als één van de gidskenmerken voor 
Vroeg-TRB. In de woorden van Bakker (2004, 180): “De 
analogie met de Deense ontwikkelingen is te pregnant om 
genegeerd te worden”. Als zelfs potten met Bauchfransen 
in touwindrukken niet als vroege trechterbekers mogen 
gelden, wordt het inderdaad zeer lastig om Vroeg-TRB 
binnen het gebied van de Westgroep aan te tonen! Voor wie 
de spelregels van Lanting & Van der Plicht wil volgen, is het 
onderkennen van een Pre-Drouwener fase te onzent dan de 
facto onmogelijk.

Omvang van de vondstgroep
Tot het zekere Pre-Drouwener aardewerk zijn 48 scherven 
(376 g) van 30 potten gerekend (zie tabel 5.6). De potten 
zijn meestal maar met één of hooguit enkele scherven ver-
tegenwoordigd. Voor ongeveer de helft van die scherven 
biedt de vondstcontext geen aanknopingspunt voor een 
nadere datering. Voor 23 scherven (175 g) van 14 potten 
is wel chronostratigrafisch houvast voorhanden. Zij komen 
uit wp. 89-17; in hoofdzaak uit lagen C en D. Bij de indivi-
duele bespreking van die potten vermeld ik de betreffende 
laag.

Fig. 5.18 toont de verspreiding van alle zekere Pre-Drou-
wener scherven. Uit de inleiding volgt dat deze kleine se-
lectie van 30 potten niet representatief is voor het contem-
poraine servies. Het eerder beschreven aardewerk uit lagen 
C-E van wp. 89-17 verschaft een beeld van het overige, me-
rendeels onversierde aardewerk uit deze periode (zie ook 
paragrafen 6.3.3-4).

5.4.2 Typologie

Vorm en potgrootte
De Pre-Drouwener potten van P14 zijn zeer incompleet. 
Dit maakt het lastig een indruk te krijgen van hun pro-
fielen. Kenmerkend lijkt een betrekkelijk flauw S-profiel 
te zijn, met een vloeiende overgang van grootste buikom-
vang naar hoge, steile schouder en hals (potten 1 en 10). 
Mogelijk had pot 25 een wat meer geprononceerde schou-
der. Soms (bijvoorbeeld potten 9 en 12) is van een schou-
der nauwelijks sprake en lijkt het om kom- of zakvormige 
potten te gaan.

– Korte halzen zijn niet geconstateerd. De randen en/of 
halzen zijn licht uitgebogen (pot 20), of vrij recht en steil 
(potten 2 en 14). Ik heb de meeste randen getekend alsof 
zij iets naar buiten staan, maar behalve voor pot 20 is dat 
eigenlijk niet hard te maken. Het is zelfs mogelijk dat bij-
voorbeeld potten 1 en 14 biconisch waren.
– Trechterbekerprofielen met een vrij scherpe overgang 
van schouder naar hals zijn bij de zekere Pre-Drouwe-
ner potten van P14 niet opgemerkt. Binnen Drouwen en 
Vroeg-Havelte (en bijvoorbeeld ook in het geval van de 
vroege TRB-Noordgroep) worden behalve bepaalde pot-
ten met een schouderknik, eveneens vormen met vloeiende 
profielen tot trechterbekers gerekend (zie Bakker 1979a, 
54-55). Het is bij gefragmenteerd aardewerk soms verleide-
lijk, en dikwijls ook goed verdedigbaar, de vorm af te leiden 
uit de versiering (voor Drouwener en Havelter TRB is dit 
een gebruikelijke handelswijze; ik doe dit zelf ook). Vanuit 
deze invalshoek zijn de Pre-Drouwener potten van P14 met 
buik- of halsfranje in touwindrukken, diepsteken of groef-
lijnen (en misschien ook die met de overige touwmotie-
ven?), als vroege trechterbekers te bestempelen.36

– Voor zover te beoordelen is aan de hand van de grootste 
buik- of randdiameters, betreft het merendeels middelgrote 
potten, met een diameter van 20-27 cm. Ook kleinere pot-
ten zijn vertegenwoordigd. Zo heeft pot 4 een randdiameter 
van hooguit 15 cm gehad.
– Geen enkele bodemscherf kon in verband gebracht wor-
den met zekere Pre-Drouwener potten. Gezien parallellen 
elders, zijn ronde, en in toenemende mate vlakke bodems 
te verwachten.
– De herkende kraagflesfragmenten, te weten een kraag-
fragment (26; uit laag C) en een randscherfje (27; uit laag 
C), zijn onversierd. Kraagfles 26 heeft een opvallend grote 
kraagdiameter (ca. 5,5 cm) en een forse halsdiameter (3,5 
cm). Op grond van een vluchtige literatuurscan vermoed 
ik dat forse kragen in Vroeg-TRB veel gebruikelijker waren 
dan in de Drouwener en Havelter fasen.37 Voor die jongere 
perioden lijkt een kraagdiameter van 3-4,5 cm normaal te 
zijn, al zijn bijvoorbeeld uit Laat-Havelte ook wel kraagdia-
meters tot 5 cm bekend. De diameter van de rand/hals van 
kraagfles 27 zal ca. 2,5 cm geweest zijn. De determinatie 
als kraagfles is op deze kleine diameter gebaseerd, de toe-
wijzing aan Pre-Drouwen in plaats van jonger TRB is terug 
te voeren op de vondstcontext (laag C).
– De versierde bakplaat 28 bespreek ik hieronder. Opmer-
kelijk zijn ook bakplaten 29-30, als het inderdaad om bak-
plaatfragmenten gaat, wat niet zeker is.38 Anders betreft het 

36 Bakker (1979, 54-55) refereerde aan Knölls conclusie dat de vorm 
van trechterbekers typochronologisch niet of nauwelijks diagnostisch 
is. Slap en sterk geprofileerde trechterbekers met en zonder duidelijke 
halsaanzet komen gedurende Bakkers fasen A-D gelijktijdig voor. Op 
basis van P14’s schaarse zekere Pre-Drouwener scherven mag niet ge-
concludeerd worden dat de trechterbekers met een duidelijke halsaanzet 
een jongere ontwikkeling zijn.

37 Voorbeelden die ongeveer even groot of een fractie kleiner zijn, zijn 
bekend van vroege TRB-groepen elders, zoals de Svaleklintgroep, 
de Fuchsberggroep, de Bellevuegårdgroep, de Hagestadgroep en 
de Łupawagroep (respectievelijk Nielsen 1994, Taf. 7:6-7; 11:12; 
Schwabedissen 1979a, Abb. 7; Hoika 1994, Taf. 14:5; Larsson 

1994, Abb. 8; 4; 12; Jankowska 1994, Taf. 3:8-9). Becker (1948, 
106, VII) dateerde enkele losse kraagflessen met brede kraag vroeg; 
in zijn TRB-B. Uit de ‘long barrow’ van Lindebjerg (Svaleklint/B-
groep) komt een “collared sherd [...], whose curvature indicates a wi-
der neck than the familiar collared flasks, which are not represented” 
(Liversage 1980, 119).

38 Ik ben er in elk geval bij nummer 29 van overtuigd dat het hier om een 
compleet profiel gaat, en niet bijvoorbeeld om een bodemscherf met een 
zeer gesleten of op een N-voeg afgebroken wandaanzet. Voor nummer 
30 maak ik een klein voorbehoud. Volgens J.W.H. Hogestijn (monde-
linge mededeling), aan wie ik beide scherven heb voorgelegd, vertonen 
beide scherven complete profielen.
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Fig. 5.19 – Zeker Pre-Drouwener aardewerk (potten 1-30). Schaal 1:3.
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zeer vlakke schaaltjes of misschien deksels. Hun spits toelo-
pende, uitstaande randen komen slechts 0,5 cm boven de 
bodemplaat uit. Zij zijn, gezien de uiteenlopende magering 
(graniet, respectievelijk zand), van twee verschillende exem-
plaren afkomstig. Alleen van bakplaat of vlak schaaltje 29 is 
de diameter te reconstrueren; deze bedraagt slechts ca. 9 
cm. Beide bakplaten/vlakke schaaltjes zijn in laag C aange-
troffen. Zij zijn relatief dun (6 en 8 mm) en opvallend klein. 
Dit type is nog zonder goede parallellen in de wijde omge-
ving.39

Versiering
De meeste zekere Pre-Drouwener potten (1-20) zijn dank-
zij hun touwversiering herkend. Die bestaat bijna steeds uit 
indrukken van tweesnoerige, Z-getwijnde touwtjes. Alleen 
pot 9 is met behulp van een S-getwijnd touwtje versierd. 
De gevarieerde touwmotieven, vooral boogjes- (touwpoort-
jes) en franje-motieven, zijn op alle potdelen aan te treffen, 
maar met name op de schouder en onder de rand.

– Pot 1 bezit hoefijzervormige touwindrukken (korte touw-
poortjes). Zij staan naast elkaar in een horizontale (korte?) 
rij die lager, en na een onderbreking, hoger op de schou-
der is geplaatst, mogelijk in een alternerend patroon. Een 
kleine scherf met net zo een touwindruk is tot dezelfde pot 
gerekend en moet vlak onder de rand gezeten hebben. Deze 
toont te weinig om een indruk te geven van het randmotief 
(aaneensluitend-omlopend, onderbroken, of in hoogte ver-
springend?).
– De scherven van pot 2 zijn versierd met een onderbro-
ken, enkele rij smalle touwpoortjes onder de rand.
– De concave scherf van pot 3 (uit laag D) toont de aanzet-
ten van touwindrukken, met een vrij grote tussenruimte. 
Het lijkt te gaan om indrukken in de vorm van vrij lange 
en smalle touwpoortjes. De plaats van de versiering (op de 
hals of op de onderste pothelft?) is niet duidelijk. De voeg-
richting, met het laagste deel aan de binnenzijde, lijkt eer-
der op het laatste te wijzen, omdat op halzen de voegrich-
ting meestal (maar niet altijd) omgedraaid is.
– De rand/hals van pot 4 is versierd met driedubbele touw-
indrukken in een omlopend boogmotief. De verschillende 
bogen stonden dicht op elkaar, zoals blijkt uit de centraal 
afgebeelde scherf. Waarschijnlijk gaat het bij vijf scherven 
van deze pot, die uit de top van laag B komen, om opgra-
vingscontaminatie (zie paragraaf 4.6) of om ingetrapt aar-
dewerk vanuit laag C. In laag C zijn namelijk de overige vier 
scherven van pot 4 aangetroffen, en zekere Pre-Drouwener 
scherven zijn verder in laag B niet gesignaleerd.
– Vrij lange, verticale touwlijnen zijn vanaf vlak onder de 
rand op de hals (pot 5; uit laag C) aan te treffen, vanaf de 

hals via de schouder tot ten minste de grootste buikomvang 
(op de zeer verweerde scherven van pot 9), en (waarschijn-
lijk) eveneens op de onderste pothelft (potten 6-8; pot 7 is 
uit laag C afkomstig). De grote scherf van pot 10 (uit laag 
C) is versierd met korte touwfranje op de grootste buikom-
vang. De buikfranje is op de schouder afgesloten met een 
enkele horizontale touwlijn.
– De scherven van pot 11, versierd met verticale touwlijnen, 
zijn vermoedelijk van de schouder afkomstig (buikfranje). 
Elke touwaanzet is geaccentueerd door de diepere indruk 
van een touwknoopje (of een dubbelgebogen touwtje).
– De scherf van pot 12 is versierd met verticale touwlij-
nen vanaf de schouder (buikfranje). Eén touwlijn bezit een 
door een knoopje geaccentueerde aanzet. Enige fijne nagel-
indrukjes in een schuine lijn, ter hoogte van deze buikfran-
je, zijn als vervaardigingsrelicten op te vatten. Boven de 
buikfranje zijn op de halsaanzet gebogen touwindrukken 
aanwezig. Zij behoren vermoedelijk tot een schuin geplaatst 
touwpoortje.
– De vermoedelijke schouderscherf van pot 13 toont twee 
gebogen touwindrukken onder schuin geplaatste touwin-
drukken.
– De S-vormige touwindruk op een hals/randscherf van 
pot 14 is mogelijk een wat slordige aanzet van de rechter 
touwlijn van een veldje met halsfranje, maar het versie-
ringsmotief blijft onduidelijk. De touwversiering is gecom-
bineerd met een gaatje onder de rand.
– De schuine touwindrukken op de scherven van pot 15 
(uit laag C) en pot 16 waren misschien onderdeel van een 
boogvormig motief of een omlopend zigzagmotief (eventu-
eel alleen op pot 16).
– Bij de versiering op de randscherf van pot 17, met drie 
evenwijdige, schuin geplaatste touwindrukken, is eveneens 
te denken aan een zigzagmotief.

Weliswaar heb ik ook de volgende drie scherven tot het ze-
kere Pre-Drouwener aardewerk gerekend, maar deze toe-
wijzingen zijn minder betrouwbaar.
– De wand- of halsscherf van pot 18 vertoont twee hori-
zontale rijen verticaal geplaatste korte indrukjes. Het is 
niet helemaal zeker dat het hierbij om touwindrukjes gaat 
in plaats van indrukken die met een of andere spatel zijn 
gemaakt. In dat laatste geval zou de toewijzing aan Pre-
Drouwen niet correct zijn en zal het om een laatneolithi-
sche scherf gaan.
– De randscherf van pot 19 toont twee parallelle schuin-
staande touwlijnen, vermoedelijk onderdeel van een zigzag-
motief. Op de rand zit een omlopende touwindruk. Behalve 
aan Pre-Drouwen is aan een vroege HVS-scherf te den-
ken.40

39 Bakplaten met opgetrokken randen zijn wel bekend van vroegneoli-
thisch TRB in Polen (te Sarnowo, zie Niesiołowska 1994, Taf. 2:3, 
5:1-7). De Poolse voorbeelden zijn echter aanmerkelijk dikker (ca. 
12 mm of dikker), maar met een diameter van meestal 11 cm nauwe-
lijks groter. Licht opgetrokken randen bezitten ook de ca. 10-15 mm 
dikke, en met een diameter van 25-30 cm veel grotere bakplaten uit 
Oberwerschen, in de buurt van Halle, die Behrens (1963, 128-129, 
Abb. 1) aan de Salzmünder Gruppe toeschreef.

40 De magering (fijn graniet en wat chamotte), makelij en versierings-
motieven van pot 19 vallen binnen SW/Pre-Drouwen niet uit de toon. 
De vondstcontext (de laatneolithische Akkerlaag die ook veel ouder 
materiaal bevat) staat een vroege datering evenmin in de weg. Ik re-
ken de scherf daarom tot Pre-Drouwen, mede omdat de andere optie, 
HVS, mij problematischer lijkt. Dit neemt niet weg dat de versiering 
van deze scherf ontegenzeggelijk sterk aan touwversierd Hilversum-
aardewerk doet denken, ook vanwege de touwindruk op de rand (ver-
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– De randscherf van pot 20 toont een combinatie van ten 
minste zes horizontale touwlijnen op de hals met hoger en 
lager geplaatste, diepe ronde indrukken met Lochbuckel. 
Een jongere datering dan Pre-Drouwen is niet geheel on-
mogelijk, maar ligt niet voor de hand.41

De overige versierde potten (21-25) tonen hals- of buik-
franje die ononderbroken of onderbroken (dat wil zeggen, 
in veldjes verdeeld) is, uitgevoerd in ondiepe groef- of diep-
steeklijnen. Daarvoor is waarschijnlijk meestal een rietje 
gebruikt en soms (pot 21) een vingernagel of een ander 
scherp instrument. De decoratie van bakplaat 28 is met de 
vingertoppen gemaakt.
– Bij de met groeflijnen versierde, licht concave scherven 
van potten 21 (uit laag D) en 22 (uit laag C) is niet duide-
lijk of het halsscherven of scherven van de onderste pothelft 
zijn, zodat niet te bepalen is of het hals- of buikfranje be-
treft. Het motief kan op pot 21 ononderbroken geweest 
zijn. Op pot 22 was het in elk geval onderbroken.
– De in diepsteken uitgevoerde franje op de (hals?) scherf 
van pot 23 (uit laag C) en op de onderste pothelft van pot 
24 (uit laag D) zijn in veldjes verdeeld. De diepsteken op 
pot 23 zijn opvallend breed. Op pot 25, met diepsteekfranje 
op de schouder en grootste buikomvang, lijkt de buikfranje 
weer ononderbroken geweest te zijn.
– In het verspreidingsgebied van de Michelsbergcultuur 
en in het Zuid-Scandinavische Vroeg-TRB komen bak-
platen met vingertopindrukken op de rand voor. Uit late-
re perioden en uit de Drouwener en Havelter fasen van 
de Westgroep zijn aldus versierde bakplaten onbekend 
(Bakker 1979a, 57). P14 heeft twee fragmenten van zo’n 
bakplaat met een omlopende rij verticale vingertopindruk-
ken (28) opgeleverd, die aan Pre-Drouwen moet worden 

toegeschreven.42 De twee scherven zijn met 9-11 mm voor 
een bakplaat vrij dun, maar dat is in Vroeg-TRB elders niet 
ongewoon.43 De gereconstrueerde diameter van ca. 15 cm 
is weinig betrouwbaar.

5.4.3 Technologische aspecten

Fig. 5.20 geeft een overzicht van de technologische ken-
merken van het zekere Pre-Drouwener aardewerk.

Wanddikte en magering
De wanddikte varieert van 4 tot 11 mm, met een piek rond 
8 mm.44 Een duidelijke relatie tussen wanddikte en potdia-
meter kon niet vastgesteld worden.
De meeste potten zijn uitsluitend met graniet gemagerd. 
De scherven van potten 23-24 en 26 (kraagfles) bezitten 
daarnaast ook resten van plantaardige toevoegingen. Voor 
pot 23 is gezien de flinke hoeveelheid duidelijk dat deze in-
tentioneel zijn, maar bij potten 24 en 26 is de plantaardige 
component verwaarloosbaar. Het is echter niet ondenkbaar 
dat plantaardige magering voor het Pre-Drouwener aarde-
werk toch belangrijker is geweest dan nu lijkt. De helft van 
het zekere Pre-Drouwener aardewerk is immers afkomstig 
van de kruin, waar de conserveringsomstandigheden voor 
plantaardig gemagerd aardewerk slecht geweest zijn (zie 
paragraaf 5.3). Incidenteel is de combinatie graniet en cha-
motte (pot 19) opgemerkt. Magering met verbrande schel-
pen of verbrand bot (pot 18) is zeer zeldzaam, niet alleen 
voor Pre-Drouwen, maar ook voor het aardewerk van P14 
in zijn algemeenheid. Globaal gesproken neemt de mage-
ringshoeveelheid toe met de toename in wanddikte. Het aar-
dewerk met een wanddikte onder 7 mm is licht of gemiddeld 

gelijk Ten Anscher 1990a, fig. 13:11; 14:21). De randvorm sluit dit 
niet uit, al is de rand niet naar binnen afgeschuind en betrekkelijk 
dunwandig, en daarmee niet zeer typisch voor HVS. De magering 
laat zo’n veel latere datering ook wel toe, al is zwaardere en grovere 
magering voor de Midden-Bronstijd gebruikelijker. Sluitende argu-
menten tegen een HVS-toewijzing heb ik niet, maar een belangrijke 
overweging die hier tegen pleit, is dat verder geen zeker HVS-aarde-
werk op de vindplaats gevonden is (afgezien van een Larenpot die 
niet op de vindplaats zelf, maar in het broekveen ten noorden van de 
zandkop gevonden is). Zou het toch om een HVS-scherf gaan, dan 
moet deze diep verplaatst zijn, vanuit een bovenliggend, vermoedelijk 
slecht toegankelijk broekveen, door achtereenvolgens Detritusgyttja 3, 
Cardiumgyttja en Erosielaag 1 tot in de Akkerlaag. Helemaal onmo-
gelijk is dit niet, want voor de scherf van WKD3-pot 37 is een derge-
lijke diepe verticale verplaatsing bewezen (zie paragraaf 10.4).

41 Horizontale touwindrukken zijn op EGK-aardewerk gebruikelijk, 
maar ik ken geen enkel voorbeeld van een EGK-pot met diepe ronde 
indrukken met Lochbuckel. Een mogelijke toewijzing van pot 20 aan 
EGK is dus zeer onwaarschijnlijk. Eerder is nog te denken aan een 
late WKD-scherf, al is dat vanwege de locatie van de touwversiering 
evenmin waarschijnlijk. Touwindrukken komen in WKD naar het 
zich laat aanzien alleen maar voor op de rand, of aan de binnenkant 
ervan. De enige mij bekende uitzondering, met drie horizontale touw-
lijnen hoog op de schouder, zou ik willen dateren in de overgang van 
WKD naar HVS (Bloo 2002, fig. 9.1g). Voor die overgangsperiode 
ontbreken op P14 aanwijzingen (tenzij de scherf van pot 20 en die van 
pot 19 als zodanig beschouwd zouden worden). De scherf van pot 20 
is gevonden in de vulling van vuurkuil α (zie paragraaf 15.5).

Mede gelet op het vrij grote formaat, is het veel waarschijnlijker dat dit 
een Pre-Drouwener scherf is die als oude nederzettingsruis in de kuil-
vulling terecht gekomen is dan een WKD3-scherf die diep verplaatst is 
vanuit de Cardiumgyttja of Detritusgyttja 3 (sedimenten die in de 
vulling van de vuurkuil afwezig waren). Wat ook voor een vroege da-
tering pleit, is het feit dat horizontale touwlijnen eveneens aanwezig 
zijn in vroege TRB-context in Denemarken (zij het over het algemeen 
met maar twee of drie omlopende touwlijnindrukken, direct onder de 
rand (zie bijvoorbeeld Liversage 1980, fig. 24:120; 26:31; 29:11-13; 
31:8-9; Andersen 1989, fig. 19:6, 10, 12; Koch 1994, Taf. 3:3; Niel-
sen 1994, Abb. 5, Taf. 7:2, 7:5; 14:1) en zelden met veel meer rijen 
touwindrukken (Becker 1948, pl. IV:1; Nielsen & Nielsen 1990, fig. 
4d; Andersen 1994, Abb. 17:2).

42 J.W.H. Hogestijn (mondelinge mededeling) onderschreef mijn identifi-
catie.

43 Van de Noordgroep zijn uit Vroeg-TRB vergelijkbaar dunne bakpla-
ten bekend (zie Liversage 1980, fig. 31:1; Andersen 1989, fig. 1g:9; 
Nielsen 1994, Taf. 3:4). Fuchsbergbakplaten in Holstein bijvoorbeeld 
zijn 8-10 mm dik en niet groter dan ca. 12-13 cm (Hoika 1994, 92, 
Taf. 11:19-20, 14:8, 16:12). Bakker (1979, 57) refereerde aan on-
derzoek van Davidsen (1973) waaruit blijkt dat bakplaten uit het 
Deense Midden-Neolithicum doorgaans dunner zijn naarmate zij ou-
der zijn.

44 Van pot 26 (alleen met een kraagfragment vertegenwoordigd) was 
geen wanddikte te bepalen. Pot 26 is daarom voor fig. 5.20 niet ge-
bruikt. Dit geldt eveneens voor bakplaten/vlakke schaaltjes 28-30, die 
meer bodem dan wand zijn.
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verschraald. Bij wanddikten vanaf 7 mm is het aardewerk 
over het algemeen gemiddeld of sterk gemagerd.
Wat zwakker is de correlatie tussen wanddikte en magerings-
partikelgrootte. Bij wanddikten onder 6 mm zijn de mage-
ringsdeeltjes ca. 1 mm groot. Vanaf een wanddikte van 6 mm 
domineert een partikelgrootte van ca. 2 mm.

Constructietechnieken
Bij de zekere Pre-Drouwener potten komen alleen N- of 
Z-voegen voor. Ter hoogte van de grootste buikomvang is 
een omkering in de voegrichting gebruikelijk (potten 9, 10, 
12 en 25). Meteen boven die voegomkering, aan de bin-
nenkant van de schouder, kan de potwand net iets dikker 
zijn (potten 10 en 25). Deze omkering is ook bij schouder- 
en halsscherven regelmatig uit de voegrichting af te leiden 
(potten 1, 4, 14 en 20). Maar mogelijk is niet altijd sprake 
van zo’n wisseling geweest (als de scherven van potten 3, 
21 of 22 afkomstig zijn van de hals en niet van de onder-
ste pothelft). Misschien is dit een indirecte aanwijzing voor 
nauwelijks gelede, of emmervormige profielen.
Uit de breuk is af te leiden dat de kraag van kraagfles 26 als 
een ringvormige applique aan de hals bevestigd is geweest 
(zie Bakker 1979a, fig. 24:2). Bakplaat 28 en bakplaten/
vlakke schaaltjes 29-30 lijken uit een enkele kleiplaat ge-
maakt te zijn.

Wandafwerkingstechnieken
Voorzover dit bij de regelmatig zeer verweerde scherven te 
beoordelen viel, waren de meeste potten (uitwendig) gepo-
lijst. De scherf van pot 10 was vermoedelijk geglad.

5.4.4 Functie

In minimaal 6 potten (2, 5, 9, 10, 14 en 25) zal gekookt 
zijn, getuige de aanslag van roet of (verkoolde) voedselres-
ten (zie fig. 5.20).
Een duidelijke relatie met wanddikte of potdiameter is er 
niet, al zijn in elk geval potten met een diameter van 20-25 
cm als kookpot gebruikt. De grotere potten zijn wellicht 
daarnaast als waterpot en voor opslag gebruikt. Kleine 
potten (met een diameter minder dan 15 cm) kunnen als 
drink- en eetgerei gediend hebben.

De functie van kraagflessen is onduidelijk. Met kookactivi-
teiten worden zij niet in verband gebracht. Wel is er een ri-
tuele betekenis aan gehecht (Knöll 1981, 53). Buiten P14 is 
incidenteel (in jongere kraagflessen) een zwavelhoudende 
inhoud of etherische olie vastgesteld.45 Opmerkelijk is de 
aanwezigheid van aankoeksel of roetaanslag op de buiten-
kant van de kraagflesrand (pot 27). Kan het een aanwij-
zing voor het gebruik als lampje zijn (zie Lüüdik-Kaelas 
1955, 50)?
Bakplaat 28 kan gediend hebben voor de functie die de 
naam suggereert. Vanwege hun geringe dikte en diameter 
is bij de bakplaten/vlakke schaaltjes 29-30 eerder aan dek-
sels te denken, een alternatieve verklaring voor ‘bakplaten’ 
(Behrens 1963, 138-139; Bakker 1979a, 57; Lüning 1967, 
61 e.v.; Willms 1982, 17). Maar misschien waren deze vlak-
ke schaaltjes wel lampjes. In het begin van de vroege TRB-
Noordgroep komen nog bootvormige schaaltjes voor die als 
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Fig. 5.20 – Technologische kenmerken van het zekere Pre-
Drouwener aardewerk.

45 Een kraagfles uit Gellenerdeich bevatte een zwavelhoudende inhoud. 
Resten van etherische oliën zijn opgemerkt in kraagflessen uit Dötlin-
gen, Bauschwitz en Radim (Knöll 1981, 53).
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olielampen (voor zeehondenvet) gefungeerd lijken te heb-
ben. Deze lampen, een Ertebøllerelict, lijken in elk geval na 
de introductie van kraagflessen verdwenen te zijn. Zijn 
kraagflessen hun gemakkelijker transporteerbare en veili-
gere opvolgers? Zijn de vlakke schaaltjes van P14, naar het 
zich laat aanzien een type dat maar kort gangbaar is ge-
weest, in de TRB-Westgroep de functionele voorlopers van 
de kraagfles geweest?

5.4.5 Datering van het zekere Pre-Drouwener 
aardewerk

In paragraaf 4.8.2 zijn de 14C-dateringen voor zeker Pre-
Drouwener aardewerk al genoemd. In tabel 5.7 zijn zij sa-
mengebracht. Het betreft steeds aankoekseldateringen die 
te oud kunnen zijn vanwege het reservoireffect. Het is bo-
vendien jammer dat de standaardafwijkingen nogal groot 
zijn, wat ten koste gaat van de zeggingskracht.

Op basis van ten eerste deze dateringen, ten tweede de af-
wezigheid van zeker Pre-Drouwener aardewerk in laag B 
(enkele waarschijnlijk vanuit laag C ingetrapte scherven 
van pot 4 daargelaten), ten derde het voorkomen ervan in 
lagen C en D en de dateringen van die lagen (zie paragraaf 
4.8.2), en ten vierde het veronderstelde, maar allerminst 
zekere begin van de Drouwener fase (TRB-horizont 1) om-
streeks 4650 BP, is dit Pre-Drouwener materiaal en daar-
mee de Pre-Drouwener fase globaal toe te wijzen aan de 
periode 5100-4650 BP (ca. 3900-3400 cal BC).
Het dateren van het begin van de Pre-Drouwener fase blijft 
echter een arbitraire aangelegenheid. Het is afhankelijk van 
welk typologisch kenmerk daarvoor als gidskenmerk wordt 
gekozen (zie paragraaf 6.4).

5.5 Relatie met het SW-aardewerk

De vraag is of wat hier als zeker Pre-Drouwener aardewerk 
is aangeduid, gezien moet worden als import van buiten het 
SW/TRB-Westgroep-verspreidingsgebied, of als een inte-
graal onderdeel van het contemporaine aardewerk.
Daarbij is er wel een complicatie. Voor het beantwoorden 
van de onderzoeksvraag mag voor de zuiverheid alleen on-
der strikte voorwaarden teruggegrepen worden op contem-
poraine voorbeelden (de facto materiaal uit P14’s lagen C, 
D en ook E), om zoveel mogelijk te voorkomen dat Pre-Drou-

wen wordt vergeleken met niet-herkend Pre-Drouwen, dus 
met zichzelf.
Om niet in een semantisch moeras te geraken, gebruik ik in 
de verdere discussie de term Pre-Drouwen alleen voor de 
zekere Pre-Drouwener potten 1-30.
Het overige contemporaine materiaal, voor zover dat over-
duidelijk directe typologische raakvlakken heeft met het 
oudere SW, duid ik aan als ‘aardewerk in de SW-traditie’. 
Om te bepalen wat tot die SW-traditie behoort, dient als 
referentiekader het aardewerk dat zeker of waarschijnlijk 
ouder is dan Pre-Drouwen, zoals dat van Swifterbant-S2 
en -S3 (De Roever 2004) en van P14’s laag A. Daarbij doel 
ik in het bijzonder op de al vanouds voorkomende versie-
ringskenmerken die ook later nog gebruikelijk zijn. Dat zijn 
de indrukken op de schouder en onder de rand, die afhan-
kelijk van de hoek waaronder zij ingestoken zijn, variëren 
van rechthoekige sleufjes tot meer of minder diepe, ronde 
indrukken (soms met Lochbuckel erachter), of gaatjes (al-
leen onder de rand).

5.5.1 Chronologische vergelijking

Zoals hiervoor al is opgemerkt, komt onmiskenbaar aarde-
werk in de SW-traditie structureel voor in lagen C-E. Enke-
le van die scherven zijn via hun aankoeksels 14C-gedateerd 
(zie tabel 5.8). Ik laat in dit verband UtC-1914 en -1921 (zie 
tabel 4.3) achterwege, omdat ik de geassocieerde scherven 
niet als duidelijke vertegenwoordigers van de SW-traditie be-
schouw. De dateringen kunnen vanwege het reservoireffect 
te oud zijn.
Relevant is voorts de aankoekseldatering van 4605±45 BP 
(GrA-25781), van een randscherf van Emmeloord-J97, met 
diepe ronde indrukken onder de rand en met Lochbuckel 
(Raemaekers 2003/04, 22, fig. 6:5; 7, tab. 1). Gelet op de 
δ13C-waarde (-26,1‰) is deze niet door het reservoireffect 
vertekend.46

Uit het bovenstaande blijkt dat Pre-Drouwener aardewerk 
en aardewerk in de SW-traditie naast elkaar voorkomen en 
eeuwenlang overlappen.

UtC-1917
UtC-2514
UtC-1918
UtC-2512

lab.nr.

5090±120
5010±80
4880±80
4860±150

datering
conv. BP

5
25
10
9

Pre-Dr.
potnr.

-29,1
-29,2
-29,5
-29,0

δ13C
(‰)

C
OAL

C
OAL

laag

Tabel 5.7 – 14C-dateringen van aankoeksel op zeker Pre-
Drouwener aardewerk.

UtC-1909
UtC-1913
UtC-1923
UtC-1912
UtC-1925
UtC-1911

lab.nr.

4920±90
4890±80
4860±50
4810±60
4780±70
4750±70

datering
conv. BP

53
41
405
376
286
292

scherf

-28,3
-29,7
-30,2
-28,0
-28,9
-29,7

δ13C
(‰)

E
D
C
D
C
D

laag

Tabel 5.8 – 14C-dateringen van aankoeksel aardewerk in de 
SW-traditie.

46 Van een tiental 14C-gedateerde scherven van Urk-E4 en Emmeloord-
J97, tussen 5100-4500 BP (ca. 3900-3300 cal BC), is deze rand-
scherf de duidelijkste vertegenwoordiger van de SW-traditie.
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5.5.2 Typologische vergelijking

Vorm
De betrekkelijk flauwe S-profielen van Pre-Drouwener pot-
ten, met een vloeiende overgang van grootste buikomvang 
naar een steile schouder, hebben SW-parallellen (vergelijk 
potten 1 en 10 met laag A: 23-24). Hetzelfde geldt voor de 
profielen die bijna geen schouder bezitten (vergelijk potten 
9 en 12 met laag A: 21). Voor de lange, steile of licht con-
cave, uitstaande halzen/randen van Pre-Drouwener potten 
zijn de parallellen in SW-contexten legio.

Versiering
Afgezien van touwindrukken (die op te vatten zijn als een 
vertaling van groef- en diepsteeklijnen) zijn alle overige ver-
sieringstechnieken die op de Pre-Drouwener potten voor-
komen, ook te vinden in SW.

De gaatjes en diepe ronde indrukken met Lochbuckel aan 
de binnenkant van de potwand (ongetwijfeld in een hori-
zontale rij), zoals op de Pre-Drouwener potten 14 en 20, 
zijn al van SW-aardewerk uit laag A bekend en tevens, inci-
denteel, van Swifterbant-S3 (De Roever 2004, fig. 18f, r).
Met een rietje vervaardigde, brede ondiepe groeflijnen, 
maar ook smalle groeflijnen, die bijvoorbeeld met een nagel 
of botje zijn gemaakt, zoals die in Pre-Drouwen vastgesteld 
zijn, komen in laag A voor (400), en op Swifterbant S3 (De 
Roever 2004, fig. 13d, f, 18a, d).
Diepsteken in een lijn, maar wel nog als afzonderlijke in-
drukjes, zijn in laag A (413) aanwezig. De diepsteektech-
niek, met het diepste deel van de insteek richting potrand, 
is op SW-aardewerk de meest gebruikelijke techniek om de 
afzonderlijke indrukken onder de rand en op de schouder 
te vervaardigen, zoals vele voorbeelden uit Swifterbant-S2 
en -S3, en uit laag A illustreren.
De vingertopindrukken (zoals op bakplaat 28) zijn te ver-
gelijken met de vele SW-voorbeelden van nagelindrukken 
en andere indrukken op de rand.
De kleinste touwpoortjes, de hoefijzervormige touwindruk-
ken van pot 1, hebben een parallel in hoefijzervormige in-
drukken (gemaakt met een onbekend voorwerp) op scher-
ven van Swifterbant-S2 (De Roever 2004, fig. 22b).

Het Pre-Drouwener aardewerk toont net zoals het SW-aar-
dewerk een voorkeur voor horizontale motieven bestaande 
uit verticale elementen, en een voorkeur voor rand/hals en 
schouder als versieringszone. De motieven van beide groe-
pen zijn goed vergelijkbaar en bij beide meestal niet plaats-
gebonden maar toegepast op zowel de rand/hals als op de 
schouder.

De in een horizontale rij geplaatste insteken onder de 
hals en op de schouder, typisch voor SW-aardewerk, zijn 
te beschouwen als embryonale buik- en halsfranje, zoals 
die in verlengde vorm op de Pre-Drouwener potten 5-12 
en 21-25 voorkomen. Dit zijn soms al korte groeflijntjes, 
zie Swifterbant-S2 en -S3 (De Roever 2004, fig. 14c, 18a, 
21e). Scherf 400 uit laag A (met zowel plantaardige als gra-
nietmagering) is versierd met enkele korte verticale groef-

lijntjes op de grootste buikomvang, gevolgd door een onver-
sierd gedeelte. Dit is een ‘korte’ versie van het motief van 
onderbroken buikfranje (buikfranje in veldjes) dat van Pre-
Drouwen bekend is (en zowel in de korte als lange vorm in 
Vroeg-TRB van de Noordgroep gebruikelijk is). Dit veld-
jesmotief lijkt overigens ook in andere versieringstechnie-
ken in SW-context voor te komen: op Swifterbant-S2 in de 
vorm van veldjes ronde indrukjes afgewisseld met verticale 
groeflijntjes op de hals/schouder (ibidem, fig. 23j), op S3 
in veldjes bestaande uit rijen boven elkaar geplaatste, hori-
zontale nagelindrukken hoog op de schouder (ibidem, fig. 
18i-j), veldjes korte fijne groeflijntjes hoog op de schouder 
(ibidem, fig. 18v), en onderbroken dubbele rijen gepaarde 
nagelindrukken onder de rand (ibidem, fig. 21i), en op 
Swifterbant-S11 in een onderbroken rij gepaarde nagelin-
drukken op de schouder (ibidem, fig. 25h).

Voor het motief van horizontale rijen korte touwindrukjes 
(Pre-Drouwener pot 18) zijn in andere technieken tegen-
hangers in SW te vinden op S2 (De Roever 2004, fig. 21j; 
22b, c, v) en S3 (ibidem, fig. 10b, h; 14f; 20b).
Ook het Pre-Drouwener zigzagmotief in touwindrukken 
(potten 15-17, 19 en ook pot 4 indien het horizontale, gol-
vende motief hierop als een gestroomlijnde zigzagvariant 
opgevat mag worden) heeft vermoedelijk SW-antecedenten 
in andere versieringstechnieken, al zijn die zeldzaam. Zo 
is op vindplaats Swifterbant-S51, die min of meer gelijktij-
dig met S2 en S3 zal zijn (De Roever 2004, 26), een scherf 
met mogelijk een zigzag (opgebouwd uit fijne losse indruk-
ken) gevonden (ibidem, fig. 23s). Laag A heeft eveneens 
een voorbeeld van een enkele zigzag (staande keper) op de 
schouder opgeleverd (414). Buiten wp. 89-17 is het (dub-
bele) zigzagmotief in korte groeflijntjes aangetroffen op de 
schouder van de Ösenbecher (744). Dit potje zal ouder zijn 
dan Pre-Drouwen (en als het dat niet zou zijn, zou het een 
voorbeeld van een Pre-Drouwener potje met incrustatie 
zijn, zoals in de Drouwener TRB regelmatig voorkomt).

Ten slotte is voor het verspringen van de touwpoortrijtjes 
op de schouder van Pre-Drouwener pot 1 een tegenhanger 
aanwezig in laag C, in de vorm van lager en hoger geplaats-
te rijtjes schuin ingestoken indrukken onder de rand (367). 
Voor dit verspringen ken ik geen voorbeelden uit oudere 
context, maar dat dit een variatie is op het SW-motief van 
een enkele rij indrukken onder de rand, lijkt mij evident.

5.5.3 Technologische vergelijking

In wanddikte onderscheidt het Pre-Drouwener aardewerk 
zich niet of nauwelijks van het aardewerk uit de SW-traditie 
(de kleine groep Pre-Drouwener potten lijkt iets dikwan-
diger). In de mageringskarakteristieken (soortenspectrum, 
correlatie tussen hoeveelheid, partikelgrootte en wand-
dikte) zijn er geen verschillen (afgezien van de verbrande 
schelp- of botmagering van pot 18). Hierboven is aange-
geven dat kenmerken uit lagen C-E niet zomaar ter verge-
lijking mogen worden aangevoerd. Toch moet opgemerkt 
worden, dat de voorkeur voor granietmagering bij het Pre-
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Drouwener aardewerk overeenkomt met het meeste aarde-
werk in lagen C-E en met de contemporaine, 14C-gedateer-
de scherven in de SW-traditie.
In constructiewijze (N-voegen, een voegomkering ter hoog-
te van de grootste buikomvang, een lichte verdikking aan 
de binnenkant van de schouder) komt het Pre-Drouwener 
aardewerk overeen met dat uit de SW-traditie.

5.5.4 Slotopmerkingen en conclusie

Behalve op P14 komen identieke touwpoortjes ook voor op 
twee vindplaatsen rond de Dümmer See: Hüde I (zie para-
graaf 6.3 en bijlage E) en een ongepubliceerde vindplaats 
aan de noordwestzijde van het meer.47 Verder is een pot uit 
het Westfaalse Osterwick met touwpoortjes versierd, in een 
onderbroken rij onder de rand en met nog zo’n rij op de 
schouder/grootste buikomvang (Willms 1982, 19, 21, Taf. 
25:Fl.XIV, b-e).48

De vindplaats Osterwick (aan de noordoever van de Berkel 
gelegen, in het brongebied van de Vecht, en via deze water-
wegen met de Noordoostpolder verbonden) ligt in het grens-
gebied tussen SW/TRB-Westgroep en Michelsbergcultuur 
(Wilhelmi 1977, 9, 14, 19). Van beide is te Osterwick mate-
riaal aanwezig.49

De pot uit Osterwick met de touwpoortjes is een Pre-Drou-
wener pot.50 Behalve de versiering wijst ook de vorm hierop; 
mogelijk biconisch, zoals Willms reconstrueerde, of anders 
wellicht met een concaaf-cilindrische hals. Van belang is de 
open associatie met (vermoedelijk) MK-III, te dateren tus-
sen 5150-5000 BP (ca. 3950-3800 cal BC), omdat dit een 
indirecte aanwijzing vormt voor de datering van de Pre-
Drouwener touwpoortjes en andere scherven uit Osterwick 
die met Vroeg-TRB in verband gebracht zijn (zie Willms 
1982, 21; vergelijk Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 

23). Deze datering verdraagt zich goed met mijn inschat-
ting voor het begin van de Pre-Drouwener TRB (omstreeks 
5100 BP; ca. 3900 cal BC).51

‘Biconische’ potten zoals aanwezig te Osterwick, zijn op 
P14 en in de Noordoostpolder regelmatig aangetroffen, en 
lijken vooral kenmerkend te zijn voor de eerste helft van het 
vierde millennium (zie bijvoorbeeld de bij UtC-1914 beho-
rende scherven 1005-1 en -2 (laag D); zie ook Raemaekers 
(2003/04, 33) die ze als een gidsvorm voor Laat-SW – in 
mijn termen Pre-Drouwener TRB – beschouwde).

Buiten het SW-/TRB-Westgroep-verspreidingsgebied zijn 
in de contemporaine aangrenzende culturen geen parallel-
len te vinden voor het touwpoortjesmotief.52 Bij gebrek aan 
een geloofwaardige externe bron zal het wel een eigen, re-
gionale ontwikkeling zijn.
Het motief met een groot aantal horizontale touwlijnen op 
de hals (pot 20, onder voorbehoud, zie noot 41) is atypisch 
voor bijvoorbeeld de TRB-Noordgroep (maar daar niet ge-
heel onbekend). Via de combinatie met diepe ronde in-
drukken met Lochbuckel erachter, evenmin typisch voor 
de vroege TRB-Noordgroep, is het te verbinden aan de 
SW-traditie.
De verticale touwlijnen (buikfranje) zijn via de combinatie 
met gaatjes (pot 14) en met vermoedelijk een touwpoortje 
(pot 12) direct geassocieerd met autochtone kenmerken – 
ook te Hüde I is de combinatie van verticale touwfranje 
(daar veldjes halsfranje) met gaatjes aanwezig (Kampff-
meyer 1991, Taf. 11:1431). Als het franjemotief ergens ont-
wikkeld is, dan toch eerder binnen het SW-gebied (en uitein-
delijk terug te voeren op de Bischheimconnectie; vergelijk 
Lüning 1967, 138), waar de embryonale vorm in losse diep-
steken/korte groeflijntjes al vroeger aanwezig was dan bin-
nen de TRB-Noordgroep. Ik zie voorlopig dus geen aanlei-
ding te veronderstellen dat het franje-motief in Pre-Drou-
wen een relatief laat verschijnsel is. Dat de korte verticale 

47 Bakker (2004, 130) schonk enige aandacht aan deze vindplaats in de 
nabijheid van botenverhuurbedrijf en restaurant Schoemaker. Onder 
het touwversierde aardewerk bevinden zich ook scherven met touw-
poortjes (mondelinge mededeling J.A. Bakker, die deze informatie 
ontleende aan de niet-gepubliceerde dissertatie van A. Hollberg).

48 Willms vulde de versiering aan tot touwlussen waarvoor elders geen 
parallellen zijn. Dat maakt zijn reconstructie onwaarschijnlijk.

49 In de MK-III-vindplaats Osterwick (Wilhelmi 1977; Willms 1982) is 
aardewerk aangetroffen dat niet in de MK-typologie past. Willms (1982, 
19) bracht het terecht in verband met aardewerk van Hazendonk, 
Swifterbant en Hüde en met de “frühneolithische” TRB, en daarmee 
in feite met Pre-Drouwener TRB-aardewerk. Het betreft:
– scherven van twee potten, waarvan de touwversierde al in de 

hoofdtekst is besproken (Willms 1982, 9-10, 16, Taf. 8:F.61a, 
Taf. 25:Fl.XIVb-e). De aanduiding “doppelkonischer Becher” 
is misleidend omdat de hals min of meer cilindrisch is en zelfs heel 
licht naar buiten staat;

– scherven van een pot die onder de rand versierd is geweest met 
Meisselstich afgewisseld met ronde indrukken, en verder met of 
korte rechthoekige indrukken op de schouder of buikfranje (Willms 
1982, 19, 21, 52, Taf. 19:F.257a-b, d);

– een scherf met vlakdekkende, willekeurig geplaatste nagelindruk-
ken (Willms 1982, 19);

– drie trechterbekers met een duidelijke hals/schouderovergang, ten 

minste één met een vlakke bodem en een ander met de aanzet van 
een knobbel of oor (Willms 1982, 9-10, zie Taf. 17: F.230A:c, 
Taf. 18:F.253, Taf. 21:1975).

 Van de hier beschreven scherven zijn alleen die met touwindrukken als 
“Streufunde” aangetroffen. In kleur wijken zij van het overige aarde-
werk af. Zij hoeven niet per se gelijktijdig te zijn met de MK-III-neder-
zetting. De overige scherven zijn afkomstig uit MK-kuilen en in make-
lij identiek aan het MK-aardewerk. Zij lijken een onderdeel van het 
MK-assemblage te zijn en wijzen wellicht op de aanwezigheid van in-
getrouwde Pre-Drouwener vrouwen.

50 Dit is veel waarschijnlijker dan de (indirecte) relatie die Willms (1982, 
21) met de kennis van toen begrijpelijkerwijs construeerde, via Hüde I 
met de Noord-Duitse en Deense vroege TRB.

51 Daarbij moet voor Osterwick wel bedacht worden, dat de tijdsdiepte 
wat groter zou kunnen zijn. Volgens Willms (1982, 20) is al het aan-
wezige MK-aardewerk typologisch te dateren tussen MK-II en MK-
IV, maar er zijn enkele typen (rundbodige konische Schüsseln en 
Vorratsgefässe volgens Lünings variant II) die alleen in MK-III voor-
komen. Bij zijn voorkeur voor MK-III liet hij een negatief argument, 
de afwezigheid van voor MK-IV kenmerkende Ösenleistenflaschen, 
zwaar meewegen.

52 Wel zijn touwpoortjes in het Laat-Neolithicum opnieuw toegepast. Zij 
komen dan bijvoorbeeld in Zuid-Zweedse, Poolse en Pruisische EGK-
contexten voor (Malmer 1962, 13-14, 870, Abb. 4).
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touwindrukken, aangetroffen in ten minste twee of drie van 
de vijf bekende Pre-Drouwener vindplaatsen met touwver-
sierd aardewerk, een autochtoon motief zijn, direct te ver-
binden met langwerpige SW-indrukken, is nog waarschijn-
lijker.53 Korte verticale touwindrukken zijn in de Pre-
Drouwener TRB dus niet zeldzaam geweest, anders dan in 
de TRB-Noordgroep (Koch 1994, 169, Abb. 6).54

Op grond van deze observaties en de eerder geconstateerde 
overeenkomsten tussen Pre-Drouwen en SW lijkt mij zeer 
goed verdedigbaar dat Pre-Drouwen en daarmee de TRB-
Westgroep in essentie een inheemse ontwikkeling vanuit 
SW is (contra Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 62). 
Het Pre-Drouwener aardewerk sluit immers naadloos aan 
op de vorm- en decoratieprincipes van SW. De technolo-
gische overeenkomsten zijn weliswaar van nogal algemene 
aard, maar toch moet herhaald worden dat zonder hun 
versiering het Pre-Drouwener aardewerk in makelij en in 
de meeste gevallen ook in vorm simpelweg niet te onder-
scheiden zou zijn van het overige aardewerk uit lagen C-E. 
Als Pre-Drouwen en dit overige aardewerk twee zijden van 
dezelfde autochtone medaille zijn is dit vanzelfsprekend, en 
is het een aanvullend argument tegen import. Een nog niet 
uitgevoerde diatomeeënanalyse zou dit overigens nog ver-
der kunnen onderbouwen.
Ik verwerp dan ook de importgedachte, al kan het bakplaat-
concept wel via MK-contacten zijn doorgedrongen. Ik ga er 
dus van uit dat de Pre-Drouwener TRB-fase een realiteit 
is.55

Consequenties
Dit heeft dan de volgende consequentie (waar ik eerder al 
op vooruitgelopen ben). Als wat ik de Pre-Drouwener com-
ponent heb genoemd, een integraal onderdeel uitmaakt van 
het aardewerk uit lagen C-E, en voortkomt uit de SW-tra-
ditie, is er eigenlijk niets op tegen om al het contemporaine 
aardewerk als Pre-Drouwen aan te duiden. Dan moet voor 
een completere indruk van het Pre-Drouwener aardewerk 
dus naar lagen C-E in hun algemeenheid gekeken worden, 
en verder naar wat buiten P14 (en binnen het Westgroep-
gebied) voorheen als Laat-SW werd beschouwd (het aar-
dewerk vanaf ca. 5100 BP en jonger, met onder meer de 
biconische typen; zie Raemaekers 2003/04). Kenmerkend 
voor Pre-Drouwen is dat de component die op SW terug te 
voeren is, domineert.

Vooralsnog is het verloop van de aardewerkontwikkelingen 
binnen de lange Pre-Drouwener fase onbekend. Mogelijk 
waren bijvoorbeeld bakplaten en touwversiering al vroeg 
aanwezig. Kraagflessen zijn vermoedelijk jonger; de voor-
alsnog oudste kraagflessen zijn te verbinden aan de TRB-
Noordgroep en dateren uit TRB-C (Knöll 1981, 52).

Relaties met de TRB-Noordgroep
Het bovenstaande betekent geenszins dat de ontwikkelin-
gen in de TRB-Westgroep los staan van die in de TRB-
Noordgroep. Ik verwacht juist interactie tussen beide groe-
pen, al vanaf het begin van de transformatie van Ertebølle-
groepen naar TRB. Het overnemen in Pre-Drouwen van 

53 Korte verticale touwindrukken zijn niet bekend van Osterwick. Zij 
komen onder voorbehoud voor te P14 (pot 12), en zeker te Winsum-
Wetsingermaar en Hüde I (bijvoorbeeld Kampffmeyer 1991, Taf. 14:
2859; Taf. 53:22712). Mij is onbekend of dit motief voorkomt op 
aardewerk uit de eerder genoemde vindplaats aan de Dümmer See, 
bij restaurant Schoemaker. Te Hüde I zijn korte indrukken, die daar 
dikwijls met een Wickelschnur-stempel gemaakt zijn (een strak om een 
dunne, vermoedelijk starre spil gedraaid touwtje), vaak nauwelijks te 
onderscheiden van rechthoekige indrukken die met een andere techniek 
gemaakt zijn (Kampffmeyer 1991, noot 568).

54 Onder de vele honderden bekers die Koch bestudeerde, kwam het mo-
tief van korte touwindrukken minder dan vijfmaal voor. Opmerkelijk 
genoeg sprak Koch (1994, 169) in dat verband ook over “Knoten”. 
Op P14 zijn die eveneens gesignaleerd.

55 Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 22-23, 32, 62) wilden, zoals 
eerder al gezegd is, van Pre-Drouwener TRB niets weten. Volgens hen 
gaat het om (1) importen, (2) lokaal Laat-SW-aardewerk dat niets 
met ontwikkelingen elders van doen heeft, of (3) jongere, deels inge-
trapte scherven. Dat de importgedachte onwaarschijnlijk is, heb ik net 
duidelijk gemaakt. Hun tweede suggestie geloof ik evenmin, zie verder 
in de hoofdtekst. In deze noot geef ik tegenargumenten voor hun derde 
gedachte.
Inderdaad is niet geheel uit te sluiten dat een deel van mijn Pre-Drou-
wener potten in feite Drouwener TRB zou kunnen zijn, dat ingetrapt 
is in oudere lagen (Unio II of de Afvallaag, respectievelijk laag D of 
C). Dat zou dan niet de touwversierde scherven, maar eventueel wel 
de met groef- of diepsteeklijnen (buikfranje) versierde scherven van 
potten 21-24, en de kraagflesfragmenten van potten 26-27 kunnen be-
treffen. Aannemelijk is de intrapgedachte echter niet, zeker niet voor 
de genoemde scherven met groef- en diepsteeklijnen. Behalve hun 
vondstcontext pleit namelijk ook hun magering tegen een jongere toe-
wijzing. Sterke magering met 3 mm (potten 21-22) of 2 mm grote ma-

geringspartikels (pot 24) is niet kenmerkend voor het zekere Drou-
wener of Havelter TRB van P14 (zie paragrafen 7.5-6). Plantaardige 
magering (zoals in pot 23, met zowel gemiddelde granietmagering als 
zware plantaardige magering) komt in het zekere Drouwener en Ha-
velter TRB van P14 niet voor. Overigens is de combinatie graniet en 
plantaardige magering niet geheel onbekend in de Drouwener fase (bij-
voorbeeld te Groningen-UMCG; zie Overeem 2005, 7, tab. 2) – een 
bijkomende aanwijzing voor continuïteit van SW via Pre-Drouwener 
TRB naar Drouwener en Havelter TRB.
De kraagflesfragmenten (potten 26-27) zijn minder zwaar gemagerd 
(namelijk gemiddeld, wat overigens voor aardewerk dat zo dunwan-
dig is als kraagfles 27 (4 mm) nog steeds relatief zwaar gemagerd is) 
en fijner (met tot 1 mm grote granietbrokjes). Ongewoon zijn deze ma-
geringskarakteristieken binnen de vondstcontext, laag C, echter aller-
minst (zie fig. 5.6-7). Positieve aanwijzingen voor een jongere date-
ring zie ik voor deze kraagflesfragmenten niet. Behalve een makelij 
die in de vondstcontext niet misstaat, pleiten ook hun voor latere 
kraagflessen ongebruikelijk (maar niet onmogelijk) grote diameters er 
toch eerder voor dat zij bij het overige materiaal in laag C horen.
Het buik- en halsfranje-motief in touwindrukken (dat in de Drouwe-
ner TRB niet voorkomt) is op P14 ouder dan de Drouwener TRB. Op 
grond van vondstcontext en magering is hierboven aannemelijk ge-
maakt dat dit ook geldt voor de versies in groef- en diepsteeklijnen. 
Daarom denk ik niet dat de 14C-datering (UtC-2514; zie tabel 5.7) 
van de scherven van pot 25 (met diepsteek-buikfranje) vele eeuwen te 
oud is als gevolg van het reservoireffect, en dat het om een Drouwener 
trechterbeker zou gaan. Bewijzen kan ik dit niet. Deze scherven zijn 
overigens in dezelfde laag (de Oude Archeologische Laag) aangetrof-
fen, op ca. 1 m afstand van de 14C-gedateerde scherven van pot 9 
(UtC-2512). Voor pot 9 is vanwege de touwfranje in elk geval uit te 
sluiten dat de 14C-datering sterk afwijkt van de werkelijke ouderdom, 
en dat deze pot jonger zou zijn dan het begin van de Drouwener fase.
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een vermoedelijk Zuid-Deense vorm, de kraagfles, wijst 
daar al op. Van een ‘achterlopen’ op die noordelijke TRB-
ontwikkeling kan in mijn visie echter zeker geen sprake ge-
weest zijn (zie paragraaf 6.2).
Contra Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 23) lijkt het 
mij ondenkbaar dat bijvoorbeeld de touwversiering van 
Pre-Drouwen (in de ogen van genoemde auteurs Laat-SW) 
en de deels vergelijkbare touwversiering van de TRB-Noord-
groep van elkaar onafhankelijke fenomenen zijn. Min of 
meer gelijktijdige verschijnselen in aangrenzende streken 
zullen op onderlinge contacten wijzen.
Voor P14 is een assemblage met onder meer buik- en hals-
franje in zowel touw-, groef- als diepsteeklijnen, al dan niet 
in veldjes, samen met kraagflessen en een vroeg type bak-
plaat, aangetoond of waarschijnlijk gemaakt. Een dergelijk 
servies past prima in het algemene, regio-overschrijdende 
vroege TRB-patroon. Hierin zijn overigens ook de al van 
SW bekende indrukken in een horizontale rij onder de rand 
of op de schouder heel gebruikelijk!
Dat later enkele noordelijke ideeën (begraving in megali-
thische structuren en aardewerkkenmerken ontleend aan 
de Fuchsberg- en Troldebjerg-stijl) in de Westgroep ingang 
vonden en wezenlijk waren voor het ontstaan van de Drou-
wener TRB, is overtuigend aangetoond (Bakker 1979a, 
113-115; Brindley 1986b, 103).56

Dit wijst in elk geval op vermoedelijk intensieve contacten, 
maar het impliceert nog geen omvangrijke migratie vanuit 
Noord-Duitsland of Denemarken, zoals Lanting & Van der 
Plicht (1999/2000, 32, 62) wilden. Hiertegen pleiten de van 
de Noordgroep afwijkende details in het Drouwener aarde-
werk en in de hunebedconstructie (Lüüdik-Kaelas 1955, 
73; Lanting & Mook 1977, 77; Hogestijn 1990, 177-178). 
Bovendien zijn in de Drouwener fase aanwijzingen in het 

aardewerk te vinden die tot SW/Pre-Drouwen kunnen wor-
den herleid en dan eveneens voor etnische continuïteit plei-
ten. Het betreft gaatjes of diepe ronde indrukken onder de 
rand, knobbels op de schouder en biconische potten.57 Af-
gezien van knobbels maken deze kenmerken veelzeggend 
genoeg juist geen deel uit van de Fuchsbergstijl. Ook recht-
hoekige indrukken onder de rand, en daarvan afgeleid de 
kluwenindrukken (‘maggot impressions’), zijn als het voort-
leven van elementen uit de SW/Pre-Drouwentraditie te be-
schouwen.58 Dit geldt tevens voor gewone touwindrukken 
in TRB1, die overigens uiterst zeldzaam zijn.59 Voorts moe-
ten in dit verband trechterbekers met een randdiameter 
groter dan de grootste buikomvang genoemd worden, en 
andere aardewerktypen zoals kraagflessen en bakplaten, 
die (zeer waarschijnlijk) eveneens al in Pre-Drouwen aan-
wezig waren.60, 61

Naast de zojuist genoemde typologische overeenkomsten 
zijn er ook technologische overeenkomsten die de Drouwe-
ner TRB met de SW/Pre-Drouwen traditie verbinden. Zo 
komt de omkering in voegrichting ter hoogte van de schou-
der/grootste buikomvang ook bij Drouwener trechterbe-
kers voor. De van SW en Pre-Drouwen bekende combinatie 
van graniet en plantaardige magering is nog sporadisch in de 
Drouwener fase te vinden (zie Overeem 2005, 7, tab. 2).

De overeenkomsten gaan verder dan alleen aardewerktech-
nologische en -typologische aspecten. Zij liggen ook op het 
ideële, rituele vlak, zoals de gewoonte om individuele pot-
ten te deponeren. Collectieve begraving die vanaf de Drou-
wener fase in hunebedden plaatsvond, is als concept even-
eens in de SW-traditie geworteld. P14 bewijst dit met graf 
4 (zie paragrafen 15.1.4 en 15.7.4).

56 Aardewerk in de zo goed herkenbare Fuchsbergstijl sensu stricto is 
binnen het SW-verspreidingsgebied/TRB-Westgroep niet gevonden 
(Bakker 1979a, 119, fig. 60; Hogestijn 1990, 178; Lanting & Van 
der Plicht (1999/2000, 25). Dit zal geen Fundlücke zijn. Het bete-
kent dat men tijdens de Pre-Drouwener fase vasthield aan de eigen 
regionale aardewerktradities.

57 Potten met gaatjes of diepe ronde indrukken onder de rand komen ten 
minste in Bakkers fasen A-D en E2 ofwel Brindley-horizonten 1-5 
voor (zie bijvoorbeeld Bakker 1976, 51, fig. 6:7, 9:7-13; 1979a, 55, 
fig. B7:6, B8:27, B9:56, B10:4; Brindley 1986a, fig. 30:72; 1986b, 
fig. 3:2; Ten Anscher 1986, 3, 5, fig. 21:8-9). Hunebed G2-Glimmen 
heeft enkele biconische potten opgeleverd die in Pre-Drouwener context 
niet misstaan zouden hebben (Brindley 1986a, fig. 30:72, 84-85, 31:
91). Deze zijn evenals de gaatjes onder de rand als het voortleven van 
de SW/Pre-Drouwentraditie in de Drouwener stijl te interpreteren. Dit 
is aannemelijker dan een veronderstelde VL-invloed voor die gaatjes 
(vergelijk Louwe Kooijmans 1983, 59; vergelijk Bakker 1976, 51). 
Enkele versierde potten van G2 hebben ook knobbels op de schouder, 
zoals in VL gebruikelijk is (Brindley 1986a, fig. 46:323-325). Maar 
deze ronde en langwerpige knobbels op TRB-Westgroepaardewerk zijn 
eveneens eerder op het voortleven van de SW/Pre-Drouwentraditie te-
rug te voeren.

58 De kluwenindrukken, met waarschijnlijk een flexibele spil, zijn te her-
leiden tot de fijne Wickelschnur-indrukken zoals die in Hüde I gevon-
den zijn, zie noot 53. Een TRB1-voorbeeld met rechthoekige indruk-
ken onder de rand is te vinden in Hüde I (Kampffmeyer 1991, Taf. 43: 
Fnr. 15733/27206/22272/22771). Ook Kampffmeyer (1991, 233) 

zag hier “noch eine für die frühe Keramik typische Einstichreihe” in.
59 Op een emmer uit Angelslo, waarvan A.L. Brindley mij een door 

haar vervaardigde tekening liet zien, bestaat het laddermotief uit korte 
horizontale ‘gewone’ touwindrukken.

60 Rechthoekige indrukken onder de rand, kluwenindrukken, trechterbe-
kers met een randdiameter groter dan de grootste buikomvang, kraag-
flessen en bakplaten komen overigens tevens in de Fuchsberggroep wel 
voor. Dit is begrijpelijk, aangezien Fuchsberg een voortzetting is van 
een noordelijke traditie die ontstaan is uit interactie met SW (zie pa-
ragraaf 6.3.6). Fuchsberg heeft dus dezelfde stilistische wortels als 
TRB1. Bovendien zullen er na het ontstaan van de TRB-Noordgroep 
nog steeds contacten geweest zijn tussen het (voormalige) SW-gebied 
en de aangrenzende streken van de TRB-Noordgroep. De grote over-
eenkomsten tussen Pre-Drouwen en Satrup, de voorloper van Fuchs-
berg, wijzen hier bijvoorbeeld op (zie noot 41 bij paragraaf 6.3.3).

61 Raemaekers (2003/04, 29) noemde verschillen tussen wat hij Laat-
SW noemde en de contemporaine Noordgroep: ”One element typical 
for Late Swifterbant, the biconical pots, is absent in earliest [Noord-
groep-] TRB, while a large number of TRB pottery forms are un-
known from the Late Swifterbant assemblages presented here. These 
include bowls, flasks and clay discs”. Deze stelling is verdedigbaar 
voor de assemblages die Raemaekers in zijn vergelijking betrok. 
Echter, met de kennis van P14 is duidelijk dat er wel degelijk grote 
overeenkomsten bestaan tussen enerzijds het typenscala van wat 
Raemaekers Laat-SW noemde, en wat voor mij Pre-Drouwen is, en 
anderzijds dat van de vroege TRB-Noordgroepen. Het is in stilistisch 
opzicht dezelfde aardewerkfamilie.
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5.6 Schokland-P14 en de andere vindplaatsen van de 
IJssel/Vecht/Eem-groep

Van de vindplaatsen uit het vijfde en vierde millennium v. 
Chr. in de regio bezit Schokland-P14 vooralsnog de lang-
durigste bewoning.62

P14 bevat, met name in laag A, vondsten die gelijktijdig zijn 
met die van Hoge Vaart-A27 (dekzandrug), de regionale 
typesite voor Vroeg-SW, en met die van Swifterbant-S3 
(oeverwal), de typesite voor Midden-SW. Het is helaas on-
mogelijk het materiaal van laag A enigszins betrouwbaar 
onder te verdelen in materiaal dat min of meer gelijktijdig is 
met dat van Hoge Vaart en in vondsten die contemporain 
zijn met Swifterbant-S3 (zie ook paragraaf 20.6). De bulk 
van het opgegraven aardewerk van P14 is echter jonger dan 
dat van Swifterbant-S3, dat een einddatering rond 5250 BP 
(ca. 4050 cal BC) heeft. Voor dit jongere SW-aardewerk zijn 
geen andere grotere betrouwbare vondstcomplexen voor-
handen. Hiervoor is P14 met laag B de belangrijkste vind-
plaats, ondanks contaminatieproblemen.63

Mogelijk is een deel van het aardewerk van Schokkerhaven-
E170 (rivierduin) gelijktijdig met dat van laag B, maar het 
aardewerk van E170 is niet betrouwbaar gedateerd (zie pa-
ragraaf 5.7 en bijlage D).
Te Urk-E4 (rivierduin) is, net zoals op P14, in elk geval ook 
jonger materiaal dan te Schokkerhaven-E170/171 aange-
troffen, maar het is vermengd met ouder SW (zie paragraaf 
5.3 en bijlage O). Een (vroege) Pre-Drouwener component 
is hier niet ondenkbaar.
Emmeloord-J97 (oeverwal) heeft enig aardewerk in de SW-
traditie opgeleverd dat jonger is dan de vorming van de 

Unio-II-oeverwallen aldaar, en in de Pre-Drouwener fase 
thuishoort.

De verschillen tussen P14 en de andere vindplaatsen, zo-
wel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, zijn terug te 
voeren op site-locatie en functie (oftewel activiteitenscala, 
zie Peeters 2007, tab. 5.1), het chronologische zwaartepunt 
van de bewoning, en eventueel lokale of subregionale vari-
atie (per riviersysteem). Ook uiteenlopende conserverings-
omstandigheden, de erosiegeschiedenis en andere zaken die 
de representativiteit beïnvloeden, zoals de opgravings- en 
uitwerkingsmethoden, spelen hierbij een rol.

Rekening houdend met deze factoren zijn de overeenkom-
sten tussen P14’s aardewerk en dat van de eerder genoemde 
vindplaatsen evident. De diachrone tendensen die op P14 
geconstateerd zijn, komen aardig overeen met de elders in 
Flevoland gesignaleerde trends in mageringsvoorkeuren en 
in typologische aspecten.64

Wel is P14 voorlopig de enige vindplaats in de regio met 
onmiskenbare Pre-Drouwener kenmerken zoals kraagfles-
sen, bakplaten, het (lange) franjemotief en touwversiering. 
Zoals eerder benadrukt, zijn deze kenmerken ook op P14 
nogal zeldzaam.
Dat zij op de andere, contemporaine vindplaatsen in de 
omgeving ontbreken, is vermoedelijk terug te voeren op de 
steeds veel kleinere vondstaantallen aldaar. Het is dan ook 
heel begrijpelijk dat die andere vindplaatsen aan Laat-SW 
werden toegeschreven in plaats van aan de Pre-Drouwener 
TRB.65

62 Voor de hier niet genoemde SW-vindplaatsen in Flevoland zie De 
Roever 2004. Voor enkele nog niet uitgewerkte SW-vondstcomplexen 
uit de Noordoostpolder (gevonden op de kavels J89, J112, J125 en 
M132) zie Hogestijn 1990, 166-174, fig. 4; 1991, 113-115, 118-119, 
127-128; 1993, 209, en zie bijlage O.

63 Tot op heden heeft de omgeving van Swifterbant geen of nauwelijks 
vindplaatsen van na ca. 5100 BP opgeleverd, al lijkt daar nu veran-
dering in te komen (mondelinge mededeling D.C.M. Raemaekers naar 
aanleiding van onderzoek nabij S21 (aangeduid als S25) in 2009.

64 Zie Hogestijn 1990, 167, 172, 174, fig. 3, 4; 1991, 114-115, 118-119; 
Hogestijn e.a. 1995a, 94, 99; 1995b, 77-78, 85, 87, fig. 11; Peeters 
& Hogestijn 2001, 142; Raemaekers 1999, 30-35, 95, 98; 2003/04; 
De Roever 1974; 1979; 1986; 2004; zie ook Van der Waals 1972, 
166-167, Taf. 45.

65 In Nederland kunnen buiten de Noordoostpolder de volgende vind-
plaatsen/vondsten met Pre-Drouwen verbonden worden:

– Zeewolde-OZ35/36 is een vondstcomplex uit een geul die op de Eem 
afwaterde. Aankoeksel van een scherf is 14C-gedateerdop 4660 ±40 
BP (GrN-26612; Peeters 2007, 340, tab. 5.1). De meeste scherven, 
beschreven door De Roever (in Vlierman 1985b, 22-24, fig. 6:1-2, 
4), behoren toe aan een met zand, steengruis en chamotte gemagerde, 
onversierde pot. Deze is bezit Z-voegen en heeft een wanddikte van 8-
9 mm. De pot bezit een vlakke bodem en een hoog S-profiel met een 
vrij scherpe schouderknik en een licht uitstaande hals. Verder zijn en-
kele randscherven gevonden, waaronder een vrij rechte en een andere 
met licht uitstaande hals met een doorboring onder de rand. De Roever 
dacht aan Hazendonk- of Michelsberg-achtig aardewerk, onversierd 
TRB of VL1, maar het is eerder een Pre-Drouwener complex.

– Een kwartsgemagerde trechterbeker, met een wanddikte van ca. 9 
mm, een enigszins ingetrokken, vlakke bodem, een zwak S-profiel met 

een flauwe knik bij de overgang van de schouder naar een vrij lange, 
steile, licht uitstaande hals, is afkomstig van ’t Klumke bij Nijmegen-
Oosterhout. De beker is versierd met onderbroken verticale groeflijnen 
vanaf de schouder en met korte verticale groefjes op grote onderlinge 
afstand onder de rand (Raemaekers 2007, 82, 88, fig. 5.1.2:4; 
Louwe Kooijmans 2010a, 203-205, fig. 10). De vondst is als een 
rituele depositie beschouwd (Louwe Kooijmans 2010a, 204). Bakker, 
geraadpleegd door Louwe Kooijmans, dacht aan een datering in het 
“Deens Vroeg-Neolithicum-C/Midden-Neolithicum-I, d.w.z. bij ons 
Vroeg(st) Drouwen”, maar kende geen goede parallellen voor de rand-
versiering en voor de licht ingetrokken bodem (ibidem, 204). Op losse 
scherven komen deze kenmerken wel voor in bijvoorbeeld laag C van 
P14. Daarom volg ik Raemaekers (2007, 48), die de pot vroeger wil-
de dateren, in wat voor hem Laat-SW, en voor mij Pre-Drouwener 
TRB is.
Een aardige parallel (waarnaar Louwe Kooijmans in algemene zin 
verwees) is in Hüde I te vinden (Kampffmeyer 1991, Taf. 46: Fnr. 
17421). Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 24, met incomplete 
vondstnummerverwijzing) interpreteerden dit bijna complete exem-
plaar van Hüde I (met buikfranje onder een horizontale rij rechthoe-
kige indrukken op de hals/schouderovergang, en met nog zo’n rij in-
drukken direct onder de rand) als de enige trechterbeker van Hüde I 
die nog tot laat VN-C zou kunnen worden gerekend. Zij dachten aan 
een datering op de overgang van (in Deens/Noord-Duitse termen) 
Vroeg-Neolithicum naar Midden-Neolithicum. Zij zaten dus op de-
zelfde lijn als Bakker. Wel moet bedacht worden dat hun beoordeling 
mede berust op hun overtuiging dat Pre-Drouwener TRB niet bestaat, 
ook niet te Hüde I. Een tegenhanger is verder nog een “dolmenzeitli-
cher Trichterbecher” uit het Nedersaksische Engern-Brinkhof met een 
bijna identiek profiel en een horizontale rij rechthoekige indrukjes, zo-
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5.7 Oude SW-faseringen en een nieuw voorstel

Aanvaarding van de Pre-Drouwener TRB-fase, een periode 
die door de meeste onderzoekers als Laat-SW werd aange-
duid, impliceert een aanpassing van de SW-fasering.

Voor SW hanteerden diverse auteurs verschillende faserin-
gen. Hoewel de fase-aanduidingen vaak vergelijkbaar zijn, 
lopen de chronologische connotaties, voor zover vermeld, 
uiteen. Hieronder volgt een overzicht, soms met nadere toe-
lichting.

Hogestijn (1990, 166-167, 171-172):
– Dronten: ca. 5400-5200 BP
– Nagele: ca. 5000-4900/4800 BP

Ten Anscher (in Gehasse 1995, 199):
– Hü-SW1: ca. 4900-4600 cal BC (eigen elementen 

en Rössener invloeden)
– Hü-SW2: ca. 4600-4350 cal BC (als boven plus 

Bischheim-invloeden)
– Hü-SW3: ca. 4350-3950 cal BC (als boven plus 

geringe MK-invloeden)
– Hü-SW4: ca. 3950-3400 cal BC (als boven plus 

TRB-kenmerken)

Hogestijn e.a. (1995a, 99):
– Vroeg-SW: ca. 5900-5600/5500 BP (hoofdzakelijk 

steengruismagering)
– Midden-SW: ca. 5600/5500-5200 BP (hoofdzakelijk 

organische magering)
– Laat-SW: ca. 5200-4800/4700 BP (hoofdzakelijk 

steengruismagering)

Hogestijn e.a. (1995b, 85-87):
– Vroeg-SW: ca. 5900-5600/5500BP
– Midden-SW: ca. 5600/5500-5300/5100 BP
– Laat-SW: ca. 5300/5100-4800/4700 BP

Raemaekers (1999, 108-112, fig. 3.37):
– Vroeg-SW: ca. 4900-4600 cal BC
– Midden-SW: ca. 4600-3900/3800 cal BC
– Laat-SW: ca. 3900/3800-3400 cal BC

Peeters & Hogestijn (2001, 143, fig. 63):
– Vroeg-SW: ca. 6100-5600/5500 BP
– Midden-SW: ca. 5600/5500-5300/5100 BP
– Laat-SW: ca. 5300/5100-4800/4700 BP

Louwe Kooijmans (2001a, fig. 15.2; 2001b, fig. 14.1):
– SW1: ca. 5000 cal BC-niet expliciet vermeld
– SW2: niet expliciet vermeld
– SW3: niet expliciet vermeld-3400 cal BC

Raemaekers (2003/04, 29, fig. 11-12):
– Vroeg-SW: ca. 5000-4600 cal BC (IJssel/Vecht/Eem-

groep vanaf 4800 cal BC, zie fig. 11)
– Midden-SW: ca. 4600-3900/3800 cal BC
– Laat-SW: ca. 3900/3800-3400/3300 cal BC (alleen 

IJssel/Vecht/Eem-groep)

Van Gijn & Louwe Kooijmans (2005, 210-211, fig. 10.3; 
zie ook Louwe Kooijmans 2005a, 262):
– SW1: ca. 5000 cal BC-niet expliciet vermeld
– SW2: niet expliciet vermeld-4350 cal BC
– SW3: ca. 4350-3950 cal BC
– SW4: ca. 3950-3500 cal BC (= Pre-Drouwen)

wel onder de rand als op de schouder (Erdniss 1961, 65, Taf. 2; Bak-
ker 1979a, 121).

– De veelbesproken pot van Neede (Eibergen wordt ook als toponiem ge-
noemd) heeft N-voegen, kwartsmagering en een slap S-profiel met een 
vrij lange, rechte hals. Onder de rand zitten gaatjes in een onregelma-
tige rij. De pot is in 1934 bij graafwerkzaamheden aangetroffen en lag 
ondersteboven, reden om aan een onversierde potbeker te denken 
(Louwe Kooijmans 1976, noot 213, noot 215; Lanting & Mook 1977, 
76). Lüüdik-Kaelas (1955, 73; zie ook Kaelas 1959, 79; De Laet & 
Glasbergen 1959, 67) veronderstelde een “pre-megalithische” TRB-
datering en Bakker (1973, IV-18) aanvankelijk ook. Louwe Kooij-
mans (1976, 282, fig. 2; zie ook idem 1983, 59; 2010a, 211-202, fig. 
7) prefereerde een datering in VL-1a. Bakker (1982, 90, zie ook idem 
1979a, 121, fig. 63) nam deze interpretatie over (zie ook Kossian 
2005, 488-489, Taf. 232). Ik denk dat Lüüdik-Kaelas het goed ge-
zien heeft. Ook ik schrijf deze pot aan Pre-Drouwen toe. De vondst-
positie staat deze interpretatie niet in de weg. Vermoedelijk komen 
omgekeerd begraven potten al zeer vroeg in rituele context voor. Een 
indirecte contemporaine aanwijzing hiervoor is mogelijk een “Gefäss-
depot” onder een omgekeerd begraven grote pot, in Pikutkowocontext 
(Pools Vroeg-TRB, ca. 4100-3900 cal BC; Niesiołowska 1994, 331-
332, Abb. 6, Tab. 1).
Uit de TRB-Westgroep zijn eveneens voorbeelden bekend van omge-
keerd begraven potten, zoals een grote trechterbeker (waarschijnlijk 
Drouwen C/Brindley-horizont 3) in Zeijen, graf C (Bakker 1979a, 
200, 202, fig. B13:14c). Ook één van de drie trechterbekers uit een 
kuil tussen de kamer en de stenenkrans van hunebed D26-Drouwener-
veld is omgekeerd aangetroffen (Bakker 1979a, fig. 22; mondelinge 

mededeling J.A. Bakker). Een datering in Drouwen C-D (Brindley-
horizonten 3-4) is aannemelijk (Bakker 1979a, 55).

– De vindplaats Wetsingermaar is ontdekt bij de aanleg van een gemaal 
in de gelijknamige waterloop. Er zijn enkele honderden vondsten 
(houtskool, (verbrand) botmateriaal, vuursteen en scherven) gedaan 
(Feiken, Niekus & Reinders 2000). Het toen gevonden aardewerk 
werd vanwege het voorkomen van H-voegen en mede gelet op een 14C-
datering van houtskool (4700 ±40 BP; GrA-16659) toegeschreven 
aan Laat-SW of een overgangsfase van SW naar TRB.
In 2005 heeft het GIA op deze veelbelovende vindplaats een booron-
derzoek uitgevoerd, gevolgd door een kleine opgraving. Hierdoor werd 
het oorspronkelijke aantal van 33 grotere scherven (>5 g) aangevuld 
met nog eens 55 grotere scherven (Beckerman 2008, 55). De scherven 
zijn gemiddeld 7-8 mm dik en meestal gemagerd met graniet, maar 
kwarts, plantaardige magering en chamotte komen ook voor. Kenmer-
kend zijn N- en Z-voegen, maar H-voegen ontbreken niet.
Veel van de versierde scherven hebben verticale kortere of langere 
groeflijnversiering of dito indrukken, soms ook in een zigzagpatroon. 
Verder is sprake van spatel- of vingerindrukken, diepsteekversiering, 
onder meer in een dubbele zigzag en “versiering met een indruk van 
een om een stokje gewikkeld koord”. Deze laatste observatie is echter 
niet juist. Het betreffende scherfje vertoont geen Wickelschnur-indruk-
ken, maar gewone touwindrukken, aangebracht als korte buikfranje 
onder een lichte schouderknik (eigen observatie). Beckerman signa-
leerde dat het aardewerk overeenkomsten vertoont met Laat-SW-aar-
dewerk, maar vond het meer lijken op vroeg TRB-aardewerk. Hoewel 
de tijdsdiepte binnen deze vindplaats nog onbekend is, kan ten minste 
een deel van het materiaal aan Pre-Drouwen worden toegeschreven.
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De faseringen hebben gemeen dat zij gebaseerd zijn op 
14C-dateringen en op technologische en typologische ken-
merken van het aardewerk.66 In de praktijk zijn de meeste 
aardewerkkenmerken echter niet exclusief aan een fase te 
verbinden (zie bijvoorbeeld Raemaekers 2003/04, fig. 11-
12). Het gaat om geleidelijke kwalitatieve en kwantitatieve 
verschuivingen. Dit maakt het afbakenen van fasen nogal 
arbitrair.
De fasen en hun begrenzingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd 
op enkele vindplaatsen met een (veronderstelde) betrekke-
lijk geringe tijdsdiepte, die terecht en deels onterecht als 
typesites zijn voorgesteld. Voor het gebied boven de grote 
rivieren zijn dat:
– Vroeg-SW: Hoge Vaart-A27 en Bronneger-Voorste Diep;
– Midden-SW: Swifterbant-S3;
– Laat-SW: Schokkerhaven-E170.

Ook P14 is wel indirect opgevoerd als typesite, voor Laat-
SW (Louwe Kooijmans 2001a, fig. 15.2: SW3; Louwe Kooij-
mans 2005a: SW4; Van Gijn & Louwe Kooijmans 2005, 
211).

Bronneger-Voorste Diep zou eventueel iets jonger kunnen 
zijn dan gedacht wordt, wat verder weinig verschil uitmaakt 
omdat het maar om een enkele pot gaat.67 Veel problemati-
scher is de hardnekkige misvatting dat Schokkerhaven-
E170 de typesite voor Laat-SW zou zijn; een claim die bre-
de ingang heeft gevonden en telkens herhaald wordt, maar 
niet verdedigbaar is (zie bijlage D).

Naar aanleiding van de genoemde indelingsvoorstellen 
merk ik het volgende op:
– Dat begin- en einddateringen gewijzigd worden, is het 

logische gevolg van nieuwe 14C-dateringen en nieuwe 
vindplaatsen zoals Hoge Vaart-A27, Hardinxveld-Gies-
sendam-Polderweg en -De Bruin.

– Hogestijn & Peeters (2001, 143) wezen erop dat Raemae-
kers een te vroege begindatering hanteerde voor zijn mid-
denfase. Raemaekers (1999, 98, 107-108) had hiervoor 
de vindplaats Schokland J112 (zie bijlage O) als uitgangs-

punt genomen, op basis van een 14C-gedateerd paaltje 
(GrN-14124: 5635±40 BP) en de aanwezigheid van plant-
aardig gemagerd aardewerk.68 Raemaekers (2003/04, 29) 
liet het begin van zijn middenfase ongewijzigd.

– Raemaekers (2003/04) leek, althans in zijn fig. 11 (maar 
nadrukkelijk niet in zijn tekst) de aanvang van SW voor 
de IJssel/Vecht/Eem-groep rond 4800 cal BC te dateren, 
200 kalenderjaren later dan in het zuiden (ibidem, fig. 
12).

– Lanting & Van der Plicht (1999/2000) deden ingrijpende 
constateringen aangaande de begin- en einddateringen 
van de omringende culturen (zie tabel 6.1). Door onvol-
doende weging van de uiteenlopende zeggingskracht 
van 14C-monsters (en monstercategorieën) zijn die naar 
hun mening enige eeuwen te vroeg geplaatst. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor Grossgartach, Planig-Friedberg, Rös-
sen, Bischheim en Michelsberg (MK), en ook voor de 
oudste vindplaatsen en de oudste fasen van de TRB-
Noordgroep.69 Ik volg Lanting & Van der Plicht in hun 
nieuwe dateringen en neem eveneens hun suggestie (ibi-
dem, 54) ter harte dat het aardewerk van de vindplaat-
sen bij Hardinxveld-Giessendam en Hoge Vaart-A27 te 
oud gedateerd kan zijn.70 Zoals hierboven is opgemerkt, 
kan ook de pot van Bronneger-Voorste Diep iets jonger 
zijn dan de 14C-datering aangeeft. SW lijkt dus al met al 
wat later te beginnen dan vaak is aangenomen.

– Het vorige punt heeft consequenties voor de dateringen 
van de SW-fasen, met name voor de dateringen van mijn 
eigen oude voorstel met fasen die direct gekoppeld wa-
ren aan Rössen (met, zoals toen gebruikelijk was, Planig-
Friedberg als vroegste fase), Bischheim en MK (zie Ge-
hasse 1995, 199; zie ook Raemaekers 1999, 112; Richter 
2002, 10-11, noot 4).

 Met mijn oude fasering die uitging van kwalitatieve ver-
anderingen (de introductie van successieve gidskenmer-
ken, ontleend aan Rössen, Bischheim, en MK), leek het 
eerder gesignaleerde probleem van de nogal arbitraire 
afbakening van SW-fasen zo niet opgelost, dan toch 
minder groot. In de praktijk valt dit voordeel, en daar-
mee de toepasbaarheid van mijn oude voorstel, tegen. 

66 Voor een overzicht van de 14C-dateringen van SW- en Pre-Drouwe-
ner vindplaatsen in Flevoland, zie Peeters 2007, 337-340.

67 Als gevolg van het reservoireffect zou volgens Lanting & Van der 
Plicht het SW-aardewerk op Hardinxveld-Giessendam-De Bruin, 
-Polderweg en Hoge Vaart enkele eeuwen jonger kunnen zijn dan de 
14C-dateringen suggereren, en hetzelfde zou voor P14 gelden (Lanting 
& Van der Plicht 1999/2000, 53-54).

 Voor de pot van Bronneger-Voorste Diep, gevonden met de resten van 
drie edelhertgeweien, namen zij daarentegen aan dat de aankoeksel-
datering (OxA-2908: 5890 ±90 BP) correct is: “Ondanks de sprei-
ding van 14C-getallen is er geen reden om te twijfelen aan de associ-
atie van pot en geweien” (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 54; 
zie ook Lanting 1992, 61). Maar waarom eigenlijk niet? Het betreft 
weliswaar een gezamenlijke vondst van objecten die ongetwijfeld vlak 
bij elkaar gelegen zullen hebben, maar het is strikt genomen geen ge-
sloten vondst. Elders zijn namelijk eveneens ‘natte’ depotvondsten 
vlak bij elkaar aangetroffen, terwijl daar zeker geen sprake is van ge-
lijktijdige fenomenen, zie bijvoorbeeld de vondsten uit het Veentje van 
Kooiker (Jager 1993, 30-31; Prummel & Van der Sanden 1995, 94, 

116; Van der Sanden 1997, 136-138; 2002, 205; Lanting 2007/08, 
283-285, fig. 93). Dit zou ook voor het Voorste Diep gegolden kun-
nen hebben. De pot van Bronneger-Voorste Diep zou eventueel te oud 
gedateerd kunnen zijn, mogelijk als gevolg van het reservoireffect.

68 Raemaekers had zich daarbij overigens laten leiden door Hogestijn 
(1991, 118) die eerder had gesteld dat de Neolithische nederzettings-
resten van J112 op grond van hun stratigrafische positie ouder zouden 
moeten zijn dan ca. 4600/4400 cal BC. Maar het is inderdaad moge-
lijk dat het aardewerk en andere vondsten van Schokland J112 jonger 
zijn dan het 14C-gedateerde paaltje.

69 Deze belangrijke inzichten van Lanting & Van der Plicht hebben 
blijkbaar nog geen brede weerklank gevonden. Bij De Roever (2004, 
tabel 32) bleef alles bij het oude. In een recente versie van Louwe 
Kooijmans bekende chronologisch-geografisch schema is er evenmin 
iets mee gedaan (Van Gijn & Louwe Kooijmans 2005, fig. 10.3).

70 Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 56; zie ook De Roever 2004, 
61) verwierpen mijns inziens terecht de zeer vroege 14C-dateringen 
van de resten van plantaardige magering uit aardewerk van Swifter-
bant-S11.
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De ontlening van kenmerken aan genoemde culturen is 
mijns inziens weliswaar reëel, maar zij zijn simpelweg te 
zeldzaam, te weinig specifiek, of niet herkenbaar in het 
meestal zwaar gefragmenteerde aardewerk, of zij gaan te 
lang mee om van groot praktisch nut te zijn (zie para-
graaf 6.1.2). Waar dat eens een keer niet het geval was, 
te Hüde I met onder meer veel goed-herkenbare, geïm-
porteerde Bischheimpotten, is het overige contemporai-
ne aardewerk niet betrouwbaar hieraan te koppelen als 
gevolg van de lastige stratigrafische situatie. Voorts is 
een directe ‘telesynchronisatie’ van de SW-ontwikkelin-
gen met de opeenvolgende culturen in de zuidoostelijk 
aangrenzende gebieden enigszins problematisch, omdat 
onvoldoende duidelijk is hoe snel die nieuwe ontwikke-
lingen in SW geïntegreerd werden. ‘Horizont-Verzer-
rungseffekte’ (zie Bakker 1979a, 111; 1994a, 62-64) zijn 
daarbij niet ondenkbeeldig. 

 De SW-aardewerktraditie heeft conservatieve trekken 
(zie paragraaf 6.1.2). Daarom kunnen gidskenmerken 
die te herleiden zijn tot de opeenvolgende aangrenzende 
culturen theoretisch wel vroegste dateringen voor aarde-
werk binnen een SW-vondstcomplex leveren, maar geen 
betrouwbare sluitdateringen voor een fase. Op basis van 
alleen aardewerktypologische kenmerken is de tijdsdiep-
te binnen een SW-complex dikwijls moeilijk in te schat-
ten.

Met de introductie van de Pre-Drouwener fase (ca. 5100-
4650 BP; ca. 3900-3400 cal BC) is een nieuwe fasering voor 
SW noodzakelijk geworden. Rekening houdend met boven-
staande opmerkingen, kom ik nu op de volgende tweede-
ling:

SW1: ca. 6000-5600/5500 BP (ca. 4900-4400 cal BC)
SW2: ca. 5600/5500-5100 BP (ca. 4400-3900 cal BC)

Voor SW1 zijn de aardewerkkenmerken (binnen de IJssel/
Vecht/Eem-groep) af te leiden uit het materiaal van vind-
plaats Hoge Vaart (zie Haanen & Hogestijn 2001). Die ken-
merken zijn: minerale magering; vooral H-voegen; ronde, 
puntig-ronde en (weinig geprononceerde) knobbelbodems; 
vooral S-profielen, incidenteel biconische vormen en inci-

denteel knobbels. Dit SW1-aardewerk is grotendeels onver-
sierd, afgezien van indrukken op de rand.

Voor grofweg de eerste helft van SW2 levert Swifterbant-S3 
het beste referentiekader (zie De Roever 2004). Dit aarde-
werk is overwegend plantaardig gemagerd en soms ge-
mengd met minerale magering; een minderheid bezit uit-
sluitend minerale magering. Naast H-voegen komen ook 
N-voegen voor. Overige karakteristieken zijn: ronde, pun-
tig-ronde en knobbelbodems; vooral S-profielen, inciden-
teel oortjes en knobbels. Het merendeel van de potten is 
versierd geweest: vooral op de hals/schouder en op de bin-
nenkant van de rand, maar ook wel op en incidenteel onder 
de rand. Vlakdekkende versiering is schaars.

Voor het late SW2 is P14 met laag B de typesite. Het aarde-
werk uit die laag heeft merendeels plantaardige magering, 
gemengd met minerale magering. De bodems zijn rond, 
puntig-rond of vlak. De potten hebben vooral S-profie-
len en incidenteel oortjes en knobbels. Veel potten zullen 
versierd geweest zijn, vooral op en onder de rand, slechts 
incidenteel aan de binnenkant van de rand. Ook versiering 
op de schouder/grootste buikomvang is schaars. Sommige 
potten waren vlakdekkend versierd.

Een onderverdeling van SW2 lijkt mogelijk op basis van de 
jongste ontwikkelingen die De Roever (2004, 74-76) signa-
leerde in het aardewerk van Swifterbant-S3, en P14’s vond-
sten uit laag B. De aanwijzingen zijn nog niet heel sterk – 
daarom gaat een aparte fase (SW3) me toch te ver. Ik zou 
hooguit een onderverdeling in een fase SW2a (ca. 5600/
5500-5300 BP; ca. 4400-4150 cal BC) en een fase SW2b 
(ca. 5300-5100 BP; ca. 4150-3900 cal BC) willen overwe-
gen. Het gaat daarbij meer om verschuivingen dan om wer-
kelijk nieuwe elementen, met één belangrijke uitzondering; 
het optreden van vlakke bodems na ca. 5250 BP. Het mate-
riaal uit laag B is te gefragmenteerd om verder iets over 
vormtrends gedurende SW2 te zeggen. De overige tenden-
sen die typerend lijken voor laat SW2 zijn het vaker voorko-
men van vlakdekkende versiering/oppervlakteruwing, en 
een verschuiving naar vooral versiering onder de rand. Ver-
moedelijk zijn dit MK-invloeden (zie paragraaf 6.3.3).
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INTERMEZZO: EXTERNE INVLOEDEN OP HET AARDEWERK VAN SW, 

EN DE ONTWIKKELING VAN SW NAAR TRB

Vondsten en vindplaatsen die aan SW en Pre-Drouwen toegeschreven kunnen worden, her en der in het 

land, waren al bekend voor de hausse aan publicaties in de jaren ’70 naar aanleiding van de BAI-onderzoe-

ken van vindplaatsen rond Swifterbant (zie voor deze publicaties bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 11; De Roe-

ver 2004, 19-30). SW/Pre-Drouwen in de Noordoostpolder werd pas eind jaren ’80 met zekerheid herkend, 

maar al eerder vermoed (Louwe Kooijmans 1974, 348).

6.1 Invloeden op het SW-aardewerk: inleiding

Aan zuidelijke contemporaine vindplaatsen, vooral in het 
rivierengebied (donken), is vanuit het Instituut voor Pre-
historie van de Rijksuniversiteit Leiden (IPL) onderzoek 
gedaan, vooral vanaf de jaren ’70. Louwe Kooijmans, die 
hierover vaak ook vanuit een brede optiek publiceerde, was 
daarbij de stuwende kracht.
In mijn eerste twee versies voor dit hoofdstuk, geschreven 
in 1992-1993, ging ik tot achter de komma in op de toen 
bekende en aan SW toegeschreven of toe te schrijven vind-
plaatsen en de bijbehorende literatuur, van het Schelde-
gebied tot voorbij de Elbe.1 Daarbij was het aardewerk 
steeds mijn uitgangspunt, omdat dit nu eenmaal de materi-
aalcategorie is die de beste aanknopingspunten biedt voor 
diachrone ruimtelijk-culturele relaties. Ik stelde voorts het 
aardewerk van de omringende culturen van Grossgartach 
tot Vlaardingen in enig detail voor, en besprak hun relatie 
met SW. Mijn ideeën over de inspiratiebronnen voor het 
SW-aardewerk en over de ontwikkeling van SW naar TRB 
weken sterk af van de gangbare opvattingen. In de koppe-
ling van SW aan Ertebølle, destijds een dogma, zag ik een 
grote hinderpaal voor een goed begrip van SW. De geheel 
onderbelichte invloed van de Donauländische Tradition op 
het SW-aardewerk was volgens mij juist cruciaal. Een her-
interpretatie van Kampffmeyers (1991) beeld van Hüde I 
leek mij noodzakelijk voor een betere beoordeling van de 
rol die SW in Nedersaksen heeft gespeeld. Dit was mogelijk 
op grond van mijn bevindingen aangaande P14. Schwabe-
dissen (1979b) was richtingwijzend voor mijn gedachten 
over de ontwikkeling van TRB uit SW.
Aan de hand van onder meer de parallelle Rijnlandse ont-
wikkeling Rössen-Bischheim-Michelsberg construeerde ik, 
aanhakend op een door Kampffmeyer (1991) geïntroduceer-

de term, een Hüde-Swifterbant-fasering (zie paragraaf 5.7, 
zie ook Gehasse 1995, 199; Raemaekers 1999, 112).2 Sinds-
dien heeft het SW-onderzoek grote impulsen gekregen.
– In Raemaekers’ proefschrift over de Swifterbantcultuur 

(Raemaekers 1999), met onder meer beschrijvingen van 
de materiële cultuur van de bekende SW-vindplaatsen 
en de relaties met omringende culturen, kwam veel van 
waar ik over geschreven had eveneens aan bod. Raemae-
kers, die over mijn manuscript kon beschikken, verwees 
er veelvuldig naar. Mijn verwerpen van het ‘Dutch Erte-
bølle-concept’ (zie ook Raemaekers 1997) en mijn bena-
drukken van het belang van de Donauländische Tradi-
tion voor SW vormden twee hoofdpijlers voor zijn SW-
beeld.

– Vervolgens kwamen in korte tijd belangrijke monogra-
fieën uit. Voor Vroeg-SW in het zuidelijke gebied betrof-
fen die de vindplaatsen Hardinxveld-Giessendam-Pol-
derweg en Hardinxveld-Giessendam-De Bruin, opge-
graven door het IPL (Louwe Kooijmans 2001a; 2001b). 
Voor Vroeg-SW in Flevoland is dat het rapport over de 
ROB-opgraving op Hoge Vaart-A27 (Peeters & Hoge-
stijn 2001). Ook verschenen publicaties over de SW/Pre-
Drouwener vindplaats Urk-E4 (Peters & Peeters 2001), 
eveneens opgegraven door de toenmalige ROB, en over 
Emmeloord-J97, met vondsten vanaf Pre-Drouwen en 
jonger (Bulten, Van der Heijden & Hamburg 2002); on-
derzoek dat door het Archeologisch Diensten Centrum 
(ADC) is uitgevoerd.

– Lanting & Van der Plicht (1999/2000) behandelden SW 
en Pre-Drouwen in hun studie over de 14C-chronologie 
van het Neolithicum.

– De Roever (2004) publiceerde gedetailleerd het aarde-
werk van vindplaatsen rond Swifterbant. Evenals Rae-
maekers besprak zij tevens de belangrijkste overige SW-

1 De eerste versie van dit hoofdstuk en een tweede, sterk aangevulde ver-
sie heb ik destijds aan enkele vakgenoten voorgelegd. Louwe Kooijmans 
bekritiseerde beide versies welwillend en zag er aardige elementen in. 
Vooral de gedachte dat SW niet de Ertebølle-variant was waarvoor 
het destijds nog breed gehouden werd, ook door hemzelf, viel bij hem in 
goede aarde. Overigens merkte hij naar aanleiding van mijn tweede 

versie terecht op dat hij door de bomen het bos niet meer zag.
2 Kampffmeyers elegante term Hüde-Swifterbant doet recht aan het feit 

dat het grootste deel van het SW-verspreidingsgebied in Noordwest-
Duitsland ligt. De term is helaas niet door anderen overgenomen, en 
daarom conformeer ik mij verder nolens volens aan de gebruikelijke 
cultuuraanduiding Swifterbant.
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vindplaatsen, en SW in relatie tot de omringende cultu-
ren.

– Raemaekers (2003/04) kwam met een overzicht van de 
belangrijkste vindplaatsen in de Noordoostpolder met 
aardewerk dat hij als Laat-SW beschouwde (en dat vol-
gens mij hoofdzakelijk in Pre-Drouwen thuishoort), en 
met een aangepast overzicht van de diachrone ontwik-
kelingen in de SW-aardewerkkarakteristieken.

– Ook Peeters (2007) ging in op de belangrijkste vroeg-
neolithische vindplaatsen in Flevoland, met prehisto-
risch gedrag en functie als invalshoek.

– Onder Raemaekers staan de vindplaatsen bij Swifterbant 
vanuit het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) 
van de Rijksuniversiteit Groningen opnieuw in de schijn-
werpers, met belangrijke eerste resultaten (Raemaekers 
e.a. 2005).

– Een omvangrijke dissertatie over het vuursteen van de 
vindplaatsen nabij Swifterbant verschijnt binnenkort 
(Devriendt, in voorb.).

– In het Scheldegebied beginnen zich zo langzamerhand 
de contouren van een aparte groep af te tekenen, die als 
de zuidelijkste SW-groep wordt voorgesteld (bijvoor-
beeld Van Roeyen e.a. 1991; Crombé e.a. 2002; 2004; 
Crombé, Perdaen & Sergant 2005; Raemaekers 2003/
04, 29; Crombé & Vanmontfort 2007; Crombé 2010).

Om overlap met eerdere publicaties zoveel mogelijk te ver-
mijden, concentreer ik mij op het gebied boven de grote 
rivieren dat samenvalt met de verspreiding van de TRB-
Westgroep. Ik behandel in het vervolg slechts de twee 
hoofdthema’s waarin mijn eigen bijdrage in de discussie 
een rol heeft gespeeld of speelt (zie ook Gehasse 1995, 199-
200; Bakker 2003, 66-67). Dat zijn ten eerste de invloeden 
op het SW-aardewerk, en ten tweede de ontwikkeling van 
SW naar TRB.

6.1.1 De overdreven Ertebølle-parallel

Al vroeg had Waterbolk (1957a, 88) de spitsronde bodem 
van Schiedam (Modderman 1955c) met het Zuid-Scandi-
navische Ertebølle in verband gebracht. Daarna werd het 
gebruikelijk om in het SW-aardewerk een Ertebølle-variant 
te zien en daarmee SW te beschouwen als ‘Dutch Ertebøl-
le’. De volgende bloemlezing illustreert dit.
– Van der Waals (1972, 167) noteerde voor het SW-aarde-

werk van de kavels H46 (later aangeduid als Swifter-
bant-S21-24) en G42 (naderhand Swifterbant-S2) de 
overeenkomsten met Boberg en Hüde I, en zag parallel-
len in het Franse Roucadour. Hij (ibidem, 167) conclu-
deerde: “Es lassen sich also nicht nur die Spitzboden-
fragmente, sondern auch andere Elemente der Keramik 
der beiden Fundstellen mit der zum Ertebölle-Ellerbek-
Kreis gehörigen Keramik verbinden”. Bovendien signa-

leerde hij enkele versieringsparallellen en een vormover-
eenkomst met de “Grobkeramik der Linienbandkeramik”. 
Geïnspireerd door Van der Waals rekende De Laet (1972, 
198, fig. 67) vervolgens de volgtakgeweibijlen langs de 
Schelde tot Ertebølle.

– Louwe Kooijmans (1976, 255) schreef: “Swifterbant ap-
pears to be essentially a very late member of the northern 
Ertebølle”, ondanks het ontbreken van de kenmerkende 
bootvormige Ertebølle-lampen in SW. Later sprak hij, 
doelend op de Hazendonk, over “a western variant of the 
late Ertebølle Culture” (idem 1981, 105; zie ook idem 
1986, 12; 1987, 238; 1993, 128).

– Lanting & Mook (1977, 47-48, 59) refereerden aan “ear-
ly neolithic groups of Swifterbant type or, in a broader 
sense, of Ertebølle(-like) type”.

– Bakker (1979a, 120) omschreef het aardewerk als “Erte-
bølle-like S-profiled pots”.

– De Roever (1979, 23) maakte in haar invloedrijke artikel 
de volgende balans op: “Although the Ertebølle culture 
in Denmark differs from Swifterbant in other cultural 
aspects, there are many similarities with regard to the 
pottery: the overall shape, the bases, the simple decora-
tion consisting of rows of impressions, the clearly visible 
pattern of pot construction out of coils of clay, the thick 
walls of the vessels and the finishing of the surface. With 
the Ertebølle culture too, there are variations in thick-
ness and quality of the sherds, and also in decoration 
which may be present all over the surface or localized in 
patterns, although such decorated sherds are rare [...]. 
Although the Swifterbant pottery is perhaps more varia-
ble, it can nevertheless be attributed to the same ceramic 
tradition. There is a difference with regard to temper: in 
the Ertebølle ware grit is mainly used as temper, proba-
bly because it was readily available locally. The typical 
oval Ertebølle lamps are absent from Swifterbant”. Even 
verderop sprak zij (ibidem, 25) over “one complex of 
pottery, with some local variations, of a local tradition, 
which for the sake of convenience we could call Ertebøl-
le, in Denmark, Northern Germany and the coastal re-
gions of the Netherlands”.

– In hetzelfde jaar werd de hier veronderstelde relatie nog 
sterker verwoord: “De Roever toonde aan dat het aarde-
werk van de oeverwallen ten nauwste verwant is aan dat 
van de Ertebölle cultuur” (Deckers e.a. 1980, 142).3

Het eerste, beleefd-versluierde tegengeluid kwam van Sta-
pel (1991, 159): “Die Fundplätze des niederländischen Früh-
neolithikums im Rhein-Maas-Deltabereich und in den IJs-
selmeerpoldern um Swifterbant teilen mit Hüde I das 
Schicksal, aufgrund ihrer spitzbodigen Keramik häufig in 
Verbindung mit der dänischen Ertebølle-Kultur interpre-
tiert zu werden”. Zijn scepsis was mede gebaseerd op zijn 
vergelijking van de vuursteenassemblages van SW, Erte-
bølle en Hüde I.

3 Deze opsomming zou nog aangevuld kunnen worden, zie onder meer 
Nielsen 1985, 117; Hogestijn 1990, 174; Fokkens 1991, 95; Bakker 
1992, 92, 95-96; Louwe Kooijmans 1993, 128; Bakker 1994b, 76. 

Raemaekers (1997) die teruggreep op wat ik over de ongelukkige Erte-
bølle-parallel als belemmering voor een goed begrip van SW had opge-
merkt, noemde nog enkele andere auteurs.
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In weerwil van wat eerder beweerd werd, zijn de verschillen 
in technologie, vorm en versiering tussen SW-aardewerk en 
dat van Ertebølle (dat later begint dan SW) aanzienlijk.4, 5

Technologie
De gemiddelde wanddikte van SW-aarderwerk is 8-10 mm. 
Ertebølle-aardewerk is gemiddeld aanzienlijk dikker; 10-15 
mm. De voor Ertebølle zo typische H-voegen met vinger-
topindrukken, niet te verwarren met wat bij ons H-voeg 
genoemd wordt (zie noot 17 bij paragraaf 5.1.3.3), zijn van 
SW onbekend. N-voegen vormen een minderheid in Erte-
bølle-context en lijken daar alleen bij het jongere aardewerk 
aanwezig te zijn. In SW is de N-techniek al in de oudste 
vondstcomplexen geconstateerd. Een wisseling in de N-voe-
gen ter hoogte van de grootste buikomvang/schouder, zoals 
bij aardewerk in de SW-traditie, is bij Ertebølle-potten nooit 
aangetroffen.6 De knobbels op de bodems van Ertebølle 
zijn niet als applique aangezet, wat in SW vaak wel het geval 
is. Ertebølle-aardewerk is niet gepolijst, terwijl dit bij SW-
aardewerk regelmatig voorkomt.

Vorm
De kenmerkende S- en klokvormige Ertebølle-typen, met 
hun zeer laag geplaatste grootste buikdiameter, meestal 
ruim onder de helft van de totale pothoogte, op ongeveer 
eenderde van de pothoogte, hebben nauwelijks SW-paral-
lellen. Bij SW zit de grootste diameter bijna nooit onder de 
helft van de pothoogte en vaak hoger, op ca. drievijfde tot 
tweederde van de pothoogte.
Ertebølle kent geen knobbels of oortjes. De bekende lam-
pen van Ertebølle hebben (zoals al vaak is opgemerkt) geen 
parallellen in SW.

Versiering
Versiering is, afgezien van nagel- en vingertopindrukken 
op de rand, in Ertebølle-complexen veel zeldzamer en ook 
veel minder gevarieerd dan in SW. Zo is bij versierd SW-
aardewerk een horizontale rij rechthoekige of ronde in-

drukken of doorboringen onder de rand vrij gebruikelijk. 
Dergelijke versiering is in Ertebølle zo goed als onbekend.7 
Voorts komt de schouder van Ertebølle-potten niet in aan-
merking voor een simpel, horizontaal versieringsmotief, 
zoals dat van SW bekend is. Versiering op de binnenrand 
ontbreekt in Ertebølle. Omgekeerd is het op Ertebølle-aar-
dewerk geconstateerde net- en guirlande-motief op SW-
potten afwezig. Vlakdekkende versiering komt in Ertebølle 
bij hoge uitzondering voor. Maar de krassen in een ruit-
patroon zijn niet vergelijkbaar met de vlakdekkende versie-
ring van SW. Ook “die plastische wellenförmige Verzie-
rung [de dakpansgewijs geplaatste duimindrukken] und die 
paarweise angesetzte Fingerspitzeneindrücke findet man 
in der Ertebölle-Kultur nicht” (Van der Waals 1972, 167), en 
evenmin de van SW-potten bekende besmeerde of geruwde 
wandoppervlakken. Alleen willekeurig op de potwand ge-
plaatste ovale indrukken zijn zowel in SW als in Ertebølle 
aangetroffen, maar in Ertebølle juist in het meest noord-
oostelijke deel, in Zuid-Zweden, het verst van het SW-ge-
bied verwijderd. Een relatie met SW is daarom hoogst on-
waarschijnlijk.

Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, is het SW-aar-
dewerk in de loop der tijd bovendien onderhevig geweest 
aan telkens nieuwe invloeden vanuit de ‘Donauländische 
Tradition’ die in het Ertebølle-aardewerk niet aanwijsbaar 
zijn.
Hoewel ik nog steeds een beperkt raakvlak zie tussen de 
beide aardewerktradities, die wel degelijk op (beperkte) be-
invloeding lijkt te wijzen, gaat het veel te ver om SW-aarde-
werk als Ertebølle-variant aan te merken.8 Voor het aarde-
werk geldt in feite hetzelfde als voor andere culturele uitin-
gen van SW, waarvoor wel al snel benadrukt werd dat zij 
van Ertebølle afwijken, zoals de vuursteenindustrie en de 
bestaanseconomie.9 Rituele deposities van aardewerk en 
dierlijke resten in natte contexten, bekend van SW, zijn even-
min een Ertebølle-karakteristiek (zie bijvoorbeeld Nielsen 
1986, 242).

4 Voor het Ertebølle-aardewerk heb ik mij gebaseerd op Schindler 1953/
54; 1961; Schwabedissen 1957/58; 1958; 1972; 1981; 1994; Troels-
Smith 1966; Andersen 1973/74; 1978; 1985; 1989; 1994/95; Hul-
thén 1977; Laux 1985; Koch-Nielsen 1986 en Jennbert 1994.

5 Aardewerk komt in Ertebølle vanaf ca. 4700 cal BC (ca. 5800 BP) 
voor (zie bijvoorbeeld Andersen 1973/74, 83; 1994, 13, 42; Nielsen 
1985, 115; Midgley 1992, 13). Het oudste SW-aardewerk dateert 
rond 4900 cal BC (ca 6000 BP).

6 De opmerking van De Roever (2004, 148) dat Ertebølle, SW en TRB 
“in principe op dezelfde manier gevormd zijn”, waarna gesuggereerd 
lijkt te worden dat ook het Ertebølle-aardewerk een wisseling van de 
voegrichting kent, is dan ook misleidend.

7 Enkele voorbeelden levert Hamburg-Boberg 20 (Schindler 1961, Abb. 
3:2, Taf. V:13, 16; Laux 1985, Abb. 9:2).

8 Een raakvlak tussen de twee aangrenzende culturen (zie de versprei-
dingskaart Louwe Kooijmans 2001a, fig. 15.8) zie ik bij de knobbel-
bodems. Weliswaar heeft vooral dit bodemtype tot een veel te sterke 
identificatie van SW met het Ertebølle-aardewerk geleid, maar directe 
parallellen zijn onmiskenbaar aanwezig. Ik denk niet dat het toeval is 
dat het juist de Ertebølle-potten uit het aangrenzende Sleeswijk-Hol-
stein en Jutland zijn die knobbelbodems bezitten zoals die van SW 
(zie Hulthén 1977, 45, fig. 19). Zij wijken nogal af van die van 

Bornholm en Schonen, veel verder verwijderd van het SW-gebied, die 
“coarse, solid and ungainly tap-shaped” zijn (ibidem, 45). Ik ben het 
dan ook oneens met Raemaekers die stelde dat de enige overeenkomst 
tussen de bodems van SW en van Ertebølle de aanduiding is (‘point-
based pottery’) waarbij hij alleen wees op de inderdaad flink afwijken-
de bodems van het Zweedse Ertebølle (zie Raemaekers & De Roever 
2010, 147). Omdat Ertebølle-aardewerk waarschijnlijk pas vanaf ca. 
5800 BP verschijnt, en SW (met knobbelbodems al in de oudste com-
plexen) vroeger begint, verwacht ik dat de knobbelbodems van Erte-
bølle eerder ontleend zijn aan die van SW dan, omgekeerd, die van 
SW aan Ertebølle.

9 Zie voor verschillen in vuursteen van SW en Ertebølle Van der Waals 
1972, 167; Van der Waals & Waterbolk 1976, 7; Louwe Kooijmans 
1976, 255; Lanting & Mook 1977, 48; Deckers 1982, 38; Stapel 
1991, 158-161. Zie voor verschillen in de bestaanseconomie onder an-
dere Lanting & Mook 1977, 48; Louwe Kooijmans 1976, 246; 1986, 
238; 1993, 129; vergelijk ook Schwabedissen 1957/58, 17-18; 1968, 
13, 15; 1979b, 208; 1994, 375- 380; Meurers-Balke 1983, 95; Hoi-
ka 1993, 9, 15, noot 15; Jennbert 1994, 160-162; Gehasse 1995, 
200. Onlangs constateerde Andersen (2010, 175) eveneens dat de ma-
teriële cultuur van SW, inclusief het aardewerk, afwijkt van die van 
Ertebølle.
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Louwe Kooijmans benadrukte terecht het eigen karakter 
van SW (en de periode direct ervoor). Dankzij de vindplaat-
sen bij Hardinxveld-Giessendam is duidelijk geworden dat 
ook in geval van de houten artefacten en de gewei-artefac-
ten de verwantschap met Ertebølle hooguit oppervlakkig is 
(Louwe Kooijmans 2001a, 464-465; 2001b, 522). Voor zo-
ver er wel duidelijke overeenkomsten bestaan (grafgebruik, 
bodemtypen), zijn die eerder algemeen laatmesolithisch 
(denk ook aan het puntbodemaardewerk van Roucadour) 
dan specifiek Scandinavisch (Louwe Kooijmans 2001a, 
466).

6.1.2 De onderschatte invloed van de ‘Donauländi-
sche Tradition’

Hierboven is duidelijk gemaakt dat het Ertebølle-aarde-
werk geen waarschijnlijke inspiratiebron is geweest voor 
SW, niet voor het aardewerk (vermoedelijk zelfs niet voor 
de knobbelbodems) en evenmin voor andere aspecten van 
de materiële cultuur. Wie niet geloven wil dat het SW-aar-
dewerk vrij is gebleven van invloeden van buitenaf, moet de 
blik wenden naar het oosten/zuidoosten en zuiden. Gelijk-
tijdig met SW zijn daar de culturen/groepen aan te treffen 
van de nazaten van de Lineair Bandkeramische Kultuur 
(LBK). Van belang zijn Grossgartach, Planig-Friedberg, 
Rössen en Bischheim. Op Michelsberg (MK), zeker ook re-
levant, ga ik separaat in (zie paragraaf 6.3, vooral 6.3.3). 
Grossgartach is tot in Westfalen te vinden, Planig-Fried-
berg daarnaast ook in Limburg, en de overige culturen tot 
in Nedersaksen en Limburg.10 Om de reeks culturen na de 

LBK aan te duiden, gebruik ik verder de term ‘Donaulän-
dische Tradition’.
Zoals de Duitse onderzoeksgeschiedenis aangeeft, is het 
bepaald niet altijd even gemakkelijk gebleken om Gross-
gartach, Planig-Friedberg, Rössen en Bischheim van el-
kaar te onderscheiden en chronologisch goed te plaatsen, of 
vondstcomplexen betrouwbaar van een cultuuretiket te voor-
zien. De bovengenoemde volgorde is door Duitse onder-
zoekers wel aanvaard, maar afhankelijk van de auteur zijn 
Planig-Friedberg en Bischheim ook wel als respectievelijk 
een vroege en een late Rössener fase beschouwd (zie Lan-
ting & Van der Plicht 1999/2000, 17).11

Ik volg Lanting & Van der Plicht (1999/2000) in hun zeer 
globale dateringen van deze culturen/groepen (zie tabel 
6.1). Zoals eerder gezegd, wijken die af van de algemeen 
aanvaarde, soms aanzienlijk vroegere begin- en einddate-
ringen (vergelijk Lüning 1996, Abb. 1).
Op het eerste gezicht lijkt het aardewerk van SW met dat 
van de bovengenoemde culturen niet veel gemeenschappe-
lijk te hebben.12 De context is ook zo anders: nazaten van 
de inheemse mesolithische bevolking versus afstammelin-
gen van de eerste boeren-kolonisten van de lössgronden in 
de Noordwest-Europese laagvlakte. De in het oog sprin-
gende verschillen worden in het onderstaande genoemd.

Technologie
Zandmagering is zeer gebruikelijk in de Donauländische 
Tradition, maar ook allerlei andere mageringssoorten zijn 
in het aardewerk gesignaleerd. Plantaardige magering werd 
echter nauwelijks toegepast.13 Voor SW, althans voor SW2, 
geldt min of meer het omgekeerde.

10 Een overzicht van Rössener vindplaatsen in Nedersaksen geeft Heege 
(1989, 110-112). Bloemers (1972) publiceerde als eerste Rössener 
scherven uit Limburg. Voor een overzicht van de vondsten in Limburg 
zie Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 17-18. In de Achterhoek 
zijn nabij Aalten enkele scherven gevonden, die eveneens aan Rössen 
zijn toegeschreven (Louwe Kooijmans 1976, noot 44; Lanting & 
Mook 1977, 44; Schut 1981, 107-108, fig. 4). De wanddikte varieert 
tussen 5-10 mm. De versiering, geheel in Furchenstich uitgevoerd, be-
staat uit staande driehoeken op de schouder/hals, met erboven een me-
topenzone met afwisselend en aansluitend blokken verticale en hori-
zontale lijntjes. Het zou gaan om de bovenste helft van een Bauch-
knickgefäss. Volgens Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 17) be-
treft het echter urnenveldenaardewerk uit de Late Bronstijd, en ik 
denk dat zij gelijk hebben.

11 De oudere Duitse literatuur is waarschijnlijk niet alleen voor de bui-
tenstaander een zeer weerbarstige materie, waarin vondstcomplexen, 
groepen en fasen nogal eens van chronologische plaats en Gruppenzu-
gehörigkeit wisselden. Grossgartach is bijvoorbeeld lang als een late 
Rössener groep beschouwd, Bischheim werd daarentegen als een vroege 
Rössener fase gezien (Stroh 1938). Pas vrij laat kwam zicht op de 
juiste chronologische volgorde (Lüning 1967, 135-141; Lüning 1971; 
Goller 1972; Meier-Arendt 1974). Grossgartach werd samen met 
Planig-Friedberg als een vroege fase van Rössen beschouwd (Rössen I; 
Lichardus 1976, 139-141) en Planig-Friedberg als een late fase van 
Grossgartach, met Rössener elementen (Goller 1972, 260; zie ook Mei-
er-Arendt 1974, 1, 11). Naderhand werden Grossgartach en Planig-
Friedberg als separate groepen/fasen beschreven (bijvoorbeeld Spatz 
1994, 24-30, 33; Eisenhauer 1994, 95-99; Müller 1994, Abb. 10; 
Stöckl 1994, 242-246, 251-253). Een overzicht biedt Spatz (1996).
De fasering Rössen I-III is gebaseerd op de aardewerkontwikkelingen 
in het Midden-Duitse Saalegebied, waar het naamgevende grote graf-

veld van Rössen ligt (Lichardus 1976, 74-82; 138-141; 187-188).
Lichardus (1976, 79, 81, 141, Abb. 76-77) stelde Bischheim en Rös-
sen III op één lijn. Zijn fasering is ook voor Rössen buiten Midden-
Duitsland wel toegepast, onder meer voor aardewerk van Hüde I (Li-
chardus 1976, 139-141, 187-189, Abb. 76-77, Taf. 81-83; Kampff-
meyer 1991). Bischheim is echter meestal niet als een late Rössener 
fase of een Rössener Sondergruppe beschouwd, maar als een epi-Rösse-
ner groep, zoals ook nauw verwante zuidelijker groepen, bijvoorbeeld 
Wauwil, Schwieberdingen, Strassburg, Aichbühl, Goldberg en Münchs-
hofen (zie bijvoorbeeld Lüning 1971, 19-33, Abb. 1; Zeeb 1994a, 8; 
Spatz 1994, 30-33; Eisenhauer 1994, 99, Müller 1994, Abb. 10).

12 Mijn observaties voor Grossgartach, Planig-Friedberg en Rössen zijn 
vooral ontleend aan Niquet 1938; Buttler 1938, 44-52, Abb. 21-22, 
Taf. 10-12; Stroh 1938; Brandt 1967, 89-91, Taf. 37-38; Lüning 
1971, 68-72, Taf. 1-8; Goller 1972, 238-240, Taf. 56-62; Behrens 
1972, 270-271, Taf. 49-50; 1973, 51-55; Stehli 1974, 117-118, Taf. 
15:1-10; Günther 1976, 38-43, Taf. 5-16; Lichardus 1976, 70-82, 
Abb. 24-28; Löbert 1976, 174-180, Abb. 9-11; Jürgens 1979, 415-
492, Abb. 3-33; Kuper 1979, 170-200, Taf. 1-53; Dohrn-Ihmig 
1983, 266-267, 271-282, Abb. 30-31; Grote 1989, 57-63, Abb. 11-
12; Spatz 1994, Taf. 10:12; 1996.
Mijn beeld van Bischheim berust hoofdzakelijk op Brandt 1967, 85-
88, Taf. 36; Lichardus 1976, Abb. 28:9; Lüning 1967, 138, 152, 
Taf. 3, 4, 13; 1969/70, 4, 36-49, Taf. 1-12; 1971, 14, 74-77, Taf. 
13B, 15, 15B, 21, 24, 28; 1981, 125-141, Taf. 5-73; Lüning, Schir-
mer & Joachim 1971, 52-80, Tab. 2-3, 5-10, Abb. 6-11.

13 In het als Bischheim beschouwde aardewerk van Ven-Zelderheide (bij 
Gennep) daarentegen is plantaardige magering bij driekwart van de 
scherven vastgesteld (Verscharen & Mooren 1993, 279). Ook in de 
Franse epi-Rössener Menneville-groep, in verband gebracht met de 
epi-Rössener groepen van Entzheim en Bischoffingen, maar ook be-
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schouwd als een Bischheim-faciës (Dubouloz, Illet & Laserre 1982, 
205) komt plantaardige magering voor (ibidem, 197; Dubouloz, La-
serre & Le Bolloch 1984, 114). Het lijkt geografisch gezien wellicht 
meer voor de hand liggend om Ven-Zelderheide, als het inderdaad een 
echt Bischheim-complex betreft, met Bischheim in het Rijnland te ver-
gelijken. Daar is plantaardige magering niet gebruikelijk.
De toewijzing van het aardewerk van Ven-Zelderheide aan Bischheim 
is niet geheel overtuigend. Ongetwijfeld bevatten de scherven van deze 
vindplaats kenmerken die van Bischheim-aardewerk bekend zijn: 
Randkerbung, Ösen, langwerpige en ronde knobbels, een Schulterband 
met halfronde en Doppelstich-indrukken, ingekraste driehoeken, ver-
moedelijk ronde bodems en een wanddikte van bij voorkeur 6-8 mm 
(Verscharen & Mooren 1993, fig. 1; 2:1-9; 3:1-2, 4-6; 5:4-6). 
Maar het aandeel versierde scherven (18 op een totaal van ca. 610) is 
voor Bischheim opvallend laag (ibidem, 279, 282). Terecht merkten 
de auteurs op dat plantaardige magering in Bischheim verre van ge-
bruikelijk is en dat de voor Bischheim kenmerkende Furchenstich ont-
breekt (ibidem, 279, 285). De ingekraste driehoekversiering (ibidem 

fig. 2:6-7) doet voor Bischheim wel erg onbeholpen aan en de half-
ronde indrukken op een wandscherf (ibidem, fig. 2:9) zijn opvallend 
achteloos geplaatst. Nagelindrukken komen naar verhouding vaker 
voor dan elders in Bischheim gebruikelijk is. Parallellen voor de scherf 
met gaatjes onder de rand, “een buitenbeentje” (ibidem, 279, 281, fig. 
2:4), zijn in Bischheim bij mijn weten niet te vinden. Hier komt bij 
dat een fragment van een bakplaat met nagelindrukken op de rand 
(ibidem, fig. 3:7) in een Bischheim-complex problematisch is. Zou het 
een vindplaats kunnen zijn uit de overgang naar MK, met zware 
SW-invloeden; letterlijk een grensgeval?

14 Zie voor de verschillende typen binnen Grossgartach, Planig-Friedberg 
en Rössen bijvoorbeeld Goller 1972, 235-236, 240, 243, 245, 259-262.

15 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat in de context van een 
Bischheim-complex te Kärlich nabij Koblenz: ”Bei dem Fragment 
Abb. 11,3 ist deutlich zu erkennen, dass mit den Daumen und Zeige-
finger zunächst tief in die Gefässwand gekniffen und in diese Vertie-
fungen dann der Ösenkörper eingedrückt wurde” (Lüning, Schirmer 
& Joachim 1971, 75).

Michelsberg
Bischheim
Rössen
Planig-Friedberg
Grossgartach

ca. 5300-4700
ca. 5400-5300
ca. 5750-5400
ca. 5800-5750
ca. 6100-5800

BP

ca. 4200-3600
ca. 4300-4200
ca. 4600-4300
ca. 4700-4600
ca. 5000-4700

cal BC

Tabel 6.1 – Zeer globale datering van Grossgartach, Planig-
Friedberg, Rössen, Bischheim en Michelsberg, gebaseerd op 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000.

De H-voeg, zo gewoon in SW, is bij de genoemde culturen 
niet opgemerkt. Vaak is daar de grondstof zo fijn, en de 
maakwijze zo zorgvuldig, dat de voegen onzichtbaar zijn. 
Het aardewerk uit de Donauländische Tradition is doorgaans 
dunwandiger, zorgvuldiger geglad en gepolijst en van veel 
betere kwaliteit.

Vorm
Naast het voor de Donauländische Tradition kenmerkende 
brede scala aan typen, nooit voorzien van knobbelbodems, 
steekt het ogenschijnlijk weinig gevarieerde servies van SW 
karig af.14

Versiering
De grotendeels vlakdekkende versiering (‘Teppichmuster’) 
en de ingewikkelde motieven van Grossgartach, Planig-
Friedberg en vroege Rössener fasen, en ook veel Bischheim-
motieven, komen op SW-aardewerk niet voor. Incrustatie, 
naast de zeer gebruikelijke witte ook wel eens in rode vari-
ant, werd in SW niet of nauwelijk toegepast (P14’s Ösenbe-
cher is een uitzondering, als het geen import is). Versiering 
is bij SW veel minder belangrijk, en in SW1 in de IJssel/
Vecht/Eem-groep op randindrukken na zelfs afwezig.

Functie
Het beeldbepalende aardewerk van de Donauländische Tra-
dition is vooral uit graven afkomstig. Daarentegen spelen 
potten geen enkele rol in het SW-grafritueel. Rituele depo-

sities, waarvoor SW enkele voorbeelden levert, zijn juist bij 
die andere culturen ongebruikelijk.

Bij nader inzien vallen echter ook veel overeenkomsten op.

Technologie
Het is gebruikelijk om SW als dikwandig voor te stellen, 
terwijl bijvoorbeeld Rössen als uitgesproken dunwandig 
geldt. Maar de verschillen in wanddikte zijn niet zo uitge-
sproken, zeker niet als alleen het nederzettingsaardewerk 
met elkaar vergeleken wordt, en nog minder als daarbij ge-
let wordt op de typen met goede parallellen in SW (zie hier-
onder). Van bijvoorbeeld het (kwartsgemagerde) Rössener 
nederzettingsaardewerk van Inden 1 (nabij Aken) bezit ruim 
driekwart een wanddikte groter dan 5 mm, terwijl bijna 
eenderde dikker is dan 8 mm (Kuper 1979, 193; zie mijn 
fig. 6.1:23-32). Het op randindrukken na onversierde ne-
derzettingsaardewerk van een Rössener vondstcomplex bij 
Kalefeld (Nedersaksen) met vooral Kugeltöpfe, heeft een 
geringe tot gemiddelde hoeveelheid magering van zand, 
zandsteen en chamotte en een partikelgrootte van 0,5-3 mm. 
Dit aardewerk is met 7-14 mm uitgesproken dikwandig (Lö-
bert 1972, 175, 179, Abb. 10-11; zie fig. 6.1:14-21). Verge-
lijkbare wanddikten heeft de Rössener Grobkeramik van 
Obernjesa (Nedersaksen; Grote 1989, 57, Abb. 11; zie fig. 
6.1:22).
Voor zover bij SW-potten de N- of Z-techniek is toegepast, 
is de constructietechniek dezelfde als voor potten van de 
Donauländische Tradition, met een omkering in de voeg-
richting ter hoogte van de overgang van grootste buikom-
vang naar schouder.
Vlakke bodems, in Bischheim wat minder zeldzaam dan in 
Rössen (hoewel lang niet zo gangbaar als ronde bodems, 
althans in het Rijnland), zijn soms opgebouwd uit twee op 
elkaar gedrukte schijven (Lüning, Schirmer & Joachim 
1971, Abb. 10:19). Voor P14 is dat bij Pre-Drouwen en bij 
laat SW2 eveneens vastgesteld.
De aanhechtingstechniek van de in de Donauländische Tra-
dition zeer gebruikelijke Ösen en knobbels is identiek aan 
die van SW: de potwand onder de Öse of knobbel is ingekne-
pen, om de appliques een beter houvast te verschaffen.15
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Fig. 6.1 – Inspiratiebronnen voor SW: aardewerk uit de Donauländische Tradition. Grossgartach uit Bochum-Kirchharpen (1-2) 
en Mülhausen (3); Grossgartach/Planig-Friedberg uit Hambach 260 (4-13) en Rössen uit Kalefeld (14-18). Eventuele versiering 
niet weergegeven. Schaal 1:3. Naar: Brandt 1967, Taf. 38 (1-2); Goller 1972, Taf. 56 (3); Dohrn-Ihmig 1983, Taf. 30-31 (4-13); 
Löbert 1976, Abb. 10-11 (14-18).
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(Fig. 6.1 – vervolg) Rössen uit Kalefeld (19-21), Obernjesa (22) en Inden 1 (23-32). Eventuele versiering niet weergegeven.  
Schaal 1:3. Naar: Löbert 1976, Abb. 10-11 (19-21); Grote 1989, Abb. 11 (22); Kuper 1979, Taf. 8-10, 26, 36-37, 41, 44 (23-32).
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(Fig. 6.1 – vervolg) Rössen uit Deiringsen (33) en Wiesbaden-Schierstein (34-36); Bischheim uit Bochum-Hiltrop (37), Bochum-
Altenbochum (38-45), Monsheim (46) en Schwalheim (47). Eventuele versiering niet weergegeven. Schaal 1:3. Naar: Günther 
1976, Taf. 16 (33); Lüning 1971, Taf. 4, 11 (34-36, 46); Brandt 1967, Taf. 36 (37-45); Lüning 1969/70, Taf. 4 (47).
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(Fig. 6.1 – vervolg) Bischheim uit Schwalheim (48), Dingsheim (49), Kärlich (50), Monsheim (51-52, 54-55) en Mundolsheim 
(53). Eventuele versiering niet weergegeven. Versierd Rössen uit Deiringsen (56) en versierd Bischheim uit Mundolsheim (57), Holz- 
heim (58) en Schwalheim (59-63). Schaal 1:3 (48-62) en schaal 1:6 (63). Naar: Lüning 1969/70, Taf. 1, 3-4, 6 (48, 59-63); 
Lüning 1971, Taf. 11, 12, 21-24 (49, 51-55, 57-58); Lüning, Schirmer & Joachim 1971, Abb. 9 (50); Günther 1976, Taf. 11 (56).
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Vorm
Het aardewerk van Grossgartach wordt gedomineerd door 
Bauchknickgefässe, geen type dat directe associaties op-
roept met SW. Eén van de zeer zeldzame, reconstrueerbare 
vroege SW-potten, die van Bronneger-Voorste Diep, is af-
gaande op de 14C-datering (OxA-2908: 5890±90 BP) ge-
lijktijdig met Grossgartach. Sterke vormverwantschap met 
Grossgartach blijkt wel degelijk als deze pot wordt vergele-
ken met meer gestroomlijnde varianten van het Bauchknick-
gefäss (zie fig. 6.1:2-3).16 Ook voor het SW1-aardewerk van 
Hoge Vaart-A27 zijn goede vormparallellen voorhanden, in 
Grossgartach en in Planig-Friedberg (vergelijk Haanen & 
Hogestijn, 2001, fig. 6:1-14 met vormen van (vermoedelijk) 
Grossgartach (mijn fig. 6.1:1) en met aardewerk uit een late 
fase van Grossgartach en vooral vroeg Planig-Friedberg, 
zie fig. 6.1:4-13).

De meest gangbare SW2-potten, middelgrote tot grote pot-
ten met een meer of minder geprononceerd S-profiel en een 
grootste diameter op de helft tot tweederde van de pot-
hoogte, zijn in vorm (en wanddikte) nauw verwant aan de 
Kugeltöpfe, bauchige Töpfe en Vorratsgefässe van Planig-
Friedberg, Rössen en Bischheim (vergelijk De Roever 2004, 
fig. 7, 9-25 met de meeste voorbeelden in mijn fig. 6.1). 
Kugeltöpfe (met randdiameters groter dan 15 cm, zie onder 
meer fig. 6.1:34) hebben bolle vormen met een S-profiel en 
vrij steile tot meer uitstaande randen. De randdiameter is 
ongeveer even groot als, of kleiner dan, de grootste buik-
diameter. De grote Vorratsgefässe (zie fig. 6.1:47 en 63) en 
bauchige Töpfe (zie fig. 6.1:23), met licht tot sterk uitstaan-
de randen, werken slanker. De grootste buikdiameter zit bij 
deze typen eveneens op de helft of op tweederde van de 
pothoogte. Zij zijn, evenals hun SW-tegenhangers, bijna al-
tijd onversierd, op randindrukken en knobbels of oortjes 
na.
Het regelmatig in SW optredende type met een bollige on-
derzijde en een vrij abrupte overgang naar een concaaf bo-
vendeel bezit parallellen in Planig-Friedberg, Rössen en 
Bischheim (vergelijk bijvoorbeeld De Roever 2004, fig. 
24a, e met mijn fig. 6.1:7, 13, 32 en 50). Potten met een ci-
lindrische hals, van SW bekend, komen tevens in de Donau-
ländische Tradition voor (zie fig. 6.1:49). Voor de scherp 
omknikkende randen, die soms in SW gesignaleerd zijn, 
zijn voorbeelden aanwezig in Bischheim (vergelijk De Roe-
ver 2004, fig. 17k met mijn fig. 6.1:40-42).

De kleinere SW-potten zijn vaak gemodelleerd naar de bo-
ven beschreven vormen. De overige SW-typen hebben pa-
rallellen in Kugelbecher (zoals Kampffmeyer (1991, 252) al 
opmerkte), in Schüsseln mit geschweifter Wandung (verge-
lijk De Roever, fig. 14f met mijn fig. 6.1:24) en in bolvor-
mige en schuinwandige Schüsseln (zie mijn fig. 6.1:38-39). 
Het steilwandige miniatuurbekertje van P14 (fig. 5.16:679) 
heeft een evenknie in (vermoedelijk) Bischheim (zie fig. 
6.1:37).

De meeste SW-potten zullen wel ronde bodems gehad heb-
ben, evenals het meeste aardewerk van de Donauländische 
Tradition. In Bischheim komen vlakke bodems, zowel met 

als zonder standvoet, vaker voor dan voorheen. Dergelijke 
vlakke bodems zijn ook van laat SW2 en Pre-Drouwen be-
kend.

In SW zijn knobbels en oortjes weliswaar veel zeldzamer 
dan in de Donauländische Tradition (zie de vele voorbeel-
den in fig. 6.1), maar zij hebben dezelfde vormen en zitten, 
voor zover te beoordelen is, op dezelfde posities.

Versiering
Lijkt in Grossgartach Randkerbung behalve op schaal- en 
komvormen nog niet of nauwelijks toegepast te zijn, in Pla-
nig-Friedberg is het gebruikelijk op alle typen, en dat blijft 
zo tot in Bischheim. Randkerbung, en dan vooral de afge-
zwakte variant in de vorm van nagelindrukken op de rand, 
is ook in SW vrij algemeen. Binnenrandversiering, bijvoor-
beeld in Swifterbant-S3 algemeen, is met name in Rössen 
een bekend verschijnsel (zie fig. 6.1:56).
In Bischheim is versiering schaarser geworden, afgezien van 
Randkerbung (op 35-75% van de randscherven). De ove-
rige versierde scherven vormen minder dan 10% van het 
totaal (zie bijvoorbeeld Lüning, Schirmer & Joachim 1971, 
Tab. 9). SW2 bezit eveneens een dergelijk laag aandeel ver-
sierde scherven.

In SW2 is de schouder een voor versiering gebruikelijke lo-
catie. Vergelijkbaar eenvoudige motieven, soms een Me-
topenmuster (veldjes), vaker een Schulterband bestaande 
uit een enkele, soms dubbele rij ronde of rechthoekige in-
steken, zijn bij Bischheim geliefd (zie fig. 6.1:59-60). Hoe-
wel die Schulterband, anders dan bij SW, dikwijls uit een 
horizontale diepsteeklijn bestaat, zijn incidenteel korte, 
verticaal ingedrukte, losse insteken op de schouder aange-
bracht (zie fig. 6.1:61). Zij vormen een evenbeeld van de 
meest voorkomende schouderversiering binnen SW2. Na-
gelindrukken, zoals in SW, zijn ook wel op schouders van 
Bischheim-aardewerk te vinden, zij het sporadisch (zie bij-
voorbeeld Lüning, Schirmer & Joachim 1971, Abb. 8:17, 
22, 10:4, 11:12-13).
De voor SW incidentele versiering van schuine banen van 
twee of drie rijen ronde indrukjes doet sterk denken aan 
een Bischheim-motief (vergelijk De Roever 2004, fig. 23s 
met mijn fig. 6.1:62).
Oppervlakteruwing in de varianten die van SW bekend zijn 
(zie paragraaf 5.1.2.1), is in de Dounauländische Tradition 
regelmatig op grover aardewerk opgemerkt, in elk geval 
vanaf Rössen (zie fig. 6.1:57-58, 63).
Kerbung op een langwerpige knobbel, zoals op P14 (fig. 
5.1:59), is op aardewerk van Grossgartach gesignaleerd 
(mondelinge mededeling J. Lüning). Overigens hebben 
veel Ösen op Rössener en Bischheim-potten dit kenmerk 
ook. De op de knobbel gerichte versiering die de genoemde 
scherf van P14 toont, is binnen de Donauländische Tradi-
tion een normaal verschijnsel.

16 Een vermoedelijk aanmerkelijk jonger maar, op de knobbels na, fraai 
SW-tegenvoorbeeld voor de pot van Bronneger-Voorste Diep levert 
Hüde I (zie Kampffmeyer 1991, Taf. 37: Fnr. 9125).
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Het is voor mij volstrekt duidelijk dat er een directe relatie 
bestaat tussen het SW-aardewerk en dat van de Donaulän-
dische Tradition. De parallellen zijn immers niet alleen van 
algemene aard, maar ook soms in detail frappant. Zij wij-
zen op eeuwenlange onderlinge contacten. Dat SW hierbij 
eerder de ontvangende partij dan de inspiratiebron is ge-
weest, is aannemelijk.17

De SW-bevolking had kennelijk geen behoefte aan een 
breed aardewerkspectrum met ‘special purpose’-typen die 
in de Donauländische Tradition vooral van graven bekend 
zijn.18 Men kopieerde juist de typen die dienden voor het 
praktische, dagelijkse gebruik; typen die veel minder ‘cul-
tureel beladen’ waren.19 Wel gaf men er een eigen invulling 
aan, die behalve in het meestal weglaten van knobbels en 
oortjes, tot uitdrukking komt in de schaarse versiering, an-
dere versieringsaccenten, en in knobbelbodems (die welis-
waar sterk in het oog springen, maar waarschijnlijk minder 
gebruikelijk waren dan ronde bodems). Hierbinnen is een 
echo van ontwikkelingen in de zuidoostelijk aangrenzende 
streken te zien. Dat valt bijvoorbeeld af te leiden uit het op-
treden van schouderversiering in SW2, waarschijnlijk een 
Bischheim-invloed. Ook het spaarzame optreden van min-
der vloeiende schouder/halsovergangen is aan Bischheim/
MK-ontwikkelingen te relateren. De oppervlakteruwing 
die wat later in SW algemener wordt, is eveneens te zien als 

een MK-impuls (waarin oppervlakteruwing meer voor-
komt dan in Bischheim of Rössen).

Zoals gezegd, heeft het SW-aardewerk nadrukkelijk een ei-
gen karakter, gebaseerd op keuzes binnen de eigen cultu-
rele context.20 Naast ontvankelijkheid voor nieuwe elemen-
ten, is een zeker conservatisme kenmerkend. Nieuwe mode-
impulsen, van binnenuit of van buiten, hebben wel geleid 
tot aanvullingen op het vormen- en versieringsrepertoire, 
maar veel oude karakteristieken bleven zeer lang behouden. 
SW is als het ware een spons geweest voor zuidoostelijke 
culturele invloeden.21 Dit geldt zeker voor SW2 met zijn 
van Planig-Friedberg en Rössen afgeleide Kugeltöpfe, bau-
chige Töpfe en Vorratsgefässe. Deze typen bleven vervol-
gens, in essentie ongewijzigd, gangbaar tot in Pre-Drou-
wen.

Het hoeft helemaal niet te verrassen dat het SW-aardewerk 
zoveel raakvlakken heeft met dat van de Donauländische 
Tradition. Allerlei importen uit de gebieden van waaruit de 
neolithische impulsen (graan, vee) gekomen moeten zijn, 
zijn immers allang bekend, en al eerder aan SW verbonden, 
als eerste door Van der Waals (1972). Dat geldt bijvoor-
beeld voor hohe durchlochte Schuhleistenkeile, durchloch-
te Breitkeile, en natuurstenen bijlen met ronde of ovale 
doorsnede.22 Van der Waals (1972, 161-162, Abb. 61) heeft 

17 Ik heb mij voor de overeenkomsten tussen SW en de Donauländische 
Tradition voor wat SW betreft, beperkt tot de IJssel/Vecht/Eem-groep, 
maar voor de zuidelijke SW-groepen is de situatie niet wezenlijk an-
ders. Voor de Rijn/Maas-groep is duidelijk dat gedurende SW1 de 
contacten ver zuidelijk reikten (Louwe Kooijmans 2001a, 459-460; 
fig. 15). De Ösenbecher van Hardinxveld-Giessendam-De Bruin 
(Raemaekers 2001b, fig. 5.4a) heeft weliswaar een evenknie in Gross-
gartach (Goller 1972, Taf. 57:4), maar is samen met enkele andere, 
opvallend versierde scherven in verband gebracht met de Henegouwse 
Groupe de Blicquy. Die is gelijktijdig met, en verwant aan Gross-
gartach, en eveneens op LBK terug te voeren. Mogelijk is het jongste 
Blicquy nog contemporain met Planig-Friedberg en vroeg Rössen (zie 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 16, 46). Impulsen voor de 
SW-aardewerktraditie vanuit zuidelijke richting, vanuit België en 
Noord-Frankrijk, via de (vermoede) Schelde-groep van SW, zijn dus 
goed denkbaar en zouden de invloed van de Donauländische Tradi-
tion op SW alleen maar onderstrepen.

18 Het is echter niet uit te sluiten dat dergelijke typen wel als (zeldzame) 
importen met hoge status in SW-context gecirculeerd hebben. Ook de 
Ösenbecher van Hardinveld-Giessendam-De Bruin en P14, en de 
Bischheim-importen in Hüde I kunnen importen met hoge status ge-
weest zijn, zie ook bijlage E, paragraaf E.1 en noot 15 aldaar.

19 Ik wil echter niet beweren dat alle potvormen van SW te herleiden zijn 
tot de Donauländische Tradition. Zo kunnen de wat primitief ogende, 
zakvormige potten uit SW1 (Raemaekers 2001a, fig. 5.4a, 5.5; 
2001b, fig. 5.10a, 5.11) een autochtone traditie zijn. Mogelijk zijn die 
typen terug te voeren op een ouder ‘ceramisch Mesolithicum’, en waren 
lederen zakken de inspiratiebron.

20 Het eigen karakter blijkt bijvoorbeeld ook uit het vroege optreden van 
vlakdekkende vingertopversiering in de Rijn/Maas-groep, een karak-
teristiek die vervolgens lang typerend blijft voor dat gebied (Raemae-
kers 2001a, 116).

21 Een pot als van Bronneger-Voorste Diep zou in een jonger SW-vondst-
complex als Swifterbant-S3 niet uit de toon vallen. Hetzelfde geldt 
voor het aardewerk van Hoge Vaart-A27 (afgezien van de magerings-
keus). Het SW-standaardtype, afgeleid van general purpose-typen uit 
Planig-Friedberg en Rössen, bleef tot in Pre-Drouwen gangbaar. Ver-

siering op de rand is ook zeer lang een standaardelement gebleven.
22  Voor een overzicht van de in SW gangbare bijl- en disseltypen, hun 

relatie met de verschillende Donauländische culturen en een bespreking 
van hun verspreidingsbeeld binnen Nederland zie Raemaekers 1999, 
102-106, fig. 3.35-36, Tab. 3.45. Zie voor hohe durchlochte Schuh-
leistenkeile en Breitkeile ook Van der Waals 1972, zie verder Beuker 
e.a. 1992, 22 en voor een aanvullend kaartbeeld Schwabedissen 
1994, Abb. 20-21.
Volgens Goller (1972, 241, 251; zie ook Meier-Arendt 1974, 12; Lou-
we Kooijmans 1993, fig. 13 en vergelijk Raemaekers 1999, 103, tab. 
3.45) zijn de hohe durchlochte Schuhleistenkeile niet typisch voor Rös-
sen, maar voor Grossgartach. Behrens (1972, 272-273) achtte ze wel 
kenmerkend voor Rössen. Een fragment van een durchlochte Breitkeil 
is in 1977 bij de opgravingen bij Swifterbant gevonden (Louwe Kooij-
mans 1976, noot 110, zie ook 247). Wellicht wijzen ook flache Schuh-
leistenkeile en Plättbolzen uit onze streken op Grossgartach- en Rösse-
ner importen. Flache Schuhleistenkeile zijn echter ook aan LBK toe te 
schrijven (Schut 1991, 61). Van der Waals (1972, 153) associeerde 
Plättbolzen met late LBK. Zij worden daarnaast ook in Rössener con-
text aangetroffen, en komen tevens in Noord-Nederland voor (Fok-
kens 1991, 93, zie ook 95). Zij zouden dus ook in SW-context te ver-
wachten zijn.
Op P14 zijn in laag B twee snededelen van geslepen bijlen van kwart-
siet en biotiet gevonden (zie Aalbersberg 1995, tab. 4b), met afgeplat-
ovale doorsnede en sterk afgevlakte zijkanten (zie bijlage L, paragraaf 
L.6.1 en fig. L.6.2). Een complete Walzenbeil met ovaalronde door-
snede, van kwartsitische zandsteen, is van Schokkerhaven-E171 (de 
voortzetting van het rivierduin van E170) afkomstig (Hogestijn 
1986b, 51, fig. 30). Als losse vondsten zijn zij in ons land relatief tal-
rijk. Ook deze typen komen voor het eerst in Rössener context voor, 
maar zijn zeker voor MK kenmerkend (Stroh 1938, 5; Brandt 1967, 
133-140; Hoof 1970, Tab III; Behrens 1972, Taf. 49:3; 1973, 58; 
Schut 1988, fig. 5; 1991, 9,16; Fokkens 1991, fig. 20; zie ook Louwe 
Kooijmans 1976, 245; Bakker 1979a, 86). Louwe Kooijmans (1974, 
19 en noot 52) waarschuwde echter tegen het blindelings dateren van 
de Fels-Rundbeile en Fels-Ovalbeile in de periode voor de Drouwener 
TRB, omdat ze ook later nog lijken voor te komen.
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tevens gewezen op de volgtakgeweibijlen en legde indirect 
een relatie met SW. Ook dit is een artefacttype met wortels 
in de Donauländische Tradition.23 Deckers (1982, 39) zag 
in het algemeen overeenkomsten tussen SW- en Rössener 
en Bischheim-vuursteenassemblages, zoals Stapel (1991, 
161-164, 166-167) na hem, hoewel er ook verschillen wer-
den opgemerkt.24

Inmiddels hebben Raemaekers (1997; 1999) en De Roever 
(2004, 151-152, 157) mijn conclusies met betrekking tot 
beïnvloeding door met name Rössen en Bischheim aan-
vaard (zie ook Raemaekers & De Roever 2010, 146).25 Lou-
we Kooijmans is nog niet zo overtuigd (mondelinge mede-
deling zomer 2010; vergelijk Louwe Kooijmans 1993, 129). 
Lüning zag echter, vanuit zijn Rijnlandse perspectief, in het 
SW-aardewerk dezelfde echo’s van de Donauländische tra-
dition, die ik beschreven heb.26

6.2 Het begin van TRB door Nederlandse ogen

Lang was onbekend welke cultuur direct aan de megalithi-
sche fase van de TRB-Westgroep voorafging. Er werd ge-
speculeerd over een oudere, non-megalithische TRB-fase 
alhier, zoals in de TRB-Noordgroep, zonder dat deze con-
creet gestalte kreeg. Zo had Lüüdik-Kaelas (1955, 73) een 
scherp oog voor de verschillen tussen het aardewerk en de 
megalithische graven van Drouwen enerzijds en die van de 
TRB-Noordgroep anderzijds. Vanwege die verschillen dacht 
zij aan een inheemse non-megalithische TRB-fase, vooraf-
gaand aan de Drouwener fase. Voor zo’n vroege fase zag zij 
(naar mijn mening terecht) aanwijzingen, zoals de pot van 
Neede (zie noot 65 bij paragraaf 5.6). Haar argumenten 
vonden enige weerklank (Lanting & Mook 1977, 76-77; 
Hogestijn 1990, 177-178). De gedachte aan een non-mega-
lithische fase in de TRB-Westgroep leek dichterbij te ko-
men met de ontdekking van een klein vondstcomplex nabij 
hunebed D20-Drouwen. Dit scheen stratigrafische en ook 
typologische argumenten te verschaffen voor een ‘pre-Drou-
wen faze’ (Van Giffen & Glasbergen 1964, 44-47, fig. 3-6). 
Bakker (1979a, 115-118) maakte echter duidelijk dat er 
geen stratigrafisch bewijs is dat de genoemde vondsten ou-
der zijn dan het hunebed, en dat het waarschijnlijk is dat zij 
tot de (laat-) Havelter fase behoren.

Voor het ogenschijnlijk abrupte verschijnen van de TRB-
Westgroep werd sindsdien immigratie vanuit de TRB-Noord-

groep als meest plausibele verklaring aangevoerd, al werd 
soms ruimte gelaten voor een mogelijke inbreng van de in-
heemse Swifterbantbevolking (bijvoorbeeld Van Giffen & 
Glasbergen 1964, 46; Louwe Kooijmans 1976, 275; Bakker 
1979a, 115; 1992, 92; 1994b, 76; Fokkens 1991, 27, 100). 
Lang ontbraken 14C-dateringen tussen 5200 en 5000 BP 
(ca. 4000-3800 cal BC), wat als een structureel gegeven 
werd opgevat, en als een aanwijzing voor een bevolkings-
breuk en een hiaat tussen SW en de TRB-Westgroep (Wa-
terbolk 1983/84, 280-281).

Hogestijn (1990, 171-172) meende aanvankelijk dat het door 
hem onderzochte SW-complex te Schokkerhaven-E170 zou 
dateren tussen 5000 en 4800 BP (ca. 3800-3650 cal BC). 
Dat impliceerde een late SW-fase, en nog maar een klein 
hiaat tussen SW en de TRB-Westgroep. Vanwege verschil-
len tussen de TRB-Westgroep en de TRB-Noordgroep, 
dezelfde die Lüüdik-Kaelas had gesignaleerd, pleitte Ho-
gestijn voor bewoningscontinuïteit. Op grond van de afwe-
zigheid van TRB-kenmerken in Schokkerhaven-E170, en 
uitgaande van zijn (onhoudbare) datering van het vondst-
complex van E170 (zie bijlage D), concludeerde hij dat de 
SW/TRB-overgang het resultaat was van snelle accultura-
tie door de inheemse SW-bevolking, onder sterke invloed 
van de TRB-Noordgroep (ibidem, 177-178).

Inmiddels is het tijdsgat in 14C-dateringen tussen het ‘klas-
sieke’ SW van Swifterbant-S3 en de Drouwener TRB ge-
dicht, vooral met 14C-dateringen van P14 en andere vind-
plaatsen in de Noordoostpolder (deze studie; Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000; Raemaekers 2003/04). Over het 
etiket, SW of TRB, dat op de ontwikkelingen tussen ca. 
5100 BP en 4650 BP (ca. 3900-3400 cal BC) geplakt zou 
moeten worden, bestaat nog een controverse (en dat heeft 
meteen ook consequenties voor de beeldvorming aangaan-
de sociale, economische en ritueel-religieuze aspecten).

Ik heb in paragrafen 5.4 en 5.5 de stellingname van Lan-
ting & Van der Plicht (1999/2000, 22-24, 32, 62; vergelijk 
Lanting & Mook 1977, 76-77) al uitgebreid besproken, en 
hun argumenten zoveel mogelijk weerlegd. Ik breng nog 
even kort hun standpunt in herinnering: “De TRB-West-
groep is niet lokaal ontwikkeld, maar dankt zijn ontstaan 
aan migratie vanuit Noord-Duitsland en/of Denemarken” 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 62). Van een Pre-Drou-
wener fase was volgens hen geen sprake. Het aardewerk dat 
als bewijs is aangevoerd, zou niets anders zijn dan Laat-SW, 

23 De oudste voorbeelden van volgtakgeweibijlen zijn terug te voeren op 
Rössen en Laat-LBK (Behrens 1973, 55; Lanting & Mook 1977, 56, 
zie ook Louwe Kooijmans 1976, 245; Clason 1983, 120-121; Lanting 
1986, 48; Fokkens 1991, 95, 97).

24 Een specifieke overeenkomst bestaat in de dubbelzijdig oppervlakte-
geretoucheerde vuurstenen pijlpunten. Deze zijn typisch voor Rössen. 
Hun vorm is (soms wat onregelmatig) gelijkzijdig-driehoekig, hoog-
driehoekig met een convexe basis, of druppelvormig (Goller 1972, Taf. 
48:3-5; Behrens 1973, 58; Meier-Arendt 1974, 12). Dit type is nog 
in MK gangbaar (Fourny e.a. 1987, 53, Fig. 15:18; Beck 1959, 259, 
Abb. 1:7; Boecking 1974, 45-46; Willms 1982, 24-27). Op P14 zijn 
zij niet alleen uit stratigrafisch onbetrouwbare context afkomstig, maar 

ook uit lagen A-C van wp. 89-17 (zie paragraaf L.5.1, fig. L.5.3-5.5).
25 Zoals eerder opgemerkt, mocht Raemaekers beschikken over mijn eerste 

versies van de voorafgaande paragrafen. Destijds waren behalve Bron-
neger-Voorste Diep nog geen SW1-vondstcomplexen bekend. Terecht 
merkte De Roever (2004, 152) op dat de vroege complexen die later 
bekend werden, ouder zijn dan Rössen. Daarom ben ik hierboven ook 
ingegaan op relaties met Grossgartach en Planig-Friedberg. De Roever 
(2004, 152) zag overigens in de SW-aardewerkontwikkeling nog 
steeds een belangrijke rol weggelegd voor Ertebølle.

26 Lüning presenteerde zijn ideeën over Donauländische invloeden in 
SW in een lezing tijdens de ‘Workshop Early Pottery Traditions in the 
Lower Rhine Area’ te Leiden, in februari 2007.
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of geïmporteerd uit Nedersaksen of Westfalen, of van late-
re datum zijn. In het ontstaan van TRB1, het begin van de 
Drouwener fase, zagen Lanting & Van der Plicht geen rol 
weggelegd voor SW. Een verklaring voor het kennelijk ‘ver-
dampen’ van SW gaven zij niet.
Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 32) waren voorts van 
mening dat de verschillen tussen het aardewerk dat ik als 
Pre-Drouwen heb beschouwd, en dat van de vroegste TRB-
Westgroep (lees: TRB1) aanzienlijk groter zijn dan de ver-
schillen tussen het aardewerk van TRB1 en dat van Fuchs-
berg/Troldebjerg. Dit is een stevige uitspraak als bedacht 
wordt dat ons beeld van TRB1 slechts berust op een handvol 
losse vondsten en een paar potten uit enkele hunebedden 
(Brindley 1986b, 94-95). Er is nog geen enkel TRB1-neder-
zettingscomplex bekend. De typen en versieringswijzen die 
binnen zo’n TRB1-nederzettingsinventaris te verwachten 
zijn (naast wat Brindley (ibidem, 94-95) noemde), zijn on-
der meer trechterbekers met buikfranje (in groeflijnen en 
diepsteken), kraagflessen en bakplaten, en verder veel on-
versierd aardewerk. Of de door Lanting & Van der Plicht 
veronderstelde verschillen met het aardewerk van Pre-Drou-
wen (voor hen Laat-SW) wel zo groot zijn, moet nog maar 
blijken, maar ik verwacht van niet (zie ook paragraaf 5.5.4).

Mijn standpunt in deze kwestie heb ik in het voorgaande 
hoofdstuk beargumenteerd (zie paragrafen 5.4 en 5.5.4). 
Volgens mij is sprake van een Pre-Drouwener TRB-fase, 
deels met elementen die ook buiten de TRB-Westgroep 
voorkomen en daar typerend zijn voor Vroeg-TRB. Uit het 
met 14C-dateringen geassocieerde aardewerk en uit P14’s 
lagen C-E blijkt echter onmiskenbaar dat de SW-traditie te 
vervolgen is tot aan het begin van de Drouwener TRB. In 
de Drouwener en Havelter TRB zijn bovendien nog SW-ka-
rakteristieken aanwezig. De dragers van de TRB-Westgroep 
moeten dan ook de nazaten van de inheemse SW-bevolking 
zijn geweest.

De ontwikkeling naar TRB begon al vroeg en hing nauw 
samen met het ontstaan van een ‘New Neolithic’ (conform 
Raemaekers 1999, 181-192) in onze streken. Het is een zeer 
geleidelijke ontwikkeling geweest, zonder een duidelijk SW/
TRB-omslagpunt. Door die geleidelijkheid en een ander 
etnisch-cultureel substraat (SW) verschilt de ontwikkeling 
naar TRB op zeer essentiële punten van die in Sleeswijk-
Holstein/Zuid-Scandinavië. Daar is juist wel sprake van een 
‘archeologisch-abrupt’ cultureel omslagpunt, in de vorm 
van de Ertebølle/TRB-overgang. De beter bekende vroege 
TRB-Noordgroep kan daarom niet zomaar als spiegel voor 
de vroege TRB-Westgroep fungeren. Er zullen deels paral-
lelle ontwikkelingen zijn geweest als gevolg van contacten, 
maar een directe afspiegeling van, en zeer nauwe synchro-
nisatie met de vroege TRB-Noordgroep, die zelf al niet 
uniform is, moet niet verwacht worden (zie ook paragraaf 

6.3.3). Wel is omstreeks 4650 BP (ca. 3400 cal BC) duide-
lijk sprake van toegenomen invloed van de TRB-Noord-
groep op het aardewerk en de grafbouw van de TRB-West-
groep, waarmee een volgende TRB-Westgroep-fase werd 
ingeluid; Drouwen A ofwel TRB1.

Mijn voorstelling van zaken maakt van het begin van de 
Drouwener TRB een minder ingrijpende periode dan het is 
voor degenen die hierin het begin van de TRB-Westgroep 
en een kolonisatiefase willen zien.
Weinig ingrijpend lijkt de introductie van een nieuwe ver-
sieringsstijl op kommen, schalen en Ösenbecher, en het ver-
schijnen van enkele nieuwe typen (Dolmenflasche en kruik, 
aangenomen dat deze niet al eerder in laat Pre-Drouwen 
gangbaar waren). Belangrijker is natuurlijk de vraag waar 
dit een uiting van was, en of dit vergezeld ging met sociale, 
rituele en economische veranderingen.
Hunebedden met hun grafkamers uit grote stenen waren 
voor onze contreien zeker een novum, maar met het basis-
concept was men vermoedelijk al lang vertrouwd. In de 
TRB-Noordgroep, en niet alleen daar, ging aan de megali-
thische fase een ‘megadendrische’ (met houten grafkamers 
onder dekheuvels) vooraf.27 Deze mogelijkheid bestaat na-
drukkelijk eveneens voor de vroege TRB-Westgroep. Zulke 
grafstructuren zijn immers ook in onze streken aan het 
licht gekomen, zij het (nog) niet in de context van de vroege 
TRB-Westgroep.28 Bovendien behoorden collectieve gra-
ven reeds tot de SW-traditie (zie paragrafen 5.5.4 en 15.7.4). 
De overgang naar grafbouw in duurzaam materiaal hoeft 
dus niet geleid te hebben tot een in essentie ander grafge-
bruik. Het optreden van bijgaven lijkt weliswaar een ver-
nieuwing, maar het is vooralsnog niet uit te sluiten dat deze 
al in Pre-Drouwen voorkwamen.
Rituele deposities, zo talrijk in de TRB-Noordgroep, gaan 
in het Westgroep-gebied terug op eigen oude gewoonten; 
zij zijn vanaf SW1 aangetoond. Aanwijzingen voor mensen-
offers en causewayed enclosures ontbreken vooralsnog in 
onze streken, zodat onbekend is of dit wel een overname van 
TRB-Noordgroep-gebruiken zou kunnen zijn (zie Bakker 
1992, 91-92, zie bijvoorbeeld ook Skaarup 1990; Madsen 
1990, 33-35).
In de bestaanseconomie lijkt sprake van voortzetting van 
een al aanwezige trend – het gaandeweg steeds belangrijker 
worden van graan en vee. Wel kan rond de overgang naar 
Drouwen een verschuiving zijn opgetreden in vestigings-
voorkeur. Drouwener en Havelter nederzettingen zijn te 
vinden op de wat hoger gelegen, voor akkerbouw gunstige 
zandgronden (Bakker 1982; Bakker & Groenman-van Waa-
teringe 1988). Misschien is dit een indirecte aanwijzing 
voor wat ten tijde van de overgang naar Drouwen uiteinde-
lijk de meest ingrijpende vernieuwing geweest zou kunnen 
zijn; de introductie van het eergetouw in de TRB-Westgroep 
(zie paragraaf 17.3).

27 Zie Madsen 1979, 315-317; Liversage 1980, 147-150; Midgley 1985; 
Madsen 1988; 1990, 32; Kossian 2005; zie ook Bakker 1992, 89; 
Nielsen 1994, 307.

28 De ‘grafkelder’ van Stein (Modderman 1964) kan opgevat worden als 

“een slechts deels ingediepte, grotendeels bovengrondse houten kamer” 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 72). Het grafmonument van 
Stein staat niet op zichzelf, zoals blijkt uit voorbeelden uit Westfalen 
en Noord-Frankrijk (zie Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 73).
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6.3 SW en Pre-Drouwen in Nedersaksen

Voor het westelijke deel van het pre-megalithische TRB-
Westgroep-gebied is P14 de sleutelsite. De tegenhanger 
voor het oostelijke, Nedersaksische deel is Hüde I. Wie het 
aardewerk van Hüde I vergelijkt met dat van P14 kan de 
grote overeenkomsten niet ontgaan, afgezien van het sterk 
in het oog springende Bischheim-element te Hüde I (voor 
een ‘complete’ visuele indruk van Hüde I zie Kampffmeyer 
1991, Band 3).

Ook Hüde I is een SW-vindplaats, en is dat veel langer ge-
bleven dan Kampffmeyer (1991) kon weten. In SW2 kwam 
via contacten met het aangrenzende Bischheim-gebied veel 
Bischheim-aardewerk naar deze site.29

Te Hüde I zijn voorts in jongere bewoningsfasen allerlei 
aardewerkelementen te vinden, die eveneens op P14 her-
kend zijn, en als Pre-Drouwener TRB-karakteristieken aan 
te merken zijn.
Diezelfde kenmerken zijn ook door Duitse onderzoekers als 
Vroeg-TRB beschouwd (zie hieronder). Zij interpreteerden 
echter te voorbarig tevens SW-kenmerken (allerlei indruk-
ken onder de rand en op de schouder) als aanwijzingen voor 
Vroeg-TRB. Dat zij dit deden, is overigens volkomen be-
grijpelijk. Dergelijke indrukken zijn immers aanwezig op 
het vroege aardewerk van de TRB-Noordgroep (en komen 
eveneens in de vroege TRB-Oostgroep veelvuldig voor), 
terwijl een goed beeld van het aardewerk van de verschil-
lende SW-fasen (met name laat SW2) en de chronologische 
reikwijdte van SW destijds nog niet voorhanden was.

6.3.1 Hüde I en de ontwikkeling naar TRB volgens 
Schwabedissen

Voor Schwabedissen, die zich vooral richtte op Noord-
Duitsland, was de TRB-ontwikkeling in hoofdzaak de ont-
wikkeling naar de TRB-Noordgroep. Hüde I nam in zijn 
optiek ondanks de problematische stratigrafie een sleutel-
positie in (Schwabedissen 1979b, 212, 216-217). Een deel 
van de Rundbodenkeramik identificeerde Schwabedissen 
als Bischheim. Met Bischheim als uitgangspunt zou te 
Hüde I een eigen aardewerktraditie zijn ontstaan, die lan-
ger dan Bischheim voortleefde, “mit weniger Dekor und 
von veränderter Form” (Schwabedissen 1979b, 212). Dit 
proces voltrok zich analoog aan de ontwikkeling van MK 
uit Bischheim in zuidelijker streken, maar te Hüde I kwam 
het nauwelijks tot de “Herausbildung klassischer Michels-
berger Formen” (ibidem, 213). De aanwijzingen voor deze 
post-Bischheim-ontwikkeling zouden te vinden zijn in 

overwegend onversierd aardewerk dat door Schwabedissen 
aangeduid werd als de Dümmer-Gruppe (ibidem, 213).30 
In versierde randscherven die tot die Dümmer-Gruppe 
werden gerekend, zag hij “Trichterbecher-Elemente” (ibi-
dem, 216, Abb. 8-9). Blijkens zijn afbeeldingen bestaan die 
uit eenvoudige versiering in een horizontale rij onder de 
rand: korte groefjes, nagelindrukken, rechte en ronde in-
drukken, ook aan de binnenkant onder de rand, af en toe in 
een dubbele rij en met een verticaal patroon ertussen (Me-
topenmuster), Lochbuckel, gaatjes onder de rand, soms in 
combinatie met verticale touwindrukken, touwpoortjes en 
korte verticale touwindrukken onder de rand, en omgesla-
gen randen met vingertopindrukken (Tupfenleisten).31 Zijn 
afbeeldingen tonen ook schouder/halsovergangen en hal-
zen die hoekiger, respectievelijk steiler zijn dan in Bisch-
heim gebruikelijk is.

Schwabedissen (ibidem, 216) concludeerde: “Das würde 
also heissen, dass ein verlängertes Bischheim [Dümmer-
Gruppe], vielleicht analog der Entwicklung zu Michels-
berg, die Grundlage für die Entwicklung der Trichterbe-
cher-Kultur in Nordwestdeutschland gebildet hat”.
Schwabedissen ging in elk geval uit van bevolkingscontinu-
iteit vanaf de ‘Bischheimer-Gruppe’ die “in Hüde existiert 
hat” (ibidem, 212). Hij leek daarmee tevens een etnische 
breuk met de aan Bischheim voorafgaande bewoning te 
suggereren. Van die eerdere bewoning getuigt een “Kultur-
schicht, die mit Vorbehalt einige Elemente der Ertebölle/
Ellerbek-Kultur aufweist” (ibidem, 212).

Dat dit beeld geen recht doet aan het door Schwabedissen 
niet-onderkende SW te Hüde I, is duidelijk.32 Toch biedt 
zijn schets belangrijke aanknopingspunten, waarop in pa-
ragraaf 6.3.5 teruggekomen wordt.

6.3.2 Hüde I en de ontwikkeling naar TRB volgens 
Kampffmeyer

Voor Hüde I ging Kampffmeyer (1991) uit van enkele be-
wonigsfasen, waarvan alleen de oudste drie er in dit ver-
band toe doen. Voor een kritiek op zijn werk zie bijlage E. 
Na een ‘Hüde-Swifterbant-Horizont’ en een vermeend be-
woningshiaat zou te Hüde I een ‘Rössen-Bischheim-Hori-
zont’ volgen, waarin in Kampffmeyers perceptie (waarschijn-
lijk) al geen plaats meer was voor SW-aardewerk. Direct 
aansluitend werd een ontwikkeling naar TRB “aus der 
Bischheimer Gruppe” gepostuleerd (ibidem, 274) – het is 
duidelijk dat Kampffmeyer zwaar op het hiervoor bespro-
ken model van Schwabedissen leunde.

29 Mijn interpretatie van Hüde I, die ondersteund werd door Raemaekers 
(1999, 72-89) en indirect door Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 
23-25), wijkt af van de gangbare Duitse. Daarom onderbouw ik die 
uitgebreid in bijlage E.

30 Schwabedissens Dümmer-Gruppe is gemakkelijk te verwarren met 
wat Deichmüller (1965a, 16-17; 1965b) eerder Dümmer-Keramik 
had genoemd. Daartoe behoorde echter ook de Rundbodenkeramik die 

Schwabedissen als Bischheim had geïdentificeerd.
31 De korte touwindrukken (Wickelschnur) zijn op Schwabedissen 

1979b, Abb. 9 niet goed te zien, maar blijken uit Deichmüller 1965a, 
6, 8, Abb. 3g, 8g; zie ook Bakker 1979a, 120; Kampffmeyer 1991, 
noot 568, Taf. 7: Fnr. 704.

32 Hetzelfde geldt voor de ideeën van Meurers-Balke (1994, 247), die 
nauw aansluiten op die van Schwabedissen.
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De TRB-ontwikkeling verliep volgens Kampffmeyer via 
een overgangshorizont, de zogenaamde ‘formative Phase’ 
ofwel ‘früheste Trichterbecherhorizont’. Deze komt over-
een met Schwabedissens Dümmer-Gruppe. Enkele vloei-
end-opeenvolgende fasen die hij koppelde aan de TRB-
Noordgroep, aan TRB A-C (volgens Becker 1948), zouden 
geleid hebben tot de Drouwener TRB.33 Hüdes bewonings-
periode met de hierboven geschetste ontwikkeling dateerde 
hij tussen ca. 5350 en 5150 BP (Kampffmeyer 1991, Abb. 
250, 250a). Op grond van een aanvechtbare interpretatie 
van Hüdes 14C-dateringen nam Kampffmeyer een bewo-
ningshiaat aan tussen wat hij beschouwde als een fase met 
vroege TRB C, en Drouwen A (ibidem, 326-330, Abb. 
250, 250a).

Het aardewerk dat hij aan zijn opeenvolgende TRB-ont-
wikkelingsfasen toeschreef, is als volgt te karakteriseren:

– De formatieve/vroegste TRB-fase (Kampffmeyer 1991, 274-
277, 339): Typerend zijn bekervormen (‘Bischheim-Vari-
ante’) die gekarakteriseerd zijn door de “beginnende Aus-
bildung einer schmalen Schulter mit einem abgesetzten 
Halsteil. [...] Der ausschwingende Hals wird zunehmend 
gradlinig-trichterförmig”. Naast lange halzen zijn ook kor-
te halzen aanwezig. Randkerbung is veel zeldzamer dan op 
Rössener en Bischheim-vormen, vlakke bodems komen 
daarentegen vaker voor. Onder de rand (soms aan de bin-
nenkant) zijn dikwijls ronde, rechthoekige, spitse, ovale of 
onregelmatige indrukken te vinden en soms ‘herausge-
drückte Leisten’ met vingertop- of andere indrukken. De 
sterk naar binnen gebogen schalen/kommen bezitten geen 
Randkerbung. De amforen, met twee of vier Ösen, zijn 
rondbuikig en hebben een ronde bodem en een trechter-
vormige hals. Een geïmporteerde Baalberger trechterbeker 
zou ook in deze periode thuishoren. Kampffmeyer zag bo-
vendien in twee amfoortjes en in onder meer een wijdmon-
dige beker enkele schaarse “Hinweise auf die Baalberge-
Kultur” (ibidem, 262-263). Aan Baalberge-invloed schreef 
hij bijvoorbeeld het optreden van vlakke bodems toe (ibi-
dem, 340).

– De vroege TRB-fase A/B (Kampffmeyer 1991, 277-279): 
‘Trichterbecherform A’ heeft een trechtervormige hals, een 
duidelijk afgezette schouder/halsovergang, een ronde buik, 
en een ronde, spitse of vlakke bodem. Dit type is onversierd 
op indrukken onder de rand na. De gelijktijdige ‘Form B’ 
onderscheidt zich door een vlakke bodem en is slanker. Aan 

deze fase werden ook amforen, kraagflessen en schalen (met 
vlakke bodem en een vrij rechte, trechtervormige wand) toe-
gewezen. Hiertoe rekende Kampffmeyer verder de meeste 
versierde scherven met indrukken onder de rand, de touw-
versierde scherven en een deel van de onversierde trechter-
bekerscherven.

– De vroege TRB-fase C (Kampffmeyer 1991, 279): Deze 
fase is te herkennen aan middelgrote trechterbekers met 
ronde, vlakke of wiebelbodems (Wackelböden). Zij hebben 
soms een randdiameter die groter is dan die van de grootste 
buikomvang en de totale pothoogte. Kenmerkend is de 
Fransenverzierung. De verticale lijnen zijn meestal getrok-
ken. Diepsteeklijnen zijn zeldzamer en zouden jonger zijn. 
De franje reikt vaak niet tot de bodem, en kan alternerend 
kort en lang zijn.34 “Andere in der Stufe FN C in Däne-
mark, Schleswig-Holstein und Mecklenburg vorkommen-
de Form- und Verzierungstypen fehlen in Hüde I” (ibidem, 
279). Dit is dus inclusief die van de Fuchsberg-fase (zie ook 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 25).

Over de bakplaten die te Hüde I wel gevonden zijn, kon 
Kampffmeyer helaas niet beschikken; de vondstdoos was 
onvindbaar (Kampffmeyer 1991, noot 496). Eerdere schrij-
vers bespraken de bakplaten niet.

6.3.3 Kanttekeningen bij Kampffmeyers model

Het is Kampffmeyers verdienste dat hij als eerste aan SW 
een rol had toebedacht, in elk geval in zijn eerste bewo-
ningsfase van Hüde I, hoewel hij het SW-aandeel in Hüdes 
bewoningsgeschiedenis toch nog zwaar onderschatte (zie 
bijlage E). Hij kon destijds niet weten dat de SW-traditie na 
Swifterbant-S3 nog eeuwen te vervolgen is. Het is logisch 
dat hij met de kennis van toen vervolgens teruggreep op de 
TRB-Noordgroep in plaats van op SW/Pre-Drouwen.

Ik plaats de volgende kanttekeningen bij zijn TRB-ontwik-
kelingsmodel:
– SW komt er niet in voor (hoe begrijpelijk dat ook is), 

waardoor deze achterliggende en voortlevende aarde-
werktraditie ten onrechte buiten beeld bleef.

– Ondanks de koppeling aan de typen/terminologie van 
de TRB-Noordgroep, zou de ontwikkeling naar TRB 
(door Kampffmeyer voor Hüde I tot in vroeg TRB C ge-
schetst) volgens hem (1991, Abb. 250, 250a) al zijn be-

33 Kampffmeyer (1991, 339) was zich er van bewust dat Becker A-C 
naar de inzichten van de meeste onderzoekers achterhaald is en ver-
vangen moet worden door min of meer gelijktijdige groepen. Het tegen-
woordige Zuid-Scandinavische beeld is zeer complex en nog steeds vol 
chronologische en ruimtelijke problemen (zie voor een overzicht Lan-
ting & Van der Plicht 1999/2000, 28-31; zie ook Midgley 1992, 11-
123, 212-215, 497-498, fig. 32. Zie voor de Deense situatie verder 
Ebbesen & Mahler 1979, 40-44, 60-61, fig. 30; Steinmetz 1982, 15 
e.v.; Madsen & Petersen 1982/83, 98-102, 114; Madsen 1986, 233-
235; 1990, 31; Ebbesen 1994, 80-82; Madsen 1994, 231-234, Abb. 
3-4; Koch 1994, 174-180; vergelijk echter ook Nielsen (1985, fig. 14-

15; 1994, 306-307) die minder ver ging in de aanpassing van het 
Becker-systeem. Voor de vroege TRB-groepen in Zuid-Zweden zie 
Larsson 1990, 126-127; 1994, 212-214, Tab. 2.

34 Kampffmeyer (1991, 279) beschouwde twee trechterbekers als zeer 
vroege TRB-C-typen. Het betreft een trechterbeker met brede Fransen-
verzierung op de buik, vanwege de horizontale rij korte, langwerpige 
indrukken onder de rand en op de schouder, en een trechterbeker met 
smalle Fransenverzierung, vanwege de aanwezigheid van knobbels 
(resp. Kampffmeyer 1991, Fnr. 17421; Taf. 46, 97; Fnr. 22941/22337; 
Taf. 50, 118. De eerste pot is overigens volgens Lanting & Van der 
Plicht (1999/2000, 24) pas laat in Vroeg-Neolithicum C te dateren.
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eindigd rond 5150 BP (ca. 3950 cal BC). Dat is wel een 
erg snel einde; de TRB-Noordgroep was toen nog maar 
net begonnen. Ik lees zijn model daarom maar als een 
ontwikkelingsschets vanaf ca. 5350 BP tot aan het begin 
van de Drouwener fase (ca. 4200-3400 cal BC). Daarbij 
ga ik voorbij aan het bewoningshiaat dat Kampffmeyer 
na 5150 BP postuleerde, waar ik niet in geloof.

– De MK-invloed te Hüde I is, voor zover herkenbaar, be-
scheiden (Kampffmeyer 1991, 258, 339, 341). Voor MK 
had Kampffmeyer dan ook geen rol weggelegd in zijn 
TRB-ontwikkelingsmodel. Het materiaal van Hüde I 
(meer dan dat van P14) geeft aanleiding om dit, in na-
volging van Schwabedissen, toch wel te doen, al zijn die 
MK-invloeden vaak wat lastig hard te maken. Het lijkt 
mij echter voor de periode na Bischheim aannemelijk 
dat de kenmerken die SW/Pre-Drouwen deelt met MK, 
gezien mogen worden als MK-invloed (of ten minste als 
parallelle verschijnselen, wat op contacten duidt).35

 Het betreft een groter belang van oppervlakteruwing, 
vooral op SW-‘Vorratsgefässe’ (eventueel een MK-im-
puls, maar oppervlakteruwing kwam ook in Rössen en 
Bischheim al voor); profielen met duidelijke schouder/
halsovergangen (naast de oude vloeiende S-profielen); 
een randdiameter die groter is dan de grootste buikdoor-
snede; de voorkeur voor versiering onder de rand (niet 
noodzakelijk een MK-impuls, want dit is op zich al een 
ouder SW-kenmerk); een typische vorm van versiering 
onder de rand (Arkadenränder/Arkadenleisten/Tupfen-
leisten, met name op Vorratsgefässe); en verder het ver-

schijnen van typen die op MK-voorbeelden terug gaan, 
zoals bakplaten, Ösenkranzflaschen en vermoedelijk ook 
Ösenflaschen.36

 De vindplaats Swifterbant-S3 verschaft enig houvast 
voor het moment waarop enkele van deze hoofdzakelijk 
aan MK toe te schrijven invloeden zich in het SW-ge-
bied manifesteerden.37 Overigens zie ik in de aanwezig-
heid van Ösenkranzflaschen, Ösenflaschen en bakpla-
ten in de TRB-Noordgroep een indirecte aanwijzing 
voor het al eerder voorkomen ervan in SW/Pre-Drou-
wen (omdat SW/Pre-Drouwen als doorgeefluik voor de 
TRB-Noordgroep zal hebben gefungeerd, zie paragra-
fen 6.3.6 en 6.5).

– Een andere belangrijke verschuiving in potvorm, een as-
pect dat Kampffmeyer niet expliciet noemde, is het ge-
bruikelijker worden van vlakke bodems (die op P14 al in 
laag B (4050-3800 cal BC) voorkomen). Voor MK is dit 
verschijnsel zeker aanvankelijk minder typisch. Het her-
leiden ervan op contacten met Baalberge (Kampffmeyer 
1991, 340) stuit op chronologische bezwaren. Volgens 
de jongste inzichten zijn contacten met Baalberge pas 
vanaf ca. 3800 cal BC te verwachten (zie bijvoorbeeld 
Müller 2010, Abb. 1; vergelijk bijvoorbeeld Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 24).38 Misschien was de vlak-
ke bodem in SW al eerder geïntroduceerd, via Bisch-
heim-contacten, en pas na enige tijd in laat SW2 meer 
algemeen geworden. Toch blijft dan problematisch dat 
vlakke bodems wel gebruikelijk waren in Bischheim-
groepen op grotere afstand van het SW-verbreidings-

35 Volgens Lichardus was echter het omgekeerde het geval (als zijn Düm-
mer B gelezen mag worden als SW/Pre-Drouwen): MK zou zijn ont-
staan “auf der Grundlage der Spät-Rössener Entwicklung (Rössen 
III) unter dem starken Einfluss der Dümmer B-Rosenhof-Gruppen” 
(Lichardus 1991, 786, zie ook idem 1976, 199; Lichardus & Lichar-
dus-Itten 1993, 64). In paragraaf 6.5 en noot 50 aldaar ga ik in op 
Lichardus’ onnodige Dümmer B-Gruppe.

36 Lichardus (1976, 81, 138, noot 31) achtte bakplaten al in Rössen III 
(Bischheim) gangbaar, maar op aanvechtbare gronden. Hij baseerde 
zich blijkens zijn noot 31 op kuil-inhouden van Monsheim, waarin 
echter ook MK voorkomt (Lüning 1971, 74-75). Verder verwees hij 
naar Hamburg-Boberg. Weliswaar zijn daar onder andere enkele 
Bischheim-scherven gevonden, maar van een gesloten vondst is geen 
sprake. Bovendien had Schindler (1961, 14) al benadrukt dat bak-
platen in Boberg juist niet met zekerheid aangetoond zijn. Ook aarde-
werk uit Schmiedehausen, met o.a. scherven met gaatjes onder de 
rand, vlakke bodems, Tupfenleisten, amforen en bakplaten met vin-
gertopindrukken op de rand, interpreteerde Lichardus (1976, 68, 
Abb. 28, Taf. 20) veel te gemakkelijk als Rössen III. Hij betitelde het 
zelf als “aussergewöhnliches Material” en “Lesefunde, deren 
Zusammengehörigkeit nicht immer einwandfrei nachweisbar ist” ter-
wijl onder andere de amforen en bakplaten “nicht eindeutig und sicher 
in die Phase Rössen-Rot” (dat wil zeggen, Rössen III /Bischheim) ge-
dateerd kunnen worden (ibidem, 68). Het betreft echter eerder een 
jonger assemblage van Gaterslebener signatuur (Behrens 1972, 277; 
1973, 36; Kroitzsch 1973, 28). Eventueel is aan Lengyel-invloeden te 
denken (Kaufmann 1994, 87-88). Later dateerde Lichardus dit com-
plex in ‘Poströssen’ (Lichardus & Lichardus-Itten 1993, 70, zie ook 
Beran 1993, 6, 25). Lichardus leek naderhand impliciet niet meer in 
een Bischheim-origine van bakplaten te geloven, aangezien hij bak-
platen (en tevens Ösenkranzflaschen en trechterbekers) “aus dem Be-
reich des nordischen Trichterbecher-Kreises” afleidde (Lichardus & 

Lichardus-Itten 1993, 64). Dit is overigens een gedachte die niet min-
der problematisch is.

37 De bewoning op Swifterbant-S3 dateert tussen ca. 5350 en 5250 BP 
(ca. 4200-4050 cal BC; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 20). 
In de hogere niveaus van Swifterbant-S3 komt oppervlakteruwing 
voor (al eerder in SW bekend, maar mogelijk wel een hernieuwde im-
puls), en wordt versiering onder de rand gebruikelijker (De Roever 
2004, 58; vergelijk ibidem, 150). Voorts heeft S3 enkele hoekiger pro-
fielen en potten met een randdiameter groter dan de grootste buikdia-
meter opgeleverd. Van overige MK-kenmerken blijkt te S3 nog niets.
Het eerste verschijnen van Arkadenränder/Tupfenleisten en de overige 
MK-invloeden is lastiger in te schatten. Dat zij in SW-context wat la-
ter op zullen treden dan in MK, is waarschijnlijk. Net zo waarschijn-
lijk is dat zij wel al deel van de SW/Pre-Drouwen-inventaris zijn 
gaan uitmaken voordat deze elementen in het gebied van de latere 
TRB-Noordgroep werden geïntroduceerd (SW/Pre-Drouwen zal als 
intermediair gefungeerd hebben).

38 Na 3800 cal BC zijn er wel contacten geweest tussen Baalberge en het 
Pre-Drouwener gebied, zoals de eerder genoemde Baalberger trechter-
beker en enig ander aardewerk te Hüde I bewijzen. Omgekeerd zijn in 
Baalberge mogelijk aanwijzingen voor incidentele contacten met Pre-
Drouwen aanwezig. Dit zou kunnen blijken uit de uitzonderlijke 
scherf van een “zweihenklige Amphore” uit Edderitz (Behrens 1981, 
14, Abb. 1). Deze is met ronde indrukken en touwindrukken versierd. 
Vier of vijf vrij korte parallelle verticale touwindrukken zijn aan de 
bovenkant horizontaal begrensd door een touwindruk, en aan de on-
derzijde afgesloten door ronde indrukken. Dit motief herhaalt zich en-
kele malen. Behrens zag overeenkomsten met scherven uit Hüde I en 
Hamburg-Boberg, al sloot hij als inspiratiebron ook de Wiórek-groep 
(Pools TRB) niet uit. Voor Behrens hield Baalberge overigens op bij 
de Duits-Poolse grens, waar het Wiórek ging heten (mondelinge mede-
deling J.A. Bakker).
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gebied, maar niet of nauwelijks in aangrenzende Bisch-
heim-gemeenschappen.

– Dat de TRB-Noordgroep-ontwikkeling op Ertebølle-sub-
straat direct van toepassing kan zijn op de ontwikkeling 
binnen het SW/TRB-Westgroep-gebied, en een directe 
spiegel kan leveren, is niet waarschijnlijk (zie paragraaf 
6.2). Kampffmeyers observatie aangaande het ontbreken 
van “andere in der Stufe FN C in Dänemark, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg vorkommende Form- und Ver-
zierungstypen” (Kampffmeyer 1991, 279-280; hij doel-
de onder meer op de Fuchsberg-stijl) is op zich al een 
argument tegen het construeren van te nauwe parallel-
ontwikkelingen.

 Voorts pleit hiertegen dat binnen de vroege TRB-Noord-
groep de nadrukkelijke behoefte tot onderling onder-
scheid aanwezig was, met veel regionale vroege TRB-
groepen.39 In het gebied van de vroege TRB-Westgroep 
lijkt daarentegen sprake te zijn van een aanmerkelijk 
grotere uniformiteit en een uniforme ontwikkeling. Het 
onderling zeer vergelijkbare aardewerk van Hüde I en 
P14 wijst hierop. Dat betekent niet dat er geen verschil-
len zijn, maar zij zijn van een geringere orde. Te Hüde I 
zijn bijvoorbeeld meer aanwijzingen voorhanden voor 
Bischheim- en MK-invloeden. Daar is ook een direct 
bewijs voor Baalberge-contacten gevonden. Dergelijke 
verschillen zijn terug te voeren op de afstand tot het 
Bischheim/MK/Baalberge-verspreidingsgebied.

– Kampffmeyers koppelingen van bepaalde vormen en ver-
sieringsmotieven aan één van zijn TRB-ontwikkelings-
stadia, als min of meer exclusieve kenmerken, is strati-
grafisch oncontroleerbaar. Bovendien zijn deze koppe-
lingen op zijn minst arbitrair, zoals blijkt uit zijn vele 
conflicterende toewijzingen.40 Er valt in feite op basis 
van Hüde I voor Vroeg-TRB geen redelijk betrouwbare, 
fijn-gelede interne aardewerkontwikkeling te reconstru-
eren. Kampffmeyer (1991, 335) gaf dit zelf ook wel toe, 
door “die Existenz einer ‘formativen’, einer ‘frühesten’ 

und einer ‘frühen’ Phase der Trichterbecherkultur” als 
theorie en hypothese te kwalificeren.

 Dit neemt niet weg dat uit het aardewerk van Hüde I ze-
ker globaal een vroege TRB-component te distilleren is; 
niet vanuit een TRB-Noordgroep-invalshoek, maar wel 
vanuit een SW/Pre-Drouwener perspectief (zie paragraaf 
6.3.4).

Hoewel het rechtlijnige, op de TRB-Noordgroep geënte 
model van Kampffmeyer met zijn verschillende fasen mijns 
inziens niet verdedigbaar is, zie ik wel het belang in van de 
door hem gesignaleerde parallellen met verschillende regio-
nale stijlen binnen de vroege TRB-Noordgroep. Zij wijzen 
ongetwijfeld op contacten tussen het SW/TRB-Westgroep-
gebied en de Noordgroep. Zo is er een duidelijke overeen-
komst tussen Pre-Drouwen en de Satrup-stijl in het aan-
grenzende Sleeswijk-Holstein.41 Pre-Drouwen behoort dan 
ook tot wat Schwabedissen (1966, 428-432, Abb. 11) de 
Bauchfransenhorizont heeft genoemd. Deze is vanaf ca. 
5000 BP (ca. 3800 cal BC) in de Noord-Europese laag-
vlakte herkenbaar. Hiertoe zijn behalve de Satrup-groep 
verder bijvoorbeeld de Deense groepen Volling en Svale-
klint te rekenen, en in oostelijk Mecklenburg de Moltzow-
groep.

6.3.4 De Pre-Drouwen-inventaris: Hüde I en P14

Veel aardewerk dat Kampffmeyer toeschreef aan één van 
zijn ontwikkelingsstadia van TRB, hoort inderdaad in Vroeg-
TRB thuis. Ik zou het dus willen verbinden aan Pre-Drou-
wen. Wat dit aardewerk betreft, zijn Hüde I en P14 deels 
overlappend en deels complementair.

Overlappend met P14
Naar analogie met P14 (wp. 89-17, lagen C-E) mag worden 
aangenomen dat scherven met indrukken onder de rand, 

39 Dit lijkt terug te gaan op sociale en territoriale structuren in Ertebølle. 
Territoriale structuren binnen Ertebølle blijken fysisch-antropologisch 
uit structurele aanwijzingen voor onderling geweld (Madsen 1986, 
232), en zijn voorts af te leiden uit de materiële cultuur (Vang Peter-
sen 1984). Aanwijzingen zijn te vinden in regionale punt- en knobbel-
bodemtypen (Hulthén 1977, 39, fig. 19), en regionale versieringsvoor-
keuren, in verschillen in de verspreiding van volgtakgeweibijlen en die 
van de Limhamn-bijlen, en in regionale verschillen in afslagbijlen 
(Jennbert 1994, 161).

40 Zie voor conflicterende toewijzingen bijlage E, noot 6. Tekenend is dat 
uitgerekend een eerder tot ‘Leitform’ voor de ‘formative TRB-Phase’ 
verkozen randscherf (Kampffmeyer 1991, 275, Taf. 63: Fnr. 29899) 
zich later “nicht eindeutig zuweisen lässt” en slechts “allgemein in die 
frühe Trichterbecherkultur” gedateerd werd (ibidem, noot 884).

41 De Satrup-groep is behalve in Sleeswijk-Holstein vermoedelijk ook in 
Zuid-Jutland te vinden (Midgley 1992, 205-210). De 14C-dateringen 
voor de Satrup-groep zijn gebaseerd op de vindplaats Südensee-Damm 
en liggen tussen 5000 en 4540 BP (Meurers-Balke & Weninger 1994, 
Tab. 3, vergelijk Schwabedissen 1979c, 167).
Het Satrup-aardewerk maakt een weinig gevarieerde indruk; zie voor-
al Hoika 1994, 90, 95-96, 102-108, Abb. 1,4, Taf. 1-4; zie verder 
Schwabedissen 1957/58; 1966, 416; 1968, 17; 1979a, 156, Abb. 2; 
1979c, 167. Zie ook de jongste component van Siggeneben-Süd (bijla-

ge H). Het betreft voornamelijk gedrongen trechterbekers met vrij 
slappe S-profielen zonder scherpe schouder/halsovergang. Knobbels 
op de schouder zijn zeldzaam. Wackelböden zijn kenmerkend, maar 
vlakke bodems komen ook voor. Verder is sprake van Ösenbecher en 
mogelijk fles-achtige vormen (Hoika 1994, 90). Boberg-15, dat een 
Satrup-component herbergt, heeft kraagflessen en mogelijk Ösenfla-
schen opgeleverd. De typische Satrup-versiering bestaat uit buikfran-
je, aaneengesloten of in veldjes, uitgevoerd in groeflijnen, touwindruk-
ken (ook Wickelschnur) of ‘plastische vertikale Leisten’. Soms zijn 
veldjes verticale touwindrukken begrensd door verticale rijen ronde of 
ruitvormige indrukken. Een vergelijkbaar motief is ook wel op de hals 
toegepast. Buikfranje is af en toe gecombineerd met nagelindrukken, 
korte rechte of schuine groefjes, groeflijnen in V-motief of met een drie-
hoekmotief onder de rand. Een enkele horizontale rij ronde indrukken 
met eronder hangende veldjes onder de rand, uitgevoerd in ronde in-
drukken, is ook bekend. Randkerbung komt niet voor, wat een aan-
wijzing is voor een wat latere ontwikkeling. Het aardewerk is dikwijls 
onversierd.
De Satrup-groep is “ohne intensive Epirössener Impulse nicht denk-
bar” (Meurers-Balke 1983, 94, in navolging van Schwabedissen 
1966, 419 e.v.). Deze kwalificatie wijst indirect op een typologische 
herleiding uit SW. De parallellen met het aangrenzende Pre-Drouwen 
zijn onmiskenbaar.
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waaronder ook gaatjes, deels tot Hüdes Pre-Drouwener in-
ventaris hebben behoord. Dit geldt eveneens voor scherven 
met waarschijnlijk aan MK ontleende elementen, zoals ab-
ruptere schouder/halsovergangen (trechterbekerachtige hal-
zen) en randdiameters die groter zijn dan de grootste buik-
diameter. Zoals eerder gezegd, zijn het kenmerken die al in 
laat SW2 te vinden zijn en vervolgens nog in de Drouwener 
fase voortleefden (zie paragrafen 5.5.4 en 6.3.3 en noot 37). 
Hüdes eerste vlakke bodems zullen ook wel in laat SW2 zijn 
verschenen, maar pas na ca. 5250 BP (ca. 4050 cal BC; te 
Swifterbant-S3 ontbreken ze nog, in P14’s laag B zijn ze 
aanwezig). Een deel van de vlakke bodems zal ongetwijfeld 
tevens uit Pre-Drouwen stammen.
Indrukken op de rand, een oude SW-traditie waarvan veel 
voorbeelden in Hüde I aangetroffen zijn, zullen hier op 
Pre-Drouwener aardewerk nog wel voorkomen, maar nau-
welijks op jonger aardewerk uit deze fase; in de Drouwener 
TRB ontbreken zij immers (zie ook paragraaf 5.1.2.2 en ta-
bel 5.3). Oppervlakteruwing, een veronderstelde MK-in-
vloed in laat SW2, is vermoedelijk wel nog in vroeg Pre-
Drouwen te vinden, maar wederom niet meer tegen het 
einde van Pre-Drouwen, aangezien ook dit kenmerk in de 
Drouwener TRB ontbreekt (zie wederom paragraaf 5.1.2.2  
en tabel 5.3).
Aan Hüdes Pre-Drouwener fase is tevens touwversiering 
(zowel korte touwindrukjes, touwpoortjes als Fransenver-
zierung) te verbinden, en verder buikfranje in groeflijnen 
en diepsteken, al dan niet in veldjes, of alternerend met 
lange en korte franje.42 Gewone touwindrukken (anders dan 
maggot-impressions, een Wickelschnur-variant) zijn in het 
begin van Drouwen uiterst schaars (zie noot 59 bij para-
graaf 5.5.4). Dit doet vermoeden dat deze versieringstechniek 
in laat Pre-Drouwen al nauwelijks meer werd toegepast.
Voor enkele van de kraagflessen van Hüde I is een toewij-
zing aan Pre-Drouwen aannemelijk op grond van hun grote 
kraagdiameters.43

Hüde I levert verder enkele parallellen voor het pottype dat 
in de Noordoostpolder vooral met Pre-Drouwen geasso-
cieerd kan worden (al komt het eerder in SW ook voor), 
namelijk biconische potten/potten met een min of meer ci-
lindrische hals (Kampffmeyer 1991, Taf. 6: Fnr. N569; Taf. 
54: Fnr. 22900/27523).44

Over eventuele vroege bakplaten te Hüde I is voorlopig 
niets te zeggen, behalve dat zij pas vanaf de Pre-Drouwener 
fase te verwachten zijn. Evenmin is bekend of Hüde I tegen-
hangers heeft opgeleverd voor de bakplaten/vlakke schaal-
tjes met een opgetrokken randje.

Complementair aan P14
De Pre-Drouwener inventaris van Hüde I is verder aan te 
vullen met enkele elementen die op P14 ontbreken. Het zal 
nog moeten blijken of deze vooral typisch zijn voor het oos-
telijke deel van het verspreidingsgebied van Pre-Drouwen, 
of dat zij ook in onze streken voorkomen, en of sommige 
ervan slechts incidenten (importen) in Pre-Drouwen zijn.
Wickelschnur-indrukken (gemaakt met behulp van een 
strak om een dunne, vermoedelijk starre spil gewonden 
touwtje) komen in Hüde I vrij vaak voor. Van ouder SW of 
jonger TRB is dit kenmerk niet bekend. Het mag daarom 
als een Pre-Drouwener kenmerk opgevat worden.45

Ook omgeslagen randen met vingertoppen (Arkadenrän-
der) kunnen aan de Pre-Drouwener fase worden toegekend, 
en lijken tot in de Drouwener fase voor te komen.46

Voorts is een Ösenkranzflasche met horizontaal uitgerekte, 
vrij laag op de pot geplaatste oortjes, dicht op elkaar (Kampff-
meyer 1991, Taf. 42: Fnr. 15404) aan Pre-Drouwen te ver-
binden, gelet op de typologische datering van dit type in 
het gelijktijdige MK-III (zie Lüning 1967, 40, 84).
Hüde I heeft verder een trechterbeker met knobbels op 
de schouder opgeleverd (Kampffmeyer 1991, Taf. 50: Fnr. 
22337/22941), een type dat nauw verwant is aan vroege 
TRB-Ösenbecher (vergelijk Koch 1994, 173, Taf. 8:3). En-
kele scherven van Hüde I doen tevens de aanwezigheid van 
Ösenbecher in Pre-Drouwen vermoeden (Kampffmeyer 1991, 
Taf. 8: Fnr. 724; Taf. 57: Fnr. 26682; Taf. 59: Fnr. 27522).
Ösenflaschen met vier verticale oortjes ter hoogte van de 
grootste buikomvang of op de schouder (oorspronkelijk een 
MK-II-type (zie Lüning 1967, 44), maar eveneens te vin-
den in de Oxiegroep, Scandinavisch Vroeg-TRB) zijn aan 
laat SW2 en aan Pre-Drouwen te relateren (Kampffmeyer 
1991, Taf. 47: Fnr. 18258; vergelijk FN A (Oxie)-aarde-
werk in Nielsen 1994, Abb. 1). Hetzelfde geldt voor flessen 
van het type Klenzau/Hüde I (zie bijlage G; zie Kampff-
meyer 1991, Taf. 48: Fnr. 19291/19463).

42 Belangrijk is de observatie dat het touwversierde aardewerk van Hüde 
I, zowel met korte als lange touwindrukken, hoog in het bodemprofiel 
is aangetroffen, boven een verlande waterloop (Kampffmeyer 1991, 
199-200). Dit pleit voor een relatief late datering van de touwindruk-
ken, dat wil zeggen in Pre-Drouwen.

43 Kampffmeyer (1991, noot 491) vermeldde twaalf fragmenten waar-
van de meeste door Knöll zijn afgebeeld (Knöll 1981, Abb. 1:107.1-
8). Drie daarvan zouden niet zeker van kraagflessen afkomstig zijn 
(Abb. 1: 107.6-8). De kragen zijn als applique aangebracht (ibidem, 
80). Grote kraagdiameters van 4,7-6 cm en brede halzen van 3-3,5 
cm, atypisch voor de jongere fasen van de TRB-Westgroep, bezitten 
vier van de acht door Knöll afgebeelde kraagflessen (ibidem, 18, 41, 
51, 80, Abb. 1: 107.1-2, 6-7) en voorts een exemplaar dat Knöll niet 
kende (Kampffmeyer 1991, Taf. 55: Fnr. 23521).
Kampffmeyer beeldde een kraagflesfragment af met een ca. 5 cm hoge, 
licht uitlopende, steile hals boven een kraag met een vrij grote diameter 
van bijna 5 cm (ibidem, Taf. 10: Fnr. 1417; Knöll 1981, Abb. 107.1). 

Dit fragment lijkt sterk op bijvoorbeeld het bovendeel van een Fuchs-
berg-kraagfles uit Loit (Schwabedissen 1979a, Abb. 4:2). Kampff-
meyer (1991, 278) noemde echter alleen Taf. 55: Fnr. 23521 en 
26092 als voorbeelden voor vroege kraagflessen, zonder dit nader te 
beargumenteren.

44  Kampffmeyer (1991, noot 763) dacht bij Taf. 6: Fnr. N569 aan een 
toewijzing aan de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. Daarvoor bestaat 
geen dwingende reden.

45 In hun tot kluwenindrukken ontwikkelde vorm (maggot impressions, 
die naar het midden toe verbreden) is Wickelschnur nog regelmatig in 
TRB1-2 opgemerkt. Deze variant is overigens niet op P14 of Hüde I 
gesignaleerd.

46 Bakker 1979a, 56, fig. 23, vermeldde een dergelijke rand uit hunebed 
D43-Emmen (Schimmeres). Hij schreef de rand toe aan een trechter-
beker. Bij dit voorbeeld is behalve aan het voortleven van een Pre-
Drouwener element dat terug te voeren is op MK-invloed, ook te den-
ken aan een directe MK-import.
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Tabel 6.2 geeft een overzicht van de genoemde kenmerken 
en typen die in Pre-Drouwen voorkomen.

6.3.5 Hüde I voorbij: vervolg op de ontwikkeling 
naar TRB volgens Schwabedissen

Nu moet ik opnieuw terug naar Schwabedissen (1979b). 
Tot zijn Dümmer-Gruppe rekende hij ook “viele der son-
stigen Fundkomplexe mit Michelsberg-Affinität in Nord-
Deutschland”. Kenmerkend hiervoor zijn onversierde, ron-
de tot eivormige potten, met ronde, rechte of wiebelbodems 
(ibidem, 213; zie ook idem 1957/58, 23; 1966, 453). Hij 
had hier nog aan toe kunnen voegen dat deze potten vaak 
een duidelijke schouder/halsovergang en een trechtervor-
mige hals bezitten.
Via Hüde I en die ‘sonstige Fundkomplexe’, waaronder Bo-
berg-15, kwam Schwabedissen op het door hem onderzochte 
Rosenhof (zie ook Schwabedissen 1972; 1979c; 1981). Daar 
zag hij (1979b, 217) kenmerken “wie sie [...] im gesamten 
Norddeutschland auftreten, immer der Michelberger Kul-
tur verwandt, aber doch abgewandelt. Hinzu kommen ver-

einzelt Verzierungsmerkmale der Trichterbecher-Kultur” 
(driehoekige en ronde indrukken onder de rand, indrukken 
op de rand). Met Boberg, Rosenhof en met de opvolger van 
de laatste in het naburige Siggeneben-Süd (Meurers-Balke 
1983; 1994) zijn we aangeland bij de aanzetten naar TRB 
in het Ertebølle-gebied.
Schwabedissens slotconclusie voor Holstein was dezelfde 
als voor Hüde I, waarmee hij de parallellen onderstreepte: 
“Es kan also in der Tat davon ausgegangen werden, dass 
ein auslaufendes oder nachlebendes Bischheim, von der 
Art der Dümmer-Gruppe, gelegentlich mit gewissen Mi-
chelsberg-Affinitäten, auf ziemlich breiter Front die basis 
für die Entstehung der nordwestlichen Trichterbecher-Kul-
tur gebildet hat” (Schwabedissen 1979b, 220).

De vindplaatsen Boberg, Rosenhof en Siggeneben-Süd, die 
in de literatuur figureren als de essentiële stapstenen voor 
de noordelijke ontwikkeling, verdienen een diepgaandere 
bespreking. Dat zou deze tekst echter al te zeer complice-
ren. Daarom bespreek ik deze vindplaatsen apart: Boberg 
in bijlage F, Rosenhof in bijlage G en Siggeneben-Süd in 
bijlage H. Aan de door Schwabedissen genoemde overige 
vondstcomplexen besteed ik aandacht in noten 47 en 50.

6.3.6 Schwabedissen vertaald

In een vervolgartikel refereerde Schwabedissen (1979c, 
172) aan wat hierboven al is aangehaald, waarna hij opmerk-
te “dass man den Eindruck gewinnt, als sei in Norddeutsch-
land eine bislang nicht hinreichend erfasste Kulturgruppe 
verbreitet gewesen, die in erheblichem Masse an der Neo-
lithisierung des Nordens beteiligt war”. Met dit inzicht 
sloeg Schwabedissen mijns inziens de spijker op zijn kop. 
De identificatie van die “bislang nicht hinreichend erfasste 
Kulturgruppe” wordt nu zo langzamerhand wel een open 
deur. Schwabedissens ‘Dümmer-Gruppe’ bestaat uit niets 
anders dan het jongste SW en Pre-Drouwen, waarvan hij 
nog geen weet kon hebben.
Deze gelijkstelling van “ein verlängertes, auslaufendes oder 
nachlebendes Bischheim” met SW/Pre-Drouwen is ook 
goed te rijmen met Schwabedissens vaststelling dat het in 
Noordwest-Duitsland nergens tot ‘echt’ MK gekomen is. 
Bij die vondstcomplexen en losse potten elders, met typolo-
gisch weinig informatieve potten, maar waarin in de gepro-
nonceerdere hals/schouderovergangen en trechterbeker-
achtige halzen inderdaad een MK-achtig element schuil 
gaat, betreft het steeds MK-elementen die in SW-aarde-
werk geïntegreerd zijn.47 Het is deze SW-invloed met geab-

47 Voor de meeste vondsten in Noordwest-Duitsland die Schwabedissen 
noemde, lijkt mij de toeschrijving aan SW/Pre-Drouwen goed verde-
digbaar (zie Schwabedissen 1979b, 213-215; zie ook idem 1958a, 23, 
Abb. 15c-e, Abb. 16e-g; 1966, 453, Abb. 24c, f; 1979c, 171). Het be-
treft de beker uit het Zwischenahner Meer, de potten van Farven, 
Uthlede en Ecksteven, enkele scherven gevonden aan het Steinhuder 
Meer, een scherf uit Hannover-Döhren met een korte trechtervormige 
hals en indrukken onder de rand, en de gedrongen trechterbeker van 
Engern-Brinkhof met Wackelboden en korte groeflijntjes op de schou-

der (zie ook Potratz 1940/41, 142, Abb. 7; Raddatz 1952, 9; Zoller 
1958, 29, Taf. 1:1; Erdniss 1961, 65; Taf. 2; Lüning 1967, 162, noot 
386; Maier 1970, 71-72; noot 249; Deichmüller 1974, 67; Bakker 
1979a, 119-121; Strahl 1990, Taf. 10:2, 31:3, 103:2; Kampffmeyer 
1991, noot 1019). Voor de potten van Eime en Deilmissen lijkt mij echter 
een MK-toewijzing waarschijnlijker, gezien de geografische situatie 
(zie noot 50). Ook het gemengde vondstcomplex uit een ‘causewayed 
settlement’ te Walmstorf bevat naast jonger TRB-aardewerk (MN II-
III) aanzienlijk ouder TRB-aardewerk (FN I) met onder meer ken-

indrukken onder de rand
indrukken op de rand
touwversiering (korte indr., touwpoortjes, Fransen)
buikfranje in groeflijnen, diepsteken
oppervlakteruwing

soms randdiameter groter dan grootste buikomvang
ronde en vlakke bodems
biconische potten
trechterbekers
kraagflessen met grote kraag-/randdiameter

bakplaten met randindrukken
bakplaten met opgetrokken rand/vlakke schaaltjes

Wickelschnur
Arkadenränder
Trechterbekers met knobbels
Ösenkranzflasche
Ösenbecher(?)
Ösenflasche
Flasche type Klenzau/Hüde

Pre-Drouwener aardewerkkenmerken

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

-
-
-
-
-
-
-

P14

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

-
-

x
x
x
x
x
x
x

Hüde I

Tabel 6.2 – Kenmerken van Pre-Drouwener aardewerk van 
P14 en Hüde I.
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sorbeerde MK-elementen die herkenbaar is in het aarde-
werk van Boberg-15, in dat van Rosenhof (tevens in de ana-
chronistisch aangeduide “Verzierungsmerkmale der Trich-
terbecher-Kultur” aldaar), en in de Rosenhof-component 
van Siggeneben-Süd. Na de parallellen die Schwabedissen 
(en vele anderen) al constateerden tussen genoemde vind-
plaatsen en Hüde I, en na de gelijkstelling van Hüde I met 
SW, is deze identificatie niet meer dan logisch.48

Voorbij de Elbe begon de acculturatie naar TRB dus met 
het verschijnen van SW-invloeden in aardewerk van Bo-
berg, Rosenhof en Siggeneben-Süd. De aanzet tot deze 
transformatie vond plaats nadat in SW al vlakke bodems 
gangbaar waren en verschillende MK-invloeden waren ver-
werkt, maar voordat SW zich ontwikkeld had naar Pre-
Drouwen, dat wil zeggen, nog voordat mogelijk sprake was 
van bakplaten, en zeker voordat sprake was van kraagfles-
sen en Fransenverzierung.49

6.4 Semantiek, afbakeningsproblemen en perceptie

Indien het aardewerk van Rosenhof als het ware in retro-
spect, met verantwoording achteraf door wat later ‘duide-
lijk’ Noordgroep-TRB is, al als Vroeg-TRB mag worden 
aangemerkt, dan heeft het contemporaine SW in feite het 
eerstgeborene-recht op dit predikaat. Rosenhof bezit im-
mers niets dat ‘meer TRB’ is dan het contemporaine laat 
SW2. Hetzelfde geldt ook voor de nauwelijks jongere Oxie-
groep, die soms min of meer op één lijn met de Rosenhof-
groep gesteld wordt (Nielsen 1985, 114, 120, fig. 14; idem 
1986, 241; zie ook Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
30).
Als de archeologische onderzoeksgeschiedenis anders ver-
lopen zou zijn, dan hadden we wellicht in plaats van TRB 
gesproken over SW in Sleeswijk-Holstein en Denemarken 
– deze bespiegeling is overigens geen serieus voorstel om 
alsnog de bordjes te verhangen.

In paragraaf 6.2 is al gesignaleerd dat de ontwikkeling van-
uit SW naar Pre-Drouwen geleidelijk is, zonder goed aan-
wijsbaar omslagpunt (al verschaft de absorptie van vroege 
MK-elementen in laat SW2 wel een terminus post quem 
voor Pre-Drouwen, en dus ook voor de TRB-Westgroep). 
Dit is een heel andere situatie dan in Noord-Duitsland en 
Zuid-Scandinavië, waar sprake is van een abrupte Ertebølle/
TRB-overgang.
TRB is een archeologische afspraak. Afhankelijk van regio 
en periode heeft het begrip TRB een andere lading. Hoe-
wel TRB meer is dan een aardewerkstijl, is aardewerk wel 

de bepalende ingang om TRB-groepen te onderscheiden. 
Net zomin als voor Rosenhof te zeggen is waarin het meer 
of minder TRB is dan het contemporaine SW-aardewerk, 
lukt het mij scherp te krijgen waarin het aardewerk van de 
Satrup-groep (zie noot 41) meer of minder TRB zou zijn 
dan het daarmee gelijktijdige aardewerk in onze streken, 
dat ik onder het etiket Pre-Drouwen heb opgevoerd. Ver-
schillen en overeenkomsten signaleren is mogelijk, maar 
het objectief waarderen ervan is een stuk lastiger. Wat zijn 
de doorslaggevende TRB-kenmerken in het aardewerk? Als 
het de indrukken onder de rand of op de schouder zouden 
zijn, begint TRB in het Westgroep-gebied al in SW2. Franje-
versiering is terug te voeren op Bischheim, en bakplaten, 
Ösenflaschen en Ösenkranzflaschen zijn tot MK te herlei-
den, maar het is weinig zinvol deze culturen als (proto-) 
TRB aan te merken. Kraagflessen hebben een veel grotere 
verspreiding dan alleen het TRB-gebied (Knöll 1981; Huy-
secom 1986). Weliswaar lijken de oudste voorbeelden in de 
TRB-Noordgroep voor te komen, maar hierbinnen zijn zij 
een relatief late verschijning (zie paragraaf 5.5.4). Het terri-
toriaal-etnische aspect dan maar als uitgangspunt nemen; 
de autochtone Noordwest-Europese bevolking versus de 
kolonisten-nazaten met hun Donauländische Tradition? 
Een hieraan gerelateerd economisch criterium, een exten-
ded broad spectrum subsistence, compleet met veehouderij 
en akkerbouw? Ook dan zou laat SW2 al ‘eigenlijk’ TRB 
zijn.
Zo blijven de archeologische correlaten voor wat Vroeg-
TRB wordt genoemd, toch wat problematisch; een optel-
som van arbitraire kenmerken.
Het etiket dat op een vondstcomplex geplakt wordt, is in elk 
geval meer dan semantiek. Het kleurt de archeologische 
beeldvorming omdat een cultuuraanduiding verbonden is 
met specifieke associaties. Hetzelfde vondstcomplex aan-
duiden als ‘Pre-Drouwener TRB’ of als ‘Laat-SW’ maakt 
een wezenlijk verschil. Het suggereert dat men wel of juist 
niet deelgenoot was in de belangrijkste supraregionale ont-
wikkeling uit die tijd; de verdere neolithisering van de 
Noord-Europese laagvlakte.

6.5 Slotopmerkingen

Na enkele observaties en een samenvattende schets over 
SW en het ontstaan van TRB, sluit ik af met enkele opmer-
kingen over SW, Hazendonk en Vlaardingen.

– Voor Noordwest-Duitsland bestaat geen enkele noodzaak 
voor de constructie van zoiets als de Dümmer B-Gruppe 

merken die aan MK ontleend zijn, zoals bakplaten met vingertop-
indrukken op de rand, en Vorratsgefässe met versierde Randleist 
(Richter 2002). Richter (ibidem, 110) legde een verband met de vroe-
ge TRB-Noord- en TRB-Oostgroep. Dit aardewerk heeft duidelijke 
raakvlakken met laat SW2/Pre-Drouwen.

48 Vele auteurs hebben gewezen op de overeenkomsten tussen het aarde-
werk van Hüde I en dat van Boberg, of dat van Swifterbant, Hüde I 
en Boberg: zie onder meer Schwabedissen 1957/58, 23; Van der 

Waals 1972, 167; Lichardus 1976, 171-174; Lanting & Mook 1977, 
48, 52; Schwabedissen 1979b, 215; 1982, 48-49; De Roever 1979, 
24-25; Madsen & Petersen 1982/83, 104, 115; Laux 1985, 30-31; 
Waterbolk 1985, 279; Meurers-Balke 1983, 94; Kampffmeyer 1983, 
131; 1991, 250-251; Lichardus 1991, 777; Midgley 1992, 51.

49 Bakplaten zijn in Siggeneben-Süd weliswaar aanwezig maar zouden 
jonger kunnen zijn dan de Rosenhof-component, en tot de Satrup-
component aldaar behoord kunnen hebben.
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van Lichardus (1991). Die zou te plaatsen zijn in de tijd tus-
sen Bischheim en Drouwener TRB. Deze groep ‘verklaart’ 
niets, en is slechts een vergaarbak voor materiaal dat hetzij 
aan SW/Pre-Drouwen, MK, of Baalberge kan worden toe-
gekend, hetzij aanzienlijk ouder of jonger is dan deze cultu-
ren.50

– In bijna alle vroege TRB-gebieden vormt het verschijnen 
van het vroegste TRB een abrupte breuk met het verleden. 
Dit geldt ook voor de TRB-Oostgroep, die naast de TRB-
Noordgroep de andere gedoodverfde oudste TRB-groep 
zou zijn (zie bijvoorbeeld Niesiołowska 1994, 333, Tab. 
1).51 Alleen de TRB-Westgroep bezit een logische, onon-
derbroken autochtone ontwikkeling, met zijn geleidelijke 
ontwikkeling vanuit SW. Dit pleit ervoor dat in het TRB-
Westgroep-gebied de bakermat van TRB ligt.

– De genese van TRB is een oud en omstreden topic in het 
archeologische onderzoek; vele onderzoekers hebben hun 
zeer uiteenlopende meningen gegeven. Vaak genoemd voor 
de TRB-Noordgroep zijn directe of indirecte herleidingen 
uit Rössen, Bischheim, MK, Baalberge en Lengyel. Een 
heterogene invloed op de TRB-Noordgroep, herkenbaar in 
de oudste aardewerkstijlen, wordt breed als aannemelijk ge-
zien.
Ik denk dat het voor deze herkomstdiscussie uiterst relevant 
is dat het heterogene aspect inherent is aan de SW-aarde-
werktraditie. Laat SW2 (zie P14’s laag B) heeft zowel ronde 
als vlakke bodems, en is grotendeels onversierd. Voor zover 
versierd, is een eenvoudig, horizontaal motief onder de 
rand het meest gebruikelijk. Het conservatieve aspect van 
het SW/Pre-Drouwen-aardewerk, waarin wel allerlei Do-
nauländische invloeden werden geabsorbeerd, maar nau-

50  Lichardus (1991, 777-781, Abb. 1-3; zie ook Lichardus & Lichardus-
Itten 1993, 67-70) had onder meer al het aardewerk dat Schwabedissen 
tot zijn Dümmer-Gruppe gerekend had, aan deze ‘Dümmer B-gruppe’ 
toegeschreven. Dat aardewerk kan over het algemeen goed aan SW/
Pre-Drouwen toegekend worden, zie noot 47. Veel aardewerk van de 
Dümmer-B-groep is afkomstig uit het Leine-gebied, tussen Göttingen 
en even ten noorden van Alfeld. Dit heuvelland heeft met zijn intensie-
ve Rössener bewoning een andere voorgeschiedenis dan het SW-gebied 
(zie bv. Heege 1989, 110-112, Abb. 15). De door Lichardus genoemde 
Dümmer B-vondsten en -vondstcomplexen uit het Leine-gebied zijn 
beter te typeren als MK, eventueel met Baalberge-invloeden (vergelijk 
Lichardus & Lichardus-Itten 1993, 67, 69; vergelijk Beran 1993, 6). 
Een dergelijke toewijzing ligt vanwege de ligging in de grenszone van 
beide culturen ook voor de hand (Kroitzsch 1973, Karte 3; zie ook 
Beran 1993, 49-50). Het betreft:
– de pot van Eime (Schwabedissen 1957/58, 23, Abb. 16g; vergelijk 
Behrens 1966, 28-29; Bakker 1979a, 121);
– de pot van Deilmissen (Schwabedissen 1957/58, 23, Abb. 16e; 
Behrens 1966, 28; Lüning 1967, 158, noot 358; Maier 1970, 71, noot 
242), die waarschijnlijk echter eveneens uit Eime afkomstig is (Leiber 
1983, 204);
– de pot van Mehle (Lüning 1967, 162, noot 386; Maier 1970, 71);
– enkele scherven en vuursteen uit Höckelheim (Leiber 1983, 205);
– het vondstcomplex van Einbeck-Kühner Höhe (Leiber 1983, 192-202);
– en de losse schervencollectie van Göttingen-Grone (Maier 1970, 67-
70; Lichardus 1976, 174, Taf. 86; Bakker 1979a, 57, 121).
Het aardewerk van Betheln-Beusterburg, is het best als MK te be-
schouwen (Tackenberg 1951, 6-11; Taf 1-3; Lüning 1967, 161-162; 
Maier 1970, 71, noot 244; Tackenberg 1978, 3-4; Leiber 1983, 203-
204). Hetzelfde geldt voor:
– de scherven van Wehrden (Maier 1970, 66, noot 218);
– scherven uit Uslar en uit Dinkelhausen waarmee wellicht hetzelfde 
vondstcomplex bedoeld is (Potratz 1940/41, 142; Lüning 1967, 162, 
noot 386; Maier 1970, 65; Leiber 1983, 204);
– het vondstcomplex van Engern-Brinkhof (Tackenberg 1951, 36; 
Brandt 1961, 35, Abb. 3:5; Behrens 1966, 29; Brandt 1967, 24-25, 
Taf. 41:5; Maier 1970, 71; Brandt 1971, 70-72, noot 4 (zelfcorrectie: 
“irrtümlich zu den [TRB-] A/B-Gefässen gerechnet”); Davidsen 
1973, 41; Bakker 1979a, 57, 121; Willms 1982, 52; Meurers-Balke 
1983, 95; Lichardus & Lichardus-Itten 1993, 67);
– De scherven van Höiningen (en ook het vuursteen) behoren on-
danks de aanwezigheid van een scherf met vlakdekkende vingertopin-
drukken (vergelijk Willms 1982, 19), eveneens tot MK, al is ook wel 
aan de Wartberg-cultuur gedacht (Beck 1959, 260, Abb. 1:4; Lüning 
1967, 162, noot 386; Lanting & Mook 1977, 69; Willms 1982, 52);
– Het gemengde complex van Werlaburgdorf-Lietfeld is aan te merken 
als een Baalberge-vindplaats met MK-invloeden (Maier 1970, 72, 
noot 249; Niquet 1972, 76, Taf. 7; Bakker 1979a, 121; vergelijk ook 

Behrens 1966, 28; Willms 1982, 59).
De resterende vondsten van Lichardus’ Dümmer B-Gruppe waren 
eerder al geloofwaardig als veel jonger of als veel ouder bestempeld:
– de scherven uit Diemarden en Edesheim zijn eerder tot LBK gere-
kend (Maier 1970, 70, Abb. 1, 1.5 en noot 236; Lüning 1967, 336; 
Leiber 1983, 205);
– de pot van Loccum blijft maar doorgaan voor TRB A/B (Becker 
1948, 207, fig. 42:5; zie ook Midgley 1992, fig. 67), al stelde Bakker 
(1979, 121; zie ook Lüüdik-Kaelas 1955, 73) dat de pot met voetjes 
enkele eeuwen jonger moet zijn, en tot de TRB-Westgroep behoort;
– ook de scherf van Babbenhausen (Hoffmann 1935, Pl. 23:1) moet 
veel jonger zijn (Bakker 1979a, 121).

51 Het is weinig aannemelijk dat de oorsprong van de TRB-stijl in Polen 
gezocht zou moeten worden, omdat het oudste TRB (Sarnowo-fase) 
in Kujavië dan vanuit het mesolithische ‘niets’ als een vrij compleet en 
ontwikkeld pakket zou zijn verschenen. Het Sarnowo-aardewerk (zie 
Niesiołowska 1994, Abb. 5) kent vrij gedrongen trechterbekers met 
vlakke bodems, meestal vloeiende S-profielen, soms met abrupte 
schouder/halsovergangen, en relatief korte halzen. Incidenteel bezitten 
zij knobbels. Zowel bolle als meer eivormige amforen met twee of vier 
Ösen op de schouder of tegen de hals zijn bekend. Geheel platte bak-
platen en bakplaatvarianten met een lage opstaande rand komen voor. 
Verder zijn kommen met rechte of gebogen wanden aanwezig. Versie-
ring is zeldzaam en beperkt zich tot ronde, recht- of driehoekige, kom-
ma-vormige indrukken, of nagelindrukken onder de rand. Grote Vor-
ratsgefässe en bakplaten kunnen met vingertopindrukken bovenop de 
rand versierd zijn (Midgley 1992, 47, 49, fig. 11:1-4, Niesiołowska 
1994, 326-327, Taf. 1-6).
De vaak aangehaalde, maar onbetrouwbare vroege datering van de 
Sarnowo-groep (5570 ±60 BP (GrN-5035); Bakker, Vogel & Wiś-
lański 1969, 7) moet snel vergeten worden. Terecht stelden Bakker, 
Vogel & Wiślański (ibidem, 7; zie ook Lanting & Mook 1977, 73) 
dat de Sarnowo-fase jonger moet zijn dan de 14C-datering aangeeft. 
Wiślański ging uit van een gelijktijdig begin met TRB in Denemar-
ken, Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg (zie Jankowska 1994, Tab. 
1-2 en Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 31). Midgley (1992, 
201; zie ook Niesiołowska 1994, Tab. 1) daarentegen achtte de vroege 
14C-datering voor Sarnowo wel aannemelijk. Zij (ibidem, 90) be-
schouwde het Noordoost-Duitse aardewerk als “virtually identical in 
form and decoration [...] to the ceramics diagnostic of the Sarnowo 
and Rosenhof phase materials [...]. The Mecklenburg finds, whose 
general distribution throughout this area shows that this was not a de-
velopment confined to one or two localities [...], fill in the gap between 
the two early areas, central Poland and Schleswig-Holstein, and while 
they cannot as yet be dated independently, they can be ascribed with-
out any doubt to the same early horizon”. Daar had zij gelijk in, en 
het betekent dat net zoals Sarnowo ook dit Noordoost-Duitse materi-
aal wat jonger zal zijn dan dat van Rosenhof.
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welijks kenmerken werden afgestoten, levert een verklaring 
voor niet alleen aan Rössen en Bischheim herinnerende 
verschijnselen in het aardewerk van de Volling- en Svale-
klint-groepen (Becker B) maar ook voor het MK-achtige 
element in dat van Rosenhof en de Oxiegroep (Becker A). 
Daarom lijkt mij laat SW2 geloofwaardig als de enige di-
recte inspiratiebron voor de verschillende vroegste TRB-
Noordgroep-stijlen.

– Dat SW cruciaal is geweest voor het ontstaan van de 
TRB-Noordgroep, ligt geografisch voor de hand. Daarbij 
was de nieuwe aardewerkmode in het noorden (die deels 
met nieuwe eetgewoonten kan zijn samengegaan (o.a. Niel-
sen 1986, 242)) slechts een symptoom van een veel ingrij-
pender omwenteling. Dat was een bestaanswijze waarin 
zowel veehouderij als akkerbouw geïntegreerd waren in de 
oude mesolithische tradities. De graduele, successieve 
acceptatie/integratie van neolithische elementen in een 
‘mesolithische’ bestaanswijze, werd in eerste instantie eco-
nomisch en, belangrijker, sociaal-cultureel acceptabel of 
wenselijk in het SW-gebied (Raemaekers 1999, 181-192). 
Iets daarvan begon al door te sijpelen in het late Ertebølle 
via contacten met het zuiden (zie o.a. Madsen 1986, 231-
233). Grootschaliger omarming van dit ‘New Neolithic’ 
naar SW-model markeerde het begin van de acculturatie 
naar de TRB-Noordgroep (Raemaekers 1999, 192, verge-
lijk bijvoorbeeld Madsen 1986, 236; Jennbert 1994, 160-
162; Nielsen 1994, 292). Met vee en “Getreide als Ge-
schenk” (Jennbert 1994), wellicht in SW2-potten en/of 
gekoppeld aan uitwisseling van vrouwen, nam men ook een 
ander element over van SW.52 Dat was het structurele ge-
bruik van aardewerk en dierresten als offergaven, een ge-
bruik dat vervolgens in het noorden een veel grotere vlucht 
zou nemen dan te onzent en culmineren zou in mensenof-
fers en causewayed enclosures (zie o.a. Becker 1948; Rech 
1979; Nielsen 1986, 242; Madsen 1990, 33).

– Het ontstaan en de vroegste uitbreiding van TRB laat 
zich als volgt samenvatten (zie fig. 6.2). De sleutelrol was 
weggelegd voor een autochtone groep, SW, die ontvankelijk 
was voor verworvenheden van, en succesieve stijlontwikke-
lingen binnen de Donauländische Tradition, en deze had 
geïntegreerd in een eigen traditie. Ten tijde van laat SW2 
straalde de SW-invloed vanuit Nedersaksen uit tot voorbij 
de Elbe (Boberg), richting Holstein (Rosenhof). Via het 

uitgebreide Ertebølle-netwerk werd de nieuwe mode en wat 
daar verder aan neolithische verworvenheden bijhoorde, 
snel verspreid; naar het noordoosten (begin Oxie-groep) en 
noorden (begin Volling-groep) en in oostelijke richting 
(begin TRB-A/B in Mecklenburg-Vorpommern en Bran-
denburg). Via contacten tussen het Ertebølle-gebied en het 
aangrenzende Kujavië, rivieropwaarts, ontstond ook in de 
mesolithische late Janisławice-cultuur al vroeg een voe-
dingsbodem voor deze nieuwe verworvenheden (begin van 
de Sarnowo-groep).53 Daarna bleven de relaties tussen al 
deze gebieden bestaan. In het noordelijke SW-gebied (het 
latere TRB-Westgroepgebied) ging men zich vanaf deze 
tijd veel meer richten op het noordoosten dan, zoals voor-
heen, op het zuidoosten en zuiden. Een vroege uiting hier-
van is de Pre-Drouwener fase, onderdeel van de Bauch-
fransenhorizont van de TRB.

– Louwe Kooijmans had van het Hazendonkmateriaal een 
aparte groep gemaakt, met drie fasen (Louwe Kooijmans 
1974, 127, 150-157; 1976, 255, 259-260, 263; 1980, 178; 
1986, 12; 1993, fig. 9, 13; zie ook Lanting & Mook 1977, 
51-52). De Roever (1979, 25) had al vroeg gewezen op de 
sterke overeenkomsten tussen sommig materiaal van de 
Hazendonk en SW (zie ook Bakker 2004, 182). Ik wilde 
verder gaan en Hazendonk 1 als aparte groep/fase afschaf-
fen. Ik beargumenteerde dit in een oude versie van dit 
hoofdstuk (zie Raemaekers 1999, 68; Bakker 2004, 182). 
Louwe Kooijmans ging na lezing overstag. Raemaekers 
(1999, 70) maakte vervolgens aannemelijk dat ook Hazen-
donk 2 als zuidelijk SW beschouwd moet worden. Van de 
oorspronkelijke Hazendonkgroep rest dus alleen nog maar 
Hazendonk 3, volgens Raemaekers (ibidem, 161) een groep 
SW-nazaten die zich in zijn materiële cultuur afzette tegen 
zowel SW (lees Pre-Drouwen) in het noorden als MK in 
het zuiden (zie ook Louwe Kooijmans z.j.).

– De opvolger van Hazendonk 3 is de Vlaardingencultuur 
(VL). Na het opruimen van de ongewenste Hazendonk-
SW-tegenstelling mag aangenomen worden dat VL, net zo-
als de TRB-Westgroep, een SW-loot is.54 In de traditionele 
voorstelling werd VL echter tegenover de TRB-Westgroep 
gezet, al was vanaf het begin duidelijk dat kraagflessen en 
bakplaten contactverschijnselen moeten zijn. Gaandeweg 
werd de TRB/VL-tegenstelling wat verzacht. Er werden 
meer TRB-elementen in het VL-aardewerk onderkend, en 

52 Direct contact was er vermoedelijk alleen tussen SW en de direct aan-
grenzende Ertebøllegroepen. Dit is in lijn met Madsens veronderstel-
ling (1986, 237) dat de Ertebølle-binnenlandgroepen als eerste trans-
formeerden tot neolithische gemeenschappen, eerder dan de Ertebølle-
groepen aan de kust.

53 In het Poolse binnenland was voorheen van Ertebølle-bewoning geen 
sprake (Bakker 1992, 96; Niesiołowska 1994, 333). De Sarnowo-
groep kent noch de voor Ertebølle typische kern- of afslagbijlen, noch 
geslepen bijlen. In het vuursteen zijn wel veel lokale mesolithische ele-
menten gesignaleerd, die op de Janisławice-cultuur terug te voeren 
zijn (Niesiołowska 1994, 333, zie ook Grygiel 1986, 258). “Der Ein-
fluss südlicher [neolithische] Kulturen, der an Keramik und Flintarte-
fakten erkennbar ist, hat geringere Bedeutung” (Niesiołowska 1994, 

333, zie ook 327). Overeenkomsten tussen Pools TRB- en Lengyel-
aardewerk (van de Brześć Kujawski-groep) zijn niet in de Sarnowo-
fase te vinden, maar beperken zich tot de daaropvolgende Pikutkowo-
fase (Grygiel 1986, 258-259, 262). Er lijkt dus vooral sprake van 
TRB-invloed op Lengyel, al gaf Grygiel (1986, 262) er een andere 
draai aan: “The lack of Lengyel elements in the Funnel Beaker Cul-
ture, the reverse situation, is due to the marginal state of research on 
settlements of the Funnel Beaker Culture, even in the area of Brześć 
Kujawski”.

54 Raemaekers (1999, 175-179) nam mijn ideeën aangaande etnische 
verwantschap tussen VL en SW over en gaf hiervoor nog enkele aan-
vullende argumenten. Hij belichtte ook de relaties tussen VL en Ha-
zendonk 3.
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VL-aardewerk werd incidenteel gesignaleerd in het TRB-
gebied.55 Op onderlinge relaties wijzen ook de zuidelijke 
Burenbijlen en sigaarbeitels in TRB-Westgroepcontext, en 
noordelijke knophamerbijlen in Vlaardingen/Steincontext 
(Bakker & Van der Waals 1973; Bakker 1979a, 85; 1979b; 
1982; 2006).
Met Pre-Drouwen is een grotendeels onversierd aardewerk-
complex voorhanden dat ouder is dan VL, maar wel nog 
chronologisch overlapt met VL1a. Vroeg VL-aardewerk is 
te beschouwen als een sobere selectie uit Pre-Drouwen.56 

55 Zie bijvoorbeeld van Regteren Altena e.a. 1962, 217-224, 240-243; 
Bakker & Van der Waals 1973, 18, 34; Louwe Kooijmans 1976, 
286, fig. 23; 1983, 59; Bakker 1979a, 57-58; Bakker 2006. De pot 
van Kootwijk (Bakker 1982, 97) zal inderdaad een VL-pot zijn, 
maar ander vermeend VL-aardewerk in het TRB-gebied, zoals de pot 
van Neede, dateert volgens mij uit Pre-Drouwen (zie noot 65 bij pa-
ragraaf 5.6), terwijl de gaatjes onder de rand op TRB-aardewerk te 
Beekhuizerzand en Elspeet eerder te verklaren zijn als het voortleven 
van de SW/Pre-Drouwener traditie in latere TRB-Westgroepfasen 

dan als een VL-invloed (zie noot 57 bij paragraaf 5.5.4). Louwe 
Kooijmans’ opmerking (1983, 59) over het voorkomen van VL in het 
IJsselmeergebied is terug te voeren op een onjuiste mededeling van 
Bakker (1982, 117, noot 8). Er is geen enkele zekere VL-vondst uit 
de provincie Flevoland bekend.

56 Kampffmeyer (1991, noot 1021) zag Pre-Drouwen als de voorloper 
voor VL. Voor het aardewerk lijkt mij dit juist. Ik ben wel benieuwd 
naar zijn motivatie (die hij niet op schrift had gesteld), want volgens 
mij waren hier destijds nog geen goed verdedigbare argumenten voor.
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Fig. 6.2 – Schematische voorstelling van de relatie tussen de Donauländische Tradition, SW en TRB; de neolithisering van de 
Noord-Europese laagvlakte.

Dit betekent voor mij dat VL en de TRB-Westgroep veel 
nauwer verweven moeten zijn dan is voorgesteld, ook al is 
VL sterk op het zuiden gericht, onder meer in de vuur-
steenvoorziening (wat trouwens al een lange zuidelijke SW-
traditie was, zoals Hardinxveld-Giessendam-Polderweg en 
-De Bruin aangeven). Bakker (1982, 95) stelde dat TRB en 
VL “kept their material cultural identities distinct in all 
their phases”, maar voor Pre-Drouwen en VL1a geldt dit 
niet of in elk geval minder. In het vroege VL is juist een toe-
nadering tot het etnisch verwante Pre-Drouwen te zien.
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HOOFDSTUK 7

TRECHTERBEKERAARDEWERK

In dit hoofdstuk wordt al het TRB-aardewerk besproken, met uitzondering van het aardewerk dat zeker in 

de Pre-Drouwener fase kon worden geplaatst op grond van de typologie, de stratigrafische context en 14C-

dateringen.

7.1 Referentiekader

Al vroeg verdeelde Van Giffen (1927) het TRB-Westgroep-
aardewerk in een oudere Drouwener fase en een jongere 
Havelter fase, verder uitgesplitst in Vroeg-, Midden- en 
Laat-Havelte. Bakker (1973; 1979) presenteerde in zijn 
standaardwerk over de TRB-Westgroep een gedetailleerde 
aardewerktypologie, daarbij steunend op Knöll (1959). 
Binnen Van Giffens fasen onderscheidde Bakker de fasen 
A-G, met tweedelingen binnen de fasen A, D en E (Bakker 
1973; 1979; 1992, 42; 1994, 73, 77). Daarmee werd een vrij 
nauwkeurige typologische datering van veel TRB-West-
groepaardewerk mogelijk. Bakkers typologie werd aange-
scherpt door Brindley (1986b). Zij onderscheidde horizon-
ten 1-7 en verbond er globale dateringen aan. Bakker aan-
vaardde dit als een verbetering. Met het werk van Bakker 
en Brindley is een goed referentiekader voorhanden. Dat 
maakt het onnodig verder nog in zijn algemeenheid in te 
gaan op de fasering van de Drouwener en Havelter TRB.
Wanneer het op precisie aankomt, wordt hier Brindleys in-
deling gevolgd, die ik afkort tot TRB1-7. Voor globale fase-
aanduidingen zijn verder Van Giffens termen gebruikt. 
Daarbij staat de Drouwener fase voor TRB1-4. De Havelter 
fase correspondeert met TRB5-7 (Bakker 1992, tab. 1).

7.2 Toewijzingscriteria

Dankzij de voor TRB kenmerkende versieringstechnieken 
zoals diepsteken en diepsteeklijnen, en de voor TRB ken-
merkende motieven is de kans op verwisseling met jonger 
versierd aardewerk uit de schervenverzameling van P14 
niet groot. Bij scherven met (alleen) groeflijnen, is meestal 
goed te beoordelen of het horizontale groeflijnen betreft – 
gebruikelijk op EGK- en KB-aardewerk, maar ook van TRB 
bekend – of verticale groeflijnen, die in hoofdzaak kenmer-
kend zijn voor TRB. De relatief zeldzame, en op P14 niet-
herkende Strichbündelamforen van de EGK bezitten dit 
kenmerk echter eveneens. Het is daarom niet geheel uit te 
sluiten dat een kleine scherf van dat type hieronder ten on-
rechte voor een trechterbekerfragment is versleten, al acht 
ik de kans daarop uiterst klein. Gaatjes of diepe ronde in-
drukken onder de rand komen incidenteel nog op Drouwe-
ner en Vroeg-Havelter TRB voor, maar zijn hier aan ouder 
aardewerk (SW/Pre-Drouwen) toegeschreven. In geval van 

alleen verticale diepsteeklijnen of verticale groeflijnen is 
het op zuiver typologische gronden vaak niet mogelijk om 
het Pre-Drouwener aardewerk te onderscheiden van het 
jongere TRB-aardewerk. Onversierd TRB-aardewerk is 
dikwijls niet herkenbaar, tenzij het om fragmenten gaat die 
typische TRB-vormen verraden, zoals kraagflessen of bak-
platen.
Als uitgangspunt voor de determinatie heb ik vooral Brind-
leys overzicht van pottypen en hun looptijd, en haar over-
zichtsplaten van de verschillende horizons en de bijbeho-
rende toelichting gebruikt (Brindley 1986b).

Pre-Drouwen t/m TRB4 (-5?):
 trechterbeker: 1-18, 22-35, 40-54
Pre-Drouwen t/m TRB7:
 mogelijke trechterbeker: 19, 36, 39, 55
 bakplaat: 38
 kraagfles: 20-21, 56
 pottype niet te bepalen: 37
TRB1-3:
 emmer, kruik of schaal: 57
TRB1-4 (-5?):
 kruik, terrine of terrine-amfoor: 58
TRB2-4:
 schaal of kom?: 59
 kraagfles: 60
TRB2-6:
 type niet te bepalen: 61-64
TRB3:
 emmer: 65
 terrine: 66
TRB4:
 kom: 67-68
 type niet te bepalen (kom?): 69
TRB(5?)6-7:
 trechterbekerkopje: 70
 idem of amfoor of halskom: 71
TRB7:
 schaal: 72
 halskom: 73

totaal

Fase
 pottype: potnummer
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Tabel 7.1 – Indeling van het TRB-aardewerk.
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Omvang van de vondstgroep
Op P14 zijn 147 scherven (1012 g) van 73 TRB-potten her-
kend, die deels zeker (potten 57-73) en deels mogelijk (pot-
ten 1-56) in de Drouwener en Havelter fasen thuishoren. 
In het laatste geval kan het ook Pre-Drouwener aardewerk 
betreffen. In paragraaf 7.6 wordt onderzocht in hoeverre op 
technologische gronden een preciezere toewijzing mogelijk 
is. Figuren 7.1-3 tonen de verspreiding van respectievelijk 
het waarschijnlijke Pre-Drouwener aardewerk uit de hier 
besproken vondstgroep, het mogelijke Pre-Drouwener aar-
dewerk, en het zekere Drouwener en Havelter aardewerk. 
Tabel 7.1 geeft de verdeling weer naar fase en pottype, in 
figuur 7.4 wordt het besproken aardewerk afgebeeld.

Veel meer versierd dan onversierd TRB-aardewerk is her-
kend; in totaal 65 versierde potten, vertegenwoordigd door 
144 scherven. Opvallend is dat op geen enkele versierde 
scherf resten aanwezig zijn van de witte incrustatie die bij 
TRB vrij gebruikelijk is.

(Vermoedelijk) onversierd zijn slechts 9 potten (19-21, 36-
38, 55-56 en 71), vertegenwoordigd door 9 scherven. In 
vergelijkbare Drouwener en Havelter aardewerkcomplexen 
is naar schatting de helft tot tweederde van het totaal aan-
tal potten onversierd. Daarom is zonder enige twijfel veel 
onversierd Drouwener en Havelter TRB-aardewerk niet 
herkend. Dit zal ten onrechte gerekend zijn tot het SW/
Pre-Drouwener aardewerk (zie paragraaf 5.2.1), of tot het 
aardewerk dat niet determineerbaar is.

7.3 Typologie

Pre-Drouwen t/m TRB4 (-5?):
– Potten 1-18, 22-35 en 40-54 zijn trechterbekers, versierd 

met verticale groeflijnen of met verticale diepsteek-
lijnen. Soms zijn verticale diepsteeklijnen aan de boven-
kant (op de halsaanzet) begrensd door een horizontale 
groeflijn (potten 33-34). Zowel verticale groeflijnen als 

0 25m

aantal
scherven
per vak

2
1

Fig. 7.1 – Verspreiding van TRB-aardewerk; de scherven van potten 1-21 (waarschijnlijk Pre-Drouwen).
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diepsteeklijnen zijn al op Pre-Drouwener trechterbekers 
vastgesteld (zie paragraaf 5.4.2). Trechterbekers komen 
verder voor in TRB1-5 (Brindley 1986b, fig. 1). Versier-
de trechterbekers echter zijn in TRB5 zeer schaars of 
afwezig, althans op Nederlands grondgebied (monde-
linge mededeling J.A. Bakker).

Pre-Drouwen t/m TRB7:
– De onversierde schouderscherf van pot 19, de onversier-

de randscherven van potten 36 en 55 en de randscherf 
van pot 39, met een horizontale groeflijn op de hals, zijn 
mogelijk van trechterbekers afkomstig. Zij zijn niet pre-
ciezer te dateren.

– Dit laatste geldt ook voor de onversierde bakplaat 38: 
bakplaten kunnen vanaf Pre-Drouwen tot in TRB6-7 
voorkomen (Bakker & Van der Waals 1973, 28).

– Ook de onversierde fragmenten van kraagflessen 20, 21 
en 56 laten niet zomaar een nadere typologische date-
ring toe. Wel lijken de breedte van de kraag van kraag-

fles 21 en de grote diameter van de halzen van deze 
kraagfles en van kraagfles 20 op een Pre-Drouwener 
datering te wijzen (zie paragraaf 5.4.2). Overigens komt 
in Laat-Havelte incidenteel nog wel een kraagfles met 
wijde kraag voor (Angelslo, graf 14; zie Bakker 1979a, 
fig. B21). Kraagfles 56 heeft maar een geringe hals- en 
kraagdiameter, wat eerder voor een jongere datering 
pleit.

– Pot 37 bestaat uit niet meer dan een fragment van een 
Öse. Het is niet te zien of de Öse in de potwand geplugd 
geweest is.

TRB1-3:
– De scherf van pot 57 met horizontale insteken tussen 

verticale groeven, een laddermotief, zou van een em-
mer, een kruik of een schaal afkomstig kunnen zijn. Het 
motief is kenmerkend voor TRB1-3 (vergelijk Bakker 
1979a, 202, fig. B15:44 (TRB3); Brindley 1986b, fig. 
3:1, 3 (TRB1); fig. 4:1, 24 (TRB2)).

0 25m
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Fig. 7.2 – Verspreiding van TRB-aardewerk; de scherven van potten 22-56 (mogelijk Pre-Drouwen).
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TRB1-4 (-5?):
– Het platte, vrij brede bandoor van pot 58, met vijf ver-

ticale rijen diepsteken, heeft toebehoord aan een kruik, 
terrine of terrine-amfoor. Deze typen dateren uit TRB1-
5 (Brindley 1986b, fig. 1). Omdat bandoren in TRB5 
zeldzaam zijn (mondelinge mededeling J.A. Bakker), zal 
deze scherf eerder stammen uit TRB1-4.

TRB2-4:
– Het scherfje van pot 59, mogelijk van een schaal of kom, 

dateert uit TRB2-4 vanwege de versiering van verticale 
zigzaggen in diepsteken tussen een laddermotief in ver-
ticale groeflijnen met horizontale insteken.

– De versierde kraagfles 60, met op de schouderzone mi-
nimaal vier horizontale lijnen in dwarssteektechniek en 
eronder een staand visgraatmotief, past goed in TRB3 
(vergelijk Brindley 1986a, 47, fig. 39:251) maar is ook 
wat eerder en wat later mogelijk, zodat gerekend moet 
worden met een datering in TRB2-4.

TRB2-6:
– Zigzaggen in diepsteekuitvoering onder de rand, op de 

hals of direct onder de schouder, zoals op de scherven 
van potten 61-64, komen vanaf TRB2 tot zeker nog in 
TRB6 voor (vergelijk Bakker & Van der Waals 1973, 24; 
fig. 9; Bakker 1979a, fig. B21:4). Het pottype is bij geen 
van deze scherven met zekerheid te bepalen. De scher-
ven van potten 61-62 zouden echter mogelijk van trech-
terbekers afkomstig kunnen zijn. In dat geval dateren zij 
tussen TRB2 en TRB5.

TRB3:
– Emmer 65 behoort tot TRB3 vanwege de brede hori-

zontale diepsteeklijn tussen het bovenste en het onder-
ste versieringsmotief (Bakker 1979a, 66). Het bovenste 
motief bestaat uit dubbele zigzaglijnen boven verticale 
diepsteeklijnen. Deze zone is onderbroken door knobbel-
oren. Het bewaard gebleven knobbeloor is voorzien van 
drie verticale rijen puntsteken. Het onderste versierings-

0 25m
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scherven
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pot 57-73:

pot 74-77:

2
1

1

Fig. 7.3 – Verspreiding van TRB-aardewerk; de scherven van potten 57-76 (Drouwen/Havelte).
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motief bestaat uit smalle verticale zigzagzones tussen 
dubbele verticale rijen brede diepsteken, afgewisseld 
met bredere zones, gevormd door een veldje zigzaggen 
met daaronder weer verticale rijen diepsteken.

– Terrine 66 behoort vanwege de versiering eveneens tot 
TRB3. De schouder/halsovergang is gemarkeerd met 
een omlopende rij lange diepsteken. Op de schouder be-
vinden zich verticale rijen diepsteken, afgewisseld met 
verticale rijen zigzaggen en diepsteken in laddermotief.

TRB4:
– Kommen 67-68 tonen het typische versieringsschema 

uit Bakkers fase E1, uitgevoerd in dwarssteek- en hart-
stempellijnen (Bakker 1979a, 72). In Brindleys termen 
zijn het TRB4-potten (Brindley 1986b, 102).

– Op kom 67 bestaat de versiering uit hartstempellijnen. 
Na drie horizontale lijnen volgt een dambordpatroon 
bestaande uit een zone blokken met korte horizontale 
lijnen, en daaronder een zone blokken met verticale lij-
nen (vergelijk Bakker 1979a, fig. 33:2, 7; fig. B18:16, 18; 
1992, fig. 24b:14, 17; Brindley 1986a, fig. 35:152, 155, 
162).

– De decoratie op kom 68 is geheel in dwarssteeklijnen 
uitgevoerd. Onder drie horizontale lijnen zit een enkele 
zone met afwisselend blokken verticale en horizontale 
lijnen. De kom staat op een ring van lage cilindrische 
voetjes (vergelijk Glasbergen 1961, 45, fig. 2; Bakker 
1979a, fig. 33:2, B18:3, 16-18). Mogelijk betreft het een 
grafgift (mogelijke grafgift a, zie paragraaf 15.4).

– De versiering op het scherfje van pot 69 bestaat uit een 
horizontale rij indrukken in het zogenaamde C-motief, 
met eronder een onderbroken rij met dito indrukken. 
Het C-motief is kenmerkend voor TRB4 (Brindley 1986a, 
fig. 42:269; Brindley 1986b, 97-98; fig. 6:16).

TRB (5?) 6-7:
– Het geplugde handvat van pot 70 is een onderdeel van 

een trechterbekerkopje, een type dat in TRB5-7 thuis-
hoort. Vanwege de versiering met naast elkaar geplaats-
te verticale diepsteken op het uiteinde van het handvat 
verdient een datering in TRB6-7 de voorkeur (vergelijk 
Brindley 1986a, fig. 8:8 (TRB6)).

– De onversierde scherf van pot 71 is vermoedelijk een 
fragment van een Laat-Havelter halskom (Hogestijn 
1986b, 175, fig. 138; vergelijk Brindley 1986b, fig. 9:8). 
Eventueel is nog te denken aan een trechterbekerkopje 
of een amfoor, TRB5-7 (Brindley 1986b, fig. 1).

TRB7:
– De scherven van kom 72 tonen een gekerfde richel (ver-

gelijk Bakker 1982/83, fig. 24:60; Brindley 1986b, fig. 
9:7, 9, fig. 10:15, 17). Zulke kommen zijn kenmerkend 
voor TRB7 (Bakker 1979a, 72; Brindley 1986c, 100).

– De scherf van halskom 73 is versierd met een groeflijn 
op de schouder/halsovergang. Direct hieronder zit de aan-
zet van een veldje met een dubbele rij verticale indrukjes 
in een zone die afwisselend versierd en onversierd zal 
zijn geweest (vergelijk Brindley 1986b, fig. 9:5). Ook dit 
is een kenmerkend type voor TRB7 (ibidem, fig. 1).

7.4 Mogelijk TRB-aardewerk

Hieronder worden zes scherven (66 g) van drie mogelijke 
TRB potten (74-76) en van een mogelijke bakplaat (77) 
apart besproken; volgens J.A. Bakker (mondelinge mede-
deling) zijn de potten zeker Laat-Havelte, maar ik twijfel. 
Het mogelijke bakplaatfragment is niet nader te dateren.

– De drie scherven van pot 74 (twee zijn afgebeeld), met 
een horizontale rij verticaal geplaatste diepsteken of gladde 
spatelindrukken op de schouder, zouden afkomstig kunnen 
zijn van een halskom. Wat daarvoor ook pleiten kan, is dat 
de rij op één van de scherven onderbroken is (vergelijk Bak-
ker 1982/83, fig. 20:30). Ik durf echter niet uit te sluiten 
dat dit bekeraardewerk is.
– Op de scherf van pot 75 is de dubbele rij staande indruk-
ken (die wat aan nagelindrukken doen denken) vanuit de 
zijkant gezet. Behalve aan een Laat-Havelter schouderkom is 
ook in dit geval eventueel te denken aan bekeraardewerk, 
bijvoorbeeld aan grove waar die gelijktijdig is met late EGK-
typen en maritieme klokbekers (vergelijk ook een klokbe-
kertje van het Emmerveld, zie Lanting 2007/08, fig. 91e).
– De scherf van pot 76, van een onversierd gesteeld kom-
metje of napje, kan afkomstig zijn van een (Laat-) Havelter 
trechterbekerkopje. De meeste TRB-trechterbekerkopjes 
bezitten een handvat dat vrij plat en tongvormig is. In dit 
geval doet het meer denken aan een dikke teen. Redelijk 
vergelijkbaar is een trechterbekerkopje uit het Laat-Havel-
ter graf 1 van Angelslo (Bakker & Van der Waals 1973, fig. 
5:1). Een mooie parallel is in VL-context gevonden; een 
“fragment van een klein napje of een lepel met een afgebro-
ken steel” uit Hekelingen (Modderman 1953, 8, fig. 6:13). 
Deze vindplaats is min of meer contemporain met Laat-
Havelte. Zoals bekend zijn er contacten geweest tussen VL 
en TRB. Uit Drouwener of Pre-Drouwener context is dit 
type niet bekend. Desondanks zou ik een Pre-Drouwener 
datering niet op voorhand willen uitsluiten, vanwege de 
zware magering met grof graniet (zie paragraaf 7.6).
– Vanwege de dikte (meer dan 13 mm) en omdat de ‘bo-
venzijde’ vlak is (de ‘onderzijde’ is laminair afgebroken) 
lijkt het bij fragment 77 om een randscherf van een bak-
plaat te gaan. De rand is enigszins verdikt. Direct tegen 
de verdikking aan is op de vermoede bovenzijde een nagel-
indruk zichtbaar. Deze lijkt eerder een onbedoeld gevolg 
van het vormen van de rand dan versiering te zijn. Het 
fragment vertoont geen kromming, waardoor de diameter 
niet meetbaar is.

7.5 Technologische aspecten

Voor een overzicht van technologische aspecten (zie fig. 
7.5) zijn alleen de zekere TRB-potten 1-73 gebruikt, met 
uitzondering van bakplaat 38.1

1 Bakplaat 38 is niet gebruikt omdat bijna steeds technologische gege-
vens in relatie tot wanddikte gepresenteerd zijn, en een bakplaat geen 
wanddikte, maar alleen een bodemdikte heeft.
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Fig. 7.4 – TRB-aardewerk (potten 1-73) en mogelijk TRB-aardewerk (potten 74-76). Schaal 1:3.
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Wanddikte en magering
De gemiddelde wanddikte ligt tussen 4 en 10 mm. De mees-
te potten hebben een wanddikte van 5 tot 8 mm.

Een magering die uitsluitend uit graniet bestaat, is kenmer-
kend voor het overgrote deel van het aardewerk. Zandma-

gering komt af en toe voor. Uitsluitend kwartsmagering, de 
combinatie graniet en chamotte en de combinatie kwarts 
en chamotte zijn zeer zeldzaam. Incidenteel is de magering 
niet zichtbaar. Zandmagering en afwezigheid van mage-
ring zijn alleen geconstateerd bij dunwandiger potten met 
een wanddikte van 4 tot 7 mm. Potten met een wanddikte 
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Fig. 7.5 – Technologische kenmerken van TRB-aardewerk (‘overige’ magering omvat zand- en geen magering).
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onder 7 mm zijn over het algemeen met een geringe tot 
gemiddelde hoeveelheid fijne magering verschraald. Dik-
wandiger potten zijn bijna altijd gemiddeld tot sterk ver-
schraald, met iets grovere mageringsdeeltjes. Met de toena-
me van de wanddikte nemen dus eveneens de hoeveelheid 
magering en de grootte van de mageringsbrokjes toe.

In technologisch opzicht zijn er duidelijke verschillen tus-
sen de groep mogelijke Pre-Drouwener potten en de zekere 
Drouwener en Havelter potten (zie fig. 7.5).
Onder de mogelijke Pre-Drouwener potten bevinden zich 
meer dikwandigere potten, het aandeel van potten met een 
gemiddelde hoeveelheid of veel magering is groter, en de 
magering is vaak grover. Alleen in deze groep komt mage-
ring met chamotte of kwarts voor.
De zeker jongere potten bezitten een wanddikte onder 8 
mm, met uitzondering van pot 57 (8 mm) die uit TRB1-3 
stamt. Mogelijk neemt gedurende TRB1-7 de gemiddelde 
wanddikte af.2 De mageringshoeveelheid is bij de zekere 
Drouwener en Havelter potten met een wanddikte onder 
7 mm regelmatig gering en meestal gemiddeld. Potten met 
een wanddikte van 7 mm zijn gemiddeld of sterk gemagerd. 
De mageringsdeeltjes zijn fijn.

Constructietechnieken
Voor zover dat vastgesteld kon worden, is al het TRB-aar-
dewerk opgebouwd uit kleirollen met N- of Z-voegen. Bij 
de gelede potvormen (bijvoorbeeld trechterbekers, terrines 
en amforen), vindt ter hoogte van de grootste buikomvang 
of iets erboven bijna steeds een wisseling van voegrichting 
plaats; hieronder zit het laagste punt van een voeg aan de 
binnenkant van de pot, hierboven aan de buitenkant. Bij 
ongelede vormen (zoals kommen en emmers) vindt geen 
wisseling plaats in de voegrichting. Het laagste punt van 
een voeg bevindt zich bij die vormen steeds aan de bin-
nenkant.
De lage cilindrische voetjes van kom 68 zijn als applique 
aangebracht. Ook de lijst op halskom 72 is aangezet. Het-
zelfde geldt voor de kraag van kraagfles 56 (zie Bakker 
1979a, fig. 24:2). De kragen van de kraagflessen 20-21 
daarentegen zijn uitgeduwd met een neerwaartse beweging 
vanuit de hals (zie Bakker 1979a, fig. 24:1). De kraag van 
kraagfles 21 is vervolgens verbreed met een kleirolletje. Het 
bandoor van pot 58 en de handgreep van pot 71 bezitten de 
voor de TRB-Westgroep gebruikelijke pluggen voor beves-
tiging door de wand heen.3

Wandafwerkingstechnieken
Het wandoppervlak is gepolijst geweest, zowel aan de bui-
ten- als aan de binnenkant. Bij de kraagflessen is vanwege 
de nauwe opening alleen de buitenkant gepolijst.

7.6 Technologisch onderscheid tussen Pre-Drouwen 
en jonger TRB

In paragraaf 7.2 is er op gewezen dat niet minder dan 56 
van de 73 potten op typologische gronden net zo goed zou-
den kunnen stammen uit de Drouwener of Havelter peri-
ode als uit Pre-Drouwen. Uit paragraaf 7.5 blijkt dat deze 
verzameling van 56 potten als geheel in technologisch op-
zicht afwijkt van het zeker jongere TRB-aardewerk, maar 
dit geldt niet voor elke individuele pot. Hieronder probeer 
ik deze 56 potten alsnog afzonderlijk nader toe te wijzen 
op grond van hun magering, soms in combinatie met hun 
wanddikte. Ik beschouw het resultaat van deze exercitie 
weliswaar als een redelijk betrouwbare, daterende aanwij-
zing, maar zekerheid kan deze methode niet verschaffen. 
De geconstateerde verschillen in magering kunnen immers 
in plaats van chronologisch, ook functioneel verklaard wor-
den.4 Bovendien is de basis hiervoor nogal smal, want de 
vergelijking is gebaseerd op de kenmerken van slechts 30 
zekere Pre-Drouwener potten, en slechts 17 zekere Drou-
wener of Havelter potten.

Op grond van de vergelijking tussen het zekere Pre-Drou-
wener aardewerk enerzijds en het zekere Drouwener en Ha-
velter aardewerk anderzijds zijn potten 1-21 geloofwaardige 
Pre-Drouwener kandidaten.
– Op P14 is bij zekere Drouwener en Havelter potten al-

leen fijne magering opgemerkt. Potten met matig grove 
en grove magering (mageringspartikelgrootte 2-3 mm), 
zeer gebruikelijk bij het SW/Pre-Drouwener aardewerk, 
zullen daarom eerder tot Pre-Drouwen behoren. Het be-
treft trechterbekers 1-18, mogelijke trechterbeker 19 en 
kraagfles 20.

– Het zekere Drouwener en Havelter aardewerk van P14 
is zelden met veel mageringsdeeltjes gemagerd. Alleen 
bij potten met een wanddikte van meer dan 7 mm komt 
dit wel eens voor. Ik acht de kans groot dat de drie mo-
gelijke Pre-Drouwener potten met een wanddikte onder 
7 mm maar wel met veel magering, inderdaad uit Pre-
Drouwen dateren. Twee hiervan, de zwaar gemagerde 
trechterbeker 12 en de zwaar gemagerde kraagfles 20, 
zijn op grond van hun mageringsgrootte (zie het voor-
gaande punt) al aangemerkt als goede Pre-Drouwener 
kandidaten. De derde, kraagfles 21, is eveneens zwaar 
gemagerd, al is de gemiddelde partikelgrootte slechts 1 
mm (zoals bij de Drouwener en Havelter potten, maar 
ook bij veel SW/Pre-Drouwener aardewerk). Al eerder 
genoemde aanwijzingen voor een vroege datering van 
beide kraagflessen zijn voor kraagfles 20 de grote hals-
diameter, en voor kraagfles 21 zowel de grote hals- als 
de grote kraagdiameter.

2 Voss (1982, 38, fig. 11) constateerde deze trend bij kommen.
3 Deze techniek is niet exclusief voor de TRB-Westgroep. Geplugde 

oren zijn bijvoorbeeld ook van WKD-aardewerk bekend (Louwe 
Kooijmans 1974, 223, fig. 89). Op P14 zijn overigens geen geplugde 
oren uit SW of Pre-Drouwen herkend.

4 Zo zijn 47 van deze 56 potten trechterbekers. Vooral dit type is als 

kookpot gebruikt. Vier van de vijf TRB-potten met verkoolde voedsel-
resten zijn zekere trechterbekers, de vijfde is mogelijk een trechterbeker 
(zie ook Van Rijn 1990, 51). Kookpotten blijken in vele perioden om 
praktische redenen – het kunnen weerstaan van herhaaldelijke verhit-
ting en (soms plotselinge) afkoeling (thermische shock) – sterker en 
grover verschraald te zijn dan andere gelijktijdige potten.
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– Van deze 21 Pre-Drouwener kandidaten zijn trechter-
bekers 11 en 13 gemagerd met respectievelijk chamotte 
gecombineerd met graniet, en chamotte gecombineerd 
met kwarts. De mageringssoorten verschaffen een extra 
argument voor een vroege datering van deze trechter-
bekers. Dergelijke magering komt wel voor in Pre-Drou-
wen, maar niet bij het zekere Drouwener of Havelter 
aardewerk van P14.5

Een bijkomend argument dat voor de toewijzing van potten 
1-21 aan Pre-Drouwen pleit, is dat zij in hun verdeling over 
de verschillende lithostratigrafische contexten afwijken van 
het overige TRB-aardewerk (zie tabel 14.1).
Voor de resterende 35 TRB-potten (22-56) bieden de tech-
nologische kenmerken geen redelijke ingang voor een na-
dere datering.

7.7 Functie

Het TRB-aardewerk in zijn algemeenheid is opmerkelijk 
vanwege de grote variatie aan typen (in sterk uiteenlopen-
de aantallen). Over functies is eigenlijk maar weinig con-
creets te zeggen, behalve dat TRB-aardewerk niet alleen in 
nederzettingen maar tevens in rituele en funeraire contex-
ten voorkomt. Mogelijk waren enkele typen aan specifiek 
gebruik gebonden.
Bij de bespreking van het zekere Pre-Drouwener aardewerk 
is al ingegaan op bakplaten, kraagflessen en trechterbekers 
(zie paragraaf 5.4.2). Trechterbekers zijn op P14 verreweg 
het talrijkst, zoals in nederzettingscontext elders ook steeds 
het geval is. Het was een general purpose type. Kleinere 
kunnen ook als eetgerei en als drinkbeker gediend hebben, 
grote tevens als voorraadspot. Zij dienden zeker als kook-
pot (zie fig. 7.5). Vier van de vijf potten die scherven met 
roetaanslag/verkoolde voedselresten bezitten, zijn trechter-
bekers. Van de vijfde is het type onbekend. Het betreft hier 
in de meeste gevallen middelgrote potten (met een diame-
ter van ca. 15-25 cm) met een vrij dikke potwand. Omdat 
ook een dunwandige scherf (waarvan de diameter niet te 
bepalen viel) aankoeksel heeft, en dunwandige potten vaak 
wat kleiner zijn, zal ook in kleine trechterbekers gekookt 
zijn. Kleine pottypen met oren of stelen, en de verschil-
lende komtypen fungeerden vermoedelijk vooral als eet- en 

drinkgerei. Terrines, kruiken en emmers kunnen als vloei-
stofcontainer gebruikt zijn, en schalen voor tijdelijke opslag 
of voor presentatie van voedsel of andere zaken.

7.8 Conclusie: het TRB-aardewerk en menselijke 
aanwezigheid op P14

Van de in totaal 73 potten die zeker tot TRB behoren, zijn 
21 potten (1-21) vermoedelijk aan de Pre-Drouwener fase 
toe te wijzen. Voor 35 potten (22-56) is een nadere toe-
schrijving aan hetzij Pre-Drouwen, hetzij een latere TRB-
fase niet mogelijk. Zeker 17 potten (57-73) behoren tot de 
Drouwener en Havelter fasen. Ik laat hierbij drie twijfelach-
tige Havelter potten (74-76) en een mogelijke bakplaat (77) 
buiten beschouwing.
Dat de zandrug in de Pre-Drouwener fase in gebruikt ge-
weest is, was al bekend. Voorts is duidelijk dat de vindplaats 
ten minste gedurende TRB3-4 en -7 bezocht geweest moet 
zijn. Menselijke aanwezigheid in TRB1-2, -5 en -6 is niet 
uitgesloten, maar op grond van het aardewerk niet te be-
wijzen. Als de globale inschattingen van Brindley (1986b, 
105) en de correctie van Lanting & Van der Plicht (1999/
200, 62) voor het eind van TRB7 worden gevolgd, betekent 
dit ten minste aanwezigheid tussen 3300 en 3050 cal BC, 
en omstreeks 2900-2800 cal BC.
14C-dateringen geven verder weinig steun. Twee mogelijk 
relevante dateringen zijn afkomstig van aardewerk uit wp. 
89-17 en al eerder besproken (zie paragraaf 4.8.2). Eén 
daarvan (UtC-1921: 4630±70 BP) valt rond de veronder-
stelde overgang van Pre-Drouwen naar Drouwener TRB. 
De bijbehorende δ13C-waarde (-26,4‰) bevindt zich nog 
net binnen het betrouwbaar geachte bereik. Typologisch is 
de betreffende scherf (fig. 5.1:368) met zijn horizontale rij 
dubbele indrukken niet duidelijk aan TRB1 toe te schrij-
ven. Ik heb deze als een late Pre-Drouwener scherf geïn-
terpreteerd.
De tweede datering, van een scherf met diepe ronde in-
drukken onder de rand (fig. 5.1:294), wijst op TRB7 (UtC-
1910: 4230±50 BP). Op typologische gronden is deze late 
datering weinig overtuigend. Een toewijzing aan TRB1-5 
zou typologisch nog mogelijk zijn. Ik denk echter aan een 
veel te jonge afzwaaier. De betreffende scherf heb ik in SW/
Pre-Drouwen geplaatst.

5 Elders, bijvoorbeeld te Elspeet, is de combinatie chamotte en graniet-
magering incidenteel bij Drouwener TRB-aardewerk vastgesteld 
(Mauro 1993, 71). Kwartsmagering komt bij Havelter TRB op de 
Veluwe regelmatig voor – mogelijk is daar minder graniet voorhanden. 
Het is daar minder zeldzaam dan Manssen (1980, 111) dacht. Hij 

noemde materiaal uit de nederzetting Beekhuizerzand, het vlakgraf-
veld van Harderwijk en een amfoor van de nederzetting Uddelermeer, 
maar kwartsmagering is ook de belangrijkste mageringssoort in andere 
potten van het Uddelermeer en in het aardewerk van de nederzetting 
Ugchelen-3 (Ten Anscher 1986, 4).
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HOOFDSTUK 8

ENKELGRAFAARDEWERK

In navolging van Lanting (1978, noot 18; 1982, noot 5) wordt de term Enkelgrafcultuur (EGK) tegenwoor-

dig algemeen gebruikt voor wat eerder aangeduid werd als de Standvoetbekercultuur of Standvoetbekergroep 

(Van der Waals 1955, 62; de naam was een suggestie van Glasbergen). Het EGK-aardewerk is onderver-

deeld in fijne waar (voornamelijk bekers) en grove waar. Over de fijne waar is veel geschreven; de grove waar 

is er daarentegen tot op heden nogal bekaaid van afgekomen.

Gehandhaafd zijn de oude termen ‘standvoetbekers’ (SVB) 
voor bekers die versierd zijn tot maximaal de grootste buik-
omvang of net eronder, en ‘all over ornamented beakers’ 
(AOO) voor geheel versierde bekers. De AOO-bekers en 
geassocieerde verschijnselen zijn eveneens tot de EGK 
gerekend, conform Drenth & Lanting (1991), hoewel de 
AOO-bekervariant die geheel touwversierd is, de ‘all over 
corded beaker’ (AOC), internationaal als een vroeg klok-
bekertype geldt.

8.1 Fijne EGK-waar

Als gevolg van het uitgebreide grafheuvelonderzoek in het 
verleden heeft de fijne EGK-waar traditioneel veel aan-
dacht gekregen. De bekers zijn immers veel voorkomende 
grafgiften, terwijl de grove waar in het grafritueel niet of 
nauwelijks vertegenwoordigd is. Het verbaast dan ook niet 
dat al vrij vroeg een fijne-waartypologie opgesteld is op ba-
sis van het vrij grote aantal min of meer complete bekers 
uit graven.

8.1.1 Referentiekader

De typologie van de fijne waar, die in essentie nog steeds 
overeind staat, was voornamelijk het werk van Glasbergen 
(Van der Waals & Glasbergen 1955, 7, zie ook Van der 
Waals & Glasbergen 1959), al had Van der Waals (1955) de 
voorzet gegeven.
De EGK-bekers werden onderverdeeld in SVB-typen 1a-f 
en zz, en AOO-typen 2IIa-2IIc. Later is het AOO-spectrum 
aangevuld met typen 2IId (Hulst, Lanting & Van der Waals 
1973, 98; Lanting & Van der Waals 1976, 6) en 2IIe-2IIf 
(Sier 2001, 397).
De laatste twee aanduidingen zijn mijns inziens wel te bil-
lijken en handig, hoewel 2IIe volgens de type-omschrijving 
van Van der Waals & Glasbergen (1955, 30) tot type 2IIc 
zou behoren. Ik volg verder hierin Sier.1

Voor de zigzagbekers, type zz, heeft Glasbergen een (onge-
publiceerde) onderverdeling gemaakt. Luijten (1988, fig. 
7) maakte hiervan gebruik voor haar beschrijving van het 
EGK-aardewerk van Aartswoud, maar verder heeft deze 

onderverdeling geen navolging gehad. Sier (2001, 385-388, 
fig. 4) introduceerde een beschrijvingssysteem waarmee 
het EGK-aardewerk, zowel fijne als grove waar, nauwkeu-
rig beschreven kan worden (al zouden enkele aanvullingen 
nodig zijn om alle EGK-grove waar te kunnen beschrijven). 
Dit systeem is zeker van voordeel als het om schervenverza-
melingen gaat met een geringe tijdsdiepte, zoals het geval is 
bij de EGK-nederzettingen uit West-Friesland. Dit voor-
deel heeft ook een nadeel; door de gedetailleerdheid gaat 
het zicht op de typen wat verloren. De relatieve eenvoud is 
de kracht van de oude bekertypologie. Voor een scherven-
verzameling zoals die van P14, die meerdere archeologische 
perioden omvat, zie ik in de toepassing van Siers systeem 
minder heil. Ik hecht bovendien aan een duidelijk onder-
scheid tussen fijne en grove waar (al zijn de grenzen hier-
tussen arbitrair en vloeiend) omdat daarin nu eenmaal een 
archeologische traditie bestaat en de discussie in de litera-
tuur langs deze gescheiden paden verloopt.
Ik gebruik daarom de Glasbergen-typologie, waarmee ik in 
de praktijk redelijk uit de voeten kan. Het EGK-aardewerk 
is immers tot op zekere hoogte uniform en betrekkelijk een-
voudig tot typen herleidbaar. Daar komt bij dat de oude be-
kertypen nodig zijn voor de vertaalslag naar de EGK-fasen 
conform Drenth & Lanting (1991), zie hieronder.

Typen
De EGK-typen en hun versieringswijzen zijn de volgende:
1a: aaneengesloten touwversiering, eventueel aan de on-

derzijde begrensd door verticale indrukken, of zones 
touwindrukken afgewisseld met zones indrukken in 
visgraatmotief;

1b: aaneengesloten groeflijnen, eventueel aan de onder-
zijde begrensd door verticale indrukken, of zones 
groeflijnen afgewisseld met zones indrukken in vis-
graatmotief;

1c: een rij met naar de ene zijde overhellende indrukken, 
door een groeflijn gescheiden van een rij met naar de 
andere zijde overhellende indrukken (halve-visgraat-
zones);

1 Lanting (2007/08, 16) zag geen redenen om deze nieuwe typen over 
te nemen. Hij hield het bij 2IIa-2IId.
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1d: met hele visgraatzones zonder scheidende groeflijnen;
1e: rechtopstaande of schuine indrukken, geen alterne-

ring, eventueel afgewisseld met groeflijnen;
1f: onversierd, soms met richel onder de rand (en inci-

denteel toch met spaarzame versiering in de vorm van 
een rij met naar links, en een rij met naar rechts over-
hellende indrukken) – richels komen overigens soms 
ook op andere SVB-typen voor;

zz: met indrukken of groeflijnen in de vorm van zones 
met meestal meervoudige horizontale zigzaggen, 
soms onderbroken (en dan in feite een verticaal vis-
graatmotief), vaak gecombineerd met groeflijnen 
en/of met hele of halve-visgraatzones. Varianten zijn 
asymmetrische zigzaggen, aangeduid als ‘vlaggetjes’, 
met beurtelings een min of meer horizontale en een 
schuingeplaatste indruk die korter kan zijn, of een 
dubbele indruk op de ene helft van de zigzag en een 
enkele op de andere helft. Kruisarcering, te beschou-
wen als overlappende zigzaggen of in elkaar gescho-
ven halve visgraten, valt ook onder de zz-varianten;

2IIa: met kamspatelindrukken (ook kamstempel-, kerfspa-
tel- of tandspatelindrukken genoemd) in halve of hele 
visgraatzones tussen al dan niet alternerend getwijn-
de touwlijnen;

2IIb: uitsluitend touwlijnen (all over corded beaker; AOC), 
soms alternerend getwijnd en/of afgewisseld met 
smalle onversierde zones;

2IIc: met uitsluitend indrukken (incidenteel kamspatel-
indrukken) in visgraatmotief, zonder horizontale lij-
nen;

2IId: met gladde indrukken tussen touwlijnen;
2IIe: met horizontale rijen verticale indrukken of schuine 

indrukken in slechts één richting;
2IIf: met een combinatie van groeflijnen en gladde in-

drukken.

Niet alle EGK-bekers laten zich eenvoudig in deze typolo-
gie onderbrengen. Tevens zijn tussenvormen van de boven-
genoemde typen bekend.

Naast groeflijnen en touwindrukken komen gladde spatel-
indrukken als versieringstechniek veelvuldig voor. Zij zijn 
soms lastig te onderscheiden van korte groeflijnen of nagel-
indrukken, die ook vaak zijn toegepast. Kamspatelindrukken 
zijn weliswaar kenmerkend voor type 2IIa, maar zij zijn 
eveneens bekend van type 2IIc en zeer incidenteel ook op 
andere typen (1d en 1e) aangetroffen.2

Typochronologie
Glasbergens typenvolgorde heeft een grove chronologische 
waarde (Van der Waals & Glasbergen 1955, 12; zie voor en-

kele aanvullingen Lanting & Van der Waals 1976, 3-5). Dit 
geldt eveneens voor enkele typen-overstijgende kenmer-
ken. Bodems zonder standvoet en holle bodems zijn laat. 
Bodems met een standvoet daarentegen komen zowel vroeg 
als laat voor. Voorts is versiering op de rand of aan de bin-
nenzijde ervan kenmerkend voor late EGK-bekers.

De AOO-typen vormen de chronologische en typologische 
schakel naar de maritieme klokbekers.3

Een typochronologische complicatie is de zeer lange loop-
tijd van met name de SVB-typen; er komen wel typen bij, 
maar er vallen geen of nauwelijks typen af. De door Drenth 
& Lanting (1991) voorgestelde fasering EGK1-4 doet recht 
aan dit gegeven. Hun fasenindeling is gebaseerd op de be-
kende EGK-aardewerktypen en op associaties met hamer-
bijlen, en daarnaast op 14C-dateringen en stratigrafische 
overwegingen (waarmee nadrukkelijk niet gezegd is dat 
eerdere auteurs geen aandacht zouden hebben besteed aan 
dergelijke samenhangende aspecten). Hoewel de auteurs 
het zeer voorlopige en deels hypothetische karakter van 
hun bevindingen onderstreepten (ibidem, 46), is deze in-
deling algemeen omarmd. Wel zijn volgens Lanting & Van 
der Plicht (1999/2001, 35) alle fasen 50 kalenderjaren jon-
ger dan Drenth & Lanting voorstelden.
Ik volg in dit boek de fasenindeling van Drenth & Lanting, 
met de chronologische connotaties van Lanting & Van der 
Plicht, al zijn deze volgens Drenth (mondelinge medede-
ling) discutabel.

Ik maak verder geen onderscheid tussen enerzijds EGK en 
anderzijds een aparte AOO-groep die binnen de late EGK-
samenleving en binnen dezelfde nederzettingen een bijzon-
der sociaal segment zou vormen (Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 35-36; Lanting 2007/08, 16, zie ook 13 e.v.).

Regionale groepen
Van Ginkel & Hogestijn (1997, 52) gingen in een nog nau-
welijks onderbouwd model voor ons land uit van vier regio-
nale groepen in de EGK. Deze zijn afgebakend op grond 
van verschillen in grafritueel, het relatieve voorkomen van 
bepaalde pijlpunttypen, strijdhamers, kubusstenen, geïm-
porteerd (Frans) vuursteen en dolken. Ook zijn er binnen 
de vier groepen sterk uiteenlopende verhoudingen tussen 
versierd en onversierd aardewerk. Bij ‘touwbekers’ (waar-
mee type 1a bedoeld is; mondelinge mededeling J.W.H 
Hogestijn) bestaan grote regionale verschillen in de ver-
houding tussen bekers met ongepaarde en met gepaarde 
touwindrukken. De Noordoostpolder zou behoren tot de 
Midden-Nederlandgroep.4 Ik kom in paragraaf 8.6 op deze 
kwestie terug.

2 Misschien is een enkele beker met kamstempelversiering, zoals een 
1e-achtige beker uit Holten (Van der Waals & Glasbergen 1955, fig. 
29), toch beter als een klokbeker op te vatten. Voor de met kamstem-
pelindrukken versierde 1e-beker uit Ruinen (Van der Waals 1964a, 
fig. 12), vermoedelijk samen gevonden met een amfoortje dat als een 
1d-beker is versierd, geldt dit zeker niet.

3 Zie Lanting, Mook & Van der Waals 1973, 44; Lanting & Van der 
Waals 1976, 5-9; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 36; Lanting 
2007/08, 13-17.

4 Zie voor regionale groepen in de EGK verder Drenth & Lohof 2005, 
444; Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008, 154-155.
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8.1.2 Toewijzingscriteria

Het determineren van een schervenverzameling als P14, 
waarin naast EGK ook aardewerk van andere culturen in 
dezelfde grondlagen voorkomt, kent zijn beperkingen.
Verwisseling met dunwandig, versierd SW-aardewerk is 
vanwege de sterk uiteenlopende decoratieschema’s nauwe-
lijks denkbaar. Verwarring tussen versierde EGK- en TRB-
scherven speelt evenmin een rol van betekenis, dankzij de 
voor TRB kenmerkende versieringstechnieken en versie-
ringsmotieven.
EGK-bekers goed zijn ook goed te onderscheiden van 
Pre-Drouwener aardewerk, zolang in geval van touwver-
siering de stand van de scherf bepaald kan worden. De 
versieringsmotieven zijn anders. Touwversiering komt ook 
voor op Laat-WKD, op randen en aan de binnenkant van 
de rand, maar meestal zijn andere kenmerken voorhanden 
die verwisseling uitsluiten. Bovendien is op P14 het late 
WKD-aardewerk stratigrafisch gescheiden van laatneoli-
thisch aardewerk.
EGK-scherven met ongepaarde horizontale touwindruk-
ken zijn echter niet te onderscheiden van scherven van 
Schnurzonenbecher (die gelijktijdig zijn met Laat-EGK en 
maritieme klokbekers). Die laatste zijn in onze streken zo 
zeldzaam (Lanting 2007/08, 55), dat ik verwisseling niet 
als een reële mogelijkheid zie. Alle scherven met (alleen) 
horizontale touwindrukken zijn daarom aan de bekertypen 
1a of 2IIb toegewezen. Er is slechts één uitzondering op 
P14 waarbij de gedachte aan een Schnurzonenbecher niet 
helemaal weg te wuiven valt. Die is bij de vroege klokbekers 
(beker 14) besproken.

EGK- van KB-aardewerk onderscheiden is niet altijd een-
voudig. Soms is zelfs bij complete bekers een toewijzing aan 
hetzij EGK, hetzij KB al problematisch. Bij scherven doet 
dit probleem zich vanzelfsprekend veel vaker voor. Hoe 
kleiner de versierde scherven zijn, hoe lastiger de toewij-
zing dikwijls is. Versieringstechnieken in combinatie met 
versieringsmotief en de positie van de decoratie zijn de be-
langrijkste onderscheidende criteria.
– Kamspatelindrukken lijken op EGK-aardewerk slechts 
uiterst sporadisch voor te komen, behalve natuurlijk op 
type 2IIa. Daarom zijn alle scherven met kamstempels aan 
KB toegeschreven. Type 2IIa is om praktische redenen 
samen met de maritieme klokbekers behandeld (zie para-
graaf 9.1.3.1). Zoals hierboven al is aangestipt, is dit chro-
nologisch niet zeer bezwaarlijk. De 2IIa-bekers, “the direct 
predecessor of the maritime bell beaker” (Lanting & Van 
der Waals 1976, 6) en de maritieme klokbekers zijn waar-
schijnlijk deels contemporain (zie bijvoorbeeld Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 35; Drenth & Hogestijn z.j., 58-
77; Lanting 2007/08, 37-38).
– Gladde spatelindrukken vormen een veel groter pro-
bleem. Deze zijn weliswaar zeer gebruikelijk in EGK, maar 
zij komen met name op het latere KB-aardewerk minstens 
zo vaak voor als kamspatelindrukken. Bij scherven met 
gladde stempelindrukken blijkt soms uit de combinatie 
met andere, voor KB specifieke versieringsmotieven of uit 
de aanwezigheid van een afgeschuinde binnenrand dat het 

om klokbekers gaat. Het voorkomen van versiering op de 
rand of de overgang naar een onversierd gedeelte onder de 
grootste buikomvang rechtvaardigt dikwijls een toewijzing 
aan EGK.
Bezit een scherf met gladde indrukken ten minste drie di-
rect opeenvolgende, alternerende halve-visgraatzones, dan 
heb ik deze aan EGK toegewezen, al zijn hiervoor ook wel 
enkele KB-voorbeelden te vinden.5 Misschien zijn daarom 
enkele van mijn toewijzingen onjuist.
De overige scherven die niet meer tonen dan gladde spatel-
indrukken in een enkele hele of halve visgraat, in verticale 
rijen, of in combinatie met groeflijnen, heb ik beschouwd 
als fijne waar die niet zeker aan hetzij EGK, hetzij KB 
toewijsbaar is. Hiertoe heb ik ook scherven gerekend met 
slechts één of meer horizontale groeflijnen. Binnen deze 
twijfelcategorie heb ik een arbitraire tweedeling gemaakt. 
Ik bespreek de scherven die mijns inziens eerder EGK dan 
KB zullen zijn na de zekere fijne EGK-waar (zie paragraaf 
8.1.4), en de overige na de zekere klokbekerscherven (zie 
paragraaf 9.1.4). De scherven uit de twijfelcategorie spelen 
verder geen rol bij de bespreking van de technologische en 
functionele aspecten van het bekeraardewerk.
– Binnen het zekere EGK-aardewerk bestaat nog een com-
plicatie. Omdat het om scherven gaat, is een nadere toewij-
zing aan slechts één type in de meeste gevallen onmogelijk. 
Ook zijn scherven van SVB- en AOO-bekers vaak niet uit 
elkaar te houden, tenzij het om scherven uit de onderste 
pothelft gaat, wat dikwijls niet duidelijk is.
– Onversierde EGK scherven zijn niet met zekerheid te 
onderscheiden van SW-, TRB-, KB- en vroege WKD-
scherven, en als niet-determineerbaar geclassificeerd (zie 
paragraaf 11.3).
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Tabel 8.1 – Typologische indeling van de fijne EGK-waar.

5 Zie bijvoorbeeld de alleen met visgraatmotief versierde klokbekers van 
Puttershoek-De Grienden en Buinen-Het Hoornse Veld (Drenth & 
Hogestijn z.j., fig. 33, 45).
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Omvang van de vondstgroep
De fijne EGK-waar van P14 omvat 299 scherven (980 g) 
die aan 63 EGK-bekers toegeschreven zijn. Figuren 8.1-3 
geven een overzicht van de verspreiding van respectieve-
lijk de herkende standvoetbekerscherven, de scherven die 
hetzij aan type 1a, hetzij aan type 2IIb toebehoren, en de 
zekere AOO-scherven. Tabel 8.1 geeft een overzicht van de 
verdeling naar type.
Andere typen fijne waar, zoals kommen, voetjesschalen 
en Dosen (bolvormige potjes zonder hals, of met een lage 
nauwe hals; mini-amfoortjes zonder oortjes), zijn niet op-
gemerkt.
Het gaat alleen om versierde scherven, met uitzondering 
van de fragmenten van de benedenhelft van de samenge-
drukte, maar wel complete SVB-beker 5. Deze beker, een 
grafgift, is compleet. De afwijkende beker 61 is vrij com-
pleet, en ook de AOC-beker 58 is met veel scherven ver-
tegenwoordigd (maar niet te reconstrueren). De meeste 
potindividuen zijn echter slechts met één of maar enkele 

scherven vertegenwoordigd.
Het afgeleide aantal EGK-bekers is zeker (veel) te laag 
vanwege de onmogelijkheid om onversierde EGK-scher-
ven te herkennen (zie ook paragraaf 8.6). Dit verklaart 
de ogenschijnlijke afwezigheid van het onversierde type 
1f. Bovendien is, zoals eerder gezegd, een deel van de ver-
sierde bekerscherven niet betrouwbaar nader toe te wijzen 
aan hetzij EGK, hetzij KB. Daarentegen is wel elke AOO-
scherf herkenbaar. Mogelijk is het gereconstrueerde aantal 
2IIb-bekers juist te hoog.

8.1.3 Typologie

Vorm en potgrootte
De randen zijn over het algemeen afgerond, en zelden af-
gerond-spits (beker 10) of afgevlakt (beker 46 met rand-
versiering). Het betreft bijna uitsluitend bekers met een 
vloeiend S-profiel. Zij kunnen slank zijn met een hoge hals 

0 25m

aantal
scherven
per vak

3-42
2
1

Fig. 8.1 – Verspreiding van fijne EGK-waar; de scherven van bekers 1-19 (SVB-typen).
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(bekers 1 en 3), of vrij gedrongen, met een relatief korte 
hals (beker 5). In een enkel geval is een korte, gepronon-
ceerde schouder (beker 1) aanwezig. De zekere EGK-bo-
dems zijn meestal niet voorzien van een standvoet. Alleen 
bij beker 50 is sprake van een bescheiden standvoet. De bo-
dems zijn meestal vlak. Uitzonderlijk is de steilwandige be-
ker 61 met een licht naar buiten gekromd, ongeleed profiel 
en een iets holle bodem.
De bodemdiameter is meestal 6-7 cm, soms 8 cm. De rand-
diameters en de grootste buikdiameters liggen tussen 10 en 
14 cm.

Versiering
In de onderstaande beschrijvingen is de volgorde van be-
spreken dezelfde als in tabel 8.1. Ik laat verder expliciete 
opmerkingen over een mogelijke toewijzing aan een AOO-
type achterwege; dit blijkt wel uit de vermelde opties. De 
voorkomende versieringstechnieken zijn touwindrukken, 
gladde spatelindrukken, groeflijnen en touwindrukken.

1a:
– Beker 1 is een veel voorkomende 1a-variant met horizon-
tale, nogal dikke Z-getwijnde touwindrukken op regelma-
tige onderlinge afstanden, afgesloten door een enkele rij 
verticale spatelindrukken (franje) onder de hals. De scherf 
van beker 2 toont net zo’n afsluitende franje, en de onderste 
horizontale touwindruk. Deze is gemaakt met een dun S-
getwijnd touwtje. Bekers 1-2 zijn zogenaamde ‘kortversier-
de bekers’ met alleen op de hals versiering. Dit komt al op 
de vroegste 1a-bekers voor, maar is ook van jongere bekers 
bekend (Drenth & Lanting 1991, 42).

1b of 2IIf:
– De scherven van bekers 3-4 laten een afwisseling van 
halve-visgraatzones en zones met groeflijnen zien. De 
vroegste variant van type 1b, met uitsluitend groeflijnen, 
is niet met zekerheid herkend (Lanting & Van der Waals 
1976, 5; Drenth & Lanting 1991, 42-43). Eventuele scher-
ven van dit type zijn behandeld in paragraaf 9.1.4.

0 25m

aantal
scherven
per vak

3
2
1

Fig. 8.2 – Verspreiding van fijne EGK-waar; de scherven van bekers 20-46 (type 1a of 2IIb).
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1d:
– De complete, gedrongen beker 5 (ca. 13 cm hoog, rand- 

en buikdiameter ca. 11,5 cm, bodemdiameter 6 cm), af-
komstig uit graf 10, is met zijn visgraatmotief (vijf alter-
nerende rijen schuine (nagel?) indrukken) een klassieke 
1d-beker. Omdat geen sprake is van een standvoet, zal 
het een late beker betreffen.

1a, 1b, 1d of 2IIc:
– Vermoedelijk zijn de meeste van de kleine scherven 

van bekers 6-11, met minimaal drie alternerende zones 
schuine nagel- of gladde spatelindrukken (visgraatmo-
tief), afkomstig van 1d-bekers. Het visgraatmotief (zon-
der scheidingslijn tussen de halve-visgraatzones) komt 
echter op veel EGK-typen voor.

zz of 1d:
– Beker 12 lijkt verticale zigzaglijnen te bezitten. Dan is 

ook wel te denken aan een zigzagvariant (‘brugmotief’) 

waarbij tussen de op- en aflopende, schuine groeflijnen 
van de zigzaggen even zovele korte, rechte indrukken of 
groeflijntjes zitten (vergelijk Sier 2001, fig. 4:3X). Wel-
licht betreft het hier echter een slap visgraatmotief (type 
1d).

zz:
– Bij de scherf van beker 13 is te denken aan verticale zig-

zaggen, uitgevoerd in groeflijntjes of een glad stempel.
– Bekers 14-15 bezitten boven één of meer groeflijnen een 

zone met het vlaggetjesmotief.
– Beker 16 toont een nog niet bekende variant met boven 

groeflijntjes in een halve-visgraatzone, dwars geplaatste 
(verticale) halve-visgraatzones, niet alternerend en ge-
scheiden door verticale groeflijnen.

zz of 1b:
– Mij lijkt de afgebeelde stand van de scherf van beker 

17 het aannemelijkst, zodat ik denk aan groeflijnen van 

0 25m
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Fig. 8.3 – Verspreiding van fijne EGK-waar; de scherven van bekers 47-63 (AOO-typen).
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meervoudige zigzaggen boven een horizontale groeflijn 
(zz). Als de scherf echter een kwartslag gedraaid zou 
moeten worden, is een aanzet van een halve-visgraat-
zone boven groeflijnen (1b) waarschijnlijker.

1e of 1a of 1b:
– Een scherf van beker 18 omvat de zone vanaf de groot-

ste buikomvang en lager. De verticale nagel- of spatelin-
drukken van de afsluitende horizontale rij indrukken is 
nog net te zien. Het kan om de laatste franje gaan van 
een 1a- of 1b-beker, maar mogelijk was de beker alleen 
maar versierd met verticale indrukken (1e).

1e of 2IIe:
– De randscherf van beker 19 is behalve met twee horizon-

tale rijen schuin geplaatste nagelindrukken ook versierd 
met nagelindrukken die min of meer loodrecht op de 
rand gezet zijn

1a of 2IIb:
– Bij de touwversierde scherven van bekers 20-40 bevin-

den de touwlijnen, steeds Z-getwijnd, zich meestal op 
min of meer regelmatige afstand van elkaar (zij zijn dus 
ongezoneerd). Bij bekers 20-22 en 37-40 kan de touw-
versiering eventueel gezoneerd geweest zijn. Dat was ze-
ker het geval bij bekers 41-46, met versiering in smalle 
zones van twee of drie touwlijnen. Zonering is zowel van 
1a- als van 2IIb-typen bekend.

– Een scherf van beker 46 bezit nagelindrukken op de 
rand, min of meer haaks geplaatst. Als het hier geen 
2IIb-scherf betreft, maar een fragment van een 1a-be-
ker, dan moet het vanwege de randversiering een late 
1a-representant zijn.

– Dikwandige touwversierde scherven van 7-8 mm (be-
kers 23, 33 en 36) zullen eerder tot type 1a behoord heb-
ben dan tot AOC-bekers. De zekere 2IIb-scherven van 
P14 zijn namelijk dunwandiger (ca. 5 mm, behalve soms 
bij de bodemaanzet). Dat wil overigens niet zeggen dat 
1a-bekers niet ook dunwandig kunnen zijn. Verder heb 
ik de indruk dat dikkere touwindrukken (zoals op be-
kers 1 en 37) eerder pleiten voor een toewijzing aan 1a 
(vergelijk beker 1) dan aan 2IIb. Dunne touwindrukken 
daarentegen komen, zoals uit vele voorbeelden uit de li-
teratuur blijkt, zowel op 1a- als op 2IIb-bekers regelma-
tig voor.

2IIb:
– De scherven van bekers 47-58 zijn vanwege hun touw-

versiering nabij de bodem, op de rand of aan de bin-
nenkant van de rand, zonder twijfel AOC-bekers (2IIb). 
Touwlijnen op regelmatige afstand van elkaar komen 
zeker voor op bekers 51-53, 55 en 58. Bekers 49, 54 en 
57 kunnen eventueel gezoneerde touwversiering gehad 
hebben. Op bekers 47-48 en 50 is de versiering zeker ge-
zoneerd en aangebracht in zones met twee of soms drie 
horizontale touwindrukken.

– Beker 57 is interessant wegens de korte, schuin geplaats-
te touwindrukjes op de rand, begrensd door een enkele 
touwlijn en gecombineerd met een zone van twee touw-

lijnen op de binnenrand. Waarschijnlijk heeft ook de 
geheel geërodeerde buitenkant van deze scherf ooit een 
gezoneerde touwversiering gehad. De versiering op de 
binnenrand is bij 2IIb-bekers over het algemeen immers 
een echo van het decoratieschema op de buitenwand.

– Bijna alle scherven van de zekere 2IIb-bekers zijn ver-
sierd met behulp van een Z-getwijnd touwtje. Beker 49 
valt op door de afwisseling van S- en Z-getwijnde touw-
lijnen. Beker 47 doet aan als een gezoneerde touwbeker 
met paartjes touwlijnen die elk bestaan uit dicht op el-
kaar geplaatste Z- en S-getwijnde touwindrukken. Dit 
effect is echter verkregen door het indrukken van een 
gehaakt touwtje.6 De onderlinge afstanden tussen de ge-
haakte touwindrukken zijn regelmatig. In feite betreft 
het hier dus een ongezoneerde touwbeker.

2IId:
– De scherf van beker 59 bezit nagelindrukken in halve-

visgraatzones tussen dubbele touwindrukken, kenmer-
kend voor type 2IId.

– De scherf van beker 60 toont nagelindrukken in twee 
halve-visgraatzones, gescheiden door dubbele touwlij-
nen. Waarschijnlijk betreft het hetzelfde decoratiesche-
ma als op AOO-beker 59, maar het is niet helemaal uit te 
sluiten dat beker 60 gedecoreerd was met hele visgraat-
zones in plaats van halve. Een eventuele toewijzing aan 
een 1a-variant in plaats van 2IId lijkt mij onwaarschijn-
lijk, omdat op die 1a-varianten gewoonlijk bundels touw-
indrukken aanwezig zijn die uit meer dan twee touwlij-
nen bestaan (met ertussen complete visgraatzones).

2IIe:
– De steilwandige beker 61 is ca. 11,5 cm hoog, de rand-

diameter is ca. 13 cm, en de bodemdiameter ca. 8 cm. 
Over de hele buitenwand zijn gepaarde nagelindrukken 
gezet, in een onregelmatig patroon en vrij wijd uit el-
kaar. Ongepaarde nagelindrukken komen ook voor, 
vooral nabij de bodem en daar horizontaal geplaatst. 
Aankoeksel leverde een 14C-datering van 3990±60 BP 
(UtC-1908). De δ13C-waarde (-26,9‰) geeft aan dat de 
datering vertekend kan zijn door het reservoireffect, en 
dus te oud zou kunnen zijn. Een toewijzing aan EGK4, 
waar deze datering op wijst, lijkt mij echter toch aanne-
melijk, ook vanwege de holle bodem. Dit komt bij late 
EGK-bekers wel vaker voor. Ik bespreek deze afwijkende 
beker weliswaar bij de 2IIe-varianten, maar in feite is hij 
binnen de bekertypologie niet goed te plaatsen.

– De scherven van beker 62 reken ik ook tot type 2IIe, 
ofschoon ik niet beschik over versierde scherven uit de 
onderste pothelft. Deze toewijzing lijkt mij voorlopig ge-
rechtvaardigd vanwege de gerafeld-langwerpige indruk-
ken die verticaal geplaatst zijn in dicht aansluitende, 
horizontale rijen. Zulke typische indrukken zijn voorals-

6 Indrukken van een gehaakt touwtje komen bijvoorbeeld ook voor op 
een AOC-beker uit Elslo en op een beker uit De Hamert (Lanting & 
Van der Waals 1976, fig. 17; Van der Leeuw 1976, 120, pl. 31).
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Fig. 8.4 – Fijne EGK-waar; bekers 1-63. Schaal 1:2.
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nog alleen van een AOO-beker bekend.7 Toewijzing op 
grond van een enkel voorbeeld is, toegegeven, discuta-
bel.

– Dezelfde kanttekening geldt voor de scherf van beker 63, 
die vanwege hetzelfde type indrukken eveneens aan 2IIe 
is toegewezen. De scherf toont slechts een rij verticale 
indrukken.

8.1.4 Mogelijke fijne EGK-waar

In het geval van de 51 scherven (88 g) van de volgende 40 
bekers lijkt mij een toewijzing aan EGK-bekers het waar-
schijnlijkst, maar het zou misschien ook om jonger beker-
aardewerk (klokbekers) kunnen gaan. Figuur 8.5 toont de 
verspreiding van alle niet aan hetzij EGK, hetzij KB toe te 
schrijven scherven. Tabel 8.2 geeft de verdeling naar type 
als het bij de genoemde 40 bekers om EGK-typen zou gaan 
(wat dus niet vaststaat).
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Fig. 8.5 – Verspreiding van de scherven van mogelijke EGK-bekers 64-103, en van mogelijke klokbekers 199-240.

Tabel 8.2 – Typologische indeling van mogelijk EGK-aardewerk.

7 Het betreft een beker uit Mallem (Lanting & Van der Waals 1976, 
fig. 15; type 2IIc volgens hen en type 2IIe als Sier (2001) gevolgd 
wordt, zoals ik doe).



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

174

ENKELGRAFAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 8

175

Vorm en potgrootte
De twee randen uit deze categorie zijn afgerond. Beker 
103 heeft een richel in de hals. Enkele scherven verto-
nen een kromming naar buiten, wat op S-profielen wijst. 
Het ene bodemfragment (beker 101) heeft nauwelijks een 
standvoet. De andere bodemscherf (beker 102), met een 
diameter van ruim 4 cm, toont een wat geprononceerdere 
standvoet. Van slechts één andere scherf (beker 94) was de 
(maximale) diameter te bepalen; 16 cm.

Versiering
– De scherf van beker 103 verdient een korte bespreking. 
Direct onder de richel bezit deze enkele ronde, komvormig 
verdiepte indrukken. Mij lijkt de als applique opgezette 
richel te geprononceerd voor een klokbeker. De bekende 

KB-voorbeelden hebben een zwakkere richel. Als dit geen 
EGK-scherf zou zijn, zou ik eerder aan een toewijzing aan 
WKD1-2 denken.
– Voor de overige scherven is een nadere bespreking weinig 
zinvol. De mogelijke typenaanduidingen en de tekeningen 
zeggen voldoende. In enkele gevallen zijn de scherfjes zo 
klein, dat onduidelijk is of de indrukken schuin of verticaal 
staan.

8.2 Grove EGK-waar

Tot de grove EGK-waar worden potten gerekend die zijn 
aangeduid als (EGK-) amforen, golfbandpotten, golfband-
bekers, vingertoppotten, proto-potbekers en bekerpotten. 
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Fig. 8.6 – Mogelijke fijne EGK-waar; bekers 64-103. Schaal 1:2.
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Ook het Bentheimer type wordt tegenwoordig met Laat-
EGK (AOO-typen) en tevens met maritieme klokbekers 
geassocieerd.
De grove waar is in het algemeen dikwandiger, en vaak op 
grovere wijze versierd dan de meeste fijne waar. Toch be-
staat tussen beide klassen een flinke overlap, ook in vorm 
en versiering. Zo is een vrij kleine standvoetbeker uit Brum-
melhoop (Struve 1955, Taf. 24:9), versierd met gepaarde 
nagelindrukken, een voorbeeld van fijne waar waarop een 
versieringstechniek van grove waar is toegepast. Van der 
Waals (1964a, 186, 189) merkte op dat de amfoor van Sta-
verden ook te beschouwen is als een grote 1f-variant met 
oren, en de amfoor van Ruinen gezien kan worden als een 
gedrongen 1d-beker met knobbeloren. Binnen een type is 
de variatie in formaten opvallend. Bijna alle typen zijn ver-
tegenwoordigd met zowel heel kleine en dikwijls relatief 
dunwandige, als grote en dan vaak dikwandige exempla-
ren. Zo kunnen golfbandpotten incidenteel kleiner en dun-
wandiger zijn dan sommige bekers. Zulke mini-golfband-
potten zijn wel aangeduid als golfbandbekers.

Bij de voorbeelden van grove EGK-waar uit de literatuur 
gaat het vooral om min of meer complete, geïsoleerde 
vondsten en om grote fragmenten uit grafheuvels. Er be-
staat nog nauwelijks zicht op complete aardewerkinventa-
rissen uit EGK-nederzettingen.8

8.2.1 Referentiekader

Om het noodzakelijke referentiekader voor de determina-
tie van het aardewerk van P14 te verkrijgen, moest de ver-
spreide informatie uit de literatuur bij elkaar gesprokkeld 
worden. Ik bespreek de grove waar per type.

EGK-amforen
Kenmerkend voor amforen zijn twee of vier brede oortjes 
(horizontaal of verticaal, soms dubbel doorboorde knob-
beloren oftewel ‘tunneloortjes’) op de grootste buikomvang 
of op de schouder. Het betreft meestal gedrongen, vrij bolle 
potten of potjes met een kleine standvoet en een kleine uit-
staande hals. Aardewerk dat vanwege het voorkomen van 
oortjes onder deze noemer valt, kan echter ook het slanke 
bekerprofiel hebben (zie hierboven). Af en toe zijn richels 
(stafbanden) aanwezig.
De versiering kan bestaan uit horizontale touwindrukken 
op de halszone, groeflijnen (vaak verticaal en geflankeerd 
door zigzaggen), en/of spatelindrukken boven de lijn die 
aangegeven wordt door de oortjes. De overgang naar het 
onversierde potgedeelte is vaak gemarkeerd door een ho-

rizontaal versieringsmotief. Soms is het wandoppervlak 
geruwd.
Van der Waals (1964a) gaf als eerste in ons land een over-
zicht van de toen bekende EGK-amforen. Die waren ver-
moedelijk met EGK-graven geassocieerd. Sindsdien wor-
den met een zekere regelmaat amforen herkend, vooral 
dankzij de zorgvuldige bewerkingen van hunebedinven-
tarissen (bijvoorbeeld Brindley 1983, 222, fig. 7; Brindley 
1986a, 49, fig. 48:364-366; zie ook Bakker 1992, 57-59).

Golfbandpotten (golfbandbekers)
Golfbandpotten hebben een S-vormig profiel met een sterk 
uitstaande hals en een relatief smalle voet. De schouder, en 
soms ook de hals of de rand, is versierd met opgelegde (als 
applique aangebrachte) golfbanden, vaak met vingertop-
indrukken erboven en eronder. Potten met direct uit de 
potwand uitgeknepen golvende versiering en zelfs potten 
met gladde, niet-golvende richels, eventueel voorzien van 
vingertopindrukken, worden eveneens als golfbandpotten 
aangeduid (Floore 1991, 7-8). Nagel- en vingertopindruk-
ken op de rand en aan de binnenkant van de rand komen 
voor. Niet zelden is de rest van de pot besmeten of geruwd 
met Besenstrich.
Een catalogus van golfbandpotten is samengesteld door 
Floore (1991; zie verder bijvoorbeeld Van Giffen, Addink-
Samplonius & Glasbergen 1971, fig. 15; Lanting & Van der 
Waals 1976, 71; Luijten 1988, pl. 6:46; Fokkens 1991, fig. 
64; Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008, fig. 11). Bij 
zijn beschrijvingen ging Floore uit van de ongepubliceerde 
golfbandpottentypologie van Glasbergen & Van de Walle-
Van der Woude (Floore 1991, 9-11). Deze typologie ver-
schaft een niet altijd eenduidige onderverdeling A t/m I, 
naar de wijze waarop de golfband is vervaardigd. Van deze 
typologie maak ik geen gebruik.
Floore (ibidem, 47-49) kwam tot de slotsom dat dubbele, 
en uit de potwand geknepen golfbanden, late kenmerken 
zijn. Ook niet-golvende richels zouden vermoedelijk late 
karakteristieken zijn (ibidem, 49).9 Drenth & Lanting (1991, 
46) vermoedden dat golfbandpotten gedurende de gehele 
EGK in gebruik geweest zijn.

Vingertoppotten
Potten versierd met nagel- en vingertopindrukken, zonder 
richels, maar verder in vorm vergelijkbaar met golfband-
potten, zijn in navolging van Floore (1991, 45-55) aange-
duid als vingertoppotten. De versiering op vingertoppotten 
bestaat meestal uit enkele dicht op elkaar geplaatste hori-
zontale rijen vingertopindrukken of diep uitgeknepen ge-
paarde nagelindrukken, in een zone onder de rand. Nagel- 
of vingertopindrukken op de rand zijn niet ongebruikelijk. 

8 Het onderzoek van Zeewijk-West en -Oost van Sier (2001) verschaft 
wel een indruk van de betreffende aardewerkinventarissen, maar deze 
publicatie bevat helaas nauwelijks afbeeldingen.

9 Deze conclusies baseerde Floore (1991, 44-48) op een inventarisatie 
van de typen-associaties binnen enkele grotere EGK-nederzettings-
complexen, te weten Zandwerven (Van Regteren Altena & Bakker 
1961), Bornwird (Fokkens 1982), Aartswoud (Van Iterson Scholten 
& De Vries-Metz 1981; Luijten 1988), Ede-Ginkelse Heide-

Schaapskooi (Van Giffen, Addink-Samplonius & Glasbergen 1971), 
Steenendam (Fokkens 1981, fig. 64) en in een grafheuvel te Putten 
(Van Giffen, Addink-Samplonius & Glasbergen 1971). Sier (2001, 
398-399) droeg aanvullende informatie aan; te Zeewijk-West en 
Zeewijk-Oost zijn geen scherven van ‘echte’ golfbandpotten gevonden, 
wel met “een andersoortig versierde stafband op de hals of schouder”. 
Te Mienakker ontbreken echte golfbandpotten ook (maar grote potten 
komen daar sowieso niet voor). Kolhorn bezit ze wel.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

176

ENKELGRAFAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 8

177

Zomaar wat willekeurig geplaatste indrukken op de hals of 
op de bovenste pothelft komen ook voor. Vaak beperkt de 
versiering zich tot de halszone.
De vingertoppotten zijn in EGK een relatief late verschij-
ning. Zij lijken de golfbandpotten te verdringen (Floore 
1991, 46, 53).

EGK-bekerpotten
Hiermee duid ik alle grove EGK-potten aan die zowel in 
vorm als in versiering te beschouwen zijn als uitvergrote 
bekers. De EGK-bekerpotten, onder te verdelen in SVB- 
en AOO-bekerpotten, hebben een grootste buikdiameter 
vanaf ca. 18 cm (mijn arbitraire grenswaarde).10

De versieringstechnieken zijn vingertop- en nagelindruk-
ken, en grove spatelindrukken (vaak zijdelings ingesto-
ken, zodat een brede indruk ontstaat). Mij zijn nog geen 
voorbeelden van zekere EGK-bekerpotten met groeflijnen 
of touwlijnen bekend. De versiering is over het algemeen 
robuuster uitgevoerd dan bij de fijne waar, en is zodoende 
aangepast aan het grotere formaat (zoals eveneens het geval 
is bij golfbandpotten en vingertoppotten).
In de literatuur blijven SVB-bekerpotten zo goed als on-
vermeld (wat niet verbaast gezien het schamele bestand aan 
publicaties over EGK-nederzettingsaardewerk). Van Iter-
son Scholten & De Vries-Metz (1981, 118) maakten echter 
voor Aartswoud melding van “herring bone pots […] lar-
ger versions of the smaller thin-walled 1d beakers”. Remou-
champs (1928, 69, fig. 39:5) had een vergelijkbare grote 
EGK-bekerpot met visgraatversiering op de bovenste pot-
helft ontdekt in grafheuvel 6, één van de Zeven Bergjes bij 
Hilversum. De motieven die van bekers bekend zijn, komen 
dus ook op bekerpotten voor. Dat maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om te spreken van een 1d- of een 1e-bekerpot.
Ik verwacht dat onversierde SVB-bekerpotten ontdekt/
herkend zullen worden (grove tegenhangers voor type 1f), 
naast SVB-bekerpotten die besmeten zijn, of voorzien zijn 
van Besenstrich.11 Het ligt voor de hand dat late SVB-be-
kerpotten op de binnenkant van de rand versierd kunnen 
zijn; de chronologische connotaties die voor de bekende fij-
ne waartypen gelden (Drenth & Lanting 1991), zullen ook 
van toepassing zijn op de SVB- en AOO-bekerpotten.
De literatuur geeft wel enkele voorbeelden voor uitver-
grote AOO-bekers, zoals 2IIe-varianten van Doorwerth en 
Weissenthurm en de 2IIe-bekerpot van Gölenkamp (Hulst, 
Lanting & Van der Waals 1973, Abb. 5, 18; zie ook Lanting 

& Van der Waals 1976, 71; Lanting 2007/08, fig. 24:1). De 
AOO-bekerpot van Doorwerth heeft versiering op de bin-
nenkant van de rand. Deze herhaalt het basismotief op de 
buitenwand, zoals ook op de contemporaine fijne waar dik-
wijls het geval is. Er zijn nog enkele AOO-bekerpottypen 
bekend. Zo levert Aalden-Gelpenberg (Modderman 1957, 
20-22, fig. 6) een fraai voorbeeld voor een 2IIc-bekerpot.

EGK-bekerpotten en de Riesenbecher von Bentheimer Typ
Onlangs wees Lanting de net genoemde pot van Aalden-
Gelpenberg en andere bekerpotten (met of zonder richel 
onder de rand) die eerder onder de noemer ‘Riesenbecher 
von Bentheimer Typ’ aan de Vroege Bronstijd waren toe-
geschreven, toe aan de periode van de AOO-bekers en de 
maritieme klokbekers (Lanting 2007/08, 92-93, tab. 6-7; 
vergelijk Lanting 1973, 259-260, fig. 18; Louwe Kooijmans 
1974, 295). Aan zijn vroege datering van de bekerpot van 
Aalden-Gelpenberg hoeft niet getwijfeld te worden, en 
ook bijvoorbeeld de bekerpotten van Anlo-Schipborg en 
Bauershausen (uit het graafschap Bentheim) zullen wel 
vroeg zijn.12 Enkele andere van deze nieuwe toewijzingen 
zijn mijns inziens minder overtuigend (zie noot 7 bij para-
graaf 10.1).

Lanting rekende niet alle potten die eerder als ‘Riesen-
becher von Bentheimer Typ’ waren aangeduid, tot de vroe-
ge bekerpotten. Alleen voor de exemplaren die hij als vroeg 
bestempelde, wilde hij die oude term ‘Bentheim’ handha-
ven. Dat is op zich niet onredelijk, gelet op de vroege da-
tering van de potten van Bauershausen, waarop de type-
naam teruggaat. Kennelijk vond Lanting de aanduiding 
‘proto-potbekers’ (Drenth & Lanting 1991, 43) geen betere 
optie.13

Een halve eeuw geleden had Stegen (1954, 270) al voor-
gesteld om de term ‘Riesenbecher von Bentheimer Typ’ 
af te schaffen, omdat het een verwarrende, eenheid sug-
gererende aanduiding was voor een allegaartje van beker-
potten uit verschillende perioden. Vanwege de connotatie 
met de Vroege Bronstijd die toch aan de term blijft kleven, 
Lantings nieuwe lading ten spijt, is afschaffing wenselijker 
dan ooit. In dit boek wordt de aanduiding ‘Bentheim’ al-
leen nog maar noodgedwongen gebruikt wanneer ik litera-
tuur aanhaal. Ik heb hierboven al de term AOO-bekerpot 
geïntroduceerd als alternatief voor de vroege ‘Bentheimer’ 
bekerpotten. Voor ‘Bentheimer’ bekerpottypen uit de Vroe-

10 De term EGK-bekerpot als algemene generieke aanduiding heeft een 
praktisch voordeel. Bij veel scherven speelt hetzelfde probleem als bij 
de fijne waar; dikwijls is niet uit te maken of het om een gedeeltelijk 
versierde pot (SVB-bekerpot) of een geheel versierde pot (AOO-beker-
pot) gaat (zie bijvoorbeeld Lanting 1986, 47, fig. 6). Deze term dekt 
beide mogelijkheden.

11 Sommige golfbandpotten, zeker die met gladde richels, zijn ook als 
grove 1f-potten te interpreteren.

12 De bekerpot van Anlo-Schipborg (Van der Waals 1962, fig. 26), met 
een flauwe, maar onmiskenbare richel op een steile hals, is in vorm en 
versiering nauw verwant aan één van beide potten van Bauershausen 
(Stegen 1954, Taf. 35:1-2). Dat ene exemplaar heeft net zo’n flauwe 
richel en eveneens een versiering die alleen uit driehoekige indruk-
ken bestaat. De hiermee samen gevonden (en waarschijnlijk gelijk-

tijdige) andere bekerpot is geheel versierd met gepaarde nagelindruk-
ken, en heeft een ‘omgeslagen manchetrand’ (mijn omschrijving op 
basis van de foto). Een min of meer vergelijkbare rand bezitten ook 
een standvoetbeker type 1a uit Eext-De Ketenberg (Van der Waals 
& Glasbergen 1955, pl. II:2) en een golfbandpot uit Uffelte (Taayke, 
Van Westing & Wubbels 1978, 117, fig. 4, pl. XI). Overtuigende late 
KB- of vroege WKD-voorbeelden van de omgeslagen manchetrand 
ken ik niet. Via een omweg volg ik dus Lanting (2007/08, tab. 6-7) 
in zijn vroege datering van deze bekerpotten.

13 Vergelijk ook Hulst, Lanting & Van der Waals 1973, 98: “Prototy-
pen des Topfbechers”. De omschrijving voor de proto-potbekers als 
“grote potten met grove spatelindrukken” (Drenth & Lanting 1991, 
43) is overigens te beperkt.
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ge Bronstijd gebruik ik de weinig fraaie aanduiding ‘uni-
form-versierde WKD-bekerpotten’ (zie paragrafen 9.2.1.2 
en 10.1).

8.2.2 Toewijzingscriteria

Op een vindplaats met uitsluitend EGK-vondsten moet het 
al lastig en vaak onmogelijk zijn om (kleine) scherven van 
amforen, golfbandpotten, vingertoppotten en EGK-beker-
potten uit elkaar te houden. Bovendien is het onderscheid 
met fijne EGK-waar dikwijls problematisch vanwege de 
hierboven gememoreerde vloeiende overgangen. Op P14 
met zijn verschillende perioden ligt de zaak nog eens extra 
ingewikkeld.
– Dikwandige scherven met nagel- en vingertopindrukken 
komen ook voor in SW, op potbekers (de KB-bekerpotten) 
en op WKD-potten. De combinatie van nagel- en vinger-
topindrukken met een gladde richel is behalve in EGK te-
vens van WKD bekend. Scherven met spatelindrukken zijn 
eveneens in KB te verwachten. Geruwde scherven (met 
Besenstrich of besmeten) kunnen aan SW-potten toebe-
horen. De kans op onterechte toewijzingen is dus groot. 
Typologische, technologische en stratigrafische overwegin-
gen bieden gelukkig enig houvast.
– Golfbanden zijn eenvoudig herkenbaar en zijn specifiek 
voor de EGK. Voor scherven met gladde richels is op P14 
verwarring met WKD3 bijna uitgesloten omdat WKD3 
grotendeels lithostratigrafisch gescheiden is van oudere 
vondsten. Wel blijft verwarring met WKD1- en WKD2-
aardewerk mogelijk. De toewijzing moet van geval tot geval 
beoordeeld worden op grond van andere scherfkenmerken 
(versiering, vorm, technologische aspecten).
– Het visgraatmotief is van potbekers bekend, al lijkt dit 
motief daarop – anders dan op klokbekers – vrij uitzon-
derlijk te zijn.14 Ik verwacht echter dat op vroege potbe-
kers (de hypothetische zonepotbekers, de veronderstelde 
grove-waartegenhangers van maritieme en epi-maritieme 
typen) visgraatzones gebruikelijker zijn geweest (zie para-
graaf 9.2.3.1). Bekerpotscherven met slechts één hele of 
halve visgraat zijn in een twijfelcategorie ondergebracht 
(mogelijke EGK-bekerpotscherven, zie paragraaf 8.2.4). 
Bekerpotscherven met meerdere alternerende halve visgra-
ten en zonder versiering op de benedenhelft heb ik als grove 
EGK-waar opgevat.
– Vrij ver uit elkaar staande, regelmatig of onregelmatig 
geplaatste nagelindrukken of geruwde wandscherven (be-
smeten of met Besenstrich) zijn geen typische potbekerken-
merken, al komen ver uit elkaar geplaatste nagelindrukken 
en onregelmatige patronen wel voor op zeer late potbeker-
achtigen (potbekerderivaten). In deze gevallen ligt eerder 
verwarring tussen EGK- en SW-aardewerk voor de hand. 
Het zal wel om SW-aardewerk gaan als daarbij sprake is van 
H-voegen of sterke en grove graniet- of plantaardige mage-
ring. Maar besmeten scherven, of zandgemagerde scherven 
met Besenstrich, zijn zeer waarschijnlijk aan EGK te ver-
binden, vooral als zij uit die lagen komen waaruit de meeste 
bekerscherven afkomstig zijn. Bij scherven die maar één 
motief tonen (uitgezonderd het visgraatmotief, zie hierbo-

ven), met al dan niet dicht op elkaar staande, regelmatige 
spatel-, nagel- of vingertopindrukken, is het onderscheid 
tussen SW-aardewerk, grove EGK-waar, potbekers, potbe-
kerderivaten en uniform-versierde WKD-bekerpotten niet 
te maken. Deze scherven zijn in paragraaf 9.2.4 apart be-
sproken.
– Onversierde scherven van grove EGK-waar en onver-
sierde scherven uit andere perioden zijn niet uit elkaar te 
houden. Voor zover zij niet ten onrechte aan SW zijn toe-
geschreven (indien zij zwaar gemagerd zijn, wat bij zeker 
EGK-aardewerk slechts zelden voorkomt), zijn zij als niet-
determineerbaar beschouwd (zie paragraaf 11.3).

Omvang van de vondstgroep
P14 heeft 74 scherven (775 g) opgeleverd die aan 17 EGK-
potten zijn toe te schrijven. Tabel 8.3 toont de verdeling 
naar type. Figuur 8.7 geeft de verspreiding van de scher-
ven weer.

Scherven van EGK-amforen zijn op P14 niet opgemerkt. 
De overige grove-waartypen zijn zeker of vermoedelijk 
aanwezig. Omdat veel (onversierde) scherven van grove 
EGK-waar niet herkenbaar zijn, zal het werkelijke aantal 
scherven/potindividuen veel hoger zijn.

8.2.3 Typologie

Vorm en potgrootte
De randen zijn afgerond. De sterk uitbuigende halzen wij-
zen op potten met een S-profiel. Golfbanden (die hieron-
der per potindividu nader worden besproken) en richels 
zitten onder de rand of op de schouder. Incidenteel komen 
meerdere richels in de halszone voor. De twee herkende bo-
dems vertonen een lichte standvoet.
Het betreft, voor zover na te gaan, vooral forse potten met 
een maximale diameter van 25-30 cm, maar enkele beker-

golfbandpot
idem, rechte richels
vingertoppot
SVB-bekerpot
EGK-bekerpot
AAO-bekerpot
pottype onbekend

totaal

type

1-3
4-7
8

9-10
11

12-14
15-17

potnr.

3
4
1
2
1
3
3

17
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6
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3
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59

124
64
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t
(g
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Tabel 8.3 – Indeling van grove EGK-waar.

14 Voorbeelden zijn potbekers van Uddel en Elspeet-de Venenberg (Leh-
mann 1965, cat. no. 9, 18).
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potten hebben een maximale diameter van slechts ca. 20 
cm. De bodems hebben een diameter van ca. 10 cm.

Versiering

Echte golfbandpotten:
– Golfbandpotten 1-3 bezitten echte golfbanden. Deze 

zijn vermoedelijk uitgeknepen uit de potwand. Bij potten 
1-2 is de golfband uitgeknepen tussen gepaarde vinger-
topindrukken. Bij pot 3 is onduidelijk hoe de golfband 
totstandgekomen is, omdat er meer vingertopindrukken 
zijn, waaronder ook horizontaal geplaatste indrukken 
direct onder de golfband. Deze pot is ook lager op de 
hals versierd geweest, zoals uit de aanzet van twee nagel- 
of vingertopindrukken blijkt. Mogelijk maken deze on-
derdeel uit van een tweede golfband, of anders van een 
zone met verticaal geplaatste indrukken.

0 25m

aantal
scherven
per vak

3-14
2
1

Fig. 8.7 – Verspreiding van grove EGK-waar; de scherven van potten 1-17.

Golfbandpotten met rechte richels:
– De stand van de scherf van pot 4 is waarschijnlijk onjuist 

getekend. Vermoedelijk gaat het om een schouderscherf. 
Het is niet duidelijk of de richel met nagelindrukken als 
applique is aangebracht.

– De scherven van potten 5-6 bezitten opgelegde richels 
met vingertopindrukken. Die van pot 6 heeft voorts nog 
een rij vingertopindrukken onder de rand.

– Pot 7 bezit minimaal drie opgelegde richels met ertussen 
en erboven halve en hele visgraatzones. Deze bestaan uit 
zijdelings ingestoken spatelindrukken (zodat het diepste 
deel van de indruk zich aan een zijkant bevindt).

Vingertoppotten:
– De grote randscherf van pot 8 is versierd met sterk uit-

geknepen, gepaarde nagelindrukken, in drie rijen direct 
onder de rand. Lager is de hals onversierd.
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Fig. 8.8 – Grove EGK-waar; potten 1-17. Schaal 1:3.

EGK-bekerpotten:
– Dankzij enkele vrij grote scherven bestaat van de deco-

ratie van pot 9 een betrouwbaar beeld. Het is een 1d-be-
kerpot, met minimaal zes alternerende rijen schuin ge-
plaatste vingertopindrukken (visgraatmotief) boven de 
grootste buikomvang.

– Op pot 10, een 1d- of een 2IIc-bekerpot, bestaan de af-
zonderlijke ‘graten’ van de halve-visgraatzones uit twee 
direct aansluitende nagelindrukken.

– Pot 11, een 1e- of een 2IIe-bekerpot, heeft minstens 10 
rijen verticaal geplaatste nagelindrukken. Ter hoogte 
van de twee richels in de halszone zijn de nagelindruk-
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Fig. 8.9 – Mogelijke grove EGK-waar; potten 18-34.
Schaal 1:3.

ken verlengd met direct aansluitende nagelindrukken. 
Lager op de schouder is het profiel enigszins golvend.

– Alle 17 scherven van bekerpot 12 bezitten zijdelings 
ingestoken, verticaal geplaatste spatelindrukken. Zeer 
waarschijnlijk is dit een 2IIe-bekerpot. Eventueel is nog 
te denken aan een uniform-versierde WKD-bekerpot, 
maar daarvoor is de bodem onwaarschijnlijk breed.

– De randscherven van potten 13-14 zijn versierd met een 
rij niet-aansluitende, horizontale nagelindrukken onder 
een rij verticale of wat schuine, diepe nagelindrukken. 
De uitgebogen randen wijzen op potten met een S-pro-
fiel. Waarschijnlijk zijn zij afkomstig van AOO-beker-
potten. Zij vormen goede parallellen voor de eerder ge-
noemde bekerpotten van Doorwerth en Weissenthurm.

Niet aan een type toewijsbaar:
– Het oppervlak van de scherven van potten 15-17 is be-

smeten. Zij zijn aan EGK in plaats van SW toegewezen 
op grond van de magering die onzichtbaar is, of uit zand 
bestaat.

8.2.4 Mogelijke grove EGK-waar

Bij 25 scherven (127 g) van 17 potten (nrs. 18-34, zie fig. 
8.9) betreft het vermoedelijk eveneens grove EGK-waar, 
maar enig voorbehoud is op zijn plaats. Mogelijk zijn en-
kele scherven afkomstig van (zone-) potbekers, potbeker-
derivaten of uniform-versierde WKD-bekerpotten. Figuur 
8.10 toont de verspreiding van de scherven uit deze vondst-
groep.

Vorm
Van de drie randen uit deze categorie zijn er twee vlak en 
is de derde wat meer afgerond. Over potprofielen is niets te 
zeggen. De enige bodemscherf, met een diameter van ruim 
11 cm, heeft een lichte standvoet.

Versiering
– De scherven van bekerpotten 18-19 bezitten een rij los-

se horizontale nagelindrukken, afgewisseld met een rij 
schuin geplaatste of verticale nagelindrukken. Dit ver-
sieringsmotief lijkt op dat van EGK-bekerpotten 13-14, 
zodat hier weer aan een 2IIe-variant gedacht kan wor-
den.

– Ook de kleine randscherf van bekerpot 20 heeft een de-
coratieschema dat nauw verwant is aan dat van EGK-
bekerpotten 13-14. De verticale nagelindrukken staan 
echter dicht op elkaar en de horizontale nagelindruk-
ken vormen een aaneengesloten lijn. Daarmee doet deze 
scherf meer potbekerachtig aan dan de overige uit deze 
categorie.

– De scherven van bekerpotten 21-24 laten delen van een 
zone met hele visgraten zien, uitgevoerd in grove, schui-
ne, zijdelings ingestoken spatelindrukken. Zij zouden 
afkomstig kunnen zijn van 1d- of 2IIc-bekerpotten, of 
van een golfbandpotvariant zoals EGK-bekerpot 7.

– De scherven van potten 25-30 tonen niet meer dan en-
kele schuine nagelindrukken, (waarschijnlijk) in een ho-

rizontale rij. Te denken valt aan 1d-, 1e-, 2IIc- of 2IIe-
bekerpotten.

– De scherven van potten 31-32, met ten minste twee rijen 
niet-alternerende schuine nagelindrukken, hebben mis-
schien aan een 1e- of een 2IIe-bekerpot toebehoord.

– De versiering op de scherven van pot 33 bestaat uit ho-
rizontale rijen indrukken die met een gebogen spatel ge-
maakt zijn. Eén van de scherven van pot 33 bezit een vrij 
groot onversierd gedeelte, wat lijkt te wijzen op een 1e-
bekerpot.

– De bodem van pot 34, met een deel van de onversierde 
benedenhelft, is vanwege de magering (zand en cha-
motte) waarschijnlijk geen onderdeel van een SW-pot. 
Een SVB-bekerpot is de meest waarschijnlijke optie. 
Eventueel is een potbekerderivaat of een uniform-ver-
sierde WKD-bekerpot te overwegen, al lijkt de bodem 
voor het laatste type aan de brede kant te zijn.

8.3 EGK-aardewerk: technologische aspecten

Figuur 8.11 geeft een beeld van de technologische aspecten 
van zowel de fijne als de grove EGK-waar. Om eventueel 
een chronologische trend te herkennen in de technologi-
sche aspecten van de fijne waar, is hierin een driedeling ge-
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maakt. EGK-bekers 1-19 vertegenwoordigen waarschijnlijk 
grotendeels de typologisch oudste component. De niet na-
der toewijsbare fragmenten van touwversierde bekers 20-
46, zowel typologisch oud (1a) als jong (2IIb), vormen een 
tussengroep. De typologisch jongste component bestaat uit 
zekere AOC/AOO-bekers 47-63. ‘Typologisch oud’ sluit 
echter niet uit dat deze scherven gelijktijdig kunnen zijn 
met de typologisch jonge scherven. De grove EGK-waar 
van P14 is niet zinvol onder te verdelen in typologisch ou-
dere en jongere potten.

Wanddikte en magering
De mogelijk oudste bekers zijn, met een spreiding tussen 
4 en 7 mm en een gemiddelde dikte van 5-6 mm, net iets 
dikker dan de niet aan een type toewijsbare touwversierde 
bekers. Die laatste hebben een duidelijke wanddiktepiek bij 
5 mm en een spreiding tussen 4 en 8 mm. Daarbij moet 
bedacht worden dat in de typologisch oudste categorie de 

meeste bekers vertegenwoordigd zijn door scherven van de 
bovenste pothelft. Die zijn doorgaans 1-2 mm dunner dan 
de scherven van de onderste pothelft, terwijl in de catego-
rie niet-nader toewijsbare touwversierde bekers ook scher-
ven zullen zitten (van 2IIb-bekers), die van de onderste 
pothelft afkomstig zijn. De typologisch jongste component, 
waarvoor dat laatste natuurlijk eveneens geldt, is duidelijk 
nog dunwandiger. Ook hier ligt bij 5 mm de piek, maar de 
spreiding is beperkter. Alle AOC-bekers zijn dunner dan 6 
mm, en dus uitgesproken dunwandig. De uitzonderingen 
van 7 mm zijn andere AOO-typen (bekers 61-62).

In mageringssoorten zijn de verschillen gering. In alle drie 
categorieën is zand het belangrijkst. Bekers zonder zichtba-
re magering komen veel voor. Opvallend is dat alleen bij de 
categorie niet nader toewijsbare touwversierde bekers (1a/
2IIb) granietmagering een grote rol speelt. Zeldzamer zijn 
uitsluitend chamotte, en de combinatie zand en chamotte. 

0 25m

aantal
scherven
per vak

4
1

Fig. 8.10 – Verspreiding van mogelijke grove EGK-waar; de scherven van potten 18-34.
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Uitsluitend kwarts en de combinaties graniet-chamotte en 
graniet-zand komen maar één of tweemaal voor. Er is een 
zwak verband tussen mageringssoort en wanddikte; uitslui-
tend zand komt bij scherven dikker dan 6 mm niet voor, en 
‘geen magering’ nauwelijks.
De mageringshoeveelheid is over het algemeen gering of 
gemiddeld, zelden veel. Er is een zwak verband tussen 
wanddikte en mageringshoeveelheid. Die neemt enigszins 
toe met de wanddikte. Het gaat meestal om fijne magering 
en zelden om grotere deeltjes. Naarmate de scherven dik-
ker zijn, zijn zij vaker met grovere deeltjes verschraald. De 
gemiddelde mageringsgrootte lijkt met de tijd af te nemen.

De zekere grove EGK-waar, met wanddikten tussen 6-10 
mm en een gemiddelde scherfdikte rond 8 mm, bezit glo-
baal dezelfde mageringssoorten als de bekers. Zand en gra-
niet komen het meest voor, gevolgd door de combinaties 
zand-chamotte en graniet-chamotte. Zeldzaam is ‘geen 
magering’. Ook de combinatie van zand- en plantaardige 
magering, die bij de fijne waar ontbreekt, is eenmaal gecon-
stateerd. De bij bekers al uitzonderlijke kwartsverschraling 
en de combinatie zand-graniet zijn niet opgemerkt. De ma-
gering is gemiddeld wat sterker en wat grover (grotere par-
tikels) dan bij de fijne waar, hetgeen terug te voeren is op 
de gemiddeld grotere wanddikte. Het aandeel van zandma-
gering en ‘geen magering’ neemt met het toenemen van de 
scherfdikte af, het aandeel van de overige mageringssoor-
ten neemt toe, zoals ook bij de fijne waar.

Constructietechnieken
Al het EGK-aardewerk is opgebouwd uit kleirollen met N- 
of Z-voegen. Anders dan in ouder neolithische aardewerk 
zijn de afzonderlijke kleirolletjes maar zelden herkenbaar. 
Of een wisseling in de richting van de voegen plaats vindt 
op of direct boven de grootste buikomvang, zoals bij SW- 
en TRB-aardewerk, kon daarom niet vastgesteld worden. 
Zo’n wisseling mag ter hoogte van de grootste buikomvang 
verondersteld worden bij bekers en potten met een geleed, 
S-vormig profiel. Bij de ongelede beker 61, waarvoor een 
voegomkering onnodig is, is de opbouw enigszins zicht-
baar. Deze steilwandige beker is inderdaad zonder voegom-
kering gemaakt.

De bodems bestaan, voor zover dat te bepalen valt, uit een 
enkele kleischijf (bekers 50, 52 en 61) of uit twee schijven 
die op elkaar zijn gedrukt (beker 5).15

Wandafwerkingstechnieken
Oppervlakteruwing is bij de grove waar onder de versie-
ring besproken. De scherven zijn vaak zo verweerd, dat 
van de oppervlakteafwerking weinig gezegd kan worden. 
Incidenteel zijn polijstsporen waargenomen. Enkele potten 
zijn mogelijk met een natte vinger gladgestreken.

Diagnostische magering in TRB, EGK en KB?
TRB-, EGK- en KB-aardewerk zouden elk een kenmer-
kende magering bezitten: “TRB pottery is tempered with 
stone grit; PF beakers sometimes are tempered with a little 
sand; Bell Beakers have grog tempering” (Van der Waals 
1965, 125). Dit lijkt inderdaad soms op te gaan, al is het 
een versimpeling van de werkelijkheid. Te Bornwird bij-
voorbeeld zijn alle herkende EGK-scherven zandgema-
gerd en alle herkende TRB-6 en -7 scherven granietge-
magerd (Fokkens 1982, 107). P14 illustreert echter dat 
dergelijke uitsluitende criteria die gemakkelijke determi-
natiemogelijkheden hadden geboden (ook en juist voor 
onversierd aardewerk) helaas niet overal bestaan, al is op 
P14 TRB-aardewerk wel hoofdzakelijk granietgemagerd, 
en is zandmagering vrij veel toegepast in het EGK-aar-
dewerk. Zand- en granietmagering daarentegen zijn voor 
KB op P14 duidelijk belangrijker dan chamotte. Ook an-
dere vindplaatsen wijken af van de gesuggereerde norm.16 
Roorda (2001, 375) meende dat de mageringsvoorkeuren 
een reflectie kunnen zijn van wat lokaal het eenvoudigst 
verkrijgbaar was. Dit klinkt aannemelijk, maar de op P14 
geconstateerde diachrone verschillen wijzen er op dat ook 
veranderende culturele voorkeuren een rol gespeeld zul-
len hebben. Dit wordt nog veel duidelijker als voor P14 in 
plaats van alleen naar de EGK, gekeken wordt naar de ge-
hele periode Neolithicum-Bronstijd.

8.4 Wikkels en touw als hulpmiddelen bij de 
constructie van EGK-bekers?

Van der Leeuw (1976) wijdde een artikel aan de technolo-
gie van bekers, een onderwerp dat voorheen stiefmoederlijk 
behandeld was. Daarin schonk hij veel aandacht aan het 
gebruik van wikkels en touw als hulpmiddelen bij de con-
structie. Dit artikel heeft bij mijn weten nauwelijks reacties 
in de vaderlandse literatuur opgeroepen. Voor zover hierop 
wel is ingegaan, zijn Van der Leeuws ideeën zonder tegen-
spraak aangehaald (Roorda 2001, 353-358).

15 Volgens Van der Leeuw (1976, 85) zou vanaf TRB tot in WKD de 
onderste pothelft van kleine potten vaak uit één stuk gemaakt zijn. 
De basis vormt dan een ‘duimpotje’, een met de duim ingedrukte klei-
bal die tot een kommetje werd uitgeknepen. Duimpotjes zijn, zeker bij 
aardewerk van goede kwaliteit, lastig bewijsbaar. Ik betwijfel of deze 
techniek werkelijk zo algemeen was als Van der Leeuw stelde. Voor 
P14 heb ik er in elk geval nooit aanwijzingen voor gezien, ook niet bij 
SW-, TRB-, KB- of WKD-aardewerk. Uit eigen waarneming ken 
ik ook geen voorbeelden van andere vindplaatsen. Voor deze techniek 
heeft bijvoorbeeld De Roever (2004, 48) in het door haar onderzochte 
SW-aardewerk evenmin aanwijzingen gevonden, behalve mogelijk 
bij één bodemscherf. Ufkes (2001a, 42, fig. 3.4) maakte wel zonder 

voorbehoud melding van een duimpotje (met wikkeldraadversiering) 
bij aardewerk uit Meteren Boog C-Noord.

16 Ik beperk mij hier tot de EGK. Grove EGK-waar uit Aartswoud heeft 
dezelfde mageringssoorten als dat van P14. Te Zandwerven en Ede-
Ginkelse Heide-Schaapskooi zijn als verschraling zand, steengruis en 
chamotte gebruikt (Floore 1991, 37-38). Kolhorn kent voornamelijk 
zandmagering, maar plantaardige magering, potgruis en leembrokjes 
zijn ook wel gebruikt (Roorda 2001, 359). Op Zeewijk-West en -Oost 
overheerst chamotte, vaak in combinatie met zand en steengruis, ter-
wijl alleen steengruis of zand eveneens voorkomt. Plantaardige mage-
ring en schelpgruis zijn zeer incidenteel opgemerkt en wellicht niet als 
intentionele toevoegingen te beschouwen. (Sier 2001, 393, fig. 11).
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Fig. 8.11 – Technologische kenmerken van EGK-aardewerk (fijne en grove waar). Bij de verdelingen van mageringshoeveelheid en

Wikkels
Bij enkele 1d- en 1e-bekers zag Van der Leeuw aanwijzin-
gen voor het gebruik van een wikkel (‘wrap’; een lap boom-
schors of leer) als uitwendige ondersteuning bij zowel natte 
als vrij droge, plastische kleien. In het geval van een droge, 
niet-plastische klei, zou de wikkel eveneens zijn toegepast, 

“solely as a limit to the circumference” (Van der Leeuw 
1976, 88). Een van onder naar boven golvend wandopper-
vlak zou het gebruik van deze techniek verraden. Geulen 
markeren dan de plaats waar deze wikkel was bevestigd.
Toch zijn er bedenkingen tegen het gebruik van wikkels bij 
EGK-aardewerk. Een onomstotelijk bewijs voor de toepas-
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mageringsgrootte zijn de scherven zonder magering of met uitsluitend zandmagering onder ‘overig’ geschaard.

sing ervan is niet geleverd. De fenomenen die op het ge-
bruik van een wikkel terug te voeren zouden zijn, kunnen 
ook anders verklaard worden.
De ondiepe geulen op sommige SVB-bekers (zie P14’s be-
ker 10 en EGK-bekerpot 11) zouden bijvoorbeeld bij het 
maken van de rijen nagelindrukken ontstaan kunnen zijn 

(door druk met de vingertoppen). Niet altijd valt de versie-
ring met een geul samen, zoals te zien is onder de rand van 
een 1e-beker uit Eext (Van der Leeuw 1976, 119, pl. 10). 
Maar ook dan is het gebruik van een wikkel niet onvermij-
delijk de enige mogelijkheid. Misschien was de gebruikte 
klei vrij stijf, waardoor de bollingen van de individuele klei-
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(vrij kleine) mannenhand kan ik nog redelijk manoeu-
vreren in een pot met een nauwste diameter van 8 cm, 
net voldoende om tegendruk te bieden. Voor een slanke 
vrouwen- of meisjeshand kan ook een 1-2 cm nauwere 
opening nauwelijks een probleem zijn geweest.17

3: Waarom zou voor grote, dunwandige potten “poor paste 
in a wet state” gebruikt zijn? Bovendien zijn de meeste 
touwbekers weliswaar dunwandig (althans de AOC-be-
kers), maar niet groot.

Verdere argumenten tegen touwindrukken als primair een 
constructierelict zijn de volgende:
– Als touwsteun een noodzaak zou zijn om met bepaalde 
kleien toch een goed resultaat te verkrijgen, dan zou men 
verwachten dat 1a- en 2IIb-bekers zich grotendeels concen-
treren op specifieke vindplaatsen. Dat zouden dan locaties 
zijn waar men niet over een geschikte grondstof beschikken 
kon om de andere EGK-typen te vervaardigen waarvoor 
die touwsteunen niet nodig waren. Maar in nederzettingen 
komen de EGK-typen met touwindrukken gewoon naast 
andere typen zonder touwindrukken voor.
– Gebruik van touw als steun zou de vorm van de bekers 
bepalen (Van der Leeuw 1976, 88). Maar als de vorm van 
1a- en 2IIb-bekers bepaald zou zijn door de constructie 
met een touwsteun, waarom hebben dan contemporaine 
typen zonder touwindrukken een dikwijls identieke vorm? 
Het gaat toch te ver om aan te nemen dat ook al die andere 
bekers met behulp van een touwcorset gemaakt zijn, en dat 
vervolgens de sporen daarvan zo zorgvuldig uitgewist zijn, 
dat daar niets meer op wijst. Kennelijk was touw als con-
structiehulpmiddel vaak niet nodig.
– Juist bij een naar buiten wijkende vorm kan uitwendige 
ondersteuning in de vorm van een touwsteun handig zijn 
om het risico van verzakken te vermijden. Voor 2IIb-pot-
ten zouden de touwindrukken op de onderste pothelft al-
dus functioneel te duiden zijn. Maar op het waarschijnlijke 
prototype, de 1a-beker, is de onderste pothelft onversierd.
– Touwindrukken op de binnenrand komen bij 2IIb-be-
kers vaak voor, maar zeker niet altijd. Men zou daaruit af 
kunnen leiden dat althans touwindrukken op de binnen-
rand ‘zuiver’ decoratief zijn. De binnenkant behoeft im-
mers geen steun. De ‘golvende’ touwindrukken vlak onder 
de buitenrand van een 1a-beker uit Uddelermeer (Van der 
Leeuw 1976, pl. 38) zijn moeilijk anders dan als decoratie te 
duiden. Ook de veelvuldig voorkomende touwindrukken in 
golfmotief en in allerlei andere niet-horizontale motieven 
op de nauw verwante Schnurkeramische bekers sluiten een 
constructieve functie uit.
– De maritieme klokbeker uit Wehm (Schlicht 1958, Taf. 
5a-b) en de maritieme kom van Mol (Lanting & Van der 
Waals 1976, fig. 22) tonen kamspatelzones, begrensd door 
touwindrukken, maar op deze potten is de horizontale be-
grenzing incidenteel ook gemaakt met behulp van een tand-
spatel. De touwindrukken zijn hier op te vatten als decoratie 

rollen nog herkenbaar zijn. Dit zag Van der Leeuw zelf als 
verklaring voor het golvende oppervlak aan de binnenkant 
van een AOC-beker uit Mallem (ibidem, pl. 14). Het lijkt 
tevens een goede verklaring voor de korte, spiralende geu-
len op bijvoorbeeld een 1d-beker uit Swalmen (ibidem, pl. 
11). De ‘fingermarks’ in de geulen van bijvoorbeeld een 1d-
beker uit Ermelo (ibidem, 121, pl. 43) zouden eveneens het 
gevolg kunnen zijn van het gebruik van zulke relatief stijve 
klei. Daardoor is wat meer druk nodig en dan zijn de be-
werkingssporen lastiger weg te werken. Dit lijkt mij zeker 
zo geloofwaardig als de verklaring die Van der Leeuw (ibi-
dem, 121) gaf: het gebruik van “a thin, flexible material [als 
wikkel] through which the fingermarks of the maker show”. 
Ook bij de andere voorbeelden die Van der Leeuw aanvoer-
de (ibidem, 88), zijn directe aanwijzingen voor een wikkel 
(bijvoorbeeld indrukken die de textuur ervan verraden) 
steeds afwezig. Van der Leeuws verklaring (ibidem, 90) dat 
latere bewerkingen de directe sporen steeds uitgewist heb-
ben, is dan onvermijdelijk, maar blijft wat onbevredigend.

Touwsteunen
Van der Leeuw (1976, 88, 118) verzette zich tegen de ge-
dachte dat de touwindrukken op 1a- en 2IIb-bekers zuiver 
decoratief zouden zijn. Het verschijnsel zou primair een 
constructieve reden hebben. Touwomwikkeling was nodig 
als uitwendige steun. Ter onderbouwing voerde hij de vol-
gende argumenten aan:
1: Touwindrukken zijn afwezig op “wide bowls, plates and 

the like”. Zulke typen zouden een zwaardere steun dan 
die van een touw vereisen. De afwezigheid van touwin-
drukken, functioneel zinloos op genoemde wijde typen, 
is dus een indirect argument voor de functionele verkla-
ring. Ik vul dit mogelijk wat cryptische argument in Van 
der Leeuws geest aan met de observatie dat op bekers, 
een steile vorm waarvoor de lichte touwsteun wel effec-
tief kan zijn, inderdaad touwversiering voorkomt.

2: Het is onmogelijk na de constructie nog zulke diepe 
touwindrukken als vastgesteld aan te brengen, omdat 
daarvoor tegendruk aan de binnenkant van de pot ver-
eist was. De nauwe bekervorm zou het inbrengen van de 
hand (om tegendruk te geven) niet toelaten.

3: Het is onmogelijk een grote, dunwandige pot “made out 
of poor paste in a wet state” zonder steun te vervaardi-
gen.

Op deze argumenten valt wel wat af te dingen:
1: Typen als wijde kommen en schotels komen in de EGK 

niet of nauwelijks voor. Dat daarop dan geen touwin-
drukken te vinden zouden zijn, zegt niet veel.

2: De nauwste touwbekers hebben nog een diameter rond 
6,5 cm, terwijl een nauwste opening met een diame-
ter van 8-10 cm gebruikelijker is (zie bijvoorbeeld de 
vele tekeningen van AOC-bekers in Lanting & Van der 
Waals 1976, en vooral in Lanting 2007/08). Met mijn 

17 Algemeen wordt aangenomen dat pottenbakken in het Neolithicum 
vrouwenwerk was, zie bijvoorbeeld Fokkens 1991, 108; Bakker 2004, 
122; De Roever 2004, 79; Louwe Kooijmans 2010b, 35). Bakker & 

Luijten 1990 (181 e.v.) hebben in een enkel TRB-geval waarschijn-
lijk gemaakt dat potten door vrouwen gemaakt zijn, vanwege het 
voorkomen van fijne, kleine nagelindrukken.
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die inwisselbaar is met kamspatellijnen. Aan kamstempels 
kan vanzelfsprekend geen steunende rol bij de constructie 
worden toegedicht. De aanwezigheid van een zone groeflij-
nen onder de touwlijnen van een 1a-beker uit Speulde (Van 
der Leeuw 1976, pl. 36) suggereert eveneens dat groeflij-
nen als alternatief voor touwindrukken werden toegepast, 
zoals ook 1b-bekers als alternatief voor 1a-bekers opgevat 
mogen worden. Dit impliceert dat de touwindrukken een 
inwisselbare decoratietechniek zijn, en geen constructie-
relict met decoratieve kwaliteiten.
– Op touwversierde bekers zijn vrij vaak zeer ondiepe 
touwindrukken aanwezig. Hoe een nauwelijks ingedrukt 
touwtje op z’n plaats kon blijven, en ook nog eens als steun 
zou kunnen fungeren, ontgaat mij. Dat deze bekers eerst 
met behulp van een touwsteun zijn geconstrueerd, waarvan 
naderhand de sporen uitgewist zijn, en dat zij vervolgens 
(weer) gedecoreerd zijn met een touwtje, nu echter heel on-
diep in de potwand gedrukt, is te ongeloofwaardig om te 
overwegen. De 2IIb-pot van Mallem bezit juist zulke “shal-
low impressions” in weerwil van een veronderstelde “very 
plastic paste” (Van der Leeuw 1976, 119, pl. 24). Als de klei 
inderdaad zeer plastisch was geweest, en touw als steun zou 
hebben gediend, hadden de indrukken diep moeten zijn. 
Zou de gebruikte klei inderdaad zeer plastisch geweest zijn, 
dan lijkt het in dit geval aannemelijker dat de touwindruk-
ken aangebracht zijn nadat de pot al wat gedroogd was. Dat 
zou dus na de constructie zijn, wat impliceert dat de touw-
versiering uitsluitend decoratief is.

Mijn conclusie is dat nergens onweerlegbaar aangetoond 
is dat sommige touwbekers met behulp van een touwsteun 
zijn vervaardigd. Noodzakelijk lijkt deze omslachtige con-
structietechniek niet te zijn (zie ook Van Ginkel & Verhart 
2009, 79).
Dat de touwindrukken een constructierelict zijn, is uiterst 
onwaarschijnlijk bij touwbekers met golvende touwindruk-
ken en met ondiepe touwindrukken (bij gebruik van een 
plastische klei). Daar zal het toch eerder zuiver om ver-
siering gaan. Ook de toepassing van wikkels blijft in hoge 
mate hypothetisch. Daarbij wil ik wel opmerken dat ik te-
genover het eventuele gebruik van wikkels in KB minder 
sceptisch sta.

8.5 EGK-aardewerk: functie

Van de zekere grove EGK-waar bezit 53% aangekoekte, 
verkoolde kookresten (potten 1 en 7-14), terwijl dit maar 
voor 6% van de zekere EGK-bekers geldt (bekers 1, 25, 61 
en 62), zie fig. 8.11). Bij de fijne waar gaat het vooral om 
relatief dikwandige bekers. Op zekere AOC-bekers komt 
aankoeksel niet voor. De fijne waar zal dus over het alge-

meen als eet- en vooral als drinkgerei gefungeerd hebben, 
terwijl in de grove waar veelal gekookt is (vergelijk Fokkens 
1991, 108). Een reparatiegat is opgemerkt op de scherf van 
AOO-bekerpot 14. Blijkbaar stond dit een functie als kook-
pot niet in de weg, want ook deze scherf bezit aangekoolde 
voedselresten. De grove waar zal voorts als voorraadpot ge-
diend hebben.18

De 1d-beker 5 heeft als bijgave in graf 10 een rol in het graf-
ritueel vervuld.

8.6 P14 en de EGK-groepen

In de inleiding van dit hoofdstuk is gemeld dat de Noord-
oostpolder binnen de EGK tot de Midden-Nederlandgroep 
wordt gerekend. Daarvoor zijn onder meer “touwbekers 
vooral met gepaarde indrukken” kenmerkend (Van Ginkel 
& Hogestijn 1997, 52, fig. 27). Bij die ‘touwbekers’ gaat het 
nadrukkelijk niet om type 2IIb, maar om type 1a (mon-
delinge mededeling J.W.H. Hogestijn).19 Scherven van ty-
pe 1a en 2IIb zijn vaak niet van elkaar te onderscheiden. 
Alleen P14’s bekers 1 en 2 behoren zeker tot type 1a. Van 
beker 1 is het touwmotief te bepalen: ongepaard, of liever 
gezegd, niet gezoneerd.
Bij de bekers die zowel tot type 1a als 2IIb zouden kunnen 
behoren, opperde ik dat de dikwandigste bekers (23, 33 en 
36) misschien tot type 1a behoren. Ook bij deze zijn de touw-
indrukken ongezoneerd. Zekere 1a-bekers met gezoneerde 
touwindrukken zijn niet bekend van de Noordoostpolder. 
Op grond van de uiterst beperkte data van P14 zou eerder 
aan de Noordoost-Nederlandgroep (“vooral met ongepaar-
de indrukken”; ibidem, fig. 27) te denken zijn. Toewijzing 
van deze regio aan de EGK-Midden-Nederlandgroep is in 
elk geval prematuur.
Voorlopig laten de gegevens van de Noordoostpolder en P14 
een verantwoorde groepstoewijzing nog niet toe, ook niet 
als allerlei bijkomende criteria van Van Ginkel & Hogestijn 
in de discussie betrokken worden. Slechts afgaande op de 
geografische ligging kan de Noordoostpolder even verdedig-
baar toegeschreven worden aan de Noordoost-Nederland-
groep als aan de Midden-Nederlandgroep of aan de IJssel-
Vechtdeltagroep.

Volgens Van Ginkel & Hogestijn bedraagt het globale 
percentage onversierde potten binnen zowel de Midden-
Nederlandgroep als de Noordoost-Nederlandgroep slechts 
ca. 5%. Bij de IJssel-Vechtdeltagroep zou ca. 65-90% van 
het servies uit onversierde potten bestaan hebben. Is het 
aannemelijk dat P14 zo’n hoog percentage onversierde 
EGK-potten heeft gehad? Een percentage van ca. 65-75% 
zou misschien nog wel kunnen. Dan zou de helft tot twee-
derde van de niet-determineerbare scherven aan onversierd 

18 Voor rituele toepassingen van grove EGK-waar, waarvoor echter op 
P14 geen aanwijzingen bestaan, zie paragraaf 9.5.

19 Aanvankelijk had ik aangenomen dat zij met ‘touwbekers’ AOC-be-
kers (type 2IIb) bedoelden, omdat deze aanduiding (die te verwarrend 
is en vermeden dient te worden) hiervoor ook wel gebruikt wordt. Het 

lijkt mij overigens niet onlogisch dat een groepsvoorkeur voor gepaarde 
danwel ongepaarde indrukken niet alleen in type 1a, maar ook in het 
jongere type 2IIb terug te vinden zou moeten zijn, maar hiernaar heb 
ik geen onderzoek gedaan.
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EGK-aardewerk hebben toebehoord. Maar omdat ook 
P14’s versierde bekers en potten dikwijls deels onversierd 
zijn (voor de helft of meer), moet een nog groter deel van 
de niet-determineerbare scherven voor de EGK worden 
gereserveerd. Er zouden maar weinig niet-determineer-
bare onversierde scherven overblijven voor P14’s TRB- en 
KB-bewoning. Hoe realistisch dit allemaal is, valt niet te 
beoordelen. Zou P14 tot de IJssel-Vechtdeltagroep heb-
ben behoord (en als het hoge aandeel onversierd aardewerk 
daarvoor werkelijk representatief is), dan betekent dit in elk 
geval dat het overgrote deel van het EGK-aardewerk van 
P14 niet herkend is.

8.7 Conclusie: EGK-aardewerk en menselijke 
aanwezigheid op P14

Zoals in paragraaf 8.1.1 gezegd is, is voor een nadere toe-
wijzing van het EGK-aardewerk de fasering EGK1-4 van 
Drenth & Lanting (1991, 42-43) gebruikt. Daarnaast is re-
kening gehouden met de typochronologische bevindingen 
van Floore (1991, 44-48) met betrekking tot de golfband-
potten en vingertoppotten. Over de toewijzing van het EGK-
aardewerk van P14 is dan het volgende op te merken:
– Een zeer klein deel van het EGK-aardewerk van P14 zou 

theoretisch al in EGK1 gedateerd kunnen worden; de 
1a-bekers.

– EGK-aanwezigheid vanaf EGK2 is ook een mogelijk-
heid. In EGK2 kunnen de reeds voor EGK1 genoemde 
bekers, en daarnaast de mogelijke 1b-bekers (met vis-
graatmotieven tussen de groeflijnen) geplaatst worden. 

P14’s oudste 1d-bekers en 1d-bekerpotten zouden even-
tueel al uit laat EGK2 kunnen dateren.

– Enkele aangetroffen aardewerktypen kunnen vermoe-
delijk niet eerder dan in EGK3 voorkomen: de oudste 
2IIb-bekers, de oudste golfbandpotten met uitgeknepen 
golfbandpotten, en die met gladde richels. EGK-aanwe-
zigheid vanaf EGK3 is dus ook denkbaar.

– Niet eerder dan in EGK4 zijn de volgende typen van P14 
te dateren: de 1e-bekers, en daarom vermoedelijk ook de 
1e-bekerpot met meerdere richels, de zz-bekers, en de 
overige AOO-typen, waaronder beker 61 met de al ge-
noemde 14C-datering (UtC-1908: 3990±60 BP).

Vanwege de lange looptijd van veel EGK-typen is het zeer 
wel mogelijk dat al het aangetroffen EGK-aardewerk in 
EGK4 vervaardigd is, en dat er in EGK1-3 geen sprake 
was van menselijke aanwezigheid op P14. Ook de overige 
aanwijzingen, zoals de laatneolithische graven en de laat-
neolithische akker, laten dit scenario toe. Deze leveren geen 
onmiskenbare aanwijzingen voor eerdere EGK-aanwezig-
heid.

Het bovenstaande betekent, als de globale inschattingen 
van Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 35) gevolgd wor-
den, dat onduidelijk is of sprake geweest is van (incidente-
le) aanwezigheid tijdens de eerste drie EGK-fasen, tussen 
ca. 4100 en 4050 BP (ca. 2800-2550 cal BC). In elk geval 
is EGK4-aanwezigheid bewezen; vanaf ca. 4050-3900 BP 
(2550-2400 cal BC). Onduidelijk is echter de duur van de 
overlap met KB; het materiaal kan deels nog wat jonger zijn 
dan deze sluitdatering aangeeft.
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HOOFDSTUK 9

KLOKBEKERAARDEWERK

Het KB-aardewerk wordt traditioneel onderverdeeld in fijne waar, de klokbekers, en grove waar, de potbe-

kers. Deze tweedeling volg ik hieronder ook. Ondanks het bestaan van een uitgebreide typologie is de fase-

ring van dit aardewerk lastiger dan op het eerste gezicht lijkt.

9.1 Klokbekers

9.1.1 Referentiekader

De klokbekertypologie van Van der Waals & Glasbergen 
(1955; 1959) was vooral het geesteskind van Van der Waals 
(Van der Waals & Glasbergen 1955, 7; zie ook Van der 
Waals 1955). Deze typologie is gebaseerd op zowel ver-
siering als vorm. Naderhand is deze aangevuld, bijgesteld 
en verder onderbouwd met meer vondstassociaties en met 
14C-dateringen (o.a. Lanting, Mook & Van der Waals 1973, 
42-44; Lanting & Van der Waals 1976, 8-9; Lanting & Van 
der Plicht 1999/2000, 36; zie Drenth & Hogestijn z.j., 34-
53 voor een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis 
van deze typologie). De geëvolueerde Van der Waals-ty-
pologie wordt nog steeds veel gebruikt als leidraad voor de 
algemene stilistische trends. Deze is geldig voor Midden-
Nederland (Lanting & Van der Waals 1976, 9).

In tegenstelling tot de gestandaardiseerde verschijningsvor-
men van de EGK-bekers (waarin overigens in EGK4 wel al 
een kentering te bespeuren valt), vertonen klokbekers een 
grote variatie in versiering. Dit maakt bijna elke pot uniek 
(Lanting 2007/08, 49). Desondanks zijn de meeste (com-
plete) klokbekers wel redelijk toewijsbaar aan één van de 
typen 2Ia-2If. Een minderheid is niet, of niet eenduidig in 
deze typologie te plaatsen. Dat komt bijvoorbeeld omdat 
onduidelijk is of de versiering of de vorm de doorslag geeft 
– die ambivalentie is overigens terecht, omdat beide criteria 
relevant kunnen zijn, en het ene soms zwaarder moet wegen 
dan het andere. Mede daardoor (en ook omdat incidenteel 
een typedefinitie aangepast is) zijn in de literatuur bekers af 
en toe van etiket veranderd. Dit is minder dramatisch dan 
wel is voorgesteld (vergelijk Drenth & Hogestijn 1999; idem 
z.j.). Het tast de validiteit van de typologie niet aan.

Van der Waals & Glasbergen (1955, 26) realiseerden zich 
dergelijke toewijzingsproblemen direct al. Zij merkten in 
het kader van hun bespreking van de Veluwse typen 2Id-2If 
op: “It should be stressed that several of the stages indicat-
ed represent significant moments in a continuous develop-
ment rather than well-defined groups or even types. […] In 
our opinion it would be unwise to try to freeze into a rigid 
typology the living and versatile process which is reflected 

by the Dutch Bell Beaker development”. Deze belangrijke 
notie lijkt in de loop der tijd wat op de achtergrond geraakt 
te zijn.

Tijdens de evolutie van de Van der Waals-typologie is de 
oorspronkelijke gelijkstelling van typen met fasen verwa-
terd. Dankzij 14C-dateringen bleek al vrij snel dat de over-
lap tussen standvoetbekers, AOO-bekers en klokbekers 
minder groot is dan aanvankelijk gedacht was, en dat het 
globaal gesproken om een opeenvolging gaat. In de reeks 
van standvoetbekers/AOO-bekers/klokbekers gaat een hoge 
mate van continuïteit schuil die ook herkenbaar is in andere 
aspecten van de materiële cultuur. Deze continue ontwik-
kelingslijn, die op bevolkingscontinuïteit wijst, is door te 
zetten tot in WKD (Lanting 1973), en tot in de Midden-
Bronstijd (Louwe Kooijmans 1974, 296).

9.1.1.1 Midden-Nederlandse klokbekergroep

Recentelijk heeft Lanting (2007/08, 48-55) enkele aanvul-
lingen en verbeteringen doorgevoerd in de geëvolueerde 
Van der Waals-typologie. Zoals al was aangekondigd (Lan-
ting & Van der Plicht 1999/2000, 36), is deze nu ontdaan 
van het enige Noord-Nederlandse voorbeeld (een beker uit 
Emmen als voorbeeld voor type 2Ic). Omgedoopt tot de 
Midden-Nederlandse klokbekertypologie, geldt deze typo-
logie voor een groter gebied dan de naam aangeeft (Lan-
ting 2007/08, 52-53; zie ook Lanting 1973, 245; vergelijk 
Louwe Kooijmans 1974, 287). Ook bijvoorbeeld de Noord-
oostpolder is tot de Midden-Nederlandse klokbekergroep 
gerekend. Lanting (2007/08, fig. 12) verwerkte zijn inzich-
ten in een aangepast schema, met de bekende type-aandui-
dingen maar met meer, en deels andere voorbeelden.

Voor de meest recente update van de definities en gedach-
ten over de typen 2Ia-2If verwijs ik naar wat Lanting (ibi-
dem, 48-52) hierover opmerkte. Ik houd het hier bij de 
observatie dat de afgeschuinde binnenrand die volgens 
Lanting al bij 2Id te vinden is (en niet pas in 2Ie, zoals eer-
der gedacht), eveneens voorkomt bij door hem onder 2Ic 
geschaarde bekers: bij die van Ede-De Kwekerij, en in een 
zwakke vorm misschien eveneens op die van de Elspeetse 
Heide (ibidem, fig. 12:11, 13).
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Aan de jongste KB-ontwikkelingen in de Midden-Neder-
landse klokbekergroep besteedde Lanting in deze publi-
catie in feite nauwelijks aandacht (al is nu wel de late klok-
beker uit graf I van Molenaarsgraaf in het typenschema 
opgenomen, als 2Ie-exponent). Erg bezwaarlijk is dit niet, 
omdat Lanting die jongste ontwikkelingen eerder al vrij 
uitgebreid behandeld had (Lanting 1973, 248-251, fig. 16; 
zie ook Louwe Kooijmans 1974, 248-249, fig. 104). Voor 
die jongste KB-fase is een vereenvoudiging in decoratie-
schema’s kenmerkend, met een voorkeur voor eenvoudige 
horizontale motieven (veelal groeflijnen of zones met (ge-
paarde) nagelindrukken), afgewisseld met zigzagzones. Dit 
gaat samen met gaatjes onder de rand en met een grotere 
variatie in vorm (ook lichte standvoeten, S-profielen en 
nogal gedrongen bekers).

Lanting (2007/08, 52, zie ook 53-55) constateerde dat de 
Midden-Nederlandse klokbekertypologie niet strijdig is 
met de bekende 14C-dateringen. Hij dateerde de Midden-
Nederlandse klokbekergroep tussen ca. 3950 en ca. 3650 
BP (ibidem, 55; zie ook Lanting & Van der Plicht 1999/
2000, 81-85). Lanting waagde zich niet aan een nadere 
datering van de afzonderlijke typen. Dit is op basis van de 
14C-dateringen sowieso niet goed mogelijk (zie bijvoorbeeld 
Drenth & Hogestijn z.j., 70-71). Bovendien wordt een abso-
lute datering ernstig bemoeilijkt door de aanwezigheid van 
een plateau in de calibratiecurve, waardoor veel 14C-date-
ringen rond 3800 BP clusteren (Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 84). Wel veronderstelde Lanting (2007/08, 35) 
dat “de maritieme klokbekers met touwbegrensde zones […] 
in Nederland, België en Westelijk Duitsland waarschijnlijk 
niet langer dan gedurende 50 jaren geproduceerd [zijn], en 
mogelijk zelfs gedurende een nog kortere tijd”. Dit is even 
lang als de periode waaraan Lanting dacht voor een overlap 
tussen Laat-EGK en KB (ibidem, 38). Hij nam aan dat ook 
daarna nog maritieme klokbekers vervaardigd werden, na-
melijk de typen als met zonebegrenzing kamspatellijnen in 
plaats van touwlijnen. Het is echter niet algemeen aanvaard 
dat touwlijnen een vroeg, en kamspatellijnen een laat ken-
merk van maritieme klokbekers zijn (Drenth & Hogestijn 
z.j., 130-131).

Uitgaande van ‘complete’ bekers stelde Lanting (2007/08, 
36, 52) vast dat de vroege typen 2Ia-2Ic zo’n tienmaal zeld-
zamer zijn dan de Veluwse klokbekers 2Id-2If. Dit ver-
schijnsel verklaarde hij door een exodus te postuleren tij-
dens de overgang van AOO- naar vroeg-maritieme bekers, 
en vervolgens een bevolkingstoename te veronderstellen 
vanaf het ontstaan van type 2Id (een bevolkingstoename 
die in Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland ach-
terwege zou zijn gebleven). “We mogen hieruit niet afleiden 
dat de ontwikkeling van de Veluwse klokbeker kort heeft 
geduurd, en dat die bekers al zeer spoedig op de typologi-
sche vroege bekers van typen 2Ia, b en c volgden” (ibidem, 

52; vergelijk Lanting & Van der Waals 1976, 10).
Lanting (2007/08, 49, 52) ging ervan uit dat de typenvolg-
orde 2Id-2If, ondanks een forse onderlinge overlap, enige 
chronologische waarde heeft. Hij erkende dat dit nauwe-
lijks te bewijzen valt, maar hij zag als argumenten de afwe-
zigheid van metopen en van plastische versiering (wratten) 
op 2Id-bekers. Beide kenmerken komen wel op 2Ie- en 2If-
bekers voor.

9.1.1.2 Noordoost-Nederlandse / Noordwest-Duitse 
klokbekergroep

Van der Waals & Glasbergen (1955, 35; 1959, 113) onder-
kenden het bestaan van regionale verschillen tussen de 
Veluwe en Drenthe. Gaandeweg is hier meer zicht op ge-
komen. Naast een Midden-Nederlandse klokbekergroep 
treedt stukje bij beetje een Noordoost-Nederlandse/Noord-
west-Duitse klokbekergroep aan het licht.1 Kenmerkend 
voor deze laatste groep zijn onder meer typen die worden 
gezien als regionale, jongere varianten van maritieme klok-
bekers, de zogenaamde ‘epi-maritieme klokbekers’ (Lan-
ting & Van der Waals 1976, 9-12). Lanting (1973, 232-251) 
toonde overtuigend aan dat beide regio’s zich gedurende een 
late KB-fase ook onderscheiden in grafgebruiken. Maar 
pas dankzij zijn grote recente studie (Lanting 2007/08), 
met een indrukwekkende catalogus voor KB uit Noord-
oost-Nederland, is de Noordoost-Nederlandse/Noordwest-
Duitse klokbekergroep goed te beoordelen.

De westelijk begrenzing van de Noordoost-Nederlandse 
klokbekergroep is niet geheel duidelijk. De Oude IJssel 
en de IJssel vormen een deel ervan, maar noordelijk van 
de IJsselmonding is het verloop onzeker. Vindplaatsen als 
het Friese Oldeboorn en Emmeloord-J97 in de Noordoost-
polder, met hun Veluwse klokbekers en halspotbekers, zou-
den echter zeer sterk suggereren dat de Noordoostpolder 
en het Friese laagveengebied niet tot de Noordoost-Neder-
landse klokbekergroep hebben behoord, en dat de grens-
zone globaal ter hoogte van de lijn Dokkum-Zwolle gelegen 
heeft (ibidem, 58).

Lanting (2007/08, 55-58, 81-82) schetste een aardewerk-
ontwikkeling voor de Noordoost-Nederlandse klokbeker-
groep, die in hoofdlijnen eveneens geldt voor de Noord-
west-Duitse klokbekers. Zoals bij de Midden-Nederlandse 
klokbekergroep, is het beeld in hoofdzaak gebaseerd op 
complete bekers uit graven. In tegenstelling tot Midden-
Nederland zijn nederzettingscomplexen in het noordoosten 
zo goed als onbekend. Anders dan voor de Midden-Neder-
landse klokbekergroep is gedaan, is de ontwikkeling in het 
noordoosten niet opgehangen aan typen, maar aan vijf fa-
sen. De versiering heeft bij de toewijzingen het primaat ge-
kregen; de vorm is daaraan ondergeschikt gemaakt. Ik ga 

1 Zie Van der Waals 1964b, 36-37; Butler & Van der Waals 1966, 47, 
49, 51; Butler, Lanting & Van der Waals 1972, 235; Lanting 1973, 
254, 259; Lanting, Mook & Van der Waals 1973, 42; Lanting & 

Van der Waals 1976, 9-12; Lanting & Mook 1977, 83, 94; Van der 
Waals 1984b, 6-7; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 36.
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de fasen niet gedetailleerd bespreken, maar parafraseer op 
hoofdlijnen. Voor nuances, verdere detaillering en comple-
tering zie Lanting (ibidem, 55, 57, fig. 14-15).

– Fase 1 bestaat uit ‘zuivere’ maritieme bekers (met halve 
visgraten, begrensd door horizontale touw- en kamspa-
tellijnen) en varianten met dubbele of driedubbele ver-
sierde zones, afgewisseld met ongeveer even brede on-
versierde zones. Versiering op de binnenkant van de 
rand is gebruikelijk. Bekers met uitsluitend touwversie-
ring (Schnurzonenbecher) – in hun verdeling van ver-
sierde en onversierde zones goed vergelijkbaar met mari-
tieme klokbekers – horen eveneens in deze fase thuis.

– Fase 2 (‘vroeg epi-maritiem’) kent dezelfde zone-inde-
lingen, maar heeft tevens motieven zoals kruisarcering, 
verticale lijntjes, en hele visgraten (zonder horizontale 
tussenlijn). ‘Meervoudige’ zones zijn intern onderver-
deeld door smalle onversierde banden. Zonebegeleiden-
de ronde indrukjes komen voor, ook op afgeleiden van 
Schnurzonenbecher, die versierd zijn met zones kamspa-
tellijnen in plaats van met bundels omlopende touwlij-
nen. De versierde en onversierde zones zijn ongeveer 
even breed. In essentie zijn de verschillende versierde 
zones identiek. De onderste zone kan echter afwijken.

– In fase 3 (‘ontwikkeld epi-maritiem’) is van een gelijke 
breedte van versierde en onversierde zones geen sprake. 
De versierde zones zijn niet identiek. Zonebegeleidende 
‘franje’ van verticale of schuine, meestal korte indruk-
ken is gebruikelijk. Zigzaggen kunnen eveneens als zo-
nebegeleiders optreden. De versiering kan op de boven-
ste pothelft aaneengesloten zijn.

– Fase 4 is gekenmerkt door een concentratie van ver-
siering op de hals en rond de grootste buikomvang, 
en eventueel, in mindere mate, boven de voet, zoals bij 
Midden-Nederlandse 2Ic-typen. Zones met zigzaggen 
en met metopen komen voor.

– Fase 5 omvat de bekers die te beschouwen zijn als de 
directe voorlopers van de wikkeldraadversierde bekers. 
Zij hebben een aaneengesloten versiering, al dan niet 
over het hele potoppervlak verdeeld, met een nadruk op 
zigzaggen en horizontale lijnen, uitgevoerd in kamspatel-
indrukken, gladde spatelindrukken of groeflijnen.

“Uiteraard is deze indeling in stadia niet meer dan een 
poging om de ontwikkeling van de bekers aannemelijk te 
maken. In de praktijk zal rekening gehouden moeten wor-

den met vage overgangen, niet overal synchroon verlopen-
de ontwikkelingen, etc.” (Lanting 2007/08, 58). Lanting 
stelde vast dat de door hem geschetste ontwikkeling niet te-
gengesproken wordt door de geassocieerde 14C-dateringen 
(ibidem, 58-59).

Niet alle klokbekers die aangetroffen zijn binnen het door 
Lanting gedefinieerde gebied van de Noordoost-Nederland-
se klokbekergroep betrok hij in zijn fasenindeling. Bijna 
alle klokbekers ‘met Veluwe-invloed’ zijn er buiten gehou-
den. Volgens Lanting zouden die geen aandeel in de regio-
nale aardewerkontwikkeling hebben gehad.
Ook bij de noordoostelijke grove waar, de potbekers, zou 
sprake zijn van een aardewerkontwikkeling die afwijkt van 
die in Midden-Nederland (Lanting 2007/08, 96-97; zie 
paragraaf 9.2.1).

9.1.1.3 Kanttekeningen bij de Noordoost-Nederlandse 
klokbekergroepfasering

Toewijzingsperikelen zijn onvermijdelijk bij pogingen om 
geleidelijke stijlveranderingen in afzonderlijke fasen te van-
gen. Hoe meer fasen onderscheiden worden, hoe sterker dit 
probleem speelt. De door Lanting geschetste ontwikkelings-
stappen lijken mij grosso modo goed mogelijk en aanneme-
lijk, los van de nauwelijks te beantwoorden vraag in hoever-
re zijn fasen onderling overlappen. Voor enkele individuele 
bekers zijn, deels op grond van Lantings eigen criteria, ook 
andere fasetoewijzingen mogelijk.2 Veel van de hieronder 
voorgestelde verschuivingen zijn weliswaar van invloed op 
het totaalbeeld, maar verdragen zich over het algemeen nog 
redelijk met Lantings ontwikkelingsbeeld. Mijn belangrijk-
ste bezwaren betreffen zijn voorstellen voor fase 3 en vooral 
fase 4. Ik geef mijn op- en aanmerkingen en alternatieve 
voorstellen in chronologische volgorde.
– Volgens Lanting (2007/08, 55) zouden zonebegeleiden-
de ronde indrukken pas in fase 2 optreden. Zijn bekerover-
zicht geeft al voor fase 1 een voorbeeld (Schuilingsoord-Tu-
mulus III; ibidem, fig. 14:10).
– Lanting (2007/08, 55) noemde het voorkomen van zone-
begeleidende franje een kenmerk voor fase 3. Volgens zijn 
bekeroverzicht (ibidem, fig. 14:22, een groot fragment uit 
Emmen-Angelslo met duidelijke maritieme reminiscenties) 
komt deze franje echter al voor in fase 2. Dan zijn er ook 
geen typologische belemmeringen meer om de beker van 

2 Dit geldt eveneens voor de fasetoewijzingen van de klokbekers uit 
Noordwest-Duitsland. Bij het vergelijken van Lanting 2007/08, fig. 
14 (het Noordoost-Nederlandse bekeroverzicht), met zijn fig. 21 (het 
Noordwest-Duitse bekeroverzicht) meen ik (alleen gelet op het aarde-
werk en niet op eventuele associaties) enkele typologische discrepan-
ties te zien. Zo is de schaal van Schuilingsoord-Tumulus III in fase 1 
geplaatst, maar een beker van Ganderkesee (ibidem, fig. 21:24), met 
hetzelfde decoratiepatroon, in fase 2. Waarom de beker van Helvesiek 
(ibidem, fig. 21:19) ondanks de kruisarcering in fase 1 is onderge-
bracht, is mij niet duidelijk. Voor Noordoost-Nederland veronderstelde 
Lanting kruisarcering immers pas vanaf fase 2. Evenmin begrijp ik 
waarom de beker en de schaal van Luxstedt (ibidem, fig. 21:15-16) 

meer recht hebben op een plaats in fase 1 dan de (in mijn ogen mari-
tieme) klokbeker van Ulenburg-Beck (ibidem fig. 21:25) of het grote 
fragment van Ostenwalde (ibidem, fig. 21:33), die beide tot fase 2 ge-
rekend zijn. De bekers van Frelsdorf en Stühren (ibidem, fig. 21:81, 
85) zijn volgens Lanting (ibidem, 81) niet nader aan een Noordwest-
Duitse klokbekerfase toe te wijzen. Deze geheel met driehoekige, resp. 
min of meer rechthoekige indrukken versierde bekers lijken mij kleine 
verwanten van de Riesenbecher die thuis kunnen horen in de horizont 
met AOO-bekers en de vroegste klokbekers (vergelijk ibidem, 92-97, 
fig. 24:1-2 en zie als parallel voor Frelsdorf bijvoorbeeld de bekerpot 
van Anlo-Schipborg (Van der Waals 1962, fig. 26). Dit zou een toe-
wijzing aan fase 1 of 2 impliceren.
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Zuid-Esmarke (ibidem, fig. 14:25), met zonebegeleidende 
franje, eveneens in fase 2 te plaatsen. Dit valt ook voor de 
beker uit hunebed D19-Drouwen (ibidem, fig. 14:26) te 
overwegen, die eveneens zulke franje bezit. De gepaarde 
nagelindrukken op de onderste pothelft staan een vroegere 
datering niet in de weg. Gepaarde nagelindrukken zijn bij-
voorbeeld bekend van grove waar die als gelijktijdig is be-
schouwd met AOO-bekers en maritieme klokbekers (Lan-
ting 2007/08, 92). Misschien trad zonebegeleidende franje 
ook al op in fase 1 (wat zonebegeleiding op jongere bekers 
natuurlijk niet uitsluit). Het decoratieprincipe onderscheidt 
zich immers niet wezenlijk van de zonebegeleidende ronde 
indrukken. Daarbij is ook te bedenken dat kamspatel-
indrukken als zonebegeleidend motief al in AOO-context 
op 2IIa-bekers voorkomen, zij het op de binnenkant van de 
rand en vooralsnog niet op noordoostelijke exemplaren (zie 
bijvoorbeeld de 2IIa-bekers van Uddelermeer, Hoenderlo 
en Baexem; Lanting & Van der Waals 1976, fig. 3, 18, 21).
– Ik zie de pot van Klijndijk (Lanting 2007/08, fig. 14:33) 
niet als een grote klokbeker uit fase 3, maar samen met die 
van hunebed G2-Glimmen (ibidem, fig. 14:55) als verte-
genwoordigers van een vroeg potbekertype; de ‘zonepotbe-
ker’ die thuishoort in fasen 1 en 2 (zie paragraaf 9.2.1.3).
– De belangrijke notie dat “early elements in the decora-
tion [...] cannot, by themselves, be taken as indicative of an 
early date” (Lanting & Van der Waals 1976, 10) zou ik nu 
in stelling willen brengen. Er is eigenlijk niets op tegen om 
de 2Ic-(achtige) bekers van Odoorn (Lanting 2007/08, fig. 
14:34) en Angelslo, tumulus 9 (ibidem, fig. 14:36) in fase 
3 te plaatsen, naast de bekers van Rolde-Volmachtenlaan 
(ibidem, fig. 14:28-29), die een vergelijkbare contractie 
van decoratie vertonen. De klokbekers met zonecontractie 
die gezien de 14C-datering of de associatie met andere be-
kers jonger zullen zijn (Oudemolen-tumulus 132 (ibidem, 
fig. 14:35) en Oud-Avereest (ibidem, fig. 14:40)), zijn dan 
te interpreteren als late vertegenwoordigers van dit decora-
tieschema. Dergelijke ‘retardaire’ tendensen zijn niet voor-
behouden aan de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep. 
Ook binnen de Midden-Nederlandse klokbekergroep zijn 
deze aanwijsbaar.3 Met de voorgestelde verschuivingen zou 
dus niet fase 4, maar fase 3 het ontwikkelingsstadium zijn 
waarin zonecontractie een hoofdrol speelt.
– Dat een beker uit (vermoedelijk) Emmerschans (Lanting 
2007/08, fig. 14:32, fig. 92b) in fase 3 geplaatst is, is lo-

gisch in het licht van Lantings definitie, en als uitsluitend 
gelet wordt op de verdeling van versierde en onversierde zo-
nes. Maar vanwege de dubbele kruisen en grote zigzaggen 
(beide gezet over gebundelde, smalle zones), motieven die 
in de Midden-Nederlandse klokbekergroep pas op Veluwse 
klokbekers voorkomen, lijkt mij fase 4 toch een betere keus. 
Het zou dan een beker zijn waarop traditionele opvattingen 
over wel en niet te versieren potgedeelten verbonden zijn 
met moderne motieven.
– Na de bovengenoemde wijzigingen is de stilistische ver-
bondenheid tussen de nog overgebleven noordoostelijke 
bekers in fase 4 en Midden-Nederlandse exemplaren groot. 
Dit blijkt uit de beker van Oud-Avereest (Lanting 2007/08, 
fig. 14:39) met zijn Veluwse decoratieschema, en uit het feit 
dat ‘ouderwetse’ 2Ic-decoratieschema’s in het noordoosten 
in fase 4 nog steeds in zwang zijn (zie de twee andere bekers 
uit de gesloten vondstgroep van Oud-Avereest – ibidem, 
fig. 14:38, 40), wat in die tijd ook nog het geval is in Mid-
den-Nederland. Het blijkt eveneens uit de beker van Hol-
sloot (ibidem, fig. 14:37) die zowel in vorm als in versiering 
duidelijke parallellen heeft in Midden-Nederland.4

– Er is “een kleine groep bekers die duidelijk aan Veluwse 
klokbekers verwant zijn” (Lanting 2007/08, 57, fig. 14:60-
68), die Lanting buiten zijn noordoostelijke ontwikkelings-
model hield. Maar wat heet een ‘kleine groep’? Deze groep 
met bekers die als 2Id-, 2Ie- of 2If-typen aan te merken 
zijn, vormt meer dan 10% van het totale noordoostelijke 
klokbekerbestand van ca. 75 bekers, en is even groot als de 
complete groep bekers die Lanting in zijn met de Veluwse 
klokbekers gelijktijdige fase 4 had ondergebracht. Zeker na 
mijn voorgestelde verschuivingen (zie hierboven), vormen 
deze bekers ‘met Veluwe-invloed’ het best vertegenwoordig-
de late klokbekertype in het noordoosten. Zij komen voor 
in dezelfde soort contexten als de eerdere klokbekers. Bo-
vendien zijn in deze periode in het noordoosten ook andere 
aardewerkvormen aan te treffen die eveneens van Midden-
Nederland bekend zijn: halspotbekers (zie ook mijn volgen-
de punt) en een voetjesschaal (Eenerschans; ibidem, fig. 
14:60), een zeldzaam type dat vermoedelijk uitsluitend een 
rituele functie had. De beker van Oud-Avereest (Lanting 
2007/08, fig. 14:39) is met zijn Veluws decoratieschema op 
een typisch noordoostelijke vorm (een beker met buikknik) 
de enige ‘Veluwe-achtige beker’ in Lantings fase 4. Enkele 
van de andere klokbekers ‘met Veluwe-invloed’ zouden vol-

3 Zie bijvoorbeeld de beide waarschijnlijk gelijktijdige bekers uit Speuld 
(Hulst 1978; Drenth & Hogestijn z.j., 100, fig. 43). De ene be-
ker heeft een Veluws decoratieschema met metopenversiering, al is de 
overige versiering eenvoudig: groeflijnen met verticale gladde spatel-
indrukken. De andere heeft geen typisch Veluwse versieringsmotieven, 
alleen groeflijnen en verticale gladde spatelindrukken, en doet in zijn 
verdeling van versierde en onversierde zones 2Ic-achtig aan. Een an-
der voorbeeld is de klokbeker van de Driese Berg (Lehmann 1967b, 
fig. 3), met een 2Ic-decoratieschema. Deze is door Lehmann (ibidem, 
163) en ook door Lanting & Van der Waals (1976, 69) als ‘2Id-e’ 
bestempeld, al zou de beker vanwege zijn vorm (breder dan hoog) als 
2If beschouwd kunnen worden.

4 In zijn S-profiel heeft de beker van Holsloot een Veluwse evenknie uit 
Ermelo, tumulus 140 of 142 (Van Sprang 1993, fig. 74). De klok-
beker van Ermelo heeft weliswaar andere versieringsmotieven, maar 

dezelfde verdeling van versierde en onversierde zones als de beker van 
Holsloot. De beker van Holsloot vertoont in zijn decoratie nog nau-
were verwantschap met een Midden-Nederlandse beker van de Sta-
verdense Heide, al heeft die laatste geen S-profiel maar een hoekige 
schouder-halsovergang (Lanting & Van der Waals 1976, fig. 28). 
Zowel de beker van Holsloot als die van de Staverdense Heide bezitten 
alternerende halve visgraatversiering tussen lijnen op de hals en rond 
de grootste buikomvang. Het verschil betreft alleen de versieringstech-
niek. Het noordoostelijke voorbeeld is uitgevoerd met gladde spatelin-
drukken en groeflijnen, en het Veluwse exemplaar alleen met kamspa-
telindrukken.
De beker van de Staverdense Heide is ooit beschreven als een van de 
weinige 2Ic-voorbeelden van de Veluwe (Van der Waals & Glasber-
gen 1955, 24), maar werd later als een Veluwse klokbeker (type 2Id) 
beschouwd (Lanting & Van der Waals 1976, fig. 28, tab. 6).



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

192

KLOKBEKERAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 9

193

gens Lanting (ibidem, 58) in hun vorm- en decoratiedetails 
afwijken van ‘echte’ Veluwse klokbekers.5 Maar dan zijn zij 
in hun habitus dus vergelijkbaar met de beker van Oud-
Avereest. Het is mijns inziens inconsequent en onlogisch 
dat zij desondanks buiten fase 4 geplaatst zijn.
De aanwezigheid van (1) een relatief groot aardewerkcon-
tingent, van (2) hetzelfde ‘complete’ vormenscala – zowel 
de fijne als de contemporaine grove waar – als in Midden-
Nederland, (3) aanwijzingen voor hetzelfde soort gebruik – 
ondanks nuanceverschillen in het rituele gebruik – en (4) 
deels een eigen, regionaal stijlaccent: stuk voor stuk zijn dit 
valide argumenten om te veronderstellen dat het aardewerk 
‘met Veluwe-invloed’ juist wel een wezenlijk element in de 
noordoostelijke aardewerkontwikkeling is geweest. Het kan 
zelfs als typerend voor fase 4 gelden.6

– De door Lanting gepresenteerde typologische ontwikke-
ling van de noordoostelijke klokbekers heeft een parallel in 
Lantings ontwikkelingsmodel van de grove waar. Ook hier-
in werden afwijkende ontwikkelingslijnen gepostuleerd. 
Gordelpotbekers zouden alleen in Noordoost-Nederland 
voorkomen. De bekerpotten die overduidelijk met Midden-
Nederland te verbinden zijn, de halspotbekers, zouden in 
de noordoostelijke ontwikkeling geen rol gespeeld hebben, 
hoewel zij daar in aantal niet of nauwelijks onderdoen voor 
de gordelpotbekers. De uitsluiting van halspotbekers als 
element in de noordoostelijke aardewerkontwikkeling is 
even ongeloofwaardig als die van de bekers ‘met Veluwe-
invloed’, terwijl gordelpotbekers wel degelijk in Midden-
Nederland aanwezig zijn. Met min of meer dezelfde ‘ingre-
diënten’ als in Midden-Nederland is er geen noodzaak voor 
het noordoosten een afwijkende ontwikkeling voor grove 
waar te construeren (zie paragrafen 9.2.1 en 9.2.1.1).
– Lantings territoriale afbakening van de Noordoostgroep 
is gebaseerd op de aanname dat Veluwse klokbekers en hal-
spotbekers in het noordoosten geen autochtone en voor de 
aardewerkontwikkeling bepalende elementen waren. De 
globale westelijke begrenzing van de Noordoostgroep (de 
lijn Dokkum-Zwolle) is bepaald op grond van het voorko-
men daarbuiten van nederzettingen met onmiskenbare Ve-
luwse klokbekers en de bijbehorende halspotbekers (Lan-
ting 2007/08, 52, 58). Maar omdat Veluwse klokbekers wel 
degelijk een kenmerkend stadium kunnen vertegenwoordi-
gen in de noordoostelijke aardewerkontwikkeling (zoals ik 
hierboven aannemelijk heb gemaakt), staat deze westelijke 
begrenzing ter discussie. Zo zou het late KB-jachtkampe-
ment Oldeboorn (Fokkens 1991, 116-119, fig. 65; Lanting 
2007/08, 52, 297-303, fig. 97-99) met zijn Veluwse klokbe-
kers wat mij betreft een representant van de noordoostelijke 
fase 4 kunnen zijn.

Evenmin staat dan vast dat de Noordoostpolder niet tot de 
Noordoost-Nederlandse klokbekergroep behoord kan heb-
ben. De Noordoostpolder ligt per slot van rekening langs 
de benedenloop van de Vecht; één van de hoofdstromen (en 
verbindingsaders) van het Noordoost-Nederlandse klokbe-
kergebied. Deze afbakeningskwestie is vanzelfsprekend re-
levant voor de positiebepaling (klokbekergroeptoewijzing) 
van P14. Ik kom hierop terug (zie paragraaf 9.7).
– Voor het bekertje van Varsseveld (Lanting 2007/08, fig. 
14:57) met zijn bolle vorm en standvoetje, typische zeer late 
KB-kenmerken die ook terug te vinden zijn op de vroegste 
wikkeldraadversierde bekers, is een toewijzing aan fase 
5 (conform Louwe Kooijmans 1973, 91: gelijktijdig met 
WKD1-bekers) aannemelijker dan Lantings toewijzing aan 
fase 3. Hier wreekt zich dat Lanting de bekervorm voor de 
ontwikkeling als ondergeschikt beschouwde.

Conclusie
Uit het bovenstaande mag blijken dat ik de notie van een 
Noordoost-Nederlandse klokbekergroep niet ter discussie 
wil stellen. Het is een feit dat deze groep een eigen karakter 
heeft, zoals ontegenzeggelijk uit het grafritueel blijkt. Maar 
dit feit en de omstandigheid dat al sinds een halve eeuw ge-
wezen is op regionale verschillen in de aardewerktraditie, 
hebben ertoe geleid dat in Lantings aardewerkfasen de ver-
schillen met Midden-Nederland overbenadrukt zijn. Met 
mijn voorgestelde verschuivingen en voorstellen (zie tabel 
9.1) komen de noordoostelijke fasen of trends juist veel 
meer in lijn met de aardewerkontwikkelingen die voor de 
Midden-Nederlandse klokbekergroep zijn verondersteld.

Resumerend:
– De ‘maritieme’ fase 1 was al door Lanting min of meer 

gelijkgesteld met het voorkomen van 2Ia-bekers.
– De epi-maritieme bekers van fase 2 en de 2Ib-vertegen-

woordigers zijn in essentie onderling niet zo afwijkend, 

5 Dat enkele klokbekers uit het noordoosten in detail afwijken van wat 
van Midden-Nederland bekend is, is overigens op zich een onvoldoen-
de argument om van een Veluwse klokbeker een Veluwe-achtige beker 
te maken. Voor menige Veluwse klokbeker uit Midden-Nederland zijn 
in Midden-Nederland zelf evenmin nauwe parallellen in vorm of ver-
siering voorhanden. Afwijkingen kunnen simpelweg uitvloeisels zijn 
van de grote verscheidenheid: “identieke klokbekers komen vrijwel 
niet voor”, zoals Lanting zelf constateerde (Lanting 2007/08, 49).

Tabel 9.1 – Voorgestelde wijzigingen op Lanting 2007/08, zie 
zijn fig. 14.

Lanting (2007/08) voorgestelde wijzigingen

Fase 5: 43-48 + 57 (voorheen fase 3)
Fase 4: 35, 37-42 + 32 (voorheen fase 3)
  + 60-68 (voorheen niet toegewezen)
Fase 3: 27-31 + 34, 36 (voorheen fase 4)
Fase 2: 12-24, 50-59 + 25, 26, 33 (voorheen fase 3)
Fase 1: 1-11, 49

6 Dat in het noordoosten het aandeel late klokbekers (zowel Veluwse als 
Veluwe-achtige klokbekers) ten opzichte van het aandeel vroege klok-
bekers zo veel lager is dan in de Midden-Nederlandse klokbekergroep, 
hoeft niet te betekenen dat zij oorspronkelijk in de noordoostelijke ne-
derzettingen (die nog praktisch onbekend zijn) schaars waren. Dit ver-
schil zal terug te voeren zijn op het noordoostelijke grafritueel in Laat-
KB. Daarin zijn bekers (en grafgiften in het algemeen) veel schaarser 
dan in Midden-Nederland (Lanting 1973, 236; Lanting & Van der 
Waals 1976, 10; Van der Waals 1984b, 7; Lanting 2007/08, 63-64).
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ondanks de onmiskenbaar aanwezige regionale accent-
verschillen (buikknikken en (ronde) zonebegeleidende 
motieven die nog lang voortleven).

– Fase 3 is een stadium dat in het noordoosten, evenals 
in contemporain Midden-Nederland, gekenmerkt wordt 
door zonecontractie.

– Fase 4 bezit, naast de jongste 2Ic-typen, bekers met een 
overduidelijke Veluwe-signatuur. In deze fase kan spra-
ke geweest zijn van directe importen, van vrij ‘zuivere’ 
stilistische nabootsingen en van aanpassingen waarin de 
eigen regionale voorkeuren (zoals buikknik) tot uiting 
komen. Het is echter duidelijk dat men dezelfde trends 
volgde als in de Midden-Nederlandse groep, of er deel-
genoot in was.

– Gelet op het vervolg in WKD, waarin de regionale ver-
schillen in grafritueel en in aardewerk weggevallen lijken 
te zijn (Lanting 1973, 247-248), wekt het geen verbazing 
dat de regionale aardewerkstijlen al in de jongste KB-
fase convergeren. Met afgeschuinde randen, standvoe-
ten en S-profielen, en een decoratie waarbij het accent 
op horizontale lijnen en zigzaggen ligt, vertonen de fase-
5-bekers uit het noordoosten dezelfde karakteristieken 
als de contemporaine bekers van Midden-Nederland.

9.1.1.4 De Van der Waals-typologie uitgedaagd

Het Van der Waals & Glasbergen-model in zijn geëvolueer-
de vorm, dat nadrukkelijk uitgaat van continuïteit van EGK 
naar KB via de AOO-typen, kan nog steeds op bijval reke-
nen. Buitenlandse kritiek blijkt echter uit Salanova’s afwij-
zing van de gedachte dat de maritieme klokbekers zich in 
onze streken hebben ontwikkeld (zie Drenth & Hogestijn 
z.j., 77, en voor overige buitenlandse kritiek ibidem, 128-
131). De 14C-dateringen zouden niet onderbouwen dat AOO-
bekers de typochronologische schakel zijn tussen EGK-be-
kers en klokbekers. Voorts achtte zij het aantal ‘echte’ 
maritieme klokbekers in onze streken (slechts vijf of zes, 
althans uit graven) veel te laag om een autochtone chrono-
logische schakel te kunnen zijn. Salanova beschouwde het 
maritieme type in onze streken daarom als intrusief.
Of het prototype van de maritieme klokbekers is geïmpor-
teerd of uit onze streken stamt, blijft een lastige kwestie. 
Wel ziet het ernaar uit dat dit type (en eventueel AOO-type 
2IIa) een logische plaats gevonden heeft in de autochtone 
ontwikkeling van het aardewerk. Lanting & Van der Waals 
illustreerden dit met een typologisch vloeiende reeks be-
kers van 2IIa naar 2Ia-typen (Lanting & Van der Waals 
1976, fig. 2; Lanting 2007/08, 35). P14 levert hiervoor nog 
een extra, door Lanting voorspeld profiel-argument (zie 

maritieme klokbeker 5). De continuïteitsgedachte wordt 
voorts ondersteund door het structurele voorkomen van 
maritieme klokbekerscherven in onze late EGK-nederzet-
tingen (zie hieronder). De relatieve zeldzaamheid van ma-
ritieme klokbekers is te verklaren door aan te nemen dat 
zij maar een betrekkelijk gering deel vormden van het con-
temporaine servies, dat verder uit late EGK-typen bestond 
(Drenth & Hogestijn z.j., 58-63; Lanting 2007/08, 37). Dit 
is overigens een verklaring die minstens zo plausibel is als 
Lantings gepostuleerde scherpe terugval in bevolkingsaan-
tallen.

Binnenlandse kritiek op het model van ‘Van der Waals c.s.’, 
door hen betiteld als het ‘unilineaire model’, is geleverd 
door Drenth & Hogestijn (z.j., 55 e.v.).7 Met hun alternatie-
ve model meenden Drenth & Hogestijn enkele problemen 
op te kunnen lossen waarvoor het ‘unilineaire model’ geen 
goede verklaring geeft. Die betreffen vooral verschijnselen 
rond de overgang van EGK naar KB (ibidem, 126-131). 
Hun tweesporenmodel veronderstelt, binnen een continue 
aardewerktraditie van EGK naar WKD, twee parallelle 
trends die beide in de EGK hun oorsprong hebben (ibi-
dem, 55 e.v., fig. 6). Enerzijds is er een ontwikkelingslijn 
vanaf AOO en maritieme klokbekers naar ontwikkelde/late 
klokbekers en WKD-aardewerk, waarbij steeds versiering 
van halszone tot bodem aanwezig is. Dit vormt het eerste 
spoor, van de ‘totaal’ versierde bekers. Anderzijds is er een 
in de eerdere literatuur niet expliciet onderkende lijn vanaf 
late standvoetbekers met zonering via vroege, ‘ontwikkel-
de’ en late klokbekers naar wikkeldraadbekers, waarbij in 
elk stadium een meer of minder groot deel van het onderste 
potdeel onversierd gebleven is. Dit is het tweede spoor, van 
de ‘half versierde’ bekers.8

Drenth & Hogestijn werkten hun tweede spoor gedetail-
leerd uit. Zo gaven zij voorbeelden waaruit blijkt dat syn-
chroon aan de ontwikkeling van ‘totaal’ versierde AOO-ty-
pen naar maritieme typen met hun kenmerkende zonering, 
binnen de ‘half versierde’ late standvoetbekers eveneens 
een ontwikkeling naar zonering plaats vond. “De genoem-
de scherven van Aartswoud en Zeewijk werpen naar onze 
mening nieuw licht op de oorsprong en ontwikkeling van 
klokbekers in Nederland. Zij doen vermoeden dat gedu-
rende de EGK niet alleen maritieme klokbekers uit 2IIa-
bekers ontstonden, maar ook dat zich uit andere beker-
typen met een aaneengesloten versiering potten met een 
gezoneerde versiering ontwikkelen” (Drenth & Hogestijn z.j., 
80). Van graven elders in ons land zijn eveneens voorbeel-
den bekend voor zonering op late SVB-typen.9 Weliswaar 
ontbreken maritieme klokbekerscherven te Zeewijk, maar 

7 Drenth & Hogestijn z.j. is een nadere uitwerking van Drenth & Ho-
gestijn 1999, 107-113, waarnaar ik verder voor wat dit onderwerp be-
treft, niet verwijs.

8 Wel is binnen de ‘half’ versierde bekers de versierde zone op KB-be-
kers aanmerkelijk langer dan die op EGK- en WKD-bekers (Drenth 
& Hogestijn z.j., 131). Tot de ‘half’ versierde bekers zijn al bekers ge-
rekend waarvan de onversierde zone niet meer dan eentiende deel van 
de totale pothoogte bedraagt. Op het eerste gezicht doet dat enigszins 

gekunsteld aan. Deze afbakening is echter verdedigbaar op grond van 
de tweetoppigheid in de verdelingen van de percentageklassen van de 
versieringshoogten (ibidem, fig. 8-10).

9 Het is in het licht van deze observaties opmerkelijk dat de beker van 
Anlo-Tumulus II door Drenth & Hogestijn (z.j., 103-104, fig. 47) als 
een klokbeker beschouwd is, in plaats van als een gezoneerde 1d-beker 
uit Laat-EGK (waar ik hem voor houd).
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van Aartswoud is een maritieme klokbekerscherf met touw-
lijnen bekend, te Sijbekarspel komen zulke scherven naast 
die van AOO-typen 2IIa en 2IIb voor, en de vindplaats 
Opmeer-Molenkolk 1 heeft behalve late EGK-scherven 
ook maritieme klokbekers of varianten daarvan (met hori-
zontale kamspatellijnen) opgeleverd (ibidem, 71-73). “De 
bovengenoemde gegevens zijn een duidelijke indicatie dat 
maritieme klokbekers voorkwamen in late EGK-context” 
(ibidem, 73). Een (langdurige) overlap van EGK-typen en 
maritieme klokbekers onderstreept vanzelfsprekend de oude 
continuïteitsgedachte en tevens de geldigheid van het twee-
sporenmodel.10

Drenth & Hogestijn rekenden niet alle maritieme klokbe-
kers tot EGK4. De scherven van twee of drie maritieme 
klokbekers met kamspatellijnen, een onversierd kommetje 
of schaaltje op vier korte pootjes, en een ander onversierd 
exemplaar met vlakke bodem uit Vlaardingen (Van Reg-
teren Altena e.a. 1962, 233, fig. 17) zijn ook door hen aan 
KB toegewezen (Drenth & Hogestijn z.j., 74; vergelijk ech-
ter Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008, 170). Vlaar-
dingen is vooralsnog de enige vindplaats die zou kunnen 
wijzen op een periode waarin wel maritieme klokbekers 
vervaardigd werden, maar (behalve onversierd aardewerk) 
geen andere bekertypen. Dit verdraagt zich slecht met het 
tweesporenmodel (zie hieronder). Drenth & Hogestijn be-
twijfelden echter of Vlaardingen een representatief beeld 
geeft van het contemporaine KB-servies. Zij dachten eer-
der aan een specifieke selectie voor een specifiek doel.11

Inderdaad lijkt de samenstelling van dit kleine vondstcom-
plex, met de ongebruikelijke schaaltjes/kommetjes, niet al-
ledaags en niet typisch voor een nederzetting, al wijst de 
context (een hut of huis) daar wel weer eerder op (zie bij-
voorbeeld Hogestijn & Drenth 2000/01, 62-63). De “scher-
ven in maritieme stijl” die te Oostwoud-De Tuithoorn zijn 
gevonden, zouden wat Drenth & Hogestijn betreft gelijktij-
dig kunnen zijn met scherven “met motieven zoals wij die 
kennen van Veluwse klokbekers” (ibidem, 73-76).

Voor Drenth & Hogestijn stond niet vast dat zonecontrac-
tie (bij type 2Ic, dat in het ‘unilineaire’ model de opmaat 
naar de Veluwse klokbekers vormt) noodzakelijkerwijs een 
ontwikkeling moet zijn vanuit type 2Ib. Zij interpreteerden 
bekers die als 2Ic aan te merken zijn “als potten met een di-
rect genetisch verband met EGK-bekers” (Drenth & Hoge-
stijn z.j., 86). Zo werd voor de beker van Ede-De Kwekerij 
een rechtstreekse afleiding uit EGK-type 1a of 1b geop-
perd (ibidem, 86-87, zie ook 82-88, 128). Ook enkele af-

wijkende KB-bekers (zoals die van Susteren, Holten, Bui-
nen-Hoornse Veld) die niet in de Van der Waals-typologie 
vallen, werden verklaard door een directe inspiratiebron in 
(en dus directe aansluiting op) EGK-typen te veronderstel-
len (ibidem, 101-102, fig. 44-45). Dat impliceert voor deze 
klokbekers een relatief vroege datering.
Voorts wilden Drenth & Hogestijn (z.j., 95-100) duidelijk 
maken dat de Veluwse klokbekertypen 2Id-2If min of meer 
gelijktijdig zijn – een mogelijkheid die door Lanting overi-
gens niet werd tegengesproken. Bovendien zouden Veluwse 
klokbekers al in Vroeg-KB voor kunnen komen. Ter onder-
bouwing wezen zij op enkele onversierde late EGK-bekers 
met scherpe schouder/halsovergangen. Die zouden in vorm 
zozeer op Veluwse klokbekers lijken, dat rekening gehou-
den zou mogen worden met een directe ontwikkeling uit 
EGK-bekers. Een afleiding van de Veluwse typen uit type 
2Ic zou dan niet per se nodig zijn (ibidem, 89-90).

9.1.1.5 Kanttekeningen bij het tweesporenmodel

Het is voor de bekerdiscussie goed dat erop gewezen is dat 
het breed geaccepteerde ‘unilineaire model’ niet zaligma-
kend hoeft te zijn, en dat alternatieven denkbaar zijn. Dat 
er vanaf Laat-EGK tot in WKD naast een ontwikkelings-
lijn van geheel versierde bekers, een parallelle lijn is van 
‘half versierde’ bekers, hebben Drenth & Hogestijn aanne-
melijk kunnen maken. Daarentegen is de directe herleiding 
van de als 2Ic te kenschetsen klokbekers uit EGK-typen 
een nauwelijks onderbouwde hypothese. Deze is wat mij 
betreft niet geloofwaardiger dan de ‘unilineaire’, typolo-
gisch elegante herleiding uit late maritieme varianten met 
beginnende en gevorderde zonecontractie.

Drenth & Hogestijn (z.j., 100) stelden: “Wanneer de Veluw-
se klokbekers precies ontstaan zijn, moet nog blijken, maar 
in het bovenstaande is reeds betoogd dat een direct gene-
tisch verband met EGK-aardewerk mogelijk is. Gezien het 
relatief grote aandeel van Veluwse klokbekers binnen het 
totale aantal klokbekers en de 14C-dateringen is het hoogst-
waarschijnlijk dat zij vanaf [de] vroege fase van de KBC 
voorkwamen”. ‘Hoogstwaarschijnlijk’ is een wat boude aan-
duiding voor wat voorlopig een hypothese is, en wat precies 
bedoeld wordt met ‘direct’ in het ‘directe genetische ver-
band met EGK-aardewerk’ is zo duidelijk nog niet, gelet 
op een eerdere uitspraak: “Er valt veel voor te zeggen dat 
de motieven op Veluwse klokbekers vooral een voortzetting 
en een verdere ontwikkeling zijn van de decoratie op bekers 

10 Gelet op de relevantie voor hun tweesporenmodel verbaast het mij 
overigens dat Drenth & Hogestijn er niet op hebben gewezen dat de 
ook door hen genoemde klokbekerschaal van Schuilingsoord-Annertol 
tumulus III (een maritieme variant met tandspatellijnen en met zone-
begeleidende afgerond-rechthoekige indrukken) ‘half’ versierd is. Dat 
is zeldzaam bij vaatwerk in de maritieme traditie in onze streken. Het 
ziet er niet naar uit dat voor schalen andere versieringsregels golden. 
Zo is de 2Ia-schaal van Mol (Lanting & Van der Waals 1976, fig. 
22) geheel versierd. De schaal van Schuilingsoord-Annertol is afkom-
stig uit de grafheuvelvoet van periode 1 en min of meer geassocieerd 

met een onversierde klokbeker, een maritieme beker met kamspatel-
lijnen en misschien een tweede versierde klokbekerschaal, alle uit het 
centrale graf van periode 1 (Butler, Lanting & Van der Waals 1972; 
Drenth & Hogestijn z.j., 62; Lanting 2007/08, 227-231, fig. 75).

11 “De bekers kunnen zeer wel een uitdrukking zijn van de aard van de 
activiteiten ter plaatse en van de sociale rol en betekenis van de daar-
toe samengestelde taakgroep, omdat uit grafvondsten de samenhang 
tussen klokbekertypen en sociale differentiatie blijkt” (Drenth & Ho-
gestijn z.j., 74).
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van de EGK. Daarmee is nog niet gezegd dat Veluwse klok-
bekers de directe opvolgers van EGK-bekers zijn” (ibidem, 
94-95).

Met het idee van Veluwse klokbekers als mogelijk directe 
opvolgers van EGK-typen heb ik moeite. Min of meer ver-
gelijkbare vormen en identieke versieringsmotieven zijn als 
argumenten mijns inziens onvoldoende. Zo zijn de twee 
veronderstelde EGK-prototypen voor de Veluwse klok-
bekers (ibidem, fig. 32) nogal gedrongen, terwijl gedron-
gen Veluwse klokbekers eerder laat zijn. De schouders van 
die EGK-voorbeelden zijn voorts geprononceerder dan op 
klokbekers gebruikelijk is. Eén van de twee potten heeft een 
naar binnen staande hals, wat evenmin typisch is voor klok-
bekers. Wat de overeenkomsten in versiering betreft: zodra 
de culturele vrijheid bestaat om te mogen variëren, ont-
staan, met alleen halve of hele visgraatmotieven (maritieme 
typen) als uitgangspunt, bij het in elkaar schuiven van het 
visgraatmotief meteen al kruisarceringen en ruiten. Halve-
ring levert zigzaggen en driehoeken op. Dit hoeft niet per 
definitie direct contact met EGK te impliceren, ook al wa-
ren deze motieven eveneens in EGK gangbaar. Aardewerk-
motieven als ladders, zigzaggen, driehoeken en een rij gaat-
jes of ronde indrukken onder de rand zijn in het Neolithi-
cum immers verschillende keren opnieuw ‘uitgevonden’.

Hoezeer de ideeën van Drenth & Hogestijn op punten ook 
conflicteerden met de uitgangspunten van het ‘lineaire 
model’, Lanting (2007/08, 13) schonk er zo goed als geen 
aandacht aan. Wel pareerde hij (ibidem, 37-38) de ‘aantij-
ging’ van Drenth & Hogestijn dat het ‘unilineaire model’ 
uitgaat van een fase waarin uitsluitend maritieme klokbe-
kers werden vervaardigd en geen late EGK-typen.12

9.1.1.6 Fasering van de klokbekers

Voor de fasering van het KB-aardewerk, met name de fijne 
waar, maakt het uit voor welk ontwikkelingsmodel men 
kiest. Volgens de geëvolueerde Van der Waals-typologie 
in de meest recente Lanting-versie geeft de typenvolgorde 
min of meer de relatieve chronologie aan. De maritieme 
typen zijn vroeg en kennen een geringe overlap met typen 
uit Laat-EGK, de Veluwse typen zijn laat, en de 2Ic-bekers 
zitten daar ergens tussenin. Een vrij lange, vroege KB-pe-
riode zonder Veluwse typen is denkbaar.

Zoals hierboven aangestipt is, stelden Drenth & Hogestijn 
daar tegenover dat de maritieme typen deels in Laat-EGK 
thuishoren (ook de maritieme bekers met kamspatellijnen), 
maar eveneens nog wel later samen met Veluwse typen voor 
zouden kunnen komen. Zowel 2Ic-bekers als Veluwse klok-
bekers zouden al direct na Laat-EGK vervaardigd kunnen 

zijn, al komen Veluwse klokbekers ook later voor en wordt 
type 2Ic ook door Drenth & Hogestijn voorgesteld als typo-
logisch ouder dan de Veluwse typen. Alle KB-typen kun-
nen dus overlappen. De denkbeelden van Drenth & Ho-
gestijn hebben voorts consequenties voor de fasering van 
de grove waar, de potbekers (zie paragraaf 9.2.1.3 en tabel 
9.3). De logica gebiedt dan dat bijvoorbeeld halspotbekers, 
de grovewaar-tegenhangers van Veluwse klokbekers, even-
eens al in de vroege fase van KB geplaatst zouden moeten 
worden.

Is er dan geen enkel houvast? Dat lijkt mij toch een veel te 
gechargeerd uitgangspunt. Ik ga verder van het volgende 
uit (en daarmee zit ik in feite toch meer op de lijn van Van 
der Waals en Lanting):
– Maritieme klokbekers zijn zeker vroeg. Niets pleit er-

voor dat zij nog laat in KB voorkomen. Zo ontbreken 
onmiskenbare maritieme klokbekerscherven in de vele 
KB-nederzettingen die onderzocht zijn in verband met 
de aanleg van de Betuweroute (en die wijzen op een be-
trekkelijk grootschalige kolonisatie van het rivierenge-
bied tijdens een late fase van KB), terwijl Veluwse typen 
er stelselmatig gesignaleerd zijn. In de zeldzame geval-
len waar wel naast maritieme klokbekerscherven scher-
ven van jongere KB-typen gevonden zijn (Oostwoud-De 
Tuithoorn), zijn er geen dwingende redenen voor gelijk-
tijdigheid. Tot de vroege klokbekers zijn de maritieme 
klokbekers en de directe afgeleiden daarvan gerekend 
(de typen 2Ia-b), en dus ook Lantings fasen 1 en 2 van 
de Noordoost-Nederlandse KB-groep. Hoe lang de 
overlap met EGK-typen is, blijft onduidelijk, maar het 
zou niet verbazen als late EGK- en 2Ib-typen en klok-
bekers uit fase 2 ten minste gedeeltelijk nog gelijktijdig 
zijn.

– Veluwse klokbekers zouden wellicht vroeg kunnen zijn, 
als we Drenth & Hogestijn moeten geloven. Of dat wer-
kelijk zo is, moet nog maar blijken. In Laat-KB horen zij 
in elk geval zeker thuis. Onder late klokbekers versta ik 
zoals gebruikelijk de Veluwse typen 2Id-f en de jongste 
klokbekers die thuishoren in de overgang naar WKD1, 
of gelijktijdig zijn met het vroegste wikkeldraadversierde 
aardewerk (zie ook paragrafen 10.2.1 en 10.5.3). Tot de 
late klokbekers reken ik eveneens het meeste aardewerk 
dat Lanting in zijn Noordoost-Nederlandse fasen 4 en 5 
plaatste.

– Bekers van het type 2Ic nemen typologisch weliswaar 
een tussenpositie in, maar hun decoratieschema komt 
ook nog op late klokbekers voor. Of aan dit type een 
aparte fase gewijd zou moeten worden, wil ik in het mid-
den laten. Ik kan mij goed voorstellen dat de ontwikke-
ling naar Veluwse typen zo snel gegaan is, dat 2Ic-bekers 
en Veluwse klokbekers (bijna) geheel in tijd overlappen, 
maar een ander scenario is eveneens denkbaar. Voor de 

12 Daarbij wees Lanting onder meer op de gesloten grafvondst van Ze-
ijen-Jodenbergje met de associatie van een late EGK-beker, type 1e, 
met een geoorde beker met zones horizontale groeflijnen. Deze werd 
reeds door Van Giffen als een klokbeker geïnterpreteerd. “Die klok-
beker is vrijwel zeker jonger dan de maritieme klokbekers met touw-

begrensde zones, en moet kennelijk tot de vroege lokaal ontwikkelde 
bekers worden gerekend” (Lanting 2007/08, 37). De geoorde beker 
plaatste Lanting in zijn Noordoost-Nederlandse fase 2 ((ibidem, 55). 
Drenth & Hogestijn (z.j., 57) zagen er daarentegen een late EGK-
variant in.
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bekers uit fase 3 zit ik met een vergelijkbaar toewijzings-
dilemma.

Zo biedt een eenvoudige tweedeling (Vroeg-KB en Laat-
KB) toch nog enig chronologisch houvast voor scherven-
verzamelingen zoals van P14. Ik vermoed een fase-over-
gang omstreeks 2300 cal BC, maar vanwege een plateau in 
de calibratiecurve blijft dit een arbitraire inschatting.13

9.1.2 Toewijzingscriteria

Verwarring tussen klokbekers en versierd SW- of TRB-
aardewerk treedt niet op. Daarentegen leidt de vermenging 
van scherven van EGK-bekers en klokbekers in dezelfde 
grondlagen wel tot grote herkenningsproblemen, zoals bij 
de fijne EGK-waar al gememoreerd is. Dit betreft vooral de 
scherven met gladde spatelindrukken en groeflijnen. Ten-
zij duidelijk sprake is van klokbekermotieven, kunnen deze 
alleen maar aangemerkt worden als ‘niet nader toewijsbaar 
bekeraardewerk’. De vermoedelijke klokbekerscherven uit 
deze twijfelcategorie bespreek ik na de zekere klokbekers 
(zie paragraaf 9.1.4; zie ook paragraaf 8.1.4).

– Vanwege de geleidelijke stilistische ontwikkelingen ge-
durende Laat-KB en Vroeg-WKD (WKD1 en -2) is het 
praktisch onmogelijk het gelijktijdige, anders dan wikkel-
draadversierde aardewerk te identificeren. Dat (versierde) 
aardewerk is als KB-aardewerk behandeld.
– Er bestaan vloeiende overgangen tussen klokbekers en 
potbekers in formaten en in versiering (zie paragraaf 9.2.2). 
Hoewel dat niet in alle gevallen terecht zal zijn, zijn alle 
scherven die duidelijk tot KB behoren en versierd zijn met 
diepe groeven, (gepaarde) nagelindrukken en wratten, on-
der de potbekers beschreven. Daar noem ik expliciet de 
scherven die in plaats van aan kleine potbekers, aan klokbe-
kers toebehoord zouden kunnen hebben. Alleen als de ro-
buuste versieringstechnieken gecombineerd zijn met kam-
spatel- of fijne gladde spatelindrukken, zijn de betreffende 
scherven onder de klokbekers besproken.
– Op P14 vormt de identificatie van eventuele represen-
tanten of invloeden van de Noordoost-Nederlandse klokbe-
kergroep een extra complicatie. Op basis van meestal sterk 

gefragmenteerd aardewerk is het zo goed als onmogelijk 
scherven van de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep te 
onderscheiden van die van de Midden-Nederlandse klok-
bekergroep. Bijna alle individuele versieringsmotieven ko-
men in beide groepen voor. Alleen zonebegeleidende ronde 
indrukken en scherpe buikknikken zijn elementen die van 
het noordoosten wel, en van de Midden-Nederlandse klok-
bekergroep vooralsnog niet bekend zijn, en die bovendien 
ook uit scherven kunnen blijken.
– Kamspatelindrukken zijn diagnostisch voor KB (en het 
hieronder ook besproken AOO-type 2IIa), en op de klein-
ste scherfjes nog herkenbaar. De uitvoering van de kam-
spatels zelf of de plaatsing ervan leveren geen betrouwbare 
onderscheidende criteria voor Vroeg- danwel Laat-KB. Wel 
ziet het er naar uit dat maritieme klokbekers over het alge-
meen versierd zijn met fijne kamspatelindrukken die dicht 
op elkaar staan, en dat soms opvallend grove kamspatels 
gebruikt zijn voor late klokbekers. Evenmin mag aan een 
nonchalante uitvoering veel chronologische waarde ge-
hecht worden, hoewel maritieme klokbekers vaak opvallen 
door een zeer zorgvuldige versiering.
– In paragraaf 9.1.1 is al aangestipt dat zelfs in het geval 
van min of meer complete KB-bekers de toewijzing aan een 
type en fase niet altijd even eenvoudig, en soms omstreden 
is. Dat geldt vanzelfsprekend in nog veel sterkere mate voor 
scherven. Tenzij sprake is van fragmenten die een groot 
deel van het bekerprofiel omvatten, is het toeschrijven van 
scherven aan een specifiek klokbekertype alleen eenvoudig 
bij scherven met een combinatie van kamspatel- en touw-
indrukken. Als ook een onversierde zone zichtbaar is moet 
het daarbij om maritieme klokbekers (type 2Ia) gaan. An-
ders is ook te denken aan type 2IIa. Tot grote voorzichtig-
heid noopt het eerder al geciteerde feit dat “early elements 
in the decoration [...] cannot, by themselves, be taken as 
indicative of an early date” (Lanting & Van der Waals 1976, 
10). Zo blijft bijvoorbeeld het hele en halve visgraatmotief 
tot in Laat-KB gebruikelijk. Scherven van maritieme klok-
bekers die alleen maar met kamspatelindrukken versierd 
zijn, zijn dan ook zelden met zekerheid identificeerbaar, 
tenzij het een randscherf met versiering op de binnenkant 
betreft. Ook 2Ib- en 2Ic-typen zijn meestal niet te herken-
nen, omdat hiervoor inzicht nodig is in de verdeling van 
versierde en onversierde zones over de hele pot.

13 Eerder leek mij een indeling in vier fasen (KB1-4) verdedigbaar. 
Deze fasering KB1-4 was in feite een vereenvoudigde afgeleide van de 
geëvolueerde Van der Waals-typologie, gecombineerd met de bevindin-
gen van Lanting (1973) aangaande het jongste klokbekeraardewerk. 
Hierin konden zowel Midden-Nederlandse als Noordoost-Nederlandse 
ontwikkelingen (voor zover daar rond 1993 al over gepubliceerd was) 
geplaatst worden, en bovendien leek deze fasering mij juist voor scher-
vencollecties bruikbaar.
- KB1 was synoniem met de maritieme klokbekerfase (die als fase met 
alleen maar maritieme klokbekers zeer waarschijnlijk niet bestaat, zo-
als Drenth & Hogestijn waarschijnlijk hebben gemaakt, en wat door 
Lanting niet werd tegengesproken, zie hierboven) en overlapte deels 
met EGK4.
- KB2 werd gekenmerkt door epi-maritieme bekers en bekers met be-
ginnende, gevorderde en voltooide zonecontractie.
- KB3 was een fase met de jongste epi-maritieme typen die gelijktijdig 
zijn met de vroege bekers van het Veluwse type (Van der Waals 1984, 

7). Deze zijn te herkennen aan versieringskenmerken, die pas vanaf 
type 2Id voorkomen, maar in scherven zijn deze bekers praktisch niet 
te onderscheiden van de Veluwse typen. Verder horen de Veluwse ty-
pen hierin thuis, en ook andere late klokbekers, waarin de bestaande 
typologie niet voorziet, bijvoorbeeld Veluwe-achtige klokbekers met S-
profiel of met een scherpe buikknik.
- KB4 was de fase met als gidstype het vroegste wikkeldraadversierde 
aardewerk en daarnaast nog typen zoals in KB3, en de allerjongste 
klokbekers. Deze fase overlapte zo goed als geheel met WKD1 en had 
als praktisch nadeel dat eigenlijk alleen het vroegste wikkeldraadver-
sierde aardewerk daarin met zekerheid geplaatst kon worden, terwijl 
late klokbekerscherven bijna steeds gedateerd moesten worden in zowel 
KB3 als KB4.
Gehasse (1995) werkte met deze fasering, in de redelijke veronderstel-
ling dat ik dat ook zou blijven doen, en Drenth & Hogestijn (1999, 
100) refereerden eraan. Ik kom hier nu van terug en gebruik alleen de 
bovengenoemde, eenvoudige tweedeling.
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Fig. 9.1 – Schema van KB-motieven en hun datering. Vroeg-KB: 2Ia-b, fase 1-2; (?): 2Ic, fase 3; Laat-KB: 2Id-f, fase 4-5.
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Veluwse klokbekers laten zich dankzij de specifieke motie-
ven en de grote afwisseling daarin vaak wel benoemen. De 
verschillende typen daarbinnen, 2Id (hoger dan breed), 2Ie 
(even breed als hoog) en type 2If (breder dan hoog), zijn 
in scherven niet of nauwelijks te onderscheiden, al zullen 
bekerscherven met metopenversiering, of met wratten en 
gepaarde nagelindrukken op de benedenwand, eerder tot 
de typen 2Ie-f behoren dan tot type 2Id (Lanting 2007/08, 
52).
– Als leidraad voor de fasetoewijzing van versierde klok-
bekerscherven ben ik in de eerste plaats uitgegaan van het 
motievenschema in figuur 9.1. Dit schema is opgesteld aan 
de hand van gepubliceerde tekeningen en foto’s van com-
plete klokbekers.14 Terwijl de combinatie van motieven 
schier eindeloos is, is het aantal motieven relatief beperkt. 
Vanzelfsprekend is de chronologische toewijzing beter te 
onderbouwen naarmate meer versierde zones op een scherf 
aanwezig zijn. Wel of geen variatie in de versierde zones, 
het jongste motief daarbinnen en de afwisseling met, en de 
breedte van de onversierde zones spelen bij de fasetoewij-
zing een rol.

Verder zijn enkele daterende vormcriteria voorhanden die 
ook voor scherven behulpzaam zijn:
– Een richel onder de rand is waarschijnlijk een relatief 
vroeg kenmerk (2Ic/noordoostelijke fase 3 of vroeger). Mis-
schien is de richel een noordoostelijke invloed, aangezien 
het noordoosten vrij veel voorbeelden kent. Van de direct 
aangrenzende streken die tot de Midden-Nederlandse klok-
bekergroep gerekend kunnen worden, zoals de Veluwe, is 
dit kenmerk daarentegen onbekend. Maar mogelijk is dit 
terug te voeren op de grote zeldzaamheid van vroege klok-
bekers aldaar.15

– De afgeschuinde rand is een betrouwbaar criterium voor 
bekers vanaf 2Ic.
– Een gewelfd profiel heeft dezelfde chronologische con-
notatie. Bij een gewelfd profiel volgen de vrij abrupte wel-
vingen over het algemeen de zones van het decoratiesche-
ma, waarbij de versierde zones, meestal vrij vlak, iets die-
per in het profiel liggen. De onversierde zones staan ietwat 
bol en liggen, quasi uitpuilend, iets hoger. De breedte van 
de zones met hogere en lagere delen loopt meestal uiteen. 
Vooral de halszone kan uitgesproken gewelfd zijn. Op Ve-
luwse bekers met een duidelijk halsknik is bovendien de 
schouder/halsovergang vaak met een geultje gemarkeerd.

Een gewelfd profiel moet niet verward worden met een gol-
vend profiel, dat geen chronologisch houvast biedt. Een 
golvend profiel heeft min of meer even brede, uniforme on-
dulaties. Het is niet alleen van vroege (?) en late klokbekers 
bekend, maar ook van EGK-bekers.16

Onversierde klokbekerscherven zijn de facto niet herken-
baar, tenzij zij de eerdergenoemde vormindicaties bezitten. 
Ook ‘half versierde’ klokbekers leveren deels niet te herken-
nen scherven op. Die scherven zijn opgenomen in de cate-
gorie ‘niet-determineerbaar aardewerk’ (zie paragraaf 11.3).

Omvang van de vondstgroep
De fijne KB-waar van P14 omvat 595 scherven (1486 g) die 
aan 198 klokbekers zijn toegeschreven. Daar komen nog 13 
scherfjes (15 g) met maar één of twee kamspatellijnen bij, 
en 43 scherfjes (39 g) met nog net een (deel van) een kam-
spatelindruk. Zij zijn beschouwd als niet specifiek toewijs-
bare fragmentjes van de hieronder beschreven klokbeker-
poteenheden. Totaal betreft het dus 651 scherven (1540 g). 
Figuren 9.2-4 tonen de verspreiding van respectievelijk de 
scherven van vroege klokbekers, late klokbekers en overige 
klokbekers (klokbekerscherven waarvan niet met zekerheid 
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Tabel 9.2 – Klokbekers, ingedeeld naar fase en type.

14 De belangrijkste bronnen hiervoor zijn Bursch 1993; Van der Waals 
& Glasbergen 1955; Butler & Van der Waals 1966; Lanting & Van 
der Waals 1976; Van der Leeuw 1976; Van Sprang 1993; Drenth & 
Hogestijn z.j.; Lanting 2007/08).

15 Richels onder de rand bezitten de noordoostelijke klokbekers van An-
gelslo (Lanting 2007/08, fig. 14:36), hunebed D19-Drouwen (ibi-
dem, fig. 14:26), Rolde-Volmachtenlaan (ibidem, fig. 14:28) en Ou-
demolen-tumulus 131 (ibidem, fig. 14:31). Zij zullen alle ouder zijn 
dan fase 4 (zie ook de voorbeelden uit de Noordwest-Duitse klokbeker-
groep, waarbij dit kenmerk voorkomt op bekers die Lanting in fase 1 
plaatste). Zij lijken in het noordoosten vaker voor te komen dan in de 
rest van het land. Een zuidelijk voorbeeld is de klokbeker van Suste-
ren (Drenth & Hogestijn z.j., 101, fig. 44) die ook wel vroeg zal zijn, 
gelijktijdig met 2Ib/fase 2. De decoratie lijkt een vertaling in horizon-

tale kamspatelzones van de zones met touwindrukken op Schnurzo-
nenbecher. Richels onder de rand komen waarschijnlijk tevens voor op 
grove waar die gelijktijdig is met AOO-bekers en maritieme klokbekers 
(Lanting 2007/08, 92, tab. 6). Zij komen voort uit de EGK-traditie. 
Van Veluwse klokbekers of van potbekers zijn mij geen zekere voor-
beelden met richels bekend. Richels onder de rand zijn echter (opnieuw 
of nog steeds) aanwezig in WKD en dan vrij algemeen. Dat roept de 
vraag op of zij in het stadium van de Veluwse klokbekers werkelijk af-
wezig zijn geweest.

16 Zie bijvoorbeeld de klokbeker van Buinen-Het Hoornse Veld, de onver-
sierde 2If-beker van Hoog Buurlo, een 1d-beker uit Ermelo en de 2IIc-
beker uit Borken (Drenth & Hogestijn z.j., fig. 45; Van der Waals 
1964c, fig. 2; Van der Leeuw 1976, pl. 43; Lanting 2007/08, fig. 6:
13).
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kan worden vastgesteld of zij vroeg of laat zijn). Tabel 9.2 
geeft een overzicht naar fase en type.

Hoewel af en toe enkele, of soms zelfs vrij veel scherven 
aan een potindividu konden worden toegewezen, zijn van 
de meeste bekers maar één of twee scherven herkend. Het 
meestal zeer geringe aantal scherven per beker is terug te 
voeren op de veelheid aan motieven op vooral de jongere 
klokbekers. Zonder scherven die als het ware de brug slaan 
van het ene naar het andere motief, zijn scherven van de-
zelfde pot niet herkenbaar. Het werkelijke aantal bekers is 
dus vermoedelijk lager dan hier is voorgesteld.
Behalve bekers zijn geen andere fijne-waartypen herkend, 
zoals kommen of de zeldzame voetjesschalen (wellicht 
‘special purpose’-aardewerk dat nauwelijks in een ‘nor-
male’ nederzettingscontext voorkomt; vergelijk Drenth & 
Hogestijn z.j., 74). Onversierde of deels onversierde klok-
bekers waarvan de scherven ongetwijfeld op P14 aanwezig 

zijn, zijn door hun slechte herkenbaarheid zwaar onderver-
tegenwoordigd.
Hieronder bespreek ik achtereenvolgens de vroege klokbe-
kers, de late klokbekers, de klokbekers die niet vroeg of laat 
genoemd kunnen worden, en de mogelijke klokbekers. Zij 
komen door elkaar in dezelfde lagen voor.

9.1.3 Typologie

9.1.3.1 Vroege klokbekers

De meeste van de 19 vroege klokbekers zijn maritieme 
klokbekers van het type 2Ia, met touwlijnen. Dankzij de 
touwlijnen zijn ook kleine fragmenten van dit type gemak-
kelijk te herkennen. De specifieke versieringskenmerken 
maakten het mogelijk om de scherven betrouwbaar aan de 
verschillende potindividuen toe te wijzen.

0 25m

aantal
scherven
per vak

3-5
2
1

Fig. 9.2 – Verspreiding van Vroeg-KB-aardewerk; de scherven van bekers 1-19.
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Tot de vroege klokbekers zijn voorts de scherven van vijf ty-
pologisch jongere bekers gerekend. Klokbeker 15 was van 
alle vroege klokbekers de enige met passende scherven.
Waarschijnlijk hebben aanzienlijk meer scherven van P14 
aan vroege klokbekers toebehoord, maar deze zijn niet met 
zekerheid vroeg te dateren, zie de ‘overige klokbekers’.

Vorm en potgrootte
– Op papier zijn vier maritieme klokbekers (bekers 4-7) 

min of meer te reconstrueren, maar de getekende hoog-
ten, 20-22 cm, zijn slechts zeer grove benaderingen, ge-
baseerd op het gegeven dat bij maritieme klokbekers de 
versierde zones ongeveer even breed zijn als de onver-
sierde. Bij zulke kleine scherven valt de gereconstrueer-
de diameter, 16-19 cm, over het algemeen te groot uit.

– Het gaat bij de maritieme klokbekers meestal om S-
vormige bekers met een afgeronde rand. Opmerkelijk is 
beker 5, niet alleen vanwege de sterk uitgebogen rand, 

maar met name vanwege de duidelijke buikknik (zie als 
parallel voor beide vormelementen de typologisch oude-
re 2IIb-beker uit Garderen: Lanting & Van der Waals 
1976, fig. 11). Dit is bij ons het eerste voorbeeld van een 
‘geknikte’ maritieme klokbeker. De aangetroffen bodems 
van de vroegste typen hebben geen standvoet en zijn vlak 
of iets hol. Hun diameter was ca. 8 cm.

– De scherven van de typologisch jongere bekers (2Ib- en 
epi-maritieme typen) zijn merendeels afkomstig van de 
benedenhelft van de pot. De scherf van beker 16 ver-
toont een buikknik. Van beker 15 is de grootste buikdia-
meter vast te stellen: 13 cm. De aaneenpassende scherven 
van deze beker tonen de aanzet van een standvoet.

– De scherf van beker 19 is de enige KB-scherf van P14 met 
een richel onder de rand. De richel is, samen met het 
eenvoudige versieringsmotief (zie hieronder), een reden 
om deze scherf als relatief vroeg (2Ic of ouder) te be-
schouwen.

0 25m

aantal
scherven
per vak

3-7
2
1

Fig. 9.3 – Verspreiding van Laat-KB-aardewerk; de scherven van bekers 20-68.
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Versierd versus onversierd
Alle herkende vroege klokbekers zijn versierd. Voor zover te 
beoordelen, zijn zij meestal ‘totaal’ versierd. Eén ervan (be-
ker 15) is ‘half’ versierd.

Versiering

Maritieme klokbekers:
– De versieringstechnieken bestaan uit zorgvuldig uitge-

voerde, dicht op elkaar staande kamspatelindrukken en/
of uit touwindrukken.

– De versiering is vanaf de rand of net eronder tot aan de 
bodem of kort erboven aan te treffen. Wanneer de ver-
siering tot aan de bodem of rand doorloopt, is deze (zo-
als ook elders gebruikelijk is) aan de bodem-, respectie-
velijk randzijde niet door een horizontale lijn begrensd. 
Soms wijkt de versiering op de randzone af, bijvoorbeeld 
door een halve visgraat in plaats van een hele (beker 5), 

mogelijk drie halve visgraten in plaats van een hele (be-
ker 7), of een extra ‘losse’ touwlijn (beker 11). In die ge-
vallen neem ik aan dat werkvolgorde bij het maken van 
de versiering van onder naar boven was, en dat de pot-
tenbakster moest smokkelen om aan de bovenkant aar-
dig uit te komen.

– Dikwijls is ook de binnenkant van de rand versierd. Vijf 
van de zes maritieme klokbekers die met randscherven 
vertegenwoordigd zijn, hebben versiering op de binnen-
kant van de rand. Dat kunnen kamspatelindrukken in 
een halve-visgraatmotief zijn (beker 5), of één (beker 8) 
of drie of misschien meer horizontale touwlijnen (bekers 
7, 11 en 13).

– De touwlijnen zijn over het algemeen gemaakt met een 
Z-getwijnd touwtje. S-getwijnde touwindrukken komen 
op beker 2 voor. Op beker 6 zijn de versierde zones be-
grensd door de indrukken van een (vermoedelijk) ge-
haakt touwtje. Bij beker 10 is onduidelijk of wat drie 

Fig. 9.4 – Verspreiding van KB-aardewerk dat niet aan Vroeg- of Laat-KB kan worden toegewezen; de scherven van bekers 69-
198, en losse scherven van zekere klokbekers.
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‘losse’ touwlijnen lijken te zijn, gemaakt zijn met zowel 
een Z- als een S-getwijnde touwtje, of met zowel een ge-
haakt als een Z-getwijnd touwtje.

– De scherven van bekers 1-3 behoren toe aan hetzij het 
maritieme type 2Ia, hetzij het AOO-type 2IIa. Zij zijn te 
klein voor een nader onderscheid. De scherf van beker 
1 toont een halve visgraat boven minimaal drie touwlij-
nen. De bodemscherf van beker 2 laat niet meer zien dan 
een halve-visgraatmotief dat aan de bovenzijde met een 
touwlijn is afgesloten. Beker 3 bestaat uit een scherf met 
een visgraatmotief met een enkele touwlijn als midden-
lijn. Vermoedelijk is deze scherf, zowel aan de onder- als 
aan de bovenzijde, precies op een touw- of kamspatellijn 
gebroken.

– P14’s klokbekers van type 2Ia (bekers 4-12) omvatten 
het bekende maritieme decoratiespectrum: bekers met 
afzonderlijke zones uit halve visgraten, of bekers met zo-
nes die uit hele visgraten met een middenlijn bestaan 
(bij beker 5 een kamspatellijn, bij de overige een touw-
lijn). Het versieringsmotief is afgesloten met één, twee 
(beker 6) of drie touwlijnen (beker 10). Soms is zo’n be-
grenzing afwezig (beker 12). Dit komt af en toe voor op 
bekers die tot type 2Ia gerekend zijn (zie de beker van 
Fochtelo: Lanting & Van der Waals 1976, fig. 23).

 Bij de reconstructietekening van beker 7 ben ik ervan 
uitgegaan dat elke versierde zone uit drie horizontale de-
len is samengesteld. Het is echter zeker zeer wel mogelijk 
dat alleen de randzone zo versierd was en de overige ver-
sierde zones uit een hele visgraat (met middenlijn) heb-
ben bestaan. Waarschijnlijk zijn de scherven van klokbe-
ker 7 gebroken op de touwlijnen. Dan zouden de onver-
sierde zones aanmerkelijk smaller zijn (ca. 0,7 cm) dan 
de versierde (ca. 1,5 tot 2 cm). Dergelijke relatief smalle 
onversierde zones zijn bekend van de typologisch vroeg-
ste maritieme klokbekers en illustreren een typologisch 
vloeiende overgang vanuit AOO-bekers.17

– De randscherf van klokbeker 13 toont ten minste twee 
kamspatellijnen aan de buitenkant. Diagnostisch zijn 
minimaal drie kamspatellijnen op de binnenrand. Van-
wege de binnenrandversiering leidt het geen twijfel dat 
dit een relatief vroege scherf is, van een (late) 2Ia-be-
ker.

– Ik reken ook de sterk afgesleten scherf van beker 14 (uit 
de kringgreppel van graf 14) tot type 2Ia, vanwege de 
touwversiering. Die bestaat uit minimaal zeven touwlij-
nen, onder een onversierde zone. Soms komt een der-
gelijke afwijkende zone als onderste voor op 2Ia-bekers 
(een voorbeeld is een beker van Uddelermeer, tumulus 
D: Lanting 2007/08, fig. 12:2). Een andere mogelijk-
heid is dat het een scherf is van een gelijktijdige beker 
met alleen touwzones. Dergelijke Schnurzonenbecher 
bracht Lanting (2007/08, 55) onder in zijn Noordoost-
Nederlandse fase 1, samen met maritieme klokbekers. Ik 

kan bovendien niet helemaal uitsluiten dat ik de scherf 
ondersteboven getekend heb, en dat het in feite gaat om 
een (typologisch) oudere scherf van SVB-type 1a.

Jongere vroege typen:
– Op de herkende scherven zijn als versieringstechnieken 

kamspatel-, gladde spatel- en ronde indrukken toege-
past.

– De scherven van klokbeker 15 tonen op enige afstand 
van de bodem een zone van vijf kamspatellijnen, en ho-
ger een smallere zone bestaande uit een halve visgraat 
begrensd door kamspatellijnen. Op grond van de grote 
onversierde zone (ongeveer tweemaal groter dan de ver-
sierde zone) betreft het type 2Ib. De zorgvuldige uitvoe-
ring met dicht op elkaar geplaatste kamspatelindrukken 
is een bijkomend, maar geen doorslaggevend argument 
voor een vroege datering.

– De scherf van klokbeker 16 met zijn buikknik beschouw 
ik als een vertegenwoordiger van een beker met een ‘ver-
lopen’ versiering van maritiem type (Lanting 2007/08, 
48). Zulke bekers zijn eveneens tot type 2Ib gerekend. 
De versiering bestaat uit een slordig uitgevoerd visgraat-
motief zonder horizontale lijnen. De twee halve visgra-
ten zijn min of meer in elkaar geschoven. Dat levert 
soms kruisende kamspatelindrukken op. Deze beker 
wijst in vorm en versiering op noordoostelijke contac-
ten.

– De scherf van klokbeker 17 is versierd met een heel 
visgraatmotief. De lijn in het midden ervan en een af-
sluitende lijn zijn kamspatellijnen. Als zonebegeleidend 
element zijn ronde indrukken aangebracht. Het is een 
overtuigend voorbeeld van de stijl van de Noordoost-
Nederlandse klokbekergroep, typisch voor Lantings fa-
sen 1 en 2.

– De scherven van klokbeker 18 zijn versierd met zones 
korte gladde spatelindrukken in een enkel visgraatmo-
tief, in het midden gescheiden door een lijn met ronde 
indrukken. De grootse (afgebeelde) scherf toont de aan-
zet van een tweede, identieke zone. Zij zijn eveneens af-
komstig van een beker die te karakteriseren is als een 
noordoostelijke, epi-maritieme klokbeker (vergelijk en-
kele grote scherven van een klokbeker uit Hunte I, die 
Lanting (2007/08, fig. 21:38) in de Noordwest-Duitse 
KB-fase 2 plaatste).

– De randscherf van klokbeker 19 is hierboven al bespro-
ken vanwege de richel onder de rand. Vanwege dat ken-
merk is wederom te denken aan noordoostelijke invloed. 
De versiering bestaat uit een zone verticale kamspatelin-
drukken op de richel, direct gevolgd door nog zo’n zone 
eronder, maar dan tussen kamspatellijnen. Daaronder 
zit de aanzet van een halve visgraatzone. Zones verticale 
indrukken, al dan niet in combinatie met zones halve 
visgraten, komen al vroeg in KB voor (zie de zeer vroege 

17 Lanting & Van der Waals 1976, fig. 2. Vergelijk ook de “classical 
examples of Maritime Bell Beakers” uit hunebed G2-Glimmer Es 
(Brindley 1986a, 49; fig. 48:367-368; Lanting 2007/08, fig. 14:
1-2), die eerder als 2IIa beschouwd zijn (Lanting & Van der Waals 

1976, 5-6) met een klein bekertje, het ‘2IIa-2Ia-overgangstype’, uit 
Hoenderlo (ibidem, fig. 18) en de als AOO aangemerkte beker van 
Kootwijkerzand (Lanting 2007/08, fig. 3:7).
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Fig. 9.5 – Vroege klokbekers; bekers 1-19. Schaal 1:2.
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maritieme klokbeker van Hoenderlo en een epi-maritie-
me klokbeker uit Oudemolen: Lanting & Van der Waals 
1976, fig. 18; Lanting 2007/08 fig. 14:16).

9.1.3.2 Late klokbekers

Afgezien van de 49 klokbekers die hieronder besproken 
worden, zullen ook nog veel late klokbekers onder de ‘ove-
rige klokbekers’ beschreven zijn. Voorts worden onder de 
potbekers enkele potindividuen besproken, die gelet op de 
wanddikte en/of diameter en een versieringsmotief dat ook 
op late klokbekers voorkomt, in feite Veluwse klokbekers 
zouden kunnen zijn (potbekers 33, 45, 67, 75, 80, 86 en 
93).

Vorm en potgrootte
– Van slechts drie Veluwse klokbekers (44, 54 en 63) kon 

het profiel op papier gereconstrueerd worden, vanaf de 
rand en niet verder dan hooguit de grootste buikom-
vang.

– Klokbeker 44 heeft een afgeschuinde rand en een hoge, 
rechte, licht uitstaande hals. De overgang naar de lage 
schouder is geprononceerd en wordt gevolgd door een 
tamelijk abrupte buikovergang (maar geen echte buik-
knik).

– Klokbeker 54 bezit een afgeschuinde rand en een relatief 
hoge, rechte, licht uitstaande hals en vermoedelijk een 
vloeiende schouder/halsovergang.

– Klokbeker 63 heeft een afgeschuinde rand en een rechte, 
licht uitstaande hals. De overgang naar de schouder is 
vloeiend.

– Van vier van de acht late klokbekers die met randscher-
ven vertegenwoordigd zijn, is de rand afgeschuind. De 
overige randen zijn recht tot afgerond.

– De halsscherven geven hetzelfde beeld als hierboven ge-
schetst is, met zowel scherpe schouder/halsovergangen 
(klokbeker 31) als vloeiende (klokbekers 32 en 56-57). 
Klokbeker 41 lijkt een licht uitstaande, zwak-convexe 
hals gehad te hebben.

– Bijzondere aandacht verdient de scherf van klokbeker 
52 vanwege de uitgesproken buikknik. Het decoratie-
schema (zie hieronder) is duidelijk Veluws. De buikknik 
verbindt de scherf met Veluwe-achtige bekers van de 
Noordoost-Nederlandse klokbekergroep (zie de bekers 
van Oud-Avereest: Verlinde 1978a; Lanting 2007/08, 
fig. 73b).

– Het enige fragment dat een bodemaanzet toont (klok-
beker 48) wijst op een standvoet. Standvoeten komen 
bij de jongste klokbekers vaker voor (Van der Waals & 
Glasbergen 1955, 25), maar lijken ook eerder niet geheel 
afwezig geweest te zijn (zie P14’s klokbeker 15).

– De gereconstrueerde diameters zijn te beschouwen als 
maximale maten. Die variëren van 14 tot 24 cm. Zeker 
de diameters boven de 20 cm dienen gewantrouwd te 
worden.

– Ik ga hieronder afzonderlijk in op de vorm van bekers 
67-68 die thuishoren in de overgangsperiode tussen KB 
en WKD.

Versierd versus onversierd
Onversierde scherven van zeker late klokbekers zijn niet 
herkend. Of de wel herkende, versierde scherven afkomstig 
zijn van klokbekers die als ‘totaal’, dan wel ‘half’ versierd 
zijn aan te merken, is niet vast te stellen. Geen enkel ver-
sierd of onversierd bodemfragment is met zekerheid te ver-
binden aan late klokbekers.

Versiering
De opgemerkte versieringstechnieken zijn groeflijnen, kam-
spatelindrukken, gladde spatelindrukken, gepaarde nagel-
indrukken en combinaties daarvan. Hoe groter de scherven 
zijn, en hoe meer er aan dezelfde pot toewijsbaar zijn, hoe 
gevarieerder de decoratie vaak is.
Het voert te ver om hier alle scherven/potindividuen en de 
daarop aanwezige versieringsmotieven in detail te bespre-
ken. Ik verwijs hiervoor naar de tekeningen. Ik behandel ze 
globaal, waarbij ik vooral wijs op de elementen die de toe-
wijzing aan Veluwse of andere late typen rechtvaardigen.

– De scherven van klokbekers 20-33 bezitten flauwe dub-
bele, driedubbele of vierdubbele zigzaggen. Dit motief 
komt al op type 2Ic voor, maar daar alleen als enkele 
of dubbele flauwe zigzag en alleen als zonebegeleidend 
element. Bij de genoemde bekers zijn de zigzaggen daar-
entegen een ‘onafhankelijk’ versieringselement en/of 
‘opgesloten’ tussen (kamspatel-) lijnen in een eigen ver-
sierde zone. Dit is een Veluws (of Laat-KB) kenmerk. 
Eén van de scherven van klokbeker 32 lijkt bovendien de 
aanzet van een metopenzone in de hals te tonen. Moge-
lijk is dit ook het geval bij de scherf van klokbeker 30.

– De meervoudige steile zigzag, zoals op de scherven van 
klokbekers 34-41, is eveneens een laat kenmerk. Klokbe-
ker 41 vertoont nog een typisch late karakteristiek: een 
zone met ruiten of grote kruisen, in dubbele uitvoering.

– Verwant aan het zigzagmotief zijn de staande of han-
gende hoge driehoeken, meervoudig (klokbekers 42-43) 
of enkelvoudig en dan vaak opgevuld met enkele min of 
meer verticale lijnen (klokbeker 44). Het is een motief 
dat vanaf type 2Id gangbaar is. Klokbeker 44 is ook van-
wege zijn profiel onmiskenbaar Veluws. Deze klokbeker 
staat overigens, niet in vorm maar wel in de uitvoering 
van de versiering en in zijn beperkte versieringsmotie-
ven, dicht bij het WKD1-aardewerk. De zeer korte glad-
de spatelindrukken in smalle geulen lijken verraderlijk 
veel op wikkeldraadstempels, en het motief van staande 
driehoeken is verwant aan de steile zigzaggen op wikkel-
draadversierd aardewerk. De halsscherf van klokbeker 
45 toont vergelijkbare ‘pseudo-wikkeldraadindrukken’.

– Gevulde flauwe zigzaggen als zonebegeleiding, op klok-
bekers 46-48, zijn mij niet bekend van type 2Ic, maar 
wel van jongere typen. De scherf van klokbeker 48 laat 
de aanzet naar een standvoet zien.

– De scherf van klokbeker 49 bezit alleen motieven die al 
in 2Ic of eerder voorkomen, in vrij smalle zones. Deze 
scherf vertoont echter niets dat op zonecontractie wijzen 
kan, en maakt deel uit van een zo goed als geheel ver-
sierde benedenhelft van een beker. In dit geval moet het 
wel om een Veluwse klokbeker gaan.
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Fig. 9.6 – Late klokbekers; bekers 20-68. Schaal 1:2.
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– De scherven van klokbekers 50-51 bezitten smalle ver-
sierde zones met daarin, in onderbroken veldjes, korte 
verticale gladde spatelindrukken die aan indrukken van 
wikkeldraadstempels doen denken. De onderbroken ver-
siering is te beschouwen als een samengeknepen variant 
van de metopenzones die zo typerend zijn voor Veluwse 
typen.

– Boven de buikknik zit op de scherf van klokbeker 52 een 
metopenzone met een afwisseling van verticale insteken 
of groeflijntjes en visgraten of korte verticale zigzag-
gen. Die van klokbeker 53 heeft of een dergelijke zone 
met naar links of rechts hellende gladde spatelindruk-
ken, of een variant van het motief met steile zigzaggen. 
Vrij smalle metopenzones met onderbroken verticale 
indrukken of korte groeflijnen zijn aan te treffen op de 
scherven van klokbekers 54-56.

– Een brede metopenzone met daarin een ladderzone of 
een verticale lijn met begeleidende verticale franje is te 
zien op de scherven van klokbekers 57-59. De laatste 
twee vertonen tevens de aanzet van een groot dubbel 
kruis, zoals ook op klokbeker 60 en waarschijnlijk op 
klokbekers 61-62 (met minstens een driedubbel kruis). 
De fraaiste metopenzone bezit klokbeker 63, met dubbe-
le verticale visgraten tussen veldjes verticale groeflijnen, 
afgewisseld met een ‘open’ veldje dat een horizontale 
begrenzing heeft die uit enkelvoudige flauwe zigzaggen 
bestaat.

– Scherven van klokbekers 64-66 tonen de aanzet (of meer 
dan dat) van een zone gepaarde nagelindrukken op de 
onderste bekerhelft. Dit is een kenmerk van 2Ie- en la-
tere bekers, en het is waarschijnlijk dat het hier Veluwse 
klokbekers betreft. Maar in Noordoost-Nederland komt 
dit voor op een klokbeker uit hunebed D19-Drouwen, 
die Lanting (2007/08, fig. 14:26) in navolging van Mod-
derman (1971, 48) ouder dateerde, in fase 3. Gepaarde 
nagelindrukken komen ook voor op het noordoostelijke 
klokbekertje van Dalen-Eldijk (Lanting & Ufkes 1989; 
Lanting 2007/08, fig. 14:70) dat eveneens vroeg kan zijn 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 93). Het is daar-
om niet geheel ondenkbaar dat de genoemde klokbekers 
van P14 toch wat ouder zijn.

– Interessant is de scherf van klokbeker 67 met gaatjes on-
der de rand. De afgeschuinde rand, de rechte, licht uit-
staande hals en het decoratieschema met zones kortere 
en langere verticale groeflijnen, horizontaal begrensd 
door groeflijnen, zijn typisch voor KB. Er zijn wel vrij 
veel potbekers met gaatjes onder de rand, maar dit is 
tot nog toe de eerste klokbeker met dit kenmerk. Het 
is een veel voorkomende karakteristiek in Vroeg-WKD, 
en komt dan zowel op bekerpotten als op bekers voor. 
De versieringstechniek (groeflijnen) van klokbeker 67 
verdraagt zich eveneens goed met een relatief late date-
ring. Daarmee vormt deze scherf een verbindingsscha-
kel tussen KB en WKD. Deze scherf zal gelijktijdig met 
WKD1 of net iets ouder zijn.

– De scherf van beker 68 moet afkomstig zijn van een 
bolle, gedrongen beker met een zeer korte steile hals en 
met een afgeronde rand. Het S-profiel doet enigszins 
denken aan bijvoorbeeld een beker van Drijber, tumu-

lus II ‘De Otterberg’, met horizontale lijnen, visgraten 
en zigzaggen, alle uitgevoerd in kamspatelindrukken; 
een bekertje uit Varsseveld met groeflijnen en zones 
met ringvormige indrukken; en vooral aan een bekertje 
met groeflijnen en zigzaggen uit hunebed D40-Emmer-
veld (respectievelijk Lanting 1973, 243, fig. 14; Elzinga 
1964, 13, fig. 7b; Van Giffen 1927, pl. 154:81). Al deze 
voorbeelden stammen uit de overgang van Laat-KB 
naar WKD, of horen in WKD1 thuis. Ook beker 68 ver-
toont (flauwe) zigzaggen (in groeflijntjes) en een hori-
zontale rij verticale gladde spatelindrukken. Versiering 
en bekervorm zijn typerend voor de overgang van KB 
naar WKD. Waarschijnlijk is deze beker contemporain 
met het onder WKD1 beschreven aardewerk van P14.

9.1.3.3 Overige klokbekers

De scherven van 130 klokbekers zijn niet zeker aan hetzij 
vroege klokbekers (of soms eventueel AOO-bekers, type 
2IIa), hetzij late klokbekers, hetzij 2Ic-bekers toe te schrij-
ven, al verwacht ik dat een grote meerderheid van Veluwse 
klokbekers afkomstig is.
De scherven/potindividuen zijn min of meer op motief ge-
ordend, in volgorde van mogelijk oud tot waarschijnlijk 
jong.

Vorm en potgrootte
– Enkele scherven hebben afgeronde (bekers 105, 111, 143, 

155-156 en 169) of vrij spits toelopende randen (bekers 
85, 101-102, 111 en 164). Die bieden geen chronologisch 
houvast. Afgeschuinde randen zijn niet eerder dan vanaf 
2Ic te verwachten (klokbekers 189-198). Beker 180 bezit 
een rechte, iets naar buiten geknikte rand en waarschijn-
lijk een min of meer rechte hals. De betreffende beker 
behoort tot 2Ic of een jonger type. De halsaanzetten van 
de overige genoemde randscherven wijzen op eveneens 
rechte of zwak uitbuigende halzen.

– Beker 73 vertoont een golvend profiel, zoals met name 
op ouder KB- (en EGK-) aardewerk voor kan komen. 
Op grond van de versiering is een vroege datering (type 
2IIa?) niet uit te sluiten is. Scherven van andere bekers 
bezitten een gewelfd profiel zoals gebruikelijk is op klok-
bekers vanaf type 2Ic.

– Het profiel van klokbeker 166 omvat de halsaanzet tot 
voorbij de grootste buikomvang. Deze heeft een S-pro-
fiel. Van klokbeker 150 is het deel vanaf ongeveer de 
grootste buikomvang of iets hoger, tot even boven de bo-
dem aanwezig. Vermoedelijk had ook deze klokbeker een 
(flauw) S-profiel.

– De herkende bodemscherven zijn van vlakke bodems 
zonder standvoet. Alleen die van beker 70 heeft een re-
construeerbare diameter (ca. 6,5 cm).

– De getekende diameters van klokbeker 150 (ca. 11 cm) 
en klokbeker 166 (ca. 16,5 cm), zijn afgeleid van grote 
scherven, en redelijk betrouwbaar. De overige diame-
ters (vanaf 15 tot ca. 17 cm) moeten vanwege de geringe 
grootte van de betreffende scherven als niet meer dan 
grove indicaties beschouwd worden.
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Fig. 9.7 – Overige klokbekers; bekers 69-198. Schaal 1:2.
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Versierd versus onversierd:
Slecht één onversierde scherf kon vanwege zijn afgeschuin-
de rand aan KB worden toegeschreven. Alle herkende 
bodemscherven in deze categorie vertonen vanaf de voet 
versiering en zijn daarom afkomstig van ‘totaal’ versierde 
bekers.

Versiering
– De scherven met uitsluitend kamspatelindrukken in een 

half, heel of meervoudig visgraatmotief (bekers 69-76), 
eventueel gecombineerd met kamspatellijnen tussen de 
halve visgraten of als afsluiting ervan (bekers 77-83), 
zouden nog aan 2IIa-bekers toebehoord kunnen heb-

ben. Het visgraatmotief komt echter tot in Laat-KB 
voor, en het is dus niet uit te sluiten dat deze scherven 
veel jonger zijn. Over het algemeen bestaat het visgraat-
motief uit een afwisseling van een zone met naar rechts, 
en een zone met naar links overhellende indrukken, 
maar dit is bijvoorbeeld op 2IIa-bekers niet altijd het ge-
val (zie de AOO-bekers uit Emmen-Emmerhout: Lan-
ting 2007/08, fig. 3:2-3). Ook de scherf van beker 76 
vertoont twee van dergelijke niet-alternerende zones. 
Opmerkelijk is verder de scherf van beker 75, omdat hier 
een zone met gladde (nagel-) indrukken wordt afgewis-
seld door kamspatelindrukken (of indrukken van een 
gekerfde nagel?).
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– Voor de scherf met hele visgraten in combinatie met on-
versierde zones (klokbeker 84) is te denken aan type 2Ib 
of een jonger type. Dit geldt tevens voor de scherven met 
hele of halve visgraten tussen kamspatellijnen of groef-
lijnen, in combinatie met onversierde zones (klokbekers 
85-92).

– Tot type 2Ib of jonger behoren ook de scherf met halve 
visgraten, onversierde zones, een richelachtige verdik-
king en een groeflijn (klokbeker 93), een scherf met een 
halve visgraat als zonebegeleidend motief bij groeflijnen 
(klokbeker 94), en de scherven die niet meer tonen dan 
horizontale kamspatellijnen, al dan niet gecombineerd 
met zones (klokbekers 95-113). Die laatste zouden bij-
voorbeeld van varianten kunnen zijn van Schnurzonen-
becher (ik doel op de jongere varianten met kamspatel-
lijnen), die Lanting in zijn noordoostelijke KB-fase 2 
plaatste. De scherf van klokbeker 113 is overigens zo dik, 
dat rekening moet worden gehouden met een potbeker 
die met kamspatelindrukken versierd is (zie noot 25).

– Halve visgraten gecombineerd met zones verticale kam-
spatelindrukken en groeflijnen of kamspatellijnen (klok-
bekers 114-119) zijn eveneens pas vanaf 2Ib te verwach-
ten. Hoewel bijvoorbeeld bij de scherven van klokbekers 
118-119 aan parallellen voor de noordoostelijke beker 
van Zuid-Esmarke (Lanting 2007/08, fig. 14:25, fig. 
81a) kan worden gedacht, is de combinatie te algemeen 
om hiervoor per se noordoostelijke invloeden te veron-
derstellen. Bovendien is volstrekt onduidelijk hoe bekers 
118-119 er verder uitgezien hebben.

– Bij de scherven die alleen horizontale rijen verticaal ge-
plaatste indrukken tonen, zonder aanwijzingen voor zo-
nering (bekers 120-125), is niet helemaal uit te sluiten 
dat het om AOO-varianten zou kunnen gaan. Dit geldt 
misschien ook voor de scherven met rijen verticale kam-
spatelindrukken in combinatie met horizontale kamspa-
tellijnen (bekers 126-130). Maar als verticale indrukken 
afgewisseld worden met onversierde zones (klokbekers 
131-136), zullen het eerder scherven zijn van type 2Ib 
of van jongere typen. Dit is ook het geval als onversierde 
zones en verticale kamspatelindrukken in combinatie 
met horizontale kamspatellijnen voorkomen (klokbekers 
137-146). Daarbij is vaak onduidelijk of de verticale in-
drukken zonebegeleidende franje zijn, of aan onder- en 
bovenkant door horizontale lijnen begrensd zijn.

– De min of meer rechthoekige indrukken boven een ho-
rizontale nagellijn of gladde spatellijn op een scherf van 
klokbeker 147 doen denken aan de zonebegeleidende in-
drukken die in het noordoosten regelmatig gesignaleerd 
zijn. Eerder is een maritieme variant met dat kenmerk 
(klokbeker 17) besproken. De scherf van klokbeker 148 
toont zonebegeleidende ronde indrukken in combinatie 
met groeflijnen en verticale kamspatels. Bij de scherf 
van klokbeker 149 is het niet duidelijk of de ronde in-
drukken zonebegeleidend zijn, of zelf het hoofdmotief 
vormen in een door groeflijnen begrensde zone. Voor 
klokbekers 147-148 is een datering vanaf stadium 2Ib 
denkbaar, maar beker 149 is pas vanaf 2Ic te dateren 
vanwege de flauwe zigzaggen. Deze drie bekers kunnen 
wijzen op noordoostelijke contacten.

– De grote scherf van klokbeker 150 is versierd met een 
dubbele horizontale rij verticaal geplaatste nagelindruk-
ken nabij de bodem. Na een wat bredere onversierde 
zone volgen, vrij dicht op elkaar, versierde zones met 
dubbele en enkele groeflijnen die steeds aan beide zijden 
voorzien zijn van zonebegeleidende verticale nagelin-
drukken. Het lijkt mij een 2Ib- of 2Ic-achtige klokbeker. 
Een nauw verwant decoratieschema, maar dan geheel in 
kamspateluitvoering, komt voor op de klokbeker uit 
Nijmegen-Romeinse Castra, grafheuvel V (Louwe Kooij-
mans 1973, 99-100, fig. 9). Louwe Kooijmans dacht daar-
bij aan een vergelijkbare datering.

– Evenals de hierboven besproken scherf van klokbeker 
149 hebben ook die van klokbekers 151-165 enkele of 
dubbele, flauwe of steile zigzaggen, deels als franje. Zij 
behoren daarmee tot type 2Ic of tot jongere typen. De 
grote scherf van klokbeker 166 is P14’s beste kandidaat 
voor een 2Ic-beker. De versiering bestaat ter hoogte van 
de grootste buikdiameter uit een brede zone horizontale 
kamspatellijnen met erboven zonebegeleidende flauwe, 
dubbele zigzaggen in een bijzondere variant. De zigzag 
is als het ware verlengd met een dubbele horizontale 
kamspatelindruk (brugmotief). In de hals is de aanzet 
van een volgende zone met kamspatellijnen zichtbaar.

– Vanaf type 2Ic komen afwisselend iets hoger en iets la-
ger geplaatste horizontale indrukken voor (wat ik aan-
duid als ‘stapmotief’). Op de scherven van klokbekers 
167-173 is dit stapmotief in gladde spatelindrukken of 
nagelindrukken uitgevoerd. Meestal is dit een zonebege-
leidend motief (‘stapfranje’). Op de scherf van klokbeker 
169 is het een hoofdmotief binnen een door groeflijnen 
begrensde zone. De scherf van klokbeker 174 toont een 
variant van het stapmotief die bestaat uit een enkele rij 
niet-aansluitende, naast elkaar geplaatste horizontale in-
drukken.

– De scherf van klokbeker 175, mogelijk een 2Ib-type, be-
zit door groeflijnen begrensde zones met slordige halve 
visgraten of kruisarceringen. Daartussen zitten smalle 
onversierde zones. Een vergelijkbare vroege datering 
(2Ib-stadium) is evenmin uit te sluiten voor klokbekers 
die met slechts kleine scherfjes met kruisarcering ver-
tegenwoordigd zijn (klokbekers 176-178), of voor klok-
beker 179 met een halve visgraat en zigzaggen (?) onder 
een kamspatellijn. De eerder besproken klokbeker 173 
die eveneens een kruismotief bezit, moet echter jonger 
zijn. Hierop komt, zoals hierboven al gezegd is, het stap-
motief voor. Klokbekers 180-183 tonen naast onder an-
dere kruisarcering ook de lichte welvingen in het profiel 
die vanaf type 2Ic gangbaar zijn.

– Vanwege hun gewelfde profiel zijn ook de scherven met 
dunne, slordig geplaatste horizontale groeflijnen van 
klokbeker 184 en die van klokbekers 185-188, met ho-
rizontale groeflijnen of kamspatellijnen, en horizontaal 
geplaatste indrukken of een halve-visgraatmotief, waar-
schijnlijk laat, ondanks hun ‘ouderwetse’ motieven. De 
scherf van klokbeker 185 heeft halve visgraatzones die 
uitgevoerd zijn in zowel gladde spatelindrukken als in 
kamspatelindrukken. De kamspatelindrukken op klok-
beker 188 zijn onder een zeer schuine hoek ingestoken.
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– De schuine indrukken boven groeflijnen op de scherf 
van beker 214 vormen waarschijnlijk een hoofdmotief. 
Vergelijkbare indrukken onder groeflijnen op een scherf 
van beker 215 vormen een zonebegeleidende franje.

– Een rij ovaalronde indrukjes begeleiden (een zone van) 
groeflijnen op scherven van beker 216. Op scherven van 
bekers 217-220 is een rij korte verticale spatelindrukjes 
als franje bij groeflijnen gezet.

– Op de scherven van mogelijke klokbekers 221-240 zijn 
groeflijnen aangebracht, al dan niet gezoneerd.

9.2 Potbekers

9.2.1 Referentiekader

Modderman (1955b, 40-41) heeft in het kader van zijn 
studie naar wikkeldraadversierd aardewerk tevens vrij veel 
aandacht aan potbekers besteed. Hij schetste als eerste een 
ontwikkelingslijn van halspotbekers, gelijktijdig met Veluw-
se klokbekers, via S-vormige potbekers naar WKD-potten 
en leverde daarvoor een aannemelijke typologische onder-
bouwing.
Het is dus niet geheel terecht dat dikwijls Lehmann (1965) 
voorgesteld wordt als de man die de potbekers hun plaats 
gaf. Wel besprak Lehmann (1965, zie ook idem 1964; 1967a; 
1967b) de potbekers veel uitgebreider dan enig auteur voor 
hem. Hij verdeelde de potbekers met S-profiel in gordelpot-
bekers en in trompetpotbekers (idem 1965, 5). Het eerste 
type onderscheidt zich van het tweede door een versiering 
op de schouder (de gordel) die afwijkt van de versiering op 
de overige potdelen, en een minder wijd uitstaande hals. 
De potbekers met een min of meer conische of cilindrische 
hals waren al eerder door Van Giffen (1927, II, 258, 423, 
427) als ‘halspotbekers’ aangeduid. Afgeschuinde randen 
komen bij alle drie typen voor.

Op grond van Lehmanns definities (1965, 3-5; 1964, 24), 
aangevuld met observaties op basis van zijn potbekercata-
logus en de bijbehorende tekeningen, is een vrij compleet 
beeld van de potbekers te verkrijgen.
Potbekers zijn geheel versierde potten van 20 tot 50 cm 
hoog.18 Lehmann (1965, 3) beschreef ze als relatief dun-
wandig, maar lijkt daarin wat overdreven te hebben (Mül-
ler e.a. 2008, 35; zie ook Louwe Kooijmans 1973, 110 en 
Lehmann 1964, 24). Een gemiddelde wanddikte van 8-10 
mm is gebruikelijk.
De versieringstechnieken zijn ongepaarde en gepaarde na-
gelindrukken, vingertop- en spatelindrukken, uitgeknepen 
‘wratten’, nagelindruklijnen, groeflijnen en geulen. Vaak 
levert de versieringstechniek een uitgesproken plastisch 
effect op.
Een groot aantal (tot vier of vijf) verschillende versierings-
technieken op één pot is vooral bij halspotbekers niet onge-

– De randen van klokbekers 189-198 zijn afgeschuind, zo-
als hierboven al is opgemerkt. Dit is een kenmerk dat 
vanaf type 2Ic gangbaar is. De scherf van klokbeker 193 
is op de binnenrand versierd. Twee min of meer schuin 
geplaatste gladde spatelindrukken of nagelindrukken 
staan onder elkaar naast een onversierd gedeelte. Ver-
siering op de binnenrand is op latere klokbekers zeld-
zaam (Lanting & Van der Waals 1976, 6).

9.1.4 Mogelijke klokbekers

In aanvulling op de aantallen in tabel 9.2 zijn er nog 63  
scherven (169 g), toegeschreven aan 42 bekers (nrs. 199-
240), waarvan het niet zeker is of zij tot KB of tot EGK 
behoren. Ik vermoed echter dat de meeste van klokbekers 
afkomstig zijn. Zou het in enkele gevallen toch om EGK-
bekers gaan, dan betreft het vooral 1b- en 1e-bekers. Hun 
verspreiding is al getoond (zie fig. 8.5).

Vorm en potgrootte
Hierover valt zo goed als niets te melden. De randen uit 
deze categorie zijn afgerond. Enkele halsscherven zijn licht 
uitgebogen. Zij zullen behoord hebben tot bekers met een 
S-profiel. De scherven waarvan de diameter te bepalen viel, 
zijn van bekers met een doorsnede van ca. 12 tot 16 cm.

Versiering
De versiering bestaat uit groeflijnen, nagelindrukken, of 
indrukken die met behulp van een gladde rechthoekige of 
bol-ovale spatelkop gemaakt zijn.
– De halsscherf van mogelijke klokbeker 199 bezit een 

verticaal motief waarvan alleen een horizontale nagelin-
druk met een schuine indruk eronder en erboven zicht-
baar is.

– De scherf van mogelijke klokbeker 200 is versierd met 
twee bijna horizontale nagelindrukken naast elkaar.

– De scherf van beker 201 toont een zone met liggende 
nagelindrukken boven elkaar.

– De scherf van beker 202 is versierd met een zone verti-
cale nagelindrukjes boven elkaar. Erboven bevindt zich 
een min of meer horizontale rij nagelindrukjes.

– Op de scherf van beker 203 zijn een rij verticale spatel-
indrukken tussen groeflijnen en een zone met minimaal 
een dubbele rij licht hellende indrukken te zien.

– Rijen verticale spatelindrukken op de scherven van be-
kers 204-208 kunnen een hoofdmotief of zonebegelei-
dende franje zijn.

– Bij de scherven van mogelijke klokbekers 209-211 is het 
niet duidelijk of de verticale of schuine spatelindrukken 
een hoofdmotief tussen groeflijnen vormen, of zonebe-
geleidende franje zijn.

– Op de scherven van bekers 212-213 vormen verticale 
spatelindrukken een hoofdmotief tussen groeflijnen.

18 Lehmann (1964, 24) noemde in zijn definitie van potbekers een 
hoogte van 30 tot 50 cm kenmerkend. Hij baseerde zich op de (bijna) 

compleet gevonden potbekers uit blijkbaar rituele context. Potbekers uit 
nederzettingen zijn echter vaak kleiner (zie paragraaf 9.5).
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bruikelijk. Bij typen met een S-profiel, en in het bijzonder 
bij trompetbekers, lijkt de versiering zich vaker dan op hals-
potbekers te beperken tot maar twee of drie verschillende 
versieringstechnieken.
De decoratie is geordend in meer of minder brede, horizon-

tale zones. Eén zone bestaat uit een bepaald versieringsmo-
tief in een bepaalde versieringstechniek. Regelmatig komt 
een zone met een bepaalde versiering maar eenmaal voor. 
Vaak valt de halszone op door een afwijkende versiering. 
Hetzelfde geldt voor de schouderzone. Op de onderste 
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Fig. 9.8 – Mogelijke klokbekers; bekers 199-240. Schaal 1:2.
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pothelft kan zonering achterwege blijven. De decoratie is 
daar dan uniform. Sommige S-vormige potbekers (trompet-
potbekers) bezitten versiering aan de binnenkant van de 
rand (wat niet blijkt uit voorbeelden uit Lehmanns cata-
logus, maar zie Lanting 1973, 256; 2007/08, fig. 24:12). 
Gaatjes onder de rand zijn gebruikelijk, maar zijn van hals-
potbekers niet bekend. Halspotbekers komen het meest voor 
en gordelpotbekers zijn het zeldzaamst. Identieke potbekers 
zijn er eigenlijk niet, net zomin als (Veluwse) klokbekers. 
“The more we find, the greater the variation will be” was 
een veilige voorspelling van Lehmann (1967a, 66).
Lehmann (1965, 9, 29; 1967a, 66) suggereerde onder voor-
behoud een typochronologische reeks die was gebaseerd op 
de vormparallellen tussen de fijne waar en potbekertypen. 
S-vormige potbekers bezitten min of meer het model van 
een maritieme klokbeker en halspotbekers dat van een uit-
vergrote Veluwse klokbeker (idem 1965, 3). Hij plaatste 
trompetpotbekers daarom in de maritieme klokbekerfase, 
ondanks een zekere discrepantie, namelijk de door Leh-
mann geconstateerde afwezigheid van onversierde zones 
die de maritieme klokbekers wel hebben. Lehmann be-
schouwde de halspotbekers (zoals anderen voor hem) als de 
grove waar naast de Veluwse klokbekers. De gordelpotbe-
kers zag hij als de directe voorlopers van de grote WKD-
potten.
Die vroege datering van de trompetpotbekers vond Leh-
mann zelf al problematisch. “There is no solid evidence to 
corroborate this, only some against it” (Lehmann 1967a, 
65, zie ook idem 1965, 29). Opvallend genoeg verwees hij 
daarbij niet naar Modderman. Die had namelijk al overtui-
gende argumenten gegeven voor juist een late datering van 
de trompetpotbeker van het Stroeër Zand (zie Lehmann 
1965, 11, fig. 2). Voor die pot had Modderman (1955b, 40) 
het S-profiel, de aanwezigheid van gaatjes onder de rand 
en een relatief smalle voet als typologische raakvlakken met 
WKD-potten genoteerd.

Ook bij andere auteurs stuitte Lehmanns vroege plaatsing 
van de trompetpotbeker op bezwaren. Verlinde (1971, 38) 
sloot een ontwikkeling van S-vormige potten via halspot-
bekers naar opnieuw S-vormen op typologische gronden 
uit, omdat hij ten onrechte meende dat de vormontwikke-
ling in de klokbekers hiertoe geen aanleiding zou geven. 
Hij observeerde dat de afgeschuinde randen op zowel trom-
pet-, hals- als gordelpotbekers, voor een onderlinge over-
lap ten tijde van de Veluwse klokbekers pleiten (al blijft het 
nog steeds de vraag hoe groot die overlap geweest is). Alle 
potbekertypen beschouwde hij daarom als gelijktijdig, en 
uitsluitend contemporain met de Veluwse klokbekertypen 
(ibidem, 38-39).19

Lanting (1973, 254-256, fig. 18) gaf een typensequentie die 
leek op die van Modderman (1955b), maar die zowel ver-

der ingevuld, als regionaal gedifferentieerd was. De potten 
met S-profiel zouden een ontwikkeling uit de halspotbekers 
zijn, althans in Midden-Nederland. Juist de trompetpotbe-
kers met afgeschuinde rand hebben een minder wijd uit-
staande rand dan die zonder zo’n rand, en staan daarmee 
nog dicht bij de halspotbekers. De gordelpotbekers kregen 
een chronologische plaats naast de vroege trompetpotbe-
kers. Hun gordel zag Lanting als een typologisch rudiment 
van de schouderversiering die op veel halspotbekers aan te 
treffen is (vergelijk Lehmann 1965, 9). Andere trompet-
potbekers, zonder afgeschuinde rand, zijn duidelijk laat, 
want typologisch verbonden met WKD-potten. Daarop 
wijzen niet alleen een smalle voet, een sterk uitstaande 
rand en gaatjes onder de rand (zoals Modderman al had 
opgemerkt), maar ook versiering op de binnenkant van 
de rand. Lanting (1973, 256) veronderstelde dat de over-
gang van Midden-Nederlandse potbekers naar S-vormige 
potbekers beïnvloed was door WKD-aardewerk, en dat de 
potbekerontwikkeling vervolgens parallel verliep aan de ty-
pologische ontwikkeling van het WKD-aardewerk. In zijn 
ontwikkelingsschema (ibidem, fig. 18) werden verschil-
lende grote en/of late WKD-potten dan ook als gelijktij-
dig voorgesteld met achtereenvolgens trompetpotbekers/
gordelpotbekers, late potbekerderivaten zoals de bekerpot 
van Echt (Bloemers 1973, 19, fig. 5) en ‘Riesenbecher von 
Bentheimer Typ’ (die destijds nog hoofdzakelijk in de Vroe-
ge Bronstijd werden geplaatst – zie paragraaf 10.1).
In het noordoosten van het land zou de typologische ont-
wikkeling anders geweest zijn. Daar zouden, gelijktijdig 
met de halspotbekers en Veluwse klokbekers in Midden-
Nederland, juist S-vormige potbekers vervaardigd zijn, zo-
als de gordelpotbeker van Nutterveld (Lanting 1973, 256, 
259)
Onafhankelijk van Lanting schetste Louwe Kooijmans 
(1974, 290) een bijna identieke algemene ontwikkeling van 
halspotbekers via potbekers met S-profiel naar WKD-pot-
ten, maar zonder regionaal onderscheid te maken. Zoals 
Lanting (1973, 254) ook deed, wees hij op overgangsvor-
men tussen de drie potbekertypen die Lehmann had ge-
noemd.

De potbekerdiscussie bleef vervolgens rusten totdat Lan-
ting (2007/08, 92-97, fig. 24) zijn nieuwe inzichten aan-
gaande de ontwikkeling van potbekers en andere beker-
potten publiceerde. In zijn ontwikkelingsschema (ibidem, 
fig. 24) zijn bekerpotten globaal aan 14C-jaren gekoppeld. 
Zoals ik in paragraaf 8.2.1 al vermeld heb, stelde hij beker-
potten die eerder onder de noemer ‘Bentheim’ in de Vroege 
Bronstijd waren geplaatst, nu voor als de grove waar die ge-
lijktijdig is met AOO-typen en maritieme klokbekers. Der-
gelijke potten (die ik AOO-bekerpotten noem) vormen het 
vertrekpunt voor de typologische ontwikkeling in Vroeg-

19 Volgens Verlinde (1971, 37, zie ook 32-33, 39-42, fig. 4-5) bestond 
de grove waar in late KB-nederzettingen niet uitsluitend uit potbe-
kers, maar ook uit anders versierde, en vooral onversierde dikwan-
dige waar. Deze gedachte is terug te voeren op Verlindes al te brede 
opvatting van de ‘Glockenbechersiedlungskeramik’ waartoe hij ook 
wikkeldraadversierd aardewerk rekende (zie ook Lanting 1973, 254). 

Bij dat andere versierde grove aardewerk zou men nog aan late potbe-
ker-derivaten kunnen denken. Maar dat het grootste gedeelte van de 
grove waar in Laat-KB onversierd zou zijn, kan niet hard gemaakt 
worden aan de hand van gesloten vondstcomplexen. De niet op potbeker-
wijze versierde scherven en de onversierde dikwandige scherven van de 
Meerloër Heide zijn terug te voeren op WKD- en HVS-bewoning.
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KB, in zowel Midden-Nederland als in Noordoost-Ne-
derland en Noordwest-Duitsland. “In Midden-Nederland 
moeten de halspotbekers typologische voorgangers heb-
ben gehad in de vorm van plastisch versierde potten met 
een S-vormig of sterk-afgerond drieledig profiel” (Lanting 
2007/08, 96). Vervolgens verloopt de reeks via halspotbe-
kers, trompetpotbekers, late potbekerderivaten en min of 
meer gelijktijdige potten zoals de richelpot van Molenaars-
graaf (Louwe Kooijmans 1974, fig. 88) naar WKD-potten. 
Gordelpotbekers zouden in Midden-Nederland ontbreken 
(Lanting 2007/08, 97).
In het noordoosten zou de ontwikkeling vanaf Benthei-
mer typen via gordelpotbekers naar trompetpotbekers en 
vervolgens naar WKD-potten gaan. Die gordelpotbekers 
zouden niet alleen gelijktijdig met de halspotbekers in Mid-
den-Nederland zijn (zoals volgens Lanting 1973), maar ook 
al ouder.20 Door de gordelpotbekers nu al zo vroeg te plaat-
sen, zijn hun gordels echter niet meer af te leiden van de 
halspotbekers, zoals Lanting in 1973 meende.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van 1973 is dat de 
toen veronderstelde zeer lange overlap van potbekers en 
WKD-potten plaats heeft gemaakt voor een korte (Lanting 
2007/08, fig. 24). Aanwijzingen voor een zeer lang voortle-
ven van potbekers zijn inderdaad niet te vinden in WKD2- 
en jongere vondstcomplexen (zie bijvoorbeeld Louwe Kooij-
mans 1974, 292). Volgens Lanting (ibidem, fig. 24) ver-
schenen tussen ca. 3700 en 3600 BP in het noordoosten de 
eerste WKD-potten. Vanaf ca. 3650 BP werden in Midden-
Nederland de ‘echte’ potbekers verdrongen door de jongere 
loten uit de bekerpotfamilie (potbekerderivaten en uniform 
versierde potten met en zonder richel). Na ca. 3600 BP gin-
gen de wikkeldraadversierde potten domineren.

9.2.1.1 Kanttekeningen bij Lantings jongste 
ontwikkelingsmodel voor de bekerpotten

In mijn kritiek op Lantings ideeën over de noordoostelijke 
klokbekerontwikkeling heb ik al duidelijk gemaakt waarom 
het onwaarschijnlijk is dat de ontwikkeling van de fijne 
waar in het noordoosten wezenlijk anders is geweest dan in 
Midden-Nederland (zie paragraaf 9.1.1.3). Hetzelfde geldt 
naar mijn mening voor de typologische ontwikkeling van 
de grove waar (potbekers) aldaar. Dit neemt niet weg dat er 
wel regionale accentverschillen en voorkeuren zijn geweest. 
Dat die niet alleen in bekers, maar ook in de grove waar tot 
uitdrukking zijn gekomen, wekt geen verbazing.21

Cruciaal in Lantings visie zijn (1) de vermeende afwezig-
heid van gordelpotbekers in Midden-Nederland, en (2) zijn 

aanname dat halspotbekers geen rol in de ontwikkeling van 
de noordoostelijke grove waar hebben vervuld.

Ad 1
De vermeende afwezigheid van gordelpotbekers in Mid-
den-Nederland berust op semantiek. Lanting (2007/08, 
97) schreef: “Het exemplaar van Wekeromse Zand (Leh-
mann 1965, cat.no. 21) kan aan de trompetbekers worden 
toegevoegd, dat van Voorthuizen is geen potbeker volgens 
de eigen criteria van Lehmann, en hoort waarschijnlijk in 
het overgangsstadium van bekerpotten van Bentheimer type 
naar halspotbekers thuis.”
Er is echter geen reden van de pot van Wekeromse Zand 
een trompetpotbeker te maken. Het lijkt mij een mooi voor-
beeld van een gordelpotbeker. Het is vooralsnog wel het 
enige duidelijke exemplaar met een afgeschuinde rand en 
met gaatjes onder de rand.22 Dat rechtvaardigt inderdaad 
een relatief late datering, gelijktijdig met de trompetpotbe-
kers. Dan zitten we dus met de situatie dat gordelpotbekers 
zeker laat zijn, en daarnaast misschien vroeg, als Lanting 
gelijk zou hebben, wat ik betwijfel (zie paragraaf 9.2.1.3).
Het argument voor het wegschrijven van de gordelpotbeker 
van Voorthuizen is dat “die geen plastische versiering heeft 
en dus eigenlijk geen potbeker mag heten” (Lanting 2007/
08, 96). Afgezien van het ontbreken van plastische versie-
ring voldoet het decoratieschema van de pot van Voorthui-
zen aan de definitie van een gordelpotbeker. Maar uiteinde-
lijk brengt dit argument Lantings betoog niet verder, want 
als de pot van Voorthuizen geen gordelpotbeker mag zijn, 
kan de eerder genoemde noordoostelijke gordelpotbeker van 
Nutterveld daar evenmin voor doorgaan. Hierop ontbreekt 
een plastisch werkende versiering namelijk ook.
Overigens gaf Lanting de potten van Voorthuizen en Nut-
terveld dezelfde, relatief vroege chronologische positie in zijn 
ontwikkelingsschema (ibidem, fig. 24), elk als regionale re-
presentant voor dezelfde ontwikkelingsstap. Uiteindelijk is 
er dus, afgezien van het opgeplakte etiket, geen verschil in 
de betekenis die zij in zijn visie voor de potbekerontwikke-
ling gehad zouden hebben.

Ad 2
Voor de halspotbekers noemde Lanting (2007/08, 93) vier 
voldoende complete voorbeelden uit Noordoost-Nederland 
en Noordwest-Duitsland. Hij rekende de halspotbekers van 
Stuhr en Flögeln niet mee (ibidem, 81, fig. 21:77), wat ik 
ondanks hun kleinere formaat niet terecht vind. Het aantal 
bekende gordelpotbekers uit het noordoosten is niet of nau-
welijks groter. Lanting kwam uit op vier reconstrueerbare 
exemplaren, en misschien zijn er nog enkele waarvan alleen 
wat scherven bewaard gebleven zijn. Daarbij moet bedacht 
worden dat volgens Lantings visie halspotbekers gelijktijdig 

20 In Lanting 2007/08, 240 is (ongetwijfeld abusievelijk, want strijdig 
met de stellingname in de hoofdtekst) nog het standpunt van Lanting 
1973 verwoord: gordelpotbekers zijn de contemporaine tegenhangers 
van halspotbekers.

21 Zo zijn de ronde indrukken, kenmerkend voor noordoostelijke klok-
bekers, te vinden op een waarschijnlijke potbekerscherf te Anlo (Wa-
terbolk 1960, fig. 31: midden) en op de gordelpotbeker van Nutter-

veld te vinden. Ik ben het met Lanting eens dat dit laatste een typisch 
voorbeeld voor een noordoostelijke potbeker is, echter alleen vanwege 
het optreden van die specifieke versiering, en niet omdat het een gordel-
potbeker is.

22 Van Ede-Ginkelse Heide is een gordel- of trompetpotbeker-twijfelgeval 
bekend, eveneens met gaatjes onder de rand (Lehmann 1967a, 66-68, 
fig. 4).
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zijn met de noordoostelijke klokbekerfase 4, terwijl met het 
schamele aantal gordelpotbekers niet alleen fase 4, maar 
ook nog eens fase 3 en mogelijk fase 2 ‘bediend’ zouden 
moeten worden.
Hoewel het verschil in aantal dus verwaarloosbaar is, is aan 
halspotbekers een rol in de ontwikkeling van de noordooste-
lijke grove waar geheel ontzegd. Dat is op zich consistent, 
want voor hun fijnewaar-tegenhangers, de Veluwse klokbe-
kers, had Lanting evenmin een plaats in de noordoostelijke 
ontwikkeling ingeruimd. Maar logisch is het niet, temeer 
daar Lanting zelf al opmerkte dat halspotbekers niet alleen 
geïmporteerd, maar eveneens ‘lokaal nagemaakt’ kunnen 
zijn (ibidem, 96). Het geeft bovendien te denken dat on-
danks de veronderstelde andere schakels in de typenreek-
sen, beide klokbekergroepen hetzelfde vertrekpunt (AOO-
bekerpotten), hebben en hetzelfde eindtraject (via trompet-
potbekers naar grote wikkeldraadversierde potten). Daarbij 
moet nog worden opgemerkt dat de noordoostelijke trom-
petpotbekers (waaraan wel een rol in de ontwikkeling is 
toegedacht, en terecht), nog schaarser zijn dan de halspot-
bekers in diezelfde regio.

Al met al zie ik dus geen objectieve redenen om de halspot-
bekers uit te sluiten van de noordoostelijke ontwikkeling 
(net zomin als gordelpotbekers van de Midden-Nederland-
se ontwikkeling). Zoals ik in paragraaf 9.1.1.3 opmerkte, is 
er, gelet op de aanwezigheid van dezelfde typen als in Mid-
den-Nederland, geen enkele noodzaak om voor het noord-
oosten een afwijkende ontwikkeling in grove waar te con-
strueren.

9.2.1.2 Bekerpottenterminologie

Om de weerbarstige discussie over bekerpotten en potbe-
kers (KB-bekerpotten) niet nog ontoegankelijker te maken, 
ben ik voorstander van termen met een duidelijke chrono-
logische connotatie. Daarom verbind ik de term ‘potbeker’ 
aan alle grove KB-waar, ook al is de versieringstechniek 
niet altijd uitgesproken plastisch, zoals op de eerder ge-
noemde potbekers van Nutterveld en Voorthuizen, en die 
van de Leusder Heide (Modderman 1955b, fig. 7). Schaduw-
termen voor minder of niet-plastisch aandoende varianten 
zijn onnodig. Een plastisch, nauwelijks plastisch of niet-
plastisch effect, volgt uit de keuze voor specifieke versie-
ringstechnieken uit het voor potbekers beschikbare scala. 
Enkele daarvan werken nu eenmaal minder plastisch. Dit 
geldt voor groeflijnen, spatelindrukken, ongepaarde nagel-
indrukken en niet al te ver naar elkaar toe geknepen, ge-
paarde vingernagelindrukken.

Hierboven heb ik af en toe al de aanduiding ‘potbekerderi-
vaat’ laten vallen voor de jongere loten van de bekerpotfa-
milie, die gelijktijdig zijn met Vroeg-WKD en die nog wel 
zonering vertonen. De term is niet fraai, maar wijst wel op 
het bijbehorende potbeker-eindstadium en benadrukt de 
continuïteit tussen KB en WKD.

Zoals in paragraaf 8.2.1 aangekondigd, gebruik ik de term 
‘Riesenbecher von Bentheimer Typ’ niet meer. Voor de ou-
dere potten die zo aangeduid werden, hanteer ik de term 
AOO-bekerpotten. De eerder als ‘Bentheim’ beschouwde 
jongere component reken ik tot de ‘uniform-versierde WKD-
bekerpotten’. Een bondiger term is welkom.

9.2.1.3 Het ontwikkelingsmodel voor de bekerpotten 
herzien

Ik refereer hieronder steeds aan Lantings nieuwe ontwik-
kelingsschema voor de bekerpotten (Lanting 2007/08, fig. 
24). Op basis daarvan maak ik nog enkele opmerkingen en 
doe ik enkele observaties, min of meer in chronologische 
volgorde. In deze paragraaf ga ik niet verder in op de wik-
keldraadversierde potten en hun chronologische positie in 
Lantings schema (zie daarvoor paragraaf 10.1).

– Mijn invalshoek is dat bekerpotten in vorm en versiering 
uitvergrote bekers zijn. Deze gedachte is met de onderken-
ning van de parallel halspotbekers-Veluwse klokbeker al 
heel oud. Het principe blijkt eveneens te gelden voor het la-
te EGK-aardewerk (zie hoofdstuk 8). Het is aannemelijk dat 
het dan ook toepasbaar is op de tussenliggende fasen.23

– Vanzelfsprekend zijn de in Lantings schema opgenomen 
AOO-bekerpotten op hun beurt een ontwikkeling uit res-
pectievelijk de golfbandpotten, de vingertoppotten en de 
SVB-bekerpotten (zie paragraaf 8.2.1). De eerste twee kun-
nen, evenals veel potbekers, uitgesproken plastisch werken, 
en de laatste enigszins, indien vingertopindrukken toege-
past zijn.
– Of Lantings schema een compleet beeld geeft van de 
vroege KB-ontwikkeling in de bekerpotten is twijfelachtig. 
Sowieso is het aantal bekerpotten dat nu voor vroeg door-
gaat, daarvoor te klein. De potten die Lanting tussen 4100 
en 3900 BP plaatste, vormen goede grovewaar-tegenhan-
gers voor de AOO-typen, maar ik mis in zijn schema de ‘lo-
gische’ volgende ontwikkelingsstap. Die zou moeten be-
staan uit de grovewaar-tegenhangers voor de maritieme ty-
pen en voor de typen die daar direct van afgeleid zijn, met 
ander woorden, geloofwaardige bekerpotten voor de stadia 
2Ia en 2Ib en de noordoostelijke fasen 1 en 2. Natuurlijk 

23 Voor de gelijktijdigheid van halspotbekers en Veluwse klokbekers plei-
ten niet alleen typologische overwegingen, maar ook met potbekers 
geassocieerde 14C-dateringen (Louwe Kooijmans 1973, 111; Lanting 
& Mook 1977, 92), waaronder ook een 14C-datering van P14 (UtC-
2513), en voorts de gesloten vondsten van Ede-Hondslog (Lehmann 
1965, 11: ik doel op de 2Ie-beker en de potbekerscherfjes uit het cen-
trale graf, niet op Lehmanns cat.no. 3 – zie ook Louwe Kooijmans 
1974, 290, noot 131) en Nijmegen-Romeinse castra, kuil 99 (Louwe 

Kooijmans 1973, 109-111), en de open associaties in vele KB-neder-
zettingen. Van die laatste is de vindplaats Oldeboorn zeer belangrijk, 
met als het enige laatneolithische aardewerk vele scherven van Veluwse 
klokbekers en halspotbekers (Fokkens 1991, 116-119; Lanting 2007/
08, 297-303). Scherven van trompetpotbekers zijn bekend uit open 
associaties in vindplaatsen die niet het oudste KB-stadium vertegen-
woordigen, maar juist de overgang van KB naar WKD (zie bijvoor-
beeld Meteren-Boog C-Noord: Ufkes 2001a).
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hangt dit gemis samen met het bijna volledig ontbreken van 
vroege KB-nederzettingen.
Men kan zich zeer wel een voorstelling maken van die mis-
sing link in de bekerpotontwikkeling. Het zullen potten zijn 
met afwisselend onversierde en versierde zones. Zij kunnen 
ook geheel versierd zijn, met een simpel schema van alter-
nerend-repeterende versierde zones. Deze veronderstelde 
vervanging van onversierde zones door versierde zones kan 
functioneel verklaard worden. Gevuld moeten bekerpotten 
zwaar zijn geweest. De plastisch uitgevoerde versiering ver-
schaft dan welkome extra grip. Het eindresultaat is dus een 
combinatie van een contemporain beker-decoratieschema 
(wat grover, omdat het moet ‘werken’ op een grotere pot) 
met een functioneel principe. Voorts is versiering aan de 
binnenkant van de rand te verwachten, zoals regelmatig 
voorkomt op AOO-bekers (en AOO-bekerpotten) en op ma-
ritieme klokbekers. Hetzelfde geldt voor richels, met name 
op noordoostelijke potten. Het profiel zal S-vormig zijn of 
(in het noordoosten) eventueel een buikknik hebben. Met 
een knipoog naar Holwerda (1907, 89) duid ik deze tegen-
hangers voor de maritieme en epi-maritieme klokbekers 
aan als ‘zonepotbekers’.24

Plausibele kandidaten zijn de potten uit Klijndijk en hu-
nebedden D28-Buinen en G2-Glimmen.25 De betreffende 
auteurs gingen ervan uit dat deze potten tot het vroege KB-

aardewerk behoren, en dat lijkt mij terecht. Voor de zone-
potbeker van hunebed G2-Glimmen staat een KB-toewij-
zing onomstotelijk vast op grond van de kamspatellijnen. 
Voor de andere twee is dat hoogst waarschijnlijk, maar hun 
onderste pothelft ontbreekt. Daarom zouden dit in plaats 
van zonepotbekers eventueel nog gezoneerde, late 1b-beker-
potten kunnen zijn, al is dit erg vergezocht en niet waar-
schijnlijk. Zij vertonen overigens tevens typologische raak-
vlakken met jonge potbekers (zie P14’s potbekers 106 en 
vooral 104).26

– Doorslaggevende argumenten die zouden kunnen plei-
ten tegen Lantings relatief vroege plaatsing van de gordel-
potbekers zonder gaatjes, rond 3900-3800 BP, zijn lastig te 
geven. Maar de afwezigheid van goede tegenhangers in de 
gelijktijdige fijne waar zie ik als een belangrijk argument te-
gen een vroege datering van dit type.27 Ik verwacht daarom 
dat de gordelpotbekers een jongere ontwikkeling zijn, en 
dat zij gelijktijdig zijn met bekers waarin de nadruk ligt op 
schoudermotieven. De chronologische plaats die Lanting 
in 1973 aan de gordelpotbekers gaf (deels overlappend met, 
maar vooral jonger dan halspotbekers) acht ik op typologi-
sche gronden dus veel overtuigender dan de vroege toewij-
zing die Lanting recent voorstelde.28

– Contra Lehmann zou ik de potbekers met een sterk afge-
rond drieledig profiel niet onder de noemer halspotbekers 

24 Dat delen van deze potten onversierd kunnen zijn, mag geen reden 
zijn om hen het predikaat potbeker te onthouden. Zo heeft de (late) 
trompetpotbeker van Osterwick-Höven (Lanting 2007/08, fig. 24:
12) boven de versierde bodem een hoge onversierde zone.

25 De pot uit Klijndijk heeft een S-profiel en is versierd met brede zones 
horizontale groeflijnen, gescheiden door smalle zones die uit een rij 
niet-aaneensluitende horizontale nagelindrukken bestaan, met er di-
rect boven een rij verticaal geplaatste nagelindrukken (Lanting 2007/
08, 283-285, fig. 93a, top). Voorheen is deze pot geïnterpreteerd als 
een grote klokbeker, ondanks de afwezigheid van typische fijne-waar-
versieringstechnieken. Dat deze pot met zijn diameter van net geen 
20 cm misschien wat aan de kleine kant is voor een potbeker, vormt 
geen bezwaar. Het is allang bekend dat sprake is van een geleidelijke 
schaal tussen potbekers en klokbekers, en dat “pint sized Pot Beakers” 
bestaan (Lehmann 1965, 5). Deze vermoedelijke zonepotbeker uit 
Klijndijk is aangetroffen in rituele context in het Veentje van Kooi-
ker, in open associatie met andere vondsten, waaronder een klokbeker 
met zones groeflijnen (Lanting 2007/08, fig. 93a, rechtsonder). Deze 
door Lanting (2007/08, fig. 14:53) in fase 2 geplaatste klokbeker be-
schouw ik als een contemporaine fijne waar-tegenhanger voor de ver-
moede zonepotbeker. De overige vondsten uit het Veentje van Kooiker 
zijn een grove 1d-beker, een tweede, lastig te dateren klokbeker, een 
WKD3-pot (aanvankelijk aangezien voor een trompetpotbeker), zes 
runderhoorns en paalresten, mogelijk van een offerplatform (Jager 
1993, 30-31; Prummel & Van der Sanden 1995, 94, 116; Van der 
Sanden 1997, 136-138; 2002, 205; Lanting 2007/08, 283-285, fig. 
93).
Nauw verwant met de genoemde pot van Klijndijk is een pot uit hu-
nebed D28-Buinen. Deze heeft een S-vormige profiel en zones hori-
zontale groeflijnen tussen onversierde zones. Van Giffen (1943, 134, 
fig. 29:26; 30:93) gebruikte hiervoor de term ‘zone-beker’. Met een 
grootste diameter van 17 cm is het een twijfelgeval tussen een klokbeker 
en een potbeker. Bakker (1992, 49) sprak van een “storage-size bea-
ker”, maar noemde het uiteindelijk een klokbeker, net zoals Lanting 
(2007/08, fig. 89a) deed.
Een groter voorbeeld komt eveneens uit rituele context, uit hunebed 
G2-Glimmen. Met zijn zones van horizontale kamspatellijnen tussen 
smallere onversierde zones betreft het een variant van de net genoemde 

potten (Brindley 1986a, 49, fig. 48:369). Ook deze pot plaatste Lan-
ting in fase 2 (Lanting 2007/08, fig. 14:55). Vanwege de maximale 
diameter van 22 cm, groter dan voor een klokbeker gebruikelijk is, is 
de pot, ondanks zijn fijne-waar-versieringstechniek, toch als grove 
waar te beschouwen. Dat dit soms gerechtvaardigd is, geeft bijvoor-
beeld een scherf met grove kamspatelindrukken van P14 (klokbeker 
113) aan, die voor een klokbeker eigenlijk te dik is. Met een wand-
dikte van 8 mm en met minimaal vier omlopende kamspatellijnen zou 
deze eveneens van een zonepotbeker afkomstig kunnen zijn.

26 Het is een bekend fenomeen in typologische reeksen dat vormen en ver-
sieringswijzen van relatief vroege typen kunnen lijken op die uit veel 
latere stadia. Dit verschijnsel doet zich ook voor in de bekerpotten-
serie. Zo ziet het er naar uit dat de minder plastische versieringstech-
nieken en eenvoudige motieven vooral toegepast zijn op de vroegste en 
de jongste potbekertypen. Een randscherf uit Anlo, met omlopende 
groeflijnen onder een enkele rij gepaarde nagelindrukken, en met een 
enkele rij gepaarde nagelindrukken op de binnenrand (Waterbolk 
1960, fig. 31:66), kan als voorbeeld dienen. Dit is een geloofwaardige 
kandidaat voor een zonepotbeker, maar het decoratieschema en de 
binnenrandversiering kunnen ook op een veel jongere pot wijzen.
Dit verschijnsel is voorts zeer fraai te illustreren aan de hand van de 
eerder aangehaalde toewijzingsgeschiedenis van de Riesenbecher von 
Bentheimer Typ, waarvan nu een fors aantal niet meer achteraan, 
maar vooraan in de reeks geplaatst is.

27 Lantings vroege datering van de gordelpotbekers hangt mogelijk samen 
met zijn analyse van de vondstomstandigheden van de gordelpotbeker 
van Nutterveld. Die lag in een oudere nederzettingskuil onder een 
grafheuvel waarin als bijgave een vroeg aandoende klokbeker is ge-
vonden, al is die zo atypisch dat hij niet inpasbaar is in een specifieke 
fase (Lanting 2007/08, 235-240, fig. 79b, zie ook Lehmann 1965, 
23, fig. 19). Misschien was een bijkomende reden voor hun chrono-
logische positie in Lantings jongste schema, dat zij mooi een ‘niche’ 
voor de grove waar in gevorderd Vroeg-KB konden opvullen, die nog 
onbezet leek te zijn. Ik denk dat de zonepotbekers hiervoor betere typo-
logische papieren bezitten.

28 Ook de (gereconstrueerde) gedrongen vorm van een gordelpotbeker uit 
Hunte 1 (Lanting 2007/08, fig. 14:4) pleit eerder voor een latere da-
tering – gedrongen vormen komen juist vooral bij late klokbekers voor.
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willen vatten. Ik volg Lanting die potbekers met zo’n pro-
fiel een eigen positie gaf, voorafgaand aan de halspotbe-
kers. Lanting (2007/08, 96) beargumenteerde dit door te 
wijzen op de associatie van deze profielvorm met een 2Ic-
beker in een kuil te Epe-Klokbekerweg (Modderman & 
Montforts 1991, fig. 3.3). In zijn schema beeldde Lanting 
als representant voor dit stadium de potbeker van de Driese 
Berg af (Lehmann 1967b, fig. 4; Lanting 2007/08, fig. 24:
7). Een ander voorbeeld van dit type is de potbeker van Ud-
del (Lehmann 1965, 15, fig. 9). Behalve Lantings associa-
tie- en profiel-argument, is er een derde argument dat deze 
chronologische positie onderstreept. De genoemde potbe-
kers hebben nauwverwante decoratieschema’s. De hals is 
als een uniform versierde zone opgevat. De grootste bui-
komvang is gemarkeerd met een afwijkend versierde zone. 
De opvallend brede zones met visgraatmotief op de onder-
ste pothelft en op de schouder van de pot van Uddel, en de 
even brede zones met gepaarde nagelindrukken op diezelf-
de plaatsen op de potbeker van de Driese Berg, zijn op te 
vatten als functionele ‘opvulzones’ (zie hierboven), en ge-
lijk te stellen met de onversierde zones op klokbekers. Dan 
betreft het hier keurige grovewaar-tegenhangers van klok-
bekertype 2Ic, zowel in vorm als in decoratie. De relatieve 
zeldzaamheid van de ‘2Ic-potbekers’ is goed te rijmen met 
het spaarzame voorkomen van 2Ic-bekers.
– Een potbeker zoals die van Speulde (Lehmann 1964, fig. 
1-2) heeft net zo’n sterk-afgerond drieledig profiel als de 
laatstgenoemde potten. In het decoratieschema is echter 
de schouderzone benadrukt, en daarmee heeft deze pot 
raakvlakken met type 2Id. Deze pot vertegenwoordigt de 
overgang naar de ‘echte’ halspotbekers met een meer cilin-
drische hals en eveneens een duidelijk accent op de schou-
derversiering (vaak met verticale motieven).
– Omdat klokbekers met een S-profiel waarschijnlijk zowel 
in het noordoosten als in Midden-Nederland gedurende de 
gehele KB voorkomen, zijn vermoedelijk gelijktijdig met 
2Ic-2If-bekers ook S-vormige potbekers vervaardigd.
– Het nederzettingscomplex van Meteren-Boog C-Noord 
geeft onder voorbehoud (zie paragraaf 10.2.1) enig inzicht 
in de grove waar die gelijktijdig is met de jongste klokbekers 
en de vroegste wikkeldraadversierde bekers (Ufkes 2001a, 
49-51, fig. 3.15, 3.16a-c). De potbekerscherven van deze 
vindplaats lijken weinig variatie in de versieringsmotieven 
te vertonen (zoals ook het geval is bij enkele (late) halspot-
bekers en trompetpotbekers). Als versieringstechnieken 
komen groeflijnen, pseudo-touwversiering (nagelindruklij-
nen), gepaarde en ongepaarde nagel- en vingertopindruk-
ken voor, en gaatjes onder de rand. Wratten zijn niet ge-

noemd. Volgens Ufkes (ibidem, 49) zou het vooral om hals-
potbekers gaan.29 De afgebeelde randen, afgerond en met 
gaatjes, zijn in elk geval niet kenmerkend voor halspotbe-
kers. Eén potbeker met gaatjes onder de rand zou wat mij 
betreft een gordelpotbeker kunnen zijn (Ufkes 2001a, fig. 
3.16, met een mogelijk ondersteboven afgebeeld schouder-
fragment).
– Meteren-Boog C-Noord geeft vermoedelijk niet het com-
plete beeld voor het ‘potbekerstaartje’ aan het einde van 
WKD1 en het begin van WKD2. Zo ontbreken daar voor-
beelden van potbekerderivaten met gaatjes en/of richels 
onder de rand, zoals de richelpotten van Echt (Bloemers 
1973, 19, fig. 5) en Niel-bij-As-Ruwmortelseheide (Claas-
sen 1974, fig. 18).30 Zoals te Molenaarsgraaf blijkt, moet al 
vroeg in WKD een einde gekomen zijn aan de gezoneerde 
versiering in verschillende versieringstechnieken (op late 
potbekers en potbekerderivaten). Hiervoor in de plaats ver-
schijnen de in één techniek uitgevoerde, uniform-versierde 
WKD-bekerpotten, al dan niet met een of meer richels on-
der de rand.31

– De ‘totaal’ en ‘half’ versierde KB- en WKD-bekers (Drenth 
& Hogestijn 1999; idem z.j.) hebben hun tegenhangers in 
de grove waar. Voorbeelden van ‘half versierde’ grove waar 
zijn de eerder genoemde potten van Holten, Echt, Niel-bij-
As-Ruwmortelseheide en Molenaarsgraaf. Een trompet-
potbeker van Osterwick-Höven mag ook hiertoe gerekend 
worden, al bezit deze bij de bodem nog een versierde zone 
(Lanting 2007/08, fig. 24:12).
– Enkele wat oudere, geheel versierde potbekers zijn wel-
licht eveneens op te vatten als in essentie ‘half versierde’ 
potten. Dit lijkt op het eerste gezicht een onzinnige notie. 
Het vereist weer de gedachtensprong zoals ik hierboven 
maakte voor de grovewaar-tegenhangers van vroege klok-
bekers en voor de ‘2Ic-potbekers’. Als versierde zones (met 
name brede zones) op potbekers soms de equivalenten kun-
nen zijn van onversierde zones op bekers, kunnen potbe-
kers met een brede, uniform versierde onderste zone de 
grovewaar-vertaling zijn van ‘half versierde’ klokbekers (zie 
bijvoorbeeld de trompetpotbeker van Ede-Hondslog, de 
halspotbeker van Doorn en de gordelpotbeker van Weker-
omse Zand (Lehmann 1965, fig. 3, 16, 21).

Natuurlijk is het bovenstaande deels beredeneerd-specula-
tief, en grotendeels op typologie gebaseerd, maar niet in 
sterkere mate dan de voorstellen van eerdere auteurs, ter-
wijl dit wel een completer en verder onderbouwd beeld 
geeft van de ontwikkeling in grove waar (zie tabel 9.3 voor 
mijn aanvullingen op vooral Lantings werk).

29 Dat verraste mij enigszins, omdat ik voor deze fase met name trompet-
potbekers had verwacht, maar wellicht waren deze toen minder talrijk 
dan halspotbekers. Trompetpotbekers zijn sowieso vrij zeldzaam (wat 
wijst op een vrij korte vervaardigingsperiode), terwijl Veluwse klokbe-
kervormen nog laat voorkomen (zie bijvoorbeeld de klokbeker van 
Velserbroek-Westlaan: Lanting 2007/08, 54, fig. 13). Dat laatste 
kan dan ook voor hun grovewaar-tegenhangers (de halspotbekers) ge-
golden hebben. Overigens mag niet blind gevaren worden op Meteren-
Boog C-Noord, want het betreft hier geen gesloten vondstgroep.

30 De pot van Echt hadden Lanting (1973, 256; 2007/08, fig. 24:17) 
en Louwe Kooijmans (1974, 291) ook al in dit jongste potbekersta-
dium geplaatst. Een ander voorbeeld uit deze periode is waarschijn-
lijk de halfversierde pot van Holten, die reeds door Modderman met 
het WKD-versierde aardewerk in verband is gebracht (Modderman 
1955b, 38, fig. 5). Dit is een pot met een zone zigzaggen en gaatjes 
onder de rand, en met lager op de pot zones groeflijnen afgewisseld 
door zones met ver uit elkaar staande schuine spatelindrukken.

31 Meteren geeft hier een voorbeeld van, met ongepaarde nagelindrukken 
en zonder gaatjes of richel onder de rand (Ufkes 2001a, fig. 3.17).
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Om dit ontwikkelingsmodel te testen, zou het natuurlijk 
mooi zijn als met name nederzettingsterreinen met Vroeg-
KB en met een geringe tijdsdiepte ontdekt, onderzocht en 
integraal gepubliceerd zouden worden. Maar een palimp-
sest als P14 kan al zeer behulpzaam zijn. P14 bevat, zij het 
niet lithostratigrafisch gescheiden, alle fasen vanaf Laat-
EGK t/m WKD1, inclusief de van elders zo slecht bekende 
fase met 2Ia- en 2Ib-typen. Dan is hier ook alle bijbehoren-
de grove waar te verwachten, inclusief die ‘nieuwe’ zone-
potbekers die misschien in grotere scherven te herkennen 
zijn. Voor harde bewijzen zijn vanzelfsprekend gesloten 
vondstassociaties met dit veronderstelde vroege potbeker-
type nodig.

9.2.2 Toewijzingscriteria

Potbekerscherven blijven dankzij de vlakdekkende versie-
ring zelden onopgemerkt. Zij zijn echter niet altijd met ze-
kerheid te identificeren. Een probleem vormen scherven 
die niet meer tonen dan:
a. alleen gepaarde of ongepaarde nagelindrukken of vin-

gertopindrukken;
b. alleen horizontale groeflijnen;
c. alleen spatelindrukken;
d. alleen spatel-, nagel- of vingertopindrukken in half of 

heel visgraatmotief;
e. alleen afwisselend een enkele rij horizontale indrukken 

en een rij verticale of schuinstaande indrukken.

Zulke mogelijke potbekerscherven zijn op P14 niet te on-
derscheiden van scherven van SW-potten (versieringstech-
niek a), vingertoppotten (a), SVB-bekerpotten (a-e) en 
AOO-bekerpotten (a-e). Ook verwarring met potbekerde-
rivaten ligt voor de hand. Ik reken dergelijke scherven over 
het algemeen tot de categorie ‘mogelijke potbekers’ (zie pa-
ragraaf 9.2.4). Als zo’n scherf samen gevonden is met an-
dere scherven van waarschijnlijk dezelfde pot, en als het 
daarbij wel duidelijk om potbekerscherven gaat, wijk ik 
hiervan af.
– De scherven met gezoneerde versiering van potbeker-
derivaten zijn niet met zekerheid te onderscheiden van die 
van ‘echte’ potbekers. Zij worden noodgedwongen onder 
de potbekers beschreven.
– Er zijn vloeiende overgangen tussen potbekers en klok-
bekers in vorm, grootte en versiering (Van Giffen 1937b, 
4; Van der Waals & Glasbergen 1959, 115; Lehmann 1965, 
5). Dit was al bij de fijne en grove EGK-waar het geval. Alle 
versieringstechnieken die van klokbekers bekend zijn, ko-
men ook op potbekers voor, zelfs vermoedelijk grove kam-
spatelindrukken (zie P14’s ‘klokbeker’ 113), al moet daar-
voor wel de potbekerdefinitie worden opgerekt.32 Scherven 

Tabel 9.3 – De ontwikkeling van grove waar.

WKD4

HVS

WKD3

WKD2

Laat-KB (fase 5) / WKD1

Laat-KB (Veluwse fase / fase 4)

Laat-KB (2Ic-stadium / fase 3)

Vroeg-KB (2Ia/b-stadium / fase 1-2)

Laat-EGK / AOO / vroeg-maritiem)

Laat-EGK

Vroeg-EGK

cultuur / fase (beker-) pottypen

voortleven van onversierde WKD-bekerpotten

transformatie van WKD- naar HVS-potten

bijna uitsluitend wikkeldraadversierde potten;
weinig onversierde WKD-bekerpotten

potbekerderivaten; uniform versierde WKD-
bekerpotten, wikkeldraadversierde bekerpotten

late halspotbekers; gordelpotbekers; trompetpotbekers;
vroegste potbekerderivaten; vroegste wikkeldraad-
versierde bekerpotten

S-vormige en jongste afgerond-drieledige potbekers;
halspotbekers; evt. vroegste gordel- en trompetpotbekers

S-vormige en afgerond-drieledige potbekers (’2Ic-potbekers’)

zonepotbekers

SVB- en AOO-bekerpotten; oudste zonepotbekers

late golfbandpotten; vingertoppotten; SVB-bekerpotten

golfbandpotten

nevenkenmerken

-

-

aanvankelijk nog gaatjes en richels

gaatjes en richels

gaatjes

-

-

waarschijnlijk richels

-

richels

-

32 Lehmann (1965, 5) ging ervan uit dat kamspatels niet voor potbekers 
zijn gebruikt, “perhaps because the details of it would look too tiny on 

these large vessels”. In zijn algemeenheid zal hij daar wel gelijk in heb-
ben, maar ik vermoed dus dat er uitzonderingen geweest zijn.
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die mogelijk toch van klokbekers zijn, noem ik expliciet. De 
volgende grove versieringstechnieken zijn specifiek voor 
KB-aardewerk, en vooral voor potbekers kenmerkend:
– Wratten (“two-, four-, or six-sided bumps” volgens Leh-
mann 1965) zijn tussen duim en wijsvinger uit de potwand 
uitgeknepen bobbeltjes, meestal aan alle kanten omgeven 
door nagelindrukken. Soms zijn wel aan alle kanten begren-
zingen met (gepaarde) nagelindrukken aanwezig, maar is 
er nauwelijks of geen klei opgedrukt (“flattened bumps” of 
“quadrangular groups of four pits” volgens Lehmann 1965). 
Het visuele effect doet aan wratten denken, maar deze 
‘pseudo-wratten’ werken veel minder plastisch.
– Nagellijnen bestaan uit aaneensluitende nagelindrukken. 
Als zij licht onder een hoek staan en een beetje overlappen, 
lijkt het resultaat wat op touwindrukken (“pseudo-cord-im-
pressions” volgens Lehmann 1965). Vaak zijn deze nagel-
lijnen paarsgewijs opgezet en zit er een smalle, door uit-
knijpen vaak iets hogere zone tussen (“pinched out bands” 
volgens Lehmann 1965), die ik nagellijnrichels noem.
– Geulen (“bands” volgens Lehmann 1965) zijn in één keer 
met een vinger getrokken of eventueel ontstaan door het 
gebruik van een wikkel (zie paragraaf 8.4).
– Een bijzondere, meervoudige geulvorm die kenmerkend 
is voor potbekers, vertoont in het scherfprofiel een zigzag- 
of zaagtandvorm.
– Bekerpotscherven met een afgeschuinde rand, een duide-
lijk cilindrische hals en een geul op de schouder/halsover-
gang moeten van potbekers afkomstig zijn.
– Versieringsmotieven of versieringstechnieken die op zich 
niet specifiek zijn voor potbekers, kunnen in combinatie 
wel een goede indicatie geven voor potbekers (of potbeker-
derivaten). Dat is bijvoorbeeld het geval bij scherven met 
zones horizontale en verticale groeflijnen, of met horizon-
tale groeflijnen in combinatie met vingertopindrukken of 
gepaarde nagelindrukken.
– Omdat er overgangsvormen bestaan, is niet elke min of 
meer complete potbeker aan een type te verbinden. Bij hun 
scherven is dat maar zelden mogelijk. Zo zijn halsscherven 
alleen zeker aan S-vormige typen toe te wijzen, als zij naar 
buiten uitgebogen zijn. Maar menige S-vormige potbeker 
heeft een hals die niet of nauwelijks een convexe kromming 
vertoont. Dan zijn zij niet te onderscheiden van halspotbe-
kers of afgerond-drieledige potbekers. Kenmerkend voor 
halspotbekers is een min of meer cilindrische hals, of een 
hals die naar de schouder toe een kromming naar binnen 
vertoont. Een betrekkelijk scherpe overgang van schouder 
naar hals, vaak gekenmerkt door een geul of groef, lijkt ook 
een aanwijzing voor halspotbekers te zijn. Die bieden in 
scherven dus meer herkenningspunten dan de overige pot-
bekertypen.
– Geen enkele versieringstechniek of -motief is te verbin-
den aan een specifiek potbekertype (wellicht met uitzon-
dering van zonepotbekers). Wel lijken wratten slechts een 
betrekkelijk korte tijd gangbaar geweest te zijn (gedurende 
Laat-KB, en al niet meer in Vroeg-WKD). Afgeschuinde 
randen zijn niet van oudere typen dan halspotbekers be-
kend. Gaatjes onder de rand lijken voorbehouden aan late 
potbekers en aan potbekerderivaten. Een minder plastische 
versiering en indrukken die verder uit elkaar staan, kunnen 

aanvullende argumenten zijn voor een jongere datering (in 
WKD1).

Omvang van de vondstgroep
P14 heeft naast drie scherven (86 g) van mogelijke zonepot-
bekers (potbekers 1-3), nog eens 782 scherven (4584 g) van 
105 ‘klassieke’ potbekers en potbekerderivaten (potbekers 
4-108) opgeleverd. Figuur 9.9 laat de verspreiding van de 
scherven van potbekers 4-108 zien. Die van de zonepotbe-
kers zijn opgenomen in de verspreidingskaart van de mo-
gelijke potbekers 109-171 (zie fig. 9.11 bij paragraaf 9.2.4). 
De gereconstrueerde poteenheden zijn geordend naar hun 
versieringstechnieken (zie fig. 9.10).
Meestal tonen de aangetroffen potbekerscherven maar een 
klein aantal versieringszones in één of twee verschillende 
versieringstechnieken. Slechts in enkele gevallen zijn niet-
passende scherven met verschillende versieringstechnieken 
toch tot dezelfde pot gerekend. Zij zijn dan vlak bij elkaar 
gevonden en komen in technologisch opzicht overeen. Ge-
zien de gebruikelijke grote variatiebreedte aan versierings-
motieven en versieringstechnieken op potbekers, is het be-
slist niet onmogelijk dat vrij veel scherven die hier aan twee 
of meer verschillende potten toegewezen zijn, in werkelijk-
heid maar aan één enkele pot toebehoord hebben. Het gere-
construeerde aantal potbekers zal dan ook te hoog zijn.
Van ieder potindividu zijn de meest kenmerkende scherven 
afgebeeld. Dat zijn ook meestal de grootste fragmenten. De 
potbekers zijn hieronder gerangschikt naar vergelijkbare 
versieringstechnieken en -motieven. Ik bespreek de onder-
scheiden potindividuen globaal, en de typologisch herken-
bare jongste potbekers en potbekerderivaten als laatste.
Misschien zijn hieronder ten onrechte fragmenten van en-
kele klokbekers aan potbekers toegeschreven (op grond van 
de versieringstechniek en het decoratieschema). Dit zou 
het geval kunnen zijn bij de kleine en dunwandige potbe-
kers 33, 45, 67, 75, 80, 86 en 93.

9.2.3 Typologie

Of de hier voorgestelde zonepotbekers 1-3 werkelijk con-
temporain waren met vroege klokbekers, valt voor P14 niet 
te bewijzen. De scherf van zonepotbeker 1 is typologisch 
nog het meest overtuigend. De overige potbekers 4-108, 
van ‘klassieke’ typen, worden apart behandeld.

9.2.3.1 Zonepotbekers

– De grote halsscherf van potbeker 1 heeft toebehoord aan 
een S-vormige pot met een maximale diameter van meer 
dan 27 cm. De versiering bestaat uit een zone halve vis-
graten, gemaakt met een zijdelings ingestoken gladde spa-
tel, met direct erboven een rij ronde of halfronde spatel-
indrukken. Boven een onversierde zone zit de aanzet van 
een volgende, identiek versierde zone. Het kost weinig ver-
beeldingskracht om hierin een grove versie te zien van een 
(noordoostelijke) epi-maritieme klokbeker zoals P14’s klok-
beker 18. Potbeker 1 heeft in de gepubliceerde bekerpotten 
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geen parallellen, maar wel in een klokbeker uit Hunte I. 
Lanting (2007/08, fig. 21:38) plaatste genoemde klokbeker 
in de Noordwest-Duitse KB-fase 2. Dit komt overeen met 
de periode waarin ik de zonepotbekers zou willen plaatsen 
(KB-fasen 1-2)
– De buikscherf van pot 2 heeft boven een rij schuin ge-
plaatste nagelindrukken een zone groeflijnen (en een aan-
zet van een tweede zone erboven?). Het decoratieschema 
herinnert aan dat van de zonepotbeker van Klijndijk, maar 
evenzeer aan bijvoorbeeld P14’s trompetpotbeker 104. 
Eventueel is nog te denken aan een 1b-bekerpot.
– De halsscherf van pot 3 vertoont een lichte kromming, 
hetgeen wijst op een bekerpot met een flauw S-profiel. De 
scherf bezit enkele zones met een verticale rij spatelindruk-
ken tussen horizontale nagellijnen, afgewisseld door even 
brede onversierde zones. Het decoratieschema herinnert 
aan dat van noordoostelijke bekers uit fase 2 met verticale 
indrukken tussen groeflijnen, zoals de bekers van Oude-
molen en Elp (Lanting 2007/2008, fig. 14:16, 21). Dit lijkt 

een vroege datering van pot 3 te ondersteunen, maar opge-
merkt moet worden dat P14’s halspotbeker 70 een zeer ver-
gelijkbare versiering heeft.

9.2.3.2 Overige potbekertypen

Vorm en potgrootte
Potbekers 43 en 64 zijn zeker halspotbekers. Met voorbe-
houd geldt dit ook voor potbekers 30-31, 56, 70, 74, 91-92 
en 100-102. Potbeker 103 is een gordelpotbeker en 104 een 
trompetpotbeker. Tot de ‘overige potbekers met een S-pro-
fiel’ (type niet nader benoembaar) behoren de scherven 
van potbekers 77, 81, 105 en waarschijnlijk 106. De overige 
potindividuen zijn niet aan een specifiek potbekertype te 
verbinden.
Er zijn acht potbekerbodems herkend. Twee zijn zeker vlak 
(potbekers 45 en 29) en één is concaaf (potbeker 43). De 
diameters variëren van 6,5 tot 12,5 cm.

Fig. 9.9 – Verspreiding van potbekerscherven; de scherven van potten 4-108.
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Fig. 9.10 – Potbekers; potten 1-108. Schaal 1:3.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

224

KLOKBEKERAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 9

225

43

52

54

53

56

55

44

46

45

4847

49

51

50

5857 59

6261

64

60

6665

68

67

69

72

71 73

63

63

70

70

(Fig. 9.10 – vervolg)



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

226

KLOKBEKERAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 9

227

89

92

90

88
87

9897

84

84

90

90

90

90

95 95 96

96

98

91

94

93

83
84

85 86

76
78

77 79

8281

80

80

74 75

(Fig. 9.10 – vervolg)



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

226

KLOKBEKERAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 9

227

99

104

106

105

108

107

102

101

103

99

100

106

106 106

3630±50

(Fig. 9.10 – vervolg)



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

228

KLOKBEKERAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 9

229

Bij 12 potbekers van P14 is de diameter van de cilindrische 
hals of van de rand meetbaar: 16 tot 33 cm (zie ook fig. 9.14 
bij paragraaf 9.5). Bij tweederde is de randdiameter kleiner 
dan 25 cm. Van maar drie potbekers (43, 64 en 103, zie 
verder) is de pothoogte vrij nauwkeurig direct te bepalen, 
dankzij de aanwezigheid van scherven uit bijna alle potzo-
nes. Bij de potbekers uit Lehmanns catalogus (1965) met 
een goed reconstrueerbare hoogte is de verhouding rand-
diameter: pothoogte gemiddeld 1:1,5 (vergelijk Louwe 
Kooijmans 1973, 111). De afwijkingen van dit gemiddelde 
zijn betrekkelijk gering. Dankzij deze index is een indirec-
te, grove indicatie voor de pothoogte voorhanden. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat P14’s potbekers waarvan 
de hoogte wel te bepalen viel, iets minder slank lijken te zijn 
dan Lehmanns gemiddelde potbeker. De direct of indirect 
reconstrueerbare hoogte ligt tussen 20 en 49 cm. Bij ca. 
tweederde blijft de hoogte onder de 35 cm.

Versiering
– Nagellijnrichels, al dan niet gecombineerd met zones 

met een enkel rij schuine nagelindrukken, komen voor 
op de scherven van potbekers 4-18. Op de scherven van 
potbekers 19-24 zijn nagellijnrichels gecombineerd met 
verticale en/of horizontale nagel- of vingertopindruk-
ken. Hierbij is het niet duidelijk of het om een enkele rij 
indrukken gaat, of om een zone met meerdere rijen in-
drukken.

– De randscherf van potbeker 25 toont nagellijnrichels en 
een rij horizontale vingertopindrukken. Op de scherf 
van potbeker 26 is onder een nagellijnrichel een rij verti-
cale vingertopindrukken aangebracht die overlapt wordt 
door een volgende rij schuine vingertopindrukken. De 
hals/schouderscherf van potbeker 27 heeft op de nagel-
lijnrichels en op een geultje ertussen rijen horizontale of 
schuine nagelindrukken.

– Nagellijnrichels in combinatie met gepaarde nagelin-
drukken zijn aanwezig op potbekers 28-29. Dit is even-
eens het geval op potbeker 30, met nagellijnrichels op de 
hals en een rij gepaarde nagelindrukken direct onder de 
rand en op de schouder.

– Potbeker 31 heeft een schouderzone met twee rijen ge-
paarde nagelindrukken tussen onversierde zones met na-
gellijnrichels als begrenzingen. De halsaanzet is versierd 
met een rij verticale nagel- of spatelindrukken.

– De scherf van potbeker 32 bezit een brede hals/schou-
dergeul. Op de onderkant van de hals zit de aanzet van 
een nagellijnrichel. De schouderzone is versierd met ten 
minste twee of drie rijen gepaarde nagelindrukken. Een 
dubbele rij gepaarde nagelindrukken zit ook op potbeker 
33, boven een horizontale nagelindruk.

– Potbekers 34-38 tonen brede (schouder-) zones met ver-
ticale, gepaarde nagellijnen, afgesloten door nagellijn-
richels. Op potbekers 39-40 met hetzelfde motief is de 
randzone versierd met enkele nagellijnrichels. Dat geldt 
ook voor potbeker 41 die direct onder de rand bovendien 
nog een rij verticale nagelindrukken bezit.

– De schouderscherf van potbeker 42 heeft verticale na-
gellijnrichels, met daarop rijen schuine nagelindrukken. 
Bij het maken van de nagellijnrichels is zoveel klei mee-

genomen dat aan weerszijden ervan onregelmatige geul-
tjes zijn ontstaan.

– Het decoratieschema van de forse halspotbeker 43 (bo-
demdiameter ca. 11,5 cm, grootste buikdiameter ca. 28 
cm, randdiameter ca. 26 cm, pothoogte ca. 35 cm) liet 
zich dankzij enkele grote scherven redelijk reconstrue-
ren. De versiering op de benedenhelft bestaat uit zones 
met een enkele tot een driedubbele rij gepaarde nagel-
indrukken, gescheiden door dubbele rijen niet-aaneen-
sluitende nagellijnen. Ter hoogte van de grootste buik-
diameter zitten boven een rij schuine indrukken twee 
richels met een slordige nagellijn ertussen en erboven. 
De schouder is versierd met verticale rijen gepaarde na-
gelindrukken. De hals/schouderovergang is gemarkeerd 
met twee richels met elk een rij schuine nagelindrukken 
eronder. De onderste helft van de halszone is versierd 
met een zone verticale rijtjes gepaarde nagelindrukken, 
aan onder- en bovenkant begrensd door een vlakke na-
gellijnrichel. Een enkele rij schuine indrukken, een na-
gellijn en een rij verticale en soms schuine nagelindruk-
ken onder de rand tooien de bovenste helft van de hals.

– De bodem/benedenwandscherven van potbekers 44-45 
zijn versierd met schuine of horizontale ongepaarde na-
gelindrukken, die van 46 met een afwisseling van rijen 
verticale nagelindrukken gescheiden door horizontale 
nagelindrukken.

– Horizontale nagellijnen, al dan niet gecombineerd met 
zones verticale of schuine nagelindrukken, zijn aanwezig 
op de scherven van potbekers 47-50.

– De randscherf van potbeker 51 toont alleen een horizon-
tale nagellijn, die van potbekers 52-53 een rij verticale 
of schuine ongepaarde nagelindrukken, die van potbe-
kers 54-55 een rij gepaarde nagelindrukken en die van 
potbekers 56-57 enkele horizontale groeflijnen. Omdat 
al deze randen afgeschuind zijn, betreft het zeker potbe-
kerscherven.

– De scherven van potbekers 58-60 vertonen boven en-
kele horizontale groeflijnen (de aanzet tot) een rij met 
gepaarde nagelindrukken. De schouderscherf van pot-
beker 61 bezit verticale pseudo-touwindrukken tussen 
horizontale groeflijnen. Potbeker 62 is versierd met ho-
rizontale groeflijnen en een zone verticale groeflijnen.

– Potbeker 63 is vertegenwoordigd met vele kleine scher-
ven. De schouderzone heeft een zone verticale groeflij-
nen onder een zone horizontale groeflijnen. Op scher-
ven van de onderste pothelft zitten gepaarde nagelin-
drukken.

– Van het halspotbekertje 64 (bodemdiameter ca. 6,5 cm, 
grootste buikdiameter ca. 16,5 cm, randdiameter ca. 16,5 
cm, pothoogte ca. 21 cm) is een vrij compleet beeld ver-
kregen. Het decoratieschema bestaat uit zones van vier 
tot zes groeflijnen, afgewisseld met zones met twee of 
drie rijen gepaarde nagelindrukken. De scherven van 
potbekers 65-68 hebben een zeer vergelijkbaar decora-
tieschema. Op die van halspotbeker 69 wordt steeds een 
enkele rij gepaarde nagelindrukken gescheiden door een 
horizontale groeflijn.

– Groeflijnen in combinatie met zones met een enkele rij 
verticale nagel-, spatel- of vingertopindrukken komen 
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voor op de scherven van potbekers 70-76. Op potbeker 
77 is dezelfde combinatie te vinden, en is de zone direct 
onder de rand versierd met een enkele rij gepaarde na-
gelindrukken.

– De scherf van potbeker 78 toont de aanzet van een geul 
op de hals-schouderovergang. Daarboven zit een rij ho-
rizontale nagelindrukken en een zone verticale nagel-
indrukken. De halsscherven van potbeker 79 hebben 
brede geulen. Op een van de richels ertussen zijn brede 
verticale spatelindrukken aangebracht.

– De scherven van potbeker 80 hebben groeflijnen. Op 
een tussengelegen richel is een rij kleine pseudowrat-
ten uitgeknepen. Op potbekers 81 en 82 zitten zones 
met grote pseudowratten, afgewisseld met nagellijnen of 
nagellijnrichels. Potbeker 83 heeft op de schouder-hals-
overgang enkele groeflijnen met eronder een enkele rij 
pseudowratten, een nagellijn en een zone pseudowrat-
ten.

– De scherven van potbekers 84-89 tonen slechts wratten-
zones, en die van potbeker 90 wrattenzones gescheiden 
door een nagellijnrichel en wratten in combinatie met 
enkele geulen. Op de scherf van potbeker 91 is de hals-
schouderovergang gemarkeerd door een geul. Eronder 
en erboven zitten zones met wratten.

– Potbeker 92 is versierd met een zone wratten op de 
schouder, wat hoger een nagellijn en enkele schuine na-
gelindrukken, vanaf de halsaanzet en hoger enkele geu-
len, en als afsluiting een wrattenzone onder de rand. En-
kele scherven zijn geassocieerd met het 14C-gedateerde 
KB-haardje 5 (zie paragraaf 22.4).

– De combinatie wratten en nagellijnrichels is te vinden 
op scherven van potbekers 93-96. Op een andere scherf 
van potbeker 96 is een nagellijnrichel met een enkele rij 
schuine nagelindrukken versierd. De scherf van potbe-
ker 97 bezit de combinatie van een wrattenzone met er-
boven nagellijnrichels waartussen een enkele rij schuine 
nagelindrukken is gezet. Op een scherf van potbeker 98 
zitten wratten, op een andere een zone met schuine na-
gellijnrichels onder een horizontale nagellijnrichel.

– Een schouderscherf van potbeker 99 heeft een zone 
van wratten, op de vermoedelijke flauwe halsaanzet be-
grensd door een nagellijnrichel. Op een randscherf van 
deze pot zitten verwaterde nagellijnrichels met op de 
flanken ervan schuine nagelindrukken.

– De scherven van potbeker 100 heeft een zone wratten op 
de schouder. Op de hals zitten brede nagellijnrichels met 
op de onderste richel een rij gepaarde nagelindrukken 
en op de drie richels erboven elk een rij verticale spatel-
indrukken.

– Op de randscherf van potbeker 101 bevindt zich boven 
een groeflijn een smalle zone slordige gepaarde nagel-
indrukken en een dubbele rij wratten, gevolgd door een 
rij zeer diepe ronde indrukken onder de rand. De rand-
scherf van potbeker 102 heeft ook een rij diepe, ronde 
indrukken onder de rand, met eronder een brede, uiterst 
flauwe nagellijnrichel met erop en daaronder schuine, 
deels overlappende nagelindrukken. Het betreft in beide 
gevallen waarschijnlijk scherven van halspotbekers.

– Gordelpotbeker 103 (bodemdiameter kleiner dan 9 cm, 

grootste buikdiameter ca. 20 cm, randdiameter 28 cm, 
pothoogte meer dan 26 cm; vermoedelijk ca. 40 cm) is 
goed reconstrueerbaar. De benedenhelft heeft een brede 
zone gepaarde nagelindrukken, gevolgd door een zone 
met vermoedelijk twee rijen gepaarde nagelindrukken, 
boven een dubbele groeflijn. De schouderzone bezit een 
gordel met korte verticale groeflijnen boven drie groef-
lijnen. Op de hals zitten smalle zones met een enkele rij 
gepaarde nagelindrukken, begrensd door groeflijnen.

– Van de grote trompetpotbeker 104 (grootste buikdia-
meter ca. 28,5 cm, randdiameter 26 cm, geschatte pot-
hoogte ca. 40 cm) bestaat een goede totaalindruk. Laag 
op de pot bevindt zich een brede zone met minimaal zes 
horizontale rijen verticale vingertopindrukken. Dan vol-
gen enkele groeflijnen en ter hoogte van de schouder een 
smallere zone met dicht op elkaar vier rijen vingertop-
indrukken begrensd door vier of meer groeflijnen. De 
hoge hals heeft eerst een brede zone met toch maar vier 
rijen vingertopindrukken, begrensd door drie groeflij-
nen, dan een enkele rij vingertopindrukken, twee groef-
lijnen en een afsluitende enkele rij vingertopindrukken 
onder de rand, met erdoorheen een rij gaatjes.

– De scherf van de S-vormige potbeker 105 heeft een rij 
gaatjes onder de rand. Daaronder zit een rij gepaarde 
nagelindrukken, en erboven eerst een rij horizontale na-
gelindrukken en dan, hoog tegen de rand, nog een rij 
verticale nagelindrukken.

– De randscherf van potbeker 106, waarschijnlijk met S-
profiel, heeft gaatjes onder de rand en daaronder groef-
lijnen. Ook de overige scherven van deze pot, waaronder 
scherven van de benedenhelft en een scherf nabij de bo-
dem, bezitten groeflijnen, mogelijk in zones.

– Een scherf van bekerpot 107 is op een gaatje gebroken 
en zal wel vlak onder de rand gezeten hebben. Deze 
scherf en de overige van deze pot zijn versierd met hori-
zontale rijen gebogen indrukken.

– De reden om de scherf van pot 108, met rijen verticale 
nagel- of spatelindrukken, hier te beschrijven, en niet bij 
de categorie mogelijke potbekers, is de 14C-datering van 
het aankoeksel: 3630±50 BP (UtC-1924). Daaruit valt 
af te leiden dat het om een late potbeker of om een pot-
bekerderivaat gaat.

9.2.4 Mogelijke potbekers

Tot 63 mogelijke potbekers (potten 109-171) behoren 111 
scherven (678 g, exclusief het gewicht van scherven uit wp. 
1957). Hierbij komen nog eens 14 zeer kleine scherfjes (24 
g) met alleen een nagelindruk, die niet aan een specifieke 
pot toegeschreven konden worden en verder onbesproken 
blijven. De verspreiding van al deze scherven (en de drie 
scherven van de mogelijke zonepotbekers) wordt getoond 
in figuur 9.11.
Waarschijnlijk gaat het bij de overgrote meerderheid om 
scherven van potbekers of potbekerderivaten. Enkele zou-
den eventueel afkomstig kunnen zijn van AOO-bekerpot-
ten, uniform-versierde WKD-bekerpotten, EGK-bekerpot-
ten of SW-potten.
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Een nadere toewijzing is op grond van hun technologische 
kenmerken of stratigrafische context onmogelijk. In wand-
dikten en mageringskarakteristieken zijn deze scherven 
goed vergelijkbaar met de wel toewijsbare bekerpotten en 
potbekers. Op de technologische aspecten van deze waar-
schijnlijk heterogene categorie ga ik verder niet in.

Anders dan bij de categorie zekere potbekers zijn binnen 
de mogelijke potbekers geen geloofwaardige scherven aan-
wezig die eventueel aan klokbekers toebehoord kunnen 
hebben. Niet nader toewijsbare scherven met groeflijnen 
zijn reeds onder de mogelijke fijne EGK-waar of mogelijke 
klokbekers besproken, hoewel enkele ervan ook van potbe-
kers afkomstig zouden kunnen zijn.

Vorm en potgrootte
Over vorm en potgrootte is weinig te zeggen. Eén rand is 
vlak. De overige (schaarse) randen zijn afgerond en lijken 
licht uit te buigen. Ook enkele halsscherven vertonen een 

concave kromming. Dit wijst op potten met S-profielen. 
De bodemfragmenten zijn vlak en hebben geen (mogelijke 
potbeker 140), of een lichte standvoet (mogelijke potbekers 
130 en 139).
Van scherven van zes potten was de diameter te bepalen; 
tussen 13-26 cm. Omdat het gaat om scherven waarvan de 
positie in de pot niet betrouwbaar te bepalen viel (vermoe-
delijk meestal de onderste pothelft), zijn deze maten op te 
vatten als ondergrenzen.

Versiering
– De scherf van mogelijke potbeker 109 is met horizontale 

rijen driehoekige indrukken versierd. Zij zijn gemaakt 
met behulp van een botje of iets dergelijks dat in de rich-
ting van de rand is ingestoken.

– De scherven van pot 110 hebben een rij rechthoekige 
spatelindrukken onder de rand. Deze zijn zijdelings in-
gestoken.

– De scherf van pot 111 is versierd met rijen licht-hellende 
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Fig. 9.11 – Verspreiding van de scherven van mogelijke potbekers (potten 109-171) en van zonepotbekers (potten 1-3).
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LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

232

KLOKBEKERAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 9

233

rechthoekige spatelindrukken (Meisselstich), die moge-
lijk in zones zijn aangebracht.

– De scherf van pot 112 toont twee horizontale nagelin-
drukken onder elkaar, die van pot 113 drie omlopende 
rijen horizontale nagelindrukken.

– Rijen min of meer regelmatig geplaatste, licht-schuine of 

verticale nagel- of vingertopindrukken zijn aanwezig op 
de scherven van mogelijke potbekers 114-130.

– De scherven van mogelijke potbekers 131-138 laten een 
enkele horizontale rij gepaarde nagelindrukken zien.

– Op die van mogelijke potbekers 139-161 is sprake van 
een min of meer regelmatig vlakdekkend patroon van 

Fig. 9.13 – Technologische aspecten van klokbekers en potbekers. Bij potbekers komen ook nog de mageringscombinaties graniet/
chamotte/zand (n=4; 4,1%) en graniet/chamotte/zand/plantaardig (n=1; 1,0%) voor. De uitsluitend zandgemagerde potten 
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gepaarde nagelindrukken.
– Op de scherven van mogelijke potbekers 162-171 lijken 

de gepaarde nagelindrukken onregelmatig verdeeld te 
zijn. Voor deze scherven is een mogelijke toewijzing aan 
potbekers minder waarschijnlijk dan voor die van potten 
109-161.

9.3 KB-aardewerk: technologische aspecten

Voor een indruk van de technologische aspecten (zie fig. 
9.13) zijn de gegevens van de zekere vroege en zekere late 
klokbekers, en van de zekere potbekers gebruikt.

Wanddikte en magering
Vroege klokbekers hebben een gemiddeld wanddikte tus-
sen 4 en 6 mm en een duidelijke piek bij 5-6 mm. Bij late 
klokbekers ligt de wanddikte tussen 5 en 7 mm; de piek is 
dezelfde. Er is in feite nauwelijks verschil.
In de voorkeur voor mageringssoorten is wel een verschil te 
zien. Bij vroege klokbekers is zandmagering gebruikelijk, 
en granietmagering komt ook vrij vaak voor. Chamotte en 
plantaardige magering zijn zeldzaam. Bij late klokbekers 
domineert magering met graniet, al komt zand nog steeds 
vaak voor. Uitsluitend kwarts is uitzonderlijk. Magerings-
combinaties, ogenschijnlijk afwezig bij vroege klokbekers, 
zijn nu regelmatig geconstateerd. De combinatie van gra-
niet met chamotte is algemeen. Wat zeldzamer is de com-
binatie zand en chamotte.
Ook in de hoeveelheid magering is sprake van een verschui-
ving. Vroege klokbekers hebben gemiddeld minder mage-
ring dan de late. In vroege klokbekers zijn vooral fijne ma-
geringsdeeltjes gebruikt, in late klokbekers zijn de deeltjes 
vaak grover. Terwijl bij klokbekers geen duidelijke relatie 
bestaat tussen potwanddikte en mageringshoeveelheid, is 
die er wel tussen potwanddikte en mageringsgrootte, voor-
al bij late klokbekers.
Vroege klokbekers sluiten in technologisch opzicht aardig 
aan op EGK-bekers (zie paragraaf 8.3). Binnen de klok-
bekers is een tendens naar vergroving bespeurbaar; een 
ontwikkeling die zich in de Vroege Bronstijd verder heeft 
doorgezet (zie paragraaf 10.7).
De potbekers hebben een vrij grote spreiding in hun gemid-
delde wanddikte; van 5 tot 10 mm. Dit is niet verwonder-
lijk, omdat potbekers klein kunnen zijn, en juist de dun-
wandige scherven in feite van late klokbekers afkomstig 
kunnen zijn. De piek ligt bij 7-8 mm.
De voorkeur voor mageringssoorten lijkt meer op die van 
late klokbekers dan op die van vroege klokbekers. Graniet-
magering domineert, op afstand gevolgd door de combi-
natie graniet en zand. Alleen zand is regelmatig geconsta-
teerd, evenals de combinatie graniet en chamotte. De com-
binaties zand en chamotte, en zand, chamotte en graniet 
zijn zeldzamer. Eénmaal is de combinatie zand, chamotte, 
graniet en plantaardig materiaal geconstateerd.
De meeste potbekers hebben een gemiddelde hoeveelheid 
magering. Hoe dikker de gemiddelde wanddikte is, hoe 
meer magering gebruikt is. De mageringsdeeltjes zijn over 
het algemeen fijn. Maar naarmate de potwanddikte toe-
neemt, is ook de toegepaste magering grover.

Constuctietechnieken
Over de constructie is weinig te zeggen. In de zeldzame ge-
vallen waarbij het voegtype te bepalen is, gaat het steeds om 
N- of Z-voegen. Bij potbeker 83 zitten op de schouder en de 
halsaanzet de laagste delen van de voegen aan de binnen-
kant van de pot. Hier zal dus geen sprake zijn geweest van 
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(Fig. 9.13 – vervolg) zijn bij de verdeling van mageringshoe-
veelheid en -grootte onder ‘overig’ opgenomen.
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een wisseling in de voegrichting ter hoogte van de grootste 
buikomvang, hoewel dat bij potten met min of meer een S-
profiel waarschijnlijk wel gebruikelijk is geweest.
Het is niet uit te sluiten dat bij de potten met golvende of 
gewelfde profielen (zoals klokbekers 63, 73, 104 en 141, en 
potbekers 74 en 92) wikkels voor de constructie toegepast 
zijn (zie paragraaf 8.4), al is dit niet te bewijzen. Bij Ve-
luwse klokbekers (44, 54 en 63) en halspotbekers (64, zie 
ook 91) is vrij vaak sprake van een opvallend dunwandige 
schouder/halsovergang. Mogelijk is dit eveneens een indi-
catie voor het gebruik van een wikkel.

Wandafwerkingstechnieken
De scherven waren te verweerd om uitspraken over de 
wandafwerking te kunnen doen.

9.4 Functie

Klokbekers zullen over het algemeen als eet- en drinkgerei 
hebben gediend. Er lijkt een diachrone verschuiving in het 
gebruik op te treden. Roetaanslag dan wel verkoolde voed-
selresten komen bij vroege klokbekers minder vaak voor dan 
bij late klokbekers (respectievelijk 5% en 13%; zie fig. 9.13). 
Bij de overige klokbekers is dit ca. 15%. Het zijn kennelijk 
vooral de dikwandigere klokbekers waarin wel eens werd 
gekookt.
De potbekers zijn veel vaker als kookpot gebruikt; 40% 
van de potbekers bezit roetaanslag/verkoolde voedselres-
ten. Dergelijke aanslag is op dunwandige potten zeldzaam, 
een aanwijzing dat het daarbij eerder om niet-herkende 
klokbekers gaat. De kookfunctie van potbekers impliceert 
welhaast ook het gebruik als waterkruik. Daarnaast zullen 
vooral de potbekers gediend hebben als voorraadpot.
Reparatiegaten komen af en toe voor bij klokbekers (bij 
vroege klokbekers 5 en 8, bij late klokbekers 33, 38 en 66, 
niet bij de overige klokbekers) en bij potbekers (potbekers 
43, 64 en 102). Eén van de klokbekers en twee van de pot-
bekers zijn na reparatie nog als kookpot gebruikt.

9.5 Bekerpotten uit rituele context en het verschil 
met de potbekers van P14

In typochronologische zin vormen potbekers een schakel 
tussen eerdere en latere bekerpottypen. Tot de eerdere ty-
pen reken ik in deze paragraaf ook de vingertop- en golf-

bandpotten (zie paragraaf 8.2.1), die wel te beschouwen 
zijn als voorlopers, maar strikt genomen geen bekerpotten 
zijn. Al deze bekerpottypen werden in het dagelijks leven 
voor dezelfde doeleinden gebruikt. Daarnaast hadden zij 
vergelijkbare rituele functies. In onze streken gaat het ritu-
ele gebruik van aardewerk terug op een zeer oude traditie 
(zie bijvoorbeeld Louwe Kooijmans 2010a). Zo komen ge-
isoleerd begraven potten al in SW1 voor. Tot in elk geval in 
de IJzertijd is dit gebruik aangetoond. Ik noem hieronder 
voorbeelden uit droge omstandigheden uit het Laat-Neoli-
thicum en de Vroege Bronstijd, die getuigen van een scala 
aan rituele toepassingen. Daarbij heb ik niet gestreefd naar 
compleetheid. Bekerpotten komen voor in ten minste vijf 
uiteenlopende ‘droge’ rituele contexten.

1. Geïsoleerde, omgekeerd begraven bekerpotten
Zeer bekend is het gegeven dat deze potten ondersteboven 
werden ingegraven, soms in grafheuvels maar vaak ogen-
schijnlijk geïsoleerd en niet in grafveldjes.33 Louwe Kooij-
mans (1974, 291-292) ging het diepst in op dit fenomeen. 
Hij gaf voorbeelden van een omgekeerd begraven AOO-
bekerpot, dito potbekers, een potbekerderivaat, en wikkel-
draadversierde potten. Er bestaan ook EGK-voorbeelden 
voor dit gebruik.34, 35 
Soms is een directe relatie met een van de norm afwijkend 
dodenbestel of mensenoffer-ritueel voorhanden, al ontbre-
ken hiervoor voorbeelden uit onze streken. Het gaat dan 
om een associatie tussen bekerpotten (uit Noordwest-
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en deelbegravingen 
(schedelbegravingen) of crematies (Louwe Kooijmans 1974, 
292, 312; Bakker 1992, 58). De relatie tussen onderstebo-
ven begraven bekerpotten en een dodenritueel ligt boven-
dien voor de hand, omdat in of boven graven incidenteel 
ook fijne waar omgekeerd gevonden is.36

Overigens is het bij geïsoleerd aangetroffen bekerpotten 
dikwijls niet zeker of zij werkelijk ondersteboven begraven 
waren of niet. Het zou dus in enkele gevallen eventueel ook 
om rechtop neergezette bekerpotten kunnen gaan.

2. Geïsoleerd begraven, opzettelijk gebroken bekerpotten
Deze verschijningsvorm kon pas onlangs gedocumenteerd 
worden (Schute 2009, 65-74, fig. 32-42). In een vermoede-
lijk geïsoleerde, diepe kuil is het onderste deel van een pot-
beker aangetroffen, geplaatst op een bedje van drie lagen 
scherven van diezelfde pot en boven twee keien. De versier-
de zijde van de scherven was steeds naar onder gericht. Van 
deze pot zijn geen hals- of randscherven gevonden.37

33 Zie bijvoorbeeld Holwerda 1909, 39; Modderman 1955b, 40; Leh-
mann 1965, 28; 1967b, 163; Verlinde 1971, 37; Bakker 1992, 58-59; 
Van Sprang 1993, 83, fig. 112.

34 Vroege EGK-voorbeelden zijn misschien golfbandpotten uit Kootwijk 
en Ermelo (Floore 1991, 23, Gel-2). Een golfbandpot uit Uffelte was 
zeker ondersteboven begraven (Taayke, Van Westing & Wubbels 
1978, 117, fig. 4, pl. 11; Floore 1991, 24).

35 Van belang is in dit verband de bekende pot van Neede, zie noot 65 
bij paragraaf 5.6. Als de datering van Lüüdik-Kaelas (1955, 73) 
gevolgd wordt, en de pot inderdaad in Pre-Drouwen thuishoort, is de 
traditie van ondersteboven begraven potten (en geassocieerde offers?) 
ook al veel ouder dan de EGK. Er zijn overigens vroege TRB-voor-

beelden van omgekeerd begraven potten uit Polen bekend (in Pikut-
kowo-context, zie noot 65 bij paragraaf 5.6), zodat de pot van Neede 
in zijn tijd geen geïsoleerd verschijnsel geweest hoeft te zijn.

36 Voorbeelden zijn een klokbeker op de Driese Berg, boven een (graf?-) 
kuil (Lehmann 1967b, 162, fig. 3) en een WKD-beker in het primai-
re graf van een grafheuvel bij Gasteren. Volgens Van Giffen (1941, 
130, fig. 31-32) stond deze beker rechtop, en betrof het een tweeperio-
denheuvel. Lanting (1973, 233, fig. 2) corrigeerde dit. Volgens de 
veldtekeningen is sprake van een drieperiodenheuvel met in het pri-
maire graf een omgekeerde beker (zie ook Modderman 1955b, 34-35).

37 In deze kuil, gevonden tussen Rhenen en Remmerden, zijn verder nog 
enkele scherven van drie potbekers aangetroffen, een verbrand stuk 
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3. (Vermoedelijk) rechtop geplaatste bekerpotten, als bijgaven
Een AOO-bekerpot is als bijgave in een reguliere begra-
ving aangetroffen en vermoedelijk rechtop bijgezet.38 Het 
gaat daarbij om een voor grove waar relatief kleine pot. 
Potbekers en latere grove waar hebben in vlakgraven of in 
graven in of onder grafheuvels kennelijk niet als grafgiften 
gediend.
Terwijl bewijzen voor omgekeerd bijgezette bekerpotten in 
hunebedden ontbreken (Bakker 1992, 59), komen zij hierin 
wel rechtop geplaatst voor.39 Bakker (1992, 59) associeerde 
bekerpotten in hunebedden met “special kinds of inter-
ments”. Mogelijk zijn de voorbeelden uit hunebedden ech-
ter geen bijgaven. Dan zouden zij in de volgende categorie 
thuishoren, en met offerhandelingen in verband te brengen 
zijn (Beran 1990, 21).

4. Complete bekerpotten in grafcontext, niet als bijgaven
Hiervan is mij slechts één voorbeeld bekend, uit de EGK, 
uit een kringgreppel van een grafheuvel.40

5. Opzettelijk gebroken, incomplete bekerpotten in grafcontext, 
geen bijgaven
Grote losse scherven van grove waar uit EGK, KB en 
WKD zijn regelmatig in grafheuvels en hunebedden aan-
getroffen.41 In de vaak zwaar verstoorde kamers van hune-
bedden zijn de nu incomplete, maar ooit compleet bijge-
zette bekerpotten en de hier bedoelde opzettelijk gebroken, 
incomplete exemplaren, niet van elkaar te onderscheiden. 
Ook het onderscheid tussen een ritueel vernielde, incom-
plete pot onder of in een grafheuvel en opgespitte scherven 
(nederzettingsafval) is soms problematisch (zie ook Drenth, 
Brinkkemper & Lauwerier 2008, 174). Als van dezelfde pot 
enkele grotere scherven dicht bij elkaar onder een grafheu-
vel gevonden zijn, en duidelijke aanwijzingen voor opspit 
ontbreken, kunnen zij ritueel gebroken zijn. Dat zou het ge-
val kunnen zijn bij scherven van enkele golfbandpotten, 
AOO-bekerpotten, en late wikkeldraadversierde potten.42 
Met voorbehoud behoren ook enkele potbekers tot deze ca-
tegorie.43

Een opmerkelijk resultaat levert de vergelijking tussen de 
potbekers van P14, uit nederzettingscontext, en de (groten-

vuursteen, verbrande leembrokjes en veel (mogelijk natuurlijke) kie-
zels; de matrix bevatte veel grind.

38 Het betreft de AOO-bekerpot van Doorwerth (Bursch 1933, Taf. I, 8; 
Hulst, Lanting & Van der Waals 1973, 78, 80, Abb. 4-5; Lanting & 
Van der Waals 1976, fig. 19).

39 Voorbeelden zijn twee golfbandpotten uit het hunebed Ostenwalde I 
(Tempel 1978, 17, 29-30, Taf. 5a:6, 8; Floore 1991, 39, BRD-50; 
Bakker 1992, 50-52).

40 Het betreft een golfbandpot uit Zutphen-De Leesten, gevonden in een 
kringgreppel. Van de bijbehorende grafkuil was niets meer te bespeu-
ren (Van der Kleij 1996; Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008, 
174).

41 Zie bijvoorbeeld Bursch 1933, 63, 76; Modderman 1954, 23, 26, fig. 
6, 9; Lehmann 1965, 11; Bakker 1992, 49, 58-59.

42 Te Putten zijn vlak bij elkaar scherven gevonden van minimaal drie 
golfbandpotten, onder de rand van een grafheuvel. Vanwege de afwe-
zigheid van ander afval is het onwaarschijnlijk dat dit materiaal uit 
een afvalkuil afkomstig zou zijn, zoals Van Giffen, Addink-Sam-

plonius & Glasbergen (1971, 119) voorstelden. Hun alternatieve 
verklaring verdient de voorkeur: resten van een offermaaltijd in sa-
menhang met de primaire bijzetting (ibidem, noot 21). Deichmüller 
(1974, 66-67, Abb. 4) noemde jongere voorbeelden, zowel scherven 
van een AOO-bekerpot uit een grafheuvel bij Wallhöfen als scherven 
van bekerpotten uit grafheuvels elders. Tumulus II van de Ermelose 
heide heeft een aantal scherven van een late wikkeldraadversierde pot 
(WKD3) opgeleverd (Modderman 1954, 23, fig. 6).

43 De grote scherven van de incomplete gordelpotbeker van Nutterveld 
(Hijszeler 1945, 22, fig. 15b; Lehmann 1965, 22-23, cat.no. 19; 
Lanting 1973, 259; Lanting 2007/08, 235-240) zouden volgens 
Hijszeler in een grafkuil aangetroffen zijn. Lanting (2007/08, 237) 
hield het echter op een nederzettingskuil. De scherven van een halspot-
beker uit Nijmegen zijn samen met scherven van een Veluwse klokbe-
ker gevonden in een kuil die vermoedelijk gelijktijdig is aangelegd met 
de standgreppel van grafheuvel VII (Louwe Kooijmans 1973, 105-
106, 109-111, 118, fig. 8a-b, 12). Louwe Kooijmans (ibidem, 118) 
dacht aan een rituele kuil.
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Fig. 9.14 – Diameters van potbekers van P14, vergeleken met 
een potbekers uit rituele context (referentiecollectie samengesteld 
uit Lehmann 1964; 1965; 1967a; 1967b).

deels) complete potbekers die Lehmann (1964; 1965; 1967a; 
1967b) noemde, waarbij het hoofdzakelijk gaat om omge-
keerd begraven potbekers. Terwijl 60% van de potbekers 
van P14 een randdiameter van minder dan 23 cm bezit, is 
dit slechts bij 17% van Lehmanns voorbeelden het geval 
(zie fig. 9.14). Op P14 heeft niet meer dan 13% een rand-
diameter van 30 cm of meer, terwijl van de potbekers die 
Lehmann presenteerde 35% zo’n grote randdiameter be-
zit.
De potbekers uit rituele context zijn dus niet representa-
tief voor het ‘normale’ potbekerbestand uit nederzettingen 
– dit poneerde Lanting (2007/08, 97) onlangs ook. Voor 
ritueel gebruik zijn bij voorkeur de grootste potbekers gese-
lecteerd; dus de potten die zonder moeite over een mensen-
schedel passen (Louwe Kooijmans 1974, 291-292, stelling 
10; Bakker 1992, 58; Lanting 2007/08, 97).

9.6 P14’s lithostratigrafie en de klokbeker- en 
potbekertypologie

Eerder is gemeld dat op P14 KB-aardewerk naast ouder en 
jonger aardewerk door elkaar voorkomt in dezelfde grond-
lagen. Dat neemt niet weg dat enig chronologisch hou-
vast voor de KB-typologie aanwezig zou kunnen zijn. In 
hoeverre dit het geval is, onderzoek ik in deze paragraaf. 
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Relevant zijn in dit verband enerzijds de Akkerlaag en Ero-
sielaag 1 (Ero1), en anderzijds Erosielaag 2 (Ero2) en de 
Cardiumdetritus; lagen die uitgebreid besproken worden 
in paragraaf 14.3.
Op P14 is een laatneolithische Akkerlaag aanwezig die om-
streeks 3750 BP (ca. 2200 cal BC) deels verspoeld is. Ero1 
bestaat uit het toen afgespoelde akkerzand. Genoemde da-
tering is gebaseerd op de 14C-datering van KB-haard 5, di-
rect boven Ero1 (zie paragrafen 14.3.8-9 en ook paragraaf 
17.4), en blijft een benadering. 
De beide lagen waren in het vlak vaak niet betrouwbaar van 
elkaar te scheiden. In het grootste deel van de werkputten 
ontbreken door latere erosie vondstlagen die het jongste 
KB zouden kunnen bevatten. Vaak is op de kruin hooguit 
de basis van de Akkerlaag nog bewaard, en langs de flan-
ken, waar de Ero1 is opgemerkt, is deze waarschijnlijk al 
heel snel afgedekt door DG2, waardoor het amper als later 
loopvlak heeft kunnen dienen. Bijna al het materiaal dat in 
de Akkerlaag/Ero1 is aangetroffen, zal daarom van voor het 
ontstaan van de Ero1 dateren.44

Aan de oostzijde van de zandkop is de situatie anders. 
Daar is nabij de Vecht een jongere laag afgespoeld zand, 
Ero2, bewaard gebleven, en in de rivierbedding een ero-
siepakket, de Cardiumdetritus. Beide zijn in de loop van 
de Vroege Bronstijd ontstaan. Dit betekent dat in de Ero2 
en de Cardiumdetritus niet alleen dezelfde typen aanwezig 
kunnen zijn als in de Akkerlaag en de Ero1, maar ook het 
jongere KB-materiaal dat vervaardigd is na het ontstaan 
van de Ero1; jonger materiaal dat elders op P14 niet meer 
voorhanden is.

Een complicatie noopt tot voorzichtigheid. Hoewel van 
ploegen, waardoor jong materiaal gemakkelijk diep in de 
grond kon komen, na ca. 3750 BP geen sprake meer is 
geweest, en de niveaus waarin dat jongere materiaal wel 
gemakkelijk terecht konden komen, verdwenen zijn, was 
overduidelijk jonger materiaal toch niet geheel afwezig in 
de Akkerlaag en Ero1. Zo zijn hierin zeven vroege wik-
keldraadscherfjes aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg 
van bioturbatie of door intrappen. Dit kan dan eveneens 
gebeurd zijn met het jongere KB-materiaal. Aan een ge-
isoleerde, enkele scherf met een specifiek, ogenschijnlijk 
laat kenmerk uit de Akkerlaag/Ero1 moet daarom niet al te 
veel gewicht gehecht worden. Met name als het een kleine 
scherf betreft, zal het in zo’n geïsoleerd geval eerder om een 
jonge intrusie gaan. Anders wordt het als uit de Akkerlaag/
Ero1 van een bepaald type veel scherven afkomstig zijn, of 
als hieruit vrij veel scherven van dezelfde pot komen. Dan 
is het veel aannemelijker dat het niet om intrusies zal gaan, 
maar om KB-aardewerk van voor ca. 3750 BP. In het on-
derstaande concentreer ik mij daarom vooral op klokbekers 

en op potbekers die met meer dan drie, of met grote scher-
ven vertegenwoordigd zijn; aan klokbekers die niet typo-
logisch zeker vroeg of zeker laat zijn, besteed ik geen aan-
dacht. Het is daarbij vooral van belang vast te stellen welke 
kenmerken al structureel voorkomen in de Akkerlaag/Ero1, 
en welke daarin ontbreken.45

Klokbekers
– De maritieme klokbekers die min of meer reconstrueer-

baar waren en met veel scherven aanwezig zijn (bekers 
4-8), komen alle uit de Akkerlaag/Ero1 of uit het onder-
liggende dekzand.

– De vele scherven van late klokbeker 41, met brede zones 
met zigzaggen en met een zone kruisen/ruiten, komen 
ook alle uit de Akkerlaag/Ero1, evenals die van de late 
klokbekers 32-34, 38-39, 41, 46-47 en 49-50.

– De scherven van de onmiskenbare Veluwse klokbeker 
63 (met metopen en afgeschuinde rand) zijn afkomstig 
uit de Akkerlaag/Ero1. Het voorkomen van metopen in 
deze stratigrafische context is geen geïsoleerd verschijn-
sel. De andere voorbeelden zijn echter van bekers met 
minder scherven (beker 56: drie scherven; beker 58: één 
scherf; en beker 60: één scherf).

– Ook de ene scherf van beker 65, met gepaarde nagelin-
drukken op de onderste pothelft, komt uit de Akkerlaag/
Ero1. In dit verband moet ook gewezen worden op de ze-
ven benedenwandscherven met nagellijnrichels en wrat-
ten, die aan potbeker 93 zijn toegewezen en alle uit de 
Akkerlaag/Ero1 afkomstig zijn. Zij zijn zo dunwandig, 
dat eerder te denken valt aan de plastisch versierde be-
nedenhelft van een late Veluwse klokbeker.

– Van de weinige scherven van late klokbeker 44, met zijn 
staande driehoeken en typische halsversiering die aan 
wikkeldraadversiering doet denken, is er één uit de Ak-
kerlaag afkomstig. De lithologische context van de drie 
scherven uit 1957 (waaronder de twee grootste) is ondui-
delijk, maar zulke grote scherven, en dan ook nog eens 
enkele van dezelfde pot, zijn voor de Akkerlaag en Ero1 
niet gebruikelijk. Een andere scherf komt van de stort, 
en de kleinste scherf komt uit de DG2.

– De enige scherf van Veluwse klokbeker 67, met gaatjes 
onder de rand, komt ook uit de Akkerlaag/Ero1, hoewel 
deze typologisch zeer laat lijkt. De context van klokbe-
ker 68 die typologisch laat is, is onduidelijk; vermoede-
lijk DG2, maar in elk geval niet de Akkerlaag of Ero1.

Conclusie
De maritieme klokbekers zijn duidelijk ouder dan Ero1. Het 
is voorts zeer waarschijnlijk dat Veluwse typen vervaardigd 
en afgedankt zijn voor het ontstaan van Ero1, en dat zigzag-
gen, kruisen, ruiten, metopen en afgeschuinde randen al 

44 De DG2 kan zowel veel ouder als jonger dan de Ero1 zijn. De Ero1 
zou dus als scheidende laag kunnen fungeren, maar daar waar dat het 
geval is, is in de DG2 geen KB-aardewerk aangetroffen (afgezien van 
de hieronder genoemde scherven van potbeker 92). Daarom is de DG2 
voor deze discussie niet van belang.

45 Overigens is op basis van de scherfgrootte al redelijk te voorspellen of 
een scherf uit de (afgespoelde) Akkerlaag, of uit de jongere vondst-

contexten afkomstig is. Vrij grote scherven zijn weliswaar in de (afge-
spoelde) Akkerlaag gevonden, maar het zijn daarin uitzonderingen. 
Als in de (afgespoelde) Akkerlaag dan meer scherven van dezelfde pot 
aanwezig zijn, hebben die overige wel het kleine formaat dat te ver-
wachten is bij een zandlaag waarin gelopen en geploegd is. Uit Ero2 
en vooral uit de Cardiumdetritus komen gemiddeld grotere scherven. 
Die zullen eerder in natte oeverafzettingen (DG2) gelegen hebben.
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voor het ontstaan van Ero1 tot het KB-repertoire behoor-
den. Hetzelfde geldt voor plastische versiering op de onder-
ste pothelft. Typologisch zeer laat aandoende scherven/
bekers zijn niet (68), of niet overtuigend (44) aan de Ak-
kerlaag/Ero1 te verbinden, terwijl de enige scherf van beker 
67 een intrusie kan zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat al 
deze typologisch late scherven jonger zijn dan het ontstaan 
van Ero1.

Potbekers
– De paar scherven van zonepotbekers 1-3 zijn niet in de 

Akkerlaag/Ero1 gevonden.
– Scherven met wratten (potbekers 84, 88-89 en 93-94) 

en met pseudo-wratten (potbeker 82) komen structureel 
voor in de Akkerlaag. De associatie van twee scherven 
van halspotbeker 92 (met wratten) met de 14C-gedateer-
de KB-haard 5, maakt duidelijk dat deze potbeker jon-
ger is dan het ontstaan van Ero1.

– Ook potbekers met eenvoudige motieven en afgeschuin-
de randen zijn afkomstig uit de Akkerlaag/Ero1. Dit geldt 
voor de vele tientallen scherven van potbeker 63 (met 
verticale en horizontale groeflijnen en gepaarde nagelin-
drukken), voor die van halspotbeker 64 (met zones van 
groeflijnen afgewisseld met gepaarde nagelindrukken), 
potbeker 69 (een variant op het laatstgenoemde thema) 
en voor de enige, maar wel grote scherf van potbeker 70 
(met groeflijnen en zones met verticale nagelindrukken).

– De lithologische context van de scherven van gordelpot-
beker 103, gevonden in wp. 1957, is onbekend. Zij kun-
nen uit de Akkerlaag/Ero1 afkomstig zijn. In 1957 moe-
ten echter boven de Akkerlaag nog jongere, natte sedi-
menten aanwezig zijn geweest, die voorafgaand aan de 
opgraving in 1990 al geheel opgenomen waren in de mo-
derne bouwvoor. De scherven van deze gordelpotbeker 
kunnen dus ook in jongere lagen gevonden zijn. Het re-
latief grote formaat van de scherven, en het feit dat de 
scherven vlak bij elkaar lagen, pleiten sterk voor een jon-
gere ‘natte’ vondstcontext (jonge DG2), boven de Akker-
laag/Ero1.

– Twee van de zeven kleine scherven van potbeker 107 
(met gebogen spatelindrukken en met een gaatje onder 
de rand) zijn aangetroffen in de Akkerlaag/Ero1, de ove-
rige in de zandige DG2 langs de flank.

– De enige scherf van potbeker 105, ook met gaatjes onder 
de rand, is eveneens klein. Deze werd aangetroffen in de 
hoogste vulling van vuurkuil α (zie paragraaf 15.5). De-
ze vuurkuil is 14C-gedateerd in Vroeg-KB.

– Van de 39 scherven die aan trompetpotbeker 104, met 
gaatjes onder de rand, zijn toegeschreven, zijn er slechts 
drie (met alleen groeflijnversiering) in de Akkerlaag/Ero1 
aangetroffen. Hun toeschrijving aan potbeker 104 be-
rust op een mogelijkheid (typologisch en technologisch 
is er niets op tegen), maar niet op zekerheid.

– Geen van de scherven van potbekers met diepe ronde in-
drukken onder de rand (potbekers 101-102) of van pot-
beker (-derivaat?) 106, met groeflijnen en gaatjes, is af-
komstig uit de Akkerlaag/Ero1. De scherf van potbeker 
(-derivaat) 108, met een late 14C-datering, komt uit de 
DG2.

Conclusie
Halspotbekers zijn zeker al gemaakt voor het ontstaan van 
Ero1. Halspotbekers met eenvoudige en weinig plastische 
motieven bestonden toen ook al. In Vroeg-KB ontbreken 
zekere voorbeelden van gaatjes onder de rand op S-vormi-
ge potbekers, wat een reden is om aan te nemen dat het bij 
potbeker 105 om een jonge intrusie in vuurkuil α gaat. De 
scherven van potbeker 107 zijn daarentegen niet zomaar 
als intrusie weg te schrijven. Potbekers met gaatjes onder 
de rand zijn dus misschien al voor het ontstaan van Ero1 
gemaakt.
Halspotbekers en wratten zijn al ouder, maar zeker ook nog 
jonger dan Ero1. De gordelpotbeker zal later zijn. De scher-
ven met diepe ronde indrukken (waarvan één waarschijn-
lijk van een halspotbeker, met wratten en een afgeschuinde 
rand), die van een potbeker (-derivaat?) met gaatjes onder 
de rand en met alleen groeflijnen, en de trompetpotbeker 
met zijn eenvoudige decoratieschema kunnen eveneens alle 
later dan Ero1 zijn.

9.7 P14 en de Noordoost-Nederlandse en Midden-
Nederlandse klokbekergroepen

Het overgrote deel van de KB-scherven van P14 laat zich 
op het eerste gezicht moeiteloos inpassen in de Midden-
Nederlandse klokbekergroep. Bij nader inzien zijn echter 
ook klokbekerscherven aanwezig met noordoostelijke ken-
merken: maritieme klokbeker 5, epi-maritieme klokbeker 
16, en late klokbeker 52 met hun buikknikken, ongetwijfeld 
eveneens maritieme beker 17 met zonebegeleidende ronde 
indrukken, de epi-maritieme variant 18, wellicht bekers 
147-149, met (min of meer) ronde indrukken als zonebege-
leiding, en verder mogelijk beker 19 met een richel onder de 
rand en de 2Ic-achtige beker 150.

P14’s KB-aardewerk laat dus een eenduidige toewijzing 
aan hetzij de Midden-Nederlandse, hetzij de noordooste-
lijke groep niet zomaar toe. Ik zie (uitgaande van culturele 
en etnische continuïteit) de volgende vier opties, waartus-
sen geen objectieve keuze te maken is.
– P14 behoort tot de Noordoost-Nederlandse klokbeker-

groep, waar ook geografisch, gelet op de ligging aan de 
Vecht, veel voor te zeggen is. Als aanwijzingen gelden de 
bovengenoemde scherven, terwijl de Veluwse componen-
ten elementen zijn van de noordoostelijke fase 4.

– P14 behoort tot de Midden-Nederlandse klokbekergroep. 
De scherven met noordoostelijke invloed duiden op im-
porten of op producten van ingetrouwde noordoostelijke 
vrouwen. Misschien vertegenwoordigen die zogenaam-
de noordoostelijke elementen wel een onderstroom in 
het repertoire van de Midden-Nederlandse klokbeker-
groep. Er zijn immers (afgezien van Vlaardingen, dat 
geen ‘gewone’ KB-nederzetting lijkt te zijn) geen Mid-
den-Nederlandse nederzettingscomplexen bekend die 
juist de oudste helft van de KB-aardewerksequentie be-
vatten (Lanting & Van der Waals 1976, 71-72; Drenth & 
Hogestijn 1999, 124-132), dus archeologisch valt er wei-
nig te vergelijken. Bovendien komen geknikte profielen 
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in de direct voorafgaande periode ook in het gebied van 
de latere Midden-Nederlandse klokbekergroep voor;46

– P14 maakte deel uit van een overgangsgebied, met 
aardewerkkenmerken van zowel de Noordoost-Neder-
landse, als de Midden-Nederlandse klokbekergroep. 
Relevant voor deze optie kan de al eerder genoemde hy-
pothese aangaande de regionale EGK-groepen van Van 
Ginkel & Hogestijn zijn (zie paragraaf 8.6). Zouden P14 
en de Noordoostpolder gedurende de EGK hebben toe-
behoord aan de IJssel-Vechtdeltagroep (wat allerminst 
vaststaat), dan ligt het vanuit een continuïteitsgedachte 
niet voor de hand dat P14 direct daarna onder hetzij de 
Midden-Nederlandse klokbekergroep, hetzij de Noord-
oost-Nederlandse klokbekergroep zou vallen. Dit zou 
dus pleiten voor het voortbestaan van een IJssel-Vecht-
deltagroep in KB;

– Hoewel ik de gedachte aan een Midden-Nederlandse 
en Noordoost-Nederlandse klokbekergroep in ere zou 
willen houden, is het volgende ook mogelijk: in werke-
lijkheid zijn er te onzent helemaal geen duidelijk afge-
bakende KB-aardewerkstijlprovincies geweest. Het gaat 
om een aaneenschakeling van lokale gemeenschappen 
met een gedeelde aardewerktraditie waarbinnen enige 
speelruimte is voor lokale variatie. Vanwege allerlei uit-
wisselingsnetwerken waarvan de intensiteit afneemt met 
de (sociale) afstand, zijn de detailovereenkomsten tus-
sen nabijgelegen gemeenschappen het grootst. Het zicht 
op de subtiele verschuivingen van schakel tot schakel is 
vertroebeld, omdat het vooral Drentse en Midden-Ne-
derlandse voorbeelden zijn die met elkaar vergeleken 
worden; de tussenliggende schakels zijn nauwelijks be-
kend.

Misschien is een onderbouwde keuze uit deze opties moge-
lijk zodra meer vergelijkingsmateriaal voorhanden is, met 
name uit vroege KB-nederzettingen in Midden-Nederland 
en uit late KB-nederzettingen in het noordoosten.

9.8 Het KB-aardewerk en de menselijke 
aanwezigheid op P14

Ik begin met enkele algemene opmerkingen naar aanlei-
ding van de klokbekers van P14.
Lanting (2007/08, 35) merkte op dat voor Nederlandse 
maritieme klokbekers naast S-vormige profielen ook ge-
knikte profielen te verwachten zijn, vanwege de door hem 
veronderstelde autochtone typologische ontwikkeling uit 
AOO-typen. Die laatste vertonen immers naast S-profielen 
ook buikknikken. P14’s maritieme klokbeker 5, met buik-
knik, maakt in elk geval aannemelijk dat maritieme klokbe-

kers in onze streken verder ontwikkeld zijn, en verbindin-
gen hebben met de EGK-traditie. Beker 5 onderstreept dus 
de continuïteitsgedachte, maar bewijst niet dat de oudste ma-
ritieme klokbekers per se een inheemse ontwikkeling zijn. 
P14 illustreert voorts de betrekkelijkheid van ideeën over 
zeldzaamheid. Dankzij P14 is voor ons land het aantal ma-
ritieme klokbekers met touwbegrenzingen verdubbeld (ver-
gelijk Lanting 2007/08, fig. 8b). Wel zijn ook op P14 mari-
tieme klokbekers veel zeldzamer dan Veluwse typen. De 
waarschijnlijke verklaring voor die zeldzaamheid is een 
kortere looptijd, naast de mogelijkheid dat maritieme klok-
bekers maar een klein deel vormden van het contemporaine 
servies dat verder vooral uit late EGK-typen bestaan kan 
hebben (zie paragraaf 9.1.1.4). Ik kan dit voor P14 echter 
niet hard maken.

Het is onwaarschijnlijk dat het overgeleverde KB-bestand 
representatief is voor de oorspronkelijke typenfrequenties 
op P14. Zo zijn de niveaus waarin het jongste KB-aarde-
werk verwacht kon worden, zeer zwaar aangetast of ver-
dwenen. Desondanks biedt P14 een ongeëvenaard grote 
KB-typenreeks.47 Alle bekende klokbekertypen van vroeg 
tot laat zijn zeker of waarschijnlijk aanwezig, ondanks het 
feit dat vroege typen (2Ia-varianten zonder touwindruk-
ken, epi-maritieme varianten, de typen met zonecontractie 
2Ib en 2Ic) in een schervencollectie slechter aantoonbaar 
zijn dan late typen. Ook de potbekers laten de complete 
bekende typenvariatie zien, al blijft het vanwege de sterke 
fragmentatie lastig om een goed beeld te krijgen van met 
name de vroege potbekers.
Daarnaast zijn er op P14 nog niet eerder herkende KB-
elementen gesignaleerd. Of zonepotbekers een idee-fixe 
van mij zijn, moet de toekomst leren. Typologische ver-
rassingen op P14 zijn het optreden van elementen die met 
de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep geassocieerd 
worden, en de al vaker genoemde maritieme klokbeker met 
buikknik. Van belang is tevens het fragment van een late 
klokbeker (67) met gaatjes onder de rand. Uit halspotbe-
kers met diepe ronde indrukken onder de rand (halspotbe-
kers 101-102) is mogelijk de gaatjesversiering ontwikkeld, 
die op zoveel late potbekers voorkomt en vervolgens voor 
WKD kenmerkend is. P14 biedt een redelijk aanknopings-
punt voor de veronderstelling dat gordelpotbekers een late 
ontwikkeling zijn, en verschaft voorts enkele voorbeelden 
van typologisch late potbekers/potbekerderivaten die gelijk-
tijdig kunnen zijn met het vroegste wikkeldraadversierde 
aardewerk.
Uit het bovenstaande volgt dat er voor KB op P14 geen ty-
pologische hiaten zijn. Daarom is continue, of ten minste 
zeer frequente aanwezigheid tijdens deze periode, vanaf ca. 
3900 tot 3650 BP (ca. 2400-2000 cal BC) aannemelijk.

46 Zie bijvoorbeeld de 2IIb-bekers van Garderen, Houtdorperveld en De 
Hamert, en een 2IIa-scherf uit Sijbekarspel-De Veken (Lanting & 
Van der Waals 1976, fig. 11; Lanting 2007/08, fig. 3:10, 3:15 en fig. 
5; Drenth & Hogestijn 1999, fig. 1).

47 Weliswaar komen in pleistoceen Nederland wel vaker nederzettingen 

voor met aanwijzingen voor zeer langdurige bewoning, maar het 
vondstbestand is door de veel slechtere conserveringsomstandigheden 
veel kariger, waardoor het KB-typenbestand minder uitgebreid is. Een 
voorbeeld is Anlo, met aanwijzingen voor min of meer aaneengesloten 
gebruik vanaf TRB tot in WKD en later (Waterbolk 1960).
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HOOFDSTUK 10

WIKKELDRAADAARDEWERK

De WKD-periode valt min of meer samen met de Vroege Bronstijd. Al het aardewerk uit de WKD-periode, 

onversierd of versierd en ongeacht de versieringstechniek, is verder aangeduid als “WKD-aardewerk”. 

Wordt alleen aardewerk bedoeld met wikkeldraadindrukken (gemaakt met behulp van een stempel met een 

starre, harde of een flexibele spil, omwikkeld met touw), dan vermeld ik dit expliciet.

Voorafgaand aan het WKD-aardewerk van P14 behandel ik 
de belangrijkste Nederlandse literatuur aangaande het 
WKD-aardewerk. Die raakt twee hoofdthema’s: de chrono-
logische positie en de interne fasering. Alleen al op grond 
van de bestaande literatuur is een verdere fasering mogelijk 
dan de gebruikelijke tweedeling.

10.1 Referentiekader

Modderman (1955b) was de eerste onderzoeker die diep 
inging op het wikkeldraadversierde aardewerk in onze stre-
ken. Hij bracht hiermee ook enkele anders versierde late 
bekers in verband: de S-vormige potbekers en jongere pot-
bekerachtige potten (die ik tot de potbekerderivaten reken). 
Modderman onderkende direct al de grote ontwikkelings-
lijn. Hij onderscheidde een vroege fase met wikkeldraad-
stempels “in meer verfijnde vorm” op fijne waar, op bekers. 
In deze vroege fase zijn de raakvlakken met KB-aardewerk 
legio (Modderman 1955b, 35-42). De late fase wordt ge-
kenmerkt door grote potten met wijd gewonden wikkel-
draadstempels. Modderman dateerde al het wikkeldraad-
versierde aardewerk in de Vroege Bronstijd.

Daarna was het vooral de begindatering die de gemoederen 
bezig hield.

Van der Waals & Glasbergen (1955, 14, 42) waren van me-
ning dat het oudste wikkeldraadversierde aardewerk al vrij 
vroeg in het Laat-Neolithicum voorkwam, gelijktijdig met 
SVB-, AOO-, en maritieme klokbekertypen, en ook TRB-
kenmerken bezat.1 Wel merkten zij later op dat de wikkel-
draadversierde bekers “als geheel een late indruk maken – 
waarschijnlijk komen zij tot in de Bronstijd voor” (Van der 
Waals & Glasbergen 1959, 116).

Deze te vroege begindatering werd door Waterbolk gecor-
rigeerd. Hij zag evenals Modderman het voorkomen van 

het wikkeldraadversierde aardewerk als een verschijnsel dat 
in de Vroege Bronstijd thuishoort, vanwege de makelij die 
meer aan (midden-) bronstijdaardewerk doet denken dan 
aan bekeraardewerk, en vanwege het voorkomen van wik-
keldraadstempels op de toen net gepubliceerde HVS-pot 
van Vorstenbosch. Wel noteerde Waterbolk dat het WKD-
aardewerk zowel door EGK (standvoetbekers) als KB beïn-
vloed zou kunnen zijn, maar een direct verband met de 
pseudo-wikkeldraadversiering op TRB-aardewerk wees hij 
af (Waterbolk 1960, 74; 1964, 123). Voorts signaleerde Wa-
terbolk (1964, 119, 121; en ook Stuurman 1965, 68-69) een 
langer voortleven van WKD in het noordoosten van ons 
land, gelijktijdig met HVS in zuidelijker streken. Deze ob-
servatie is juist, al was de onderbouwing discutabel.2

Van der Waals (1962, 238-240) nam voor het WKD-aar-
dewerk de datering in de Vroege Bronstijd over. Hij be-
schouwde de scherven van merendeels wijd gewonden wik-
keldraadpotten als gelijktijdig met die van late, ‘verwater-
de’ potbekertypen, vanwege een overeenkomstige versprei-
ding. De gedachte aan een relatie tussen WKD-aardewerk 
en standvoetbekers liet Van der Waals (1964b, 26) aanvan-
kelijk nog niet varen.
Hoewel een directe relatie tussen WKD en Nederlandse 
standvoetbekers vanwege het grote tijdverschil uitgesloten 
is, is dankzij het lange voortleven van Schnurkeramik in 
Noord-Duitsland, mogelijk nog gelijktijdig met Laat-KB, 
een relatie met late Schnurkeramik wel degelijk een optie 
(Lanting 2007/08, 82-85).

Lanting (1969b) besprak de wikkeldraadterminologie op-
nieuw en uitputtender dan Modderman had gedaan. Lan-
ting reserveerde de term ‘wikkeldraad’ voor indrukken met 
flexibele spil, en ‘prikkeldraad’ voor die met een harde 
kern. Hij werkte Moddermans gedachte aan vroege wikkel-
draadversierde bekers (fijne waar) en late wikkeldraadver-
sierde potten (grove waar) verder uit, en presenteerde een 
catalogus met een verspreidingskaart. Ook Lanting hield 

1 Die vermeende vroege contacten wekken vanuit het huidige perspectief 
misschien enige verbazing, maar waren destijds in een periode waarin 
de 14C-revolutie zich nog moest uitkristalliseren, vanuit typologisch 
oogpunt verdedigbaar.

2 Waterbolk baseerde zich voornamelijk op de late 14C-datering (GrN-
3036: 3260 ±70 BP) van het hoofdgraf van een grafheuvel te Noord-
Sleen waaronder een late WKD-scherf is aangetroffen. Of scherf en 
grafheuvel gelijktijdig zijn, is echter verre van zeker; zie Lanting 
1973, 223.
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rekening met een datering van het vroegste wikkeldraad-
versierde aardewerk in het Laat-Neolithicum, “parallel aan 
die van de Veluwse klokbekers” (ibidem, 198). Hij noemde 
onder andere een beker uit Mülheim met zowel kamspatel- 
als wikkeldraadindrukken (ibidem, 196).

Bakker (1970, 210-211) ging in op het verschil tussen de 
wikkeldraadindrukken met harde spil uit WKD en de op-
pervlakkig gezien daarop gelijkende pseudo-wikkeldraad-
lijnen op TRB-aardewerk, beter aan te duiden als dwars-
stempellijnen. Ook in TRB komen dichtomwonden echte 
wikkeldraadindrukken voor, maar volgens Bakker zijn deze 
kluwenindrukken (‘maggot impressions’) altijd gemaakt 
met behulp van touwstempels met een flexibele kern.3

Verlinde (1971, 32-33, 40-42) interpreteerde het eng-om-
wonden wikkeldraadversierde aardewerk als onderdeel van 
het Veluwse KB-nederzettingsaardewerk, mede omdat wik-
keldraadversierd aardewerk vaak samen met KB-aardewerk 
aangetroffen is.

In 1973 maakte Lanting geen onderscheid meer tussen 
wikkeldraad en prikkeldraad. Hij sprak alleen nog van eng- 
of dicht gewonden versus wijd gewonden wikkeldraadin-
drukken. In WKD was de starre spil het meest gebruikelijk. 
Flexibele spillen, altijd eng gewonden (Bakkers kluwenin-
drukken), zijn een vroeg kenmerk (Lanting 1973, 218).
Vervolgens toonde Lanting voor onze streken overtuigend 
aan dat sprake is geweest van continue ontwikkelingen van 
het Laat-Neolithicum naar de Vroege Bronstijd. Dat blijkt 
uit het grafritueel, de hamertypen, vuurstenen artefacten 
en eveneens uit het aardewerk. Lanting (1973, 218-219) 
stelde nadrukkelijker dan in zijn eerdere artikel dat in ons 
land, evenals in Engeland en Duitsland, het vroegste wik-
keldraadversierde aardewerk gezien moet worden als pro-
ducten van een late KB-groep; als een klokbekervariant 
waarbij in plaats van gladde spatels of kamspatels wikkel-
draadstempels gebruikt zijn.4

Verder presenteerde hij (ibidem, 220-221) karakteristieken 
van enerzijds het vroege, en anderzijds het late WKD-aar-
dewerk. Deze tweedeling was noodgedwongen nog steeds 
grotendeels gebaseerd op losse vondsten en dus in hoofd-
zaak op typologie. Daarbij nam Lanting afstand van de te 
ongenuanceerde gedachte, dat de grote potten per definitie 
laat zijn.
Voorts besprak Lanting de her en der los gevonden, an-
ders-dan-wikkeldraadversierde bekerpotten, behorend tot 
de Riesenbecher van het Bentheimer type. Destijds leek 
hem nog aannemelijk dat het merendeel uit de Vroege 
Bronstijd dateert (ibidem, 259, vergelijk 317). Ik kom later 
weer op deze bekerpotten terug.

Naderhand koos Lanting ervoor de periode waarin wikkel-
draadversiering werd toegepast, geheel gelijk te stellen met 
de Vroege Bronstijd “hoewel niet uitgesloten kan worden 
dat wikkeldraadaardewerk en laatste klokbekers in tijd 
overlappen” (Lanting & Van der Plicht 2001/02, 117, 153; 
zie ook Lanting & Mook 1977, 6).

De ideeën over het WKD-aardewerk van Louwe Kooijmans 
(1974, 210, 288-296, 309-310, 336, fig. 122) waren in grote 
lijnen vergelijkbaar met die van Lanting, maar zij bevatten 
een belangrijk nieuw element waarmee een driedeling in 
het WKD-aardewerk in beeld komt. De ook door anderen 
al veronderstelde overgangsfase met het jongste KB-aarde-
werk naast het oudste WKD-aardewerk, noemde Louwe 
Kooijmans Barbed Wire Beaker 1 (BWB1). Een gesloten 
vondstgroep uit de geul bij de nederzetting Molenaars-
graaf, met bijzondere kenmerken (die elders, voor zover al 
herkend, alleen op losse (nederzettings-) vondsten aanwe-
zig zijn), bestempelde hij als BWB2. Vervolgens hield hij 
rekening met een jongere fase, een overgangsfase naar 
HVS, die hij ook nog als BWB2 betitelde. Kenmerkend 
daarvoor zou “an impoverishment of decoration” kunnen 
zijn, zoals hij (ibidem, 296) die zag in Molenaarsgraaf-oc-
cupatiefase 3: “a local phenomenon or the characteristic of 
the phase directly before the HVS-urns. In any case we 
must assume that some of the decorated pottery, including 
that with BW decoration, from the settlement site belongs 
to this last phase”.5

Mij lijkt (minimaal) een driedeling in de WKD-fasering, 
met occupatiefase 2 van Molenaarsgraaf als typesite voor 
WKD2, inderdaad goed verdedigbaar. Ik gebruik dit ver-
der als uitgangspunt.
Ook Louwe Kooijmans (1974, 295-296) ging in op de Rie-
senbecher en met name op het Bentheimer type. Hij onder-
bouwde de toewijzing van dit type aan de Vroege Bronstijd 
door te wijzen op parallellen met materiaal uit Molenaars-
graaf (vergelijk Lanting 1973, 260).

Sindsdien zijn er nauwelijks publicaties verschenen waarin 
wezenlijk nieuwe inzichten of aanvullingen aangaande de 
WKD-typologie gepresenteerd zijn.
– Lanting & Van der Plicht (2001/02, 153-156) benadruk-
ten de al eerder opgemerkte regionale verschillen in de 
duur van de WKD-periode; de overgang naar de HVS-tra-
ditie vond in Zuid-en West-Nederland eerder plaats dan in 
Noord- en Oost-Nederland (zie Waterbolk 1964, 119, 121; 
Louwe Kooijmans 1974, 296).
– Drenth & Hogestijn (z.j., 54-55, 88, 126, 132) benadruk-
ten dat in het WKD-aardewerk zowel ‘half’ versierd als ‘to-
taal’ versierd aardewerk voorkomt, zoals dat eveneens het 
geval is in EGK en KB. Deze onloochenbare observatie 

3 Voor de vroege TRB-Westgroep geldt dit echter vermoedelijk niet. 
Hüde I levert voorbeelden van Wickelschnur-indrukken die aan Pre-
Drouwen te verbinden zijn. Deze lijken gemaakt te zijn met een stem-
pel met een dunne, starre spil (zie paragraaf 6.3.4).

4 Hoewel kamspatelindrukken meestal niet te verwisselen zijn met wik-
keldraadindrukken, is het incidenteel, zeker bij wat gesleten scherven, 
nog helemaal niet zo eenvoudig om beide uit elkaar te houden. Dit on-

derstreept hoe dicht het visuele effect dat met deze verschillende versie-
ringstechnieken bereikt wordt, bij elkaar kan liggen, en hoe verwant 
deze technieken zijn.

5 In een brief d.d. 05.01.1988 aan dr. J.A. Bakker naar aanleiding 
van mijn afstudeerscriptie (Ten Anscher 1987) duidde Louwe Kooij-
mans het met HVS-aardewerk gelijktijdige WKD aan als WKD3.
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staat aan de basis van hun tweesporenmodel (zie paragraaf 
9.1.1.4). Het verschaft, zoals eerder gezegd, een argument 
te meer voor culturele continuïteit vanaf in elk geval het 
Laat-Neolithicum tot in de Vroege Bronstijd. Hun sugges-
tie (ibidem, 88) dat een vroeg wikkeldraadversierd bekertje 
als dat van Garderen (Modderman 1955b, fig. 4:6) “een 
(rechtstreekse) derivaat is van een 2Ic-beker” lijkt mij ech-
ter chronologisch problematisch.
– Recentelijk heeft Lanting (2007/08) zich opnieuw met 
WKD bezig gehouden. Hij hield er rekening mee dat “op 
enige afstand ten oosten van de Nederlandse grens aarde-
werk met wikkeldraadversiering [zowel op bekers als op be-
kerpotten] al vroeger begon op te treden dan in Nederland, 
dus ten tijde van de late Klokbekercultuur in Nederland.” 
Daarbij constateerde hij dat dit met 14C-dateringen niet te 
onderbouwen valt (ibidem, 83, zie ook 97). Verder presen-
teerde hij een nieuw bekerpottenoverzicht (ibidem, fig. 24), 
dat ik in het kader van de potbekerdiscussie al uitgebreid 
besproken heb. Hierin heeft hij zijn eerdere gedachte aan 
een langdurige parallelle ontwikkeling van potbekers naast 
WKD-potten opgegeven (vergelijk Lanting 1973, fig. 18). 
In dit nieuwe bekerpottenoverzicht zijn tevens enkele 
WKD-potten chronologisch toegewezen.6

In hetzelfde artikel deed Lanting (2007/08, 92-97) een 
nieuw voorstel aangaande de bekerpotten van het Bent-
heimer type, hetgeen de WKD-discussie direct raakt.
Eerder was het beeld als volgt. Onder de bekerpotten van 
Bentheimer type (de term is van K.H. Jacob-Friesen) werd 
grove waar verstaan met een min of meer S-vormig profiel, 
al dan niet met een richel onder de rand, soms met gaatjes 
onder de rand, en met een uniforme versiering van gladde 
spatels, ovale, ronde of driehoekige indrukken of gepaarde 
of ongepaarde nagelindrukken (zie Lanting 1973, 259, die 
deze kenmerken uit de Riesenbecher-catalogus van Stegen 
(1954, 271-280) distilleerde).
Lanting (1973, 259) signaleerde destijds al dat een deel van 
deze Riesenbecher uit grove waar bestaat die gelijktijdig is 
met AOO en Vroeg-KB, maar het merendeel zou in de 
Vroege Bronstijd thuishoren. Het Bentheimer type is welis-
waar een heterogene categorie, maar had de laatste decen-
nia dus te onzent vooral een late, dat wil zeggen, een vroe-
ge-bronstijdconnotatie (zie ook Lehmann 1965, 27; Louwe 
Kooijmans 1974, 295-296).

Lantings nieuwe voorstel zet de zaak op zijn kop: “Op 
grond van een zeer klein aantal min of meer dateerbare 
vondsten, van het verspreidingspatroon en van typologi-
sche overwegingen lijkt het niet al te gewaagd om te stellen, 
dat de zgn. Riesenbecher von Bentheimer Typ de grote ne-
derzettingspotten van de AOO-groep en van de vroegste 
‘echte’ klokbekers zijn.” (Lanting 2007/08, 92, zie ook tab. 
6-7). Dit betreft zowel bekerpotten met als zonder richel 
onder de rand. Zoals eerder gezegd (zie paragraaf 8.2.1) is 
dit in enkele gevallen zeker gerechtvaardigd, maar in an-
dere gevallen ben ik niet overtuigd.7

Tot de bekerpotten die Lanting niet meer tot de Riesen-
becher von Bentheimer Typ rekende, behoort vanzelfspre-
kend de pot van Molenaarsgraaf en ander aardewerk dat 
duidelijk thuishoort in de vroegste fasen van de Vroege 
Bronstijd. Dergelijke bekerpotten met S-vormige profielen, 
soms met één of twee richels onder de rand, en geheel of 
gedeeltelijk versierd in één versieringstechniek (gepaarde of 
ongepaarde nagelindrukken, rechthoekige, driehoekige of 
ronde spatelindrukken), duid ik verder aan als ‘uniform- 
versierde WKD-bekerpotten’.

10.2 Nieuwe WKD-fasering

Als opmaat voor de bespreking van het WKD-aardewerk 
van P14 en om over criteria te kunnen beschikken voor de 
fasering ervan, geef ik hieronder eerst een ‘nieuw’ referen-
tiekader voor WKD1-3. Daarbij leun ik zwaar op Modder-
man, Lanting en vooral Louwe Kooijmans. Per fase noem 
ik de aardewerkkenmerken, waarbij gegevens uit de litera-
tuur (van voor 1995, met een enkele latere uitzondering) 
samengebracht zijn. Dit berust vooral op informatie die 
aangereikt is door Modderman (1955b), Lanting (1973) en 
Louwe Kooijmans (1974). Aan hen ontleen ik bovendien 
veel van de hieronder aangehaalde voorbeelden.

Met WKD1-3 zijn we er nog niet. Op basis van het WKD-
aardewerk van P14 (zie paragrafen 10.3-8), kan het beeld 
(vooral voor WKD3) verder aangescherpt worden (zie pa-
ragraaf 10.10), worden regionale verschillen in de duur van 
WKD duidelijker, en zijn aanvullende argumenten te geven 
voor een jongste fase, WKD4 (zie paragraaf 10.10.5).

6 Ik ben het oneens met de chronologische plaats die de potten van Bo-
cholt en Klijndijk in Lantings nieuwe bekerpottenoverzicht hebben ge-
kregen (zie Lanting 2007/08, resp. fig. 24:18 en 15). Klijndijk is 
mijns inziens te oud voorgesteld en moet op één lijn staan met potten 
19 en 20 (Angelslo en Garderen). Bocholt is volgens mij ouder en zou 
tussen pot 11 (Gütersloh-Pavenstädt) en pot 16 (Molenaarsgraaf) ge-
plaatst moeten worden. Deze correcties volgen uit de WKD-fasering 
zoals ik die in dit hoofdstuk voorstel.

7 Zo heb ik twijfels bij de (incomplete) richelpot van Pfungstadt, die 
volgens Lanting (2007/08, fig. 24:2) gelijktijdig zou zijn met AOO-
bekers of maritieme klokbekers. Het kelkvormige profiel, met (indien 
de stand van dit grote fragment juist is weergegeven) een rand die wij-
der is dan de grootste buikomvang, doet inderdaad denken aan dat 
van sommige bekers uit die periode. Echter, vanwege de afgeronde 
rand, de richel onder de rand en de ongelijkmatig verdeelde versiering 

(bepaald niet in de geest van de AOO-bekers) die maar tot even onder 
de grootste buikomvang reikt, zou deze pot ook gelijktijdig kunnen zijn 
met de potten van Echt (Bloemers 1973, 19, fig. 5) of Molenaarsgraaf 
(Louwe Kooijmans 1974, fig. 88), die de genoemde kenmerken even-
eens hebben. 
De bekerpot van Esperke (Stegen 1954, Abb. 3:2; beter afgebeeld in 
Jacob-Friesen 1959, Abb. 11) zou volgens Lanting (2007/08, tab. 6) 
ook een vroege pot zijn. Met zijn nonchalante versiering van gepaarde 
nagelindrukken over de hele potwand, dubbele richels onder de rand, 
en indrukken op de rand en met name ook vanwege zijn smalle en vrij 
hoge bodem, lijkt mij dit toch eerder een pot uit de Vroege Bronstijd. 
Mijns inziens is het dus terecht dat Louwe Kooijmans (1974, 296) 
juist deze richelpot opvoerde als een goede parallel voor de pot van 
Molenaarsgraaf.
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10.2.1 WKD1

Algemeen
In WKD1 kan het merendeel van het aardewerk uit Lan-
tings vroege fase geplaatst worden. Lantings fase 5 van de 
noordoostelijke klokbekergroep (Lanting 2007/08, 57, fig. 
14) en het jongste KB-aardewerk van de Midden-Neder-
landse klokbekergroep zijn ten minste gedeeltelijk gelijktij-
dig met, of liever gezegd, onderdeel van WKD1.

Betrouwbare, min of meer gesloten nederzettingscomplex-
en voor deze overgangsfase van KB naar WKD zijn er in 
feite niet. De enige redelijke kandidaat, Meteren-Boog C-
Noord (Schoneveld & Gehasse 2001) is geen gesloten com-
plex en niet zonder problemen, al liggen die niet zozeer op 
het aardewerk-typologische vlak (zie hieronder). Het beeld 
van het aardewerk is vooral opgebouwd uit min of meer 
losse vondsten en bekers uit (vermoedelijke) grafcontexten. 
Het hier voorgestelde gelijktijdige voorkomen van wikkel-
draadversierd aardewerk en andere aardewerktypen is voor 
een groot deel gebaseerd op deductie en daardoor hypothe-
tisch.

Voorbeelden
Het vroege wikkeldraadversierde aardewerk bestaat voor-
namelijk uit fijne waar die typologisch dicht bij late klokbe-
kers staat. Voorbeelden zijn de min of meer complete wik-
keldraadversierde bekers van Vasse, Gammelke, Weerselo, 
Wiesel, Garderen, Ermelose Heide, Nijmegen-Koolemans 
Beynenstraat, Oldenzaal-Schipleidelaan en Heek.8 De ge-
sloten vondst van de zeer nonchalant versierde bekertjes uit 
Ermelo-Groevenbeekse Heide hoort waarschijnlijk ofwel in 
laat WKD1, of in vroeg WKD2 thuis (Modderman 1959a, 
287, fig. 7; 1974, 12, fig. 3; Lanting 1973, 220).

De overige gelijktijdige, niet-wikkeldraadversierde bekers 
zijn alleen goed te herkennen als zij in vorm en versierings-
motieven anders-dan-wikkeldraadversierde varianten zijn 
van de vroegste wikkeldraadversierde bekers.9 Het betreft 
bijvoorbeeld de bekers van hunebed D40-Emmen, Speul-
de, Putten, Wekeromse Zand, Anlo-Schipborg, Diever, Drij-
ber, Uddelermeer, Querenstede, Ermelo-Houtdorperveld 
en Ermelose Heide.10 De bekertjes van Nijmegen-Ubberg-
se Veldweg en Varsseveld-Zwarte Moor (Elzinga 1964, 13, 
fig. 7a; Louwe Kooijmans 1973, 91, fig. 3) beschouw ik in na-
volging van Louwe Kooijmans ook als goede voorbeelden 
voor fijne WKD1-waar. Ik ben het dus oneens met Lanting 

die het potje van Varsseveld in zijn noordoostelijke KB-fase 
3 plaatste (Lanting 2007/08, 57, fig. 14:57).

Typologisch vroege voorbeelden van wikkeldraadversierde 
grove waar (bekerpotten), die dicht bij potbekers staan, zijn 
schaars. Te denken is aan potten uit Lanaken-Bessemer-
berg, Hulzen, Boeschoten, Speulde-‘t Keteltje en Güters-
loh-Pavenstädt.11 Tot deze fase behoort mogelijk ook al grove 
waar die niet meer op potbekers lijkt. Een voorbeeld kan 
het potfragment van Hoogeveen-Fluitenberg zijn (Prummel 
e.a. 2009, 144; fig. 15), al is een toewijzing aan (vroeg) 
WKD2 niet ondenkbaar.
De grove waar zal in WKD1 vermoedelijk nog voorname-
lijk uit potbekers en potbekerderivaten bestaan hebben, en 
een deel van de fijne waar uit late klokbekertypen.

Te Meteren-Boog C-Noord lijkt een nederzettingscomplex 
uit deze periode aanwezig te zijn. Op typologische gronden 
voldoet het aan de bovengenoemde verwachting. Van ver-
menging met duidelijk jonger of ouder aardewerk is hier 
ogenschijnlijk geen sprake. Het wikkeldraadversierde aar-
dewerk vertoont de hieronder gegeven WKD1-kenmerken. 
Er is daarnaast een voorbeeld voorhanden van een beker 
met S-profiel, gaatjes onder de rand, horizontale groeflij-
nen en zigzagzones, die een niet-wikkeldraadversierde vari-
ant is van de vroegste wikkeldraadversierde bekers. Voorts 
zijn er scherven met gepaarde vingerindrukken op fijne 
waar (bekers), zoals die ook af en toe in late KB-context 
gevonden zijn. Behalve scherven van late Veluwse klokbe-
kers zijn scherven van potbekers of potbekerderivaten aan-
wezig die nauwelijks variatie in de versieringsmotieven ver-
tonen (zie paragraaf 9.2.1.3). Tenslotte komen scherven 
voor van een mogelijk wat jongere bekerpot met wat slordig 
geplaatste, ongepaarde nagelindrukken (WKD2?) en van 
een andere bekerpot met ‘boonvormige’ indrukken (Ufkes 
2001a, 33-57, fig. 3.4-17).12

De verdere beschrijving is geheel toegespitst op het wikkel-
draadversierde aardewerk.

Vorm
In vorm is het vroege wikkeldraadversierde aardewerk even 
gevarieerd als late klokbekers: van brede, open vormen met 
rechte hals en relatief brede bodem tot potten met een zwak 
S-profiel en vaak een vrij smalle bodem met standvoet. 
Soms is de bodem concaaf (een ‘ziel’). Afgeschuinde ran-
den zijn bekend. Bierpul-achtige oren komen ook voor.

8 Modderman 1955b, fig. 4: 1-3, 6, 8; Lanting 1973, fig. 4, 16 (onder 
rechts); Deeben & Groenewoudt 1999, fig. 3; Voss 1967, 119, Taf. 
17:10.

9 Terwijl ik verwacht dat dergelijk aardewerk gelijktijdig kan zijn met 
het vroegste wikkeldraadversierde aardewerk, beschouwde Lanting 
(2007/08, 57) deze als “onmiskenbaar de voorlopers” van de vroege 
Wikkeldraadbekers in Noordoost-Nederland, dus als iets ouder aarde-
werk.

10 Van Giffen 1927, pl. 145:81; Modderman 1955b, fig. 4:9-11; Van 
der Waals 1962, fig. 22; Lanting 1973, fig. 4, 12, 14, 16 bovenste 
helft; Van Sprang 1993, fig. 57b, 79a.

11 Mariën 1952, fig. 134:6; Modderman 1955b, fig. 4:4; Lanting 1973, 
fig. 17b; Feenstra 1976, fig. 13; Lanting 2007/08, fig. 24:11.

12 De 14C-dateringen (van graan- en botmonsters) van Meteren-Boog 
C-Noord maken echter een klein voorbehoud noodzakelijk. Slechts 
twee ervan vallen in de periode waar het aardewerk op wijst. De ove-
rige zes dateringen zijn jonger en dateren vooral in de Midden-Brons-
tijd (Schoneveld 2001, 187; Lanting & Van der Plicht 2001/02, 
175). Hoewel dit niet in het aardewerk tot uitdrukking komt, zal Me-
teren-Boog C-Noord daarom tevens behoren tot de periferie van een 
jongere nederzetting die in de directe omgeving aangetoond is. Het is 
dus in strikte zin geen gesloten vondstcomplex voor WKD1.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

242

WIKKELDRAADAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 10

243

Versieringstechnieken
De vroege wikkeldraadversierde bekers zijn versierd met 
dicht omwonden, maar ook met minder dicht, maar meest-
al wel gelijkmatig omwonden en vaak fijne (krap 2 mm ho-
ge) wikkeldraadstempels. Niet zelden is de wikkeldraadver-
siering gecombineerd met nagelindrukken, en soms met 
gladde spatelindrukken. Gaatjes onder de rand zijn gebrui-
kelijk.

Plaats en uitvoering van de versiering
De versiering is dikwijls over de hele potwand te vinden, 
maar regelmatig blijft het laagste deel van de potten onver-
sierd. Kenmerkend is een opvallend zorgvuldig uitgevoerde 
versiering. De wikkeldraadindrukken zijn meestal nauwkeu-
rig (horizontaal) geplaatst en sluiten over het algemeen pre-
cies aan. De onderlinge verticale intervallen zijn (op fijne 
waar) meestal klein (ca. 5 mm). Bij grote wikkeldraadver-
sierde potten komt incidenteel versiering (nagellijnen) aan 
de binnenkant van de rand voor; een kenmerk dat tevens 
terug te vinden is op sommige (gelijktijdige) trompetpot-
bekers.13

Uitzonderingen op de regel komen voor. Ook op WKD1-
bekers is versiering soms nogal slordig uitgevoerd en zijn 
de verticale afstanden groter.14

Versieringsmotieven
De versieringsmotieven zijn in horizontale zones aange-
bracht. Vaak is er een alternering van versierde en onver-
sierde zones. Zones horizontale indrukken worden dikwijls 
afgewisseld door een of enkele zones zigzaggen op of boven 
de grootste buikomvang. Ook zones met opvallend korte, 
verticale indrukken, of schuine indrukken of indrukken in 
kruismotief komen voor, begrensd door horizontale wikkel-
draadindrukken. Zones met wikkeldraadversiering worden 
soms afgewisseld door zones met gepaarde nagelindrukken 
of losse verticaal geplaatste nagel- of gladde spatelindruk-
ken.

Technologische aspecten
Het aardewerk kan behalve dunwandig, ook betrekkelijk 
dikwandig zijn (5 tot 9 mm). Een aantal bekers bevat 
kwartsmagering. Ook andere soorten magering en mage-
ringscombinaties zoals die in KB-aardewerk optreden, zijn 
te verwachten. Rollenopbouw met N- en Z-voegen is aan-
nemelijk.

10.2.2 WKD2

Algemeen
Deze fase is gedefinieerd op een deel van het aardewerk van 
slechts één vindplaats, Molenaarsgraaf (Louwe Kooijmans 
1974), zie hieronder. Molenaarsgraaf verschaft inzicht in 
het overige gelijktijdige aardewerk dat naast het wikkel-
draadversierde aardewerk werd vervaardigd. Daartoe be-
horen blijkbaar geen klokbekers, potbekers of late potbe-
kerderivaten meer. Maar het verschil met vondstcomplexen 
als Anlo (en P14-lagencomplex B) is opvallend, zodat Mo-
lenaarsgraaf een goede typesite vormt.

Voorbeelden
De typesite voor WKD2 is Molenaarsgraaf-occupatiefase 2 
(Louwe Kooijmans 1974, 209-228, 276, 288-290, 292-296, 
fig. 81-88, tab. 16-19). Een gesloten aardewerkvondstgroep 
uit deze fase is afkomstig uit de geul bij deze nederzetting.15 
Een klein deel van de scherven is met wikkeldraadstempels 
versierd. Zij onderscheiden zich in overige kenmerken niet 
van de andere scherven uit de geul, die afkomstig zijn van 
onversierde en uniform-versierde WKD-bekerpotten.16 Ver-
gelijkbaar aardewerk van het nederzettingsterrein zelf vult 
het beeld aan. Het aardewerk uit Molenaarsgraaf-occupa-
tiefase 3 is identiek aan dat uit occupatiefase 2, alleen zou 
het aandeel onversierd aardewerk, in occupatiefase 2 heel 
gering, nu aanmerkelijk groter zijn, zie hieronder. Ook oc-
cupatiefase 3 behoort tot WKD2.
Louwe Kooijmans (1974, 290, fig. 122) nam aan dat Mole-
naarsgraaf-occupatiefase 2 gelijktijdig zou zijn met WKD-
aardewerk uit Anlo en Velsen-Stationsweg. Dat aardewerk 
is echter (deels) jonger en behoort tot WKD3.17

Te Molenaarsgraaf ontbreekt die WKD3-fase (mogelijk af-
gezien van een geïsoleerd vondstcomplexje, zie paragraaf 
10.2.3 en noot 21).

Lanting (1973, 259-260) en Louwe Kooijmans (1974, 295-
296) gaven voorbeelden van min of meer complete, uni-
form-versierde bekerpotten die in deze fase thuis zullen 
horen (vergelijk echter Lanting 2007/08, 92-97, en zie pa-
ragraaf 8.2.1). Richelpotten als die van Echt (Bloemers 
1973, 19, fig. 5) en Niel-bij-As-Ruwmortelsheide (in open 
associatie met een onversierde randscherf met richel; 
Claassen 1974, fig. 18) zijn typologisch net iets ouder: de 
versiering is niet uniform, maar bestaat uit gepaarde en on-

13 Lanting 1973, 256, zie ook Lanting 1973, fig. 17b; voor trompetbekers 
zie Mariën 1952, fig. 134:7; Lanting 2007/08, fig. 24:12.

14 Een voorbeeld is de eerder genoemde WKD-beker uit Nijmegen-Koole-
mans Beynenstraat (Lanting 1973, 248, fig. 16). Deze heeft een een-
voudige versiering, op de hals en de grootste buikomvang, van enkele 
omlopende lijnen die met een wikkeldraadstempel gezet zijn. De aan-
sluitingen zijn onnauwkeurig en de verticale afstand tussen de lijnen is 
vrij groot. Ondanks deze wat jonger aandoende versiering hoort deze 
beker vanwege de gedrongen vorm en de cilindrische hals (zoals bij een 
late Veluwse klokbeker) waarschijnlijk toch nog in WKD1 thuis.

15 Een diep in de geul gevonden pot bracht Louwe Kooijmans (1974, 
223, 258-260, fig. 88) in verband met graf II. Zodoende werd deze 
pot geplaatst in Molenaarsgraaf-occupatiefase 1/2, in WKD1 (ibi-
dem, fig. 122). Deze pot onderscheidt zich echter niet van het aarde-

werk uit occupatiefase 2 en kan net zo goed een vroeg WKD2-voor-
beeld zijn.

16 De bekerpotten van Molenaarsgraaf zijn (vaak) kleiner dan de van 
elders bekende, geïsoleerd gevonden uniform versierde bekerpotten 
(Louwe Kooijmans 1974, 295). Voor dergelijke uniform versierde 
bekerpotten zal dan ook hetzelfde gelden als voor potbekers (zie para-
graaf 9.5): de los gevonden exemplaren, niet voor niets als Riesenbe-
cher aangeduid, zijn wat hun grootte betreft niet representatief voor de 
contemporaine bekerpotten uit nederzettingscontext.

17 Louwe Kooijmans (1974, 290) veronderstelde gelijktijdigheid met 
Anlo en Velsen op grond van het voorkomen van wijd-gewonden wik-
keldraadindrukken in beide vindplaatsen. Deze globale aanwijzing 
maakt echter alleen duidelijk dat noch Molenaarsgraaf-occupatiefase 
2, noch de genoemde vindplaatsen vroege WKD-complexen zijn. Dit 
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gepaarde nagelindrukken, en het versieringsmotief verschilt 
per potzone. In dat laatste opzicht staan zij dus nog dicht bij 
late potbekers. Daarom duid ik ze aan als potbekerderiva-
ten. De richel en het onversierde laagste potdeel zijn ander-
zijds kenmerken die algemeen zijn bij het anders-dan-wik-
keldraadversierde WKD2-aardewerk. Een datering vroeg 
in WKD2 (of laat in WKD1) ligt voor genoemde potten op 
typologische gronden voor de hand.

Wikkeldraadversierde grafvondsten uit deze fase zijn ver-
moedelijk de twee bekertjes van Emmerhout-tumulus III, 
geassocieerd met een Scandinavische dolk type II, en een 
omgekeerd gevonden bekertje uit een grafheuvel nabij Gas-
teren.18

Contemporain aardewerk is verder bijvoorbeeld tussen het 
nederzettingsmateriaal uit Meteren-De Bogen aan te tref-
fen (Ufkes & Bloo 2002, fig. 4.33, 4.46-58).

Vorm
Meer of minder uitgesproken S-profielen zijn gebruikelijk. 
De bodems kunnen smal, dik en concaaf zijn, of breed en 
vlak. Richels onder de rand komen vrij veel voor. Zeldza-
mer zijn dubbele richels. Bierpul-achtige handgrepen lijken 
ook nog voor te komen.

Versierd versus onversierd aardewerk
In occupatiefase 2 te Molenaarsgraaf zou slechts 10% van 
het aardewerk onversierd zijn, maar in occupatiefase 3 zou 
het aandeel onversierd aardewerk 80-90% bedragen (Lou-
we Kooijmans 1974, 227). Voor occupatiefase 3 bestaat ech-
ter maar een heel kleine gesloten vondst, uit de hoogste 
geulvulling (ibidem, 223). Het gaat om drie versierde 
scherven: één met ovale (nagel-?) indrukken en groeflijnen 
(zeer gesleten, en daarom eerder een oudere scherf, uit oc-
cupatiefase 1), een tweede scherf met een groeflijn en een 
derde met ovale indrukken. De vier onversierde scherven 
(een randscherf, een bodemfragment met een lichte stand-
voet, een richelfragment en een oorplug) zijn afkomstig van 
potgedeelten die ook bij versierde potten niet zelden onver-
sierd blijven. Op basis van deze scherven is het wat voorba-
rig te concluderen dat in occupatiefase 3 versierd aarde-
werk zo zeldzaam is. Het lijkt mij dan ook beter verdedig-
baar de onversierde scherven van het nederzettingsterrein 
niet in overgrote meerderheid aan occupatiefase 3 te ver-
binden, zoals Louwe Kooijmans (1974, 227) deed, maar 
aan zowel occupatiefase 2 als aan occupatiefase 3. 

Hoewel ik dus zeker niet overtuigd ben van een grotendeels 
onversierde WKD-aardewerkfase te Molenaarsgraaf, is 
Louwe Kooijmans’ gedachte aan zo’n fase voorafgaand aan 
HVS op zich aantrekkelijk. Ik zie hier goede aanwijzingen 
voor in het noordoostelijke deel van het land (zie paragraaf 
10.10.4).

Versieringtechnieken
Het aardewerk is versierd met hetzij (meestal gepaarde) na-
gel- en vingertopindrukken, hetzij indrukken van een botje, 
rietje of twijgje. Sommige scherven bezitten groeflijnen. 
Versiering met gaatjes is vrij gebruikelijk. Een minderheid 
(slechts ca. 15% van de scherven uit de geul van Mole-
naarsgraaf) is wikkeldraadversierd. De gebruikte wikkel-
draadstempels waren bij uitzondering zeer fijn (ca. 2 mm 
hoog) maar meestal wat grover (2-4 mm hoog), gelijkmatig 
omwikkeld, en over het algemeen niet zeer dicht omwon-
den.

Versieringsmotieven, plaats en uitvoering van de versiering
Vaak is de hele pot, op het laagste gedeelte na, vlakdekkend 
versierd in dezelfde versieringstechniek. De afzonderlijke 
indrukken zijn geplaatst in min of meer horizontale rijen. 
Deze uniforme versiering op het potoppervlak is alleen bij 
het wikkeldraadversierde aardewerk soms verlevendigd door 
een afwisseling van horizontale lijnen met horizontale zig-
zaggen. Alle versieringstechnieken kunnen gecombineerd 
zijn met gaatjes onder de rand. Het hoogste deel onder de 
rand kan ook onversierd blijven. Soms zijn op de rand lood-
recht geplaatste nagelindrukken aangebracht.
Bij het wikkeldraadversierde aardewerk sluiten de stempel-
indrukken niet altijd nauwkeurig op elkaar aan. De verti-
cale afstand tussen de wikkeldraadindrukken is meestal ca. 
1 cm of minder en vaak onregelmatig.

Technologische aspecten
De wanddikte varieert tussen 6 en 14 mm – de wikkeldraad-
versierde scherven zijn 6 tot 10 mm dik. De magering be-
staat uit chamotte en steengruis. De potten zijn opgebouwd 
uit rollen met N- of Z-voegen.

Verschillen met WKD1
Een kenmerkend verschil met WKD1 is de afwezigheid van 
de KB-component: geen klokbekers of kamspatelindruk-
ken. Potbekers en potbekerderivaten ontbreken en zijn ver-
vangen door niet-gezoneerde uniforme versiering, al dan 
niet met richel. Verder valt een tendens naar vergroving op 

neemt niet weg dat de verschillen tussen Molenaarsgraaf en Anlo in 
feite groot zijn en tegen gelijktijdigheid pleiten.
In de kuilen van Anlo is WKD-aardewerk gevonden dat versierd is 
met verticale rijen van horizontale wikkeldraadindrukken (Waterbolk 
1960, fig. 29). Dit is een jonger WKD-kenmerk, ook volgens Louwe 
Kooijmans (1974, 290), dat in Molenaarsgraaf niet voorkomt. Voorts 
is de te Anlo regelmatig vastgestelde versiering op de binnenkant van 
de rand (haaks geplaatste wikkeldraadindrukken, zigzaggen, al dan 
niet in combinatie met omlopende touwindrukken), in Molenaarsgraaf 
afwezig. Bovendien is het potoppervlak van het aardewerk uit de An-
lose kuilen uitsluitend wikkeldraadversierd, terwijl in Molenaarsgraaf 
het wikkeldraadversierde aardewerk ten opzichte van anders versierd 

aardewerk maar een kleine minderheid vormt. Tenslotte ontbreken in 
Anlo doorboringen onder de rand en de richels, die te Molenaarsgraaf 
veel voorkomen. Anlo behoort tot WKD3.
In het ongepubliceerde WKD-aardewerk van Velsen-Stationsweg (of 
Velsen-Noordzeekanaal) zijn onder meer een scherf met touwversie-
ring op de rand en ook andere scherven aanwezig, die jonger zijn dan 
het materiaal van Molenaarsgraaf en als WKD3 aan te merken zijn 
(eigen observatie). Waarschijnlijk bevat deze vondstgroep materiaal 
uit zowel WKD2 als WKD3.

18 Lanting 1969a, fig. 4; Bloemers 1968, Abb. 6; Lanting 1973, fig. 2-
3; Lanting & Van der Plicht 2001/02, 152.
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binnen het wikkeldraadversierde aardewerk. De gebruikte 
stempels zijn dikwijls minder fijn (hoger dan 2 mm) en wij-
der omwonden dan in WKD1, de verticale afstand is groter 
en vaak niet constant. De decoratieschema’s zijn minder 
afwisselend en minder zorgvuldig uitgevoerd. Afgezien van 
gaatjes onder de rand zijn combinaties van verschillende 
versieringstechnieken op één pot afwezig.

10.2.3 WKD3

Algemeen
Met de beschrijving van het late WKD-aardewerk van Lan-
ting (1973) is het WKD3-aardewerk al aardig gekenschetst. 
Deze fase bestaat uit materiaal dat duidelijk jonger is dan 
dat van Molenaarsgraaf-occupatiefase 2 en 3.

Voorbeelden
Een indruk kan worden verkregen uit de vele losse vondsten 
en vele nederzettingsvondsten. WKD3-aardewerk komt in-
cidenteel in grafcontext voor, maar niet als bijgaven. Min of 
meer gesloten vondstgroepen zijn zeer zeldzaam en, voor 
zover voorhanden, klein.

WKD3-voorbeelden zijn de individuele vondsten uit Itter-
voort-Santfort (een duidelijk voorbeeld uit Zuid-Nederland, 
waar goede voorbeelden zeldzaam zijn), Ermelo, tumulus 
II en V, Apeldoorn-Meerveld (door Modderman als ‘Gar-
deren’ aangeduid), Ommen-Stegerse Veld, Norg-De Vled-
ders, Annertol-Schuilingsoord, tumulus III (periode 2), 
Angelslo, Oudemolen, tumulus 12, en Klijndijk.19

Een deel van de nederzettingsvondsten van bijvoorbeeld 
Anlo-Schipborg, Speulde-’t Keteltje, Gennep-site F en 
Rhenen-Remmerden is aan WKD3 toe te schrijven.20 Min 
of meer gesloten vondstgroepen (vanwege de afwezigheid 
van typologisch ouder WKD-aardewerk) zijn vondstcom-
plexen als Margijnen Enk en de kuilinhouden van Anlo 
(Modderman 1955a, 23-24, fig. 3; Waterbolk 1960, 72-75, 
fig. 29, 30 bovenste helft). Mogelijk dateren enkele scher-
ven te Molenaarsgraaf, aangetroffen in een ondiepe (haard-) 
kuil, eveneens uit (laat) WKD3 (vergelijk Louwe Kooijmans 
1974, 193-194, fig. 70), al is deze interpretatie niet zonder 
problemen (zie paragraaf 10.10.3).21

Vorm
Kenmerkend zijn vrij grote potten met een eivormig li-
chaam, een korte uitstaande hals en een meestal smalle, 
vaak dikke, aan de binnenkant concave bodem. Soms is de 
bodem ook aan de onderkant (licht) concaaf, wat een stand-
ring-achtig effect kan geven. Richels, en incidenteel dub-
bele richels, komen voor.

Versierd versus onversierd aardewerk
Het aardewerk uit de kuilen van Anlo is (voornamelijk?) 
versierd. Een meerderheid aan onversierde potten is in 
WKD3-complexen vooralsnog niet overtuigend aange-
toond. Een vondstcomplex waarin dat overduidelijk wel het 
geval is (Gasteren), beschouw ik als jonger dan WKD3 (zie 
paragraaf 10.10.4).

Versieringstechnieken
Indrukken van wijd en soms ongelijkmatig omwonden, vrij 
grove (2-4 mm hoge) wikkeldraadstempels komen het meest 
voor. Ook zijn indrukken van dicht omwonden stempels be-
kend. Touwindrukken zijn vrij gebruikelijk maar aan een 
specifieke plaats gebonden; op de rand of op de binnenkant 
ervan.
Andere versieringstechnieken zijn smalle groeflijnen (spo-
radisch; in plaats van wikkeldraadindrukken), een brede 
groef (sporadisch; alleen onder de rand) en (vrij vaak) gaat-
jes of diepe ronde indrukken onder de rand met dikwijls 
erachter een Lochbuckel. Nagelindrukken lijken nauwelijks 
toegepast te zijn, maar mogelijk is deze gevolgtrekking te 
voorbarig.

Uitvoering van de versiering
De versiering maakt meestal een nonchalante indruk. De 
wikkeldraadindrukken zijn over het algemeen slordig ge-
plaatst en sluiten niet of niet nauwkeurig aan; dikwijls staan 
zij onderling ver uit elkaar, op onregelmatige afstanden.

Versieringsmotieven op de buitenkant
Een horizontale rij gaatjes of diepe ronde indrukken onder 
de rand komt soms voor. Gebruikelijk is een meer of min-
der dichte, vlakdekkende versiering van horizontale en/of 
hellende wikkeldraadindrukken, soms direct onder de rand 
maar meestal pas vanaf de halsknik tot een eindje boven de 

19 Schreurs & Theunissen z.j., 85-90, afb. 5-6; Modderman 1954, fig. 
9; 1955b, fig. 1:1-2, 4; Waterbolk 1959, 199, fig. 6-7; Butler, Lan-
ting & Van der Waals 1972, fig. 9; Lanting 1973, 221, 226, fig. 1, 
fig. 5; Lanting 2007/08, fig. 24:15 (vergelijk Van der Sanden 1997, 
138, fig. 6f).

20 Van der Waals 1962, 236-239, fig. 25; Feenstra 1975, 180-181, afb. 
12 rechtsboven, 14, 20; Deeben & Groenewoudt 1999, 73, fig. 14; 
Bloo 2001, 37, 39, 41, 43, fig. 30, 34.

21 Drs. E. Drenth wees mij op dit vondstcomplexje van Molenaarsgraaf, 
dat ik over het hoofd had gezien, en op de mogelijk onjuiste interpreta-
tie van Louwe Kooijmans. Ik ben het met Drenth eens dat dit geen 
overtuigend Midden-Bronstijdaardewerk is. Gaatjes onder de rand 
komen bij zeker aardewerk in de HVS-traditie niet voor. De meest 
voor de hand liggende interpretatie is dan WKD3-aardewerk. De dik-
ke, afgeronde randen met een rij gaatjes en een wat dunner uitlopende, 
uitbuigende rand zijn in WKD3 niet ongebruikelijk. Er zijn wat on-

versierde bodemscherven gevonden, waar verder niet veel aan te zien 
is, maar die een WKD3-datering niet weerspreken, en twee versierde 
scherven “with a few coarse, shallow impressions”. Afgaande op Lou-
we Kooijmans (1974, fig. 70) zouden het gesleten indrukken van een 
wikkeldraadstempel kunnen zijn. De magering is, voor zover zicht-
baar, kwarts en chamotte, wat een gebruikelijke mageringskeuze is in 
WKD3, al is de geringe hoeveelheid minder typisch. De makelij deed 
Louwe Kooijmans (ibidem, 194) aan Midden-Bronstijd (DKS-aar-
dewerk) denken, een gedachte die hij bevestigd zag in de bijbehorende 
houtskooldatering: 3350 ±35 BP (GrN-5177). De datering is voor 
laat WKD3 aan de jonge kant, maar niet onmogelijk. Dat laat WKD-
aardewerk in makelij soms sterk doet denken aan aardewerk uit de 
Midden-Bronstijd, en van opvallend slechte kwaliteit kan zijn, is ook 
door andere auteurs opgemerkt (zie bijvoorbeeld Waterbolk 1960, 74; 
Van der Waals 1962, 237; Harsema 1980, 181).
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bodem. Af en toe zijn horizontale wikkeldraadindrukken 
in verticale rijen (in kolommen) gerangschikt. Zigzag- en 
ruit(?)-motieven en verticale indrukken in een horizontale 
(schouder-) zone lijken vrij uitzonderlijk.

Versieringsmotieven op de binnenkant van de rand en op de 
rand
Dikwijls is versiering aan te treffen op de binnenkant van 
de rand/hals. Vaak bestaat die uit wikkeldraadindrukken, 
verticaal of in zigzaggen gezet. Ook één of meer horizontale 
touwindrukken aan de binnenkant van de rand/hals zijn 
gebruikelijk. Groeven zijn daar zeldzaam. Touw- of wikkel-
draadindrukken op de rand komen regelmatig voor. Zij zijn 
in de lengterichting aangebracht of (alleen in het geval van 
wikkeldraadindrukken) dwars of schuin op de rand. Zeld-
zaam zijn ronde indrukken op de rand.

Technologische aspecten
Het aardewerk is over het algemeen dikwandig. Het is vaak 
sterk en grof gemagerd met kwarts, graniet en/of chamotte. 
Soms is WKD3-aardewerk zeer bros en van slechte makelij, 
waardoor het aan Midden-Bronstijdaardewerk doet den-
ken.

Verschillen met WKD2
In het geval van een enkele losse wikkeldraadversierde 
scherf is een toewijzing aan hetzij WKD2, hetzij WKD3 
vaak niet mogelijk. Bij grotere vondstgroepen is het onder-

scheid wel te maken. Vergeleken met het WKD2-aarde-
werk is het WKD3-aardewerk grover van makelij. Oren zijn 
in WKD3 afwezig. De versieringsmotieven zijn eenvoudi-
ger. Zonering speelt in de versiering zo goed als geen rol 
meer. Groeflijnen en nagelindrukken zijn veel schaarser.

In WKD3 verschijnt een versieringstechniek die in WKD2 
ontbreekt: touwindrukken (los van het wikkeldraadstem-
pel). Een diagnostisch criterium voor WKD3 is tevens de 
touw- of wikkeldraadversiering op de rand en aan de bin-
nenkant ervan. Voorts zijn wikkeldraadindrukken die geor-
dend zijn in verticale kolommen, en ‘losse’ indrukken op 
grote onderlinge (verticale) afstand goede aanwijzingen 
voor een WKD3-datering. Dit geldt ook voor diepe ronde 
indrukken onder de rand, eventueel met Lochbuckel daar-
achter.

10.3 Het WKD-aardewerk van P14

Op P14 is WKD1-, WKD2- en WKD3-aardewerk aange-
troffen. Figuren 10.1-3 tonen de verspreiding van de scher-
ven per fase, waarbij WKD3 is onderverdeeld in vroeg 
WKD3 (uit lagencomplex A2, zie verder) en het latere aar-
dewerk uit deze fase.

Eenduidig herkenbare WKD1- en vooral WKD2-scherven 
zijn schaars. Van het aardewerk uit die vroegste fasen zijn 
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2

Fig. 10.1 – Verspreiding van de scherven van WKD1- en WKD2-aardewerk.
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Fig. 10.2 – Verspreiding van de scherven van vroeg WKD3-aardewerk.

Fig. 10.3 – Verspreiding van de scherven van laat WKD3-aardewerk.
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de anders-dan-wikkeldraadversierde component en de on-
versierde component over het algemeen niet betrouwbaar 
te identificeren omdat de betreffende grondlagen veel ma-
teriaal bevatten dat ouder is. Aardewerk met bijvoorbeeld 
nagelindrukken en groeflijnen is behalve aan WKD1 of -2, 
ook aan KB toe te schrijven. Een deel van het WKD1-ma-
teriaal is gevonden in lagen waarin WKD2-aardewerk ont-
breekt.

Het WKD3-aardewerk is omvangrijk. Het vormt de groot-
ste WKD-vondstgroep die tot op heden gepubliceerd is. 
Het merendeel van de WKD3-component is lithostratigra-
fisch eenvoudig te scheiden van het oudere WKD-aarde-
werk. Het is aangetroffen in grondlagen die niet of nauwe-
lijks gecontamineerd zijn met oudere scherven. In tegen-
stelling tot het WKD1- en WKD2-aardewerk is daardoor 
het WKD3-materiaal wel compleet herkenbaar.
De met de verschillende WKD-fasen geassocieerde 14C-
dateringen van P14 passen goed in het algemene typochro-
nologische beeld.

Dat het WKD-aardewerk van P14 in verschillende lithostra-
tigrafische eenheden is aangetroffen, is een zeer zeldzame 
omstandigheid. Het biedt de gelegenheid tot gedetailleerde 
typochronologische observaties. Dit vereist wel een bena-
dering die op het eerste gezicht misschien wat overdreven 
pietepeuterig aandoet.

Na de presentatie van de verschillende lagencomplexen 
waarin het WKD-aardewerk gevonden is, en na het identi-
ficeren van de WKD-scherven die uit hun oorspronkelijke 
lithostratigrafische context verplaatst zijn, bespreek ik het 
WKD-aardewerk van P14 in chronologische volgorde.

Tot slot volgen de conclusies aangaande bewoning/gebruik 
van P14, een discussie over de betekenis en consequenties 
van het WKD-aardewerk van P14 voor de algemene WKD-
fasering, en een dateringsvoorstel voor de WKD-fasen.

10.4 Fasetoewijzingen: lagencomplexen A en B en 
hun oorspronkelijke inhoud

Al bij oppervlakkige beschouwing van het wikkeldraadver-
sierde aardewerk van P14 is duidelijk dat zowel typologisch 
oude als jonge scherven aanwezig zijn. Nadere bestudering 
leert dat dit typologische onderscheid grotendeels samen-
valt met een grove tweedeling in de lithostratigrafie: lagen-
complexen A en B.

Lagencomplex A: Het WKD1- en -2-aardewerk is hoofdza-
kelijk uit oudere eenheden dan de Cardiumklei afkomstig: 
uit het dekzand, de Akkerlaag, de Detritusgyttja-2 (DG2), 
de Erosielagen-1 en -2 (Ero1 en Ero2) en de Cardiumdetri-
tus. Deze gezamenlijke grondlagen zijn verder aangeduid 
als lagencomplex A.

Lagencomplex B: Verreweg het meeste WKD3-aardewerk is 
afkomstig uit de Cardiumklei, de Cardiumgyttja en de De-
tritusgyttja-3 (DG3). Deze eenheden vormen samen lagen-
complex B.

Straks zal het zinvol blijken te zijn om beide lagencomplex-
en verder op te splitsen, maar voorlopig maakt dit het toch 
al ingewikkelde verhaal onnodig gecompliceerd. Figuur 10.4 
illustreert de grove tweedeling in lagencomplexen A en B. 
In deze figuur zijn alle WKD-scherven uit het oostelijke 
deel van wp. 87-1 geprojecteerd in het zuidprofiel, in de li-
thostratigrafische eenheid waaruit zij afkomstig zijn. Om-
wille van overzichtelijkheid zijn de meeste van de 61 scher-
ven van pot 20 weggelaten, evenals de scherven uit andere 
perioden. De potnummers corresponderen met die van de 
aardewerktekeningen.

De WKD1- en WKD2-scherven lagen met een enkele uit-
zondering in lagencomplex A. De meeste WKD3-scherven 
bevonden zich in lagencomplex B. Scherven van potten 10, 
16, 20 en 41 kwamen in beide lagencomplexen voor, het-

8

10

12

16

20

-3,00

-3,50

-2,50

-4,00

-4,50

vak 30 29 28 27 26 25

m NAP

Fig. 10.4 – WKD-aardewerk uit wp. 87-1, geprojecteerd op het zuidprofiel.
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geen wijst op postdepositionele verplaatsingen. Op zulke 
verplaatsingen die het beeld enigszins vertroebelen, ga ik 
hieronder nader in.
De belangrijkste complicerende factor is echter dat een een-
duidige toewijzing aan een fase (een archeologische con-
structie) soms lastig is, omdat de typochronologische ont-
wikkeling van het WKD-aardewerk een geleidelijk proces 
is geweest. Verder zou het natuurlijk wel erg onwaarschijn-
lijk zijn als de verschillende aardewerkfasen precies samen-
vallen met de verschillende lagencomplexen. Dit is dan ook 
niet het geval (zie paragraaf 10.5).
Voor de absolute datering van de WKD-fasen is het overi-
gens jammer dat de meest relevante lithostratigrafische 
eenheden (Ero2, Cardiumdetritus, Cardiumklei, Cardium-
gyttja, DG3) slechts bij benadering te dateren zijn.

Verstoringen door postdepositionele processen
Het drenken van vee in de natte oeverzone en andere acti-
viteiten gedurende WKD3 hebben geleid tot veel vermen-
ging en vertrapping. Dit betreft niet alleen de Cardiumklei, 
de Cardiumgyttja en de DG3, de grondlagen binnen lagen-
complex B, maar ook de Ero2, direct onder lagencomplex 
B gelegen als onderdeel van lagencomplex A. Hierdoor kan 
gemakkelijk WKD3-materiaal vanuit lagencomplex B in la-
gencomplex A geraakt zijn.
Omgekeerd kan WKD1- en WKD2-aardewerk uit lagen-
complex A in lagencomplex B terechtgekomen zijn, bijvoor-
beeld vastgekleefd aan, en meegetrokken met bemodderde 
runderhoeven, of uitgeschopt van hoger op de helling.
Daarnaast is sprake geweest van erosie van oudere grond-
lagen in de oeverzone van de Vecht en in de geul zelf, direct 
voorafgaand aan de sedimentatie van de Cardiumdetritus en 
ook nog nadat de sedimentatie van de Cardiumklei al was 
begonnen. Hierdoor kunnen oudere WKD-scherven ver-
spoeld en in jongere afzettingen terechtgekomen zijn.
Vanwege de bovengenoemde postdepositionele processen is 
het niet meer dan logisch dat sommige scherven uit lagen-
complex B verplaatste WKD1- of WKD2-scherven zullen 

zijn, en omgekeerd, dat WKD3-scherven in lagencomplex 
A kunnen voorkomen. Dit is soms te bewijzen dankzij aan-
gekoekt sediment dat wel in het ene, maar niet in het ander 
lagencomplex voorkomt, zie hieronder.

Om het aardewerk in de juiste context te kunnen presente-
ren, moeten eerst de scherven geïdentificeerd worden die 
uit hun oorspronkelijke lagencomplex verplaatst zijn. Om te 
bepalen wat de oorspronkelijke lithostratigrafische context 
was van een pot met zowel scherven in lagencomplex A als 
in lagencomplex B, maak ik naast typologische en techno-
logische aanwijzingen vooral gebruik van een numeriek 
hulpmiddel, het ‘potpiekprincipe’ (zie paragraaf 14.1.2).

Te oude WKD-scherven in lagencomplex B
In te jonge context, in lagencomplex B, zijn 15 scherven van 
vier oudere potten (10, 16, 18 en 20) gevonden. Van drie 
van deze vier potten is de meerderheid van de scherven in 
lagencomplex A gevonden. De resterende pot (18) is slechts 
met een enkele scherf vertegenwoordigd.
– Eén van de tien scherven van pot 10 en één van de acht 

van pot 16 zijn in de DG3 gevonden. De overige komen 
uit lagencomplex A (zie fig. 10.4). Op beide scherven zat 
aangekoekt zand. Zand is niet aan lagencomplex B te 
verbinden, wel aan lagencomplex A. Ook deze twee 
scherven moeten dus aanvankelijk in lagencomplex A 
gelegen hebben, waar tevens de betreffende potpieken 
op wijzen.

– De enige scherf van pot 18 is in de Cardiumklei aange-
troffen. De scherf is voor aardewerk uit lagencomplex B 
opvallend dunwandig. De zandmagering komt verder in 
lagencomplex B niet voor. Hetzelfde geldt voor het zig-
zagmotief op de schouderzone. De (lichte) verwering is 
een bijkomend (maar geen doorslaggevend) argument 
om deze scherf als een verspoelde, oudere WKD-scherf 
te beschouwen. De combinatie van kenmerken maakt 
aannemelijk dat deze scherf aanvankelijk in lagencom-
plex A lag.
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– Van de onversierde WKD-pot 20 zijn 49 van de 61 
scherven in lagencomplex A gevonden en de overige 12 
in de DG3. Vanwege de potpiek in lagencomplex A mag 
aangenomen worden dat ook die 12 scherven oorspron-
kelijk in lagencomplex A gelegen hebben.

Deze vier potten worden verder onder lagencomplex A be-
schreven onder de bijbehorende WKD-fase.

WKD-scherven uit een menglaag
In een menglaag (zie paragraaf 14.3.10), bestaande uit Car-
diumklei, Cardiumgyttja en DG3 (lagencomplex B) ver-
mengd met Ero2 (lagencomplex A), zijn 30 WKD-scherven 
gevonden, afkomstig van vier potten (19, 44, 48 en 64). 
Desondanks zijn deze scherven redelijk aan hetzij lagen-
complex A, hetzij lagencomplex B toe te schrijven.
– Van pot 19 zijn 23 scherven gevonden in de menglaag. 

De overige 17 bevonden zich zeker in lagencomplex A. 
Daarom is pot 19 tot lagencomplex A gerekend.

– De overige drie potten (pot 44, vier scherven; pot 48, 
twee scherven en pot 64, één scherf) zijn alleen met 
scherven uit de menglaag vertegenwoordigd. Op al deze 
scherven zat vastgekoekte klei. Klei is afwezig binnen la-
gencomplex A. Ik reken deze scherven daarom tot lagen-
complex B. Daarvoor pleiten verder de versiering op de 
binnenkant van de rand van pot 44 en de grote afstand 
tussen de wikkeldraadindrukken op pot 64. Bovendien 
zijn al deze scherven gemagerd met 2-3 mm grote gra-
nietbrokjes, zoals heel gebruikelijk is voor het WKD3-
materiaal uit lagencomplex B.

Te jonge WKD-scherven in lagencomplex A
Te jong voor hun vondstcontext zijn de volgende 15 scher-
ven die van zeven WKD3-potten afkomstig zijn (potten 37, 
41, 43, 55, 59 en 78-79). Ook al deze scherven zijn gemid-
deld of sterk gemagerd met 2-3 mm grote granietbrokjes. 
Van vier potten (41, 55 en 78-79) is de meerderheid van de 
scherven uit lagencomplex B afkomstig, zodat het principe 
van de potpiek goed toepasbaar is. De drie scherven van de 
overige drie potten (37, 43 en 59) zijn in lagencomplex A 
gevonden, maar horen daar om typologische en technologi-
sche redenen niet in thuis.
– Van de vijf scherven van pot 41 zijn vier gevonden in la-

gencomplex B en één in Ero2 (zie fig. 10.4). Op deze 
laatste scherf zat Cardiumklei of Cardiumgyttja. Daar-
om moet deze scherf oorspronkelijk eveneens in lagen-
complex B gelegen hebben, waarop ook de vrij grote ver-
ticale afstand tussen de wikkeldraadindrukken wijst.

– Twee van de vijf herkende scherven van pot 55, twee van 
de vijf scherven van pot 78 en één van de drie scherven 
van pot 79 zijn niet in lagencomplex B, maar in de direct 
eronder liggende Ero2 aangetroffen. Omdat bij elke pot 
de meerderheid uit lagencomplex B afkomstig is, zullen 
de scherven in de Ero2 wel ingetrapt zijn. Voor potten 55 
en 78 komt hier nog een typologisch argument bij: hun 
wikkeldraadindrukken zitten onderling op grote verti-
cale afstand – voor de scherven van pot 79 is dat niet te 
bepalen.

– In de vulling van kuil 90-163, een SW-paalspoor dat 
zich pas op een diepte van 3,32 m -NAP aftekende, be-

vond zich de enige scherf van pot 37. De scherf hoort in 
WKD3 thuis, vanwege de versiering op de rand en aan 
de binnenkant. Deze scherf moet oorspronkelijk deci-
meters hoger gelegen hebben en dus diep verticaal ver-
plaatst zijn, mogelijk door recente bioturbatie (mollen-
werking).

– In Ero2 lag de enige scherf van pot 43. Vanwege de bin-
nenrandversiering is de scherf aan WKD3 toegewezen. 
Deze scherf zal wel ingetrapt zijn.

– In de Akkerlaag is de scherf van pot 59 gevonden, die 
zich van de overige WKD-scherven uit het dekzand, de 
Akkerlaag, Ero1 en DG2 (lagencomplex A1, zie hieron-
der) onderscheidt door de combinatie van relatieve dik-
wandigheid en nonchalante versiering met een vrij grof 
wikkeldraadstempel. Voorts is deze scherf sterk gema-
gerd met 2 mm grote granietbrokjes, terwijl de overige 
scherven uit lagencomplex A1 ofwel met zand verschraald 
zijn, of licht gemagerd zijn met kleinere granietbrokjes. 
Dit fragment is verder als een verplaatste WKD3-scherf 
beschouwd.

De bovengenoemde tien potten worden verder onder lagen-
complex B bij het overige WKD3-aardewerk beschreven.

10.5 Onderverdeling van lagencomplex A

Een verdere opsplitsing van lagencomplex A is archeolo-
gisch relevant (zie ook tabel 10.1).

Lagencomplex A1
Het dekzand, de Akkerlaag, de DG2 en de Ero1 vormen de 
oudste lagen van lagencomplex A. Ik duid deze verder aan 
als lagencomplex A1. Het wikkeldraadversierde aardewerk 
hieruit is als WKD1 aan te merken. In lagencomplex A1 is 
zeker WKD2-aardewerk niet herkend. Bovendien lijkt het 
WKD1-aardewerk uit laag A1 in typologisch en technolo-
gisch opzicht ouder te zijn (meer te lijken op late klokbe-
kers) dan het WKD1-aardewerk uit lagencomplex A2 (zie 
verder).

Lagencomplex A2
Lagencomplex A2 bestaat uit de Ero2 en de Cardiumdetri-
tus. De Ero2 bevat geërodeerde delen van lagencomplex 
A1, vooral afkomstig uit de Akkerlaag en de Ero1. Een deel 
van het wikkeldraadversierde aardewerk uit Ero2 laat zich 
inderdaad goed vergelijken met de WKD1-scherven uit la-
gencomplex A1 en is opvallend gesleten. Hieruit volgt dat 
Ero2 jonger is dan het oudste WKD1. Enkele wikkeldraad-
versierde scherven uit Ero2 zijn goed vergelijkbaar met aar-
dewerk uit Molenaarsgraaf en bijgevolg aan WKD2 toege-
wezen.
De overgang van WKD1 naar WKD2 is dus omstreeks het 
ontstaan van Ero2 te plaatsen. Of deze typologische over-
gang ervoor, of kort erna heeft plaatsgehad, is onduidelijk.
In de Cardiumdetritus is onder andere een deel van het ma-
teriaal uit Ero2 opgenomen, zodat deze laag naast allerlei 
ouder afval ook verspoeld WKD1, WKD2 en zelfs, zoals 
hieronder duidelijk wordt, vroeg WKD3 heeft bevat.
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Niet-verplaatst WKD3 in lagencomplex A2
In lagencomplex A2 komt naast WKD1- en WKD2-aarde-
werk ook materiaal voor dat al tot WKD3 gerekend kan 
worden, maar niet verplaatst is vanuit lagencomplex B. 
Daarbij moet benadrukt worden dat een deel ervan ook nog 
eventueel tot WKD2 zou kunnen behoren. Zoëven is er al 
op gewezen dat de overgang van WKD1 naar WKD2 niet 
precies plaatsgevonden zal hebben op het moment dat Ero2 
ontstond (vermoedelijk iets later). Ook het begin van WKD3 
valt niet samen met het ontstaan van een lithostratigrafi-
sche eenheid (of het begin van lagencomplex B), maar iets 
ervoor.
– Dit blijkt het duidelijkst uit de twee scherven van pot 22. 

Zij zijn afkomstig uit de Ero2 en als WKD3 aan te mer-
ken vanwege de grote verticale afstanden tussen de wik-
keldraadindrukken. Het is echter uit te sluiten dat zij 
vanuit lagencomplex B zijn ingetrapt. Behalve aange-
koekt zand dat in lagencomplex B niet voorkomt, zitten 
er namelijk ook nog eens bryozoën op deze scherven. 
Deze komen bijvoorbeeld eveneens voor op verspoeld 
WKD2-aardewerk (pot 15, uit de Cardiumdetritus). Op 
het WKD3-aardewerk uit lagencomplex B daarentegen 
zijn bryozoën niet gesignaleerd. Pot 22 moet dus ouder 
zijn dan lagencomplex B.

– De scherf van pot 23 is in Ero2 gevonden. Typologisch 
is het een WKD3-scherf. Deze zou verplaatst kunnen 
zijn vanuit lagencomplex B, maar dit hoeft niet per se, 
omdat pot 22 duidelijk maakt dat vroeg WKD3 al in 
Ero2 te verwachten is.

– De 12 scherven die tot pot 24 zijn gerekend, zijn alle in 
Ero2 aangetroffen. Typologisch betreft het eveneens 
WKD3-aardewerk. Op ten minste één scherf zat vastge-
koekte klei, op vier andere leek dat ook het geval te zijn. 
Dat zou ervoor pleiten dat zij ingetrapt zijn vanuit lagen-
complex B. Maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat 
dit voor alle scherven zou gelden. Ik laat daarom het ar-
gument van de potpiek prevaleren en ga ervan uit dat dit 
eveneens scherven zijn van een vroege WKD3-pot. De 
vastgekoekte klei blijft echter problematisch, tenzij het 
toch om scherven van twee of meer potten gaat en en-
kele ervan aanvankelijk in lagencomplex B lagen (en dan 
dus jonger WKD3-aardewerk zijn).

– Potten 19-21 uit lagencomplex A2 kunnen op typologi-
sche gronden (vorm) eveneens als vroeg WKD3 worden 
aangemerkt, al zouden potten 19-20 ook bij WKD2 
kunnen horen.

Van de scherf van richelpot 25 (uit wp. 1957) is de litho-
stratigrafische context onbekend. Ik beschouw deze als een 
betrekkelijk vroege WKD3-variant (zie hieronder). Omdat 
ik er geen aparte paragraaf aan wil wijden, bespreek ik de 
scherf samen met het net genoemde aardewerk uit lagen-
complex A2.
Gezien de vondstlocatie is het echter zeker niet onmogelijk 
dat het toch een late WKD3-scherf uit lagencomplex B2 
betreft. In 1957 was immers op de vondstlocatie waar-
schijnlijk nog intacte Cardiumgyttja voorhanden en ver-
moedelijk ook nog DG3; lagen die in 1990 al opgenomen 
waren in de bouwvoor.

Omvang van de WKD-vondstgroep uit lagencomplex A
Tabel 10.1 geeft een overzicht van het WKD-aardewerk dat 
oorspronkelijk in lagencomplex A gelegen zal hebben.

10.5.1 WKD1 uit lagencomplex A1: typologie

Het herkende WKD1-aardewerk uit lagencomplex A1 be-
staat uit bekers (fijne waar). Vooral bekers 1-5 zijn goed voor 
te stellen als voorbeelden van wikkeldraadversierd WKD1-
aardewerk dat nog veel typologische raakvlakken met late 
klokbekers vertoont. De scherven van bekers 6-7 zijn zo 
klein dat niet veel over versieringsmotief of vorm te zeggen 
valt, maar er is niets op tegen om hierin scherven van 
WKD1-bekers te zien.

Vorm en potgrootte
De vormindicaties beperken zich tot licht uitbuigende of 
cilindrische halzen, in een enkel geval met afgeschuinde 
rand, en met een lichte standvoet (diameter 6 cm). Het lijkt 
om kleine potten (bekers) te gaan, waarvan de grootste dia-
meter kleiner dan 15 cm is.

Versiering
De scherven zijn over het algemeen zorgvuldig versierd met 
fijne en betrekkelijk dicht omwonden wikkeldraadstem-
pels. Een afwisseling van zones bestaande uit horizontale 
indrukken of groeflijnen met een horizontale zone met ver-
ticale, schuine of zigzagmotieven is kenmerkend. Smalle 
onversierde zones komen ook voor.
– De wandscherf van beker 1 is zorgvuldig versierd met 

indrukken van een fijn, gelijkmatig omwonden wikkel-
draadstempel. Onder de horizontale wikkeldraadversie-
ring lijkt een zone te zitten, versierd met afwisselend een 
veldje met een kruis- of zigzagmotief en een veldje hori-
zontaal geplaatste wikkeldraadindrukken. Deze versie-
ring doet sterk denken aan de van klokbekers bekende 
metopenversiering.

– Ook de randscherf van beker 2 is zorgvuldig versierd 
met een fijn wikkeldraadstempel. Tussen horizontale 
wikkeldraadindrukken zit een zone met schuine wikkel-
draadindrukken (een half visgraatmotief), een geliefd 
motief op klokbekers.

A1: WKD1, bekers 1-7
A2: WKD1, bekers 8-14

subtotaal WKD1

A2: WKD2, bekers 15-18
A2: WKD3, potten 19-25

totaal lagencomplex A

lagencomplex:
vondstgroep

7
7

14

4
7

25

aantal pot-
eenheden

14
16

30

12
114

156

aantal
scherven

74
123

197

84
1.398

1.679

gewicht
(gram)

Tabel 10.1 – WKD-aardewerk uit lagencomplex A.
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– Het versieringsmotief op beker 3 bestaat uit een afwis-
seling van smallere, onversierde zones en door horizon-
tale groeflijnen begrensde, versierde zones met korte ver-
ticale, dicht omwonden wikkeldraadindrukken op regel-
matige afstand. Dit motief is bekend van klokbekers. 
Ook de wat ‘golvende’ buitenwand van deze beker en de 
enigszins afgeschuinde binnenrand zijn direct terug te 
voeren op de klokbekertraditie. De wikkeldraadindruk-
ken vertonen op de randscherf zes, en op de overige 
scherven steeds vier touwomwikkelingen. Die laatste zijn 
bovendien korter. Hier zijn twee verschillende wikkel-
draadstempels gebruikt, tenzij de toewijzing aan één be-
ker onterecht is, of als het om indrukken van een stempel 
met flexibele spil gaat. Overigens komen korte en lan-
gere wikkeldraadindrukken op één pot wel vaker voor 
(zie bijvoorbeeld potten 28 en 46).

– De drie scherven van beker 4 vormen een vrij groot deel 
van een bodem met standvoet, versierd met een zeer 
dicht omwonden, fijn wikkeldraadstempel. Het versie-
ringsmotief bestaat uit zones nauwkeurig aansluitende 
horizontale indrukken, afgewisseld met onversierde zo-
nes. Uitgevoerd in groeflijnen of kamspatelindrukken is 
dit motief van late klokbekers bekend. Een standvoet is 
eveneens bij late klokbekers te vinden.

– Beker 5 is met slechts een klein randscherfje vertegen-
woordigd. Het heeft direct onder de rand verticale, kor-
te, dicht omwonden wikkeldraadindrukken op regelma-
tige afstand. Deze spoelvormige wikkeldraadindrukken 
zijn in het midden het diepst en het breedst, wat wijst op 
het gebruik van een stempel met flexibele spil (kluwen-
indrukken).

– Het kleine wandscherfje van beker 6 toont de horizon-
tale indruk van een gelijkmatig omwikkeld fijn wikkel-
draadstempel. Erboven zit waarschijnlijk een horizon-
tale groeflijn (en niet het uiteinde van de indruk van een 
wikkeldraadstempel).

– Van beker 7 is slechts een klein scherfje voorhanden, 
waarbij de versiering bestaat uit horizontaal geplaatste 
indrukken van een fijn wikkeldraadstempel. Het ge-
bruikte wikkeldraadstempel was echter ongelijkmatig 
omwonden. Daarin onderscheidt deze scherf zich van 
die van bekers 1-6.

10.5.2 WKD1 uit lagencomplex A2: typologie

De toewijzing van wikkeldraadversierd aardewerk uit la-
gencomplex A2 aan WKD1 of WKD2 berust bijna geheel 
op typologische argumenten. Zorgvuldig uitgevoerde ver-
siering en een geringe verticale afstand tussen de indruk-
ken zijn opgevat als onderscheidende criteria voor WKD1. 

De scherven van bekers 8-12 uit lagencomplex A2 zijn goed 
vergelijkbaar met het WKD1-aardewerk uit lagencomplex 
A1 en met WKD1-aardewerk van andere vindplaatsen. Die 
van bekers 13-14 zijn eveneens goed aan WKD1-aardewerk 
te verbinden, al is van de versiering zo weinig te zien dat 
een typologische toewijzing aan WKD2 ook wel mogelijk 
zou zijn.

Vorm en potgrootte
Flauwe S-profielen met licht uitstaande halzen en een smal-
le bodem met standvoet (diameter ca. 4 cm) zijn vertegen-
woordigd. Eén scherf toont de aanzet van een handvat. Het 
lijkt weer kleine potten (bekers) te betreffen, met een 
grootste diameter van ca. 15 cm of minder.

Versiering
De wikkeldraadindrukken zijn nauwkeurig uitgevoerd met 
een fijn, gelijkmatig en meestal dicht omwonden wikkel-
draadstempel. De wikkeldraadversiering is enkele malen 
gecombineerd met gaatjes onder de rand. De versierings-
motieven bestaan uit horizontale zones wikkeldraadindruk-
ken afgewisseld met een zone met zigzaggen. Zones korte 
verticale indrukken, en zones met horizontale indrukken 
afgewisseld met onversierde zones, komen ook voor.
– De versiering op de scherf van beker 8 bestaat uit zeer 

korte, dicht omwonden wikkeldraadindrukken, op re-
gelmatige afstand verticaal geplaatst in horizontale rij-
en. De indrukken zijn in het midden het diepst en het 
breedst en gemaakt met een wikkeldraadstempel met 
flexibele spil. Boven de versiering zit de aanzet van een 
oor. Of het hier een plug-oor (vergelijk Louwe Kooij-
mans 1974, 223) of een los aangezet oor betreft, is niet 
te bepalen.

– De scherf van beker 9 is versierd met een brede zone ho-
rizontale wikkeldraadindrukken. De indrukken sluiten 
horizontaal zeer precies aan. De onderlinge verticale af-
stand is klein. Boven deze zone is nog net de schouder-
zone te zien met de aanzetten van wikkeldraadstempels 
in een zigzagmotief. Het gebruikte fijne wikkeldraad-
stempel was gelijkmatig en dicht omwonden. Deze scherf 
is sterk afgesleten (verspoeld), wat erop wijst dat de 
vondstcontext (Ero2) jonger is dan deze scherf.

– De tien scherven van beker 10 zijn alle afkomstig van 
een lange, licht uitstaande hals. De versiering is zorgvul-
dig uitgevoerd met een gelijkmatig en vrij dicht omwon-
den wikkeldraadstempel. De indrukken sluiten nauw op 
elkaar aan en de verticale intervallen zijn klein. Direct 
onder de rand zitten gaatjes en deels hiermee overlap-
pend een brede zone met horizontale wikkeldraadversie-
ring, daaronder een zone met driedubbele zigzaggen en 
vervolgens weer een brede zone met horizontale wikkel-
draadindrukken.

– De licht uitstaande randscherf van beker 11 is versierd 
met gaatjes, hoog in een zone met zorgvuldig geplaatste, 
horizontale wikkeldraadindrukken en korte verticale in-
tervallen. Onder die relatief smalle versierde zone lijkt 
opnieuw een onversierde zone aanwezig te zijn. Het ge-
bruikte wikkeldraadstempel was gelijkmatig en vrij dicht 
omwonden.

– De wandscherf van beker 12 toont de aanzet van een 
zone horizontale wikkeldraadindrukken boven een on-
versierde zone. De versiering is gemaakt met een gelijk-
matig omwonden fijn wikkeldraadstempel. De verticale 
afstand tussen de wikkeldraadindrukken is kort.

– De bodemscherf van beker 13 laat nog net de horizon-
tale indruk zien van een fijn, gelijkmatig omwonden 
wikkeldraadstempel.
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– De kleine halsscherf van beker 14 heeft direct onder een 
licht uitbuigende rand gezeten. Van de versiering is slechts 
een horizontale wikkeldraadindruk te zien. Het gebruik-
te wikkeldraadstempel was fijn en gelijkmatig omwon-
den.

Vergeleken met het WKD1-materiaal uit lagencomplex A1 
lijkt het hierboven beschreven WKD1-aardewerk net iets 
verder van de klokbekers af te staan.

10.5.3 Mogelijk overig WKD1

Lagencomplex A bevatte scherven van potbekers en even-
tuele potbekerderivaten. Onder dit aardewerk zal zich waar-
schijnlijk ook de grove waar bevinden, die gelijktijdig ver-

vaardigd zou kunnen zijn met het net besproken WKD1-
aardewerk (zie paragraaf 9.6). Met name de potbekers of 
potbekerderivaten 104-108 komen hiervoor in aanmerking. 
Enkele hiervan (106-107), zouden ook fragmenten kunnen 
zijn van uniform-versierde WKD-bekerpotten. In dat geval 
zouden zij eerder tot de grove WKD2-waar behoren.

Klokbeker 44 is typologisch een goede kandidaat voor de 
met WKD1 gelijktijdige, of net iets oudere fijne waar. Ook 
de scherf van klokbeker 67 met een typisch klokbekerpro-
fiel, maar tevens met gaatjes, wat op klokbekers niet eerder 
is aangetoond, kan heel goed tijdens WKD1 vervaardigd 
zijn. Deze scherf vormt een mooie typologische verbin-
dingsschakel tussen KB en WKD. Voorts is de scherf van 
beker 68 een goede kandidaat, vanwege zijn voor WKD1 
gebruikelijke versieringsmotieven.

1

2

3

3 4

5 6

7 8 9

10

11

12
13 14

16

16 17 18

15

Fig. 10.5 – WKD-aardewerk; bekers 1-14 (WKD1) en bekers 15-18 (WKD2). Schaal 1:2.
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10.5.4 WKD2 uit lagencomplex A2

De scherven van wikkeldraadversierde bekers 15-18 zijn 
typologisch goed vergelijkbaar met het WKD2-aardewerk 
van Molenaarsgraaf en daarom aan WKD2 toegeschre-
ven.

Vorm en potgrootte
Het potprofiel is niet of nauwelijks te bepalen. Een flauw 
S-profiel is aannemelijk. Met een diameter tussen 15 en 20 
cm lijken zij gemiddeld iets forser dan de eerder besproken 
bekers die tot WKD1 gerekend zijn.

Versiering
Als versieringsmotieven komen horizontale indrukken af-
gewisseld met een zone zigzaggen voor. Aanwijzingen voor 
onversierde zones geven de betreffende scherven niet. De 
versiering is nonchalant uitgevoerd. De verticale afstand 
tussen de wikkeldraadindrukken is onregelmatig en be-
draagt maximaal 1 cm. De gebruikte wikkeldraadstempels 
waren soms vrij grof en betrekkelijk wijd en ongelijkmatig 
omwikkeld, maar ook fijn en gelijkmatig en dicht omwik-
keld.
– Het versieringsmotief op de halsscherf van beker 15 lijkt 

sterk op dat van bekers 9-10: horizontale zones wikkel-
draadindrukken afgewisseld door een zone met zigzag-
motief. De uitvoering is echter veel slordiger. Het ge-
bruikte fijne wikkeldraadstempel was wel vrij dicht, 
maar niet gelijkmatig omwonden. De afzonderlijke wik-
keldraadindrukken sluiten niet nauwkeurig op elkaar 
aan en de verticale afstanden tussen de horizontale in-
drukken zijn niet uniform.

– Beker 16, vertegenwoordigd met acht scherven, is ver-
sierd met een vrij grof, wijd en soms ongelijkmatig om-
wonden wikkeldraadstempel. De versiering bestaat weer 
uit zones horizontale, enigszins slordig geplaatste wik-
keldraadindrukken, afgewisseld door een zone met een 
slordig zigzagmotief, vermoedelijk op de hals. De verti-
cale afstanden tussen de horizontale indrukken zijn niet 
alleen onregelmatig, maar ook betrekkelijk groot. Onder 
de rand zitten gaatjes.

– Beker 17 bestaat uit twee wandscherven uit de onderste 
pothelft met fijne, maar ongelijkmatig omwonden wik-
keldraadindrukken die niet nauwkeurig op elkaar aan-
sluiten. De verticale afstanden tussen de indrukken zijn 
onregelmatig en soms vrij groot.

– De scherf van beker 18 is versierd met de indrukken van 
een fijn en niet geheel gelijkmatig omwonden wikkel-
draadstempel. Het versieringsmotief bestaat uit een slor-
dige zigzagzone tussen eveneens slordig geplaatste hori-
zontale indrukken. Deze scherf is in versieringsmotief 
en uitvoering verwant aan WKD-bekers 15-16.

10.5.5 Mogelijk overig WKD2-aardewerk

Ongetwijfeld zijn op P14 de meeste onversierde WKD2-
scherven onopgemerkt gebleven. De onversierde WKD-
potten 19-20 uit lagencomplex A2 worden verder weliswaar 

als vroeg WKD3-aardewerk besproken, maar het zou ook 
om grove WKD2-waar kunnen gaan.
Zoals al eerder opgemerkt is, zijn ook de anders-dan-wik-
keldraadversierde potten niet betrouwbaar aan WKD2 toe 
te wijzen. Dit geldt bijvoorbeeld voor potten 21 en 25, die 
weliswaar aan vroeg WKD3 zijn toegeschreven maar waar-
voor een datering in WKD2 niet uit te sluiten is. Goede 
WKD2-kandidaten zijn voorts onder de scherven van de 
(mogelijke) potbekers te zoeken, die net als het herkende 
WKD2-aardewerk uit lagencomplex A2 afkomstig zijn, en 
die niet duidelijk, of duidelijk niet tot klassieke potbekers 
behoren. Dat betreft potbekers 49 en 106, en mogelijke pot-
bekers 112, 114, 128, 133, 135-136, 138, 140, 146, 152, 154, 
162, 165 en 167. WKD-stoofkuil 1, ingegraven in Ero2, 
mag ook tot lagencomplex A2 gerekend worden. Hierin zijn 
de met gepaarde nagelindrukken versierde scherfjes van 
potbeker 47 en mogelijke potbeker 135 gevonden.
Van deze potten hebben alleen potbekers 49 en 106 en mo-
gelijke potbekers 112, 140 en 167 een gemiddelde of sterke 
magering met brokjes met een grootte van 1 mm of meer, 
zoals het zeer schaarse zekere WKD2-aardewerk (zie para-
graaf 10.7). Dit zijn daarom de meest voor de hand liggen-
de WKD2-kandidaten, al betekent dit nog niet dat de an-
dere genoemde potten afvallen.

10.5.6 Vroeg WKD3 uit lagencomplex A2: typologie

Zowel de versierde als de onversierde potten 19-25 voldoen 
aan de typologische criteria voor WKD3. Maar zoals al eer-
der gezegd zouden potten 19-20 tevens goed in WKD2 pas-
sen.

Vorm en potgrootte
Deze potten bezaten, voor zover te beoordelen, een eivor-
mig lichaam, een uitstaande hals en een smalle, dikke, van 
binnen concave voet (diameter ca. 7-8 cm). Eén halsfrag-
ment heeft een richel. Het betreft vrij forse potten (grove 
waar) met een randdiameter van ca. 25 cm.

Versiering
Over versieringsmotieven is weinig te zeggen. De noncha-
lant uitgevoerde versiering bestaat uit horizontale indruk-
ken. De verticale afstand tussen de wikkeldraadindrukken 
is groot en bedraagt (veel) meer dan 0,5 cm. De gebruikte 
wikkeldraadstempels waren vrij fijn en wijd omwikkeld. 
Ook komen indrukken die vermoedelijk met een vuurste-
nen spaan zijn gemaakt, nagelindrukken loodrecht op de 
rand en gaatjes eronder voor.
– Voor de onversierde potten 19-20 beschouw ik de aan-

wezigheid van zo veel scherven (pot 19: 36; 20: 61), die 
bovendien in beide gevallen vrij dicht bij elkaar en niet 
of nauwelijks gesleten waren, als verdere aanwijzingen 
(naast de in paragraaf 10.4 genoemde potpiek voor pot 
20) dat deze niet verspoeld zijn, maar na de sedimentatie 
van de Ero2 in deze laag terechtgekomen zijn. Dat vormt 
de rechtvaardiging voor hun toeschrijving aan vroeg 
WKD3 (of aan WKD2).

– De scherf van de uitbuigende rand van pot 21 heeft gaat-
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jes onder de rand en nagelindrukken op de rand. Dit zijn 
kenmerken die niet alleen op WKD3-potten voorko-
men, maar ook vrij regelmatig op SW- en Pre-Drouwe-
ner aardewerk te vinden zijn (vergelijk fig. 5.1). De reden 
om deze scherf toch als WKD-scherf aan te merken, is 
de aanwezigheid van een meegebakken, verbrand frag-
ment van een brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum). 
Kokkels zijn pas kort vóór en gedurende de afzetting van 
de Cardiumdetritus, en ten tijde van de vroegste fase 
van de Cardiumklei lokaal aanwezig. Ik ben ze niet te-
gengekomen als magering in zeker SW/Pre-Drouwener 
aardewerk.

 Vanwege de grote vondstdiepte (5,30 m -NAP, in de Car-
diumdetritus) is het in elk geval uiterst onwaarschijnlijk 
dat de scherf van pot 21 vanuit lagencomplex B is inge-
trapt. Dit betekent dat de scherf vóór de Cardiumklei-
sedimentatie en mogelijk ook voor het ontstaan van de 
Cardiumdetritus zal zijn vervaardigd, toen er echter ter 
plaatse al brakwaterkokkels aanwezig waren.

– De wandscherven van potten 22-24 tonen niet meer dan 
een horizontale indruk van een wijd omwonden, vrij fijn 
wikkeldraadstempel of de aanzet een tweede stempelin-
druk. De indrukken sluiten niet op korte afstand op el-
kaar aan. De verticale onderlinge afstand bedraagt ca 1,5 
cm of meer.

– De halsscherf van pot 25 heeft een richel. Eronder en 
erboven zitten horizontale groeflijnachtige indrukken 
die niet precies aansluiten. Vermoedelijk zijn deze ver-
vaardigd met net zo’n stempel (een vuurstenen spaan) 
als voor de wikkeldraadversiering is gebruikt, maar dan 
zonder de touwomwikkeling (zoals ook op een WKD3-
pot uit Klijndijk het geval is; zie Lanting 2007/08, fig. 
24:15). Hierboven is al opgemerkt dat de scherf afkom-
stig zou kunnen zijn uit lagencomplex B2. Dan zou het 
een late WKD3-scherf betreffen, en de enige late WKD3-
scherf van P14 met een richel.

10.6 Een onderverdeling van lagencomplex B

Hierboven is duidelijk gemaakt dat het vroegste WKD3-
aardewerk al in lagencomplex A2 thuis hoort. Voor een ge-
detailleerd inzicht in de verdere ontwikkeling van het aar-
dewerk in WKD3 moet lagencomplex B verder opgesplitst 
worden.

Lagencomplex B1
Lagencomplex B1 omvat de Cardiumklei (alleen in de geul 
aanwezig). Daaruit komen zeker de scherven van WKD3-
potten 26-33, gevonden tussen ca. 3,70 en 4,15 m -NAP. 
Vanwege de diepteligging op 4,15 m -NAP, tussen schelp-
lagen in de Cardiumklei, zal het bodemfragment van pot 
33 het oudst zijn. Ook de scherven van de andere potten 
zullen niet van hoger ingetrapt zijn, maar ten tijde van de 
Cardiumkleisedimentatie in de geul terechtgekomen zijn; 
de in enkele gevallen zeer brosse scherven zijn over het al-
gemeen vrij groot en niet gesleten. Tegen intrappen pleit 
voorts dat veel scherven van dezelfde pot vlak bij elkaar en 
op ongeveer dezelfde diepte gevonden zijn.

Van twee scherven zijn aangekoekte verkoolde voedselres-
ten 14C-gedateerd. Het monster van pot 31 (4,10 m -NAP) 
is gedateerd op 3480±50 BP (UtC-1932). Het monster van 
pot 32, iets hoger in de klei (3,80 m -NAP), is gedateerd op 
3430±50 BP (UtC-1931). Zij dateren globaal het einde van 
de Cardiumklei en verschaffen sluitdateringen voor het 
aardewerk uit lagencomplex B1.

Lagencomplex B2
Het jongere WKD3-aardewerk komt uit de Cardiumgyttja 
en de onderste trajecten van de DG3. Daar waren de over-
gangen in en tussen de sedimenten zo vloeiend, dat het in 
het vlak vaak onmogelijk was om betrouwbaar te bepalen of 
een vondst uit de Cardiumgyttja of uit de kleiige of de min-
der kleiige DG3 stamde. Daar komt nog bij dat deze lagen 
vrij sterk door vee vertrapt waren. Een verdere onderverde-
ling naar lithostratigrafische eenheid zou dus op nogal wat 
complicaties stuiten, reden om ervan af te zien. De eenhe-
den Cardiumgyttja en DG3 samen duid ik verder aan als 
lagencomplex B2.
Ook de eerder besproken, verplaatste scherven van potten 
37, 41, 43-44, 48, 55, 59, 64 en 78-79 zijn tot lagencomplex 
B2 gerekend (zie paragraaf 10.4). Dit geldt eveneens voor 
een randscherf van pot 40 uit wp. 1957, waarvoor stratigra-
fische informatie ontbreekt; een tweede randscherf van die-
zelfde pot komt echter uit de kleiige DG3.

Omvang van de WKD-vondstgroep uit lagencomplex B
Tabel 10.2 toont het WKD-aardewerk dat oorspronkelijk in 
lagencomplex B gelegen zal hebben (exclusief de gewichten 
van de scherven uit 1957).
De 43 losse scherven betreffen onversierde scherven (meest-
al kleiner dan de versierde scherven) die niet op grond van 
wanddikte, kleurnuance, mageringskarakteristieken en ver-
spreiding aan specifieke potten te verbinden zijn. Het over-
grote deel van deze losse scherven zal bij de al bekende pot-
ten horen.

10.6.1 WKD3-aardewerk uit lagencomplex B1, 
typologie

Bij het eerder beschreven WKD-aardewerk waren nog zo-
veel onderlinge verschillen aanwezig dat een individuele 
beschrijving te rechtvaardigen was. Omdat het hieronder 
gepresenteerde WKD3-aardewerk eenvormiger is, zie ik af 

B1: potten 26-33
B2: potten 34-98
B2: (losse scherven)

totaal

lagencomplex:
vondstgroep

8
65

73

aantal pot-
eenheden

24
276
43

343

aantal
scherven

803
5.369

423

6.595

gewicht
(gram)

Tabel 10.2 – WKD3-aardewerk uit lagencomplex B.
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Fig. 10.6 – WKD3-aardewerk; potten 19-98. Schaal 1:3.
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van gedetailleerde potbeschrijvingen, een enkele uitzonde-
ring daargelaten.

Vorm en potgrootte
Over het algemeen betreft het eivormige potten met een 
smalle, dikke, van binnen concave voet (diameter 4-7 cm), 
die vrij kort en standvoet-achtig is (pot 33) of vrij hoog en 
cilindrisch (pot 29). Richels komen enkele malen voor (pot-
ten 31-32). Op basis van de randdiameter of grootste buik-

omvang zijn middelgrote en grote potten aanwezig (pot 32 
met een diameter van ca. 18 cm; potten 28 en 31 met dia-
meters van ca. 25 cm). Gelet op de relatief geringe wand-
dikte (ca. 6 mm) zijn misschien ook kleine potten vertegen-
woordigd (potten 26-27).

Versierde versus onversierde potten
Pot 32 zal wel geheel onversierd geweest zijn. Of de onver-
sierde bodem van pot 33 aan een versierde of onversierde 
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pot heeft toebehoord, valt niet te zeggen. De overige zes 
potten waren zeker versierd.

Versiering
De gebruikte wikkeldraadstempels waren fijn of wat grover 
en meestal wat ongelijkmatig omwonden. Alleen de scherf 
van pot 26 is versierd met opvallend dicht omwonden wik-
keldraadindrukken. Kenmerkend is een nonchalante, min 
of meer horizontale versiering van niet-aaneensluitende en 
soms sterk overlappende wikkeldraadindrukken op onre-
gelmatige, en vaak grote, verticale afstand. Van enkele pot-
ten is iets meer over de versiering te zeggen.
– Bij de scherf van pot 26 lijken de korte indrukken verti-

caal geplaatst te zijn, hoewel verticaal geplaatste wikkel-
draadindrukken in WKD3 bepaald niet gebruikelijk 
zijn. De twee horizontale rijen met versiering die de 
scherf toont, staan dicht op elkaar.

– Op pot 28 is het slordig-horizontale motief afgewisseld 
met een zone van min of meer verticale, kortere wikkel-
draadindrukken net boven de grootste buikomvang. 
Ook deze verticale indrukken zijn nonchalant geplaatst 
op onregelmatige, vrij grote onderlinge afstand.

– Pot 31 is tot vlak onder de rand met min of meer hori-
zontale wikkeldraadindrukken versierd. Zij zijn soms zo 
dicht boven elkaar geplaatst, dat zij als het ware ‘verdub-
belen’. De binnenkant van de rand bezit verticale wik-
keldraadindrukken met daaronder twee horizontale 
touwindrukken. Daarnaast heeft deze pot ronde indruk-
ken op de hals/schouderovergang, boven een richel.

10.6.2 WKD3-aardewerk uit lagencomplex B2, 
typologie

Binnen het WKD3-aardewerk van P14 vormen potten 34-
98, uit lagencomplex B2, de jongste component.

Vorm en potgrootte
Een gerekt, eivormig potlichaam met een flauw, vloeiend 
S-profiel en een steile schouder is gebruikelijk. De halzen 
buigen meer (zoals bij pot 46) of minder sterk uit (bijvoor-
beeld potten 34, 39 en 90). De halzen die vloeiend over-
gaan in de schouder, kunnen zowel kort (bijvoorbeeld pot 
91) als wat langer zijn (bijvoorbeeld potten 45 en 48).
Soms is de schouder-halsovergang echter minder vloeiend 
en enigszins geknikt (potten 38, 42 en 87). Randen zijn 
meestal bol-afgerond, maar ook afgevlakte randen komen 
voor. De randen zijn altijd vrij vlak als op de rand versiering 
is aangebracht. De bodems zijn smal, dik en van binnen 
(waarschijnlijk) komvormig verdiept (potten 70 en 72). Zij 
kunnen ook relatief dun zijn, van binnen vlak (potten 34 en 
98) en aan de onderkant hol (potten 34 en 97). De bodem-
diameters variëren van 5 tot 10 cm.
Potten met een randdiameter of grootste buikomvang tot 
15 cm komen nauwelijks voor (een uitzondering is pot 92). 
Veel potten zijn middelgroot, en hebben een diameter van 
ca. 20-25 cm. Grote potten, met een diameter van meer 
dan 25 cm, komen ook regelmatig voor, maar diameters bo-
ven 30 cm zijn schaars.

Versierd versus onversierd aardewerk
Circa 60% van de scherven uit lagencomplex B2 is onver-
sierd. De meeste zijn als scherven van versierde potten be-
schouwd vanwege hun directe nabijheid tot versierde scher-
ven met dezelfde technologische kenmerken. Alleen in ge-
val van grote, onversierde scherven die van de schouder/
halszone of de zone rond de grootste buikdiameter afkom-
stig zijn (zoals potten 90 en 92), is het zeer waarschijnlijk 
dat deze aan onversierde potten hebben toebehoord. On-
versierde potten zijn waarschijnlijk niet in de meerderheid 
geweest.

Versieringstechnieken en hun locatie
Versiering is op bodemscherven niet aan te treffen, maar 
begint pas vrij hoog erboven (bijvoorbeeld potten 52 en 
76). De buitenkant van de pot is vervolgens niet zelden tot 
de hals versierd (pot 34, en afgezien van eventuele gaatjes 
onder de rand ook potten 37, 40, 47 en 48) en dikwijls tot 
aan de rand toe (potten 36, 39, 41-42 en 44-46).
De versiering bestaat bijna altijd uit wikkeldraadindruk-
ken. Zij kunnen gecombineerd zijn met een versiering on-
der de rand van ronde indrukken – opvallend genoeg nooit 
gaatjes –, die ondiep (pot 40) of diep kunnen zijn. Slechts 
in het geval van ondiepe ronde indrukken ontbreken Loch-
buckel. Als potten versierd zijn met diepe (pot 48, tot ca. 
driekwart van de wanddikte) of zeer diepe ronde indrukken 
(potten 46-47, even diep als de wanddikte) in de halszone, 
dan zit daar telkens aan de binnenkant een Lochbuckel 
achter.
Op pot 46 is één van de indrukken opvallend ondiep geble-
ven, maar alleen omdat een brokje graniet een diepere in-
druk verhinderde. Alleen achter deze mislukte indruk is 
geen Lochbuckel te vinden. Bij de zeer diepe ronde indruk-
ken bestaan de Lochbuckel uit opgeplakte kleilensjes, bij de 
minder diepe betreft het de iets naar buiten gedrukte klei-
massa.

Een zeldzaam voorkomende versieringstechniek op de bui-
tenwand bestaat uit ondiepe ringvormige indrukken, ge-
maakt met een hol stempeltje van een vogelbot of een rietje 
(pot 86). Ook is een enkele horizontale, brede groeflijn op 
de hals/schouderovergang opgemerkt (pot 87).

Op de rand, en vaker op de binnenkant van de rand, kun-
nen wikkeldraad-, touw- en nagelindrukken voorkomen, 
soms in combinatie met elkaar; zie verder onder versie-
ringsmotieven.

Uitvoering van de wikkeldraadversiering
Zowel vrij fijne (smaller dan 2 mm) als vrij grove (2-4 mm 
hoge) wikkeldraadstempels zijn gebruikt. Zij waren soms 
(deels) zeer dicht (potten 49-50), en dikwijls betrekkelijk 
dicht en gelijkmatig omwonden. Zeer vaak ook waren de 
gebruikte stempels wijd en ongelijkmatig omwonden. Hori-
zontaal is de aansluiting tussen twee indrukken nooit zeer 
nauwkeurig. Vaak staan de indrukken helemaal los. Opval-
lend is soms de ‘verdubbeling’ van wikkeldraadindrukken 
door het plaatsen van twee indrukken direct boven elkaar 
(potten 47, 54 en mogelijk 65).
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Versieringsmotieven
Een groot deel van de buitenkant is bedekt met een uni-
forme, niet gezoneerde versiering, afgezien van soms een 
min of meer horizontale rij ronde indrukken. Het meest 
voorkomende versieringsmotief bestaat uit ogenschijnlijk wil-
lekeurig geplaatste horizontale of enigszins schuine wikkel-
draadindrukken op onregelmatige en vaak grote (1-2 cm) 
verticale afstanden. Soms lijken licht-schuine wikkeldraad-
indrukken betrekkelijk systematisch afgewisseld te worden 
door horizontaal geplaatste wikkeldraadindrukken (potten 
49, 76 en 77). Ook versiering met (alleen?) opvallend schui-
ne indrukken komt voor (potten 53, 64, 68 en 73). Een en-
kele keer wordt het versieringsmotief gevormd door hori-
zontale wikkeldraadindrukken in verticale kolommen (pot-
ten 46 en 53-54, misschien ook 57, 58 en 66). In de versie-
ring met ondiepe ringvormige indrukken (pot 86) is geen 
patroon te ontdekken.

Gevarieerder dan die op de wand zijn de versieringsmotie-
ven op en aan de binnenkant van de rand/hals: een omlo-
pende touwindruk op de rand, gecombineerd met drie ho-
rizontale touwindrukken aan de binnenkant (potten 36-37), 
of in elkaars verlengde geplaatste wikkeldraadindrukken op 
de rand met aan de binnenkant zigzaggende wikkeldraad-
indrukken en daaronder twee omlopende touwindrukken 
(pot 38). De meest opmerkelijke variant is de combinatie 
van licht overlappende wikkeldraadindrukken op de rand 
met aan de binnenkant afwisselend een verticale wikkel-
draadindruk en een schuine wikkeldraadindruk, en daar-
onder nog eens een rij diepe en grote ronde indrukken (pot 
39). Ronde indrukken komen in WKD aan de binnenrand 
maar zeer zelden voor. Een voorbeeld is de al vaker ge-
noemde WKD3-pot uit Klijndijk.22

Is er geen versiering op de rand, maar wel op de binnenkant 
van de rand/hals, dan bestaat die uit meerdere (drie) hori-
zontale touwindrukken (potten 34-35), of uit wikkeldraad-
indrukken. Die zijn verticaal geplaatst (potten 45-46), in 
een zigzag (potten 42-43), of beurtelings haaks en schuin 
(potten 40-41). In een enkel geval staan de wikkeldraadin-
drukken schuin, in combinatie met verticale nagelindruk-
ken direct onder de binnenrand (pot 44). 
Een andere, zeldzame variant bestaat uit schuine rijtjes bo-
ven elkaar geplaatste schuine nagelindrukken, waarmee het 
visuele effect van wikkeldraadindrukken benaderd wordt 
(pot 87).

Ten slotte verdienen de potten met nagelindrukken dwars 
op de rand (pot 88-89) aandacht. Het zijn de enige voor-
beelden van versiering op de rand die niet vergezeld gaat 
van versiering op de binnenrand. In morfologisch en techno-
logisch opzicht zijn deze randscherven niet te onderschei-
den van het overige WKD3-aardewerk. Toch heb ik enige 

reserves. Nagelindrukken op de rand komen in combinatie 
met wikkeldraadindrukken op P14 niet voor (wel in combi-
natie met gaatjes, zie pot 21). Zij zijn weliswaar van WKD2 
bekend (te Molenaarsgraaf, op verder onversierde richel-
potten; zie Louwe Kooijmans 1974, fig. 85) maar in WKD3 
schaars; voorbeelden zijn de pot van Klijndijk (zie noot 22) 
en een tegenhanger ervan uit Emmeloord-J97 (Bloo 2002, 
fig. 9.1e). Misschien zijn het toch SW/Pre-Drouwener scher-
ven. De scherf van pot 88 is klein en zou misschien ver-
plaatst kunnen zijn door bioturbatie. De scherf van pot 89 
lag op het grensvlak van DG3 en Ero2, zodat die misschien 
ten onrechte tot lagencomplex B gerekend is. SW/Pre-Drou-
wen komt evenals ander ouder, verplaatst materiaal veelvul-
dig voor in Ero2.

10.7 WKD-aardewerk: technologische aspecten

In figuren 10.7-10 zijn de technologische aspecten van al 
het herkende WKD-aardewerk per (sub-) fase gepresen-
teerd. Omdat behalve in lagencomplex B2 de potaantallen 
van het WKD-aardewerk zo laag zijn, is twijfel over de re-
presentativiteit van de geconstateerde technologische ken-
merken en de diachrone verschillen zeker gerechtvaardigd. 
Toch geven zij tendensen weer die aardig volgen op de tech-
nologische karakteristieken van P14’s KB-aardewerk (verge-
lijk ook Lanting 1973, 260). Bovendien suggereren zij voor 
het oudere WKD logische ontwikkelingsstappen. De tech-
nologische kenmerken van het WKD3-aardewerk uit lagen-
complex B2, dat wel vertegenwoordigd is met een groot aan-
tal potten, sluiten keurig aan op deze (vermoede) trends.

Wanddikte en magering
Het herkende WKD1-aardewerk heeft een gemiddelde wand-
dikte van 4-9 mm (zie fig. 10.7), met een piek rond 5-6 mm. 
Het merendeel is granietgemagerd, maar ook de combina-
tie graniet en chamotte komt veel voor, evenals uitsluitend 
zandmagering. De combinatie graniet en zand is zeldzaam. 
Er lijkt een duidelijke correlatie te bestaan tussen hoeveel-
heid magering en wanddikte. De relatie tussen grootte van 
de magering en wanddikte is minder duidelijk.

Het beeld wordt echter aanmerkelijk genuanceerder als het 
WKD1-aardewerk opgesplitst wordt naar lagencomplex A1 
en A2 (zie fig. 10.8). Het WKD1-aardewerk uit lagencom-
plex A1 is in vergelijking tot dat uit lagencomplex A2 ge-
middeld iets dunwandiger en is minder sterk gemagerd, 
met vaak fijnere mageringsdeeltjes. Ondanks de lage vond-
staantallen zijn deze technologische verschillen nogal uit-
gesproken. Dit lijkt te bevestigen dat de onderverdeling van 
het WKD1 aardewerk naar lagencomplex A1 en A2 chrono-
logisch relevant is, wat op typologische gronden ook al het 
geval leek te zijn.

22 De pot van Klijndijk, uit het Veentje van Kooiker (zie noot 25 bij pa-
ragraaf 9.2.1.3), is aanvankelijk ten onrechte als een trompetbeker be-
schouwd (Van der Sanden 1997, 138, fig. 6f). Vervolgens is deze pot 
vrij vroeg in de WKD-ontwikkelingssequentie geplaatst (Lanting 

2007/08, fig. 24:15). De zeer kleine voet, maar vooral de versiering 
op de rand en aan de binnenkant ervan (en de parallel met het late 
WKD-materiaal van P14) pleiten echter voor een jongere datering, in 
WKD3.
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Het WKD2-aardewerk heeft gemiddelde wanddiktes tus-
sen 4 en 8 mm (zie fig. 10.9). Het aantal is zo gering, dat 
het bepalen van een piek niet goed mogelijk is, al lijkt dit 
aardewerk ten opzichte van WKD1 een fractie dikker. Het 
merendeel is granietgemagerd, de uitzondering heeft zand-
magering. Wat de hoeveelheid magering betreft, lijkt het 
WKD2-aardewerk op het WKD1-aardewerk uit lagencom-
plex A2. Opvallend is echter de gemiddelde magerings-
grootte, die fijn is.

De wanddikte van het vroege WKD3-aardewerk uit lagen-
complex A2 is 8-13 mm (zie fig. 10.10). Het zwaartepunt 
ligt bij 9-10 mm. De potten zijn gemagerd met graniet of, 
minder vaak, met de combinatie graniet en chamotte. De 
hoeveelheid magering is steeds gemiddeld, de magerings-
grootte is over het algemeen 2-3 mm. Een duidelijk relatie 
met de wanddikte is er niet.
Afgezien van de grotere wanddikte – niet verbazingwek-
kend omdat het doorgaans grotere potten betreft – zijn de 
verschillen met WKD1 en -2 niet groot.

De verschillen tussen het WKD3-aardewerk uit lagencom-
plex B1 en B2 zijn grotendeels terug te voeren op de sterk 
uiteenlopende potaantallen. De wanddikte van het WKD3-
aardewerk uit lagencomplex B1 is 6-15 mm. Het aardewerk 
uit lagencomplex B2 is incidenteel dikker. Een piek is bij de 
oudste categorie niet goed te bepalen, al ligt het zwaarte-
punt rond 10-11 mm. Bij de jongere potten ligt de piek wel-
iswaar rond 9 mm, maar de potten zijn dikwijls dikwandi-
ger. Dikwandige potten zijn niet alleen onder middelgrote 
tot grote potten te vinden, maar soms ook onder kleine pot-
ten (92). Onder de relatief dunwandige potten zijn niet al-
leen waarschijnlijk kleine potten (74-75 en 96), maar een 
enkele keer ook middelgrote (71) of grote potten (49) aan te 
treffen.
De meerderheid van de potten (bij de oudere groep zelfs 
alle potten behalve een enkel zandgemagerd exemplaar) is 
granietgemagerd. Regelmatig is de combinatie graniet en 
chamotte vastgesteld. De combinaties graniet en zand, en 
chamotte en zand zijn zeldzaam. Dit geldt eveneens voor 
uitsluitend chamotte en uitsluitend plantaardige magering. 
De potten zijn over het algemeen gemiddeld tot sterk gema-
gerd. De gemiddelde partikelgrootte is 2-3 mm. Met het 
toenemen van de dikte zijn de potten meestal net iets 
zwaarder en grover gemagerd.

Constructietechnieken
Voor zover vast te stellen is al dit aardewerk opgebouwd uit 
kleirollen met N- of Z-voegen: de verticale breuk toont de 
schuine gelaagdheid van de kleiplaatjes. De exacte plaats 
van de aanhechtingen van de kleirollen onderling is nooit 
met zekerheid vast te stellen. De kleirolletjes zijn dus goed 
met elkaar verbonden.

Wandafwerkingstechnieken
Het WKD1- en WKD2-aardewerk is te verweerd om be-
trouwbare uitspraken over de wandafwerking te doen. Ver-

moedelijk was het dikwijls gepolijst, maar soms leek het 
wandoppervlak glad afgestreken (bijvoorbeeld bij beker 11). 
Het wandoppervlak van het WKD3-aardewerk (inclusief het 
vroege WKD3-aardewerk) leek meestal geglad. Potten die 
met zekerheid zijn gepolijst, zijn niet herkend.

De algemene technologische trend in WKD1-WKD3 is 
vergroving. Het aardewerk wordt in de loop der tijd dik-
wandiger, en met meer en grotere deeltjes gemagerd. De 
zorg die aan de afwerking van het wandoppervlak is be-
steed, lijkt af te nemen. Voorts kreeg ik de indruk dat het 
jongere WKD3-aardewerk wat brozer is.
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Fig. 10.7 – Technologische kenmerken van WKD1-aardewerk. 
De categorie ‘overig’ betreft zandgemagerd aardewerk.
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10.8 WKD-aardewerk: functie

Het WKD1-aardewerk uit lagencomplex A bestaat uit me-
rendeels betrekkelijk dunwandige, kleine bekers. Geen er-
van bezit kookaanslag. De bij deze oudste WKD-bekers 
behorende kook- en voorraadpotten zijn te verwachten tus-
sen de ‘mogelijke potbekers’ en late potbekerderivaten.
Van de vier gemiddeld wat grotere en dikwandigere bekers 
en potten uit WKD2 hebben de twee grootste en dikste 
(potten 15-16) aangekoolde voedselresten (fig. 10.9). Deze 
zullen dus als kookpot gebruikt zijn. Onder de niet-herken-
de bekerpotten moeten de overige kook- en voorraadpotten 
gezocht worden.

Op al het aardewerk uit lagencomplex A2 dat mogelijk of 
zeker tot vroeg WKD3 gerekend kan worden, zijn aange-
koekte verkoolde voedselresten geconstateerd.
Van de WKD3-potten uit lagencomplex B heeft 70% kook-
aanslag Daarbij is geen sprake van een voorkeur voor hetzij 
dunwandig, hetzij dikwandig aardewerk (zie fig. 10.10). 
Twee potten (42 en 85) bezitten reparatiegaten. Vermoede-
lijk zijn de potten na herstel nog als kookpot gebruikt. Bei-
de vertonen kookaanslag.

Het lijkt er dus op dat tijdens WKD1 in het aardewerk van 
P14 nog een functioneel onderscheid gemaakt werd. Zo zal 
het wikkeldraadversierde aardewerk (fijne waar) hoofdza-
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kelijk als drink- en eetgerei gediend hebben, maar niet als 
kookpot. Daarvoor zullen potbekers en potbekerderivaten 
gebruikt zijn.
Dit lijkt in WKD2 ook nog het geval geweest te zijn, maar 
zeker in vroeg WKD3 komt hierin een kentering. Sinds-

dien kon elke wikkeldraadversierde pot ongeacht de dikte 
en grootte als kookpot gebruikt worden.
Mogelijk is in WKD3 de functie die eerder door de fijne 
waar vervuld werd, overgenomen door houten nappen, aan-
gezien fijne waar in WKD3 zeldzaam is.23
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Fig. 10.9 – Technologische kenmerken van WKD2-aardewerk. 
De categorie ‘overig’ betreft zandgemagerd aardewerk.

Fig. 10.10 – Technologische kenmerken van WKD3-aardewerk.
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(Fig. 10.10 – vervolg) Bij de verdelingen van mageringsgrootte en mageringshoeveelheid zijn de scherven met uitsluitend zandma-
gering in de categorie ‘overig’ weergegeven.

23 Lanting (1973, 220; zie ook Lanting & Van der Plicht 2001/02, 156) 
suggereerde, onder verwijzing naar een opmerking van Van der Waals 
(1965), dat Kümmerkeramik-achtig aardewerk in de plaats kwam van 
fijne waar. Daarbij verwees hij naar een onversierd potje uit Queren-
stede (Lanting 1973, fig. 4) dat in een graf een gesloten vondst vormt 
met een wikkeldraadversierde bekerpot. Die laatste heb ik in WKD1 
geplaatst, mede gelet op de geassocieerde 14C-datering, al zou typolo-

gisch een toewijzing aan WKD2 ook wel mogelijk zijn. Of het onver-
sierde potje ooit voor eet- en drinkdoeleinden heeft gediend, is onduide-
lijk. Het is in elk geval als urn gebruikt en bevatte de crematie van een 
baby, 14C-gedateerd op 3630±30 BP (GrA-37635; Lanting 2007/08, 
85, 88). Vergelijkbare Kümmerkeramik-achtige potjes zijn op P14 niet 
herkend, en mij evenmin bekend van andere late WKD-assemblages. 
Daarom denk ik eerder aan houten nappen als vervangers van bekers.
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10.9 WKD-aardewerk en de menselijke aanwezig-
heid op P14

Uit het voorkomen van WKD1-, WKD2- en WKD3-aar-
dewerk mag geconcludeerd worden dat P14 ten minste re-
gelmatig gebruikt is. Ik zie geen reden vanwege bijvoor-
beeld de kleine aantallen WKD2- en vroege WKD3-potten 
te denken aan bewonings- of gebruikshiaten. Nog afgezien 
van de onmogelijkheid wel aanwezig, complementair aar-
dewerk met zekerheid te herkennen, zijn eventuele hiaten 
eerder terug te voeren op erosie waardoor een groot deel 
van de contemporaine grondlagen samen met hun vondst-
inhoud verloren is gegaan.
Opvallend is de afwezigheid op P14 van aardewerk uit de 
HVS-traditie.24 Hieruit volgt dat aan de regelmatige aan-
wezigheid op P14 al voor de introductie van HVS een einde 
gekomen is. Dit betekent ook dat P14 waarschijnlijk net niet 
het complete WKD3-traject zal hebben omvat. Het zou im-
mers wel heel toevallig zijn als de overgang naar HVS pre-
cies zou samenvallen met het einde van het gebruik van 
P14.
Mede gelet op de relevante 14C-dateringen, van potten 31-
32 (UtC-1932: 3480±50 BP; UtC-1931: 3430±50 BP), is 
de WKD-aanwezigheid op P14 te dateren tussen ca. 3650 
en 3400 BP (ca. 2000-1700 cal BC).

10.10 WKD-fasen: nuanceringen en bijstellingen 
vanwege P14

Op het in paragraaf 10.2 geschetste beeld van de WKD-fa-
sen zijn dankzij het materiaal van P14 enkele nuanceringen 
en aanvullingen mogelijk. Het grote, gesloten WKD3-
vondstcomplex van P14 geeft, samen met het veel kleinere, 
maar overeenkomstige WKD3-complex van Anlo, ook hou-
vast om een waarschijnlijke WKD4-fase in het noordoos-
ten van het land typologisch beter af te bakenen.

10.10.1 WKD1

Voor WKD1 is wat de versiering betreft nu ook de combi-
natie van wikkeldraadindrukken en groeflijnen vastgesteld. 
Interessant zijn vooral bekers 1, 3 en 5 vanwege de typische 
KB-versieringsmotieven (metopenmotief, smalle horizon-
tale zones, een afwisseling van smalle onversierde zones 
door met groeflijnen begrensde zones) uitgevoerd in wik-
keldraadindrukken die niet, zoals gebruikelijk, vrij lang zijn, 
maar juist even kort zijn als KB-kamspatelindrukken. Ook 
het wat golvende wandoppervlak en de (licht) afgeschuinde 
rand zijn typische KB-kenmerken. Zij zullen tot de oudste 
WKD1-component van P14 behoren.
Vanwege deze scherven, die in techniek en motief zo mooi 
aansluiten op KB, ben ik er nog niet zo zeker van dat Lanting 
(2007/08, 83, 97) gelijk heeft met zijn suggestie dat de wik-
keldraadversiering ontstaan kan zijn in het oosten van het 
verspreidingsgebied van de Noordoost-Nederlandse/Noord-
west-Duitse klokbekergroep, in plaats van westelijker. In dit 
verband wijs ik ook nog op P14’s zeer late klokbeker 67 die 

met zijn gaatjes onder de rand een lokale, logische typologi-
sche schakel vormt.
In dikte, mageringsvoorkeuren en gebruik (niet als kook-
potje) onderscheidt dit aardewerk zich niet of nauwelijks van 
late klokbekers. Hoewel het om te kleine potaantallen gaat, 
suggereren de twee onderscheiden WKD1-vondstgroepjes 
al binnen WKD1 een trend naar vergroving.
Het overige contemporaine aardewerk is niet met zekerheid 
aan te wijzen, al zijn onder de scherven van klokbekers, 
potbekers en mogelijke potbekers van P14 dezelfde late ty-
pen aanwezig als bijvoorbeeld in Meteren-Boog C-Noord, 
dat (met enig voorbehoud) als een WKD1-assemblage ge-
zien kan worden.

10.10.2 WKD2

De kleine WKD2-vondstgroep van P14 is voor het algeme-
ne beeld van weinig betekenis; nieuwe inzichten levert dit 
materiaal niet. Voor de gebruiksgeschiedenis van P14 is be-
langrijk dat er aardewerk aanwezig is dat goed vergelijkbaar 
is met het WKD2-materiaal van Molenaarsgraaf.
Het is nadrukkelijk niet het vanzelfsprekende gevolg van de 
determinatiecriteria dat dit aardewerk vergeleken met het 
WKD1-aardewerk iets dikwandiger en groter is. Dit aarde-
werk vormt op P14 inderdaad een logische tussenstap in de 
ontwikkeling van het herkende WKD1 naar het vroegste 
WKD3. Ik zie in de technologische resultaten een bevesti-
ging dat de op typologie gestoelde toewijzing aan WKD2 
terecht is, hetgeen ook op lithostratigrafische gronden (in 
lagencomplex A2, met naar het zich laat aanzien de jong-
ste WKD1-component en aanwijzingen voor het vroegste 
WKD3) enigszins te onderbouwen is. Voorbeelden voor het 
veronderstelde bijbehorende grove nederzettingsaardewerk, 
vergelijkbaar met het anders-dan-wikkeldraadversierde aar-
dewerk van Molenaarsgraaf, zijn op P14 eveneens te vin-
den. Een typenspectrum als dat van Molenaarsgraaf-occu-
patiefase 2 en 3 lijkt dus een algemener verschijnsel te zijn.

10.10.3 WKD3

De grotendeels lithostratigrafisch afgezonderde WKD3-
vondstgroep van P14 verdient een belangrijke plaats in de 
algemene discussie. De verdere lithostratigrafische onder-
verdeling binnen dit WKD3-complex maakt voorzichtige 
uitspraken over de aardewerkontwikkeling binnen WKD3 
mogelijk – 14C-dateringen laten dit niet toe omdat zij hier-
voor te globaal zijn.

Regionale of lokale variatie lijkt in WKD3 beperkt geweest 
te zijn. Een vergelijking tussen het WKD3-aardewerk van 
P14 en dat van de belangrijkste, maar veel kleinere gesloten 
WKD3-vondstgroep buiten de Noordoostpolder, de kuil-

24 Tenzij een als Pre-Drouwen beschouwde scherf (Pre-Drouwener pot 
19) toch een diep ingetrapte Vroeg-HVS-scherf zou zijn.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

266

WIKKELDRAADAARDEWERK DEEL II – HOOFDSTUK 10

267

inhouden van Anlo (Waterbolk 1960), is in dit opzicht illu-
stratief. Deze in noot 17 besproken vondstgroep heeft de-
zelfde karakteristieken als het WKD-aardewerk uit P14’s 
lagencomplex B2. Dit onderschrijft het beeld van een re-
gio-overschrijdende, eenvormige late WKD-aardewerkfase 
(conform Lanting 2007/08, 97). Vanwege de gesignaleerde 
grote eenvormigheid in het WKD3-aardewerk (voor WKD1 
en -2 lijkt dit ook het geval te zijn), is het dan ook niet te 
gewaagd de kenmerken van, en de ontwikkelingen binnen 
de WKD3-vondstgroep van P14 als algemeen geldend voor 
te stellen. Dit betreft dan de gebieden boven de grote rivie-
ren; in het rivierengebied, de duinstreek en het zuiden van 
het land vond de overgang naar HVS al vroeg in WKD3 
plaats.

De algemene trend naar vereenvoudiging in motieven en 
vergroving gedurende WKD is binnen de opeenvolgende 
WKD3-vondstcomplexen (lagencomplexen A2, B1 en B2) 
van P14 aantoonbaar. Wel moet het bestaande beeld enigs-
zins genuanceerd worden. De magering kan soms gering en 
fijn zijn, en fijne wikkeldraadstempels zijn ook in WKD3 
nog vrij gebruikelijk geweest. Bovendien komen in WKD3 
naast korte halzen tevens langere halzen voor, en voorts 
nog steeds kleine en dunwandige potten. Een afwijkende 
functie lijken die overigens niet gehad te hebben; hierin is 
gekookt, net zoals in de grotere en dikwandigere potten.
Een opvallende uitkomst is dat geen sprake lijkt te zijn ge-
weest van een sterke diachrone toename van het aandeel 
onversierde potten tijdens WKD3 (althans tijdens de op 
P14 aanwezige WKD3-stadia); ook in WKD3 waren de 
meeste potten versierd. Zoals elders bestaat de versiering 
op de buitenwand bijna uitsluitend uit wikkeldraadversie-
ring, in een uniform motief. De in WKD2 op bekerpotten 
zo gebruikelijke overige versieringstechnieken komen in 
WKD3 nauwelijks meer voor.25

Opmerkelijk is dat op P14 horizontale zones met een afwij-
kend motief (maar dan niet meer de eerder zo gebruikelijke 
zigzaggen op de buitenwand) alleen bij het oudste WKD3 
te vinden zijn. Hetzelfde lijkt te gelden voor richels. Ook als 
richelpot 25 wel tot lagencomplex B zou hebben behoord, 
mag gesteld worden dat richels in de loop van WKD3 nau-
welijks meer een rol spelen, terwijl zij eerder een regelmatig 
verschijnsel waren. Gaatjes onder de rand ontbreken in het 
WKD3-complex van P14. Daarvoor in de plaats lijken die-
pe ronde indrukken met Lochbuckel gekomen te zijn.

WKD3-potten met richels en/of met zones met zigzaggen 
op de buitenwand horen dus waarschijnlijk in vroeg WKD3 
thuis. Deze gevolgtrekking wordt niet tegengesproken door 
Anlo (een late WKD3-vondstgroep) en is in lijn met de 
kenmerken van het vroegste HVS-aardewerk (waarover 
hieronder meer).

Ik ben geneigd gaatjes niet als een laat WKD-kenmerk te 
beschouwen. Problematisch is dan het voorkomen van gaat-
jes onder de rand in het kleine vondstcomplexje, waar ik al 
eerder naar verwees, te Molenaarsgraaf (zie Louwe Kooij-
mans 1974, 193-194, fig. 70), vooropgesteld dat mijn inter-
pretatie als zeer laat WKD3 terecht is (wat WKD3 in een 
regionale HVS-context impliceert; ook al een lastige no-
tie).
P14 maakt waarschijnlijk dat WKD3 een vrij lange perio-
de zal zijn geweest (gelet op de 14C-dateringen en de tijd die 
nodig is geweest voor de sedimentatie van de Cardiumde-
tritus, de Cardiumklei, de Cardiumgyttja en de DG3, al zijn 
er veel onzekerheden aangaande de duur en de dateringen 
van die lagen). Gedurende WKD3 bleef de HVS-traditie 
(met HVS- en DKS-typen) boven de grote rivieren nog 
lange tijd buiten beeld.

10.10.4 WKD4 in het noordoosten van Nederland

Ik ben ervan uitgegaan dat de WKD3-aardewerkontwik-
keling van P14 min of meer representatief is voor die in 
contemporaine nederzettingen elders, voor het gebied ten 
noorden van de grote rivieren. Als dit een terechte aanna-
me is, zullen WKD-complexen die duidelijk afwijken van 
P14 (en Anlo), jonger zijn.

Er is niets nieuws aan de gedachte aan een lang voortleven 
van WKD in het noordoosten, in een fase die gelijktijdig is 
met HVS in zuidelijker streken (zie paragraaf 10.1). Het 
volgt ook logischerwijze uit de omstandigheid dat in het 
noordoosten de vroege typen uit de HVS-traditie ontbre-
ken (Lanting & Van der Plicht 2001/02, 155-156). Voor 
Noordoost-Nederland zal de jongste WKD-fase dus een 
pure WKD-fase zijn geweest, zonder associaties met Hil-
versum-, of vroege Drakenstein- en vroege Larentypen.
Te denken is dan aan een fase waarin richels of gaatjes geen 
rol meer spelen, en diepe ronde indrukken (zoals op P14 en 
in Anlo) vermoedelijk evenmin. Die laatste versieringswijze 
is in zuidelijker streken ten tijde van de oudste HVS-/DKS-
typen ook afwezig. Het ligt gezien de algemene trend en de 
aansluiting op het late midden-bronstijdaardewerk in het 
noordoosten voor de hand dat veel aardewerk uit deze jong-
ste WKD-fase onversierd is (vergelijk Louwe Kooijmans 
1974, 296; zie paragraaf 10.2.2). Voor zover nog aanwezig, 
zal de versiering uniform zijn, dat wil zeggen zonder mo-
tievenafwisseling, in aansluiting op de trend in WKD3.

Het ongedateerde WKD-materiaal van Gasteren kan van 
groot belang zijn (Harsema 1980, 178-181, fig. 3). Harse-
ma was wat voorzichtig in zijn toewijzing van dit complex 
met een “misschien wat jongere variant” van vroege-brons-

25 Dat nagelindrukken als wandversiering in P14 en Anlo niet gesigna-
leerd zijn, wijst er wel op dat in de Noordoostpolder en in noordoostelij-
ker streken nagelindrukken in WKD3 schaars geweest zijn. Het hoeft 
niet te betekenen dat zij daar op de buitenwand helemaal niet voor-
kwamen. Mogelijk is een voorbeeld van het tegendeel een met nagelin-

drukken versierd, dik bodemfragment uit Emmeloord-J97 (Bloo 2002, 
fig. 9.3a). Dit zou een WKD3-fragment kunnen zijn (vroeg of laat?). 
Het kan echter ook een fragment van een WKD2-pot zijn, of van een 
pot uit de HVS-traditie.
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tijdpotten. Enerzijds zag hij in de opvallend grove makelij 
een overeenkomst met midden-bronstijdaardewerk (een ar-
gument voor een zeer late WKD-datering), anderzijds leek 
hij ook te suggereren dat zijn complex gelijktijdig is met het 
WKD van Anlo, Norg-De Vledders en Angelslo (ibidem, 
181). Die complexen horen in WKD3 thuis. Daarentegen 
kan Gasteren wat mij betreft de typesite voor WKD4 zijn.

Het WKD-aardewerk van Gasteren is dikwandig en rijk 
verschraald met grof granietgruis. De tekeningen tonen 
slappe S-profielen met een vrij korte hals. Het betreft waar-
schijnlijk voornamelijk potten met een eivormig lichaam, al 
lijkt een grote bodemscherf met wandaanzet op een opval-
lend bolle potvorm te wijzen. De bodems zijn smal en van 
onderen concaaf en niet erg dik, of smal, vlak en hoger en 
dikker, en komvormig aan de binnenkant. Opvallend smal-
le bodems komen overigens ook in WKD3 al vrij vroeg voor 
(zie P14’s pot 33).
Bijna al het aardewerk van Gasteren is onversierd. Voor zo-
ver versiering aanwezig is, betreft het enkele min of meer 
horizontale, grove wikkeldraadindrukken op onregelmati-
ge en onderling grote verticale afstand. Als Gasteren inder-
daad een kenmerkende WKD4-vindplaats is, is de sinds 
WKD1 aanwezige trend naar versobering en vergroving in 
WKD4 conform de verwachting verder doorgezet. Op dit 
veronderstelde WKD4 volgt in het noordoosten een nog 
slecht bekende midden-bronstijdfase met Drakenstein-
achtige en Larenachtige typen, duidelijk later dan de peri-
ode waarin ook nog Hilversumtypen vervaardigd werden 
(Van der Waals 1962, 246, fig. 27:14, fig. 33; Ufkes 2001b, 
73-76; Lanting & Van der Plicht 2001/02, 160-161).

10.10.5 Een onversierde WKD-fase elders? Contact-
verschijnselen met HVS

Een onversierde WKD-fase in het noordoosten van het 
land lijkt dus een reële mogelijkheid. Dan is ook elders een 
vergelijkbare fase denkbaar, maar dan eerder, omdat de 
overgang naar HVS de overige regio’s vroeger is. Voor Mo-
lenaarsgraaf geloof ik er niet in en voor P14 zie ik evenmin 
aanwijzingen. De gepubliceerde vindplaatsen leveren nau-
welijks kandidaten voor een dergelijke fase, maar een vondst-
complex in de duinstreek, te Noordwijk-Bronsgeest (Van 
Heeringen, Van der Velde & Van Amen 1998, 26-27, 37, fig. 
14) biedt misschien enig perspectief.

De auteurs schreven het aardewerk integraal toe “aan het 
aardewerkcomplex dat wordt geassocieerd met de Hilver-
sumcultuur. […] Hoewel het aantal diagnostische scherven 
van Bronsgeest te gering is om een gefundeerde uitspraak 
te doen, kan worden verondersteld dat het aardewerk van 
Bronsgeest voorafgaat aan de oudste subfase HVS-1A van 
Vogelenzang” (ibidem, 37). Het aardewerk is gemagerd met 
chamotte, kwarts of een combinatie van beide. Een WKD-
component is herkenbaar in acht scherven met wikkel-
draadversiering op (slappe) S-profielen, en een onversierde 
randscherf met een eivormig WKD-profiel met een zeer 
korte, uitstaande hals. Daarnaast is een tiental scherven 
aangetroffen met gepaarde nagelindrukken zonder herken-
baar patroon, vlakdekkend aangebracht. Zij zijn afkomstig 
van één of meer tonvormige potten. De HVS-component 
bestaat uit een scherf met touwversiering van een HVS-
type en uit enkele scherven van DKS-typen. Totaal zijn van 
de 128 grotere en 215 kleine scherven slechts 24 fragmen-
ten versierd.

Hoewel dit complex op het eerste gezicht een overgangsfase 
van WKD naar HVS lijkt te vertegenwoordigen, met een mo-
gelijk grotendeels onversierde WKD-component, is dit niet 
hard te maken.
Lanting & Van der Plicht (2001/02, 156) twijfelden aan de 
HVS-component en stelden dat dit complex “makkelijk 
meer dan een eeuw” ouder dan Vogelenzang zou kunnen 
zijn. De door Lanting & Van der Plicht geuite twijfel over 
de HVS-component lijkt mij ongegrond.26 Wel deel ik hun 
mening dat de aardewerkverzameling, althans gedeeltelijk, 
ouder kan zijn dan Van Heeringen, Van der Velde & Van 
Amen dachten. De in het aardewerk vertegenwoordigde 
tijdsdiepte kan zelfs enkele eeuwen bedragen; een oudere 
WKD-component versus een jongere HVS-component lijkt 
mij goed mogelijk.27 Welke en hoeveel onversierde scherven 
bij de WKD-component horen, en of dan de meeste potten 
onversierd zijn geweest, is waarschijnlijk niet te bepalen.

Een ander punt betreft de verwijzing naar het complex van 
Vogelenzang. Dit is door mij voorgesteld als een HVS-com-
plex met wikkeldraadversiering (Ten Anscher 1990a), wat 
ongetwijfeld de reden was ook voor Noordwijk-Bronsgeest 
een dergelijke gelijktijdige associatie aan te nemen. Vogelen-
zang hoeft echter niet het betrouwbare voorbeeld te zijn 
voor het nog vrij lang doorleven van wikkeldraadversiering 
binnen HVS-context, anders dan ik destijds dacht.28

26 Lanting & Van der Plicht (2001/02, 156) schreven: “Het gaat volgens 
ons te ver om het optreden van grove verschraling met witte kwarts, 
koord- en vingernagelversiering en gladde stafbanden als kenmerken 
van vroeg HVS, of een soort proto-HVS te zien”. Maar wat zou het 
betreffende aardewerk dan wel moeten zijn? De rand met vingertop-
indrukken, de stafbandfragmenten ter hoogte van de grootste potdiame-
ter, de flauwe stafband of verdikking met nagelindrukken, en de scherf 
met touwindrukken in net-motief zijn bezwaarlijk als WKD-kenmer-
ken te interpreteren. De associatie met HVS die Van Heeringen, Van 
der Velde & Van Amen (1998, 37) zagen, lijkt mij geheel terecht.

27 Drenth (mondelinge mededeling) is het niet met mij eens. Hij ziet in 
de overlap van het gecombineerde vondstmateriaal met de huisplatte-

grond een argument voor de gelijktijdigheid van de verschillende aar-
dewerkcomponenten en de huisplattegrond.

28 Ik was toen te stellig over het gelijktijdige optreden van WKD- en 
HVS-elementen op het aardewerk van Vogelenzang. Ik ben daar in-
middels veel minder zeker van, temeer omdat te Vogelenzang ook ze-
ker ouder, laatneolithisch aardewerk voorkomt (Ten Anscher 1990a, 
49). Het WKD-element te Vogelenzang zou eveneens oudere nederzet-
tingsruis kunnen zijn. Mijn verdere correcties en nuanceringen zijn:
– Ad fig. 17:b: Dit voorbeeld van “fijne groeflijnen” (ibidem, 59) is 
beter te interpreteren als een scherf met enkele ondiepe nagelindrukken. 
Echte groeflijnen komen op HVS-aardewerk niet voor.
– Ad fig. 17:51: De potreconstructie toont wikkeldraadindrukken en 
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Ten slotte is een algemeen bezwaar tegen een grotendeels 
onversierde WKD-fase voorafgaand aan de HVS-overgang, 
dat in het HVS-aardewerk versieringstechnieken en -mo-
tieven voorkomen die van WKD bekend zijn. Dit pleit eer-
der voor een aansluiting op, en (gedeeltelijke) gelijktijdig-
heid met WKD-fasen waarin dergelijke versiering wel nog 
een belangrijke rol speelt.
De conclusie is dat met uitzondering van het noordoosten 
van het land een onversierde WKD-fase kort voor de over-
gang naar HVS niet verdedigbaar is.

Ik kom hieronder nog terug op de aardewerkkenmerken die 
WKD en Vroeg-HVS gemeen hebben. Wat daarover tot op 
heden gezegd is, verdient namelijk enige bijstelling.

Typologische verbindingen tussen WKD en HVS op individuele 
potten
Zoals goed bekend is, kan op sommige individuele potten 
niet zomaar een WKD- of HVS-etiket geplakt worden, om-
dat zij kenmerken van beide vertonen (zie bijvoorbeeld 
Lanting & Van der Plicht 2001/02, 153, 155-156; zij noem-
den ook enkele van de onderstaande voorbeelden). Het be-
kendste voorbeeld is de pot van Vorstenbosch (Modderman 
1959b, 288-289).29 Relevant is ook een randscherf van 
Meerloër Heide met diepe ronde indrukken onder de rand 
zoals in WKD, gecombineerd met een hoefijzervormig ap-

plique zoals op vroege HVS-typen te vinden is (Verlinde 
1971, fig. 5:21).30 Dichterbij WKD staat aardewerk uit 
Geistingen-Huizerhof (Heymans & Vermeersch 1983, 28, 
Abb. 4:5; 7:1) met brede knobbeloren, een HVS-kenmerk, 
op een pot die verder als een WKD-pot te beschouwen is.31 
Ook een scherf van Emmeloord-J97 (Bloo 2002, fig. 9.1g) 
staat in vorm en voor wat een deel van de versiering betreft 
(omlopende touwlijnen op de binnenrand) dicht bij WKD3, 
maar de afwijkende versiering (een zone horizontale touw-
lijnen hoog op de schouder en nagelindrukken/vingertoppen 
op de rand) is als een HVS-invloed te beschouwen.

Uit eigen waarneming ken ik verder enkele voorbeelden 
van scherven met zowel WKD- als HVS-kenmerken uit 
Aalten-Het Ongena (in de belangrijke, nog ongepubliceer-
de schervencollectie van Willem Doodeheefver, verzameld 
in het terrein direct rond zijn ouderlijk huis).

Omdat de tijdstippen waarop verschillende gebieden over-
gingen tot de HVS-traditie aanzienlijk uiteen kunnen lo-
pen, zullen deze voorbeelden uit verschillende regio’s, voor 
zover zij getuigenissen zijn van de WKD/HVS-overgang, 
niet strikt gelijktijdig zijn. Maar dergelijke potten hoeven 
niet altijd ‘overgangsverschijnselen’ te zijn. WKD-kenmer-
ken op HVS-aardewerk zouden bijvoorbeeld kunnen wij-
zen op het introuwen van een ‘noordelijke’ vrouw, opge-

een alleen door nagelindrukken gesuggereerde stafband – ogenschijnlijk 
een mooi voorbeeld van een WKD/HVS-mengvorm. Juist de scherf met 
beide typen indrukken was mij alleen van een foto bekend (zie ibidem, 
50), die ik had overgetekend. Ik ben er niet meer helemaal van over-
tuigd dat de onderste rij indrukken (op de scherf rechtsonder) inder-
daad nagelindrukken in plaats van wikkeldraadindrukken zijn. Moge-
lijk betreft het hier dus gewoon scherven van een WKD-pot.
– Ad fig. 17:52: In tegenstelling tot wat ik eerder beweerde (ibidem, 
59), kan niet zomaar gezegd worden dat de diepe ronde indrukken op 
de gebruikelijke plaats van een stafband zitten. De tekeningen zijn 
overgenomen van foto’s van scherven uit een amateurcollectie die ik 
destijds niet bekeken heb. Op basis van die foto’s is onduidelijk wat 
hun positie binnen de pot geweest is. Als deze indrukken op een uit-
staande hals zouden zitten, wat ook een mogelijkheid is, is eerder aan 
een WKD3-pot dan aan een HVS-pot te denken.
– Ad fig. 18:62: Boven de ‘stafband’ van pot 62 kan inderdaad goed 
een rij gaatjes gezeten hebben (ibidem, 65). Maar gelet op het scherf-
profiel betreft het waarschijnlijk geen stafband op de schouder, maar 
een richel in de hals. Het is daarom veel aannemelijker dat het om een 
WKD-halsscherf gaat in plaats van een scherf van een HVS-pot met 
een wel erg laag geplaatste rij gaatjes. Daarmee komt de gedachte dat 
gaatjes onder de rand in Vroeg-HVS voorkomen, op losse schroeven te 
staan. Van HVS-aardewerk buiten Vogelenzang zijn zij niet bekend, 
en zij ontbreken waarschijnlijk in het contemporaine late stadium van 
WKD3 eveneens (zie echter noot 21).

29 Modderman (1959b, 288) noemde al de parallel met een randscherf 
uit Wychen-site V, aan de buitenzijde een HVS-pot met kolommen 
gepaarde nagelindrukken, maar met op de rand haakse wikkeldraad-
indrukken en aan de binnenzijde ervan wikkeldraadindrukken in de 
vorm van hangende chevrons (Glasbergen 1954b, 124, fig. 63:6). Dit 
doet ook denken aan Huizen-pot 1, een HVS-pot met schuine touw-
indrukken op de binnenkant van de rand in een zeer nonchalant mo-
tief van omlopende driehoeken of zigzaggen (Bakker 1961, 51, fig. 4).

30 Of een verder onversierde randscherf uit Kessel-Donk (Arts 1984, 85, 
fig. 4) ook zo’n mengvorm is, staat voor mij niet vast. Deze scherf 
heeft onder een schuine hoek geplaatste wikkeldraadindrukken op de 

rand. Het zou om een HVS-scherf gaan, wat mede ingegeven lijkt 
door de grove kwartsmagering. In dat geval zou het ook een aardige 
tegenhanger voor de HVS-scherf van Wijchen-site V zijn, maar ik 
twijfel aan de HVS-toewijzing. Lokaal is wel WKD-aardewerk ge-
vonden, maar geen overtuigend HVS-aardewerk. Betere kandidaten 
zijn wellicht te vinden tussen materiaal uit Neuwied-Heddesdorf 
(Bantelmann 1982, 106, Taf. 21:596a-c). Een grote randscherf heeft 
zowel het S-profiel van een WKD-pot, als vingertopindrukken op de 
rand, wat meer HVS-achtig is. Bovendien bezit deze pot twee met 
vingertopindrukken versierde, golfbandpot-achtige stafbanden, waar-
onder één in de halszone, gebruikelijk in WKD, en de ander op de 
schouder, zoals in HVS, met daaronder een HVS-achtige hoefijzer-
vormige applique. Ook van deze vindplaats afkomstig zijn een onver-
sierd WKD-achtig bekertje met standvoet, S-profiel en een richel in de 
hals, en een pot met een slap S-profiel, met vingertopindrukken op de 
rand en twee rijen omlopende vingertopindrukken op de schouder en 
direct erboven. Deze pot doet niet zozeer in vorm, maar wel in decora-
tie sterk aan bijvoorbeeld de HVS/DKS-pot van Baarn-Groot Dra-
kenstein denken (Glasbergen 1954b, fig. 57:10). Niet zo ver weg, in 
Mayen-An der Sauperg, komt touwversierd aardewerk voor dat als 
HVS aan te merken is (Bantelmann 1982, 104-105, Taf. 21:596a-c; 
Taf. 26:577). Aardewerk uit Gerolstein-Dietzenley (in de Eifel) bevat 
naast Drakenstein- en Laren-achtige typen een touwversierde pot met 
Hilversum-trekken (Kilian 1964, 135-137, 142-145; Abb. 1:4,7; Taf. 
5a-b).

31 De pot is morfologisch een WKD-pot, op grond van het eivormige li-
chaam en de uitstaande hals. De decoratie is atypisch vanwege de uit-
voering in gepaarde en ongepaarde nagelindrukken. Maar met zijn 
omlopende binnenrandversiering en de nadruk op verticale kolommen 
op de potwand staat de versiering toch eveneens onmiskenbaar in de 
WKD-traditie. Op de schouder zitten de al genoemde twee brede 
knobbeloren. Nauw verwant is een halssscherf met verticale rijen ge-
paarde nagelindrukken. Dit nederzettingscomplex heeft ook (vroeg) 
WKD3-aardewerk opgeleverd en voorts een HVS-scherf met stafband 
en een hoefijzervormige applique (Heymans & Vermeersch 1983, 24-
30, Abb. 4:4; 4:7; 6-7).
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groeid met de WKD3-traditie, in een gemeenschap die al 
anderhalve eeuw eerder was overgegaan op de vervaardi-
ging van HVS-aardewerk – een parallel hiervoor kan het 
voorkomen van TRB-versiering op VL-aardewerk zijn.

HVS-kenmerken uit de WKD-traditie
Ook afgezien van de genoemde mengverschijnselen op in-
dividuele potten is de HVS-aardewerktraditie ondenkbaar 
zonder het WKD-aardewerksubstraat (Louwe Kooijmans 
1974, 296).32 Ik kwam eerder tot het volgende rijtje verbin-
dende kenmerken: het kleine aantal potvormen, de voor-
keur voor magering met chamotte, kwarts of graniet, de 
toepassingen van gepaarde en ongepaarde nagelindrukken, 
wikkeldraadstempel, vogelbot- of rietstempel (om de ring-
vormige indrukken te maken), groeflijnen, doorboringen, 
hoog geplaatste stafbanden, versiering aan de binnenkant 
en smalle dikke bodems (Ten Anscher 1987, 36; Theunis-
sen (1999, 208-209) nam dit rijtje zonder commentaar 
over). Ik had hier nog enkele gedeelde kenmerken aan toe 
kunnen voegen: het optreden van versiering in verticale ko-
lommen, en de overeenkomstige rand- en binnenrandmo-
tieven, deels in dezelfde versieringstechnieken. Of diepe 
ronde indrukken onder de rand ook in dit rijtje thuishoren, 
is discutabel. Deze versieringswijze is behalve op een inci-
dentele mengvorm (Meerloër Heide: Verlinde 1971, fig. 5:
21) op echte HVS-potten niet toegepast.

Dit rijtje verdient echter, zoals hierboven al is aangekon-
digd, niet alleen aanvulling maar ook bijstelling. Door-
boringen, groeflijnen en hoge stafbanden horen bij nader 
inzien niet in de HVS-traditie thuis. Mijn gedachte aan 
doorboringen en groeflijnen als verbindend element be-
rustte op het veronderstelde voorkomen ervan op het HVS-
aardewerk van Vogelenzang. Ik zie dat nu als ‘wishful think-
ing’ (zie noot 28). De stafbanden op het aardewerk in de 
HVS-traditie zouden mogelijk af te leiden zijn van de ri-
chels die in vroeg WKD3 nog voorkomen. Het vroegste 
HVS-aardewerk is hiermee gelijktijdig (zie paragraaf 10.11 

en zie Theunissen 1999, fig. 5.2). De stafbanden op het 
aardewerk in de HVS-traditie, op de schouder, zijn echter 
eigenlijk altijd lager geplaatst dan de richels op WKD-pot-
ten, die in de halszone aangebracht zijn. De HVS-stafban-
den zijn daarom vermoedelijk eerder terug te voeren op de 
Engelse (of eventueel Ierse) invloeden die Glasbergen en 
Smith overtuigend herkenden (zie ook Lanting & Van der 
Plicht 2001/02, 155). De in HVS aanwezige brede knobbel-
oren, de hoefijzervormige appliques, de touwversiering op 
de potwand, de voorkeur voor nagel- en vingertopindruk-
ken op randen en stafbanden, en de brede, relatief dunne 
bodems zijn eveneens te herleiden tot die overzeese invloe-
den. De touwversiering die op WKD3-aardewerk voor-
komt, lijkt te wijzen op contacten tussen de gebieden met 
het vroegste HVS en de streken waar WKD-aardewerk nog 
een tijd gangbaar bleef.
De nagelindrukken op de schouderzone van het HVS-type 
zijn eventueel terug te voeren op WKD, aangezien het 
vroegste HVS dateert van kort na WKD2 (waarin nagel-
indrukken nog zeer gebruikelijk waren). Herintroductie van 
nagelindrukken onder overzeese invloed is ook een optie. 
Op Wessex Biconical Urns, de prototypen voor het aarde-
werk in de HVS-traditie, komt ‘finger-printing’ immers 
vaak voor, niet alleen op randen en stafbanden, maar ook 
op schouders (Smith 1961, 99).

10.11 Datering van de WKD-fasen

De datering van WKD-fasen is een heikele aangelegen-
heid. Bruikbare 14C-dateringen zijn vrij schaars. Een pla-
teau in de calibratiecurve tussen ca. 1900 en 1750 cal BC 
bemoeilijkt de zaak verder. Daar komt bij dat 14C-daterin-
gen sowieso problematisch zijn voor archeologische fasen 
die maar van korte duur waren (zie bijvoorbeeld Raemae-
kers 1999, 106-107; Drenth & Hogestijn z.j., 70-71). Het 
onderstaande kan dan ook niet meer dan een voorlopig 
voorstel zijn.33

32 Weliswaar had Smith (1961, 109, 113) al op overeenkomsten tussen 
HVS-aardewerk enerzijds en KB en WKD anderzijds gewezen, maar 
zij beschouwde dat in lijn met Glasbergen nog als lokale invloeden op 
het aardewerk van Engelse immigranten (het HVS-aardewerk). Het 
omgekeerde is echter aannemelijker (bijvoorbeeld Lanting & Van der 
Plicht 2001/02, 155). Louwe Kooijmans (1974, 296, fig. 122) zag de 
relatie tussen WKD en HVS scherp: “In fact we find that nearly all 
the decorative motifs of the Molenaarsgraaf BWB association (phase 
2) recur on Hilversum pots. It is one of the reasons why we think the 
HVS Culture cannot represent a pure immigration as Glasbergen sug-
gests, but bears a strong autochthonous stamp.” Aangezet door Louwe 
Kooijmans’ opmerking en vanwege het gezamenlijk voorkomen van 
scherven met wikkeldraadversiering en scherven van HVS- en DKS-
typen te Vogelenzang, ben ik eerder vrij diep ingegaan op de raakvlak-
ken tussen WKD en HVS (Ten Anscher 1987, 25-45).

33 Dit voorstel is grotendeels gebaseerd op informatie uit Lanting & Van 
der Plicht 2001/02, 152-153, 161,175-176; zie ook Lanting & Van 
der Plicht 1999/2000, 41; Lanting 2007/08, 83, 85; Prummel e.a. 
2009; tab. 5. Lanting & Van der Plicht (2001/02, 153) lieten zich 
alleen over een begin- en een einddatering voor het wikkeldraadver-
sierde aardewerk uit: tussen ca. 3575 BP (“1900 v. Chr.”) en uiter-

lijk 3300 BP (“1575 v. Chr.”). 
Dit lijkt mij een goed verdedigbare inschatting voor het jongste WKD 
(de veronderstelde grotendeels of geheel onversierde fase), hoewel dit 
voor Lanting & Van der Plicht (2001/02, 153) de einddatering was 
van de periode waarin wikkeldraadversiering werd toegepast, wat dus 
niet hetzelfde is. Een begin rond 3575 BP is te laat, ook gelet op het 
einde van KB, dat gedateerd is rond 3650 BP (Lanting 2007/08, 55, 
59). Recent plaatste Lanting het oudste wikkeldraadversierde aarde-
werk wel weer (impliciet) omstreeks 3650 BP (ibidem, fig. 24:11; ver-
gelijk Lanting & Mook 1977, 99). Hogestijn (1986a, 23) was ook al 
uitgegaan van een datering voor WKD tussen 3650 en 3450/3300 
BP. In de meest recente versie van de periodisering van de Nederland-
se prehistorie (Van den Broeke, Fokkens & Van Gijn 2005, fig. 1.10) 
wordt eveneens een begin rond 3650 BP aangehouden.
De Vroege Bronstijd is volgens deze nieuwste periodisering gedateerd 
tussen 3650-3450 BP; ca. 2000-1800 cal BC (calibratie volgens Van 
den Broeke, Fokkens & Van Gijn 2005, fig. 1.10). Dit is aanmerke-
lijk korter dan volgens Lanting & Van der Plicht (2001/02, 153), 
omdat Van den Broeke, Fokkens & Van Gijn (2005, 31) de Vroege 
Bronstijd anders definieerden, en Midden-Bronstijd A lieten beginnen 
met de oudste kringgreppels rond bronstijdgrafheuvels.
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WKD1: ca. 3650-3600 BP (ca. 2000-1950 cal BC);
WKD2: ca. 3600-3550 BP (ca. 1950-1900 cal BC);
WKD3: ca. 3550-3400 BP (ca. 1900-1700 cal BC);
WKD4: ca. 3400-3300 BP (ca. 1700-1550 cal BC).

De overlap tussen KB en WKD1 is vermoedelijk kortston-
dig geweest, wellicht een kwestie van één of enkele genera-
ties. Evenals WKD1 kan WKD2 relatief kort geduurd heb-
ben. WKD3 zal daarentegen veel langer geduurd hebben, 
althans boven de grote rivieren. Een argument hiervoor is, 
zoals eerder gezegd, dat op P14 WKD3 in verschillende li-
thostratigrafische eenheden gevonden is, en dat hun geza-
menlijke vorming een flinke tijd gevergd heeft, al zijn aan-

vang en duur van die afzonderlijke sedimenten slechts glo-
baal in te schatten.

In de duinstreek, in het zuiden van het land, en met name 
in het rivierengebied voltrok de overgang naar de vroege 
HVS-traditie zich al ten tijde van vroeg WKD3, kort na 
1900 cal BC (vergelijk Theunissen 1999, fig. 5.2; Louwe 
Kooijmans 1974, 296). In de Noordoostpolder en ten noor-
den van de grote rivieren, tot in Overijssel, gebeurde dit 
rond 1700 cal BC. In het noordoosten van ons land werd 
WKD-aardewerk (WKD4) veel langer vervaardigd dan el-
ders, en vermoedelijk pas rond 1550 cal BC vervangen door 
Drakenstein-achtige en Laren-achtige typen.
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HOOFDSTUK 11

OVERIG PREHISTORISCH AARDEWERK

P14 heeft nauwelijks aardewerk opgeleverd dat jonger is dan WKD, maar wel een aanzienlijke hoeveelheid 

aardewerk dat ouder zal zijn, maar zich niet nader laat determineren.

11.1 Aardewerk in de HVS-traditie

Vooral dankzij Glasbergen (1954a; 1954b) kreeg de Midden-
Bronstijd in ons land gestalte. Glasbergen (1954b; 1956; 
1969) schetste een abrupte overgang van de Vroege naar 
de Midden-Bronstijd. Volgens Glasbergen werd de Hilver-
sumcultuur (HVS) gedragen door Engelse immigranten, 
die nauwelijks contacten met de autochtone (WKD-) be-
volking onderhielden (Glasbergen 1954b, 130). Zijn aan-
name leek bevestigd door een studie van Smith (1961). 
Glasbergens Hilversumcultuur is inmiddels geëvalueerd 
(Theunissen 1999). Theunissen besteedde veel aandacht 
aan Glasbergens beeld van een geïmporteerde migranten-
cultuur. Deze visie is sinds een opmerking van Louwe 
Kooijmans (1974, 296) onder vuur komen te liggen.1 De 
hoofdrol zal zijn weggelegd voor de inheemse bevolking 
(zie ook paragraaf 10.10.4). Theunissen wilde met bijstel-
lingen en met benadrukking van de etnische continuïteit 
nog wel blijven spreken van een HVS-cultuur.2 Lanting & 
Van der Plicht (2001/02, 155) vonden het beter de term 
HVS-cultuur maar helemaal af te schaffen.

Dat Hilversum, Drakenstein en Laren als fase-aanduidin-
gen (anders dan als typenaanduidingen) niet goed bruik-
baar zijn, is voldoende bekend. Dit was voor mij reden een 
nieuwe typochronologie HVS1-3 voor te stellen, die vooral 
op nederzettingscomplexen gebaseerd was (Ten Anscher 
1990a, 72-77).3 In de kritiek op mijn fasering kan ik mij wel 
vinden (Theunissen 1999, 203-206; Fokkens 2001, 248-249; 
Lanting & Van der Plicht 2001/02, 155). Een HVS2-fase, 
met uitsluitend DKS-typen, lijkt inderdaad onhoudbaar; 
een grove tweedeling zoals Theunissen en Fokkens voor-
stelden, ligt dus voor de hand.4 

Theunissen (1999, 205) sprak van “Hilversum-aardewerk” 
bij complexen waarin “vroege versieringselementen” (zoals 
op Glasbergens HVS-typen) voorkomen, en van “midden-
bronstijd B-aardewerk” bij complexen (met alleen Glasber-
gens Drakenstein- en Larentypen) waarin die ontbreken. 
De overgang tussen beide dateerde zij rond 1530 cal BC. 
Fokkens (2001, 249) stelde de logischer termen ‘Vroeg-
Hilversum’ en ‘Laat-Hilversum’ voor. Ik neem die over, al 
zijn we hiermee nog steeds niet van de semantische verwar-

1 Tegen de notie dat het aardewerk in de HVS-traditie (uitsluitend of 
grotendeels) het aardewerk is van immigranten, zoals Glasbergen 
(1954b; 1956; 1969) dacht, pleiten niet alleen het voortbestaan van 
veel elementen uit de autochtone WKD-traditie in het aardewerk in 
Vroeg-HVS, zoals in paragraaf 10.10.4 is aangestipt, maar ook het 
voortbestaan van de WKD-traditie in het vuursteen en in het grafri-
tueel (met onder meer het voortgezet gebruik van WKD-grafheuvels), 
en de grote overlap in nederzettingsterreinen van WKD en HVS (Ten 
Anscher 1987, 25-37). Voor een uitgebreide bespreking van Glasber-
gens visie en ook voor andere tegenwerpingen, zie Theunissen 1999.

2 Overigens liet Theunissen (1999, 207, 210, fig. 5.4) de “aardewerk-
provincie” met Hilversumaardewerk onwaarschijnlijk ver zuidelijk 
doorlopen, tot in Noordwest-Frankrijk (Pas-de-Calais). Deze ge-
dachte is, in navolging van De Laet 1961 (zie ook Mariette 1961), 
gebaseerd op de interpretatie van touwversierd aardewerk uit Hardelot 
en Marquise als vroeg aardewerk in de HVS-traditie. Dit is mijns in-
ziens onjuist. Blanchet (1984, 114-115, 139-141, fig. 64-65) wees te-
recht op nauwe overeenkomsten tussen dat aardewerk en Engels aar-
dewerk, en voor de fragmenten van de pot van Marquise ook op over-
eenkomsten in vorm en decoratie met ouder aardewerk uit Le Fond 
Pernant, Compiègne (Oise) dat hij rekende tot de “groupe des urnes à 
décor plastique”. Tegen een toewijzing aan de HVS-traditie pleit te-
vens de brede zone zonder vondsten van de Hilversumcultuur ten 
noorden en noordoosten van Hardelot en Marquise. Daarom geloof ik 
trouwens ook niet in de suggestie van Blanchet (ibidem, 115) dat de 

HVS-traditie in plaats van op impulsen uit Zuidoost-Engeland (waar 
ook enkele grafheuvelvormen te onzent op wijzen) wel eens “tout sim-
plement aux influences venues du Nord de la France” terug te voeren 
zou kunnen zijn, via die eerder genoemde oudere “groupe des urnes à 
décor plastique”.
De lijn Turnhout-Maastricht geeft een beter beeld van de zuidelijke 
verbreiding van het aardewerk in de HVS-traditie. De enige uitbijter 
ten zuiden daarvan is de vroege pot van Ruien-Kluisbergen (Glasber-
gen 1954b, 108, fig. 60:8), versierd met een touwmotief waarvoor 
geen parallellen bekend zijn.
Aan de oostgrens van de door Theunissen gepostuleerde verspreiding is 
te Godinne-sur-Meuse en Dave (beide nabij Namen) aardewerk ge-
vonden dat door Van Impe (1983) tot een door HVS beïnvloede groep 
gerekend is. Blanchet (1984, 115) merkte echter op dat dit materiaal 
eveneens goede parallellen heeft in het oudere aardewerk van Le Fond 
Pernant en een vindplaats nabij Remilly-Aillicourt (Ardennes). Een 
toewijzing aan de HVS-traditie is dus wellicht te voorbarig. Voor wat 
de oostelijke verbreiding betreft, verwijs ik voorts naar noot 30 bij pa-
ragraaf 10.10.5.

3 Mijn subfase HVS1c (Ten Anscher 1990a, 76) berustte overigens op 
een verkeerde interpretatie van materiaal van Den Haag-Kijkduin, 
dat veel jonger is dan ik dacht en niet tot HVS behoort.

4 Lanting & Van der Plicht (2001/02, 155) vonden dat dit niet veel op-
lost, ofschoon een verkapte tweedeling al op te maken viel uit Lanting 
& Mook 1977, 6).
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ring af.5 Dat “both the Drakenstein and Laren types have 
lost their typological meaning”, zoals Fokkens (2001, 249) 
poneerde, is een uitspraak die ik, net als Lanting & Van der 
Plicht (2001/01, 155), niet begrijp. Glasbergens typen heb-
ben nog steeds bestaansrecht. Ik volg het voorstel van Lan-
ting & Van der Plicht (ibidem, 155) om Hilversum, Dra-
kenstein en Laren (conform de door hen licht bijgestelde 
typedefinities) te blijven gebruiken als type-aanduidingen, 
zonder chronologische lading.
In deze studie bedoel ik met ‘aardewerk in de HVS-traditie’ 
het complete scala aan typen. Als ik op een specifiek type 
doel, dan vermeld ik dat expliciet. Met alleen ‘HVS’ doel ik 
op de Hilversumcultuur in het algemeen.

De Larenpot van P14
HVS op P14 is slechts met één enkele pot vertegenwoor-
digd.6 Deze pot van het Larentype lag ca. 100 m ten noor-
den van de zandkop, en werd bij toeval ontdekt. In een bo-
ring werd een scherf aangetroffen. Vervolgens is eromheen 
een kuil gegraven waaruit de overige scherven te voorschijn 
kwamen (Van Zweden & Van der Giessen 1988, 12, 22, 
bijlage 5, profiel 3, boring 41; zie voor de vondstlocatie 
fig. 24.3). Zij bevonden zich in een kleiig niveau, boven 
broekveen op DG3 en onder een jongere broekveenafdek-
king.

5 Dat was met mijn oude voorstel niet anders. Het blijft ongelukkig dat 
de cultuurbenaming en een typebenaming overlappen, waardoor een 
vroege HVS-pot geen Hilversumtype hoeft te zijn. Voor Fokkens was 
zulke verwarring verleden tijd. Hij wilde HVS alleen als algemene 
term gebruiken, voor al het aardewerk van de Hilversumcultuur, 
maar juist niet meer als specifieke type-aanduiding. Hij wilde ook af 

De 51 scherven (1042 g) lagen vlak bij elkaar en waren in 
kleur nauwelijks van het omringende sediment te onder-
scheiden. Ze waren heel slap en deels zwaar vervormd. Na 
impregnatie met verdunde houtlijm en voorzichtige verhit-
ting in een oven kon de potvorm min of meer gereconstru-
eerd worden (fig. 11.1). Vanwege de onregelmatig geprofi-
leerde randscherven is niet helemaal duidelijk of deze pot 
tonvormig was, zoals de tekening toont, of toch meer em-
mervormig. Een stafband heeft de pot in elk geval niet ge-
had. De weinig geprononceerde standvoet is niet veel dik-
ker dan de potwand. De onderkant is iets concaaf (vergelijk 
Glasbergen 1954b, 95, 107, fig. 57:7; 60:6, 9). De diameter 
moet ca. 22 cm geweest zijn. De gereconstrueerde hoogte, 
ca. 26 cm, is niet meer dan een benadering. De pot is dik-
wandig (5-18 mm, gemiddeld 14 mm) met een niet gepo-
lijst of geglad, slordig afgewerkt wandoppervlak. De verde-
ling van de magering is uitgesproken ongelijkmatig. In 
sommige scherven komt een sterke concentratie van gemid-
deld 3 mm grote granietbrokjes voor, bij andere is nauwe-
lijks magering te zien. De aangekoekte, verkoolde resten 
aan de binnenkant van de bodem zijn een aanwijzing dat de 
pot voedsel heeft bevat.

Het Larentype heeft een zeer lange looptijd, vanaf ca. 3400 
BP tot misschien wel 2900 BP (ca. 1700-1050 cal BC; Lan-
ting & Van der Plicht 2001/02, 161, 164, fig. 8). De pot van 
P14 zal op grond van lithostratigrafische overwegingen – 
duidelijk jonger dan de DG3-sedimentatie, waarvan het 
begin rond 3400 BP te dateren is – niet zeer vroeg zijn, 
maar ook niet heel laat. Late Laren- of Larenachtige potten 
zouden namelijk wat dunwandiger zijn (mondelinge mede-
deling drs. E. Drenth; zie ook Lanting & Van der Plicht 
2001/02, 164). Daarom veronderstel ik voor deze pot een 
datering tussen 3300 en 3100 BP (ca. 1600-1400 cal BC).

Fig. 11.1 – Larenpot, aangetroffen bij booronderzoek. Schaal 1:3.

van de termen Drakenstein- en Larenaardewerk of -typen. Fokkens 
(2001, 249) beriep zich hierbij op Theunissen die dit volgens hem had 
voorgesteld. Theunissen (1999, 205) had echter alleen maar opgemerkt 
(in navolging van anderen) dat de termen Drakenstein en Laren wel 
typologische, maar geen chronologische betekenis hebben.

6 Zie echter Pre-Drouwener pot 19 en noot 40 bij paragraaf 5.4.2.

Fig. 11.2 – Vermoedelijke Schräghalspot. Schaal 1:3.
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11.2 Aardewerk uit de Vroege IJzertijd

Het enige prehistorische aardewerk van P14 dat jonger is 
dan de net besproken Larenpot, zijn 23 scherven (335 g) 
die dicht opeen aan de basis van de DG4 lagen (zie voor de 
vondstlocatie fig. 24.3). Zij behoren alle toe aan een wat 
gedrongen pot met een S-profiel (fig. 11.2). De maximale 
diameter is ca. 19 cm, de totale hoogte is waarschijnlijk 15-
17 cm geweest, de gemiddelde wanddikte bedraagt 8 mm. 
De pot is gemagerd met een gemiddelde hoeveelheid fijn 
graniet, fijne chamotte, zand en plantaardig materiaal, en 
opgebouwd uit kleirollen met Z-voegen. Ter hoogte van de 
grootste buikomvang bevindt zich een omkering in de voeg-
richting. Waarschijnlijk is zowel de buiten- als de binnen-
kant gepolijst geweest. Op de binnen- en buitenkant zijn 
verkoolde voedselresten aangetroffen.

Hoewel geen sprake is van een scherp afgezette hals (met 
een duidelijke schouder/halsknik), gaat het vermoedelijk toch 
om een Schräghalspot.7 Dit type wordt in de Vroege IJzer-

7 Vergelijk de potten uit Olst-Den Nul, Markelo-Noord-Elsen, Markelo-
Friezenberg, en Oldenzaal-De Tij; respectievelijk Verlinde 1978b, 

tijd gedateerd, tussen ca. 2600 en 2400 BP (ca. 800-500 cal 
BC). Het komt vrij veel voor in het Duitse Nederrijngebied. 
Dichter in de buurt van P14, in Gelderland en Overijssel, is 
het veel zeldzamer.

11.3 Niet te determineren aardewerk

Tot deze restgroep is al het aardewerk gerekend dat niet aan 
een andere categorie kon worden toegeschreven (zie ook 
paragraaf 5.2.1). Het betreft 1598 scherven (6711 g). Inclu-
sief het niet getelde gruis is het totaalgewicht 9797 g. Het 
enige wat over de datering gezegd kan worden, is dat deze 
scherven ouder zijn dan het WKD3-aardewerk uit lagen-
complex B. Voor de volledigheid geef ik het verspreidings-
beeld (fig. 11.3). Het is niet verrassend dat deze vondstver-
spreiding vergelijkbaar is met het verspreidingspatroon van 
het SW/Pre-Drouwener aardewerk en het laatneolithische 
aardewerk (zie fig. 20.7 en 22.21). Aan deze restgroep be-
steed ik verder geen aandacht.

Fig. 11.3 – Verspreiding van het niet-determineerbare aardewerk.

0 25m
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10-25
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Abb. 8:30; 1979, Abb. 15:84a; 1980, Abb. 43:275; 1987, 340-342, 
Abb. 136.
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OVERZICHT VAN HET AARDEWERK NAAR PERIODE EN FASE

Met de voorafgaande hoofdstukken is op hoofdlijnen het 
chronologisch houvast verkregen voor de reconstructie van 
de bewoningsgeschiedenis op P14. Uit de aardewerkanaly-
se is duidelijk geworden welke fasen van welke culturen op 
de vindplaats vertegenwoordigd zijn. Dit laat zich samen-
vatten in een tabel en een chronologisch overzicht.
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0 2000

2400
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3900

4100
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5500/
5600
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4500

4050

3550

cal BC periode

Late
IJzertijd

Late
Bronstijd

Vroege
Bronstijd

Laat-
Neolithicum B

Laat-
Neolithicum A

Midden-
Neolithicum B

Midden-
Neolithicum A

Vroeg-
Neolithicum

Laat-
Mesolithicum

Midden-
Bronstijd A

Hilversum

 Wikkeldraad

Klokbeker

Enkelgraf

Trechterbeker-
Westgroep

Swifterbant

 Midden-
IJzertijd

Midden-
Bronstijd B

Vroege
IJzertijd

cultuur / fase P14 BP

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

(niet gedifferentieerd)

Tabel 12.1 – Verdeling van het prehistorische aardewerk van 
P14 over culturen. Het aantal poteenheden omvat ook afwijken-
de aardewerkvormen (zoals bakplaten, gebakken kleirolletjes en 
-brokken), en refereert aan de genummerde ‘poteenheden’ in de 
figuren en de tekst. Bij SW/Pre-Drouwener en bij indetermi-
neerbaar aardewerk is het (niet getelde) gruis opgenomen in de 
gewichten.

Fig. 12.1 – Overzicht van prehistorische bewoning/gebruik van 
P14, gerelateerd aan de regionaal aanwezige archeologische 
perioden en cultuurfasen. Legenda bij de aanduiding voor de 
aanwezigheid op P14:

Vroege IJzertijd
HVS
WKD
EGK of KB
KB
EGK
Mogelijk TRB
TRB 
Pre-Drouwen 
SW/Pre-Drouwen
Indetermineerbaar

totaal
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 aantal pot-
eenheden

1
1
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4
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-

1.504

aantal
scherven

23
51
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264

1.436
373

6
147
48

28.231
1.598

32.676

gewicht
(gram)

335
1.042
8.274
1.086
6.210
1.755

66
1.012

376
137.641

9.797

167.594

regelmatig – continu;
herhaaldelijk;
zeer incidenteel;
mogelijk (niet aangetoond).
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HOOFDSTUK 13

BEPALENDE LANDSCHAPSELEMENTEN

De vindplaats Schokland-P14 ligt, zoals al eerder gezegd, op het oostelijke uiteinde van een grote zandrug, 

en direct aan de voormalige Vecht. Hieronder wordt een beknopt beeld gegeven van deze belangrijkste twee 

abiotische landschapselementen.

13.1 Morfologie van de zandrug van Schokland

De zandrug van Schokland bestaat uit dekzand op keizand/
keileem (zie paragrafen 14.3.1-2). Wiggers (1955, bijlage 2) 
gaf de vorm van de zandrug zeer globaal aan. Op zijn pleis-
toceen-dieptekaart valt het oostelijke einde van de oost-
westgerichte zandrug samen met de oostgrens van het voor-
malige eiland Schokland, wat onjuist is. Gotjé (1993, fig. 
5.2) heeft een nauwkeuriger detailkaart gemaakt (zie fig. 
13.1). Als zijn dieptelijn van 6 m -NAP als uitgangspunt 
wordt genomen, is de zandrug ca. 1500 m lang, maximaal 
1000 m breed en gemiddeld ca. 600 m breed. Het gedeelte 
op P14 meet in oost-westrichting ongeveer 175 m, en in 
noord-zuidrichting zeker 200 m. Als gevolg van de stijgen-
de waterstand (zie paragraaf 14.1.1) nam het niet door veen 
en ‘natte’ sedimenten overdekte deel van de zandrug gaan-
deweg in omvang af, vooral in de breedte.

Morfologie van de zandkop op P14
De diepteligging van het pleistocene oppervlak op P14 is 
met behulp van boorprofielen, werkputprofielen en vlak-
hoogtes uit de werkputten gereconstrueerd (zie fig. 13.2). 
De zandkop heeft nogal te lijden gehad van erosie. Dat 
heeft gevolgen voor deze pleistoceen-dieptekaart. De vorm 
van de zandkop is gebaseerd op de hoogste voorkomens van 
bewaard gebleven dekzand of de hoogst bewaard gebleven 
delen van de Oude Archeologische Laag, waarvan het loop-
vlak de voormalige top van het dekzand is geweest.1

Het hoogste deel van de zandkop, de kruin, is zwaar aange-
tast, vooral door recent agrarisch gebruik. Toch kon ook 
daarvan de globale vorm (zie de 2,5 m -NAP-lijn) worden 
bepaald, door 20 cm (de veronderstelde maximale dikte 
van de laatneolithische Akkerlaag, die uit verploegd dek-
zand heeft bestaan) op te tellen boven het niveau waarop de 
eergetouwkrassen zich aftekenden. De westelijke begren-
zing van het hoogste deel (de 2,5 m -NAP-lijn ten westen 
van wp. 89-2) is bij gebrek aan eergetouwkrassen en bruik-
bare dieptegegevens niet meer dan een ruwe benadering.
De oorspronkelijke zandkop zal vanwege erosie groter zijn 
geweest dan deze reconstructie aangeeft: de lijnen moeten 
dus als het ware iets naar buiten opschuiven, maar aan de 

1 Ik heb hierbij aangenomen dat de niveaus met ‘humeus’ of ‘venig’ 
zand in de boorkolommen niet bruikbaar zijn om de top van het ‘vas-
te’ pleistocene zand te karteren. De rechtvaardiging hiervoor is dat in 

flanken waarschijnlijk over het algemeen niet meer dan 
slechts enkele meters. Aan de rivierzijde echter is door bed-
dingverleggingen (zie hieronder) en door erosie als gevolg 
van overstromingen (waardoor onder andere Erosielagen 1 
en 2 zijn ontstaan) de oorspronkelijke vorm van de zandkop 
in sterkere mate aangetast. Hoe ouder de periode, hoe meer 
correctie het gepresenteerde dieptelijnenbeeld waarschijn-
lijk behoeft. Zo stel ik mij voor dat de zandkop zich in het 
Vroeg-Neolithicum (en eerder) misschien wel tot tientallen 
meters oostelijker heeft uitgestrekt.

0 500m

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

m NAP

Fig. 13.1 – Pleistoceen-dieptekaart rond het noordelijke deel 
van Schokland (naar Gotjé 1993, fig. 5.2).

de werkputten ‘humeus’ of ‘venig’ zand, met uitzondering van de hu-
meuze Akkerlaag, niet de voormalige top van het dekzand aangeeft, 
maar verspoeld zand dat met detritusgyttja vermengd is.
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Fig. 13.2 – Pleistoceen-dieptekaart van de opgravingslocatie.

Tabel 13.1 – Kenmerken van de diverse Vechtgeulen ter hoogte van P14.

13.2 Vechtgeulen rond P14

De zandrug van Schokland zou zonder de ontsluiting via de 
Vecht nooit de belangrijkste archeologische vindplaats van 
de Noordoostpolder zijn geworden. De bedding/geul van 
de Vecht heeft zich meermaals verlegd.2 Elke Vechtgeul is 

Jonge-Detritusgeul
Cardiumgeul
Oude-Detritusgeul
Unio-II-geul
Unio-I-geul
Oudere Vechtgeul

relatie
met

fig. 13.4

f
e
d
b
a
a

ontstaan circa

3400 BP (1700 cal BC)
3550 BP (1900 cal BC)
4050 BP (2250 cal BC)
4900 BP (3700 cal BC)
5500 BP (4350 cal BC)

?

maximale
diepte -NAP

ca. 7,0 m
ca. 9,0 m
ca. 10,5 m

(ca. 9,5 m?)
ca. 9,5 m 
ca. 9,5 m

maximale
waterdiepte

ca. 5 m
ca. 6,5 m

ca. 7-7,5 m
ca. 5 m 

ca. 3,5 m
ca. 3 m

breedte

≥ 150 m
≥ 100 m

100-200 m
100-200 m?
≥ 250 m
≥ 250 m

correspond.
grondlagen in

werkputten

DG3
CDE/CKL/CGY

(DG1)/DG2
Unio II
n.v.t.
n.v.t.

regionale
kaart (fig.
27.1-10)

27.10
27.9

27.7-8
27.4-6
27.2-3
27.1

vernoemd naar het kenmerkende sediment erin. Voor het 
Neolithicum en de Bronstijd zijn de Unio-I-geul, de Unio-
II-geul, de Oude-Detritusgeul, de Cardiumgeul en de Jon-
ge-Detritusgeul van belang. De Unio-I-geul valt samen met 
de Vechtloop uit het begin van het Neolithicum. Figuur 13.3 
toont de ligging van de stroomdraden (het diepste punt) van 
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deze geulen in de directe omgeving van de vindplaats.3 
Tabel 13.1 geeft een indruk van hun maximale diepte en de 
globale breedte op de kavel P14.4 Met behulp van de regio-
nale grondwatercurve (zie fig. 14.1) is ook de lokale maxi-
male waterdiepte in te schatten.5 Dit geeft evenwel een te 
geflatteerd beeld van de werkelijke waterdiepte. Te beden-
ken is dat deze geulen telkens snel met sediment werden 
opgevuld, zodat zij spoedig aanzienlijk ondieper werden. In 

Fig. 13.3 – Ligging van de Unio-I-geul (rode lijn) en jongere 
geulen (witte lijn) bij de zandrug van Schokland, geprojecteerd 
op het AHN. In de figuur zijn ook de relevante boorraaien 
aangeduid.

2 Met bedding of geul bedoel ik het gedeelte waar ooit dieper water 
stroomde, en niet de oeverzone met de bijbehorende sedimenten die tot 
ver buiten de eigenlijke bedding te vinden zijn.

3 Voor figuur 13.3 is gebruik gemaakt van boorraaien, gezet door IPP- 
en VU-studenten en door Gotjé (Van Zweden & Van der Giessen 
1988, fig. 2b, bijlagen 2, 5; Gotjé 1993, fig. 5.1; profiel I, IV; onge-
publiceerde IPP-boorraaien), Gotjés pleistoceen-dieptekaart (ibidem, 
fig. 5.12, zie ook zijn fig. 2.9) en het AHN-beeld van de maaiveld-
hoogten.

4 Klaar (1951, 13) noteerde voor de Vecht breedten tussen minder dan 
50 m en 200 m. Wiggers (1955, 44) merkte over de diepte en breedte 
van de verschillende geulen in de Noordoostpolder in algemene zin het 
volgende op: “De diepste gedeelten van de geulen reiken in het Oosten 
tot ongeveer 9 m -N.A.P., in het Westen tot ongeveer 15 m. Gerekend 
volgens het verloop van een der hoofdtakken daalt de geulbodem onge-

deze tabel is ook de relatie tussen deze geulen en afzettin-
gen in de werkputten aangegeven. Die afzettingen bespreek 
ik in het volgende hoofdstuk.

Ter hoogte van de vindplaats ligt de Unio-I-geul het verst 
naar het oosten, ver buiten de werkputten. De jongere bed-
dingen en oevers, te beginnen met die van de Unio II, lig-
gen telkens westelijker, al blijven hun stroomdraden min of 
meer op dezelfde plaats.6 De Oude-Detritusgeul, de diep-
ste van alle successieve Vechtgeulen, is ter plaatse van de 
Unio-II-geul tot in het pleistocene zand ingesneden. Daar-
door is de Unio-II-geul vaak geheel of grotendeels opge-
ruimd. In de bedding van de Oude-Detritusgeul ligt de 
Cardiumgeul, die ondieper is geweest, en na de sedimenta-
tie van Cardiumklei verder is opgevuld met Cardiumgyttja 
en detritusgyttja (DG3). De Jonge-Detritusgeul is te be-
schouwen als een restgeul. In de loop van de Bronstijd is 
het rivierlandschap ter hoogte van kavel P14 gaandeweg 
veranderd in een merenlandschap waarin geen rivierloop 
meer te herkennen was.
Bij de vorming van de Unio-II-geul moet de voormalige 
oeverzone (met SW-resten) tussen de Unio-I-geul en de 
zandkop op P14 grotendeels zijn opgeruimd. Wat daarvan 
nog overgebleven was, is samen met de oeverzone met Pre-
Drouwener, TRB- en eventueel Vroeg-EGK-afval verdwe-
nen toen de Oude-Detritusgeul ontstond. Vervolgens is het 
jongste EGK-afval, het KB-afval en dat uit het begin van 
WKD, dat in de oeverzone van de Oude-Detritusgeul lag, 
verspoeld (en in de Cardiumdetritus terecht gekomen) bij 
het ontstaan van de Cardiumgeul. De Cardiumklei ligt in 
de oeverzone direct op het dekzand. De oorspronkelijke wes-
telijke begrenzingen van de oudere geulen zijn dus slechts 
bij benadering aan te geven. Zij reikten waarschijnlijk tot in 
de meest oostelijke werkputten (zie fig. 20.4, 21.3, 22.4-5 
en 23.4-5).

De beddingverleggingen en geulinsnijdingen bij P14 en in 
de Noordoostpolder zijn gerelateerd aan ontwikkelingen in 
het Noord-Hollandse kustgebied, met name de vorming 
van getijdengeulen aldaar (zie fig. 13.4). De Vecht mondde 
uit in dit estuarium; de getijdengeulen vormden de bene-
denloop van de Vecht. In tabel 13.1 zijn de opeenvolgende 
Vechtgeulen in de Noordoostpolder gecorreleerd met de 
getijdengeulen.

veer 6 m over een afstand van 30 km, wat een verval van ongeveer 20 
cm/km betekent. De eigenlijke geulen zijn veelal smal. Een breedte van 
100 m is vrij normaal, doch op sommige plaatsen bedraagt de breedte 
slechts 50 m”. Mijn indruk is dat de geulen over het algemeen breder 
zijn dan Wiggers dacht. Echter, even ten oosten van Urk (op kavel 
D133-134) is de Vecht (de Unio-I-geul) niet meer dan 40-70 m breed 
(Menke & Lenselink 1991, 16).

5 Voor de Cardiumgeul is voor de maximale dieptebepaling de onder-
kant van de Cardiumdetritus genomen. Deze is op het diepste punt 
van de geul ca. 0,5 m dik.

6 Vermoedelijk werden de jongere beddingen als het ware ruimtelijk 
gefixeerd door de Unio-II-oeverwallen. Dit is in elk geval een goede 
verklaring voor het verloop van de geulen ten noordwesten van Schok-
land en tot in het noorden van kavel P14, waar de meest oostelijke 
Unio-II-oeverwallen liggen.
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a.  > 5000 BP
(bij Unio I)

b.  5000-4500 BP
(bij Unio II)

c.  4500-4300 BP
(bij DG1?)

d.  4300-3800 BP
bij DG1(?) en DG2

e.  3800-3500 BP
(bij Cardium)

f.  3500-3000 BP
(na Cardium)

0 10km

Fig. 13.4 – Overzicht van stroomdraden van getijdengeulen in Noord-Holland (naar De Mulder & Bosch 1982, fig. 17-22).
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HOOFDSTUK 14

STRATIGRAFIE EN CHRONOLOGISCH KADER

In eerdere hoofdstukken is bij gelegenheid ingegaan op de stratigrafie, maar alleen voor zover dat onontbeer-

lijk was voor een fasering van het aardewerk. Om de bewoningsgeschiedenis van P14 verder te kunnen ont-

rafelen, is nader inzicht in de laagopbouw op en rond de vindplaats vereist. Alvorens in te gaan op de afzon-

derlijke lagen (paragrafen 14.3-4), bespreek ik de benodigde hulpmiddelen (paragraaf 14.1), en behandel ik 

in algemene zin de verschillende typen afzettingen die rond de vindplaats aanwezig zijn, met name de detri-

tusgyttja’s (paragraaf 14.2).

14.1 Hulpmiddelen

Het identificeren, interpreteren en dateren van de gedocu-
menteerde grondlagen in paragraaf 14.3 is gedaan op basis 
van overwegingen, gebaseerd op:
– uit de literatuur bekende karakteristieken van grondla-

gen die ook buiten de vindplaats voorkomen;
– de regionale grondwatercurve;
– stratigrafische observaties (oversnijdingen van grondla-

gen en van archeologisch gedateerde grondsporen);
– 14C-gedateerde grondsporen en artefacten;
– de scherveninhoud van de grondlagen. De scherven zijn 

vooral typologisch gedateerd, maar ook 14C-gedateerd 
op basis van aankoekselmonsters.

De meeste van de bovengenoemde ingangen zijn evident. 
Twee ervan verdienen een nadere toelichting: de regionale 
grondwatercurve met zijn mogelijkheden en beperkingen, 
en de datering op basis van de scherveninhoud.

14.1.1 Regionale grondwatercurve

Zoals in heel laagliggend Nederland is ook de landschap-
pelijke ontwikkeling en de lithostratigrafie rond P14 afhan-
kelijk van de aan de zeespiegelstijging gekoppelde grond-
waterstijging.
Voor de Noordoostpolder is een regionale grondwatercurve 
voorhanden (Roeleveld & Gotjé 1993, 76-86, fig. 4.4-5). 
Deze is vooral gebaseerd op 14C-dateringen van veenmon-
sters aan de randen van het rivierdal van de Vecht, in de 
nabijheid van P14, en geeft dus een diachroon beeld van 
de gemiddelde grondwaterstand in het veenmoeras (Gotjé 
1993, 72-76; fig. 4.1-4.3). De curve is indirect ook een glo-
bale afspiegeling van de ontwikkelingen in de gemiddelde 
rivierwaterstand. De Roeleveld-Gotjé-curve wijkt af van 
een eerder gemaakte curve voor West- en Noord-Neder-
land (Van de Plassche 1982, fig. 68). Onlangs is de Roele-
veld-Gotjé-curve getest met behulp van nieuwe 14C-geda-
teerde monsters bij Schokland. De curve bleek betrouw-
baar te zijn (Van de Plassche e.a. 2005; zie ook Peeters 
2007, 47-56). De nieuwe 14C-dateringen leverden een be-

perkte aanvulling op de curve (zie fig. 14.1), al is deze van-
wege enkele 14C-dateringen met forse standaarddeviaties 
nog steeds onnauwkeurig voor het traject vanaf het Laat-
Neolithicum.
De regionale grondwatercurve vormt een belangrijk hulp-
middel om de afname van het meestal droge terrein op P14 
in kaart te brengen, en om een globale indruk te krijgen van 
het areaal dat voor een bepaalde periode beschikbaar was 
(hoe later, hoe kleiner; zie fig. 14.2). Daarbij moet wel be-
dacht worden dat de lokale grondwaterstand op de zandkop 
steeds iets hoger zal zijn geweest dan de Roeleveld-Gotjé-
curve aangeeft (die, zoals gezegd, de ontwikkeling van de 
grondwaterstand in het moeras in het rivierdal toont). De 
zandkop was in de Vroege Bronstijd al geheel of groten-
deels met ‘nat’ sediment overdekt. Wel kan de waterstand 
per seizoen flink gefluctueerd hebben, waardoor het op een 
gegeven moment droog liggende terrein aanmerkelijk gro-
ter of kleiner geweest zal zijn dan het gemiddelde beeld sug-
gereert.
De klinkvrije uitwighoogten van Gotjés laagvenen (seden-
taten) die zich min of meer rond de gemiddelde waterspie-
gel ontwikkelden, verschaffen veel betrouwbaardere date-
rende maten dan de hoogste punten van de kleien en detri-
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Fig. 14.1 – Regionale grondwatercurve (naar Roeleveld & 
Gotjé 1993, met aanvullingen).



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

286

STRATIGRAFIE EN CHRONOLOGISCH KADER DEEL III – HOOFDSTUK 14

287

tusgyttja’s op P14. Die laatste zijn, in tegenstelling tot de 
laagvenen, sedimenten die ook boven het gemiddelde wa-
terpeil kunnen zijn afgezet. Bovendien leveren die hoogste 
punten alleen minimale hoogten, omdat de betreffende lagen 
steeds getopt zijn. De aangevulde Roeleveld-Gotjé-curve is 
voor de stratigrafie rond P14 dus bruikbaar om de mini-
male hoogte in te schatten waarop een laag in een bepaalde 
periode te verwachten is – reden om bij P14’s grondlagen 
steeds de betreffende NAP-hoogten te vermelden.1

14.1.2 Aardewerkinhoud: potpiek en cultuurpiek

Het oudste aardewerk in bijvoorbeeld een detritusgyttja- of 
kleilaag hoeft natuurlijk niet per definitie het begin van de 
sedimentatie te dateren, en het jongste aardewerk niet het 
einde ervan. Op P14 is door postdepositionele processen 
zoals erosie (afspoeling) en prehistorische grondbewerking 
dikwijls ouder aardewerk in een jongere context terechtge-
komen. Door bijvoorbeeld vergraving, bioturbatie en ver-
trapping, met name door vee, komt ook het omgekeerde 
voor; jonger aardewerk in oudere lagen.
P14’s aardewerk, bijna uitsluitend uit secundaire en terti-
aire context, vormt dus weliswaar een belangrijke ingang 

voor de datering van de grondlagen, maar moet omzichtig 
worden gebruikt.

Belangrijk voor een globale datering van een grondlaag met 
behulp van aardewerktypologie zijn de principes van pot-
piek en cultuurpiek, die hieronder uitgelegd worden. Zij 
kunnen onafhankelijk van elkaar worden toegepast. Meest-
al leveren zij een redelijk houvast, maar niet altijd. Het gaat 
om hulpmiddelen, niet om in beton gegoten wetmatighe-
den. Stratigrafische observaties kunnen soms doorslagge-
vender zijn.

Potpiek
In geval van potten die met slechts een enkele (herkende) 
scherf vertegenwoordigd zijn, is het meestal onmogelijk te 
bepalen of de grondlaag waarin deze scherf gevonden is, 
ook de grondlaag is waarin deze in eerste instantie terecht 
gekomen is. Als de scherf opvallend sterk gesleten en afge-
rond (en vaak ook klein) is, of als er afwijkend sediment aan 
vastgeklonterd is, is aannemelijk dat de vondstcontext niet 
de oorspronkelijke (meestal al secundaire) context is. In dit 
laatste geval verschaft het aardewerk doorgaans een termi-
nus post quem voor de betreffende laag.
Hoe meer scherven van dezelfde pot zich in dezelfde grond-
laag bevinden, hoe waarschijnlijker het is dat die laag ook 
de oorspronkelijke (secundaire) context is geweest. Zijn de 
scherven van een pot verdeeld over verschillende lagen, dan 
is de oorspronkelijke grondlaag over het algemeen die met 
de meeste scherven (of soms die met de grootste scherven 
of het grootste scherfgewicht). Deze ‘potpiek’ geeft dus 
dikwijls een terminus ante quem voor de vorming van de 
betreffende grondlaag. Voor een sediment dat gedurende 
een lange periode is afgezet, kan soms met behulp van 
meerdere potpieken een redelijke indicatie voor zowel de 
begin- als de einddatering worden verkregen. Maar voor-
zichtigheid blijft geboden. Het principe hoeft bijvoorbeeld 
voor verspoelde contexten niet te gelden. De betrouwbaar-
heid wordt vanzelfsprekend groter als er meer (typologisch) 
gelijktijdige potten met meerdere scherven vertegenwoor-
digd zijn, en als deze dezelfde potpiek opleveren.

Cultuurpiek
Wat voor individuele potten geldt, geldt ook min of meer 
voor scherven die betrouwbaar aan een archeologische cul-
tuur toewijsbaar zijn. Bij voldoende grote scherfaantallen 
zijn grondlagen meestal te dateren volgens het principe van 
de ‘cultuurpiek’. Dit houdt in dat als aardewerk uit een be-
paalde cultuur (of eventueel cultuurfase) in meerdere grond-

vermelde NAP-waarden van dezelfde, goed herkenbare vlakniveaus 
in direct aangrenzende werkputten uit verschillende jaren met elkaar 
te vergelijken, waarbij zowel de vlak-, als de profiel- en boorgegevens 
zijn gebruikt. De NAP-maten van 1982-1984 zijn ca. 20 cm te hoog. 
Die van 1986 en 1987 behoeven geen correctie. Door een verkeerde 
aanname zijn de maten van de zomercampagne van 1989 20 cm te 
laag. De NAP-maten van de herfstcampagne van 1989 (wp. 89-17) 
en van 1990 zijn correct. In de tekst en de figuren van dit boek zijn de 
gecorrigeerde NAP-hoogten gebruikt.

1 De NAP-hoogten zijn afgeleid van een NAP-bout aan de voorgevel 
van Oudemmeloorderweg 28. Helaas is dit een onbetrouwbaar ‘vast 
punt’ gebleken. De betreffende woning is gebouwd boven een voorma-
lige Vechtgeul en daardoor onderhevig aan flinke verzakkingen. Tus-
sen najaar 1984 en zomer 1986 is de woning letterlijk weer min of 
meer waterpas opgekrikt. Dit verklaart de systematische, en lang on-
verklaarbaar gebleven afwijkingen in de NAP-hoogten tussen enkele 
veldcampagnes. In 1988 is het vaste punt opnieuw ingemeten door de 
landmeetkundige dienst. Met deze nieuwe, betrouwbare hoogte als ijk-
punt konden de eedere NAP-hoogten gecorrigeerd worden, door de 

0 50m

vernat in:
WKD
KB
EGK
Drouwen/Havelte
SW/Pre-Drouwen

Fig. 14.2 – Overzicht van de diachrone afname van droog 
terrein op P14.
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lagen voorkomt, de grondlaag met de meeste scherven van 
die cultuur over het algemeen tijdens, of kort voor de be-
treffende cultuurperiode gevormd is. Dit geldt ook als in 
deze grondlaag een hoger aantal scherven aanwezig is van 
een andere cultuur (die haar piek in een andere grondlaag 
heeft; deze cultuur is dan relatief sterker vertegenwoordigd 
in die andere laag). Een opvallend groot aantal scherven 
van een bepaalde cultuur in een andere grondlaag (waarin 
niet de piek voor die cultuur zit) kan er overigens op duiden 
dat die andere grondlaag eveneens (deels) tijdens die cul-
tuurperiode gevormd is. Als materiaal van een archeologi-
sche cultuur slechts in één lithostratigrafische eenheid voor-
komt, dan levert dit natuurlijk een nog duidelijker aanwij-
zing voor de datering van die grondlaag.

Het principe is redelijk betrouwbaar als de cultuur als uit-
gangspunt genomen wordt (welke cultuur heeft zijn scher-
venmaximum in welke laag). Het principe werkt minder 
goed als de laag als uitgangspunt dient (in welke laag komt 
welke cultuur het meest voor). In dat laatste geval levert 
vaak de jongste periode die hierin nog met vrij veel vond-
sten aanwezig is, de beste daterende aanwijzingen. Ook de 
aard van het sediment speelt een rol. Het principe van de 
cultuurpiek werkt vooral goed voor ‘natte’ sedimenten, dus 
in holocene contexten, en als sprake is van vrij veel lagen. 
In bijvoorbeeld dekzand, dat zeer lang aan het oppervlak 
lag, en in lagen die daarbij horen, zoals een in dekzand aan-
gelegde akkerlaag, kan het beeld veel diffuser zijn.

Wellicht klinkt dit allemaal wat abstract, maar bestudering 
van tabel 14.1 maakt veel duidelijk. Hierin zijn de scherven 
van P14, voor zover de lithostratigrafische context voldoen-
de betrouwbaar vastgesteld kon worden, per archeologische 
periode/cultuur en, waar zinvol, per fase verdeeld over de 
verschillende lithostratigrafische eenheden. In deze tabel is 
tevens aangegeven in welke laag een bepaalde cultuur/fase 
zijn piek heeft. Een praktijkvoorbeeld van de werking van 
beide principes toont figuur 10.4 bij paragraaf 10.4.

14.2 Kleien, venen, detritusgyttja’s en de 
bijbehorende processen

Schokland-P14 ligt aan de Vecht en nabij de overgang van 
het zoete achterland naar het perimariene gebied. Het 
landschap en de afzettingen rond P14 zijn bepaald door:
– de veenontwikkeling (als gevolg van vernatting), al dan 

niet gestuurd door de afwatering;
– het ‘normale’ rivierregime (met de daarbij behorende or-

ganische afzettingen);
– de directe en indirecte effecten van de Noord-Hollandse 

kustontwikkeling en de opeenvolgende getijdengeulen 
aldaar.2

De mariene invloed, via de Noord-Hollandse getijdengeu-
len die successievelijk de benedenloop van de Vecht vorm-
den, verraadt zich bij P14 soms niet door het voorkomen 

Tabel 14.1 – Verdeling van scherven over lithostratigrafische eenheden, met markering van ‘cultuurpieken’. Scherven die niet 
betrouwbaar aan een laag toewijsbaar zijn, zijn niet gebruikt. Pre-Drouwen is inclusief scherven van TRB-potten 1-21.
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2 Aan de relatie tussen afzettingen en geulen in de Noordoostpolder en 
de Noord-Hollandse kustontwikkelingen is vanouds veel aandacht be-
steed, zie bijvoorbeeld Van der Heide & Wiggers 1954, 99-103; Wig-

gers 1955, 53; Pons & Wiggers 1958; 1959/60; Hogestijn 1986a, 24; 
Van Zweden & Van der Giessen 1988, 25-33; Gotjé 1993, 88-90, 
126-127; zie ook paragrafen 13.2 en 14.3.
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van marien sediment (klei), maar bijvoorbeeld door de aan-
wezigheid van foraminiferen, door mineralen (jarosiet) die 
konden ontstaan dankzij brakwateraanvoer, en door vege-
tatie-omslagen (bijvoorbeeld van mesotroof naar eutroof).

Kleien en venen
De Unio II en de Cardiumklei, de kleien die in de opgra-
vingsputten in de oeverzone of in de geul van de Vecht zijn 
aangetroffen, komen later aan de orde. Definitieproblemen 
of grote verschillen van inzicht omtrent de achterliggende 
processen – klei-aanvoer via getijdengeulen – zijn er in de 
fysisch-geografische literatuur niet. De processen die tot 
verschillende veentypen leiden, behoeven hier evenmin na-
dere uitleg. Gotjé (1993; zie ook paragraaf 26.3) heeft de 
veentypen en -ontwikkelingen in de Noordoostpolder uit-
gebreid beschreven. Hij ging gedetailleerd in op de inge-
wikkelde achterliggende samenhangen, zoals voorafgaand 
vegetatietype, afwatering, voedselaanbod, mariene invloed 
of het ontbreken ervan, verticale grondwaterbewegingen, 
en af- en toenamen in de grondwaterspiegelstijging.
In het rivierdal ten oosten van P14 zijn zeggenvenen onder 
en boven de Unio-II-klei aanwezig. Het verlandingsproces 
werd in het rivierdal echter telkens afgebroken door inun-
daties en door sedimentatie van detritusgyttja of klei. Bui-
ten het rivierdal, minder dan 200 m westelijk van P14 en 
buiten de zandrug, kon de veenontwikkeling naar oligo-
troof veen wel tot stand komen. Maar deze successie werd 
ook enige malen gefrustreerd als gevolg van overstromin-
gen (Gotjé 1993, 32-33). Binnen de werkputten op P14 is 
van veenvorming (het betreft hier dan broekveen) pas spra-
ke in de Midden-Bronstijd.

Detritusgyttja’s: samenstelling
De organische sedimenten, de detritusgyttja’s, zijn de meest 
voorkomende afzettingen in de opgravingsputten langs de 
flanken van de zandkop op P14. Zij komen hier ook in de 
oeverzone en in de Vechtgeulen voor. Deze detritusgyttja’s 
zijn minder eenvoudig te duiden dan de kleien en de venen. 
Dit hangt samen met hun samenstelling en de verscheiden-
heid aan achterliggende processen.

In de terminologie van Wiggers (1955) is detritusgyttja een 
verzamelnaam voor onderwaterafzettingen van sterk uit-
eenlopende samenstellingen die onder overwegend zoete 

omstandigheden gesedimenteerd zijn. Ik hanteer het be-
grip steeds in deze brede betekenis, net zoals de meeste an-
dere auteurs na Wiggers deden. Wiggers koos voor deze 
globale aanduiding omdat in de Noordoostpolderpraktijk 
het nadere onderscheid in verschillende gyttjatypes (zoals 
klei- en algengyttja’s), fijne detritusgyttja (soms lastig te 
onderscheiden van dy), grove detritusgyttja en verslagen 
veen regelmatig te problematisch is vanwege vermengingen 
(ibidem, 73).

De detritusgyttja’s bestaan uit bezonken bladeren van oever-
vegetatie, afgestorven moeras- en waterplanten en wateror-
ganismen (plankton), verslagen veen, en uit een minerale 
component (lutum, silt en fijn zand). De aard van de plant-
aardige resten variëert van goed geconserveerd tot sterk af-
gebroken en gehumificeerd. De verhouding tussen de ver-
schillende bestanddelen binnen detritusgyttja’s is zeer wis-
selend, zowel binnen een enkele monsterlocatie als tussen 
verschillende monstergebieden.3

Gotjé (1993, 9, verwijzend naar Overbeck 1975), hanteerde 
de volgende definities, vooral gebaseerd op samenstelling 
en het formaat van de plantendeeltjes:
– grove detritus bestaat hoofdzakelijk uit vergane moeras- 

en waterplanten en afgevallen bladeren, afgezet in ondiep 
water in de onmiddellijke nabijheid van moerasbos;

– fijne detritus lijkt op grove detritus, maar is verder om-
gezet, heeft een veel fijnere, gladdere structuur en wordt 
gewoonlijk in dieper water teruggevonden;

– detritusgyttja is een pasta-achtige substantie, die sterk 
doet denken aan fijne detritus in zijn fijnste vorm. Detri-
tusgyttja heeft een hogere minerale component, bevat 
daarnaast ook schelp- en visresten en veel ostracoden, 
en bezinkt in nog dieper rustig water.

Bij deze door Gotjé gehanteerde begrippen heeft detritus-
gyttja dus een specifieke betekenis en niet die algemene 
volgens Wiggers. De koppeling tussen de verschillende ty-
pen organische afzettingen en waterdiepten is bij Gotjé ex-
pliciet aanwezig.

Gotjés (globale) indeling, bedoeld voor een boorbeschrij-
vingsysteem, was voor zijn boringen in de Noordoostpolder 
redelijk bruikbaar (al liet hij bijvoorbeeld in zijn kaartle-
genda-eenheden het onderscheid tussen fijne en grove de-

3 Dit heeft in het verleden tot enige spraakverwarring geleid. Muller & 
Van Raadshooven (1947, 168-171) spraken over detritus, een term 
die ook al bij de kartering van de Wieringermeerpolder gebruikt was. 
Zij interpreteerden het als een klei die humeus is door een component 
verslagen veen. Wel zagen zij grote verschillen in de slib- en humusge-
haltes, waardoor monsters soms meer humeus dan kleiig waren. Zij 
legden al een verband tussen detritus en merenvorming door veenaf-
slag, zoals latere auteurs ook steeds deden. 
Klaar (1951, 20-21) beschouwde detritus niet zozeer als een klei en 
stelde: “Detritus is […] een overwegend humeuze afzetting, die in een 
zoet tot brak milieu kan ontstaan, wanneer het omringende land vol-
doende veenafslagproducten levert of in het water zelf voldoende orga-
nisme of organische stof aanwezig is, om materiaal te kunnen leveren 
voor de opbouw van de vaak dikke pakketten van dit materiaal”. Hij 
vroeg zich af of er ruimtelijke en diachrone verschillen waren.

Wiggers (1955, 69-73) hanteerde de term detritusgyttja. Hij ging na 
de voorzet van de eerdere auteurs dieper in op de samenstelling. Hij 
toonde aan dat het gehalte aan organische stof gebiedsafhankelijk is, 
althans bij de oude detritusgyttja (zie noot 4). In het zuidoosten van 
de Noordoostpolder, waar ook P14 ligt, is het organische aandeel ca. 
45%, terwijl dat in het westen (nabij kavel J78 en westelijker) rond 
25% schommelt. Blijkbaar is sprake van een faciesverschil. De ge-
dachte van Muller & Van Raadshooven, dat de minerale component 
vanuit het mariene gebied is ingespoeld, werd voor het Vechtsysteem 
ook door Wiggers het meest waarschijnlijk geacht. Het hogere aandeel 
van lutum in de oude detritusgyttja in het westen van de polder bracht 
Wiggers in verband met de aanwezigheid van Unio-klei aldaar. Het 
gehalte organische stof in de jonge detritusgyttja bleek eveneens per 
monsterlocatie te variëren, maar hierin viel geen ruimtelijke trend te 
bespeuren.
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tritus weer varen). De directe associatie met waterdiepten 
suggereert echter te zeer rustige omstandigheden. Dit doet 
onvoldoende recht aan de regelmatig sterke dynamiek in 
het rivierdal van de Vecht. Vanwege die dynamiek kon de-
tritusgyttja resedimenteren in waterdiepten die, gezien de 
samenstelling en het formaat van de plantendeeltjes, afwij-
ken van wat op grond van het bovenstaande te verwachten 
zou zijn. In een situatie als op P14 kunnen stroomsnelheid 
en zeer lokale verschillen daarin bepalender zijn geweest 
voor de samenstelling van de detritusgyttja dan de water-
diepten. Over de achterliggende processen volgt zo meer.

De detritusgyttja’s in de opgravingsputten van P14 konden 
bestudeerd worden in doorlopende profielen. Daardoor 
zijn bijvoorbeeld aanwijzingen voor erosie te herkennen, 
die in boorprofielen niet opvallen. Een scherp onderscheid 
in grove en fijne detritus zoals Gotjé had gemaakt, bleek 
niet goed mogelijk. Het probleem van de geleidelijke schaal 
in de grootte van de deeltjes en de samenstelling van de de-
tritusgyttja speelde ook hier een rol. Het betrof overwegend 
donkerbruine lagen met in elk geval ook een grovere com-
ponent, waarin het minerale aandeel op het oog niet be-
langrijk leek. Ik spreek dan van ‘detritus’.
Pakketten detritus werden, in de woorden van J.A. Bakker, 
die enkele van deze lagen in het veld beschreven had, on-
derbroken door “melkkoffiekleurige pasta, bij verkruimelen 
baggerachtig, gyttja?”. Zulke fijn omgezette afzettingen met 
een op het oog geringe minerale component, duid ik in het 
vervolg aan als ‘gyttja’. Zij zijn overigens evengoed als zeer 
fijne detritus te beschouwen. Nabij de geul zijn ook derge-
lijke lagen opgemerkt die bovendien zeer kleiig waren. Deze 
worden verder ‘kleiige gyttja’ genoemd.
Met een volgnummer maak ik onderscheid tussen de ver-
schillende detritusgyttjapakketten in de werkputten van 
P14.4 Deze nummering heeft alleen lokale betekenis.

Detritusgyttja’s: achterliggende processen
De detritusgyttja’s op P14 zijn doorgaans in stilstaand of 
langzaam stromend water afgezet. De aanwezigheid van 
verslagen veenbrokken in de detritusgyttja wijst er echter 
op dat de omstandigheden voorafgaand aan de sedimenta-
tie af en toe beduidend minder rustig waren. Ik noem hier-

onder enkele processen die nabij de zandkop van P14 een 
rol gespeeld hebben.
– Tijdens stormen werden verschillende sedimenten in de 
oeverzone (gyttja en detritus in alle gradaties, soms ook 
klei en zand) opgewoeld, waarbij eerder afgezette detritus-
gyttjapakketten gedeeltelijk opgenomen werden. Zulke stor-
men veroorzaakten in de omgeving soms veel veenafbraak, 
terwijl lokaal ook zand van de zandkop kon worden afgesla-
gen. Door resedimentatie van al dit materiaal konden rond 
de zandkop in korte tijd dikke pakketten detritusgyttja wor-
den afgezet. Daarbij kwam het meestal niet tot een goede 
sortering. Vervolgens vond langs de flanken en in de oever-
zone weer een langzame aanwas plaats met bezonken resten 
van de lokale oevervegetatie (bladeren), moeras- en water-
planten en gestorven waterorganismen.
– Aan de flanken van de zandkop komen gyttjalagen in de 
detrituspakketten voor. Dit kan op fluctuaties in de rivier-
waterstand wijzen (periodiek hogere waterstanden onder 
rustigere condities). Dan zou het om primaire afzettingen 
gaan. Het kan ook geresedimenteerd fijn organisch materi-
aal zijn dat in de oeverzone en de rivier was opgewerveld en 
langs de flanken van de zandkop kon bezinken doordat 
daar de invloed van stromend water en golfslag minimaal 
was.
– De kleicomponent in de detritusgyttja hoeft zeker niet 
altijd het gevolg te zijn van erosie van oudere kleipakketten. 
Het kan ook het gevolg zijn van toegenomen getijdenin-
vloed (zie noot 3), of eventueel onderdeel zijn van de sedi-
mentlast van de Vecht.
– In verschillende perioden is in de Noordoostpolder spra-
ke geweest van grootschalige afbraak van het veenland-
schap, en vorming en uitbreiding van meren (zie paragraaf 
26.4). Geresedimenteerd verslagen veen vormt dan ook het 
hoofdbestanddeel van de detritusgyttja’s.

14.3 Lithostratigrafische eenheden in de werkputten 
en hun datering

In deze paragraaf stel ik de afzonderlijke grondlagen (litho-
stratigrafische eenheden) in chronologische volgorde voor. 
Bij elke laag ga ik in op de lithologische kenmerken, de li-

4 Muller & Van Raadshooven (1947, 165-171) zagen al een fasering en 
maakten onderscheid tussen ‘verslagen veen’ en ‘jonge detritus’. Klaar 
(1951, 21-24) werkte dit gegeven verder uit en koppelde de term ‘oude 
detritus’ en ‘jonge detritus’ aan de ligging onder en boven de Cardium-
klei. Hij onderkende ook binnen de oude detritus een tweedeling, onder 
de Unio-klei (‘oudste detritus’) en erboven (‘oude detritus’). Latere 
auteurs hebben meestal de grove tweedeling in oude en jonge detritus (of 
detritusgyttja) gehanteerd (bijvoorbeeld Wiggers 1955, 67-81; Ente, 
Koning & Koopstra 1986, 60). Hogestijn (1986a, 21-24) verving de 
aanduidingen oud en jong door een nummering. Hij onderscheidde 
Detritus-IA (onder Unio I), Detritus-IB (tussen Unio I en Unio II), 
Detritus-II (tussen Unio II en Cardiumklei), Detritus-III (tussen 
twee Cardiumklei-afzettingen) en Detritus-IV (boven de Cardium-
klei). Voor zover deze lagen een meer dan lokale verbreiding hebben, 
ligt een dergelijke praktische indeling voor de hand.
Hogestijn (1986a, 22-23) ging in navolging van Ente uit van een be-
gindatering voor de oude detritusgyttja (zijn Detritus-II) rond 4650 
BP (direct na de Unio II). Die vroege datering zag hij bevestigd door 

incidentele observaties van geleidelijke overgangen van Unio II naar 
oude detritusgyttja (zie ook Klaar 1951, 22; Wiggers 1955, 67). Deze 
oude detritus moet dan wel ouder zijn dan de oude detritus in de Oude-
Detritusgeul, die volgens Gotjé is afgezet in de periode 4400-4000 BP 
of 4000-3650 BP (Gotjé 1993, 102, 120) en waarin de meeste oude 
detritusgyttja te vinden is.
Hogestijns Detritus-III lijkt een betrekkelijk lokaal fenomeen in de Car-
diumgeul nabij Schokland. Lokale fenomenen zou ik liever geen hoofd-
aanduiding geven. Zo zijn er meer detritusgyttjapakketten te herken-
nen, bijvoorbeeld in de rivierbedding ten oosten van de vindplaats, 
waar niet alleen onder de Unio I een detritusgyttjapakket zit (Detri-
tus-IA volgens Hogestijn), maar tussen de Unio II en de Cardiumklei 
ook al drie oude-detritusgyttjapakketten, gescheiden door lagen broek- 
en zeggenveen. Of deze ook elders voorkomen, is onduidelijk. Het zal 
een heksentoer, zo niet een onmogelijkheid zijn ze in boringen te ver-
volgen, wat een reden is om van verdere verfijning af te zien.
Zie tabel 14.2 voor de correlatie tussen de verschillende termen die de 
diverse auteurs hanteerden.
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thogenese, de verbreiding, de aanwijzingen voor erosie en 
betreding (vertrapping), de correlatie met (supra-) regio-
nale ontwikkelingen (voor zover relevant) en de datering. 
Dit gebeurt nogal gedetailleerd vanuit het oogpunt van 
controleerbaarheid.5, 6

In figuur 14.3 zijn de vier belangrijkste ruimtelijke zones op 
de vindplaats (kruin, flank, oeverzone en geul) globaal aan-
gegeven. De gekozen grenzen zijn arbitrair, en bovendien 
verschuiven zij door de tijd (in SW1 ligt bijvoorbeeld de 
geul niet op de plaats die deze figuur suggereert, en in de 
Vroege Bronstijd is de kruin onherkenbaar), maar de ge-
noemde zones geven ruimtelijk houvast bij de onderstaande 
bespreking.
Ik zal niet telkens opnieuw verwijzen naar figuren en tabel-
len die voor bijna alle lagen relevant zijn:
– de belangrijkste werkputprofielen, afgebeeld en bespro-

ken in bijlage I;
– figuur 14.5, dat een idee geeft van de aangetroffen ver-

spreiding van de besproken lithostratigrafische eenheden;
– figuur 13.4 met de verschillende getijdengeulen/bene-

denlopen van de Vecht in Noord-Holland;
– figuur 14.1 met de regionale grondwatercurve;
– en tabel 14.1 met een overzicht van de scherfaantallen 

per periode en per grondlaag, en de gemarkeerde cul-
tuurpieken.

De stratigrafie is complex en het aantal lagen is groot. Om 
het overzicht te behouden, zijn de diagrammen en de tabel 
in de samenvatting belangrijke hulpmiddelen (zie fig. 14.8-
9 en tabel 14.3).
Verschillende lithostratigrafische eenheden die in deze stu-
die worden onderscheiden, zijn te correleren aan door an-
dere auteurs onderscheiden eenheden, zie tabel 14.2.

14.3.1 Keileem en keizand (KL/KZ)

Lithologie, lithogenese, verbreiding
Keileem en keizand bestaan uit blauwgroen lemig grof zand 
en zandige leem met grind en keien, naar boven toe minder 
kleiig. De keileem is afgezet als grondmorene die in een la-
tere fase door het landijs ‘overreden’ en gestuwd is (Wig-
gers 1955, 17-22, fig. 1, 4a; Ente, Koning & Koopstra 1986, 
23-26, fig. 1.5; Gotjé 1993, 15). Hoge keileemvoorkomens 
in de Noordoostpolder liggen onder de zandrug van Schok-
land, en onder die van Urk, Tollebeek en De Voorst (Wig-
gers 1955, fig. 4a). Keizand is ontstaan door verwering van 
de keileem; door uitwaaien en afspoelen van fijner materi-
aal daaruit in de periode waarin keileem aan het oppervlak 
lag. De top van keileem/keizand ligt op P14 van oost naar 
west steeds hoger (van 5,75 m -NAP in wp. 89-17 tot 3,3 m 
-NAP in wp. 84-6). Op ca. 1 km ten westen van de opgra-
ving dagzoomt keileem/keizand. De hoogste voorkomens 
liggen daar rond 2,0-1,5 m -NAP.

Datering
De afzettingen zijn ontstaan in het Saalien (keileem), het 
Eemien, en een groot deel van het Weichselien. Archeo-
logische vondsten zijn in deze eenheden niet gedaan.

oeverzone

kruin

geul

flank

0 50m

Fig. 14.3 – Ruimtelijke zones op de vindplaats.

5 Het is geen sinecure gebleken de profielen uit de verschillende opgra-
vingscampagnes goed te interpreteren en te correleren. Gedurende de 
zeven jaar waarin door het IPP op P14 is gegraven, en waar soms 
twee jaar tussen zat, zijn er verschillende, meer en minder ervaren 
laagbeschrijvers geweest, die de kenmerken uitgebreid of summier be-
schreven hebben. Onvermijdelijk veranderden ondertussen de inzich-
ten, ook bij dezelfde personen. Het interpreteren van de grondlagen 
was in het veld vaak lastig, zelfs voor de fysisch-geografisch geschool-
den die herhaaldelijk en gedurende langere tijd op P14 rondliepen. Be-
grijpelijk leidde vooral de detritusgyttja met zijn verschillende verschij-
ningsvormen tot uiteenlopende interpretaties. Begrippen als veen en 
detritusgyttja zijn door elkaar gebruikt en niet altijd terecht als etiket 
op een laag geplakt. Het is soms uitermate lastig detritusgyttja (met 
name grove detritus) te onderscheiden van broekveen, of uitgedroogd 
veen van uitgedroogde detritusgyttja (zie ook Klaar 1951, 20; Gotjé 
1993, 9). Gyttja’s zijn regelmatig beschreven als kleiig veen of venige 
klei. Verwisseling van kleiige gyttjalagen die in een detritusgyttjapak-
ket uit het Laat-Neolithicum voorkomen, met bijvoorbeeld de ‘venige 
rietklei’ uit de Vroege Bronstijd die ik aanduid als Cardiumgyttja, ligt 

voor de hand. Dat kan ertoe leiden dat grondsporen aan een verkeerde 
periode worden toegewezen.
De ingewikkelde erosiegeschiedenis en de aftopping van het profiel 
waardoor (veronderstelde) gelijktijdige lagen niet in een doorgaand 
profiel met elkaar te verbinden zijn, maakten de zaak er ook niet een-
voudiger op. Toch waren er over het algemeen steeds net genoeg aan-
wijzingen om een profiel te duiden, dankzij een geschreven opmerking 
bij een profiel of de beschrijvingen ervan in het protocolboek, dankzij 
de NAP-hoogten, de scherveninhoud, een 14C-datering, of dankzij 
een ander, nabijgelegen profiel.

6 Er blijft alleen enige onduidelijkheid bestaan in het zuiden en zuidwes-
ten, maar die heeft nauwelijks gevolgen. In het slootkantprofiel van 
1983 is onduidelijk of de uitgedroogde laag direct onder de bouwvoor 
die als ‘gereduceerd veen’ is geïnterpreteerd (en op de Oude Archeolo-
gische Laag ligt) de Detritusgyttja 2 (DG2) is (zoals ik heb aangeno-
men) of DG3/broekveen, of mogelijk zelfs een uitgedroogd pakket met 
zowel DG2, een restant Cardiumgyttja als DG3/broekveen. Dan zou 
de laagopeenvolging hier dezelfde zijn als in de werkputten direct ten 
oosten ervan (zie fig. 14.5).Omdat in of vanuit deze vondstloze, uit-
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14.3.2 Dekzand (DZ)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
Het dekzand bestaat uit matig fijn, leemarm zand. Op de 
flanken gaat de kleur van meestal lichtgeel over in grijs. 
Hoe verder hellingafwaarts, hoe dikker het grijze traject is. 
Het dekzandpakket heeft meestal een dikte van ruim een 
halve meter of dikker (6 cm in wp. 84-3; ca. 60 cm in wp. 
86-2; minimaal 130 cm in wp. 89-17), maar het is aan de 
zuidflank (wp. 84-1 t/m -5) als gevolg van latere erosie re-
gelmatig 20 cm of dunner.
Podzolering is vlak bij de rivier niet of nauwelijks opge-
merkt. Naar het westen toe is wel steeds duidelijker een 
podzolbodem aanwezig. Het zandoppervlak is, vooral door 
mollen en kleine knaagdieren, vrij zwaar gebioturbeerd; 
des te sterker naarmate het hoger ligt. De top van het dek-
zand is of geërodeerd (bij het ontstaan van de DG1, DG2, 
Ero1, Ero2, Cardiumdetritus en Cardiumklei), of opgeno-
men in andere lagen (de Oude Archeologische Laag, laag A 
van de Afvallaag en de Akkerlaag).

Scherveninhoud en datering
Het zand is als dekzand overwegend afgezet in het Late 
Dryas-Stadiaal (Ente, Koning & Koopstra 1986, 37-38; 
Gotjé 1993, 14-15). De oudste vondsten in het dekzand zijn 
enkele laatpaleolithische vuursteenafslagen (aangetroffen 
in wp. 84-18). Het overgrote deel van het aardewerk uit het 
dekzand behoort toe aan SW/Pre-Drouwen. Ook relatief 
veel TRB-aardewerk is in het dekzand teruggevonden. 
Deze uitkomst is logisch. Al deze vondsten zullen voorna-
melijk door dierwerking in het dekzand terecht gekomen 
zijn. Hoe ouder het materiaal, hoe langer daartoe gelegen-
heid is geweest. Het impliceert tevens dat de voormalige 
loopvlakken uit SW/Pre-Drouwen en TRB niet veel hoger 
gelegen zullen hebben.

14.3.3 Oude Archeologische Laag (OAL)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De OAL is de grijze tot bruingrijze Ah-horizont van het 
dekzand, die sterk gebioturbeerd is. Deze laag was niet al-
tijd goed te onderscheiden van het eerder genoemde grijze 
dekzand op de flanken van de zandkop, of van de zandige 
basis van de DG2. De OAL moet ooit in alle werkputten 

gelegen hebben. De dikte bedraagt incidenteel 30 cm (in 
wp. 90-6), doorgaans echter 10 cm of minder. Alleen in het 
meest westelijke profiel (het slootkantprofiel van 1983) lijkt 
deze laag niet of nauwelijks geërodeerd te zijn. Hij is daar 
meestal ca. 20 cm dik en tot ca. 2,4 m -NAP aangetoond. 
Dieper langs de flanken is de OAL vaak geheel of op het 
onderste traject na opgeruimd, met name als gevolg van 
erosie voorafgaande aan de sedimentatie van detritusgyttja 
(DG1 of DG2). Hoger op de flank is de laag dikwijls nog 
aanwezig, zij het zwaar getopt. Op de hoogste delen (ooste-
lijk van het genoemde slootkantprofiel) is hij geheel opge-
nomen in de laatneolithische Akkerlaag of in de heden-
daagse bouwvoor.

Scherveninhoud en datering
Bijna al het aardewerk uit de OAL stamt uit SW/Pre-Drou-
wen. Laatneolithisch aardewerk komt in de OAL nauwe-
lijks voor. Het is duidelijk dat de OAL in die jongere peri-
ode geen loopvlak meer vormde en niet meer ‘toegankelijk’ 
was (behalve via bioturbatie en ingravingen). Het relatief 
geringe aandeel van het jongere (Drouwener en Havelter) 
TRB verbaast op het eerste gezicht, maar bedacht moet 
worden dat de OAL-voorkomens zwaar aangetast zijn. Veel 
van de vondsten die aanvankelijk in de OAL moeten heb-
ben gelegen, zijn later in de Akkerlaag terecht gekomen. 
Dat is ook met het jongere TRB-aardewerk gebeurd, dat 
bovendien (veel) minder tijd dan SW/Pre-Drouwener scher-
ven gehad heeft om dieper in de OAL te geraken. Daarbij 
kan tevens een rol gespeeld hebben dat de jongere TRB-
aanwezigheid, anders dan die tijdens SW/Pre-Drouwen, 
sporadisch geweest kan zijn en dan waarschijnlijk niet ge-
paard ging met veel afvaldepositie, betreding en bodemver-
storende activiteiten.
Al voorafgaand aan het Neolithicum vormde de OAL het 
loopvlak. Aan de vondstdepositie in de OAL is een einde 
gekomen door de aanleg van de laatneolithische akker (ver-
moedelijk) rond 4050 BP (ca. 2550 cal BC).

14.3.4 Afvallaag (AFL)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De Afvallaag bestaat uit grijs tot bruingrijs zand met in het 
bovenste traject fijne witte zandlensjes. Het bovenste tra-
ject is in toenemende mate gyttja-achtig/kleiig en bevat vi-

gedroogde laag geen sporen zichtbaar waren, heeft deze onzekerheid 
geen verdere consequenties.
Dat geldt in iets mindere mate ook voor wp. 86-1 en -2. Hier bestaan 
discrepanties tussen de vlak- en de profieldocumentatie. In het vlak is 
een bruine kleiige laag (soms met geoxideerde zwarte top) als ‘Cardi-
umklei’ geïnterpreteerd, wat mij globaal juist lijkt. Het zal dan echter 
geen Cardiumklei, maar de wat jongere Cardiumgyttja betreffen. De 
uitgedroogde venige laag erboven zou dan DG3/broekveen moeten 
zijn, de niet-zandige, en zandige venige lagen eronder behoren tot 
(erosiefasen binnen) de DG2. Ik houd deze lezing aan, ook omdat in 
wp. 84-5 en -6 zeker vanuit het DG3-niveau de onderliggende Cardi-
umgyttja vertrapt is, en dan dichtbij, in wp. 86-1 en -2 hetzelfde is ge-
beurd. De consequentie is dan dat de aanwijzingen voor vertrapping 
vanuit de kleiige laag in de profielen van wp. 86-2, en voorts de met 

humeuze klei gevulde runderhoefindrukken in de vlakken van wp. 
86-1 en -2, in WKD3 worden gedateerd. Volgens de profiellegenda bij 
de veldtekening is echter geen sprake van Cardiumklei (die te lezen is 
als Cardiumgyttja). Die legenda bevat verschillende ongerijmdheden 
die ik verder laat voor wat ze zijn. 
Een alternatieve interpretatie is dat datgene wat ik voor Cardium-
gyttja houd, een kleiig gyttjaniveau van de DG2 is, en de niet-kleiige 
venige lagen erboven, eveneens nog DG2-niveaus zijn. Dan zijn de 
sporen van vertrapping ten onrechte in WKD3 geplaatst in plaats van 
in (Laat-) KB. In dezelfde putten komen ook runderhoefindrukken 
voor die zeker bij de DG2 horen en dus laatneolithisch zijn. De archeo-
logische consequentie is slechts een kwestie van wat meer of minder 
runderhoefindrukken op locaties waar zowel in het Laat-Neolithicum 
als tijdens WKD3 runderen gelopen hebben.
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vianiet (zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide bespreking 
van de Afvallaag).
De Afvallaag is alleen in wp. 89-17 onderscheiden, in een 
licht hellend vlak op ca. 3,95 m -NAP in het noordwesten 
en 4,75 m -NAP in het zuidoosten. De laag is ca. 20 cm tot 
45 cm dik, en in het noorden dikker dan in het zuiden.
Het onderste, homogene traject gaat via een gebioturbeer-
de zone in geel dekzand over en is in feite een OAL; een 
Ah-horizont met een dikte van 10-20 cm.

Het bovenste traject, tot ca. 35 cm dik, heeft een gelaagde 
opbouw. Het bestaat uit van hoger op de helling afgespoeld 
zand, zowel verschillende witte, meestal slechts 1 mm dik-
ke zandlenzen (zie fig. 14.4) die in het vlak niet betrouw-
baar te vervolgen waren (de dikste zijn in het noordprofiel 
van wp. 89-17 aangegeven, zie bijlage I, fig. I.11) als minder 
uitgewassen, humeus grijs zand. Een deel van het grijze 
zand zou ook ingelopen, of samen met afval gedeponeerd 
kunnen zijn. Dat deze niveaus herkenbaar waren, betekent 
ook dat postdepositionele processen niet tot grote vermen-
ging geleid zullen hebben, al moet bijvoorbeeld van enige 
vertrapping sprake geweest zijn, gelet op de aanwezigheid 
van enkele runderhoefindrukken (zie paragraaf 20.4).
Gyttja en humeuze klei in het bovenste traject duiden op 
toegenomen rivierinvloed. De opbouw van het bovenste tra-
ject van de Afvallaag zal een geleidelijk proces geweest zijn, 
omdat bijvoorbeeld het aardewerk hierbinnen een ontwik-
keling in typologie en technologie vertoont. Daarmee zal 
enige tijd gemoeid geweest zijn.
De overgang van niet-kleiige Afvallaag via gyttja-achtige of 
kleiig-zandige Afvallaag naar de bovenliggende Unio-II-
klei (zie hieronder) verloopt op het oog geleidelijk. Maar 
schijn bedriegt. Uit de aardewerkanalyse blijkt dat het aar-
dewerk in de zuidelijke helft van wp. 89-17 maar een deel 
van de mageringsontwikkeling toont die in het noorden aan 
te treffen is. Een verklaring kan nondepositie of erosie al-
daar zijn. In het noorden kan het gemiddeld hoge scherfge-

Tabel 14.2 – Correlatietabel van lithostratigrafische eenheden in de termen zoals gehanteerd door diverse auteurs (grotendeels

Zuiderzee-afzettingen
Almere-afzettingen, Sloef

Detritusgyttja 4
Broekveen
Detritusgyttja 3

Cardiumgyttja
Cardiumklei

Cardiumdetritus
Erosielaag 2
Erosielaag 1
Akkerlaag 
Detritusgyttja 2
Detritusgyttja 1
Unio II, Unio-II-klei

-
Unio I, Unio-I-klei

Afvallaag
Oude Archeologische Laag
-
-

dekzand
keizand
keileem

deze studie

jonge mariene afzettingen
sloef, sloefafzetting

-
-
jonge detritus

-
Cardiumklei

Cardiumdetritus
-
-
-
-
-
Unioklei

-
Unioklei

-
-
-
veen op grotere diepte

-
-
-

Muller & Van Raads-
hooven 1947

Zu-lagen
sloef, sloefafzettingen

-
-
jonge detritus

-
Cardiumklei

Cardium-detritus
-
-
-
oude detritus
oude detritus
Unio-klei

-
Unio-klei

-
-
oudste detritus
veen op grote diepte

dekzand
-
-

Klaar 1951

Zuiderzee-afzettingen, Zu-lagen
sloefafzettingen, Flevomeer-/
   Almere-afzettingen
-
-
jonge detritus-gyttja

-
Cardiumklei

Cardiumdetritus
-
-
-
oude detritus-gyttja
oude detritus-gyttja
Unioklei

-
Unioklei

-
-
-
(diverse veentypen)

dekzand
-
-

Wiggers 1955

Zuiderzee-afzetting
sloefafzetting, Almere-
   afzetting 
-
Hollandveen
jonge detritus-gyttja, 
   Flevomeer-afzetting
-
Cardiumklei, Calais IV(b)-/
   Duinkerke 0-afzetting
-
-
-
-
oude detritus-gyttja
oude detritus-gyttja
Unioklei, Calais III-
   afzetting
-
Unioklei, oude zeeklei,
   Calais II -afzetting
-
-
-
Basisveen

dekzand
-
-

Ente et al. 1986 

Fig. 14.4 – Deel van het noordprofiel van wp. 89-17, met 
spoelzandlaagjes in het bovenste traject van de Afvallaag.
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wicht in de top van het bovenste traject een indirecte aan-
wijzing zijn voor een erosieresidu aldaar.
In het oosten van wp. 89-17 is een deel van de Afvallaag 
verdwenen. Erboven ligt direct Cardiumklei. Rondom wp. 
89-17 zal de Afvallaag (althans het bovenste traject, dat 
niet als OAL aan te merken is) over het algemeen hooguit 
enkele meters te vervolgen zijn en daarbuiten zijn opge-
ruimd door erosie voorafgaande aan de sedimentatie van 
de DG2, de Cardiumdetritus of de Cardiumklei. Maar in 
westzuidwestelijke richting kan de laag onder de Unio II 
nog wel over enkele tientallen meters bewaard gebleven 
zijn.

Scherveninhoud en datering
De vele duizenden scherven uit de Afvallaag behoren, op 
slechts enkele laatneolithische scherven na, tot SW/Pre-
Drouwen. In paragraaf 4.8.2 is gedetailleerd op de date-
ring van de Afvallaag ingegaan. Binnen de Afvallaag zijn 
drie lagen onderscheiden. Laag A (onderste traject) bevatte 

SW1- en SW2-materiaal dat toegewezen is aan de periode 
6000-5100 BP (ca. 4900-3900 cal BC). Laag B (de top van 
het onderste traject), bevatte vooral laat SW2-vondsten, ge-
dateerd tussen ca. 5250 en 5000 BP (ca. 4050-3800 cal BC). 
Laag C bevatte vooral materiaal dat in laat SW2 en in de 
Pre-Drouwener TRB thuishoort. Dit dateert laag C in de 
periode tussen 5100 en 4650 BP (ca. 3900-3400 cal BC).

14.3.5 Unio II (UN-II)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De Unio II bestaat uit een gelaagd pakket met een afwisse-
ling van dunne bandjes blauwgrijze klei en humeuze klei of 
gyttja, en uit niet-gelaagde, lichtbruine humeuze klei. De 
Unio II heeft weliswaar een mariene oorsprong maar is ter 
hoogte van P14 afgezet in een overwegend zoet milieu.7

Direct rond de zandkop is Unio II aangetroffen in wp. 89-
17 en in enkele boringen tot ca. 40 m ten westzuidwesten 

Zuiderzee-afzettingen
Almere-afzettingen, Sloef

Detritusgyttja 4
Broekveen
Detritusgyttja 3

Cardiumgyttja
Cardiumklei

Cardiumdetritus
Erosielaag 2
Erosielaag 1
Akkerlaag 
Detritusgyttja 2
Detritusgyttja 1
Unio II, Unio-II-klei

-
Unio I, Unio-I-klei

Afvallaag
Oude Archeologische Laag
-
-

dekzand
keizand
keileem

deze studie

-
Sloef

-
-
Detritus-IV

-
Cardiumklei (met inge-
   schakeld Detritus-III)
Cardiumdetritus
-
-
-
Detrtitus-II
Detrtitus-II
Unio-II-klei, Calais-III

Detritus-Ib
Unio-I-klei, Calais-II

-
-
Detritus-Ia
Veen op grotere diepte,
   diverse veentypen
-
-
-

Hogestijn 1986

-
Sloef, Sloefafzettingen

-
-
Jonge Detritus(-gyttja)

Cardiumkwelderklei
Cardiumklei

Cardiumdetritus
-
-
-
Oude Detritus
Oude Detritus
Unio II klei, Calais III afzetting

-
Unio I klei, Calais II afzetting

-
-
Oudste Detritus
diverse veentypen

Dekzand
-
-

Palarczyk 1986

Zuiderzeeafzettingen
Sloefafzettingen

-
broekveen
jonge detritus-gyttja

Venige klei, rietveen
Cardiumklei

-
-
-
-
oude detritus-gyttja
oude detritus-gyttja
Unio II-klei

-
Unio I-klei

-
-
(detritus-)gyttja
-

-
-
-

Van Zweden & Van
der Giessen 1988

Zuiderzee afzettingen
Almere afzettingen

-
-
Jonge(re) Detritus-Gyttja

kleiig rietveen
Cardium klei

Cardium Detritus
-
-
-
Oude Detritus-Gyttja
Oude Detritus-Gyttja
Jongere Unio klei, Unio-II

-
Oudere Unio klei, Unio-I

-
-
-
-

-
-
-

Gotjé 1993

gebaseerd op Van Zweden & Van der Giessen 1988, fig. 6).

7 De klei is door Muller & Van Raadshooven (1947, 161) vernoemd 
naar de bolle stroommossel ( Unio timidus), een zoetwatermossel die 
als kenmerkende schelp regelmatig in de klei aangetroffen is (in de die-
pere niveaus; niet in wp. 89-17). Aanvankelijk werd geen onderscheid 
gemaakt tussen een oudere en een jongere Unioklei-fase. Later werd 
een oudere Beemster-fase in het zuiden, in het IJsselsysteem, en een 
jongere Wieringermeer-fase in het Vechtsysteem voorgesteld (Pons & 

Wiggers 1959, 126, 135, fig. 12,17). Ente (1971, 376-377 fig. 3; zie 
ook Ente, Koning & Koopstra 1986, 49) maakte duidelijk dat de 
Unio-klei in het Vechtsysteem onder te verdelen is in een oudere en een 
jongere fase. De aanduidingen Unio I en Unio II, als synoniemen voor 
de Oudere en Jongere Unio klei (zie noot 8), zijn door Hogestijn geïn-
troduceerd (Bakker & Hogestijn 1985, fig. 1, Hogestijn 1986a, 20-
21).
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van deze werkput. Dat de Unio II hier nog bewaard geble-
ven is, zal terug te voeren zijn op de ligging in de luwte van 
de zandkop (hetzelfde geldt voor de eerder besproken Af-
vallaag) – de zwaarste erosie op P14 kwam steeds vanuit de 
rivier, uit noordelijke richting, en werd veroorzaakt door 
water dat bij wester- of noordwesterstormen werd opge-
stuwd. Dankzij die beschermde ligging is het pakket hier 
bij de zware erosie voorafgaande aan de DG2-afzettingen 
slechts getopt. Elders is nabij de zandkop de Unio II niet al-
leen in de oeverzone, maar zelfs in de geul compleet ver-
dwenen. Het met DG2 overdekte restant in de zuidooste-
lijke oeverzone is later nog eens aangetast en deels opge-
ruimd als gevolg van erosie aan de vooravond van de Car-
diumklei-sedimentatie.
In het zuidwesten van wp. 89-17 bestaat het nog maximaal 
25 cm dikke Unio-II-pakket uit fijngelaagde klei. In het 
noordwesten van de werkput is de klei niet (meer) gelaagd 
maar homogeen lichtbruin van kleur, ongetwijfeld het ge-
volg van intensieve betreding. Dat zal voornamelijk zijn ge-
beurd tijdens of kort na de sedimentatie van de Unio II, en 
in mindere mate het gevolg zijn van veel latere vertrapping 
vanuit de bovenliggende DG2. De vertrappingssporen van-
uit de DG2 zijn namelijk ook in het zuidwestelijke deel aan-
wezig, waar de Unio II niet vermengd is.
De klei is in wp. 89-17 nergens dieper dan 4,7 m -NAP of 
hoger dan 3,95 m -NAP aanwezig. Uit de aardewerkanalyse 
is afgeleid dat de Unio II in globaal de zuidelijke helft van 
wp. 89-17 misschien erosief op de onderliggende Afvallaag 
lag. Mogelijk was dit in de noordelijke helft eveneens het 
geval (zie paragraaf 4.5).

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
De Unio-II-klei is via een diepe getijdengeul met getijden-
bewegingen en westerstormen aangevoerd en tot even ten 
zuidoosten van P14 afgezet. Deze geul, gevormd bij het 
sluiten van de Noord-Hollandse kust en het ontstaan van 
het Zeegat van Bergen, was tussen 5000 en 4500 BP actief 
(ca. 3800-3300 cal BC; zie fig. 13.4b; zie De Mulder & 
Bosch 1982, 140-141). De insnijding van de getijdengeul 
leidde tot het ontstaan van een groot meer, het Unio-II-
meer, ten noordoosten van Urk (zie paragrafen 26.4 en 
27.1.4). Omdat de Vecht sindsdien via deze diepere, noorde-
lijke route afwaterde, kon de Unio-I-geul verlanden. Tijdens 
de Unio-II-sedimentatie werden tot even ten noorden van 
de kop van Schokland oeverwallen gevormd.8
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8 Zie ook Muller & van Raadshooven 1947, 161-163; Klaar 1951, 17-
19; Wiggers 1955, 53-57, fig. 21; Pons & Wiggers 1959, fig. 2; Ente 
1971, 376-377, fig. 3, 6; 1976, 22, fig. 4; Van Zweden & Van der 
Giessen 1988, 19; Gotjé 1993, 23-24, 29, 34, fig. 2.4, 2.11, Profiel I, 
IV. De Unio-klei kent een oudere en een jongere fase met ten westen van 
Schokland een grotendeels gescheiden verbreiding (Gotjé 1993, fig. 2.4). 
De Unio-I-geul volgde het bestaande reliëf en was in tegenstelling tot 
de Unio-II-geul niet of nauwelijks tot in de pleistocene ondergrond inge-
slepen. De Unio I is onder vrij rustige omstandigheden afgezet, en 
vormde oeverwallen die tot in het noorden van P14 voorkomen (Van 
Zweden & Van der Giessen 1988, 7, 18; Gotjé 1993, 34). P14 ligt 
aan het oostelijke einde van de verbreiding van de Unio-I-klei. De 
Unio I is te diep afgezet om in de werkputten voor te komen, maar is 
wel elders op de kavel aangeboord (zie paragraaf 13.2 en fig. 13.3).
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Fig. 14.5 – Schematisch overzicht van de aangetroffen verbreiding van lithostratigrafische eenheden.
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Scherveninhoud en datering
De cultuurpiek voor de Unio II ligt heel duidelijk in SW/
Pre-Drouwen. De Unio II, in wp. 89-17 aangeduid als laag 
D, ligt boven laag C van de Afvallaag, die al Pre-Drou-
wener materiaal bevatte. De afzetting van de Unio II valt 
eveneens samen met de Pre-Drouwener fase.
Elders in de Noordoostpolder is de Unio-II-klei tussen ca. 
4900 en 4600/4500 BP (ca. 3700-3350/3300 cal BC) geda-
teerd.9, 10 Dat is goed te rijmen met de periode waarin de 
bovengenoemde getijdengeul actief is geweest.
De 14C-dateringen van aankoekselmonsters die relevant 
kunnen zijn voor de datering van de Unio II op P14, zijn al 
uitgebreid besproken (zie paragraaf 4.8.2). Zij vallen bin-
nen het bovengenoemde tijdstraject. Omdat P14 aan het 
einde van het verbreidingsgebied van de Unio II ligt, ver-
wacht ik dat de kleisedimentatie ter hoogte van P14 iets later 
begon en iets eerder ophield dan verder stroomafwaarts. 
Mogelijk vertegenwoordigde het uitwiggende kleipakket in 
wp. 89-17 het einde van de Unio-II-sedimentatie ter hoog-
te van P14. Het relatief geringe aantal vondsten (niet alleen 
weinig aardewerk maar ook weinig overig materiaal) doet 
een korte afzettingsduur vermoeden. De Unio II in wp. 89-
17 is op basis van de aankoekseldateringen (die vanwege 
het reservoireffect te oud zouden kunnen zijn) globaal te 
dateren tussen 4900 en 4650 BP (ca. 3700-3400 cal BC).
Ik moet wel een voorbehoud maken. Zouden de (gedateer-
de) scherven uit de Unio II geen gedumpt afval vertegen-
woordigen, maar in feite uit een erosieresidu afkomstig zijn 
(zie paragraaf 4.5), dan zijn zij niet gelijktijdig met de klei-
depositie ter plaatse, maar iets ouder. Misschien ligt in dat 
geval de sluitdatering van de Unio II op P14 wat later, rond 
4600 BP.

14.3.6 Detritusgyttja 1 (DG1)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De DG1 bestaat uit olijfbruine tot donkerbruine venige 
detritusgyttja met riet- en zeggenresten. De DG1 is in de 
diepste profielen aan de noordflank (wp. 87-3 en wp. 89-2) 
herkend en daar minimaal 85 cm dik. Het diepste punt be-
vindt zich op 4,55 m -NAP (in wp. 89-2), het hoogste, ge-
topte punt op 3,4 m -NAP (in wp. 87-3 en wp. 89-2). De 
DG1 is afgezet na erosie waarbij de onderliggende oudere 
sedimenten en de top van het dekzand, inclusief de OAL, 

geheel zijn opgeruimd. Verdere bewijzen voor deze erosie 
zijn een witte zandlens (van de zandkop afgespoeld zand) 
direct onder de DG1 en het hoge zandgehalte van het on-
derste traject.11 De bovengrens met de DG2 is in wp. 89-2 
gemarkeerd door een witte zandlens en een ingespoeld 
platliggend vlies dat uit rietresten bestaat.
Aan de zuidflank (in wp. 84-1 t/m -4) lijkt de DG1 ook 
aanwezig te zijn, maar dan als een slechts 2 cm dikke laag 
die erosief op de OAL ligt en op ca. 3,4-3,3 m -NAP wordt 
afgesneden door DG2-niveaus.

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
De DG1 is te relateren aan een Noord-Hollandse getijden-
geul (fig. 13.4: misschien c, maar eerder d), zie hieronder.

Scherveninhoud en datering
Zou de DG1 al zijn afgezet gedurende SW, Pre-Drouwen 
en Drouwener en Havelter TRB, dan zou men hierin veel 
afval uit die perioden mogen verwachten. De DG1 heeft 
echter, ondanks het voorkomen op diepten van ruim onder 
het hoogst bewaarde punt van de Unio II tot ver erboven, 
slechts twee scherven opgeleverd, beide in de basis van het 
pakket. Het betreft een SW/Pre-Drouwener scherf en een 
TRB-scherf die waarschijnlijk in de Pre-Drouwener fase 
thuishoort. De DG1 lijkt alleen al vanwege deze observatie 
geen afzetting te zijn die gedurende SW, Pre-Drouwen en 
later geleidelijk is opgebouwd. Gevoegd bij de aanwijzingen 
voor erosie voorafgaande aan de sedimentatie van de DG1, 
leidt dit tot de conclusie dat de scherven verspoeld zijn. Zij 
zullen eerder in de OAL gelegen hebben, of verspoeld zijn 
uit een ouder detritusgyttja- of veenpakket waarvan niets 
meer rest.
Het zoeken is naar een geloofwaardig moment voor wat een 
zware erosie moet zijn geweest (wp. 89-2 ligt immers al 
zo’n 125 m van de Vecht vandaan), en wel in een periode 
waarin sedimentatie tot ten minste 3,4 m -NAP mogelijk 
was. Dat moment moet, gelet op zowel de zeldzaamheid 
van SW/Pre-Drouwener vondstmateriaal in de DG1 als 
vanwege genoemde NAP-hoogte, later zijn dan een erosie 
die met de Unio II kan samenhangen, en eerder zijn dan 
het ontstaan van de DG2 (want die ligt erboven).
In veen op enkele honderden meters van de Vecht, ten 
noorden van Urk, zijn aanwijzingen voorhanden voor kort-
stondige mariene invloed rond 4425-4300 BP. Die bestaan 
uit foraminiferen en een vegetatie-omslag die op de aan-

9 Zie Gotjé 1993, 109 en De Mulder & Bosch 1982, 141-143, fig. 18. 
Een 14C-datering van de basis van veen direct boven de Unio II ten 
noorden van Urk (door Ente verwarrend aangeduid als een locatie bij 
Tollebeek) geeft een sluitdatering voor de kleisedimentatie: 4630 ±90 
BP (GrN-5391; Ente 1971, fig. 3, 6; 1976, 22, fig. 4; Menke & 
Lenselink 1991, 15). Een zadenmonster uit de basis van een pakket 
venige klei en kleiig veen op Emmeloord-J97, geïnterpreteerd als de 
opvulling van de Unio-II-restgeul, is gedateerd op 4500 ±60 BP 
(GrA-18854; Van Zijverden 2002, 22). Andere relevante sluitdate-
ringen voor de Unio II op Emmeloord-J97 zijn visfuiken in de top van 
de Unio II (nr.2: 4520 ±30 BP (GrN-nummer niet vermeld) en bo-
ven de Unio II (nrs.1 en 7, resp. 4440 ±40 BP (GrN-26480) en 
4500 ±70 BP (GrA-19510); Van der Heijden & Hamburg 2002, tab. 
7.1).

10 De afzettingen van Unio II in het Vechtsysteem lijken overigens niet 
gelijktijdig te zijn met die in het IJsselsysteem. Het ziet ernaar uit dat 
de Unio II in de Vecht pas is afgezet nadat de sedimentatie van Unio 
II in het IJsselsysteem al was geëindigd (Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 20-21; vergelijk Ente 1971, 376-377, fig. 3, 6; 1976, 22, 
fig. 4; Hogestijn 1990, 171).

11 De witte zandlenzen op P14 zullen niet alleen bij een flinke regenbui 
afgespoeld zijn van niet-begroeide delen van de zandkop. Vaak liggen 
zij aan de basis van een abrupte verandering in lithologie. Dat kan 
ook wijzen op de turbulenterere omstandigheden die ik in paragraaf 
14.2 heb genoemd: een storm waarbij een deel van de detritusgyttja 
langs de flanken werd opgeruimd, en waarbij van de zandkop zand 
afspoelde, waarna, nadat de storm was gaan liggen, de detritusgyttja 
kon resedimenteren.
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voer van kalkrijker, voedselrijker of brak water wijst. Moge-
lijk gaat het om korte periodes met hoge waterstanden – 
spring- en stormvloeden (Gotjé 1993, 49, 149, fig. 3.3). 
Deze mariene invloed is te verbinden met een nieuwe getij-
dengeul, gedateerd tussen 4500-4300 BP (3300-2900 cal 
BC; zie fig. 13.4c). Het ziet er echter niet naar uit dat deze 
beperkte mariene invloed verder stroomopwaarts, rond P14, 
nog merkbaar is geweest, en dat de DG1 hieraan te relate-
ren is.12 Gotjé (1993, 89, zie ook 162) signaleerde namelijk 
in het zuidoostelijke deel van de Noordoostpolder, nabij 
Schokland, juist gedurende deze periode (vanaf ca. 4400 
BP) stagnatie in de afwatering. Dit bracht hij in verband 
met verregaande opvulling van het geulsysteem. De zware 
erosie voorafgaande aan de afzetting van de DG1 wijst ech-
ter eerder in de richting van reactivering van de Vecht dan 
op stagnatie. Van reactivering is pas later sprake, omstreeks 
4100-4050 BP, bij de vorming van de Oude-Detritusgeul 
(zie paragraaf 14.3.7). Daarom hangt de DG1 waarschijn-
lijk met deze geulvorming samen. Dan is dit sediment niets 
anders dan een eerste fase van de hieronder besproken DG2. 
In dat geval is de DG1 nauwelijks ouder dan de DG2, en 
eveneens omstreeks 4050 BP (ca. 2250 cal BC) afgezet.

Het bovenstaande impliceert in elk geval een fors hiaat. 
Alle detritusgyttjapakketten die voor de DG1 rond de flan-
ken van de zandkop waren afgezet, zijn opgeruimd. Daar-
mee zijn ook de eventuele ‘natte’ afvallagen verdwenen.

14.3.7 Detritusgyttja 2 (DG2)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
Dit lagenpakket bestaat uit donkerbruine detritusgyttja af-
gewisseld met lichtbruine gyttjalagen, incidenteel met laag-
jes wilgenbladeren, takjes, houtskool en zand.13 De jongste, 
kleiige DG2-niveaus, alleen aangetroffen in de oeverzone 
direct onder Erosielaag 2 (in wp. 84-7 en wp. 87-7) of di-
rect erboven (in wp. 87-7) bevatten jarosiet (zie onder 
Ero2). De DG2 is te vinden in de oeverzone en langs de 
flanken van de zandrug, tot in de meest westelijke werkput-
ten. Omdat detritusgyttja ook in enkele kuilen hoog op de 
kruin aanwezig was (onder een nazakking met Cardium-
gyttja), zal de DG2 op een gegeven moment de gehele 
zandkop op P14 afgedekt hebben.
De dikte van het totale pakket varieert van luttele centime-
ters tot meer dan 2,1 m (in wp. 87-5). Het diepste punt in 
de werkputten ligt op 5,4 m -NAP (in wp. 87-5). Het 
hoogst bewaarde punt is op ca. 2,6 m -NAP aangetroffen 
(in wp. 86-1, -2 en wp. 87-3). De DG2 is overal getopt, 
meestal kort voor de sedimentatie van Cardiumgyttja. In 
de oeverzone is de laag zelfs dikwijls afwezig. Daar is de 
DG2 opgeruimd direct voordat de Cardiumdetritus is af-
gezet.

De DG2 gaat lateraal over in de diepste geul op kavel P14, 
de Oude-Detritusgeul (waarin het onderscheid tussen DG1 
of DG2 overigens niet te maken is). Het diepste punt daar-
van bevindt zich 45 m ten oosten van de werkputten op ca. 
10,7 m -NAP.
Aan de sedimentatie van de DG2 is zware erosie voorafge-
gaan. In het rivierdal zijn ter hoogte van de zandkop oudere 
detritusgyttjapakketten en eventuele veenlagen geheel op-
geruimd, en van de Unio-II-afzettingen is bijna niets meer 
over. De top van de Afvallaag kan toen ook zijn aangetast. 
Op de (helling van de) zandkop geldt dit eveneens voor de 
OAL en de top van het dekzand. Deze zware erosie blijkt in 
de werkputten uit de scherpe ondergrens van de DG2 
waarbij oudere lagen zijn afgesneden en de OAL soms zelfs 
geheel ontbreekt, uit de vaak zeer sterke zandigheid van het 
onderste traject, uit de kleiige basis daar waar de DG2 op 
de Unio II ligt (in wp. 89-17), en uit een ondergrens die re-
gelmatig uit witte zandlenzen bestaat (in wp. 84-1, -7, wp. 
87-4 en wp. 89-2). Die witte zandlenzen, afgespoeld zand, 
zijn soms vermengd met brokjes detritusgyttja (in wp. 89-
2).
Hoewel de oudste DG2-lagen uit detritusgyttja vermengd 
met zand bestaan, zullen niet alle zandige detritusgyttjala-
gen per definitie tot de oudste DG2-afzettingen behoren. 
Ook bij latere stormen/overstromingen is afgespoeld zand 
vermengd geraakt met detritusgyttja (zie paragraaf 
14.3.10). Het is bovendien niet onwaarschijnlijk dat bij-
voorbeeld het hoogste deel van de flank in het zuidwesten, 
het deel van de zandkop dat door zijn ligging het best tegen 
erosie beschermd was, aanvankelijk minder aangetast was 
dan de oeverzone en de noordflank.
Aan de flanken van de zandkop komen gyttjalagen in de 
DG2 voor. Dit kan op fluctuaties in de rivierwaterstand 
wijzen (langduriger perioden met een aanmerkelijk hogere 
waterstand). Zij kunnen ook het resultaat zijn van resedi-
mentatie van fijn organisch materiaal dat in de oeverzone 
en de Vechtbedding was opgewerveld, en dat rond de flan-
ken kon bezinken omdat de invloed van stromend water en 
golfslag daar minimaal waren. Opvallend is dat zandlaagjes 
direct onder enkele van die gyttjalagen liggen (spoellenzen, 
in wp. 87-4), en ook erboven, direct onder detritusniveaus 
(in wp. 87-3 en -4), of tussen detritusniveaus (in wp. 84-2). 
Verder worden gyttjalagen en takjeslagen soms afgesneden 
door detritusniveaus (bijvoorbeeld in wp. 84-1 en wp. 89-
2). Ik denk dat dit aanwijzingen zijn voor turbulentere om-
standigheden direct voor de afzetting van de bovenliggen-
de DG2-lagen. Vermoedelijk is daarbij detritusgyttja weg-
geslagen en is zand hoger van de zandkop afgespoeld. De 
eerder genoemde takjes- en houtskoollaagjes kunnen overi-
gens ook wijzen op aanspoelhorizonten en hoeven niet per 
se het gevolg van erosie te zijn.
Erosielagen 1 en 2 moeten ontstaan zijn als gevolg van ero-
sie, veroorzaakt door zware stormen met overstromingen. 

12 Eerder ging ik ervan uit dat de DG1 waarschijnlijk wel aan de getijden-
geul van 4500-4300 BP te verbinden zou zijn, zie ook Gehasse 1995, 
74. Ik ging toen te gemakkelijk voorbij aan de aanwijzingen voor stag-
natie die Gotjé (1993, 89, 162) zag, met name in zijn OEW-kern.

13 In de profielen aan de noordflank zijn maximaal drie, en in die aan 
de zuidflank maximaal twee gyttjalagen opgemerkt. Het hoeft daarbij 
niet om dezelfde fasen te gaan.
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Deze lagen, die in de DG2 uitwiggen en die uit grote hoe-
veelheden afgespoeld zand bestaan, worden hieronder als 
afzonderlijke eenheden besproken. Voorafgaand hieraan 
moeten andere trajecten van de DG2 (deels) zijn opge-
ruimd. In wp. 87-7 bijvoorbeeld ligt de Ero1 direct op de 
OAL of op het diepste, zandige DG2-niveau, tot op een 
diepte van ca. 3,9 m -NAP. Hier moet eerder DG2 gelegen 
hebben. In wp. 89-17 ligt onder de op ca. 3,6 m -NAP uit-
wiggende Ero2 niet meer dan 35 cm detritusgyttja. Hier 
zullen ook delen van de DG2 verdwenen zijn. In de DG2 
zitten vermoedelijk meer hiaten verborgen, maar zonder 
kleiige of zandige pakketten of overige aanwijzingen zijn 
deze praktisch onherkenbaar. Zij kunnen dan alleen blijken 
uit abrupte overgangen in het vegetatiebeeld in de DG2 
(Gehasse 1995, 81). Tussentijdse erosie van DG2-pakket-
ten zou deels kunnen verklaren waarom de DG2 relatief 
weinig vondsten bevat, en waarom de scherven uit de DG2 
ondanks de gunstige conserveringsomstandigheden toch 
regelmatig vrij sterk gesleten zijn, en bovendien soms veel 
dieper aangetroffen zijn dan op grond van hun datering te 
verwachten is.14 Ik denk overigens dat erosie gedurende de 
lange periode waarin DG2 is afgezet, verder westelijk een 
minder grote rol gespeeld zal hebben dan dichter bij de ri-
vier. De relatieve zeldzaamheid van vondsten in het westen 
kan terug te voeren zijn op geringere vondstdepositie al-
daar.
Voor de vele aanwijzingen voor vertrapping vanuit de DG2 
zie paragraaf 22.4.

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
De erosie die het begin van de DG2-sedimentatie mar-
keert, en die via aardewerktypologie (zie hieronder) te da-
teren is rond 4050 BP (2550 cal BC), breng ik in verband 
met een getijdengeul (zie fig. 13.4d). Deze was actief in de 
periode 4300-3800 BP (ca. 2900-2250 cal BC) en juist tus-
sen 4100-4000 BP (ca. 2600-2525 cal BC) gereactiveerd 
met een nieuwe geul (De Mulder & Bosch 1982, 144-146, 
zie fig. 20). De Vecht vormde onder invloed hiervan de 
Oude-Detritusgeul. Geen enkele oudere of jongere Vecht-
geul is zo diep ingesneden. De hernieuwde merenvorming in 
de Noordoostpolder, in het Laat-Neolithicum, hangt mijns 
inziens samen met deze insnijding (zie paragraaf 26.4).

Scherveninhoud en datering
De EGK heeft zijn cultuurpiek in de DG2. Dit is echter het 
gevolg van het grote aantal scherven van slechts één pot 
(AOC-beker 58, zie verder). Het oudste aardewerk dat vol-
gens het principe van de potpiek jonger is dan de vroegste 
sedimentatie van de DG2, stamt uit EGK4 of eventueel uit 
EGK3. De onderbouwing voor de typologische datering 
van het begin van de DG2 is als volgt:
– In wp. 89-2 is een scherf van emmer 65 uit TRB3 aan-

getroffen, in een met detritus vermengde witte zandlaag 

(spoellaag) aan de basis van de DG2. Alle overige 17 
scherven van deze emmer zijn echter onder de DG2 ge-
vonden, in de OAL en in het grijze dekzand. Dit bete-
kent dat die scherf in de spoellaag uit zijn oorspronke-
lijke context (OAL) is verplaatst. De DG2 is dus jonger 
dan de TRB3-emmer. Onder de DG2 is geen typolo-
gisch dateerbaar, jonger TRB-aardewerk gevonden.

 Het zoeken is dus naar de oudste scherven waarvoor de 
DG2 hoogstwaarschijnlijk de primaire afvalcontext is, 
en die jonger dan TRB zijn. Daarbij moet het meeste be-
lang gehecht worden aan typologisch dateerbare potin-
dividuen die met meerdere scherven aanwezig zijn.

– In wp. 89-2 zijn 19 scherven van AOC-beker 58 (EGK4) 
in de spoellaag aan de basis van de DG2 aangetroffen. 
De overige 78 scherven van deze beker zijn vlakbij in de 
onderste (niet-zandige) regionen van de DG2 gevonden. 
Dat betekent dat de scherven in de spoellaag wel zullen 
zijn ingetrapt – in en onder de spoellaag zijn vele runder-
hoefindrukken gesignaleerd – en dat ooit alle scherven 
dicht bij elkaar (waarschijnlijk nog als grotendeels com-
plete beker) in de DG2 lagen.

– In wp. 89-17 zijn in niet-kleiige DG2 in twee aangren-
zende vakken 22 scherven van AOO-beker 61 (EGK4) 
gevonden. Aankoeksel van deze beker is 14C-gedateerd 
op 3990±60 BP (UtC-1908; δ13C: -26,9‰). Hoewel re-
kening gehouden moet worden met het reservoireffect, 
is deze 14C-datering goed te rijmen met de typologische 
datering. De scherf van AOC-beker 52 is eveneens af-
komstig uit de DG2 in wp. 89-17.

– In de werkputten van 1990 zijn aan de zuidflank in twee 
aangrenzende vakken, in niet-zandige DG2, de zeven 
scherven van 1d-bekerpot 9 (EGK3-4) gevonden. Uit 
datzelfde niveau komt ook één van de twee scherven van 
grove EGK-pot 6 (een golfbandpotvariant) die typolo-
gisch niet aan een specifieke EGK-fase toe te wijzen is. 
Bovendien is hier de ene scherf van AOC-beker 57 ge-
vonden, en één van de 15 van 1a-beker 1 (EGK1-4).

– In wp. 87-1 is in de DG2 één van de tien scherven van 
AOC-beker 48 gevonden (EGK4).

Uit deze opsomming volgt dat het oudste aardewerk, dat 
vermoedelijk kort na het ontstaan van DG2 daarin terecht 
gekomen is, tot de late EGK behoort; waarschijnlijk in alle 
gevallen EGK4. Het SW- en TRB-aardewerk, dat vooral in 
de zandige basis van de DG2 aangetroffen is, betreft ver-
spoeld materiaal. Gelet op de datering van EGK4 (Lanting 
& Van der Plicht 1999/2000, 35) is een vroegste begin van 
de DG2 rond 4050 BP aannemelijk. Deze begindatering 
wordt niet tegengesproken door de 14C-datering van de oud-
ste bewaarde haard in de DG2, KB-haard 1 (zie paragraaf 
22.4). Deze lag in een zandig gyttjaniveau (‘zandige riet-
klei’) op ca. 20 cm boven het pleistocene zand. Houtskool 
(els) uit dit grondspoor is gedateerd op 3860±80 BP (UtC-
2510).

14 Zo lagen de nogal verweerde scherven van potbeker 43 en WKD1-be-
ker 4 in wp. 84-2 alle in de basis van de DG2 op 3,1 m -NAP. Diepe 
vertrapping door runderen is op zich niet onmogelijk, maar verklaart 
de slijtage niet. Diep wegzakken in de zachte DG2-modder verklaart 

die slijtage evenmin. Dat diepe wegzakken lijkt bovendien geen plausi-
bele verklaring te zijn, omdat althans de drooggevallen DG2 voldoen-
de draagkracht had voor allerlei activiteiten, zoals de haardjes in de 
DG2 bewijzen.
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Dat de DG2 overigens zo opvallend weinig laatneolithische 
vondsten bevat (zie tabel 14.1), wijt ik aan tussentijdse ero-
sie, waardoor vermoedelijk veel materiaal is verdwenen. Het 
jongste aardewerk dat in de DG2 aangetroffen is, dateert 
uit WKD1.
De jongste DG2 is zeker jonger dan de Ero2 (zie hieron-
der). Waarschijnlijk is detritusgyttja in de geul afgezet tot 
het begin van de sedimentatie van de Cardiumdetritus 
(rond 3550 BP). Buiten de geul kan de DG2 misschien nog 
afgezet zijn tot uiterlijk het begin van de sedimentatie van 
de Cardiumgyttja (rond 3450 BP). De DG2 is dus tussen 
ca. 4050 en 3550/3450 BP (ca. 2550-1900/1750 cal BC) te 
dateren.

14.3.8 Akkerlaag (AK)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De Akkerlaag bestaat uit grijs, soms licht humeus zand met 
eergetouwkrassen aan de basis van het pakket. De Akker-
laag lijkt op de OAL; hoger dan ca. 2,9 m -NAP is de OAL 
zo goed als geheel in de Akkerlaag opgenomen. Eergetouw-
krassen zijn aangetroffen van de Vechtoever in het zuidoos-
ten van de zandrug op P14 tot in wp. 89-18 aan de west-
kant, over het algemeen over de volle breedte van de kruin. 
Hoe ver de akker zich ooit westelijk van wp. 89-18 heeft uit-
gestrekt, is onbekend. De Akkerlaag wigt rond 2,9-3,0 m 
-NAP uit in de DG2. Het hoogst bewaarde punt ligt op 2,5 
m -NAP (in wp. 87-4). Oorspronkelijk zal het hoogste punt 
van de akker op ca. 2,3 m -NAP gelegen hebben. De dikte 
is maximaal 20 cm (in wp. 87-1 en -4). In figuur 17.2 zijn 
alle vakken met eergetouwkrassen aangegeven, waarmee 
ook ongeveer de verbreiding van de Akkerlaag gegeven is.
De Akkerlaag is bijna overal getopt als gevolg van de over-
stroming waarbij Erosielaag 1 (Ero1) ontstaan is. Door daar-
opvolgende prehistorische erosie en recente grondbewer-
king is een groot deel van de Akkerlaag op de kruin verdwe-
nen. In hoofdstuk 17 wordt de akker uitgebreid besproken.

Scherveninhoud en datering
KB heeft zijn cultuurpiek in de Akkerlaag (en de daarvan 
niet betrouwbaar gescheiden Ero1, die uit verspoeld akker-
zand bestaat). Dit zou eveneens voor EGK het geval zijn, 
als gecorrigeerd wordt voor het grote aantal scherven van 
AOC-beker 58 in de DG2, waardoor de cultuurpiek ver-
schoven is naar de DG2.
Dat ook TRB zijn cultuurpiek heeft in de akkerlaag, bete-
kent niet dat de akkerlaag al in TRB bestond. Daarvoor 
ontbreken goede aanwijzingen (zie paragraaf 17.3). Het zal 
om verploegd TRB-materiaal gaan, dat eerst in de OAL 
heeft gelegen – de akkerlaag bestaat immers uit verploegde 
OAL. Dit is ook de verklaring voor het grote aantal SW/
Pre-Drouwener scherven. In absolute aantallen is SW/Pre-
Drouwen zelfs de best vertegenwoordigde periode in de Ak-
kerlaag, maar dit aardewerk verschaft dus evenmin date-
rende aanwijzingen voor het gebruik van de akker.
Voor de gedetailleerde argumentatie voor de begin- en eind-
datering van de Akkerlaag zie paragrafen 17.3-4. Op zijn 
vroegst dateert deze rond of kort na 4050 BP (ca. 2550 cal 

BC; het begin van EGK4). De akker zou tot het ontstaan 
van Ero1, rond 3750 BP (ca. 2200 cal BC, zie hieronder) in 
gebruik geweest kunnen zijn. Deze datering is aardig te rij-
men met de hierboven gesignaleerde cultuurpieken.

14.3.9 Erosielaag 1 (Ero1)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De Ero1 heeft verschillende verschijningsvormen. Op en 
nabij de Akkerlaag betreft het grijs, soms licht humeus 
zand, net iets lichter van kleur dan het zand in de Akker-
laag. In de oeverzone is het zand wit (dus veel sterker uitge-
wassen). Afgespoelde zandlagen in het westen en zuidwes-
ten van P14 zijn ook tot Ero1 gerekend. Daar is het zand 
echter wat humeuzer. In fig. 14.6 is de begrenzing van de 
Ero1 weergegeven. Hieronder wordt de Ero1 per deelge-
bied besproken.
– Ero1 ligt als een grijze zandlaag met een scherpe onder-

grens (erosief) op de Akkerlaag, voorts op dekzand, op 
de OAL of op de DG2 (tot maximaal 6 m buiten de vak-
ken waarin eergetouwkrassen zijn opgemerkt). De Ero1 
is tot ver in het westen aangetroffen (in wp. 84-7, wp. 87-
1, -3 en -4, wp. 89-8 en -18 en wp. 90-6). Ero1 was in 
het vlak niet, maar in de profielen wel te onderscheiden 
van de Akkerlaag. De dikte bedraagt incidenteel maxi-
maal ca. 20 cm (in wp. 87-1 en -4). De laag wigt aan de 
noord- en zuidflanken op ca. 2,9 m -NAP uit in de DG2 
en is daarin aan de zuidzijde tot een diepte van ca. 3,05 
m -NAP te vinden, en aan de noordzijde tot een diepte 
van maximaal 3,3 m -NAP.

 Het hoogste punt bevindt zich op 2,5 m -NAP (in wp. 
87-4). De Ero1 is bijna overal getopt (met kleine uitzon-
deringen in wp. 87-3 en -4 en wp. 90-6). De Ero1 zal ont-
staan zijn bij een forse overstroming, die misschien des 
te destructiever is geweest als de akker toen nog in ge-
bruik was.

– Als gevolg van erosie en aftopping is nergens in een pro-
fiel een directe verbinding te leggen tussen het afge-
spoelde zand boven de akker en afgespoeld zand in de 
oeverzone, maar die is er ongetwijfeld wel geweest. In de 
oeverzone zijn de tot Ero1 gerekende, afgespoelde zand-
voorkomens zeldzaam. De laag is hier meestal opge-
ruimd bij latere erosie (met name die waardoor Ero2 
ontstaan is). De verschijningsvorm is ook anders: de tot 
Ero1 gerekende lagen liggen hier niet op de geërodeerde 
Akkerlaag maar direct op het dekzand. In wp. 87-6 is in 
een wit zandpakket een duidelijke tweedeling opgemerkt. 
Ik beschouw het onderste niveau, met een dikte van 
maximaal 10 cm, als Ero1 (en het bovenste, met jarosiet-
concreties, als Ero2). Dat onderste niveau heeft een scher-
pe ondergrens met dekzand en enkele restanten van de 
OAL, en is geulwaarts tot een diepte van 3,6 m -NAP te 
vervolgen. Een vergelijkbaar, maximaal 20 cm dik pak-
ket in de noordoosthoek van de zandkop is ook aan Ero1 
toegeschreven. Dit pakket ligt in wp. 87-7 eveneens di-
rect op dekzand, en het wigt op ca. 4,0 m -NAP uit in de 
DG2. De Ero1 is te vervolgen tot in wp. 87-5, op een 
diepte van ca. 4,5 m -NAP. De top van het witte zand in 
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wp. 87-7 bevat zeer veel platliggend hout. Hoger op de 
helling hebben runderen Ero1 ingetrapt in de onderlig-
gende OAL (zie paragraaf 22.4). De Ero1 is hier ook 
vanuit de bovenliggende DG2 vertrapt.

– Het bepalen van de westelijke en zuidwestelijke uitbrei-
ding van Ero1 is moeizaam. Door het ontbreken van 
doorlopende profielen is de Ero1 op de Akkerlaag niet 
direct te verbinden met een tot 10 cm dikke, licht hu-
meuze zandlaag die in het westen erosief op het dekzand 
en de OAL ligt (in wp. 84-16, -17 en wp. 86-1, -2), en 
een greppelsysteem afdekt (zie paragraaf 18.1). In de ge-
noemde humeuze zandlaag zijn soms fijne, horizontale 
spoellensjes zichtbaar. Het diepste gedocumenteerde 
punt bevindt zich op ca. 2,85 m -NAP, het hoogste (ge-
topte) punt op ca. 2,6 m -NAP. Ik neem aan dat het hier 
eveneens een onderdeel van de Ero1 betreft (zie para-
graaf 18.3).15

Een tot 15 cm dikke, met gyttja vermengde zandlaag (hoe 
hoger, hoe zandiger) op een houtskoolbandje boven de zeer 
zandige DG2 in het zuidwesten (in wp. 84-5 en -6) behoort 
waarschijnlijk ook tot Ero1. Het diepste punt ligt op ca. 2,6 
m -NAP, het hoogste (getopte) punt op ca. 2,4 m -NAP.

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
De Ero1 getuigt weliswaar van een forse overstroming, met 
veel afspoeling in een relatief groot terrein, maar is in te-
genstelling tot veel andere grondlagen op P14 niet goed te 
verbinden aan getijdengeulontwikkelingen in Noord-Hol-
land. Natuurlijk hoeft niet elke zware storm of overstro-
ming die P14 geteisterd heeft een (indirecte) relatie met de 
kustontwikkeling gehad te hebben.

Scherveninhoud en datering
In het vlak viel het onderscheid tussen Akkerlaag en Ero1 
niet goed te maken. Ook het onderscheid tussen Ero1 en 
Ero2, in de oeverzone, was problematisch, behalve in wp. 
87-7, maar daar zijn in de duidelijk gescheiden Ero1 en 
Ero2 geen scherven aangetroffen. Op grond van de scher-
veninhoud is Ero1 dus niet goed te dateren.
De Ero1 is jonger dan de akkerlaag en jonger dan het laat-
neolithische grafveld en de daarmee geassocieerde, 14C-ge-
dateerde sporen (vuurkuilen α-β en paal γ) met dateringen 
van 3790±50 BP (UtC-1957), 3850±60 BP (UtC-1958) en 
3820±70 BP (UtC-1959). De Ero1 heeft een terminus ante 
quem in de vorm van KB-haard 5 (sp. 90-142 in wp. 90-6) 
die bijna direct erboven is aangelegd (zie fig. 14.7). Het 
haardje zelf bestaat uit een dun laagje verbrande, kleiige 
DG2, as en houtskool. Houtskool van hazelaar en wilg, af-
komstig uit het haardje, is 14C-gedateerd op 3710±60 BP 
(UtC-2513). Beide boomsoorten worden meestal niet zeer 
oud, zodat ik geen zware vertekening verwacht vanwege 
een hoge eigen leeftijd van de houtskool. De datering is 
goed te rijmen met de twee potbekerscherven (van potbeker 
92) die bij het haardje zijn aangetroffen. Op grond hiervan 
dateer ik de Ero1 rond 3750 BP (ca. 2200 cal BC). Een 
marge van enkele tientallen jaren (of meer?) is zeker moge-
lijk.

oeverzone

Ero2

Ero1

kruin geul

flank

0 50m

Fig. 14.6 – Verbreiding (deels gereconstrueerd) van Erosielaag 
1 en 2. Met een ster is de locatie van KB-haard 5 aangegeven 
(zie fig. 14.7).

-3,00

Zuid Noord

-3,50

1
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3

Fig. 14.7 – Profiel door KB-haard 5 (ca. 3700 BP).
Legenda: 1: haard; 2: Ero1; 3: DG2; 4: OAL; 5: dekzand.

15 In wp. 86-1 bevindt zich direct op de humeuze zandlaag een tot 5 cm 
dikke laag verspoeld zand die ik als Ero1 beschouw. Ik ga ervan uit 
dat dit verspoelde zand kort na het ontstaan van Ero1 gevormd is als 

gevolg van een flinke regenbui, en een verschijnsel is geweest met een 
beperkte verbreiding.

14.3.10 Erosielaag 2 (Ero2)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
Deze laag bestaat uit meestal lichtbeige tot wit zand, met 
klontjes detritusgyttja, jarosietconcreties en met inciden-
teel veel platliggend (deels bewerkt) hout in de top. De 
Ero2 is oeverafwaarts soms vrij sterk vermengd met brokjes 
(kleiige) detritusgyttja. Dit zal in wp. 87-1 vooral DG2 zijn. 
In wp. 84-7 en wp. 87-6 zijn laaggelegen delen van de Ero2 
zo sterk vermengd met Cardiumklei, Cardiumgyttja en ook 
DG3 dat de Ero2 hier deels niet meer als een aparte laag te 
herkennen is.
Ero2 komt alleen in de oeverzone voor (in wp. 84-7, wp. 87-
1, -6 en -7, wp. 89-17 en wp. 90-1 t/m -6). Figuur 14.6 toont 
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de verbreiding. Hoewel de laag in de oostelijke helft van 
wp. 90-1 t/m -6 getopt en deels verdwenen is als gevolg van 
te diep ploegen (in 1989 en 1990), is duidelijk dat de meest 
westelijke verbreiding ongeveer samenvalt met de west-
grens van wp. 84-7. De dikte bedraagt maximaal ca. 15 cm 
(in wp. 87-1). De diepste uitwigpunten liggen rond 3,6 m 
-NAP (in wp. 84-7 en wp. 89-17). Het hoogste, getopte 
punt bevindt zich op 2,6 m -NAP (in wp. 84-7).
De scherpbegrensde ligging (op dekzand, restanten van de 
OAL, het onderste akkertraject, of DG2) en de klontjes de-
tritusgyttja in de laag zijn aanwijzingen voor erosie vooraf-
gaand aan de afzetting van Ero2. De Ero2 zal in één keer 
ontstaan zijn als gevolg van een overstroming. Daarbij is 
waarschijnlijk ook de DG2 in de geulzone (laag E in wp. 
89-17) aangetast, opgewoeld en opnieuw bezonken.
In het noorden (wp. 87-7) en in het zuiden (in het noord-
westen van wp. 84-7) was Ero2 nog incidenteel afgedekt 
door DG2 en daar niet of nauwelijks geërodeerd. Vaak is dit 
echter wel het geval geweest, en zijn de DG2 en de top van 
Ero2 direct voor de sedimentatie van de Cardiumdetritus 
of de Cardiumgyttja opgeruimd.

Hierboven is opgemerkt dat in wp. 84-7 en wp. 87-6 de 
Ero2 lager op de oeverhelling niet meer als aparte laag her-
kenbaar was. Dit is het gevolg van vertrapping gedurende 
WKD3. Zie verder paragraaf 23.4 voor aanwijzingen voor 
vertrapping door de Ero2.

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
De aanwezigheid van jarosiet in de Ero2 wijst op aanvoer 
van brak water.16 Al enige tijd voor de afzetting van de Car-
diumdetritus en de Cardiumklei (zie hieronder) moet reeds 
sprake geweest zijn van toegenomen mariene invloed, die in 
eerste instantie nog niet geleid heeft tot afzetting van dikke 
kleipakketten. Deze invloed blijkt overigens ook uit de 
hoogste (kleiige) DG2-niveaus, direct onder de Ero2 (in 
wp. 84-7) en erboven (in wp. 87-7), waarin naast jarosiet 
ook zaden van brakwaterminnende planten zijn aangetrof-
fen (in wp. 87-7; zie Gehasse 1995, 83). Deze mariene in-
vloed is te verbinden met de getijdengeul (zie fig. 13.4e) die 
vanaf ca. 3800-3500 BP (ca. 2250-1800 cal BC) actief was 
(De Mulder & Bosch 1982, 146, fig. 21).

Scherveninhoud en datering
Veel oudere scherven uit de Ero2 zijn relatief sterk ver-
weerd, zonder twijfel als gevolg van verspoeling.17 WKD1 
en WKD2 hebben hun cultuurpiek in de Ero2, die hier-
door globaal gedateerd is. De typologische datering kan 
nog wat verfijnd worden. Een WKD1-scherf (de enige van 
WKD-beker 9) is opvallend gesleten en afgerond. Dat 
duidt erop dat deze scherf eveneens verspoeld is en dus een 
terminus post quem voor de Ero2 verschaft. Dit sluit goed 
aan bij het gegeven dat WKD1-aardewerk dat in stratigra-
fisch oudere lagen dan de Ero2 gevonden is, op typologi-
sche en technologische gronden gemiddeld wat ouder lijkt 
te zijn dan het WKD1-aardewerk uit Ero2 en jongere lagen. 
Ero2 is dus ten tijde van WKD1 afgezet; vermoedelijk te-
gen het eind van deze fase.
Bijna al het WKD2-aardewerk en de meeste vroege WKD3-
scherven zijn in Ero2 aangetroffen. Hoewel soms zeer ge-
fragmenteerd, is dit aardewerk niet sterk verweerd. Dit jon-
gere WKD-materiaal zal dus na het ontstaan van de Ero2 
hierin terechtgekomen zijn.
Een stoofkuil, ingegraven in Ero2 en 14C-gedateerd op 3570 
±80 BP (UtC-2511), levert een terminus ante quem voor 
de Ero2. Op grond van de bovenstaande gegevens schat ik 
in dat de Ero2 rond 3600 BP (ca. 1950 cal BC) ontstaan is.

14.3.11 Cardiumdetritus (CDE)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De Cardiumdetritus bestaat uit humeus grijszwart zand, 
met complete (dubbelkleppige) en kapotte kokkels en vrij 
veel vondstmateriaal.18 Deze afzetting is alleen in het oos-
ten van wp. 84-7 en wp. 87-6 aangetroffen, vanaf 3,8-4,0 
m -NAP en dieper. Het diepste punt bevindt zich op 5,6 m 
-NAP (in wp. 87-6). De dikte bedraagt hier maximaal ca. 
25 cm.
Dat de laag een erosieresidu is, blijkt overduidelijk uit de 
samenstelling ervan: grover zand (afgeslagen van de zand-
kop waarbij de fijnste fractie uitgespoeld is, en waarschijn-
lijk ook geremanieerd zand uit Ero1 en -2), het hoge gehal-
te organische stof (opgeruimde DG2), de aanwezigheid van 
kapotte schelpen en de door elkaar gemengde, vaak gesle-

16 Jarosiet is een kalium-/natrium-ijzerhydroxie-sulfaat. De aanwezig-
heid van jarosiet wordt beschouwd als indicator voor mariene invloed.

17 Vooral bij potbekerscherven met hun plastische versiering is dit goed te 
zien: dikwijls zijn nog verkoolde voedselresten in de diepste delen van 
de versiering aanwezig, maar is het hogere oppervlak zwaar aange-
tast.

18 Muller & Van Raadshooven (1947, 164) introduceerden de termen 
‘Cardiumdetritus’ en ‘Cardiumklei’ en beschreven deze lagen en hun 
schelpeninhouden voor het eerst (zie ook Klaar 1951, 23). Zij gingen 
ervan uit dat de schelp die in deze lagen zo veel voorkomt en daarom 
naamgevend werd, de gewone kokkel (Cardium edule, tegenwoordig 
Cerastoderma edule) is. Kuijper (1985) identificeerde de kokkels 
rond P14 als de brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum). Er zijn 
natuurlijk ook andere schelpsoorten aanwezig, naast foraminiferen en 
mariene ostracoden.
De samenhang tussen Cardiumdetritus en erosie was al vroeg duide-
lijk. Zo spraken Muller & van Raadshooven (1947, 164) van een 

“mengsel van klei en veel uiterst fijn verslagen veenrest (20-60% hu-
mus)”. Zagen Muller & Van Raadshooven (1947, 164; zie ook Van 
der Heide & Wiggers 1954, 101) het optreden van de Cardiumdetri-
tus (en de Cardiumklei) nog als een vrij plotselinge gebeurtenis, Wig-
gers (1955, 60-61) nuanceerde dit “plotselinge, catastrophale karak-
ter van de Cardiumkleitransgressie” al enigszins. Hij (ibidem, 60) gaf 
de volgende karakterisering: “Men moet deze Cardiumdetritus opvat-
ten als een afzetting ten dele bestaande uit omgewerkte en met mariene 
schelpen vermengde oude detritusgyttja, ten dele uit verslagen veen, 
afkomstig van de veenafbraak ten gevolge van de transgressie, ten dele 
ook als een sediment, dat gevormd werd juist vóór de afzetting van de 
klei en vermoedelijk reeds onder invloed van de sedimentatie van de 
klei verder westelijk”.
Aanvankelijk heb ik de Cardiumdetritus aangeduid met de alleen voor 
P14 geldende term Erosielaag-3 die Gehasse (1995) daarom ook heeft 
gebruikt, maar ik ben hierop teruggekomen omdat dit tot onnodige 
verwarring leidt.
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ten scherven uit verschillende archeologische perioden.19 
Voorafgaand aan de vorming van dit ‘lag deposit’ of ‘lag con-
centrate’ heeft dus flinke erosie plaatsgevonden, waarbij in 
de geul en in de oeverzone oudere pakketten zijn opge-
ruimd (zie verder onder Cardiumklei). De Cardiumdetri-
tus gaat vrij abrupt over in Cardiumklei, wat kan betekenen 
dat de top van de Cardiumdetritus enigszins geërodeerd is 
(Klaar 1951, 23).
Mogelijk vormde de Cardiumdetritus nog enige tijd de 
geulbodem, en konden zich hierin schelpen vestigen. Het 
voorkomen van bryozoën (op enkele scherven en andere 
vondsten) kan een aanwijzing zijn dat na het ontstaan van 
de Cardiumdetritus de sedimentatie van Cardiumklei nog 
even op zich heeft laten wachten, al vermoed ik dat het dan 
eerder een kwestie van jaren dan van tientallen jaren is ge-
weest. Die bryozoën zouden echter eventueel ook al ge-
vormd kunnen zijn toen dat materiaal in de Oude-Detri-
tusgeul lag, voordat het in de Cardiumdetritus terecht 
kwam. In dat geval kan de Cardiumklei al zeer kort na het 
ontstaan van de Cardiumdetritus zijn afgezet.20

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
In de Cardiumdetritus komt de mariene invloed, die eerder 
al merkbaar was in de top van de DG2 en in de Ero2, nog 
duidelijker tot uitdrukking. In de Noordoostpolder komt 
de Cardiumdetritus tot even ten oosten van P14 in de Vecht-
geul voor (Wiggers 1955, 61, fig. 24).

Scherveninhoud en datering
Geen enkele archeologische periode heeft zijn cultuurpiek 
in de Cardiumdetritus. De vele, vaak flink verweerde 
scherven uit deze laag zijn uit hun oorspronkelijke vondst-
laag (bijvoorbeeld OAL of DG2) of al uit hun secundaire 
vondstlaag (Ero1, Ero2) gespoeld en vervolgens dieper be-
zonken. De typologisch jongste, verspoelde scherven zijn 
afkomstig van WKD2- en vroeg WKD3-aardewerk (pot-
ten 15, 18 en 21). Dit verschaft een typologische datering 
voor de Cardiumdetritus; in het begin van WKD3.
In de top van de Cardiumdetritus is een menselijke onder-
kaak aangetroffen, 14C-gedateerd op 3640±30 BP (GrA-
15438). Ook deze zal verspoeld zijn. Het beste houvast voor 
de absolute datering van de Cardiumdetritus biedt de 14C-
datering van de eerder besproken stoofkuil in de Ero2. Op 
grond hiervan is de Cardiumdetritus rond 3550 BP (ca. 
1900 cal BC) te dateren, met een marge van enkele tiental-
len jaren.

14.3.12 Cardiumklei (CKL)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
Het pakket Cardiumklei bestaat uit grijze tot grijsgroene, 
grofgelaagde klei met in het onderste traject enkele niveaus 
met merendeels complete kokkels in levenspositie. De Car-
diumklei is in de geul aangetroffen (in wp. 87-1, 87-6, 84-7, 
en 89-17).
De Cardiumklei lijkt erosief te liggen op de Cardiumdetri-
tus en doorsnijdt de Ero2, de DG2, de Unio II, de Afval-
laag, de OAL en het dekzand. In de werkputten bedroeg de 
dikte maximaal ca. 1,2 m (in wp. 87-6). Op ca. 45 m ten 
oosten van de werkputten bevindt zich het diepste punt van 
de Cardiumgeul op ca. 9,0 m -NAP (boven de Oude-Detri-
tusgeul). Tot de Cardiumgeul is hier ook een ca. 50 cm dik 
pakket zwarte, venige klei gerekend, die wellicht als een fa-
ciës van de Cardiumdetritus te beschouwen is (zie ook Van 
Zweden & Van der Giessen 1988, 10).
In de werkputten ligt het diepste punt op 5,45 m -NAP (in 
wp. 87-6). Het hoogste klinkvrije uitwigpunt ligt op ca. 3,4 
m -NAP (in wp. 84-7). Daar is de laag getopt, zoals bijna 
overal elders – zou de Cardiumklei ook buiten de geul zijn 
afgezet, wat zeer aannemelijk is, dan restte daarvan binnen 
de opgravingsputten niets meer als gevolg van erosie voor-
afgaande aan de sedimentatie van de Cardiumgyttja. Al-
leen in wp. 89-17 is een zeer geleidelijke overgang van Car-
diumklei naar Cardiumgyttja geconstateerd. Zoals ook in 
het geval van de Afvallaag, de Unio II en haardjes in de 
DG2, was het behoud van de top van de Cardiumklei hier 
te danken aan de ligging in de luwte van de zandkop, die be-
scherming bood tegen de zwaarste erosie vanuit de rivier.
De kokkels en andere schelpen diep in de klei wijzen op 
licht brak water en slechts geringe getijdenbewegingen. De 
kokkels zijn als broedval meegekomen en hebben lokaal ge-
leefd. Hun voorkomen in laagjes duidt op periodiek optre-
dende, massale sterfte. Dit was waarschijnlijk het gevolg 
van het te lang uitblijven van brak water (Gehasse 1995, 
123-124). Ook de zaden-, pollen- en diatomeeënspectra en 
de vis- en amfibieënsoorten wijzen op hooguit licht brakke 
omstandigheden en op een afnemend zoutgehalte hoger in 
de klei (ibidem, 124-132).
De klei zal vrij snel zijn afgezet. Daarop duiden de relatief 
lage aantallen visbotjes en de zeer geringe hoeveelheid ove-
rig contemporain afval in deze laag (ibidem, 92, 129). In de 
top was wat meer afval te vinden, maar dat kan deels vanuit 
de Cardiumgyttja zijn ingetrapt.

19 Van Zweden & Van der Giessen (1988, 30) zagen echter in de aan-
wezigheid van veel dubbelkleppige kokkels het bewijs dat deze laag 
juist geen erosieresidu (lag deposit) is (zie ook Hogestijn 1986a, 27, 
die de dubbelkleppige kokkels in verband bracht met vrij kalm brak 
water). Het feit dat in de Cardiumdetritus op de vindplaats P14 aar-
dewerk uit uiteenlopende perioden door elkaar gemengd voorkomt 
(wat ook te Emmeloord-J97 aangetoond is; zie bijlage O), bewijst dat 
het wel degelijk om een erosieresidu gaat. Ook Palarczyk (1986, 34-
35) gaf argumenten tegen een rustig milieu ten tijde van het ontstaan 
van de Cardiumdetritus.

20 Palarczyk (1986, 34-35) veronderstelde ook een snelle afdekking van 
de Cardiumdetritus door Cardiumklei. De in levende positie in de Car-
diumdetritus aangetroffen kokkels, die volgens hem van elders (als vol-

wassen schelpdieren) waren aangevoerd, hadden namelijk, ondanks 
hun (betrekkelijke) beweeglijkheid, kennelijk geen kans meer gehad 
om zich te verplaatsen naar ondieper water, hun favoriete leefmilieu.

21 Ik dateer het begin van de Cardiumkleisedimentatie niet rond 3650 
BP, zoals Hogestijn (1986a, 23-24) had gedaan. Dat is (in elk geval 
op P14) problematisch omdat het vroegste WKD3 ouder is dan de 
Cardiumklei. Om ook nog voldoende tijd te hebben voor de WKD1- 
en WKD2-fasen zou WKD dan minstens enige tientallen jaren voor 
3650 BP begonnen moeten zijn, en daar ziet het niet naar uit. Hoge-
stijn (ibidem) kwam overigens op grond van Noord-Hollandse kust- 
en geulontwikkelingen wel tot dezelfde einddatering.
De Cardiumkleisedimentatie in de Noordoostpolder is veel later dan 
De Mulder & Bosch (1982, 146) hadden aangenomen, in navolging 



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

302

STRATIGRAFIE EN CHRONOLOGISCH KADER DEEL III – HOOFDSTUK 14

303

Vrij diep in de overgang van oever naar geul (in wp. 98-17) 
zijn aanwijzingen voor vertrapping vanuit de Cardiumklei 
in de onderliggende DG2 opgemerkt (zie paragraaf 23.4).

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
De versterkte mariene invloed, waarvan de kleisedimenta-
tie getuigt, is in verband gebracht met een afname van de 
komberging ten westen van de Noordoostpolder, waardoor 
de getijdeninvloed verder landinwaarts kon reiken (Van 
Zweden & Van der Giessen 1988, 35; Gotjé 1993, 127; Ge-
hasse 1995, 123; zie voor de aanvoerroute fig. 13.4e). De 
Cardiumklei is tot net oostelijk van P14 te vinden (Wiggers 
1955, fig. 24; De Mulder & Bosch 1982, 146, fig. 21; Ente, 
Koning & Koopstra 1986, fig. 4.4; Gotjé 1993, fig. 2.5). De 
meren in de Noordoostpolder, die ik met het ontstaan van 
de Oude-Detritusgeul in verband heb gebracht (zie para-
graaf 26.4), ondergingen in deze periode een gestage uit-
breiding. Hun omvang in deze periode blijkt uit de ver-
spreiding van Cardiumschelpen aan de basis van jonge de-
tritusgyttja (Wiggers 1955, fig. 24).

Scherveninhoud en datering
Het oudste WKD3-aardewerk dateert al van (kort) voor de 
Cardiumkleisedimentatie op P14 (zie de scherveninhoud 
van de Cardiumdetritus). Vlak boven de Cardiumdetritus 
(in de eerste 10-20 cm) en dicht bij de oever bevatte de Car-

diumklei wat materiaal dat duidelijk veel ouder is dan 
WKD3. Dit duidt op enige erosie van de Cardiumdetritus 
en van de oeverzone. De hogere trajecten in de Cardium-
klei waren vondstarm. Zij bevatten enkele tientallen WKD3-
scherven. Dit materiaal zal ten tijde van de Cardiumkleise-
dimentatie als afval in de geul terecht gekomen zijn.
Van twee WKD3-potten (pot 31 en de bijna complete pot 
32) die beide hoog in de Cardiumklei zijn gevonden, is aan-
koeksel 14C-gedateerd. De bijbehorende δ13C-waarden 
(respectievelijk -25,3 en -26,4‰) geven geen reden aan te 
nemen dat deze dateringen onbetrouwbaar zijn als gevolg 
van het reservoireffect. De dateringen, respectievelijk 
3480±50 BP (UtC-1932) en 3430±50 BP (UtC-1931), ver-
schaffen een indicatie voor het einde van de kleisedimenta-
tie. De Cardiumklei zal op grond van deze 14C-dateringen 
en de geschatte datering van de Cardiumdetritus tussen ca. 
3550 en 3450 BP (1900-1750 cal BC) zijn afgezet.21, 22

14.3.13 Cardiumgyttja (CGY)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De Cardiumgyttja bestaat uit een fijn gelaagd pakket van 
grijze tot grijsgroene klei, afgewisseld met gyttjalaagjes en 
zwarte geoxideerde bandjes, verticaal overgaand in een gro-
ver gelaagd pakket met een dikke zwarte top. De Cardium-

van Ente en Koopstra (althans op de vindplaatsen J78 en P14, maar 
waarschijnlijk ook verder stroomafwaarts, zie noot 22 en paragraaf 
14.3.13). Ente (1976, 24) had aanvankelijk nog enig voorbehoud be-
treffende de betrouwbaarheid van de vroege 14C-datering van kokkels 
uit Oostelijk Flevoland (GrN-7082: 3995±40 BP), maar de verge-
lijkbare datering van zulke schelpen bij Tollebeek (GrN-10623: 3920 
±60 BP; zie Koopstra 1981) werd ten onrechte opgevat als een beves-
tiging van de veronderstelde vroege Cardiumkleisedementatie (Ente, 
Koning & Koopstra 1986, 57-58; contra Wiggers 1955, 63-65).

22 Onlangs is door Raemaekers & Hogestijn (2008, 213-214) gesteld dat 
de sedimentatie van Cardiumklei al tijdens KB begonnen is, veel vroe-
ger dan waar ik van uitga. “We weten nu dat ten eerste de afzetting 
van Cardiumklei in het stroomgebied van de Vecht plaats had in de 
periode tussen ca. 2450-1900 voor Chr. en ten tweede dat de afzetting 
van de Cardiumklei in de omgeving van J97 al in de klokbekerperiode 
begon en stroomopwaarts in de omgeving van J78 en P14 pas in de 
Vroege Bronstijd” (ibidem, 414). Deze niet of nauwelijks onderbouw-
de hypothese vind ik niet overtuigend. Dit veronderstelt een langzame 
oostwaartse uitbreiding van de Cardiumsedimentatie in de Vecht, 
waarbij het overbruggen van de afstand van ca.2 km tussen J97 en 
J78 minstens 100 jaar zou hebben gekost en vervolgens de afstand J78 
tot P14, ongveer 4 km, in zeer korte tijd moet zijn afgelegd. Hoe de 
“zeer grote sedimentatiesnelheid” (Raemaekers & Hogestijn 2008, 
413) van de Cardiumklei op J97 (er is dus blijkbaar veel kleiaanvoer) 
te combineren is met de veronderstelde gelijktijdige totale afwezigheid 
van Cardiumklei op J78 en P14, blijft onverklaard.
De Cardiumklei ligt op J97, zoals ook op J78 en P14, op de Cardium-
detritus. De vorming van de Cardiumdetritus zou dan, de hypothese 
van Raemaekers & Hogestijn volgend, een diachroon proces moeten 
zijn, en geen ‘single event’ op een moment dat in de Noordoostpolder 
nog geen sprake was van klei-aanvoer, zoals sinds Muller & Van 
Raadshooven (1947, 164, zie ook Wiggers 1955, 60) is aangenomen, 
en wat ik ook nog steeds denk. Overigens had Wiggers (1955, 64-65) 
wel al gespeeld met de gedachte aan een langzaam voortschrijdende 
Cardiumkleisedimentatie. Hogestijn (1986a, 23) merkte naar aanlei-
ding daarvan destijds op: “Wiggers geeft geen verklaring voor het door 

hem veronderstelde relatief uniforme erosieve karakter van de begin-
fase van de Cardiumkleiafzetting en een ruimtelijk diachroon verschil 
in datering”. Raemaekers & Hogestijn (2008) lieten dit ook na.
De oude vondst van een grote wikkeldraadversierde scherf op kavel 
H45 bleef door hen onvermeld (Hogestijn 1986b, 81-84; Palarczyk 
1986, 136-141). De scherf is in het diepste traject van de Cardiumklei 
boven veen op Unio-(II-)klei aangetroffen, omringd door wit zand 
(spoelzand) en schelpen (kokkel en opgezwollen wadslakje: kenmer-
kende schelpen voor de vroege Cardiumkleisedimentatie, zie Muller & 
Van Raadshooven 1947, 164; Gehasse 1995, 129). Ik vermoed dat 
dit een vroege WKD3-scherf is. Dan is de situatie vergelijkbaar met 
die op P14, waar vroeg WKD3 al voorafgaand aan de sedimentatie 
van Cardiumklei voorkomt. Deze vondst van H45, stroomafwaarts 
(!) van J97, in de basis van de Cardiumklei is dan lastig te rijmen 
met een laatneolithische datering voor de Cardiumklei op J97. Boven-
dien zag Gotjé (1993, 45) pas vanaf ca. 3635 BP (na KB) aanwij-
zingen voor een eutrofe, kleiige rietveenlaag bij Urk, die hij in verband 
bracht met “de Cardiumfase”.
Als vanaf J97 en verder stroomafwaarts de rivier zoveel langer onder 
getijdeninvloed gestaan zou hebben dan het deel verder stroomop-
waarts, zoals Raemaekers & Hogestijn wilden, zou het rond J97 en 
westelijker gekomen moeten zijn tot enige oeverwalvorming. Maar 
daar zijn net zo min aanwijzingen voor als verder oostwaarts, tot aan 
P14.
Het veronderstelde vroege begin van de Cardiumsedimentatie is geba-
seerd op de visweren en fuiken van J97 met laatneolithische daterin-
gen. De visweren waren ingebed in Cardiumklei maar gefundeerd in 
de onderliggende sedimenten. Het is opvallend dat enkele, meestal in-
tacte fuiken (nrs. 40, 100, 411, 434) hoger in de Cardiumklei oudere 
dateringen hebben dan platgedrukte fuiken (nrs. 99, 410) onder in of 
diep in de Cardiumklei, en dat een fuik (nr. 4) in het middenniveau 
van de oude detritusgyttja een zelfde laatneolithische datering heeft als 
enkele fuiken (nrs. 40, 100) in de Cardiumklei (Van der Heijden & 
Hamburg 2002, tab. 7.1).
Ik denk dat het volgende gebeurd is. In de Vroege Bronstijd hingen nog 
enkele KB-fuiken in het water, zoals toen ook nog enkele KB-viswe-
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gyttja bevat jarosietconcreties en gaat lateraal over in een 
humeus, lichtbruin kleipakket met een dikke zwarte top.23

Deze laag heeft vermoedelijk een min of meer seizoensma-
tige opbouw gehad. De Cardiumgyttja is zowel in de geul- 
en oeverzone als ver in het westen opgemerkt. In de werk-
putten in de oeverzone is dit fijngelaagde pakket tot 80 cm 
dik (in wp. 89-17). Het diepste punt ligt op 4,4 m -NAP (in 
wp. 87-6). Hoe hoger, hoe humeuzer het pakket is, en hoe 
meer zeggen- en rietwortels en zwart geoxideerde fijne 
bandjes het bevat. Incidenteel kon ook voor de oeverzone 
vastgesteld worden dat het jongste traject uit een ca. 10 cm 
dikke zwarte laag heeft bestaan (in een profiel over de vak-
ken 368 en 389 het zuiden van wp. 84-7). Meestal echter is 
nabij de geul de top van de Cardiumgyttja door latere ero-
sie verdwenen. Die zwarte bandjes en de zwarte top (con-
centraties van geoxideerd plantaardig materiaal en/of ijzer-
sulfaten) vormen samen met de jarosietconcreties en de 
archeologische loopvlakken in het pakket (zie hieronder) 
bewijzen voor het periodiek droogvallen van de Cardium-
gyttja.
Alleen in wp. 89-17 is de overgang van Cardiumklei naar 
Cardiumgyttja soms geleidelijk. Verder ligt de Cardium-
gyttja in de oeverzone overal abrupt op de Cardiumklei of 
op Ero2 (in wp. 84-7 en wp. 87-6). Dat betekent dat de 
Cardiumklei soms gedeeltelijk of geheel is opgeruimd, en 
dat waar de Cardiumgyttja op Ero2 ligt, ook DG2 en mo-
gelijk de top van Ero2 zijn verdwenen.
Naar het westen toe gaat het pakket over in een maximaal 
20 cm dikke, stevige kleilaag, waarvan de onderste helft 
bruin is en de bovenste helft zwart (dezelfde faciës die nabij 
de geul slechts zelden bewaard gebleven is, in het zuiden 
van wp. 84-7). Dit kleipakket bevat riet- en zeggenresten. 
Ook verder van de rivier af ligt de Cardiumgyttja erosief op 
de onderliggende lagen: op DG2 (op een gyttjaniveau daar-
binnen, op niet-kleiige detritusgyttja of op de zandige basis 
ervan, en nergens op de jongste DG2-niveaus met jarosiet) 
en op Ero1. De jongste DG2-niveaus (met jarosiet) en 
eventuele Cardiumklei buiten de geul zullen met de erosie 

voorafgaande aan de sedimentatie van de Cardiumgyttja 
verdwenen zijn.24 De Cardiumgyttja is in het westen ten 
minste tot ca. 2,3 m -NAP afgezet (in wp. 84-5). Ook in 
enkele grondsporen op de kruin is Cardiumgyttja gevon-
den. Zeer waarschijnlijk is de hele zandrug op P14 er mee 
overdekt geweest.
In de geul en oeverzone is de Cardiumgyttja bijna overal 
getopt door erosie die aan de sedimentatie van de DG3 
voorafging. Alleen in het zuiden van wp. 84-7 was de laag 
intact. Daarbuiten lijkt de Cardiumgyttja niet getopt te zijn, 
behalve door de Almere- en Zuiderzee-afzettingen (bouw-
voor).
In de zuidoostelijke werkputten zijn veel aanwijzingen aan-
getroffen voor menselijke activiteiten: haardjes en loop-
vlakken met afval, die door dunne Cardiumgyttjaniveaus 
van elkaar gescheiden zijn. Soms is de lagere oeverzone zo 
vertrapt, dat een menglaag is ontstaan van Cardiumgyttja, 
Cardiumklei en Ero2 (in wp. 84-7 en wp. 87-6). Iets hoger 
op de helling is ook DG3 in deze menglaag opgenomen. 
Deze al eerder genoemde menglaag is het resultaat van ver-
trapping door vee, tijdens zowel de Cardiumklei-, de Car-
diumgyttja-, als de DG3-sedimentatie. Langs de noord-
flank daarentegen ontbreken aanwijzingen voor activiteiten 
in de Cardiumgyttja bijna geheel. In de zuidwestelijke 
werkputten echter is de zwarte top incidenteel in de onder-
liggende Cardiumgyttja getrapt (in wp. 84-4). Ook is de 
Cardiumgyttja hier soms vermengd met bovenliggende de-
tritusgyttja (eveneens DG3, zie onder DG3/broekveen), 
wat duidt op vertrapping ten tijde van de DG3-sedimenta-
tie (in wp. 84-5 en -6). Voor vertrapping zie verder para-
graaf 23.4.

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
Al tijdens de Cardiumkleisedimentatie was de mariene in-
vloed gaandeweg minder geworden. De Cardiumgyttja re-
flecteert het verdere verloop in het verzoetingsproces. De 
jarosiet in de kleiige Cardiumgyttja maakt duidelijk dat ook 
nu nog af en toe brak water ver landinwaarts kon komen 

ren min of meer intact in de Oude-Detritusgeul stonden. Een deel van 
de fuiken zal vernietigd zijn bij het ontstaan van de Cardiumdetritus, 
maar andere, die die slag hadden overleefd en nog in het water hingen, 
zijn vervolgens snel in Cardiumklei ingebed geraakt. Dit geldt ook 
voor de visweren, inclusief de visweerpaal waaromheen een potbeker 
zat. Deze laatneolithische fuiken verschaffen naar mijn mening dus 
geen termini ante quem voor de Cardiumklei, maar termini post quem.

23 Met de term Cardiumgyttja onderscheid ik deze jongere fase van de 
niet-humeuze, oudere Cardiumklei die in de geul, maar ook ver weste-
lijk langs de flanken van de zandkop is afgezet. Dat is in lijn met het 
oordeel van J.M. van Mourik (Fysisch-Geografisch Instituut van de 
Universiteit van Amsterdam), die deze laag als kleiige gyttja interpre-
teerde (mondelinge mededeling). De kenmerkende dikke zwarte top is 
ook in de boorraaien ten noorden van de vindplaats opgemerkt (Van 
Zweden & Van der Giessen 1988, 10-11). Op P14 is deze laag eerder 
aangeduid als rietklei, venige kleilaag of kleiige veenlaag. Gotjé (1993, 
35), duidde de laag aan als kleiig rietveen, vanwege de zeggenwortel-
tjes en de rietresten in het pakket.

24 Net zoals in de oeverzone zijn daarbuiten kort voor de sedimentatie 
van de Cardiumgyttja oudere afzettingen aangetast, met name het bo-
venste traject van de DG2, maar ook delen van de Ero1. Dit is via 

een omweg aannemelijk te maken. In het westprofiel van wp. 87-4 is 
de DG2 al tot 2,65 m -NAP (klinkvrij) aangetroffen, maar nog op 
een punt onder de Ero1. De DG2 is hier dus ouder dan de Ero1 en zal 
aan de vooravond van de sedimentatie van de Cardiumgyttja naar 
verwachting zeker 20 cm hoger gelegen hebben. De klinkvrije uitwig-
hoogten van de Cardiumgyttja langs de noordflank variëren echter 
van ca. 2,7 m -NAP (westprofiel van wp. 87-1, oostprofiel van wp. 
87-4) en 2,6 m -NAP (westprofiel wp. 87-4) tot 2,8 m -NAP (west-
profiel wp. 89-2). In de genoemde putten van 1987 wigt de Cardium-
gyttja uit op de Ero1. Hieruit is af te leiden dat de DG2 langs de 
noordflank flinke hiaten bevat en bovendien dat DG2-niveaus kort 
voor de sedimentatie van de Cardiumgyttja opgeruimd zullen zijn. 
Daarbij zal ook wel de top van de onderliggende Ero1 aangetast zijn. 
Aan de zuidflank variëren de klinkvrije uitwighoogten van de Cardi-
umgyttja eveneens. Zo ligt Cardiumgyttja tussen 2,6 m -NAP (in wp. 
84-4) en 2,75 m -NAP (in wp. 84-6). In wp. 84-3 bereikt de DG2 
incidenteel eveneens een getopte, niet-klinkvrije hoogte van 2,6 m 
-NAP. Ook hier moet de DG2 dus voorafgaande aan de afzetting van 
de Cardiumgyttja flink zijn aangetast. Een andere aanwijzing voor 
erosie van de DG2 langs de flanken is het onbreken aldaar van de 
hoogste DG2-niveaus, de kleiige gyttja (met jarosiet).
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(via een getijdengeul, zie fig. 13.4f), maar het zoete rivier-
milieu moet steeds meer zijn gaan overheersen.25 De afna-
me van de mariene invloed in de Noordoostpolder was het 
gevolg van het gaandeweg sluiten van het Zeegat van Ber-
gen (De Mulder & Bosch 1982, 146-147).
Aanwezigheid van Cardiumgyttja is in het rivierdal van de 
Vecht uitzonderlijk. Meestal is dit pakket geheel opgeruimd 
voorafgaande aan afzettingen van jonge detritus, op P14 aan-
geduid als DG3 (zie Klaar 1951, 23; Palarczyk 1986, 36).

Scherveninhoud en datering
Enkele tientallen veel oudere scherven in deze laag (en in 
de DG3 die niet altijd betrouwbaar te scheiden was van de 
Cardiumgyttja) moeten verplaatst zijn, gelet op de datering 
van de Cardiumklei (met WKD3-aardewerk als primair af-
val). Het WKD3-aardewerk heeft een duidelijke cultuur-
piek in de Cardiumgyttja, en verschaft de typologische da-
tering voor deze lithostratigrafische eenheid.
Min of meer contemporain met de Cardiumgyttja zijn een 
rietveen bij Urk en rietvenen bij Schokland (respectievelijk 
gedateerd tussen 3560 en 3400 BP en tussen 3650 en 3400 
BP (Gotjé 1993, 50-51, 68, 151, 157, 170, appendix B; zie 
zijn subzone D56-U6b, en fase SCH-6). Dit komt aardig 
overeen met de schatting voor het einde van de Cardium-
gyttja van Van Zweden & Van der Giessen (1988, 21), rond 
3400-3350 BP.
Relevant is verder de datering van aankoeksel van een 
WKD3-scherf uit de Cardiumgyttja op kavel Emmeloord-
J78: 3510±50 BP (UtC-1934). De 14C-datering van een 
tweede WKD3-scherf, 3780±80 BP (UtC-1935), is een te 
oude afzwaaier.
Met de geschatte einddatering van de Cardiumklei als uit-
gangspunt en gelet op het bovenstaande, is de sedimentatie 
van de Cardiumgyttja te dateren tussen 3450 en 3400 BP 
(ca. 1750-1700 cal BC).

14.3.14 Detritusgyttja 3 (DG3)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
Dit pakket bestaat uit donkerbruine detritusgyttja met 
hout en incidenteel een klei- of siltbandje. De DG3 is alleen 
in de geul goed te onderscheiden van het bovenliggende 
broekveen, maar is ook in het westen van de vindplaats te 
vinden (zie paragraaf 14.3.15). De maximale dikte is ca. 50 
cm (in wp. 87-1 en -6 en wp. 89-17). Het diepste punt in de 
werkputten ligt op ca. 3,55 m -NAP (in wp. 87-6), en el-
ders op P14, buiten de werkputten, op ca. 6,7 m -NAP. Het 
hoogste (getopte) punt is opgemerkt op 2,4 m -NAP (in 
wp. 84-7).
In wp. 87-6 bleek het duidelijkst dat de DG3 gelaagd is. 
Het onderste niveau is kleiig. Naar boven toe wordt het 

pakket humeuzer en minder kleiig. Hierin is ook een kleiige 
of siltige lens aanwezig. Het hoogste niveau, boven een zone 
met veel platliggend hout, bestaat uit grofgelaagde donker-
bruine detritusgyttja afgewisseld met iets lichter gekleurde 
detritusgyttja.
Voorafgaande aan de sedimentatie van de DG3 heeft in de 
geul erosie plaatsgehad. De DG3 is plaatselijk ingesneden 
in de onderliggende pakketten, tot in de Cardiumgyttja, de 
Cardiumklei en de Ero2 (in wp. 84-7, wp. 87-1 en -6 en wp. 
89-17). Op aantasting van de Ero2 wijzen ook witte zand-
lagen aan de basis van de DG3 (in wp. 84-7 en wp. 87-1). 
De kleiigheid van de onderste niveaus is mogelijk veroor-
zaakt door het inspoelen van geërodeerde Cardiumgyttja 
(vergelijk Klaar 1951, 23). Het onderste kleiige DG3-ni-
veau is geulwaarts afgesneden. Het scherp begrensde kleiig/
siltige laagje en de zone met verspoelde platliggende hou-
tjes wijzen op nondepositie of op kleine hiaten.
In de profielen waren de Cardiumgyttja en de kleiige tra-
jecten van de DG3 wel te onderscheiden, maar in het vlak 
was dit dikwijls niet goed mogelijk.
Vertrapping is af te leiden uit het grillige verloop van de on-
dergrens van de DG3 met de Cardiumklei of de Cardium-
gyttja (in wp. 84-7, wp. 87-6 en wp. 89-17) en de vermenging 
met Cardiumgyttja, Cardiumklei en Ero1 (in wp. 84-7, wp. 
87-6 en in het uiterste oosten van wp. 90-1 t/m -6). In de 
hoogste niveaus in de DG3 daarentegen zijn aanwijzingen 
voor betreding geheel afwezig.

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
De mariene invloed beperkte zich in deze periode steeds 
meer tot West-Friesland. In de Noordoostpolder was vanaf 
deze tijd sprake van totale verzoeting van het milieu en van 
sterke merenuitbreiding (met de zogenaamde Jonge-Detri-
tusmeren). Dit hing samen met het sluiten van het Zeegat 
van Bergen (voltooid rond 3000 BP) en de als gevolg daar-
van stagnerende waterafvoer (Wiggers 1955, fig. 25; De 
Mulder & Bosch 1982, 146-147, fig. 22).
De jonge detritus(-gyttja), op P14 aangeduid als DG3, is 
zowel te vinden in de Vechtgeul als in de grote meren in de 
omgeving, en ligt meestal abrupt op Cardiumklei (Klaar 
1951, 23). De jonge detritusgyttja bestaat hoofdzakelijk uit 
geresedimenteerd, verslagen veen (Muller & Van Raadshoo-
ven 1947, 169, kaart 4; Klaar 1951, 23-24; Wiggers 1955, 
67-69, fig. 24-27; Gotjé 1993, 35). Uitbreiding van de me-
ren vond niet aan hun westzijden plaats, maar met name 
aan de voor storm meest gevoelige oostzijden (zie Wiggers 
1955, fig. 25).
Uiteindelijk werden de meren met elkaar verbonden. Het 
Vechtwater kon daarna al ver ten oosten van P14 via de me-
ren afwateren (zie ibidem, fig. 25). Ter hoogte van de zand-
kop op P14, aan de westkant van een groot meer in het ri-
vierdal, slibde de Vechtgeul dicht met detritusgyttja.

25 Muller & Van Raadshooven (1947, 166) signaleerden dit verzoe-
tingsproces voor het eerst. Zij maakten onderscheid tussen “humeuze 
klei” (die ik Cardiumgyttja noem) en Cardiumklei: “Ook bij […] de 
noordpunt van Schokland rust op het slechts 20 cm dikke Cardium-

kleilaagje ca 2,5 m humeuze klei, waarin de zoute fauna ontbreekt. 
Op de mariene Cardiumkleiperiode volgt hier dus een zoetere periode, 
waarschijnlijk door een sterkere rivierinvloed”.
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Scherveninhoud en datering
Voor de scherveninhoud verwijs ik naar wat hierover ge-
zegd is bij de Cardiumgyttja, die in het vlak niet altijd goed 
van de DG3 te onderscheiden was. Ten tijde van de sedi-
mentatie van de DG3 werd nog WKD3-aardewerk vervaar-
digd. De vondsten zijn echter niet in het hoogste traject van 
de DG3 aangetroffen. Dit gegeven, samen met de eerder 
genoemde afwezigheid van aanwijzingen voor betreding in 
de hoogste niveaus, duidt erop dat P14 tegen het einde van 
WKD3 niet meer gebruikt werd. Het onderste DG3-traject 
met de WKD3-vondsten vertegenwoordigt vermoedelijk 
slechts een zeer korte tijdspanne.
De DG3 zal op basis van de veronderstelde einddatering 
van de Cardiumgyttja vanaf ca. 3400 BP (ca. 1700 cal BC) 
of al iets eerder zijn afgezet. De sluitdatering is slechts glo-
baal en via een omweg in te schatten. Ongeveer 100 m ten 
noorden van de vindplaats is op P14 een HVS-pot van het 

Larentype gevonden, in de top van een door broekveen af-
gedekte kleilaag op broekveen op DG3 (zie paragraaf 
11.1).26 Deze vondst is dus jonger dan het einde van de 
DG3-sedimentatie, maar verder is de pot niet nauwkeurig 
te dateren. De looptijd van het Larentype is lang, al lijkt dit 
specifieke exemplaar niet zeer laat. Een datering tussen 
3300 en 3100 BP (ca. 1600-1400 cal BC) is voor deze pot 
aannemelijk. De DG3 is dan grofweg tussen 3400 en 3100 
BP (ca. 1700-1400 cal BC) te dateren. Het einde van de 
DG3 kan vroeger zijn, maar misschien niet veel; de klei en 
het broekveen boven de DG3 ter hoogte van de vondstloca-

26 Volgens de ontdekkers zou deze pot in de klei zijn ingegraven, maar 
waaruit dat blijkt (een insteek?), is niet vermeld (Van Zweden & Van 
der Giessen 1988, 12).
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Fig. 14.8 – Schematisch overzicht van de lithostratigrafie.
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tie van de Larenpot hoeven niet meer dan enkele tientallen 
jaren te vertegenwoordigen.

14.3.15 Broekveen (BRV)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
Deze laag bestaat uit donkerbruin veen met wortelresten 
(voornamelijk els). Het broekveen is boven de geul en in de 
oeverzone aangetroffen en daar over het algemeen goed te 
onderscheiden van de DG3. Boven de geul en in de oever-
zone is het broekveen tot 70 cm dik (in wp. 84-7). Het diep-
ste punt ligt op 3,75 m -NAP (in wp. 89-17), het hoogste op 
2,5 m -NAP (in wp. 84-7). De bovenste decimeters waren 
volledig uitgedroogd.
Omdat in wp. 89-17 het broekveen incidenteel niet op DG3 
ligt, zoals elders in de geul en oeverzone, maar op Cardi-

umgyttja, Cardiumklei en Ero2, is duidelijk dat vooraf-
gaand aan de veenvorming enige erosie heeft plaatsgehad. 
De basis van de laag doet in wp. 89-17 incidenteel meer aan 
detritusgyttja denken dan aan broekveen (zie noot 5). Iets 
hoger is een niveau met platliggende stukken hout gesigna-
leerd. Mogelijk is het broekveen hier ontwikkeld boven een 
deels met detritusgyttja opgevulde poel.
Westelijk van de oeverzone, boven de flank en de kruin, 
spreek ik van DG3/broekveen omdat daar, als gevolg van 
klink en uitdroging, het onderscheid tussen het broekveen 
en de onderliggende DG3 meestal niet te maken is. Dit 
pakket DG3/broekveen is tot in de meest westelijke werk-
putten aangetroffen. Het zal dus de hele zandkop overdekt 
hebben, maar is op de hogere delen getopt en meestal ge-
heel opgenomen in de moderne bouwvoor.
Alleen in de laagste delen van wp. 84-4 t/m 6 was de laag 
nog niet zo uitgedroogd dat alle aanwijzingen voor de op-

Vr.IJz.(HVS)

WKD1-3

Laat-KB

EGK4 - Laat-KB

EGK4-WKD3

EGK4-
WKD3

EGK3/4

SW/Pre-Dr.

Pre-Dr.

SW
-TRB

WKD3

WKD3

WKD3

WKD33640±30

3570±80

3710±60

4780±70
4860±50
4880±80
5020±50
5060±70
5090±120
5180±50
5450±50
5460±60
5460±70
5750±70
5880±70

4860±150
4970±40
5010±80
5030±40
5200±60
5330±80
5380±120

3790±50
3820±70
3850±60

3860±80
3990±60

3430±50
3480±50

4680±80
4750±70
4810±60
4890±80

Fig. 14.9 – Lithostratigrafie en de relevante 14C-dateringen (BP), 
gekoppeld aan archeologische culturen/fasen.

begin-/einddatering van laag

geassocieerde datering
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bouw ervan onzichtbaar waren. De overgangen naar de on-
derliggende zwarte top van de Cardiumgyttja en het boven-
liggende doorwortelde veen verliepen daar geleidelijk. Het 
ziet er dus naar uit dat ook in het westen van de vindplaats 
het broekveen zich overal ontwikkelde vanuit detritus-
gyttja, te weten de DG3.
In wp. 84-5 en -6, en waarschijnlijk ook in wp. 86-1 en -2 
(zie noot 6), is vanuit het DG3-niveau de onderliggende Car-
diumgyttja vertrapt (zie paragraaf 23.4).

Correlatie met (supra-) regionale ontwikkelingen
Met de opvulling van de Vecht met detritusgyttja (DG3) 
begon, althans ter hoogte van P14, het verlandingsproces. 
De vorming van broekveen was een verdere stap hierin. Het 
broekveen is op P14 en ook verder langs open water nabij 
Schokland te vinden (Muller & van Raadshooven 1947, 
167; Van Zweden & Van der Giessen 1988, 11-12, fig. 3, 
Gotjé 1993, fig. 5.11). Het lijkt een betrekkelijk lokaal ver-
schijnsel geweest te zijn.

Scherveninhoud en datering
Er zijn geen vondsten of sporen in het broekveen aangetrof-
fen. In het gecombineerde pakket DG3/broekveen zijn, 
voor zover te beoordelen, de aanwijzingen voor activiteiten 
(in de vorm van vertrapping) steeds te relateren aan het 
DG3-traject (en daarmee dus aan WKD3).
De bij de DG3 al genoemde Larenpot geeft ook voor het 
broekveen een globale datering, in de Midden-Bronstijd. 
Het broekveen is via boringen vanaf de vindplaats P14 
noordwaarts te vervolgen. Het is niet alleen aanwezig onder 
de kleilaag waarin de Larenpot gevonden is, maar ook er-
boven. Waarschijnlijk is nog tot ver in de Bronstijd broek-
veen gevormd, maar het einde ervan is niet goed te dateren. 
Een veel te jonge sluitdatering leveren de Almere-afzettin-
gen die gesedimenteerd zijn vanaf het begin van de jaartel-
ling tot in de 16e eeuw (Wiggers 1955, 81-93, fig. 37-39; 
Pons & Wiggers 1960, 49-50, fig. 42; Ente, Koning & 
Koopstra 1986, 64-80, 130; Van Zweden & Van der Gies-
sen 1988, 22).

Tabel 14.3 – Kenmerken van de lithostratigrafische eenheden op P14.

Zuiderzee-afzettingen

Almere-afzettingen

Detritusgyttja 4 (DG4)

Broekveen (BRV)

Detritusgyttja 3 (DG3)

Cardiumgyttja (CGY)

Cardiumklei (CKL)

Cardiumdetritus (CD)

Erosielaag 2 (Ero2)

Erosielaag 1 (Ero1)

Akkerlaag (AK)

Detritusgyttja 2 (DG2)

Detritusgyttja 1 (DG1)

Unio II (UN-II)

Afvallaag (AFL)

Oude Archeologische 
   Laag (OAL)

dekzand (DZ)
keizand (KZ)
keileem (KL)

laag

-

-

ca. 2600-2400 BP

na ca. 3400 BP 

ca. 3400-3100 BP

ca. 3450-3400 BP

ca. 3550-3450 BP

ca. 3550 BP

ca. 3600 BP

ca. 3750 BP

ca. 4050-3750 BP

ca. 4050-3550/3450 BP

ca. 4050

ca. 4900-4650 BP

ca. 6000-4650 BP

? – ca. 4050 BP

-
-
-

inschatting begin/
eind (14C-jaren)

ca. 1600-1932 AD

ca. 0-1600 AD

ca. 800-500 cal BC

na ca. 1700 cal BC

ca. 1700-1400 cal BC

ca. 1750-1700 cal BC

ca. 1900-1750 cal BC

ca. 1900 cal BC

ca.1950 cal BC

ca. 2200 cal BC

ca. 2550-2200 cal BC

ca. 2550-1900/1750 cal BC

ca. 2550 cal BC

ca. 3700-3400 cal BC

ca. 4900-3400 cal BC

? – ca. 2550 cal BC

-
-
-

inschatting begin/
eind (cal BC/AD)

-

-

Vroege IJzertijd

(HVS)

WKD3

WKD3

WKD3

WKD3

WKD2 – vroeg WKD3

Laat-KB

EGK4 – Laat-KB

EGK4 – WKD3

EGK3/4

Pre-Drouwen

SW1 – Pre-Drouwen

Laat-Paleo – begin EGK4 (buiten akker
   op hoogste plekken tot in Laat-KB)

-
-
-

gelijktijdig met
cultuur / fase
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14.3.14 Detritusgyttja 4 (DG4)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
Het pakket bestaat uit donkerbruine detritusgyttja. Deze 
DG4 is alleen in wp. 84-14 opgemerkt (zie fig. 24.3). Het 
leek te gaan om een west-oost gericht geultje dat omringd 
werd door broekveen, maar het zou ook niet meer geweest 
kunnen zijn dan een poel in het moerasbos. Dan zou de 
DG4 onderdeel vormen van het broekveen. Het hoogste 
punt van de DG4 bevond zich op ca. 2,9 m -NAP. In het 
veld bestond de indruk dat de onderkant van de DG4 nog 
niet bereikt was op 3,08 m -NAP (het laagste punt van het 
diepste vlak in wp. 84-14). Ik betwijfel echter zeer of de 
veldwaarneming (door mijzelf gedaan) juist was. Ik denk 
nu dat het diepste vlak in wp. 84-14 al onder de DG4 was 

aangelegd, en dat de hieronder genoemde pot die op ca. 2,9 
m -NAP gevonden is, in feite op de bodem van het met 
DG4 gevulde watertje heeft gelegen. Die bodem is in elk 
geval niet herkend in het vlakbij gelegen westprofiel van 
wp. 89-17. De niveaus boven ca. 3,1-3,0 m -NAP waren 
hier bij het diepploegen in 1984 in de bouwvoor opgeno-
men. Dat de DG4 in het profiel van wp. 89-17 ontbreekt 
verbaast dus niet, als mijn vermoeden aangaande de maxi-
male diepte ervan juist is.27 Dit impliceert ook dat na het 
diepploegen van 1984 elke mogelijkheid om de DG4 te kar-
teren voor altijd verkeken is.

Scherveninhoud en datering
In de DG4 zijn de resten van een pot uit de Vroege IJzertijd 
aangetroffen. Deze pot, die tussen ca. 800 en 500 v. Chr. 

27 Ik verwacht dan ook niet dat een niveau met platliggend hout op ca. 
3,45 m -NAP in het westprofiel van wp. 89-17 ter hoogte van de vak-

Zuiderzee-afzettingen

Almere-afzettingen

Detritusgyttja 4 (DG4)

Broekveen (BRV)

Detritusgyttja 3 (DG3)

Cardiumgyttja (CGY)

Cardiumklei (CKL)

Cardiumdetritus (CDE)

Erosielaag 2 (Ero2)

Erosielaag 1 (Ero1)

Akkerlaag (AK)

Detritusgyttja 2 (DG2)

Detritusgyttja 1 (DG1)

Unio II (UN-II)

Afvallaag (AFL)

Oude Archeologische 
   Laag (OAL)

dekzand (DZ)
keizand (KZ)
keileem (KL)

laag

alle lagen m.u.v. KL, KZ,
   AFL, Unio II, DG1, CKL
alle lagen m.u.v. KL, KZ,
   AFL, Unio II, DG1, CKL
BRV

CKL, CGY, DG3

CKL, CGY, Ero2

DG2, Ero1, Ero2, CKL

DZ, OAL, DG2, Ero1,
   Ero2, CDE
DZ, DG2, Ero1, Ero2

DZ, OAL, AK, DG2, Ero1

DZ, OAL, AK, DG2

DZ, OAL

DZ, OAL, AFL, UN-II,
   DG1, DG2, Ero1

DZ, OAL

AFL?

-

DZ (?)

-
-
-

erosief op

(geheel opgenomen in bouwvoor)

(geheel opgenomen in bouwvoor)

in watertje boven zuidelijke
   oeverzone, getopt
boven geul, oeverzone en langs
   flanken, overal getopt
in geul en oeverzone incidenteel getopt

in geul, oeverzone en langs flanken, bijna
   overal getopt maar niet onder DG3/BRV
in geul, overal getopt

in geul, vermoedelijk licht getopt

nabij en in oeverzone, overal getopt

lager op kruin en hoog op flanken, bijna
   overal getopt (soms in DG2), inciden-
   teel in oeverzone bewaard
lager op kruin; overal getopt

in geul, in oeverzone, langs flanken, door
   tussentijdse erosie aangetast, zeer
   incidenteel op kruin, overal getopt
langs diepere flanken, overal getopt

alleen nabij wp. 89-17 en ten westzuid-
   westen ervan, overal getopt
alleen nabij wp. 89-17, en mogelijk ten
   westen ervan; (bijna) overal getopt
op kruin westelijk van akker, langs flanken
   en in oeverzone incidenteel aanwezig;
   overal getopt
overal, maar overal getopt
overal waar diep genoeg onderzocht
overal waar diep genoeg onderzocht

aangetoond
op vindplaats

waarschijnlijk overal

waarschijnlijk overal

in watertje boven
   zuidelijke oeverzone
overal

overal

overal

in geul

in geul

nabij en in oeverzone

grootste deel kruin en
   hoog op flanken

boven ca. 2,90 m -NAP
   op groot deel kruin
overal

waarschijnlijk overal,
   behalve op kruin
in geul en in oeverzone

oeverzone

overal m.u.v. geul

overal m.u.v. geul
overal m.u.v. geul?
overal m.u.v. geul?

voormalige aanwezig-
heid op vindplaats

(Tabel 14.3 – vervolg)

ken 901-921 de bodem van het DG4-watertje kan zijn. Bovendien is 
hier geen insnijding in het broekveen herkend (zie fig. I.12).
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(ca. 2600-2400 cal BC) vervaardigd zal zijn, vormt de eni-
ge daterende aanwijzing voor de DG4. Het is niet ondenk-
baar dat het watertje al geruime tijd bestond voordat de pot 
erin terecht gekomen is, maar vanaf wanneer en tot hoelang 
blijft onduidelijk.

14.3.17 Almere- en Zuiderzee-afzettingen (bouw-
voor, BV)

Lithologie, lithogenese, verbreiding en erosie
De bouwvoor op P14 bestaat voornamelijk uit mariene af-
zettingen. Het betreft in hoofdzaak Zuiderzee-afzettingen, 
maar ook wel Almere-afzettingen. De Almere-afzettingen 
zijn gelaagde pakketten zand, klei en verslagen veen. Zij 
kunnen met name boven de Vechtgeulen tot meer dan 1 m 
dik zijn. Voor deze afzettingen wordt de alternatieve term 
Sloefafzettingen (Zuur 1943) nog steeds vaak gebruikt. De 
daarboven liggende Zuiderzee-afzettingen bestaan vooral 
uit klei. Rond en op de zandkop is de bouwvoor ook ver-
mengd met DG4, broekveen, DG3, Cardiumgyttja, DG2, 
Ero2, Ero1, Akkerlaag, OAL en dekzand.
Aanvankelijk was de bouwvoor niet meer dan ca. 25-30 cm 
dik. In september 1984 is P14, vanaf de meest noordelijke 
begrenzingen van de werkputten uit 1984 tot aan de zuid-
grens van de kavel, gediepploegd tot ca. 3,0 m -NAP en ge-
egaliseerd. In 1989 en 1990 is per abuis ook op het nog niet 
onderzochte deel van de zandkop, ten noorden van het eer-
der gediepploegde terrein, tot een diepte van ca. 40 cm ge-
ploegd.

Scherveninhoud en datering
Behalve post-middeleeuwse en middeleeuwse vondsten be-
vat de bouwvoor veel opgeploegde vondsten die ouder dan 
de Midden-Bronstijd zijn.
De bouwvoor is in de tweede helft van de jaren ’40 ge-
vormd. Tot in 2002 is op de vindplaats geakkerd. De Al-
mere-afzettingen zijn gesedimenteerd vanaf het begin van 
de jaartelling tot het einde van de 16e eeuw (Wiggers 1955, 
81-93, fig. 37-39; Pons & Wiggers 1960, 49-50, fig. 42; 
Ente, Koning & Koopstra 1986, 61, 64-80; Van Zweden & 
Van der Giessen 1988, 22). De Zuiderzee-afzettingen zijn 
vanaf ca. 1600 na Chr. tot in 1932 (voltooiing van de Af-
sluitdijk) gesedimenteerd. Zij komen, evenals de Almere-
afzettingen, in grote delen van de Noordoostpolder voor 
(Wiggers 1955, 102-105, fig. 42-51; Pons & Wiggers 1960, 
51-52, fig. 43-44; Ente, Koning & Koopstra 1986, 80-85).

14.4 Stratigrafie en het chronologisch kader: 
samenvatting

Zoals uit het voorgaande volgt, is de stratigrafie op en rond 
P14 grotendeels bepaald door een continu proces van (re-) 
sedimentatie van detritusgyttja’s en, incidenteel, kleien. Dit 

proces werd periodiek onderbroken door soms zware ero-
sie. Met het stijgen van het gemiddelde rivierwaterpeil wer-
den sedimenten steeds hoger op de zandkop afgezet en kre-
gen ook de hogere delen van de zandrug meer te lijden van 
erosie. Nadat de Vecht in de loop van de Bronstijd al ver 
oostelijk van de vindplaats een nieuwe route kon volgen via 
een reeks ondiepe meren, kon de geul bij P14 verlanden. 
Het terrein op P14 raakte met broekbos overgroeid, waar-
door het nauwelijks of niet meer toegankelijk was.

De Unio II, DG1, DG2, Cardiumdetritus, Cardiumklei, 
Cardiumgyttja, DG3 en het broekveen (en ook de Almere- 
en Zuiderzee-afzettingen waaruit de bouwvoor bestaat) 
zijn afzettingen die behalve op de vindplaats eveneens el-
ders in de Noordoostpolder in het rivierdal van de Vecht 
aan te treffen zijn. De Unio II, Cardiumdetritus en de Car-
diumklei zijn via de getijdengeulen die de benedenloop van 
de Vecht vormden, direct te verbinden met getijdeninvloe-
den. Daarmee hing waarschijnlijk ook het ontstaan van de 
DG1, DG2 en Ero2 (indirect) samen. Het gaandeweg slui-
ten van het Zeegat van Bergen komt tot uitdrukking in de 
Cardiumgyttja, de DG3 en het broekveen.
Voorafgaand aan en tijdens de afzetting van kleien en detri-
tusgyttja’s vond (bijna) steeds erosie plaats. De Ero1, Ero2 
en de Cardiumdetritus zijn het directe gevolg van verspoe-
ling. De consequenties van de ingewikkelde sedimentatie- 
en erosiegeschiedenis zijn voor elke archeologische periode 
op P14 anders geweest. Natuurlijk heeft de herhaaldelijke 
erosie negatieve gevolgen gehad voor het archeologische 
bodemarchief op P14. Maar de sedimenten verschaffen ook 
tijdshorizonten, waardoor grondsporen en vondsten uit 
verschillende perioden van elkaar te onderscheiden zijn. 
Bovendien waren langs de flanken en in de oeverzone nog 
enkele grondlagen aanwezig met nauwelijks gecontami-
neerde vondstcomplexen.

Figuur 14.5 geeft in profielkolommetjes een schematisch 
overzicht van de lithostratigrafie in de verschillende werk-
putten. Elke laag is even dik weergegeven. Deze figuur ver-
schaft een globaal idee van de verbreiding van de grondla-
gen en geeft meteen ook een indruk van de erosie. De laag-
opeenvolging aan de noordflank is goed vergelijkbaar met 
die aan de zuidflank. Enkele afzettingen zijn alleen in de 
geul en de oeverzone aanwezig, terwijl andere er verdwenen 
zijn.

De essentie van de lithostratigrafische opbouw is samenge-
vat in figuur 14.8. Het spreekt vanzelf dat in een dergelijk 
schema niet aan alle voorkomende ruimtelijke situaties recht 
gedaan kan worden, alleen al omdat niet alle lagen overal 
voorkomen. Figuur 14.9 toont de voor de lithostratigrafie 
relevante 14C-dateringen en de koppeling met archeologi-
sche perioden. Tabel 14.3 geeft een samenvattend overzicht 
van de belangrijkste kenmerken van elke lithostratigrafi-
sche eenheid.
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HOOFDSTUK 15

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN

Met uitzondering van graf 8, dat in het veld niet als graf 
herkend is, zijn alle graven voorzichtig vlaksgewijs verdiept 
en per zinvol vlak gedocumenteerd in tekeningen en foto’s. 
Bij voldoende diepe graven bleven zo lang mogelijk profiel-
dammetjes uitgespaard (zie bijvoorbeeld fig. 15.20, 15.22 
en 15.26). De kuilinhouden zijn per laag bemonsterd en nat 
gezeefd over een maaswijdte van 2 mm. De skeletresten zijn 
met troffel en kwast blootgelegd, getekend op ware grootte 
op een glasplaat, en voor zover mogelijk al in het veld gede-
termineerd. Vaak moesten zij met verdunde polyvinylace-
taat (houtlijm) verstevigd worden. Daarbij werden de be-
oogde 14C-monsters ontzien.
Waar mogelijk zijn schedels en bekkens compleet geborgen 
met behulp van speciaal voor dat doel gemaakte stalen do-
zen. Deze hadden een afneembare voorplaat en geen dek-
sel. De aan de voorzijde iets uitstekende bodemplaat en de 
opstaande kanten van de zijplaten waren aangescherpt. 
Met alleen handkracht kon zo’n doos, zonder voorplaat, ge-
controleerd onder en om schedel of bekken geschoven wor-
den, waarna de voorplaat werd vastgeschroefd. Het botma-
teriaal is vervolgens in het IPP nogmaals bekeken.

Het fysisch-antropologisch onderzoek is uitgevoerd door 
M.L. d’Hollosy (D’Hollosy 1991). Alle hier gepresenteerde 
botdeterminaties, geslacht-, leeftijd- en lengtebepalingen 
en pathologiegegevens gaan terug op haar werk. Het bot 
was vaak postmortaal beschadigd en zwaar verweerd, wat 
de determinaties, de geslachtsdiagnose en leeftijd- en leng-
tebepaling ernstig bemoeilijkte. Als observaties betreffende 
de pathologie al mogelijk waren, moesten deze zich meestal 
beperken tot de gebitselementen. 
Er zijn geen uitgebreide metingen gedaan aan gebitselemen-
ten. De gebruikte aanduidingen voor gebitselementen wij-
ken iets af van wat gebruikelijk is (ibidem, 4). De tanden en 
kiezen van de onderkaak zijn met een kleine letter aangege-
ven en die van de bovenkaak met een hoofdletter. De af-
kortingen i/I, c/C, p/P en m/M staan respectievelijk voor 
incisive (snijtand), canine (hoektand), premolaar (valse kies) 
en molaar (kies). Het nummer achter de afkorting geeft de 
positie in het gebit aan, oplopend van voor naar achter. De 
toevoeging r of l staat voor de rechter- of de linkerhelft. Als 
het een element van een melkgebit betreft, is dat uitdruk-
kelijk vermeld.

Enkele zekere en mogelijke graven, en als referentie ook de 
niet-vergraven omgeving en sommige paalsporen, zijn in 
het veld in een grid (20 x 20 cm, gedeeltelijk 10 x 10 cm) 
bemonsterd voor fosfaatanalyse. De achterliggende gedachte 
was dat hogere fosfaatconcentraties als het ware een echo 
van het lijksilhouet zouden kunnen verschaffen, ook als het 
lijksilhouet niet meer zichtbaar was. Soms lijkt (bij zekere 
graven) inderdaad sprake van zo’n fosfaatecho, maar vaak 
ook bood de analyse van een selectie van de bemonsterde 
sporen weinig houvast. Met deze methode zijn geen nieu-
we, visueel onherkenbare graven ontdekt. Van een selectie 
van de bemonsterde sporen zijn de fosfaatmonsters geana-
lyseerd door A.J. Tol. Voor de monsterstrategie, de analyse-
methoden, de resultaten en de interpretatieproblemen wordt 
verwezen naar Tol (1993). Hieronder ga ik alleen in op de 
resultaten.

Veel graven en enkele ‘losse’ botten zijn 14C-gedateerd. Een 
eerste serie dateringen is genomen van bot- en dentine-
monsters. Deze dateringen zijn onbetrouwbaar gebleken, 
vanwege vervuiling met jongere humaten. Wel betrouwbaar 
is een tweede serie dateringen van tandemail. Alle 14C-da-
teringen zijn bij de betreffende graven en losse skeletdelen 
vermeld zonder verdere discussie. De genoemde 14C-pro-
blematiek wordt vervolgens uitgebreid besproken in para-
graaf 15.6.

De in dit hoofdstuk besproken grafveldcomponenten (zie 
fig. 15.1) omvatten:
– de zekere graven 1-15 (zie paragraaf 15.1);
– de mogelijke graven I-VI (zie paragraaf 15.2);
– de menselijke skeletelementen A-G zonder associaties 

met een graf (zie paragraaf 15.3);
– de eventuele grafgiften a-b die buiten een graf aange-

troffen zijn (zie paragraaf 15.4);
– twee vuurkuilen α-β en drie palen γ-ε, die als onderdelen 

van het grafveld zijn beschouwd (zie paragraaf 15.5).

In paragrafen 15.6-9 worden de onderdelen van het graf-
veld aan een bepaalde periode toegewezen, en per periode 
in een breder kader geplaatst. Als afsluiting ga ik nader in 
op het wat veronachtzaamde fenomeen vuurkuilen (zie pa-
ragraaf 15.10).

Menselijke resten waren al in werkputten uit 1984, 1987 en 1989 ontdekt. In één geval betrof het een ogen-

schijnlijk geïsoleerd graf, maar in de overige gevallen ging het duidelijk om ‘losse’ skeletresten zonder graf-

context. Tijdens de campagne van 1990 werd nabij de Vechtoever een grafveld blootgelegd; in feite zijn het 

twee overlappende grafveldjes. Bovendien kwamen enkele paalkuilen en vuurkuilen aan het licht, die bij het 

jongste grafveldje horen.
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15.1 Zekere graven

De zekere graven bestaan uit kuilen met zeer slecht tot ma-
tig geconserveerde bot- en/of gebitsresten. Soms was het 
bot bijna geheel vergaan en met uit de bodem neergeslagen 
ijzermineralen verkit tot harde, korrelige, beige tot oranje-
bruine verkleuringen. Deze zijn aangeduid met de term 
‘concreties’. Tot de zekere graven is ook een kringgreppel 
met een centrale kuil gerekend. Tabel 15.1 bij paragraaf 
15.6 geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste 
gegevens van de zekere graven.

In de graven en mogelijke graven zijn herhaaldelijk ‘losse’ 
vondsten aangetroffen, die opgevat zijn als nederzettings-
ruis (opspit), en niet als bijgaven. Gehasse (1995, 64, 75, 
106) noemde de plantaardige en dierlijke resten, maar ging 
terecht voorbij aan het houtskool dat in bijna elke grafkuil-
vulling gevonden is. Ik noteer voor de volledigheid bij de 
betreffende graven ook de losse scherven die als termini 
post quem voor de graven kunnen fungeren, al is hun date-
rende waarde over het algemeen gering (zie ook bijlage K). 
Op vuursteenruis ga ik zelden in.

15.1.1 Graf 1 (fig. 15.2)

Grafkuil (sp. 90-184): De grafkuil kwam op 3,04 m -NAP 
onder Erosielaag 2 te voorschijn als een vage onregelmati-
ge, rechthoekig-ovale beigegrijze vlek, ca. 260 cm lang en 
140 cm breed. De kuil, met een homogene vulling zonder 
aanwijzingen voor constructies, bleek bij het verdiepen zuid-
oost-noordwest gericht te zijn. In de noordoostelijk helft 
tekende zich binnen deze grote kuil een min of meer recht-
hoekige kuil af, herkenbaar door een iets bruinere vulling. 
Deze kleinere kuil had dezelfde oriëntatie als de grote kuil 
waarin hij was uitgegraven. De breedte was ca. 30 tot 40 
cm. De oorspronkelijke lengte viel niet meer te achterhalen 
vanwege een moderne drainagesleuf die de noordwestelijke 
helft doorsneed. Beide kuilen hadden nog een diepte van 
ca. 35 cm en waren ingegraven tot 3,40 m -NAP.
Opvallend was het forse formaat van de grote kuil en de ex-
centrische positie van de jongere kuil. Ten zuiden ervan 
was nog veel ruimte aanwezig. In het kleinere graf 4 zijn 
de overblijfselen van minimaal zes personen geborgen. Van 
sommigen resteerden slechts een paar tanden. Het is daar-
om denkbaar dat ook graf 1 meer dan één dode heeft bevat, 
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Fig. 15.1 – Overzicht van grondsporen, structuren en vondsten die tot het grafveld worden gerekend.
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waarvan dan alleen van de laatste (?) bijzetting nog enkele 
resten bewaard gebleven zijn.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het gestrek-
te beenskelet lag nog in situ en verkeerde in zeer slechte 
staat. Een deel van het bot was bedekt met ijzerconcreties. 
Waarschijnlijk zijn bij het graven van de drainagesleuf de 
resten van het bovenlichaam verloren gegaan. Van het sche-
deldak zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven. 
Zij waren in westelijke richting versleept en tegen de rand 

-3,05

drain

paal-
kuil

-3,17

-3,37

0 50cm

Fig. 15.2 – Graf 1, met overzichtsfoto van het diepste vlak, en 
detail van schedelrestanten tegen de rand van de drainagesleuf.
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van de drainagesleuf gedrukt. Geslacht, leeftijd en lichaams-
lengte zijn niet te bepalen. Gelet op de diameter van het dij-
been was de dode waarschijnlijk een (jong-) volwassene.
Pathologie: Hierover valt niets te zeggen.
Houding en oriëntatie: De dode was in gestrekte houding be-
graven, westnoordwest-oostzuidoost gericht, met het hoofd 
in het westnoordwesten.
Bijgaven: Bijgaven waren niet aanwezig.

Overige vondsten: In de kuilvulling zijn 20 kleine scherven 
(30 g) aangetroffen, die waarschijnlijk alle in SW/Pre-
Drouwen thuishoren. Plantaardige magering komt voor in 
18 daarvan. Zo’n hoog aandeel wijst op nederzettingsruis 
uit SW2, wat een aanwijzing is dat dit graf niet ouder dan 
SW2 kan zijn.
14C-datering: Het zeer verweerde bot leverde een datering 
op van 3990±80 BP (UtC-1937).

-2,80

-2,90

0 25cm

0 25cm

graf 15

graf 11

paal δ

Fig. 15.3 – Graf 2, met foto’s van het bovenlichaam en van de verkleuringen die het beenskelet aangeven (na verwijdering van de 
gipsmal voor het afgietsel van graf 11).
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15.1.2 Graf 2 (fig. 15.3)

Grafkuil (sp. 90-175): De grafkuil was direct onder de mo-
derne bouwvoor niet herkenbaar, maar tekende zich pas op 
2,80 m -NAP als een vage vlekkerige lichtgrijsbeige ver-
kleuring af tussen graf 11 en de kringgreppel van graf 15, 
die beide dit graf oversneden (zie fig. 15.23). De kuil had 
een onregelmatig-langwerpige vorm. De grootste lengte 
bedroeg ca. 175 cm en de grootste breedte was 87 cm. De 
kuilbodem bevond zich op ca. 2,95 m -NAP. Er waren geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een constructie 
binnen het graf.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Als gevolg 
van het graven van de kringgreppel van graf 15 zal het aan-
gezichtsdeel van de schedel verdwenen zijn. De rest van de 
schedel was daarbij vermoedelijk niet verplaatst, behalve 
misschien de verweerde onderkaak die tegen de insteek van 
de kringgreppel lag. De schedel was nog als bot herkenbaar, 
terwijl de overige resten uit concreties en verkleuringen be-
stonden. Eén kies is op borsthoogte in een mollengang aan-
getroffen. In de concreties waren met moeite de rechterarm, 
het linkeropperarmbeen, een deel van de ribbenkast en het 
bekken te herkennen. De gestrekte benen tekenden zich on-
der graf 11 af als oranjebruine vlekken.
Het geslacht van de dode is niet te achterhalen. De leeftijd 
is op basis van de slijtage aan de gebitselementen geschat op 
18 tot 25 jaar. In het veld is de lengte vanaf het hoofd tot en 
met de verkleuringen die de bovenste helft van de onderbe-
nen aangeven, bepaald op ca. 135 cm; de totale lichaams-
lengte zal dan ca. 160 cm geweest zijn.
Pathologie: Gebreken aan het gebit zijn niet geconstateerd.
Houding en oriëntatie: De dode lag languit gestrekt op de rug 
met het hoofd recht en het gezicht naar boven, zoals bleek 
uit de positie van het achterhoofdsgat. De armen lagen ge-
strekt of met licht gebogen onderarmen langs het lichaam, 
mogelijk met de handen op het bekken. De dode was west-
noordwest-oostzuidoost gericht begraven met het hoofd in 
het westnoordwesten.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet aangetroffen.
14C-datering: Dentine leverde een datering op van 4170±80 
BP (UtC-1943).

15.1.3 Graf 3 (fig. 15.4)

Grafkuil (sp. 90-186): Graf 3 kwam op 2,86/2,93 m -NAP 
onder Erosielaag 2 aan het licht. De nog ruim 50 cm diepe 
grafkuil tekende zich af als een grijsbeige, min of meer ron-
de verkleuring, maximaal 75 x 70 cm. De contouren waren 
vaag en de kuilvulling was homogeen. Het diepste punt be-
vond zich op 3,41 m -NAP. Onder de kuil was een zeer vage 
uitspoeling zichtbaar. Graf 3 oversneed SW-kuil 1, die vrij 
veel overwegend plantaardig gemagerde scherven bevatte.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: In het kuil-
profiel was rond een concretie en ook westelijk daarvan een 
bruinige vlek te zien. In die concretie was zacht bot be-
waard gebleven, een restant van zowel de onder- als de bo-
venkaak, met nog drie kiezen. De kauwvlakken van twee 
hiervan, een M1r en een m1r, zaten tegen elkaar aan. De 

M1r vertoonde een bijkomende knobbel aan de binnenkant 
van de kies, een veel voorkomende afwijking die bekend 
staat als het tuberculum van Carabelli. Beide kiezen waren 
van een persoon van 7 tot 18 jaar oud. De derde kies die in 
tegenstelling tot de overige twee niet gesleten was, zou mis-
schien een M2r van hetzelfde individu kunnen zijn. Maar 
volgens D’Hollosy betrof het eerder een tweede M1r, van 
een persoon van 5 tot 18 jaar oud. Dat zou dan betekenen 
dat in graf 3 resten van twee mensen aanwezig waren. Leng-
te en geslacht waren niet te bepalen.
Pathologie: De gebitselementen vertonen geen gebreken.
Houding en oriëntatie: Als het schedelrestant als gevolg van 
postdepositionele processen verplaatst zou zijn geweest en 
aanvankelijk dichter bij de kuilwand had gelegen, zou de 
kuil net voldoende ruimte kunnen hebben geboden aan een 
liggend kind in hurkhouding. Een gestrekte begraving zou 
dan, gelet op de kuildimensies, zeer onwaarschijnlijk zijn. 
Een tweede optie lijkt eveneens wat vergezocht: met een 
oorspronkelijke kuildiepte van ca. 75 cm zou een hurkzit-
graf net mogelijk kunnen zijn. Het schedelfragment bevond 

Fig. 15.4 – Graf 3, met centraal het schedelrestant.
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Fig. 15.5 – Graf 4.
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Fig. 15.6 – Graf 4; overzicht van het diepste vlak, gezien vanuit het noordoosten.

zich echter op ca. 25 cm boven de kuilbodem. Dit kan dan 
worden verklaard door decompositie van het lichaam in een 
holle ruimte, als gevolg waarvan de schedel verplaatst was.1 
Harde bewijzen voor holle ruimten in vroegneolithische 
graven ontbreken echter vooralsnog. Bij beide opties is het 
gebitselement van de eventuele tweede persoon te interpre-
teren als een restant van een eerdere begraving, als neder-
zettingsruis of als een latere intrusie als gevolg van biotur-
batie. Een derde optie is het waarschijnlijkst: de bijzetting 
van een of twee losse schedels. Dan hoeft het schedelres-
tant niet verplaatst geweest te zijn.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet gevonden.
14C-datering: Tandemail van de M1r of M2r is 14C-geda-
teerd op 5380±120 BP (GrA-12612).

15.1.4 Graf 4 (fig. 15.5-14)

Grafkuil (sp. 90-177): Graf 4 werd op 3,00 m -NAP onder 
Erosielaag 2 zichtbaar als een vage vlek, maximaal ca. 230 
x 100 cm. De oriëntatie was oostzuidoost-westnoordwest. 
Dit grondspoor werd oversneden door zowel vuurkuil β als 
door een vaag begrensd paalspoor (sp. 90-178) dat zich on-
der deze vuurkuil bevond. In het paalspoor is een transver-
sale pijlpunt aangetroffen. De grafkuilvulling van deze nog 
maar 25 cm diepe kuil was homogeen en vaag. Aanwijzin-
gen voor een constructie zijn niet opgemerkt. De grafkuil 
was tot maximaal 3,23 m -NAP ingegraven. Hij bevatte de 
zwaar verweerde resten van drie skeletten in anatomisch 
verband, vijf concretieclusters en de gebitselementen van 
nog eens drie individuen (zie fig. 15.10). Wat nog aan bot 
overgebleven was, was zeer zacht en omgeven door een har-
de concretiekorst.
Een SW/Pre-Drouwener scherf, gemagerd met graniet en 
plantaardig materiaal, is als nederzettingsruis opgevat.

Het zuidelijke skelet, individu 1 (fig. 15.7)
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: De schedel 
was platgedrukt. De bovenkaak was gebroken en iets ver-
plaatst. Op een fragment van het rechteropperarmbeen en 
een deel van het linkerscheenbeen na, waren geen botten 
meer herkenbaar in de concretie die het skelet aanduidde. 
Het geslacht kan niet voldoende betrouwbaar vastgesteld 
worden, al wijzen enkele variabelen die afgeleid zijn van het 
rotsbeen op een vrouw. De leeftijd, gebaseerd op de slijtage 
van de gebitselementen, is geschat op 18 tot 25 jaar. De li-
chaamslengte is in het veld geschat op minimaal 160 cm.
Pathologie: Voor zover vast te stellen is, vertonen de gebits-
elementen geen gebreken.
Houding en oriëntatie: De dode lag op de linkerzijde met 
beide benen gestrekt. Het linkerbeen was goed herkenbaar. 
De concretie die het rechterbeen aangaf, was al op een iets 
hoger vlak zichtbaar en langer dan de tekening toont. Mo-
gelijk bevonden de armen zich voor de borst. Beide benen 
lagen gestrekt. De dode was westnoordwest-oostzuidoost 
gericht begraven, met het hoofd in het westnoordwesten. 
Het gezicht was, gelet op de positie van de onderkaak en 
direct ten noorden ervan een afgebroken stuk van de rech-
terbovenkaak, oorspronkelijk naar het noordoosten ge-
wend. Het grootste deel van de schedel lijkt postdepositio-
neel iets naar het zuiden verplaatst te zijn. Dat is een aan-
wijzing voor heropening van het graf, waarschijnlijk van-
wege de bijzetting van individu 2.
Bijgaven: Aan individu 1 zijn geen bijgaven te verbinden.
Overige vondsten: Enkele verweerde, granietgemagerde SW-
scherfjes lagen op borsthoogte, ingebed in concretie. Deze 
zijn opgevat als nederzettingsruis.

1 Dit is voor het hurkzitgraf van Hardinxveld-Giessendam-De Bruin 
aangenomen (Louwe Kooijmans & Smits 2001b, 482-486).
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14C-datering: Dentine van enkele sterk verweerde gebits-
elementen is gedateerd op 4370±90 BP (UtC-1938). Tand-
email leverde een 14C-datering op van 4970±40 BP (GrA-
15426).

Het middelste skelet, individu 2 (fig. 15.8)
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Behalve de 
platgedrukte schedel waren alleen enkele resten van het 
beenskelet als bot herkenbaar. Voor het overige bestond het 
skelet slechts uit concreties. Door de slechte conserverings-
toestand kan het geslacht niet bepaald worden. De dode 
moet 18 tot 25 jaar oud geweest zijn. De lichaamslengte is, 
op basis van het ‘hele’ skelet in het veld, geschat op mini-
maal 145 cm.
Pathologie: Het gebit lijkt gaaf geweest te zijn.
Houding en oriëntatie: Individu 2 lag westnoordwest-oost-
zuidoost gericht op de rechterzijde, met het hoofd in het 
westnoordwesten en het gezicht naar het zuidwesten. De 
benen waren licht opgetrokken. De resten van het voetske-
let bevonden zich op de borst van individu 3, naast diens 
linkeropperarmbeen. Een botfragment ter hoogte van het 
bekken of het middel van individu 3 zou deel uitgemaakt 
kunnen hebben van een kuitbeen van individu 2.
Bijgaven: Vermoedelijk is individu 2 zonder bijgaven bijge-
zet. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een stuk 
gewei dat op individu 3 lag, maar ook vlakbij het onderbeen 
van individu 2, aan individu 2 meegegeven is. Zie onder in-
dividu 3.
14C-datering: Dentine van de sterk verweerde gebitselemen-
ten heeft een datering opgeleverd van 4390±80 BP (UtC-
1939). Tandemail leverde een datering op van 5030±40 BP 
(GrA-15427).

Het noordelijke skelet, individu 3 (fig. 15.9)
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Afgezien van 
de platgedrukte schedel waren zwaar verweerde restanten 
bewaard gebleven van het linkerschouderblad, het linker-
opperarmbeen en van de benen en voeten. De rest van het 
skelet werd door concreties aangeduid. Het vaststellen van 
het geslacht is op fysisch-antropologische gronden niet mo-
gelijk. De dode moet 18 tot 35 jaar oud geworden zijn. Een 
nauwkeuriger schatting is niet te geven; veel gebitselemen-
ten zijn beschadigd en hun slijtagepatronen zijn soms wat 
ongebruikelijk. In het veld werd de lichaamslengte geschat 
op ca. 170 cm.
Pathologie: Voor zover valt vast te stellen, vertonen de gebits-
elementen geen gebreken.
Houding en oriëntatie: De dode lag of op de rechterzijde of 
op de rug. De linkerarm lag min of meer gestrekt langs het 
lichaam, althans als het smalle bot ter hoogte van het bek-
ken of het middel een deel van de onderarm geweest is. Het 
zou ook een deel van een kuitbeen van individu 2 geweest 
kunnen zijn. De benen waren licht opgetrokken, met de 
voeten bij elkaar. Individu 3 was oostzuidoost-westnoord-
west gericht begraven, met het hoofd in het oostzuidoosten 
en het gezicht naar het noorden.
Bijgaven: Onder en naast de schedel van individu 3 zijn ze-
ven kleine concretieklontjes gevonden, alle met tandresten 
(zie fig. 15.9). Gebitselement 1 is van (wild?) varken; 2 en 
6 behoren toe aan herkauwers; misschien aan edelhert (Ge-
hasse 1995, 64). De overige zijn niet te determineren. Ge-
bitselementen 2 t/m 6 zaten aan de schedel van individu 3 
vastgekoekt. Eventuele doorboringen in de tanden zijn niet 
(meer) zichtbaar. Waarschijnlijk maakten deze tanden deel 
uit van twee losse hoofdkettingen; het bovenste met tanden 

Fig. 15.8 – Graf 4, individu 2.Fig. 15.7 – Graf 4, individu 1.
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van varken of wild zwijn, het onderste met tanden van her-
kauwers. Een andere optie is dat de tanden op een of an-
dere hoofdbedekking waren vastgezet. In beide gevallen gaat 
het om een onderdeel van de dracht en niet om grafgiften 
in de eigenlijke zin.
Een zeer verweerd stuk gewei lag op het bekken of het mid-
del. Het zou een grafgift voor individu 3, maar eventueel 
ook voor individu 2 (zie hierboven) kunnen zijn geweest. 
Omdat deze vondst geen parallellen heeft, is de interpreta-
tie als grafgift misschien onjuist. Mogelijk is het gebruikt 
als een graafwerktuig (hak) bij een herbegraving in graf 4, 
en vervolgens achtergelaten.
Een driehoekige pijlpunt met oppervlakteretouche lag ca. 
20 cm ten noorden van het middel van individu 3.2 Het be-
treft wellicht een bijgave, al zijn er goede redenen om te be-
twijfelen of pijlpunten in SW als grafgift werden meegege-
ven (zie paragraaf 15.7.4 en noot 18). Als het projectiel was 
ingebed in een lichaamsdeel, zijn de resten daarvan geheel 
vergaan. Het kan echter ook eenvoudigweg om nederzet-
tingsruis gaan.
De associatie van de hoofdtooi met individu 3 is zeker, voor 
het geweifragment en de pijlpunt staat de relatie met indi-
vidu 3 dus niet vast. De hoofdtooi zou, als de interpretatie 
van varken (wild zwijn?) en hert juist is, kunnen wijzen op 
jachttrofeeën en dan zou individu 3 eerder een man dan 
een vrouw geweest zijn.

14C-datering: Dentine van verweerde gebitselementen heeft 
een datering opgeleverd van 3990±80 BP (UtC-1940).

Cluster 1
Tussen de rug van individu 2 en een onderbeen van indi-
vidu 3 bevond zich een concentratie menselijke gebitsele-
menten (zie figuren 15.10 en 15.12). D’Hollosy (1991, 22) 
meldde: “Van dit cluster van negen gebitselementen is wei-
nig bewaard gebleven, de meeste elementen hadden alleen 
een afdruk in de concretie achtergelaten en soms een laagje 
glazuur langs de concretie. Drie gebitselementen waren 
herkenbaar als molaren. De gebitselementen van het cluster 
lagen in een slordige kaakvorm gerangschikt doch niet he-
lemaal in hun oorspronkelijke anatomische positie; molaar 
1 had het kauwvlak NO-ZW georiënteerd, evenals molaar 
3, terwijl het kauwvlak van molaar 2 naar boven was ge-
richt”. Bij kies 2 was nog wat kaakbot aanwezig. De bolvor-
mige concretie direct ten noordoosten van dit cluster kan 
gezien worden als het restant van een schedel. In dat geval 
zijn de gebitselementen vermoedelijk van de bovenkaak af-
komstig. Gebreken vertonen de gebitselementen niet.

2 Helaas is de pijlpunt tijdens de opgraving verloren gegaan, nog voor-
dat deze gefotografeerd en getekend kon worden.
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Fig. 15.9 – Graf 4, individu 3, met aanduiding van de positie 
van zeven dierlijke gebitselementen onder de schedel.
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Fig. 15.10 – Graf 4, locaties van concretieclusters en losse 
gebitselementen.
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Over de leeftijd is alleen te melden dat de betreffende per-
soon waarschijnlijk jonger dan 25 jaar was. Van dit individu 
zijn mogelijk ook nog gebitselementen uit de onderkaak be-
waard gebleven (zie cluster 2).

Cluster 2
Ongeveer 20 cm ten noorden van cluster 1 lagen zes mense-
lijke gebitselementen, deels in anatomisch verband, op een 
scheen- en kuitbeen van individu 3 (D’Hollosy 1991, tek. 
6). Drie ervan zijn met zekerheid afkomstig van een boven-
kaak en één van een onderkaak. Van twee gebitselementen 
was de oorspronkelijke positie niet te bepalen. De kauw-
vlakken (zie fig. 15.12) waren als volgt georiënteerd: 1 (M) 
en 2 (M2r of M1r): noordoost; 3: (M of m) noordwest; 4 (P 
of p of C of c): onbekend; 5 (p): oost; 6 (m1r): zuidwest. De 
gebitselementen vertonen geen gebreken.
Het is op grond van de slijtagegraad en de afwezigheid van 
‘dubbele’ gebitselementen goed mogelijk dat deze tanden 
en kiezen hebben toebehoord aan één individu, met een 
leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ook de resten in cluster 1 zouden 

aan dit individu toegeschreven kunnen worden. In dat ge-
val moeten schedeldelen en gebitselementen gebroken en 
verplaatst geweest zijn.

Cluster 3
Onder de schedel van individu 3 bevonden zich zeven ge-
bitselementen, ingebed in een cluster van bot en concretie. 
De exacte positie van cluster 3 onder de schedel van indi-
vidu 3 viel niet vast te stellen. Bij het omdraaien van de ge-
borgen schedel was het cluster verschoven (mondelinge me-
dedeling M.L. d’Hollosy).
De determinaties (zie fig. 15.13) zijn als volgt: 1: p2r; 2: 
p1r; 3: c; 4: ?; 5: m2r van een melkgebit; 6: m1r van een 
melkgebit, 7: i. “De gebitselementen 1 en 2 (in anatomisch 
verband) horen niet bij het individu van de gebitselementen 
5 en 6 (ook in anatomisch verband) vanwege het leeftijds-
verschil en ook niet bij individu 3 omdat dit individu al 4 
onderkaakspremolaren bezit. Binnen dit cluster is er dus al 
sprake van minimaal twee individuen” (D’Hollosy 1991, 
25).
De kiezen 5 en 6 zijn afkomstig van een kind van 2 tot 9 
jaar. De premolaren 1 en 2 hebben toebehoord aan een 12- 
tot 18-jarige. Ook gebitselementen 3, 4 en 7 zouden aan 
deze tweede persoon toegeschreven kunnen worden. De 
gebitselementen lijken gaaf te zijn. Van de p2r en/of p1r is 
tandemail 14C-gedateerd op 5330±80 BP (GrA-16188).

concretie

concretie

bot bot bot

bot

6

1

vooraanzicht achteraanzicht

3

5 5 6

7
4 2

Fig. 15.12 – Graf 4, clusters 1 en 2. De nummers verwijzen 
naar de in de tekst genoemde gebitselementen (naar D’Hollosy 
1991, tek. 5).

Fig. 15.14 – Graf 4, cluster 3. De nummers verwijzen naar de 
in de tekst genoemde gebitselementen (naar D’Hollosy 1991, 
tek. 7).

3

cluster 1 cluster 2

2

bot

1

1

2

6

3

45

Fig. 15.11 – Graf 4; positie van cluster 2, nabij het voetskelet 
van individu 3.

Fig. 15.13 – Graf 4; clusters en losse elementen nabij het boven-
skelet van individu 3.
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Cluster 4
Vijftien centimeter ten noorden van de schedel van indivi-
du 3 werd een kaakfragment met twee menselijke molaren 
aangetroffen. Vanwege de slechte conserveringstoestand is 
over dit cluster verder niets te zeggen.

Cluster 5
Ten zuidwesten van dezelfde schedel lag een “concretie met 
twee molaren, kauwvlak naar beneden [...]. Onder deze 
twee gebitselementen was bot aanwezig en daaronder be-
vond zich nog een gebitselement” (D’Hollosy 1991, 27). 
Zou het om gebitselementen van één individu gaan, dan la-
gen hooguit de twee kiezen in anatomisch verband. De ge-
bitselementen vertonen geen gebreken.

Losse tanden en kiezen
Een losse M3l zat met de wortel onder de schedel van indi-
vidu 3 vastgekoekt (zie fig. 15.10), met het kauwvlak naar 
beneden. Hij heeft toebehoord aan een persoon van 18 tot 
25 jaar. Individu 3 was al in het bezit van een M3l. De kies 
kan evenmin toebehoord hebben aan een van de twee per-
sonen waarvan de onderkaakresten onder de schedel van 
individu 3 aangetroffen waren (zie cluster 3), want die wa-
ren jonger.
Verder lagen ter hoogte van het bekken van individu 3 een 
menselijke hoektand en ca. 10 cm westelijker een kies (zie 
fig. 15.10). Aan welk individu zij toebehoord kunnen heb-
ben, is evenmin duidelijk.
Geen van de losse gebitselementen vertoont gebreken.

Kaakvormige en langwerpige concreties
Bij het achterhoofd van individu 3 lag een boogvormige 
concretie, mogelijk een onderkaak, en een geërodeerd bot-
fragment. In het noorden en noordwesten van de grafkuil, 
tussen de schedel van individu 2 en de voeten van individu 
3, bevond zich een smalle, maximaal ca. 10 cm brede en ca. 
50 cm lange concretie. Deze lag enkele centimeters boven 
het vlak waarin de skeletten zichtbaar werden. Een lang-
werpige concretie, ca. 5 cm breed en 20 cm lang, lag ook 
tussen individu 1 en individu 2, ter hoogte van hun boven-
benen. De langwerpige concreties zijn waarschijnlijk aan-
wijzingen voor vergane, verplaatste beenderen.

Minimaal en maximaal aantal individuen in graf 4
Minimaal zijn zes individuen in graf 4 vertegenwoordigd:
– individu 1 (18-25 jaar), het zuidelijke skelet;
– individu 2 (18-25 jaar), het middelste skelet;
– individu 3 (18-35 jaar), het noordelijke skelet met de 

hoofdversiering;
– individu 4 (12-18 jaar), waartoe clusters 1 en 2 worden 

gerekend en, als verplaatsing over vrij grote afstand 
plaatsgevonden heeft, ook de premolaren van cluster 3;

– individu 5 (2-9 jaar), in een deel van cluster 3;
– individu 6 (18-25 jaar), met de losse M3l onder schedel 

3 en misschien ook wel de kaakvormige concretie.

Als clusters 4 en 5, de losse hoektand en de losse molaar bij 
individu 4 horen, is sprake geweest van een aanzienlijke 
verplaatsing van kaakfragmenten en gebitselementen van 

dezelfde persoon. Deze beide clusters en losse gebitsele-
menten kunnen ook van individu 6 zijn. Ook dan is de ver-
plaatsing niet gering geweest. Aan welke persoon of perso-
nen de langwerpige concreties toegeschreven moeten wor-
den, is niet te bepalen, al zullen zij niet bij individu 1, 2 of 
3 gehoord hebben.
Een hoger aantal, van 7 of 8 personen, is ook goed verde-
digbaar:
– individu 7, als cluster 1 en 2 niet aan hetzelfde individu 

hebben toebehoord;
– individu 8, als de premolaren van cluster 3, clusters 4 en 

5 en de losse hoektand en kies alle van dezelfde persoon 
afkomstig zouden zijn. Dit hoeft niet per se hetzelfde in-
dividu te zijn waaraan clusters 1 en/of 2 verbonden kun-
nen worden. Aan dit eventuele achtste individu zou ook 
de al eerder genoemde kaakvormige concretie toegekend 
kunnen worden.

Wie wil kan tot een aantal van 14 individuen komen: de 
skeletten (1-3); cluster 1 (4); cluster 2 (5); losse hoektand 
(6); losse kies (7); cluster 4 (8): cluster 5 (9); losse M3l 
(10); cluster 3, maximaal 3 individuen (10-13) en de kaak-
vormige concretie (14). Een nog hoger aantal is mogelijk als 
clusters 1, 2 en 4 niet elk aan één persoon, maar aan meer-
dere personen zouden worden toegewezen.

De volgorde van depositie
Na cluster 3 en de losse M3l zijn individuen 3, 2 en 1 begra-
ven. Cluster 2 en de losse kies moeten na depositie van in-
dividu 3 op hun plaats gekomen zijn, wat niet wil zeggen 
dat de individuen waarvan deze resten afkomstig waren, 
later begraven zijn. De depositievolgorde van de overige 
clusters, de kaakvormige en de langwerpige concreties en 
de losse gebitselementen is niet te achterhalen.

Eenmalig of herhaald gebruik van graf 4?
Bij eenmalig gebruik van graf 4 zou het om slachtoffers van 
een calamiteit, geweld, een ritueel of een ziekte kunnen 
gaan. Het lijkt er dan op dat maar drie of eventueel vier 
personen gearticuleerd begraven zijn. Immers, alleen van 
individuen 1-3 waren nog de min of meer complete resten 
herkenbaar, terwijl van alle overige individuen nauwelijks 
iets overgebleven is. Slechts in het geval van het kind (indi-
vidu 5) is nog wel denkbaar dat het complete lichaam op 
een paar tanden na geheel vergaan is. Maar bij gelijktijdige 
begraving is het moeilijk voorstelbaar dat de resten van de 
overige personen ook bijna compleet vergaan zouden zijn. 
Dan zou men dus ook gelijktijdige begravingen van hoof-
den en ledematen (gemutileerde doden?) moeten veronder-
stellen. De 14C-dateringen (van alleen de tandemailmon-
sters, zie paragraaf 15.6) zouden dan als onbetrouwbaar 
terzijde geschoven moeten worden. Aan die dateringen zou 
wel recht gedaan worden als men uit wil gaan van een geza-
menlijke herbegraving van resten uit verschillende graven 
van uiteenlopende ouderdom, maar de gearticuleerde indi-
viduen maken deze lezing weinig aannemelijk.
Veel waarschijnlijker is dat in grafkuil 4 herhaaldelijk be-
graven is. Dan vertegenwoordigen de slechtst geconser-
veerde en minst complete resten de oudste, en de nog min 
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Fig. 15.15 – Graf 5, met overzichtsfoto van het hoogste vlak (met de oversnijding door paal ε), en detailfoto van gebitselementen.
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of meer complete skeletten de jongste begravingen. Voor 
elke nieuwe dode werd de oude grafkuil opnieuw geopend. 
Latere begravingen hebben geleid tot verstoringen van de 
eerdere bijzettingen, maar niet in alle gevallen. Het feit dat 
individuen 1-3 nog in anatomisch verband lagen, wat on-
waarschijnlijk zou zijn als een met grond gevulde grafkuil 
weer zou zijn opengegraven, doet vermoeden dat sprake is 
geweest van een (vergankelijk) grafkamertje. De interpre-
tatie van herhaaldelijk gebruik is goed te rijmen met de 14C-
dateringen. Ook elders zijn contemporaine voorbeelden 
voorhanden van latere bijzettingen in een bestaand graf 
(zie paragraaf 15.7.4).

Resumé
Grafkuil 4 tekende zich vaag af. De kuilvulling was homo-
geen. Het graf bevatte de resten van minimaal 6 personen 
waaronder een kind. Mogelijk zijn echter 14 of zelfs nog 
meer mensen in dit graf bijgezet. De conserveringsgraad en 
de mate van compleetheid van de resten liepen sterk uiteen. 
Drie zwaar verweerde skeletten lagen nog in anatomisch 
verband. Deze doden waren in uiteenlopende houdingen 
begraven, op een zijde of op de rug, en met licht opgetrok-
ken benen. De oriëntatie van deze doden was oostzuidoost-
westnoordwest, met het hoofd in het westnoordwesten of in 
het oostzuidoosten. Van de overige personen resteerden al-
leen zwaar verweerde gebitselementen en/of kaakfragmen-
ten en mogelijk de resten van enkele pijpbeenderen. Gebre-
ken aan het gebit zijn niet geconstateerd. Gezien de leeftijd-
schatting, op basis van de slijtage aan de gebitselementen, 
waren deze mensen jong gestorven. Alleen aan individu 3, 
misschien een man, zijn vondsten eenduidig te verbinden. 
Deze wijzen op een hoofddracht. Discutabel is de interpre-
tatie als bijgaven van een pijlpunt en een stuk gewei. Het 
kan gaan om een in een lichaamsdeel geschoten projectiel 
en om een achtergelaten graafwerktuig. De depositievolg-
orde is in vier gevallen te bepalen. Het betreft zeer waar-
schijnlijk geen gelijktijdige begravingen, maar herhaalde-
lijke bijzettingen in dezelfde grafkuil waarin de herkenbare 
complete skeletten de laatste bijzettingen vormden en de 
resten van oudere bijzettingen vergraven en terzijde ge-
schoven zijn. Voor dit gebruik zijn ook parallellen elders 
voorhanden (zie paragraaf 15.7.4). Op basis van 14C-date-
ringen (de tandemaildateringen) is aan te nemen dat graf 4 
gedurende vele generaties in gebruik geweest is.

15.1.5 Graf 5 (fig. 15.15)

Grafkuil (sp. 90-113): Direct onder de bouwvoor kwam op 
2,71 m -NAP een vage grillige beige vlek aan het licht. Op 
2,78 m -NAP was de nog ca. 10 tot 15 cm diepe grafkuil 
beter zichtbaar en ca. 115 cm lang en minstens 50 cm 
breed, met vage donkerder vlekken. Door het graven van de 
standkuil van paal ε was de grafkuil aan de noordzijde ver-
stoord. Het diepste punt van de kuil bevond zich op 2,85 m 
-NAP. Aanwijzingen voor een constructie binnen de graf-
kuil zijn niet gevonden.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: De conser-
veringstoestand was uitgesproken slecht. Van het skelet was 

niet meer over dan wat onduidelijke donkerdere verkleurin-
gen en negen gebitselementen. Op basis van eruptie en de 
afwezigheid van gebitsslijtage kan de leeftijd worden ge-
schat op 6 tot 10 jaar. Geslacht- en lengtebepaling zijn niet 
mogelijk.
Pathologie: Aanwijzingen voor pathologie zijn er niet.
Houding en oriëntatie: De gebitselementen bevonden zich in 
het noordwesten van een bruingrijze vlek die de plaats van 
de schedel aanduidde. Zij lagen min of meer in anatomisch 
verband. De noordelijkste drie of vier gebitselementen be-
hoorden tot de onderkaak, de overige tot de bovenkaak. De 
meeste gebitselementen waren afkomstig van de rechter-
zijde. De vlekken ten noordwesten en ten zuidwesten van 
de schedelvlek duidden misschien respectievelijk op het 
rechter- en het linkerschouderblad, wat een ligging op de 
rug doet vermoeden. In de grillige vlek ten westen ervan 
zijn met wat verbeeldingskracht naar rechts opgetrokken 
benen te zien. Tegen die interpretatie pleit echter de weste-
lijke uitloper van de vlek, die dan als plaats van de voeten 
zou moeten worden aangemerkt, maar daarvoor te groot 
lijkt te zijn. Hogere fosfaatconcentraties vielen samen met 
de veronderstelde locaties van hoofd, bovenlichaam en bek-
ken maar leveren evenmin voldoende aanvullende aanwij-
zingen voor een gehurkte dan wel een gestrekte begraving 
(Tol 1993, 6, 9-11, 16, 18, 23, 26, tab. 1, 3, 5, fig. 4A-B). 
Het kind was dus oostzuidoost-westnoordwest gericht be-
graven, met het hoofd in het oostzuidoosten en het gezicht 
naar het noorden, maar over de verdere dodenhouding is 
geen betrouwbare uitspraak mogelijk.
Bijgaven: Bijgaven waren niet aanwezig.
14C-datering: Dentine is gedateerd op 3760±70 BP (UtC-
1941). Tandemail leverde een datering op van 5200±60 BP 
(GrA-16186).

15.1.6 Graf 6 (fig. 15.16)

Grafkuil (sp. 90-89): Het hoogste, westelijke deel van de 
grafkuil tekende zich al op 2,79 m -NAP direct onder de 
bouwvoor af, maar was pas op 2,84 m -NAP wat beter 
zichtbaar als een vage lichtbeige verkleuring van ca. 75 cm 
breed en ca. 110 cm lang. Oostelijk hiervan, onder Erosie-
laag 2, is geen voortzetting van de grafkuil herkend, met als 
mogelijke uitzondering een vage driehoekige verkleuring in 
het noordoosten. In dat geval was de grafkuil min of meer 
rechthoekig, met een lengte van minimaal ca. 150 cm. Die-
per dan 2,94 m -NAP was de kuil niet zichtbaar, maar om-
dat de diepste delen van de schedel op 2,99 m -NAP lagen, 
moet de kuil nog minstens 20 cm diep geweest zijn. Aan-
wijzingen voor een (hout-) constructie ontbraken.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Van het ske-
let was bijna niets meer over. De schedelomtrek was nog te 
herkennen in de vorm van zeer zacht en kruimelig bot. 
Boogvormige dunne en zeer verweerde botfragmenten di-
rect ten noorden en ten oosten ervan zijn vermoedelijk ook 
schedelresten. Binnen de schedelomtrek lagen een platlig-
gend deel van de linkerslaap (met de buitenkant naar bene-
den) en een stukje van de onderkaak met een min of meer 
intacte, en een gefragmenteerde kies. Alleen het boven-
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lichaam was in verkleuringen en concreties te herkennen. 
De slijtagegraad van de intacte kies wijst op een leeftijd van 
35 tot 45 jaar. Geslacht en lengte zijn niet te bepalen.
Pathologie: Pathologieën zijn niet opgemerkt.
Houding en oriëntatie: De dode was westnoordwest-oost-
zuidoost gericht. De schedel lag in het westnoordwesten en 
waarschijnlijk op de linkerkant, wat betekenen zou dat het 
gezicht naar het noordoosten gewend was. Uit verkleurin-
gen viel de plaats van het bovenlichaam af te leiden. In de 

concreties is misschien de rechterbovenarm te ontwaren, 
met de aanzet van de onderarm onder een rechte hoek. Van 
de linkerarm zijn met de nodige fantasie nog het ondereind 
van de bovenarm en het boveneind van de onderarm te her-
kennen, eveneens onder een rechte hoek ten opzichte van 
elkaar. Deze twijfelachtige observaties zijn te speculatief 
om er veel waarde aan te hechten. De fosfaatanalyse gaf 
vooral concentraties aan rond het hoofd en daar waar het 
bekken vermoed kan worden. Met wat moeite zou men uit 

-2,84
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Fig. 15.16 – Graf 6, met een overzichtsfoto van het hoogste vlak (gezien vanuit het noordwesten), en detailfoto’s van schedelresten 
en van verkleuringen ter hoogte van het onderlichaam.
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een fosfaatconcentratie aan de noordzijde ook de aanzet 
van de bovenbenen kunnen afleiden, maar verdere aanwij-
zingen voor de beenligging zijn er niet (Tol 1993, 6-9, 16, 
18-22, tab. 1, 3, 5, fig. 3, 8-11). Het blijft dus ongewis of de 
dode in hurkhouding of gestrekt begraven was.
Bijgaven: Er zijn geen goed herkenbare bijgaven aangetrof-
fen, tenzij minieme resten rode oker in de kuilvulling als 
bijgave worden aangemerkt.
Een grondmonster uit de kuilvulling bevatte onverkoolde 
zaden (oeverzegge, zeegroene of rode ganzenvoet, watertor-
kruid, gagel, waterlelie, knopige duizendknoop, waterpeper, 
en scherpe of kruipende boterbloem) en enkele verkoolde 
hazelnootdoppen, een verkoolde graankorrel van naakte 
gerst en graanpollen (Gehasse 1995, 75-76, tab. 5.2). Om-
dat de overige graven en andere kuilen op P14 weinig of 
geen plantaardig materiaal bevatten, achtte Gehasse de 
kans klein dat het ingewaaid materiaal of nederzettingsruis 
zou betreffen. De verkoolde resten zouden eventueel op een 
dodenmaaltijd kunnen wijzen (ibidem, 76). Een argument 
daartegen kan zijn dat dergelijke verkoolde resten ook wel 
in paalsporen opgemerkt zijn (ibidem, tab. 4.29, 6.20). 
Daarom betreft het mijns inziens toch eerder nederzet-
tingsruis. Bij de onverkoolde zaden ging Gehasse (ibidem, 
76) uit van een bloemenkrans of boeket, als grafgift meege-
geven in de late zomer of herfst (vanwege de zaden van wa-
terpeper). Dit is een interessante gedachte, maar niet zon-
der bezwaren. In het geval van enkele andere kuilen achtte 
Gehasse (ibidem, 63-64, 104) het waarschijnlijker dat de 
onverkoolde zaden (onder meer van boterbloem, ganzen-
voet en oeverzegge) wel ingewaaid en mogelijk recent wa-
ren. Verder is te bedenken dat dit graf in de nazomer is op-
gegraven, nadat enige tijd gewacht was met het afwerken 

ervan – juist in de periode waarin de betreffende zaden rijp 
zijn. Het is dus zeker mogelijk dat het toch deels om inge-
waaid, recent materiaal gaat. Maar deze verklaring gaat in 
elk geval niet op voor waterlelie. De zaden van deze plant 
worden door water en niet door de wind verspreid. Daarom 
is de gedachte aan een boeket met ten minste waterlelie (als 
bloemen en zaden tegelijkertijd voor kunnen komen) niet 
zomaar weg te wuiven.
14C-datering: Dentine uit de intacte kies leverde een 14C-
datering op van 3970±140 BP (UtC-1942).

15.1.7 Graf 7 (fig. 15.17)

Grafkuil (sp. 90-148): De grafkuil tekende zich op 2,87 m 
-NAP af als een vage beige vlek onder Erosielaag 2. De 
langwerpige kuil leek op dat niveau ca. 80 cm lang en 40 
cm breed. Op ca. 3,10 m -NAP bedroeg de lengte minimaal 
ca. 95 cm, maar de noordwestelijke begrenzing was zeer 
vaag. Het diepste punt van deze nog ca. 25 cm diepe kuil 
lag op 3,12 m -NAP. De kuilvulling was homogeen. Niets 
wees op een constructie in de kuil.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het skelet 
was bijna volledig vergaan. De zwaar verweerde schedel, in 
het zuidoosten van de kuil, bestond uit heel zacht bot, over-
dekt met een harde korst ijzerconcreties. In het veld leken 
in de bovenkaak nog drie gebitselementen aanwezig te zijn. 
Daarvan was bij latere bestudering alleen nog een kies over, 
uit de linkerhelft van de bovenkaak. Aan het overige skelet 
herinnerden slechts enkele kleine concreties en wat vage 
oranjebruine verkleuringen die de plaats van het boven-
lichaam en mogelijk het bekken aangaven.

-2,87

-3,10

0 25cm

0 25cm

Fig. 15.17 – Graf 7, met een overzichtsfoto van het hoogste vlak, en een detailfoto van de schedelresten in situ.
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De slijtage van het gebitselement wijst op een leeftijd van 
12 tot 18 jaar. Geslacht en lengte zijn niet te bepalen.
Pathologie: Er zijn geen pathologieën opgemerkt.
Houding en oriëntatie: Uit de positie van de schedel in de 
kuil, de vorm van de schedelresten en het in situ gebitsele-
ment is af te leiden dat de dode zuidoost-noordwest gericht 
begraven was, met het hoofd in het zuidoosten en het ge-
zicht naar het noorden. Vermoedelijk gaf de meest noord-
westelijke verkleuring de plaats aan van het bekken. Als 
deze interpretatie juist is, en aannemende dat het graf een 
compleet skelet heeft bevat, is het waarschijnlijk dat de 
grafkuil aan de noordwestzijde langer is geweest. Over de 
dodenhouding kan niets gezegd worden.
Bijgaven: Bijgaven waren niet aanwezig.
14C-datering: Dentine van de kies leverde een datering op 
van 4200±90 BP (UtC-1944).

15.1.8 Graf 8 (fig. 15.18)

Grafkuil: Het graf, ca. 50 m ten noordwesten van de overige 
graven, werd in 1989 bij toeval ontdekt bij het couperen van 
een bovenliggende kuil (mogelijk graf VI), maar werd niet 
als zodanig herkend – graven waren op P14 tot dan toe nog 
niet opgegraven. In het zuidoostelijke coupekwadrant te-
kende zich op 2,90 m -NAP, naar het zich liet aanzien dui-
delijk onder mogelijk graf VI, een ovaalronde omtrek af. In 
de veronderstelling dat het hier om aardewerk ging, is de 
rechtopstaande ‘kom’ in zijn geheel gelicht (vnr. 89-1038). 
Pas tijdens de uitwerking werd duidelijk dat het geen aarde-

werk betrof, maar een schedelrestant. De foto van de 
vondst in situ toont een lichtgrijze waas in het profiel direct 
ten oosten en onder de schedel, en ook in het vlak achter de 
schedel en ten westen ervan. Vermoedelijk maakte die waas 
deel uit van de vulling van de grafkuil.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het schedel-
fragment bestond uit het linkerachtergedeelte en was zeer 
zacht, sterk verweerd en door rietwortels doorboord. Op 
basis van de mate van vergroeiing van een schedelnaad 
moet de dode jonger dan 50 jaar geweest zijn. Erg betrouw-
baar is deze schatting niet omdat de resterende lengte van 
deze naad maar gering was. De dikte van, en het reliëf op 
het schedelfragment duiden wel op een volwassene. Hoewel 
het schedelreliëf een man doet vermoeden, is dit enige te 
bepalen, weinig betrouwbare kenmerk niet voldoende voor 
een goede geslachtsdiagnose. Over de lichaamslengte valt 
niets te zeggen.
Pathologie: Pathologieën zijn niet opgemerkt.
Houding en oriëntatie: Omdat het schedelfragment deel uit-
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Fig. 15.18 – Graf 8 onder mogelijk graf VI, met detailfoto van 
het schedelrestant en een deel van het vermoedelijke lijksilhouet.
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maakte van het linkerachterhoofd, moet het hoofd naar 
links gedraaid geweest zijn. De foto toont in het vlak weste-
lijk van de schedel een beige waas en een langwerpige oran-
je verkleuring. Deze lijken de romp en het rechteropper-
armbeen aan te geven en wijzen op een rugligging. Of de 
dode met gestrekte benen of in hurkhouding was bijgezet, 
onttrekt zich aan de waarneming. De dode lijkt dus oost-
west of zuidoost-noordwest gericht begraven te zijn, met 
het hoofd in het oosten en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet opgemerkt.
14C-datering: Geen.

15.1.9 Graf 9 (fig. 15.19-20)

Grafkuil (sp. 90-84): Op 2,75 m -NAP, direct onder de 
bouwvoor, kwam de grafkuil aan het licht als een vage, 
ovaal-rechthoekige beige vlek, ca. 210 cm lang en maxi-
maal 120 cm breed. In de kuil viel niets te ontwaren dat op 
een (hout-) constructie wees; de vulling was geheel homo-
geen. Op het diepste niveau had de kuil een lengte van ca. 
155 cm en een breedte van 60 cm. De bodem van de nog ca. 
40 cm diepe kuil bevond zich op 3,16 m -NAP. Onder de 
kuil was een vage uitspoeling te zien.
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Fig. 15.19 – Graf 9.
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Hieronder wordt duidelijk gemaakt dat het graf verstoord 
was. Graf 9 werd oversneden door graf 14 en vuurkuil α, 
maar deze sporen hebben die verstoringen niet veroorzaakt 
(zie paragraaf 15.8).
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
zacht en enigszins verweerd. Het skelet lag niet geheel in 
anatomisch verband. Een groot deel van de borstkas was 
weg. Het bekken was deels verdwenen en deels verplaatst 
naar waar ooit de voeten gelegen moeten hebben. Dit bek-
kendeel lag op een iets hoger niveau dan de onderbenen die 
waarschijnlijk niet verplaatst waren omdat de resten van de 
scheen- en kuitbenen wel nog in anatomisch verband lagen. 
Het rechterdijbeen was wel weer oostwaarts verplaatst.
De schedelkenmerken wijzen op een man. De mate van ver-
groeiing van de schedelnaden duidt op een leeftijd jonger 
dan 40 jaar. Op basis van de slijtagegraad van de gebitsele-
menten is de leeftijd geschat op 25-35 jaar. De lichaams-
lengte van ca. 165 cm is berekend met behulp van de ge-
schatte lengte van het incomplete rechteropperarmbeen.

Pathologie: Hypoplasieën op enkele gebitselementen geven 
aan dat de man voor zijn achtste levensjaar vier- tot zeven-
maal aan ziekten of voedselgebrek heeft geleden. Tussen 
zijn tiende en vijftiende jaar is dit nog eens voorgekomen. 
De lichte porositeit rondom de linkerwenkbrauwboog wijst 
op voedselgebrek, zoals een tekort aan ijzer of vitamine C, 
op malaria of op de aanwezigheid van een parasiet (Burda 
& Weickmann 1994, 27).
Houding en oriëntatie: Hoewel het skelet incompleet is, is de 
oorspronkelijke dodenhouding in grote lijnen duidelijk. De 
dode lag op de linkerzijde, met de armen vermoedelijk om-
laag gestrekt. De bovenbenen lagen onder een hoek van ca. 
45 graden ten opzichte van het bovenlichaam. De onderbe-
nen waren sterk opgetrokken, het linkeronderbeen nog meer 
dan het rechter. Het skelet was noordwest-zuidoost gericht, 
met het hoofd in het noordwesten en het gezicht naar het 
noordoosten.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet gevonden, maar gezien de versto-
ringen kunnen zij verdwenen zijn (zie mogelijke grafgift a).

Fig. 15.20 – Graf 9; overzicht van het diepste vlak, profiel ter hoogte van het bekken, en aanzicht van de schedel.
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Overige vondsten: In de kuilvulling zijn 13 scherven (27 g) 
aangetroffen van SW/Pre-Drouwener aardewerk. Gelet op 
de plantaardige magering gaat het om SW2-nederzettings-
ruis, wat een terminus post quem voor dit graf verschaft.
14C-datering: Het bot heeft een 14C-datering opgeleverd van 
4500±50 BP (UtC-1947).

15.1.10 Graf 10 (fig. 15.21-22)

Grafkuil (sp. 90-117): Op 2,81 m -NAP tekende zich onder 
de moderne bouwvoor de westelijke helft van de grafkuil af 
en op 2,94 m -NAP de oostelijke helft die was afgedekt 
door Erosielaag 2. De nog ca. 25 cm diepe grafkuil was dui-
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Fig. 15.21 – Graf 10.
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Fig. 15.22 – Graf 10; overzicht van het diepste vlak, aanzicht van de profielen in het zuidoostelijke kwadrant, de schedel en de 
gerestaureerde bijgave (EGK-beker 5: foto D. Velthuizen).
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delijk herkenbaar als een ovale vlek, 175 cm lang en 115 cm 
breed en op zijn diepst ingegraven tot 3,08 m -NAP. De 
grafkuil werd aan de noordzijde licht oversneden door graf 
11. De kuilvulling bestond uit verschillende komvormige 
zandlagen. Zeer waarschijnlijk duidt de donkergrijze tot 
bruingrijze buitenste contour die op het diepste niveau een 
slechts ca. 1 cm brede lijn vormde, op een geheel vergane 
wandversteviging van vlechtwerk. De komvorm van de la-
gen in de kuil (een argument voor nazakkingen) en een 
dunne donkere verkleuring boven het skelet vormen aan-
wijzingen voor een (hout- of schors-) afdekking van een 
holle grafruimte, die op een bepaald moment bezweken 
moet zijn onder het gewicht van de bovengrond. Deze in-
terpretatie wordt ondersteund door kleine verplaatsingen 
van skeletelementen en de vondstomstandigheden van de 
grafgift, een 1d-beker, zie hieronder.
Dwars onder het skelet lagen vijf rechte, ca. 3 cm dikke, ei-
kenhouten stokken (determinatie P. van Rijn) met lengten 
tussen 63 en 98 cm: één iets ten oosten van het hoofd, de 
volgende onder de schouderbladen, dan één onder het mid-
del, één onder de bovenbenen bij de knieën en één onder de 
voeten. Boven de middelste stok ten zuiden van het lichaam 
bevond zich een platliggend, vermolmd hout- of schors-
fragment, onderdeel van de ‘bekleding’ van de kuilbodem. 
De grond boven en rond de stokken was verder zeer donker, 
wat een aanwijzing kan zijn voor vergaan plantaardig mate-
riaal van de bodembedekking.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
erg zacht en enigszins verweerd. Het bijna compleet be-
waarde skelet kan op basis van schedel- en bekkenkenmer-
ken aan een vrouw toegeschreven worden. Vergroeiingen 
van schedelnaden en van de epifyse van het rechteropper-
armbeen geven een leeftijdsschatting tussen 18 en 50 jaar. 
De slijtagegraad van de gebitselementen valt in de categorie 
van 25 tot 35 jaar. De leeftijd zal eerder onder de 30 jaar 
dan rond de 35 jaar geweest zijn. Op grond van de lengte 
van het complete rechterspaakbeen is de lichaamslengte 
berekend op ca. 159 cm. De lichaamslengte was in het veld 
geschat op ca. 160 cm.
Pathologie: Drie gebitselementen, de M3r, m1r en de p2r, 
vertonen gaatjes.
Houding en oriëntatie: Het skelet lag min of meer in anato-
misch verband. De handwortelbeentjes en kootjes van de 
rechterhand, het rechterspaakbeen en de rechterellepijp 
waren licht verschoven. Ook de sleutelbenen, het linkerop-
perarmbeen, de ribben en de boven- en de onderbenen wa-
ren enigszins verplaatst. De schedel was zo weggedrukt, dat 
de onder- en bovenkaak zich onder het rechteropperarm-
been bevonden. Deze verplaatsingen waren niet alleen dank-
zij een voormalige holle ruimte boven het skelet mogelijk, 
maar waarschijnlijk ook vanwege de aanwezigheid van hol-
tes onder het skelet, ontstaan na het vergaan van de bodem-
plaat.
De vrouw lag op haar rechterzijde. De armen waren nauwe-
lijks gebogen, met de linkerhand op, en de rechterhand voor 
het bekken. De benen waren naar rechts opgetrokken. De 
dode was zuidoost-noordwest gericht begraven. Het hoofd 
lag in het zuidoosten en het gezicht was naar het noordoos-
ten gewend.

Bijgaven: Achter het achterhoofd stond een 1d-beker (EGK-
beker 5). De bodem zonder standvoet wijst op een late ver-
tegenwoordiger van dit bekertype. De onderste helft was 
nog intact en stond rechtop, maar het bovendeel lag platge-
drukt in scherven, ongetwijfeld ook een gevolg van het be-
zwijken van de afdekking (vergelijk Holwerda & Evelein 
1911, 22).
Overige vondsten: De kuilvulling bevatte vier vuursteenaf-
slagen (ter hoogte van de schouder) en vier scherven (25 g) 
die alle als ruis opgevat zijn. Het aardewerk is niet te date-
ren of laatneolithisch. Eén scherf is weliswaar gerekend tot 
mogelijke klokbeker 233 (zie fig. 9.8), maar deze scherf kan 
heel goed uit EGK stammen, en bijvoorbeeld afkomstig 
zijn van een 1b-beker.
14C-datering: Het bot leverde een datering op van 3910±50 
BP (UtC-1949).

15.1.11 Graf 11 (fig. 15.23)

Grafkuil (sp. 90-152): Tussen 2,78 en 2,84 m -NAP, direct 
onder Erosielaag 2, was de grafkuil zichtbaar als grijs zand 
met gelige vlekken, scherp begrensd door een dunne don-
kerbruine rand. Bij de aanleg van graf 11 was in het zuiden 
de kuilrand van graf 10 net oversneden. Graf 2, dat onder 
en ten noordwesten van graf 11 lag, is toen gedeeltelijk ver-
stoord. De maximaal nog maar ca. 10 cm diepe kuil was ca. 
90 cm breed, ca. 115 cm lang en tot 2,84-2,91 m -NAP in-
gegraven.
Tijdens het verdiepen van de kuil bleek de donkerbruine 
rand afkomstig te zijn van een plaat van vermoedelijk ei-
kenschors (determinatie P. van Rijn) van ca. 85 bij 125 cm. 
Onder de druk van de grond erboven was deze schorsplaat 
naar beneden geperst. Hij volgde de contouren van het on-
derliggende skelet. Het scheiden van plaat en skelet bleek 
niet eenvoudig, omdat de schors even zacht was en dezelfde 
kleur had als het onderliggende bot. Onder het skelet lag 
een tweede schorsplaat, van ca. 85 bij 105 cm. Deze liep 
tegen de kuilwand op en vormde zo meteen (een deel van?) 
de wandversteviging. Omdat de twee platen vaak direct op 
elkaar geperst zaten en meestal niet te zien was waar de bo-
venste ophield en de onderste begon, kon de onderste plaat 
niet compleet vrijgelegd worden. Onder de onderste schors-
plaat, min of meer evenwijdig aan de zuidelijke kuilwand, 
lag ter hoogte van de schedel bijna geheel vergaan hout of 
schors van minimaal 40 bij 5 cm met haaks op het weste-
lijke eind een stuk van minimaal 10 bij 3 cm. Het behoorde 
zeker niet toe aan de schorsplaat. Misschien heeft hieron-
der dus nog een houtconstructie gelegen.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
erg zacht. De schedel was platgedrukt en gebroken, waarna 
het aangezichtsdeel in zuidelijke richting was verschoven. 
Waarschijnlijk is dit gebeurd toen de afdekkende schors-
plaat zo vergaan was dat deze naar beneden kon worden 
gedrukt. Als gevolg van erosie zijn een deel van het bekken, 
de uiteinden van het beenskelet en bijna het complete voet-
skelet verdwenen.
Op grond van bekken- en schedelkenmerken betreft het 
zeer waarschijnlijk een man. De epifysen van elleboog, knie 
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en schouder waren vergroeid, wat wijst op een leeftijd bo-
ven de 18 jaar, terwijl de mate van vergroeiing van de sche-
delnaden op een leeftijd onder de 40 jaar duidt. Op basis 
van gebitsslijtage was de dode 25 tot 35 jaar oud. Met be-
hulp van de incomplete opperarm- en dijbeenderen is de 
lichaamslengte berekend op 162 tot 170 cm. In het veld is 
de lengte geschat op 164 cm.
Pathologie: Er zijn geen pathologieën opgemerkt.
Houding en oriëntatie: De dode lag op de rechterzijde met 
het hoofd naar rechts gewend. De rechterarm bevond zich 
gebogen voor de borst met de hand op schouderhoogte. De 
linkerarm was gebogen met de hand op de borst. De benen 
waren naar rechts opgetrokken, met de knieën op navel-
hoogte. De onderbenen lagen strak tegen de bovenbenen, 
zodat de voeten zich onder het bekken bevonden.
De grafkuil had een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie 

maar de dode was west-oost gericht begraven, met het 
hoofd in het westen en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Er zijn geen bijgaven gevonden.
Overige vondsten: Boven de bovenste schorsplaat zijn een 
gecalcineerd spaakbeen en een gecalcineerd bekkenfrag-
ment gevonden, beide van bever. Net als een niet te deter-
mineren scherfje zijn deze als nederzettingsruis opgevat.
14C-datering: Schors leverde een datering op van 3640±100 
BP (UtC-1950).

15.1.12 Graf 12 (fig. 15.24-26)

Grafkuil (sp. 90-122): Direct onder de bouwvoor op 2,67 m 
-NAP was de nog 35 cm diepe grafkuil alleen in de weste-
lijke helft te zien als een wat donkerder grillige, min of meer 

Fig. 15.23 – Graf 11; overzichtsfoto met graf 10, een gedeelte van graf 15 en graf 2 (zeer vaag); met afdekkende schorslaag en na 
verwijdering daarvan; een detailaanzicht van de schedel; het houtrestant onderin de grafkuil naast verkleuringen van graf 2.
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Fig. 15.24 – Graf 12.
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ronde verkleuring met een diameter van ca. 60 cm. Omdat 
aanvankelijk gedacht werd aan een gebioturbeerd paal-
spoor, werd deze vlek gecoupeerd. Toen bij het uitgraven 
van twee kwadranten een gebitselement werd opgemerkt en 
bot doorsneden bleek te zijn, werden de uitgegraven kwa-
dranten direct met schoon zand opgevuld en is besloten het 

graf vlaksgewijs te onderzoeken.
Op 2,70 m -NAP tekende de grafkuil zich duidelijk af als 
een langwerpige, afgerond-rechthoekige vlek. Deze werd 
door eergetouwkrassen volgens patronen 1 en 3 oversneden 
(zie paragraaf 17.2.2). De nog 30 tot 40 cm diepe kuil had 
een maximale lengte van 215 cm en een grootste breedte 

Fig. 15.25 – Graf 12; de grafkuil met oversnijding door eergetouwkrassen; het skelet (afgedekt door een concretielaagje) met ernaast 
de taxushouten knots; en het verder blootgelegde skelet.
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van 140 cm. De kuilbodem lag op 2,98 tot 3,07 m -NAP.
De kuilvulling bestond uit verschillende zandlagen. In de 
profieldammen werden bijna geheel vergane houtresten op-
gemerkt, zowel boven als onder het skelet. Een houtrestant 
van minimaal 75 bij 120 cm lag onder het skelet. Waar-
schijnlijk gaat het om hout of schors dat de gehele kuilbo-

dem bedekte. Het leek alsof dwars onder de schorsplaat en-
kele stokken of latten lagen, zoals ook bij graf 10, maar door 
de slechte conservering kon dit niet met zekerheid worden 
vastgesteld. De grafruimte was ook afgedekt door hout of 
schors dat naderhand onder het gewicht van de bovengrond 
doorgezakt was. De donkere contouren van de kuilwanden 

Fig. 15.26 – Graf 12; profielfoto met op de voorgrond de houten knots; overzicht van staanders van het vlechtwerk op het vlak en 
detailaanzicht in profiel; en foto en tekening (schaal 1:3) van de kop van de houten knots.
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doen ook een wandversteviging vermoeden. Dat die van 
vlechtwerk moet zijn geweest, blijkt uit het controlevlak dat 
onder de grafkuil werd aangelegd. Hierin tekende zich een 
patroon van 0,5 cm dikke twijgresten af die min of meer de 
kuilwand volgden. Zij waren om de 3-5 cm ingestoken tot 
een diepte van maximaal 3,24 m -NAP, ca. 10-20 cm onder 
de kuilbodem. Het patroon geeft aan dat het vlechtwerk uit 
enkele van tevoren gemaakte delen heeft bestaan. De hout-
soorten van de bodembedekking, de afdekking en de twij-
gen waren door de te slechte conserveringstoestand niet te 
determineren.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het skelet 
was bedekt met een harde korst ijzerconcretie met daaron-
der zeer zacht, verweerd bot. Sommige skeletdelen waren 
alleen af te leiden uit de vorm van de concreties. Daar was 
het bot al vergaan.
Op basis van schedelkenmerken betreft het een man. De 
slijtagegraad van gebitselementen wijst op een leeftijd van 
40-45 jaar. Aan de hand van verschillende incomplete pijp-
beenderen is de lichaamslengte berekend op 174, 176 of 
meer dan 179 cm. De lichaamslengte was in het veld ge-
schat op minimaal 176 cm.
Pathologie: Hypoplasieën wijzen op minimaal drie en maxi-
maal zes periodes van voedselgebrek en/of ziekten voor het 
achtste levensjaar. De dode had een onregelmatig gebit. Er 
was sprake van ‘crowding’; de i1l was naar binnen gedrukt 
en de i2l stond schuin in de kaak. De p2r was waarschijnlijk 
al tijdens het leven beschadigd. Mogelijk was het bot rond 
een wortel van de M1r ontstoken geweest. Het gemis van de 
M3r was waarschijnlijk aangeboren.
Houding en oriëntatie: De man lag op de rechterzijde, met de 
rechteronderarm gebogen en de rechterhand op navelhoog-
te. De linkeronderarm was licht gebogen en de linkerhand 
bevond zich op het bekken. De benen waren naar rechts 
opgetrokken met het linkeronderbeen op het rechteronder-
been. De dode was west-oost gericht begraven, met het 
hoofd in het westen en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Links naast het lichaam lag een verweerd, waar-
schijnlijk onversierd, compleet voorwerp van taxushout 
(houtdeterminatie P. van Rijn). Het uit één stuk gemaakte 
voorwerp (totale lengte ca. 93,5 cm) bestond uit een lange, 
smalle steel (diameter ca. 2 cm), overgaand in een ver-
breed, uit de stam gesneden gedeelte. Dit uiteinde, ca. 11,5 
cm lang, liep spits-ovaal toe, was maximaal ca. 5 cm breed 
en 4 cm dik, en had een afgerond-driehoekige doorsnede. 
Het verbrede deel van dit object lag richting het voetenein-
de. Het betreft waarschijnlijk geen wandelstok, pootstok of 
een ander voorwerp voor vreedzaam gebruik, maar een 
slagwapen; een knots.3

Overige vondsten: Totaal 16 scherven (84 g) die niet te de-
termineren zijn of vermoedelijk in SW/Pre-Drouwen thuis-
horen, zijn als nederzettingsruis beschouwd.
14C-datering: Bot leverde een datering op van 4040±70 BP 
(UtC-1945).

15.1.13 Graf 13 (fig. 15.27)

Grafkuil (sp. 90-82): Het graf werd tussen 2,74 en 2,79 m 
-NAP direct onder de bouwvoor zichtbaar als een min of 
meer rechthoekige bruingrijze vlek met een door ploegen 
zwaar beschadigd skelet. De opgraving kwam nog maar net 
op tijd; de kuilbodem werd al na 2 cm bereikt. Vanwege de 
geringe diepte van de grafkuil ten opzichte van de gerecon-
strueerde loopvlakhoogte (ca. 2,40-2,30 m -NAP) is een 
klein heuveltje waarschijnlijk. De lengte van de kuil was ca. 
115 cm. De oorspronkelijke kuilbreedte was niet meer vast 
te stellen vanwege de zware verstoring aan de zuidzijde 
door een moderne drainagesleuf, maar moet meer dan 50 
cm geweest zijn. Een geheel vermolmd plat stuk hout ter 
hoogte van de kaak, onder een botje van het handskelet, 
vormde een aanwijzing dat ook in dit graf de dode op hout 
of schors begraven was. Over het algemeen resteerde van de 
bodembekleding slechts een donkergrijsbruine verkleuring.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
over het algemeen heel zacht. Door recente agrarische acti-
viteiten zijn het grootste deel van de schedel, delen van de 
ribbenkast en het armskelet vernietigd. Veel overgebleven 
botten vertoonden recente breuken. Het beenskelet was bij 
het machinaal graven van een drainagesleuf iets naar het 
westen versleept en tot een halve meter diep weggedrukt 
tegen de wand van de sleuf. Als het beenskelet niet in de 
drainagesleuf terechtgekomen was, zou het waarschijnlijk 
kapotgeploegd en in de bouwvoor zijn opgenomen. Het bot 
in de drainagesleuf was nu dankzij de diepere ligging aan-
zienlijk beter bewaard gebleven (veel harder en minder ver-
weerd) dan het bot van de niet-verplaatste skeletdelen.
Dijbeen-, onderkaak-, schedel- en bekkenkenmerken wij-
zen op een man, al lijkt de linkerknieschijf op metrische 
gronden eerder afkomstig van een vrouw. De vergroeiing 
van de epifysairschijven in de hand pleit voor een leeftijd 
ouder dan 16 jaar, terwijl het eruptiepatroon van de gebits-
elementen op een leeftijd boven 18 jaar wijst. Op grond van 
de slijtagegraad van de gebitselementen was de dode 30 tot 
40 jaar oud. De lichaamslengte is berekend op 168-171 cm, 
op basis van de geschatte lengte van het incomplete rech-
teropperarmbeen.
Pathologie: De gebitselementen zijn gaaf. De extra tand met 
een conische vorm aan de binnenkant van de linkeronder-
kaak, “een gereduceerd, volkomen atypisch gebitselement” 
(D’Hollosy 1991, 5), is een aangeboren anomalie.4

Houding en oriëntatie: De dode lag op de rechterzijde, met 
de armen gebogen en de linkerhand onder, en de rechter-
hand voor de kaak; de onderarmen lagen dus gekruist voor 
de borst. Ondanks, of liever dankzij de verplaatsing, is de 
oorspronkelijke beenhouding redelijk te reconstrueren. De 
knieën waren waarschijnlijk tot iets boven navelhoogte op-
getrokken, met de voeten ongeveer voor het bekken. De 
dode was west-oost gericht begraven, met het hoofd in het 
westen en het gezicht naar het zuiden.

3 Van de knots die na de ontdekking in het veld zeer snel achteruitging 
(met name de steel kromp met de dag, hoewel het graf vochtig gehou-
den werd), is in het veld een mal en een gipsen positief gemaakt, om 

tenminste de globale vorm driedimensionaal te behouden.
4 Dit tandje bevond zich schuin onder de P2 en niet tussen de tweede en 

derde molaar zoals D’Hollosy (1991, 5) noteerde.
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Bijgaven: Bijgaven zijn niet opgemerkt, ook niet in de drai-
nagesleuf. Vanwege de zeer geringe resterende grafdiepte is 
echter niet uit te sluiten dat zij al in de moderne bouwvoor 
opgenomen waren.
14C-datering: Bot leverde een datering op van 3870±60 BP 
(UtC-1946).

15.1.14 Graf 14 (fig. 15.28-29)

Grafkuil (sp. 90-83): De grijsbeige kuil kwam op 2,74 m 
-NAP onder de bouwvoor te voorschijn. De kuil oversneed 
graf 9. Een gedeelte van de bodem van de nog hooguit 6 cm 
diepe grafkuil was al samen met delen van het skelet in de 
moderne bouwvoor opgenomen en verdwenen. De grafkuil 
had een ovaalronde vorm. Hij was ca. 90 cm breed, meer 
dan 115 cm lang en reikte tot maximaal 2,80 m -NAP. 
Evenals bij graf 13 dringt ook bij dit graf de gedachte aan 
een grafheuveltje zich op, vanwege de geringe diepte van de 
grafkuil ten opzichte van de gereconstrueerde loopvlak-
hoogte (ca. 2,40-2,30 m -NAP). Onder en bij het skelet la-
gen houtresten die deel uit hebben gemaakt van de bodem-
bekleding. Zij waren te ver vergaan om te bepalen of het om 

schors of om planken ging. Waarschijnlijk was de grafkuil 
ook van een afdekking voorzien geweest, die later bezweken 
is. De houding van het skelet doet dit vermoeden (zie onder). 
Dunne houtresten ten noorden en westen van het skelet wij-
zen op een wandbekleding, vermoedelijk van vlechtwerk.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
zacht, maar van alle skeletten van P14 het minst verweerd. 
Door recent ploegen was het skelet zwaar beschadigd. Het 
rechterschouderblad en delen van de onder druk licht ver-
vormde schedel, en delen van de onderkaak, wervels en van 
het bekken waren al verloren gegaan. Van het beenskelet 
resteerden slechts het verplaatste en in tweeën gebroken 
rechterdijbeen en een kuitbeenfragment dat ter hoogte van 
het bekken lag.
De wervels waren nog zo goed geconserveerd dat ze beoor-
deeld konden worden op aanwezigheid van osteophytose. 
Hiervan blijkt geen sprake te zijn. De vergroeiingen van de 
epifysairschijven van het kniegewricht, de hand en de rand 
van het bekken duiden op een leeftijd ouder dan 21 jaar. 
Vanwege enkele open schedelnaden moet de dode jonger 
dan 50 jaar geweest zijn. De gebitsslijtage wijst op een leef-
tijd van 35-45 jaar. Op grond van enkele schedelkenmer-
ken en de gewrichtsknop van het opperarmbeen betreft het 

0 25cm

drain

0 25cm

Fig. 15.27 – Graf 13, met overzichtsfoto met het verplaatste beenskelet tegen de wand van de drainagesleuf en detail van de zwaar 
gefragmenteerde schedel. De inzet in de overzichtstekening toont de linkerhand onder de onderkaak.
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zeer waarschijnlijk een man. De lichaamslengte is met be-
hulp van het complete rechterspaakbeen en het complete 
rechteropperarmbeen berekend op ca. 170 cm.
Pathologie: Voor het overlijden was de m1r al verloren ge-
gaan, waarna de kiezen ernaast iets opgeschoven waren. De 
wortel en kas van de m2r waren ontstoken geweest. De-
zelfde kies en ook de m3r vertoonden sporen van cariës.
Houding en oriëntatie: De houding is goed te reconstrueren, 
ondanks de recente beschadigingen en verstoringen. De 
dode lag op de rechterzijde en op de rechterarm, waarvan 
de hand zich op borsthoogte bevond. Het linkerbovenli-

chaam was helemaal naar rechts gedraaid, met de linker-
arm naar beneden, de onderarm onder een stompe hoek 
teruggedraaid en de hand naar boven gericht, voor het bek-
ken. Vanwege de plaats van fragmenten van vermoedelijk 
het rechtervoetskelet (op het noordelijkste stuk hout), en 
vermoedelijke resten van het linkervoetskelet (ook op een 
stuk hout), is het aannemelijk dat de benen in hurkhouding 
waren opgetrokken.
De ongebruikelijke houding van het bovenlichaam was ver-
moedelijk het gevolg van postmortale processen. De dode 
zou oorspronkelijk meer op de rechterzijde begraven kun-

graf 9

0 25cm

0 25cm

vuursteen

Fig. 15.28 – Graf 14, met overzicht van het zwaar beschadigde skelet en detail van de linkerarm.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

342

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN DEEL IV – HOOFDSTUK 15

343

nen zijn geweest. Door het bezwijken van de eventuele af-
dekking, nog voor de ontbinding van pezen en spieren, kan 
het linkerdeel van de borstkas naar beneden gedrukt zijn. 
De linkerarm, aanvankelijk gebogen met de hand voor het 
bekken, moet dan vanzelf meegekanteld zijn.
De dode was zuidwest-noordoost gericht begraven, met het 
hoofd in het zuidwesten en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Bij de linkerhand bevonden zich ter hoogte van 
het bekken zes vuurstenen werktuigen (waarvan er helaas 
bij de uitwerking maar vijf zijn teruggevonden; zie fig. 
15.29). Zij lagen dicht opeen; misschien waren zij in een 
buideltje meegegeven. Alle werktuigen bezitten gebruiks-
glans en zijn als mesjes gebruikt. Van een min of meer ge-
standaardiseerd ‘mestype’ is echter geen sprake. Alle werk-
tuigen op één na (nr. 2), zijn geretoucheerd met steil- en 
vlakretouche. Drie van de werktuigen (nrs. 1, 3 en 4) zijn 
van afslagen gemaakt, waaronder een bijlafslag (nr. 4). 
Twee werktuigen (nrs. 2 en 5) zijn van brokken gemaakt 
(tekening en beschrijving P. van der Kroft). Er kunnen, ge-
let op de geringe resterende diepte van dit graf en de versto-

ringen, meer grafgiften geweest zijn. Zo werd op ca. 35 cm 
ten noorden van het skelet nog een ongeretoucheerde vuur-
steenafslag aangetroffen. Mogelijk was ook dit een (ver-
ploegde) bijgave.
14C-datering: Het bot heeft een 14C-datering opgeleverd van 
3740±50 BP (UtC-1948).

15.1.15 Graf 15 (fig. 15.30-31)

Kringgreppel (sp. 90-92): Direct onder de bouwvoor, tussen 
2,70 en 2,76 m -NAP, kwam een maximaal nog 10 cm die-
pe kringgreppel aan het licht, gevuld met bruingrijs zand. 
De breedte was ca. 45 cm en de diameter bedroeg ca. 2,50-
2,75 m. De bodem van de kringgreppel bevond zich op ca. 
2,80 m -NAP. Gezien de geschatte oorspronkelijke loop-
vlakhoogte van ca. 2,40-2,30 m -NAP zal de kringgreppel 
hooguit 50 cm diep geweest zijn.
Enkele centimeters onder het hoogste vlak waren in de 
kringgreppel iets donkerder vlekken zichtbaar met een dia-

Fig. 15.29 – Graf 14, vuurstenen messen als bijgaven (met indicatie van gebruiksglans) en hun ligging nabij de linkerhand.
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Fig. 15.30 – Graf 15; inzet: ruimtelijke relatie met palen γ-ε.
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meter van ca. 20 cm. De meeste waren ook onder de kring-
greppel nog aanwezig, tot een diepte van 2,78-2,87 m 
-NAP. Zij zijn als de standsporen van palen geïnterpre-
teerd. Hun hart-op-hartafstand was in de zuidelijke helft 
van de kringgreppel ca. 30 cm. In de noordelijke helft leken 
de intervallen wat groter geweest te zijn, maar het contrast 
tussen standspoor en greppelvulling was gering. Misschien 
zijn hier enkele standsporen over het hoofd gezien. Ook 
kunnen enkele verdwenen zijn als gevolg van de sterkere 
erosie in de noordelijke helft van graf 15.
Het is onduidelijk of de kringgreppel lang open heeft gele-
gen. Mogelijk was het slechts een tijdelijk hulpmiddel om 
de dichte palenkrans te kunnen plaatsen.
Grafkuil: In het centrum van de kringgreppel was een in 
kleur nauwelijks met het dekzand contrasterende lichtgrijs-
beige, min of meer ronde vlek zichtbaar met een diameter 
van ca. 90-100 cm. Toch was de insteek van deze kuil pre-
cies aan te geven. De centrale ligging pleit voor gelijktijdig-
heid met de kringgreppel. De nog 25 cm diepe kuil was tot 
2,95 m -NAP ingegraven.
Een volwassene zou op de zijde in hurkhouding nog in zo’n 
vrij kleine kuil begraven kunnen zijn. Voor een kind was 
deze sowieso groot genoeg. In geval van een hurkzitgraf 
moet men welhaast uitgaan van de aanwezigheid van een 
grafheuvel, gezien de diepte van de kuil (ca. 55-65 cm vanaf 
het oorspronkelijke loopvlak) en de noodzaak van voldoen-
de afdekking. Er is echter bij het voorzichtig vlaksgewijs 
verdiepen en het uitzeven van alle grond over een maas-
wijdte van 2 mm niets opgemerkt dat op een begraving 
wees: geen bot- of gebitsresten, geen concreties of verkleu-
ringen die aan een lijksilhouet deden denken, en evenmin 
crematieresten of meer dan het gebruikelijke spikkeltje 
houtskool. Toch is de interpretatie als grafkuil te verkiezen 
boven die als cenotaaf.5 Het is immers zeer wel denkbaar 
dat de dode hoger in de kuil onder een grafheuvel begraven 
was, op een niveau dat als gevolg van latere erosie verdwe-
nen is.

Daterende aanwijzingen: In het oosten oversneed de kring-
greppel het westelijke deel van graf 2. In de greppelvulling 
(in het meest noordelijke cirkelsegment) is een sterk ver-
weerde scherf (7 g) gevonden met een onversierd deel ge-
volgd door minimaal zeven touwlijnen, waarschijnlijk af-
komstig van een 2Ia-beker (klokbeker 14), maar mogelijk 
van een gelijktijdige Schnurzonenbecher of misschien van 
een 1a-beker. De overige 13 scherven (23 g) uit de kring-
greppel zijn niet aan een periode toewijsbaar. Voorts is een 
verbrande varkenskies geborgen. Deze vondsten zijn ver-
moedelijk nederzettingsruis, maar zij kunnen eventueel 
ook als gevolg van bioturbatie in de greppel terechtgeko-
men zijn. Nog een daterende aanwijzing levert paal ε die 
samen met paal δ op het centrum van dit graf uitgericht 
lijkt te zijn geweest, wat als argument voor globale gelijktij-
digheid zou kunnen worden opgevat. Paal ε heeft een 14C-
datering van 3820±70 BP (UtC-1959).

15.2 Mogelijke graven

Graf 1 doet vermoeden dat van sommige begravingen he-
lemaal niets meer overgebleven kon zijn, zelfs geen gebits-
elementen zoals in graf 5 of verkleuringen die op een lijk-
silhouet zouden kunnen wijzen. Graf 1 vormde mede de 
aanleiding om suggestieve vlekken elders op fosfaten te be-
monsteren en als mogelijke graven te interpreteren. Daarbij 
is terughoudendheid op zijn plaats. Het eind is snel zoek, 
zeker als niet alleen gekeken wordt naar grotere verkleurin-
gen die, als grafkuil opgevat, een gestrekte of een hurkbegra-
ving zouden kunnen bevatten, maar ook naar kleinere kui-
len die groot genoeg zijn voor een schedelbegraving.6 Dan 
kan bijna elke waarschijnlijke paalkuil als mogelijk graf 
worden opgevoerd. De sporen die hieronder als mogelijke 
graven zijn gepresenteerd, lagen binnen het grafveld, met 
uitzondering van mogelijk graf VI dat ca. 50 m westelijker 
lag, boven graf 8. Zij hebben de volgende kenmerken:

5 Vergelijk Van Giffen 1966, 67; Louwe Kooijmans 1974, 263.
6 Aanvankelijk heb ik ook andere dan de hieronder genoemde vage ver-

kleuringen bij het grafveld als mogelijke graven beschouwd (Ten An-

Fig. 15.31 – Graf 15; de vage, centrale kuil, en een detail van de kringgreppel met paalsporen.

scher & Gehasse 1991, 123; Ten Anscher & Gehasse 1993, fig. 3.6). 
Deze sporen boden bij nader inzien zo weinig aanknopingspunten, dat 
zij als mogelijke graven zijn afgevoerd.
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– mogelijk menselijk bot in of direct naast het spoor (mo-
gelijke graven I en II). Deze sporen vertoonden boven-
dien verkleuringen die als restanten van een lijksilhouet 
opgevat zouden kunnen worden;

– geen botresten, maar in het spoor wel verkleuringen die 
op een lijksilhouet zouden kunnen wijzen (mogelijke 
graven III en IV);

– kuilformaten en oriëntatie zoals zekere graven en een 
opvallende ligging binnen het grafveld of ten opzichte 
van een graf (mogelijke graven V en VI).

Van mogelijke graven II en III zijn fosfaatmonsters geana-
lyseerd (Tol 1993).

Mogelijk graf I (fig. 15.32)
Kuil (sp. 90-88/90): Op 2,78 m -NAP kwam direct onder 
de bouwvoor een zuidoost-noordwest gerichte, bruingrijze 
vlek van ca. 65 bij 40 cm aan het licht, met op 2,85 m -NAP 
aansluitend in het zuidoosten een vaag gespikkelde waas. 
Beide vlekken samen waren ca. 112 cm lang en 40-45 cm 
breed. Het donkerder deel was nog tot 2,85 m -NAP zicht-
baar, het lichte deel was niet dieper te vervolgen.
Mogelijke skeletresten: Er was wel wat bot bewaard gebleven, 
maar dat was zeer verweerd en niet te determineren. Een 
concentratie verkruimelde botfragmentjes lag in het zuid-
oosten, in het lichte deel. Het enige grotere fragment, in het 
donkerder gedeelte, had een lengte van 22 cm lang en een 
diameter van 2 tot 3 cm. Ten oosten ervan lagen nog en-

kele kleine langwerpige botfragmenten. Ook buiten het 
spoor werden, op ca. 20 cm afstand van de noordwesthoek, 
enkele botresten aangetroffen. Deze zijn mogelijk uit de 
kuil afkomstig en door recent ploegen versleept. Of de ove-
rige botresten nog min of meer in hun oorspronkelijke po-
sitie lagen, is onduidelijk.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: De donkere ver-
kleuring kan een restant zijn geweest van het lijksilhouet. 
In dat geval is het aannemelijk dat deze de plaats van het 
bovenlichaam aangaf. Het lange botfragment kan dan als 
het restant van een niet verplaatste onderarm, en het ver-
kruimelde bot misschien als resten van het beenskelet ge-
duid worden. Als deze interpretatie wordt gevolgd, lijkt het 
te gaan om een dode die in noordwest-zuidoostelijke rich-
ting begraven was, met het hoofd in het noordwesten.

Mogelijk graf II (fig. 15.33)
Kuil: Aanwijzingen voor een grafkuil ontbreken.
Mogelijke skeletresten: Het niet te determineren bot was zeer 
slecht geconserveerd. Het betrof slechts enkele langwerpige 
fragmentjes die op ca. 2,70 m -NAP onder de bouwvoor la-
gen. Direct ten zuiden bevond zich een langwerpige con-
cretie in een mollengang. Ook iets oostelijker, in het noord-
westen van de hieronder beschreven lichtere verkleuring, is 
op 2,75 m -NAP een kleine concretie aangetroffen.
De bot- en concretieresten zijn waarschijnlijk door recent 
ploegen verplaatst en gefragmenteerd. Ook bioturbatie zal 

Fig. 15.32 – Mogelijk graf I.
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Fig. 15.33 – Mogelijk graf II.
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tot verplaatsing hebben geleid. De posities van de botfrag-
menten en de concreties laten daarom geen gevolgtrekkin-
gen over eventuele dodenhouding en oriëntatie toe.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: Enkele decimeters 
ten oosten van bovengenoemde bot- en concretieresten te-
kende zich een vage beige verkleuring af (sp. 90-87) met 
een lengte van ca. 90-100 cm en een breedte van 35-60 cm 
die als deel van een lijksilhouet opgevat zou kunnen wor-
den. Op het hoogste vlak was deze noord-zuid gericht en 
min of meer ovaal, met in het zuiden een donkerder uitstul-
ping die op een schedel zou kunnen wijzen. Op 2,75 m 
-NAP was die uitstulping verdwenen. Op dat niveau was de 
verkleuring meer boogvormig en was een vage tweedeling 
zichtbaar: een lichter noordelijk deel en donkerder zuidelijk 
deel. Op 2,83 m -NAP werd onder het zuidelijke deel een 

groot paalspoor zichtbaar (diameter ca. 50 cm, diepte ca. 
60 cm). Of dit oversneden werd door het mogelijke graf en 
of de donkerder verkleuring erboven ook paalvulling is ge-
weest, kon niet vastgesteld worden. De gedachte aan een 
lijksilhouet in de zuidelijke helft boet hierdoor aan geloof-
waardigheid in. Als alleen het lichtere noordelijke deel 
(waarin de eerder genoemde concretie is aangetroffen) op 
een begraving zou wijzen, kan deze zuidoost-noordwest ge-
richt geweest zijn.
De verkleuring bezat iets hogere fosfaatconcentraties dan 
de omgeving, wat weliswaar spoort met een interpretatie 
als silhouet van een (boven-) lichaam, maar wat ook vaak 
het geval is in ‘normale’ kuilen. De zuidelijke uitstulping ver-
toonde juist geen hogere fosfaatwaarden. De fosfaatanalyse 
verschafte geen verdere aanwijzingen (Tol 1993, 13, 18-23, 
25, tab. 2, 6, fig. 6B).

Mogelijk graf III (fig. 15.34)
Kuil (sp. 90-91): Dit spoor was op 2,77 m -NAP onder de 
bouwvoor aanvankelijk zichtbaar als een vage, kleine gril-
lige vlek. Op 2,81 m -NAP tekende zich hier een veel gro-
tere, langwerpige verkleuring af. Deze vage vlek van ca. 215 
cm bij 105 cm en ca. 5 cm diep was noord-zuid gericht. Op 
2,83 m -NAP was de kuil niet meer zichtbaar.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: In de grote vage 
verkleuring bevonden zich enkele beigebruine vlekken. Op 
2,87 m -NAP waren deze opgelost in enkele kleine vage 
vlekjes.
Misschien wijst het vlekkenpatroon op een lijksilhouet. Een 
verkleuring in het noorden zou dan de plaats van de schedel 
aan kunnen geven, de vlek ten zuiden ervan de plaats van 
het bovenlichaam. Een vlek aan de oostzijde, ter hoogte van 
het veronderstelde bovenlichaam, kan duiden op de terug-
gebogen linkeronderarm. Met wat goede wil is in de noord-
oostelijke uitloper van de vlek die als restant van het boven-
lichaam opgevat kan worden, het linkerbovenbeen te zien, 

Fig. 15.34 – Mogelijk graf III.
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Fig. 15.35 – Mogelijk graf IV.
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en in de zuidelijkste vlek het linkeronderbeen. Als verder 
verondersteld wordt dat de aanwijzingen voor het rechter-
been zijn opgeruimd, kan het gaan om iemand die noord-
zuid gericht gestrekt, liggend op de rug begraven is, met het 
hoofd in het noorden. De interpretatie als lijksilhouet van 
een dode die met opgetrokken knieën op de linkerzijde is 
bijgezet, is (nog) problematischer. Het vlekkenpatroon is 
niet goed in overeenstemming te brengen met opgetrokken 
boven- en onderbenen.
De fosfaatanalyse verschafte geen argument ter ondersteu-
ning van de gedachte aan een lijksilhouet. De donkerder 
verkleuringen vielen niet samen met fosfaatconcentraties 
(Tol 1993, 13, 16, tab. 2, fig. 7).

Mogelijk graf IV (fig. 15.35)
Kuil (sp. 87-459): Onder Erosielaag 2 tekende het grond-
spoor zich op 2,74 m -NAP af als een vage, min of meer 
ovaal-rechthoekige beige vlek van ca. 160 cm lang en 95 cm 
breed. Bij het verdiepen van de nog ca. 40 cm diepe kuil 
werd de vorm grilliger, maar de oriëntatie bleef noord-zuid. 
Op 3,15 m -NAP waren de laatste aanwijzingen voor een 
kuil verdwenen.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: Misschien gaf een 
ronde, oranjebruine verkleuring op 2,82 m -NAP in de 
noordelijke helft van de kuil de plaats van een schedel aan. 
Op 2,93 m -NAP was die verkleuring opgelost, maar waren 
er zuidelijker twee iets donkerder vlekken te zien, die moge-
lijk wijzen op de plaats van een bekken en een schedel in de 

zuidelijke helft van de kuil. Enkele centimeters dieper wa-
ren deze vlekken verdwenen. Het beeld is verwarrend. Het 
zou kunnen gaan om een noord-zuid gerichte begraving 
met het hoofd in het noorden of in het zuiden, en wellicht, 
nog speculatiever, zelfs om twee begravingen.

Mogelijk graf V (fig. 15.36)
Kuil (sp. 90-102): Tussen 2,81 en 2,83 m -NAP, deels on-
der de bouwvoor en deels onder Erosielaag 2, werd een 
vaag begrensde, ovaal-rechthoekige beigegrijze verkleuring 
zichtbaar, ca. 220 cm lang en 100 cm breed. De grafkuil 
reikte niet dieper dan 2,86 m -NAP. Op 2,89 m -NAP was 
ook de lichte waas eronder verdwenen. De oriëntatie was 
oostzuidoost- westnoordwest. Deze nog ca. 5 cm diepe kuil 
werd in het noordwesten oversneden door paalspoor γ. Dit 
mogelijke graf oversneed zelf SW-kuil 1.
De interpretatie als mogelijk grafkuil berust op de dimen-
sies en de oriëntatie, die dezelfde zijn als die van de zekere 
graven 1 en 2, en ook op de ligging, in het midden tussen 
die twee graven. De kuil is zorgvuldig vlaksgewijs verdiept 
en de vulling is uitgezeefd over een maaswijdte van 2 mm, 
maar skeletresten, concreties, verkleuringen of mogelijke 
bijgaven zijn niet gevonden.

Mogelijk graf VI (zie fig. 15.18)
Kuil (sp. 89-148): Een grillig gevormde verkleuring van ca. 
2,20 bij 2,20 m kwam direct onder de bouwvoor op 2,63 m 
-NAP aan het licht, maar na enig schaven leek het te gaan 

Fig. 15.36 – Mogelijk graf V.
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om een westnoordwest-oostzuidoost gerichte, min of meer 
afgerond-rechthoekige kuil van 2,10 bij 1,20 m. De noorde-
lijke en westelijke kuilwand waren goed herkenbaar dankzij 
een 15-35 cm brede, donkergrijszwarte contour. De zuide-
lijke en oostelijke kuilbegrenzingen daarentegen waren 
lichtgrijsbruin en zeer vaag. Mogelijk is de kuil in het vlak 
te langgerekt getekend, en was deze in het zuidoosten 30 
cm korter. De kuil was komvormig verdiept en tot maxi-
maal 2,98 m -NAP ingegraven in het dekzand. In de profie-
len was eenzelfde tweedeling te zien; een lichte, homogene 
kuilvulling boven een tot 35 cm dikke, donkergrijszwarte 
zandlaag. Waarschijnlijk was de kuil dichtgegooid met zand 
dat rijk was aan fijn vergruisde houtskool. Tot maximaal 10 
cm onder de (veronderstelde) kuilbodem was nog een vage 
waas zichtbaar.
Behalve een paar houtskoolbrokjes bevatte de kuilvulling 
(gezeefd over een maaswijdte van 4 mm) enkele gecalci-
neerde zoogdierfragmenten en viswervels, een gecalcineerd 
dijbeen van een eend, jonger dan 6 maanden, en een ver-
koold zaadje van melganzenvoet (Gehasse 1995, 106). Ver-
moedelijk is dit nederzettingsruis. Dit geldt ook voor de 29 
scherven (199 g) die in deze vulling gevonden zijn. Zij kun-
nen alle uit SW/Pre-Drouwen dateren. Slechts één daarvan 
bezit plantaardige magering. Dit zeer lage aandeel aan 
plantaardig gemagerde scherven lijkt een aanwijzing voor 
een datering in SW1 of juist in Pre-Drouwen. De kuil was 
echter niet erg diep, waardoor de mogelijkheid bestaat dat 
veel plantaardig gemagerde scherven als gevolg van vorst in 
de grond verloren zijn gegaan (zie paragraaf 5.3). Het kan 
dan niet worden uitgesloten dat deze ruis voor een groot 
deel uit SW2 stamt; deze scherven leveren dus ambivalente 
aanknopingspunten voor een datering van de kuil.

Deze kuil is als mogelijk graf te beschouwen vanwege de 
dimensies, de oriëntatie die overeenkomt met die van veel 
graven uit het grafveld, en de ligging boven graf 8. Het leek 
echter niet te gaan om de grafkuil van graf 8, maar twijfel 
hierover blijft bestaan. Wat hierboven als een waas onder de 
kuil is aangeduid, zou dan misschien toch een grafkuilvul-
ling geweest kunnen zijn.

15.3 Losse menselijke skeletelementen

Op figuur 15.1 zijn ook de losse menselijke skeletelementen 
aangegeven. Het betreft:
A: een matig geconserveerd fragment van een scheenbeen, 

in 1989 aangetroffen als stortvondst en waarschijnlijk 
uit de bouwvoor ter hoogte van wp. 89-8, -10 of -13 af-
komstig. Het bot heeft een 14C-datering opgeleverd van 
3680±50 BP (UtC-1952). Het is niet te achterhalen of 
dit contextloze bot in een later geheel geërodeerd graf 
heeft gelegen, of vanouds al een ‘los’ skeletelement is 
geweest dat op een ander ritueel wijst;

B: een verbrand vingerkootje (vnr. 90-1884) uit Erosielaag 
1 (afgespoelde Akkerlaag) op 2,75 m -NAP, in wp. 90-4 
ten zuidwesten van het grafveld.7 De vondstcontext (in 
de afgespoelde Akkerlaag tussen nederzettingsafval) en 
de ligging ver van het grafveld maken het onwaarschijn-
lijk dat dit bot ooit in een graf heeft gelegen;

C: het middendeel van een verweerd opperarmbeen (vnr. 
90-1391) uit het dekzand direct onder de bouwvoor op 
2,68 m -NAP, in wp. 90-2 aan de westzijde van het 
grafveld. Het bot is 14C-gedateerd op 3210±120 BP 
(UtC-1951). Het is goed mogelijk dat dit bot, dat zo 
dicht bij het grafveld is gevonden, uit een geheel geëro-
deerd of recent verploegd graf afkomstig is;

D: een matig geconserveerde onderkaak (vnr. 87-3678) uit 
Erosielaag 2 op 2,73 m -NAP, in wp. 87-1 in de oever-
zone (zie ook fig. 22.7). De beide kaakgewrichten ont-
breken. Minimaal twee en hooguit vijf gebitselementen 
waren al tijdens het leven verloren gegaan. Het bot rond 
de wortel van de m1r was ontstoken geweest. Op basis 
van de gebitsslijtage is de leeftijd geschat op 35 tot 45 
jaar. Het geslacht is niet te bepalen. Gezien de verspoel-
de vondstcontext en de afstand tot het grafveld (10-15 
m) is het denkbaar dat de kaak uit een geërodeerd graf 
komt. Kaakbot en dentine zijn 14C-gedateerd. De date-
ringen zijn respectievelijk 3830±50 BP (UtC-1953) en 
3810±50 BP (UtC-1954);

E: een goed geconserveerd fragment van een onderkaak 
(vnr. 87-3414), gevonden op 3,70 m -NAP in wp. 87-6 
in de top van de Cardiumdetritus, in de geul. Het rech-
tergedeelte van de kaak ontbreekt grotendeels. De slij-
tagegraad van het gave gebit wijst op een leeftijd van 18 
tot 25 jaar. Op basis van de kaakkenmerken betreft het 
vermoedelijk een man. Kaakbot en dentine hebben 14C-
dateringen opgeleverd van resp. 3540±60 BP (UtC-
1955) en 3480±50 BP (UtC-1956). Tandemail gaf een 
14C-datering van 3640±30 BP (GrA-15438). Vanwege 
de tandemaildatering, de enige betrouwbare datering 
(zie paragraaf 15.6), die wijst op het einde van KB of 
het begin van WKD, is het niet aannemelijk dat onder-
kaak E uit een graf is gespoeld. In die tijd stond P14 na-
melijk al regelmatig blank: niet het meest voor de hand 
liggende terrein voor een graf. Deze kaak lijkt een van-
ouds ‘los’ skeletelement te zijn. Gelet op de datering en 
de goede conservering zal de kaak vermoedelijk aan-
vankelijk eerst in de Detritusgyttja 2 gelegen hebben;

F: matig geconserveerde fragmenten van een schedeldak 
(vnr. 84-3099) uit Erosielaag 2 op 3,08 m -NAP. Leef-
tijd en geslacht zijn niet vast te stellen. Omdat de sche-
delfragmenten niet al te ver van het grafveld in ver-
spoelde context gevonden zijn, zijn zij mogelijk afkom-
stig uit een geërodeerd graf;

G: een kies, een M3r (vnr. 89-6727), uit laag B van de Af-
vallaag in wp. 89-17, op 4,56 m -NAP. De kies heeft toe-
behoord aan een jongvolwassene, en kan al tijdens het 

7 In het veld is de grondlaag waarin het vingerkootje gevonden is, als 
Akkerlaag beschouwd. Maar het betreffende zand bevond zich even 
ten zuiden van het verspreidingsgebied van de eergetouwkrassen. 

Daarom denk ik dat het geen akkerzand was, maar Erosielaag 1 (ver-
spoeld akkerzand). In het vlak was Erosielaag 1 niet van de Akker-
laag te onderscheiden.
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leven verloren zijn. Hij is tussen SW-nederzettingsafval 
gevonden en niet aan een graf te verbinden.

15.4 Mogelijke grafgiften in secundaire ligging

Bij twee vondsten in de directe omgeving van het grafveld 
is eventueel te denken aan verplaatste grafgiften. Het be-
treft:
a: een TRB4-kom (TRB-pot 68, zie fig. 15.37). Van deze 

kom zijn tussen 2,60 en 2,85 m -NAP 29 scherven ge-
vonden; de meeste in de Akkerlaag en enkele in het zand 
erboven (Erosielaag 1) en eronder (dekzand). Het is mis-
schien wat vergezocht, maar deze kom zou een grafgift 
geweest kunnen zijn uit het nabij gelegen graf 9;

15.5 Tot het grafveld gerekende sporen

Vuurkuilen α en β bespreek ik in de context van het graf-
veld, omdat vergelijkbare sporen ook elders juist in de na-
bijheid van graven aangetroffen zijn (zie paragraaf 15.10). 
Het houtskool in de vuurkuilen is gedetermineerd door V. 
van Amerongen (Van Amerongen 1993, 4.1, 5.2; zie ook 
Gehasse 1995, 107-108).

Vuurkuil α (sp. 90-74; fig. 15.39-40)
Direct onder de moderne bouwvoor, op 2,78 m -NAP, had 
deze ronde kuil een duidelijk begrensde, brede bruingrijze 
rand en een lichtgrijsbeige centrum. De diameter bedroeg 
ca. 130 cm. De kuil was tot 3,17 m -NAP ingegraven en 

b: een pseudo-Grand-Pressigny-dolk. Deze kling (vnr. 
90-3176, zie fig. 15.38) is op ca. 60 cm ten noorden van 
graf 11, op 2,91 m -NAP, aangetroffen in Erosielaag 2. 
Hij is waarschijnlijk pas kort voor de ontdekking in 
tweeën gebroken; de verse breukvlakken lagen nog bij-
na tegen elkaar aan. De zijden zijn geretoucheerd.

 In Laat-EGK en Vroeg-KB zijn dergelijke dolken ge-
bruikelijke grafgiften. Een oorspronkelijke associatie met 
graf 11 is onwaarschijnlijk, omdat graf 11 nog afgedekt 
was met een schorsplaat. Slechts 3 m westelijker, hoger 
op de helling, lag graf 15, de kringgreppel met daarbin-
nen het (veronderstelde) geërodeerde centrale graf. 
Mogelijk is de kling uit dat graf gespoeld.

Fig. 15.37 – Mogelijke grafgift a.

Fig. 15.38 – Mogelijke grafgift b, in situ.
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Fig. 15.39 – Vuurkuil α, met een detail van verkoolde resten 
van Juncus spp.
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oversneed graf 9. Oorspronkelijk zal de kuil ca. 80 cm diep 
geweest zijn. De kuilvulling was gelaagd. Deze leverde 35 
scherven op (210 g), waarvan het merendeel niet te deter-
mineren is of uit SW/Pre-Drouwen stamt, naast totaal vier 
scherven van Pre-Drouwener pot 20, TRB-pot 47, EGK-
beker 19 en potbeker 105. Voorts bevatte de kuilvulling na-
tuur- en vuursteen, wat verbrande hazelnootdoppen en en-
kele verbrande en verweerde botfragmentjes, waaronder 
een snoekbotje. Al dit materiaal is als nederzettingsruis be-
schouwd en aangetroffen in het zand boven een komvor-
mige laag die bijna uitsluitend uit houtskool bestond 
(>1097 g). De houtskoollaag had een dikte van 3-13 cm en 
was bijna steeds door vuil zand in tweeën gedeeld. Naar de 
randen toe vingerden zowel het onderste als het bovenste 
niveau uit in maximaal twee laagjes. Grotere stukken ver-
koold hout staken radiaal schuin omhoog. Een steekproef 
van 192 houtskoolbrokjes bestond voornamelijk uit wilg 
(86,5%, het onderste niveau bestond zelfs geheel uit wilg), 
veel minder uit els (10%) en nauwelijks uit eik (2%, alleen 
in het onderste niveau) en hazelaar (1,5% alleen in het bo-
venste niveau). Van Amerongen vermeldde niet of in het 
houtskool verkoolde schimmeldraden aanwezig waren (ver-
gelijk vuurkuil β), wat op het gebruik van sprokkelhout zou 
wijzen. Ten minste 32 houtskoolbrokjes waren van dunne 
takken afkomstig. Ook zijn verkoolde boombladeren (els of 
wilg) en biezenknoppen of zeegroene rus (Juncus conglome-
ratus of J. inflexus, determinatie J.P. Pals) op twee plaatsen 
aangetroffen: in het bovenste niveau tegen de zuidoostelijke 

wand gedrukt en in het onderste niveau op de bodem in het 
zuidwestelijke deel. Zelfs de bloemknopjes en de niet-vol-
groeide zaden waren nog herkenbaar. Het vuur zal daarom 
ergens tussen juni en september gebrand hebben, tenzij het 
gedroogd materiaal betrof om het vuur aan te maken. On-
derin de kuil lagen ook onverkoolde stukken els, compleet 
met schors, en een niet te determineren reep schors van een 
vrij forse boom. Een stukje houtskool (wilg) is 14C-geda-
teerd op 3790±50 BP (UtC-1957).

Vuurkuil β (sp. 90-160; fig. 15.41)
Vanaf 2,80 m -NAP, onder Erosielaag 1A, tekende zich een 
ronde kuil scherp af. De doorsnede bedroeg 140 cm. Het 
diepste punt lag op 3,01 m -NAP. De kuil zal oorspronke-
lijk ca. 50 cm diep geweest zijn. Hij oversneed graf 4 en 
twee paalsporen (sp. 90-178 en sp. 90-183). Op het hoogste 
vlak was de kuil gevuld met bruingrijs zand. Vooral langs 
de randen waren op dat niveau al veel brokjes houtskool te 
zien.
De kuilbodem was afgedekt met een gemiddeld 5 cm dikke 
houtskoollaag (210 g). Naar de rand toe vingerde deze laag 
uit in maximaal drie dunnere laagjes. Een steekproef van 
70 houtskoolbrokjes bevatte vooral wilg (85%) en in min-
dere mate els (15%). Van slechts twee brokjes staat vast dat 
zij van takjes afkomstig zijn. Verkoolde schimmeldraden in 
alle houtskoolbrokjes bewijzen dat oud hout (sprokkelhout) 
als brandstof gebruikt is. Een brok houtskool (wilg) is 14C-
gedateerd op 3850±60 BP (UtC-1958).

Fig. 15.40 – Vuurkuil α, bovenaanzicht, profielen en detail.
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Behalve houtskool bevatte de kuilvulling twee niet nader 
toewijsbare scherven (18 g), wat vuur- en natuursteen en 
enkele verbrande en verweerde botfragmentjes van zoog-
dier en vis. Deze overige vondsten zijn als nederzettingsruis 
geïnterpreteerd.

“Onderin de kuil [vuurkuil α] is verder veel houtskoolgruis 
gevonden, wat duidt op een vuur ìn de kuil, en niet op het 
vullen van de kuil met resten van een elders gemaakt vuur” 
(Van Amerongen 1993, 5.2.2). In beide vuurkuilen zijn meer-
dere houtskoollaagjes geconstateerd. Als er al op verschil-
lende momenten een vuur heeft gebrand (wat niet per se 
hoeft), dan moet dat heel kort achter elkaar gebeurd zijn; er 
zijn immers geen aanwijzingen dat de kuilen opnieuw zijn 
uitgegraven. De aanwezigheid van houtskoolgruis juist on-
derin (althans bij vuurkuil α; in vuurkuil β kon het houts-
kool niet betrouwbaar in lagen gescheiden worden) duidt 
eerder op een eenmalig vuur. Daarvoor pleit ook dat de ver-
schillende houtskoollaagjes onderling goed vergelijkbaar 
zijn in houtsoorten en de verhoudingen daarbinnen. De ge-
laagdheid was vooral langs de kuilranden te vinden. Waar-
schijnlijk droogden de steile kuilwanden tijdens het bran-
den zo uit, dat regelmatig wat zand naar beneden viel, en in 
het geval van vuurkuil α zelfs incidenteel zoveel dat een 
groot deel van het houtskool erdoor werd afgedekt. Dit zou 
kunnen verklaren waarom bladeren, andere zachte plan-
tenresten en stukken hout in vuurkuil α niet geheel door het 
vuur verteerd zijn.

Dat behalve de vuurkuilen ook de palen γ-ε als onderdeel 
van het grafveld gezien worden, is terug te voeren op hun 
positie ten opzichte van elkaar en ten opzichte van graf 15 
(zie fig. 15.30). Paal γ stond 2,5 m ten noorden van paal δ. 
Paal ε bevond zich 4,5 m ten westen van paal δ. De drie pa-
len vormden een rechte hoek. Misschien was de positie van 
paal γ ten opzichte van paal δ toeval en is de eerste ten on-
rechte als onderdeel van het grafveld opgevoerd. Maar de 
positie van paal δ ten opzichte van ε leek zorgvuldig be-
paald te zijn. Zij stonden beide 0,75 m buiten de kringgrep-
pel van graf 15 en vormden over de vermoedelijke centrale 
grafkuil een oost-west gerichte lijn.
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Fig. 15.41 – Vuurkuil β.

Fig. 15.42 – paal γ.
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Paal γ (sp. 90-103; fig. 15.42, zie ook fig. 15.36)
Onder Erosielaag 2 bevond zich op 2,80 m -NAP een inge-
rotte paal met een diameter van 22 cm. De houtsoort was 
niet te determineren. De paal was geplaatst in een ronde 
kuil met een doorsnee van ca. 60 cm. Deze kuil oversneed 
het mogelijke graf I. Van de geheel vermolmde paal resteer-
de nog 6 cm. Tot hoe diep de kuil reikte, is onbekend.

Paal δ (sp. 90-151; fig. 15.43)
Een ingerotte paal met een doorsnede van 25 cm kwam on-
der Erosielaag 2 op 2,81 m -NAP aan het licht. De hout-
soort viel niet te bepalen. Het diepste punt bevond zich op 
2,93 m -NAP. Direct onder de paal tekende zich tot 2,94 m 
-NAP nog een zandige kuilvulling af. De paal was blijkbaar 
ingelaten in een zeer nauwe kuil.

Paal ε (sp. 90-114; fig. 15.44, zie ook fig. 15.15)
Direct onder de moderne bouwvoor, vanaf 2,70 m -NAP, 
was de ingerotte bovenkant van een zware eikenhouten 
paal met een diameter van ca. 50 cm zichtbaar. De paal was 
ontschorst en een deel van de buitenkant was aangekoold. 
De conisch ingekapte onderkant bevond zich op 3,20 m 
-NAP. De paal stond in een scherp afgetekende bruingrijze, 
ovale kuil van ca. 105 bij 85 cm met een gelaagde vulling. 
Als nederzettingsruis zijn hierin, naast houtskool en wat 
gecalcineerd (vis-) bot (Gehasse 1995, 108, tab. 6.22), zes 
scherfjes (11 g) aangetroffen. Behalve een AOC-scherf van 
EGK-beker 53 is dit aardewerk niet nader te determineren. 
Dit spoor oversneed graf 5 (zie fig. 15.15). Nadat bleek dat 
het hout te slecht was voor een dendrochronologische date-
ring, is van de buitenste 10 jaarringen een 14C-monster ge-
nomen. De datering is 3820±70 BP (UtC-1959).

15.6 Chronologische toewijzing

Voordat de resultaten van de eerste serie 14C-dateringen 
bekend waren, meende ik dat het grafveld gedurende SW/
Pre-Drouwen, en vanaf EGK tot in het begin van KB in 
gebruik was geweest. Voor enkele graven bleef aanvanke-
lijk, in afwachting van de 14C-dateringen, een toewijzing 

A

C

B

D

A

B

C

D

0 25cm

A

C

B

D

A B

C

D

0 25cm

Fig. 15.43 – Paal δ.

Fig. 15.44 – Paal ε. Doorsnede A-B toont de deels aangekoolde buitenkant.
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aan de Drouwener of Havelter TRB of het Laat-Neolithi-
cum open (Ten Anscher & Gehasse 1991, 123-125; Ten 
Anscher & Gehasse 1993, 36, 37 en 41). Op basis van de 
eerste 14C-dateringen, gekoppeld aan de omstandigheid 
dat veel graven niet geassocieerd zijn met (diagnostische) 
grafgiften, nam ik vervolgens aan dat in het grafveld ook in 
TRB, en vanaf EGK tot in Laat-KB begraven werd (zie 
Gehasse 1995, 64, 75 en 106). Maar een tweede serie 14C-
dateringen en een veel kritischer beoordeling van de oude 
dateringen hebben geleid tot gedeeltelijke heroverweging 
van deze toewijzingen. Om praktische redenen heb ik in dit 
boek de graven hernummerd.

De meeste 14C-dateringen (zie fig. 15.45) zijn AMS-metin-
gen die in 1992 in Utrecht zijn uitgevoerd. Veel van de be-
treffende monsters zijn genomen van zeer verweerde botten 
en gebitselementen, andere van skeletmateriaal dat op het 
oog redelijk bewaard was gebleven. De collageenopbrengst 

van zeer verweerd bot en van dentine uit zeer verweerde ge-
bitselementen was steeds maar 2%. De dateringen van die 
monsters zijn daarom van aanvang aan al als onbetrouw-
baar beschouwd.8 De op het oog redelijk geconserveerde 
botten en dito gebitselementen hadden een acceptabele col-
lageenopbrengst van ca. 20%. Daarom nam ik in eerste in-
stantie aan dat de dateringen van die monsters wel betrouw-
baar zouden zijn. De betekenis van de bijbehorende, zeer 
negatieve δ13C-waarden (hetgeen wijst op sterke humusver-
ontreinigingen) ontging mij destijds. In het kader van een 
pilot-onderzoek van J.N. Lanting en J. van der Plicht kon in 
2000 in Groningen een tweede serie monsters van enkele 
graven 14C-gedateerd worden. Ditmaal betrof het daterin-
gen van de carbonaatfractie van tandemail.

8 Mondelinge mededeling K. van der Borg, R.J. van de Graaff labora-
torium Utrecht, en diens brief d.d. 23.03.1992 aan J.A. Bakker.

UtC-1951  3210±120BP
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UtC-1949  3910±50BP

UtC-1942  3970±140BP

UtC-1937  3990±80BP
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UtC-1939  4390±80BP
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skeletelement E
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graf 11

skeletelement A

graf 14

graf 5

vuurkuil α
skeletelement D
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skeletelement D
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graf 4, indiv. 3
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Fig. 15.45 – Calibraties van 14C-dateringen (1 en 2 σ). De in lichtgrijs weergegeven dateringen worden niet betrouwbaar geacht.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

354

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN DEEL IV – HOOFDSTUK 15

355

Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 59, 77) stelden dat 
als gevolg van contaminatie alle Utrechtse grafvelddaterin-
gen veel te jong zijn. De door mij eerder aan SW en de 
TRB-Westgroep toegeschreven graven zouden volgens hen 
500-1000 14C-jaren ouder moeten zijn. De graven die ik in 
het Laat-Neolithicum had geplaatst, zouden 200-300 jaar 
ouder zijn. Daarentegen zijn volgens Lanting & Van der 
Plicht de nieuwe 14C-dateringen, van tandemail, wel be-
trouwbaar. Bij die dateringen is geen sprake van jongere 
vervuiling.
Het is twijfelachtig of werkelijk elke datering van een ver-
vuild dentine- of botmonster hetzij 500-1000, hetzij 200-
300 14C-jaren te jong moet zijn, zoals Lanting & Van der 
Plicht wilden. Het hurkgraf 9 (als graf 2 aangeduid in Ten 
Anscher & Gehasse 1991; 1993), waarvoor geen emaildate-
ring voorhanden is, zou dan een laat SW- of vroeg Pre-
Drouwener graf moeten zijn (Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 59). Dit acht ik op culturele gronden onwaar-
schijnlijk. Maar los van deze kanttekening is de conclusie 
onontkoombaar dat de dentine- en botmonsters over het 
algemeen vervuild zijn, zeker die van de SW-graven, waar-

schijnlijk ook de meeste van de laatneolithische graven, en 
tevens die van de ‘losse’ skeletelementen (scheenbeen A, 
opperarmbeen C en onderkaken D en E). De datering van 
het schors uit graf 11 zal eveneens wel te jong zijn, als ge-
volg van intrusie van jongere humaten (Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 77). In de onderstaande discussie over 
de periodisering van de graven zijn daarom alleen de date-
ringen van tandemail betrokken, ook al lijken mij de uit-
komsten van de botmonsters van graven 9, 10, 12 en 13 nog 
niet zo onwaarschijnlijk.
Er zijn op voorhand geen redenen de betrouwbaarheid van 
de Utrechtse 14C-dateringen van hout (van paal ε) en 
houtskool (behalve van vuurkuilen α-β ook van enkele 
haarden) in twijfel te trekken. De associaties zijn direct 
(paal) of zeer waarschijnlijk (houtskool uit de ‘houtskool-
koek’). Het ‘oud hout-effect’ bedraagt naar verwachting 
enkele tientallen jaren (monster van maximaal de buitenste 
10 jaarringen van eik en monsters van houtskool van wilg, 
een boomsoort die niet erg oud wordt). De 14C-dateringen 
van de tot het grafveld gerekende sporen spelen dus ook een 
rol in de onderstaande discussie. Figuur 15.45 geeft een 

Tabel 15.1 – De belangrijkste kenmerken van de graven. Bij dodenhouding: ‘opgetr.’ betekent licht opgetrokken benen.

graf 1
graf 2
graf 3
graf 4
– individu 1

– individu 2

– individu 3
– cluster 1
– cluster 2
– cluster 3
– cluster 4
– cluster 5
– overig gebit
– overig bot
graf 5

graf 6
graf 7
graf 8

graf 9

graf 10
graf 11
graf 12
graf 13
graf 14
graf 15
– greppel
– kuil

SW/Pre-Drouwen

Drouwener TRB

Laat-Neolithicum

periode/
graf

vaag
vaag
vaag
vaag

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

vaag

vaag
vaag
vaag

vaag

scherp
scherp
scherp
scherp
scherp

scherp
scherp

contour

wnw-ozo
wnw-ozo

n.v.t.

wnw-ozo

wnw-ozo

ozo-wnw
-
-
-
-
-
-
-

ozo-wnw

wnw-ozo
zo-nw

o-w/zo-nw?

nw-zo

zo-nw
nw-zo
w-o
w-o

-

-
-

oriëntatie

260x40
>175x87

75x70
230x100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

>150x50

>150x75
>95x40

?

210x120

175x115
115x90
215x140

115x(>)50
>115x90

diam. 275
diam. 90

kuil-
formaat
(in cm)

slecht
slecht
slecht

slecht

slecht

slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht

slecht
slecht
slecht

matig

matig
matig
matig
matig
matig

nvt
nvt

skelet-
conser-
vering 

wnw
wnw

?

wnw

wnw/zw

ozo/n
-
-
-
-
-
-
-

ozo/n

wnw/no
zo/n
o/z?

nw/no

zo/no
w/z
w/z
w/z

-

-
-

hoofd-/
blik-

richting

max.
diepte
-NAP

3,40
2,95
3,41
3,25

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

2,85

2,99
3,12
3,15

3,16

3,08
2,91
3,07
2,81
2,80

2,80
2,95

graf-
struc-
tuur

?
?
?
?
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
?

?
?
?

?

hout
hout
hout
hout
hout

?
?

dodenhouding

rug, gestrekt
rug, gestrekt
schedelbegraving?

linkerzijde, opgetr.

rechterzijde, opgetr.

rug/rechterzij, opgetr.
-
-
-
-
-
-
-
onbekend (rug?)

onbekend
onbekend
rug?

linkerzijde, gehurkt

rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt

-
-
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overzicht van alle dateringen van graven, losse skeletelemen-
ten en met het grafveld geassocieerde grondsporen, waarbij 
onderscheid gemaakt is tussen de onbetrouwbare en be-
trouwbare dateringen.

Chronologische toewijzingen op basis van alle gegevens
De voor een culturele toewijzing relevante variabelen van 
de (mogelijke) graven zijn in tabellen 15.1 en -2 samenge-
bracht. Als alleen gekeken wordt naar de zekere graven met 
een goed herkenbare dodenhouding, de graven 1, 2 en 4 en 
9-14, valt een grove tweedeling op:
– enerzijds gestrekte begravingen of begravingen met 

slechts licht opgetrokken benen, zonder uitzondering 
slecht geconserveerd, slechts sporadisch met bijgaven, in 
grafkuilen die zich vaag aftekenden en waarvan de ho-
mogene kuilvullingen geen aanwijzingen verschaften 
voor een houtconstructie in de kuilen;

– anderzijds veel beter geconserveerde begravingen met 
sterker opgetrokken knieën (hurkhouding), regelmatig 
met bijgaven, en, met uitzondering van graf 9, in graf-
kuilen met goed herkenbare kuilinsteken en vaak gelaag-

de kuilvullingen, waarin ook houtresten bewaard geble-
ven zijn.

Alleen de eerste categorie bezit betrouwbare 14C-daterin-
gen die deze groep in de SW-periode en in vroeg Pre-Drou-
wen dateren. Dit is geheel in overeenstemming met de ver-
wachting op grond van SW-begravingen elders, die goede 
parallellen bieden voor deze graven van P14.
De tweede categorie bezit vanwege de diagnostische bijgave 
uit graf 10, de 1d-beker, zonder twijfel een EGK-compo-
nent. Ook de knots van graf 12 en de vuurstenen mesjes van 
graf 14 passen moeiteloos in een laatneolithische context. 
Graf 15 dat vanwege zijn aard (kringgreppel) niet ouder 
dan laatneolithisch kan zijn, hoort eveneens bij deze jong-
ste groep.

Graf 9 heeft kenmerken van zowel de oudste groep (vage 
kuilcontour, homogene vulling, geen aanwijzingen voor 
hout) als de jongste groep (relatief goed geconserveerd en 
hurkhouding). Dat dit graf een geval apart is, blijkt tevens 
uit de afwijkende dodenhouding; in hurkhouding op de lin-

?
?
?

vrouw?

?

(man)
-
-
-
-
-
-
-
?

?
?

man?

man

vrouw
man
man

man(?)
man

-
-

geslacht leeftijd

jongvolw.
18-25
7-18

18-25

18-25

18-35
<25

12-18
2-9/12-18

?
?

18-25
?

6-10

35-45
12-18
volw.

25-35

25-30
25-35
40-45
30-40
35-45

-
-

lengte

?
160
?

>160

>145

170
-
-
-
-
-
-
-
?

?
?
?

165

160
165

175-180
170
170

-
-

pathologie

?
gebit gaaf
gebit gaaf

gebit gaaf

gebit gaaf

gebit gaaf
gebit gaaf
gebit gaaf
gebit gaaf

?
gebit gaaf
gebit gaaf

?
gebit gaaf

gebit gaaf
gebit gaaf

?

gebreken

gebreken
gebit gaaf
gebreken
gebit gaaf
gebreken

-
-

bijgaven

-
-
-

-

-

hoofdtooi (en pijlpunt? gewei?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TRB-kom 68?

1d-beker (EGK-beker 5)
-
taxushouten knots
-
vuurstenen werktuigen

-
pseudo-Grand-Pressigny-dolk?

3990
4170
5380

4370
4970
4390
5030
3990

5330

3760
5200
3970

4500

3910
3640
4040
3870
3740

±
±
±

±
±
±
±
±
-
-
±
-
-
-
-
±
±
±
-
-

±

±
±
±
±
±

-
-

80
80
120

90/
40
80/
40
80

80

70/
60
140

50

50
100
70
60
50

14C (BP)

graf 1
graf 2
graf 3
graf 4
– individu 1

– individu 2

– individu 3
– cluster 1
– cluster 2
– cluster 3
– cluster 4
– cluster 5
– overig gebit
– overig bot
graf 5

graf 6
graf 7
graf 8

graf 9

graf 10
graf 11
graf 12
graf 13
graf 14
graf 15
– greppel
– kuil

SW/Pre-Drouwen

Drouwener TRB

Laat-Neolithicum

periode/
graf

(Tabel 15.1 – vervolg) De vet gedrukte 14C-dateringen zijn betrouwbaar geacht.
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kerzijde in plaats van op de rechterzijde zoals bij de andere 
hurkbegravingen.9

Tabel 15.1 maakt duidelijk dat de variabelen kuildiepte, 
kuilformaat en oriëntatie niet doorslaggevend zijn voor een 
toewijzing aan een periode. Wel is het zo dat de grafkuilen 
van de oudste groep over het algemeen dieper waren inge-
graven dan die van de jongste groep. Dit is goed te begrij-
pen. De gemiddelde grondwaterstand was in het Laat-Ne-
olithicum hoger dan in het Vroeg-Neolithicum. Ook graf 9 
behoort tot de diep ingegraven sporen, en sluit in dit op-
zicht beter aan op de oudere graven dan op de jongere.

Deze eerste observaties pleiten ervoor dat de geconstateer-
de verschillen in conservering tussen de twee categorieën 
terug te voeren zijn op grote verschillen in ouderdom (hoe 
ouder, hoe slechter bewaard), en niet bijvoorbeeld op de 
diepteligging van de menselijke resten (hoe dieper gelegen, 
hoe beter bewaard) of op andere extrinsieke variabelen (zie 
ook paragraaf 15.7.2 en noot 10).

Uit het bovenstaande volgt dat de slecht geconserveerde 
graven 3 en 5-8 waarvan de dodenhouding niet betrouw-
baar te bepalen viel en die ook geen overige diagnostische 
kenmerken bezitten, gerekend kunnen worden tot de eerste 
categorie, de SW/Pre-Drouwengroep (en daarbinnen eerder 
tot SW dan Pre-Drouwener TRB). De dateringen van tand-
email, die zowel graf 3 als graf 5 in de SW-periode plaatsen, 
ondersteunen dit. De mogelijke graven I-VI zijn eveneens 
aan de oudste categorie toe te wijzen vanwege de vage be-
grenzingen en de uitgesproken slechte conserveringstoe-
stand van het bot (voor zover nog behouden).

De tot het grafveld gerekende vuurkuilen en palen daaren-
tegen behoren tot de laatneolithische component op grond 
van hun goed herkenbare insteken, gelaagde vulling en de 
aanwezigheid van hout. Bovendien lijkt het fenomeen vuur-
kuil (een bijzondere groep binnen de rituele kuilen) blij-
kens aanwijzingen elders niet ouder dan EGK te zijn (zie 
paragraaf 15.10.4). Ook de bijbehorende 14C-dateringen 
wijzen op een laatneolithische ouderdom.

9 Een tandemaildatering van graf 9 was niet mogelijk, omdat de schedel 
van dit graf (en ook die van graf 10) rond 1995 verdwenen was uit het 

Tabel 15.2 – De belangrijkste kenmerken van de mogelijke graven, de tot het grafveld gerekende grondsporen, de losse skeletelemen-
ten (exclusief elementen B en E, die niet tot het grafveld behoren) en de mogelijke grafgiften. De vet gedrukte 14C-dateringen zijn 
betrouwbaar geacht.

2,85
2,83
2,83
3,15
2,86
2,98

max.
diepte
-NAP

3,17
3,01

>2,80
2,93
3,20

kuil-
formaat
(in cm)

>112x45
>90x60
215x105
160x95
220x100
220x220

diam. 130
diam. 140
diam. 22
diam. 25
diam. 50

contour

vaag
vaag
vaag
vaag
vaag
vaag

scherp
scherp
scherp
scherp
scherp

-
-
-

-

-

-

(scheenbeen)
(opperarmbeen)
(onderkaak)

(schedeldak)

(TRB-kom 68)

(pseudo-GP-dolk)

conservering

slecht
slecht

lijksilhouet?
lijksilhouet?

-
-

-
-
-
-
-

matig
matig
matig

matig

-

-

oriëntatie

nw-zo?
zo-nw?

n-z?
n-z?

ozo-wnw
wnw-ozo

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

hoofd-
richting

nw?
?
n?

n? / z?
?
?

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

SW/Pre-Drouwen
mogelijke graven:

periode/
structuur/element

Laat-Neolithicum
grondsporen:

mogelijk graf I
mogelijk graf II
mogelijk graf III
mogelijk graf IV
mogelijk graf V
mogelijk graf VI

vuurkuil α
vuurkuil β
paal γ
paal δ
paal ε

skeletelement A
skeletelement C
skeletelement D

skeletelement F

mogelijke grafgift a

mogelijke grafgift b

SW/Pre-Drouwen

ongedateerd

Drouwener TRB

Laat-Neolithicum

losse skeletelementen en mogelijke bijgiften:

-
-
-
-

3790
3850

3820

±
±
-
-
±

50
60

70

3680
3210
3830
3810

±
±
±
±

-

-

-

50
120
50/
50

14C (BP)

voormalige IPP-depot aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. 
Pas in het najaar van 2011 zijn beide weer tevoorschijn gekomen.
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Van de losse skeletelementen die mogelijk uit graven af-
komstig zijn, behoren scheenbeen A, opperarmbeen C en 
onderkaak D waarschijnlijk ook tot de jongste periode, om-
dat op P14 bot uit de SW-periode over het algemeen in zo 
slechte staat was dat het niet meer als los skeletelement te 
bergen viel. Een uitzondering hierop kunnen schedels zijn. 
Een schedeldak kan langzamer vergaan dan pijpbeenderen 
of het bekken. Schedelfragmenten F kunnen dus of uit het 
Laat-Neolithicum, of eventueel nog uit de periode SW t/m 
TRB stammen.
De als ruis opgevatte vondsten (die ik verder laat voor wat 
ze zijn) weerspreken de boven beargumenteerde onderver-
deling niet. Ook de oversnijdingen zijn hier goed mee te rij-
men. Graf 3 (het oudst gedateerde graf) en mogelijk graf V 
oversneden de relatief vroege SW-kuil 1. Graf 2 werd over-
sneden door graf 11 en graf 15; graf 4 door een SW/Pre-
Drouwener paalkuil en later door vuurkuil β; graf 5 door 
paal ε; en mogelijk graf V door paalkuil γ. Graf 9 zal waar-
schijnlijk aanzienlijk ouder geweest zijn dan graf 14 en 
vuurkuil α, die er boven lagen, en die zonder twijfel laat-
neolithisch zijn. De geringe oversnijding van graf 10 door 
graf 11 daarentegen suggereert een bewuste relatie tussen 
beide graven; een argument voor globale gelijktijdigheid.

In tabellen 15.1 en -2 zijn de toewijzingen aan perioden 
verwerkt. In de volgende paragrafen wordt deze onderver-
deling gevolgd bij de bespreking van de graven en bijbeho-
rende sporen per periode.

15.7 Het SW/Pre-Drouwener grafveld

15.7.1 Grafveld en graftypen

Figuur 15.46 toont de zekere en mogelijke graven die aan 
SW/Pre-Drouwen zijn toegewezen. Op mogelijk graf VI/
graf 8 na lagen de graven dicht bij elkaar, in een gebied van 
ca. 10 bij 15 m. Het is twijfelachtig of het grafveld compleet 
is. Het grafveld kan zich buiten de opgravingsputten verder 
oostelijk hebben uitgestrekt, maar daar zullen de eventuele 
graven als gevolg van erosie geheel verdwenen zijn. Het-
zelfde geldt voor ondiepe graven binnen het onderzochte 
terrein. Misschien zijn schedelfragmenten F uit zo’n on-
diep graf gespoeld.
De prominente ligging, op het eerste hogere terreingedeelte 
vanaf de rivier, lijkt een bewuste keuze geweest te zijn. Het 
grafveld zou als ‘territorial marker’ gediend kunnen heb-
ben, als de graven boven de grond herkenbaar waren. Wel 
moet men bedenken dat het SW-grafveld oorspronkelijk 
niet heel dicht bij de Vecht lag, maar vele tientallen meters 
westelijk ervan (de rivier heeft zich immers later verlegd, 
zie paragraaf 13.2).
Aangetroffen zijn vijf zekere individuele graven (graven 2, 
5 t/m 7), een (dubbele?) schedelbegraving (graf 3, zie ook 
paragraaf 21.4 voor heel misschien nog een schedelbegra-
ving) en één of twee collectieve graven (behalve graf 4 mo-
gelijk ook graf 1, met zijn voor één dode wel erg grote graf-
kuil). Bij mogelijke graven I-III lijkt het om individuele 
graven te gaan. Mogelijk graf IV zou eventueel een ‘verti-

cale’ variant geweest kunnen zijn van een dubbelgraf (bo-
ven elkaar in plaats van naast elkaar, zie ook paragraaf 
15.7.4). In het geval van mogelijk graf V is vanwege het gro-
te kuilformaat aan geheel vergane collectieve begravingen 
te denken. Mogelijk graf VI blijft een lastig geval. Het kan 
de grafkuil geweest zijn van graf 8 (dat dan een individuele 
begraving zou zijn), al zag het daar in het veld niet naar uit. 
Zou het een latere grafkuil zijn, boven graf 8, dan betreft 
het een ‘verticaal’ dubbelgraf.
De meeste graven zijn westnoordwest-oostzuidoost gericht. 
Hetzelfde geldt eveneens voor mogelijke graven I, V en VI, 
terwijl mogelijk graf II, met een zuidoost-noordwestelijke 
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Fig. 15.46 – Het SW/Pre-Drowener grafveld.
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oriëntatie, hier redelijk bij aansluit. Mogelijke graven III en 
IV zijn echter noord-zuid georiënteerd. Dat kan als een ar-
gument tegen hun duiding als mogelijk graf worden inge-
bracht, maar deze richting komt bij SW-graven elders even-
eens wel voor. Wellicht is deze afwijkende oriëntatie terug 
te voeren op een verschil in ouderdom.
De afwezigheid van oversnijdingen binnen deze groep of 
juist de aanwijzingen voor latere begravingen in of op oude 
kuilen (graven 1 en 4, misschien ook mogelijk graf VI) ma-
ken waarschijnlijk dat SW/Pre-Drouwener graven boven-
gronds herkenbaar waren, door een heuveltje of op andere 
wijze.
Van een grafveldstructuur die gebaseerd is op een lengte-as 
(zoals bij de grafveldjes Swifterbant-S2 en -S22) is geen 
sprake. Men kan weliswaar een onderlinge uitlijning veron-
derstellen voor graf 1, mogelijk graf V en graf 2, of voor de 
graven 7, 4, 3, 2 en mogelijk graf III, of voor graf 5, moge-
lijk graf III, graf 6 en mogelijk graf IV, of voor graf 2 en 
mogelijke graven I en II, maar erg overtuigend lijkt dit al-
lemaal niet en een algemeen leidend indelingsprincipe valt 
niet te herkennen. Een plaats binnen het grafveldje lijkt be-
langrijker geweest te zijn dan de positie ten opzichte van 
andere graven.

Zoals gezegd is het onduidelijk of graf 8, op ongeveer 50 m 
afstand ten noordwesten van het grafveldje aan de Vechtoe-
ver, een geïsoleerde begraving is geweest (of een geïsoleerde 
dubbelbegraving met mogelijk graf VI). Het noordelijk aan-
grenzende terrein is niet opgegraven. Daar is voldoende 
ruimte aanwezig voor een tweede SW/Pre-Drouwener graf-
veld.

15.7.2 Tijdsdiepte en nadere datering

Hierboven is de mogelijkheid van een fasering binnen het 
grafveldje aangestipt door de suggestie van een (oudere) 
fase met noord-zuid gerichte begravingen, maar omdat het 
daarbij niet om zekere graven gaat, heeft verder speculatie 
hierover weinig zin.
Voor de uiteenlopende conserveringstoestanden binnen 
het SW-grafveldje zijn meer verklaringen dan alleen ver-
schillen in ouderdom te geven. Ook intrinsieke variabelen 
zoals leeftijd (de slechtst bewaarde begravingen zijn van 
kinderen), geslacht en gezondheid kunnen een rol gespeeld 
hebben.10

Welk samenspel van intrinsieke en extrinsieke variabelen 
bepalend geweest is voor de variatie in conservering is ech-
ter niet te achterhalen.
Althans enkele elementen van het SW-grafveld, graf 3 en 
mogelijk graf V, hebben een terminus ante quem in de vorm 
van SW-kuil 1, die op grond van de aardewerkinhoud (veel 
plantaardig gemagerde scherven) in SW2 te dateren is (zie 
ook paragrafen 16.2 en 20.4). Verdere aanwijzingen voor 
een nadere datering en voor enige tijdsdiepte binnen het 
grafveld verschaffen de 14C-dateringen van tandemail (graf 
3, individuen 1 en 2 en cluster 3 uit graf 4 en graf 5) en de 
aanwijzingen voor jongere begravingen in oudere kuilen 
(graf 1 en graf 4). Het ziet er naar uit dat in graf 4, met een 
oudste 14C-datering van 5330±80 BP (cluster 3) en een 
jongste van 4970±40 BP (individu 1), gedurende enkele 
eeuwen steeds opnieuw begraven is.11

Of het gebruik van het grafveld zich beperkt heeft tot SW2 
en grofweg de eerste helft van Pre-Drouwen, de periode 
waarop de 14C-dateringen wijzen, is niet te bewijzen omdat 
de meeste graven niet betrouwbaar 14C-gedateerd zijn. De 
SW/Pre-Drouwener bewoning op P14 omvat een zo lange 
tijdspanne, dat het moeilijk voor te stellen is dat dit alle 
toenmalige begravingen op de zandkop zouden zijn. Om-
dat de SW-bewoning op P14 waarschijnlijk al eeuwen ou-
der is dan de oudst gedateerde graven, zijn in de directe 
omgeving ook oudere graven te verwachten. Vanwege het 
permanente karakter van de jongste SW/Pre-Drouwener 
bewoning op P14 (zie paragraaf 20.6) zullen er ook jongere 
graven zijn geweest. Misschien lagen deze nabij (het onge-
dateerde) graf 8 of in een grafveldje elders op de zandrug 
van Schokland.

15.7.3 Grafveldpopulatie

Er zijn minimaal 14 SW/Pre-Drouwener begravingen (uit-
gaande van een dubbele schedelbegraving in graf 3, het mi-
nimumaantal van zes individuen in graf 4, en inclusief graf 
8). Het oorspronkelijke aantal begravingen is niet vast te 
stellen omdat de oostelijke begrenzing van het grafveld on-
bekend is en omdat naar verwachting graven door erosie 
opgeruimd zijn. Verder is te verwachten dat van sommige 
doden in niet-geërodeerde grafkuilen zelfs geen gebitsele-
menten of grondverkleuringen meer over zijn (bijvoorbeeld 
in graf 1 en in mogelijk graf V). Dit kan het gevolg zijn van 
natuurlijke processen, maar mogelijk ook deels van cultu-

10 Zulke intrinsieke variabelen bepalen in sterke mate de porositeit van 
het bot en daarmee de tijdsduur die de afbraak van het skelet zal ver-
gen (Boddington, Garland & Janaway 1987, 4; Henderson 1987, 
44-45). De conserveringsgraad van min of meer gelijktijdige skeletten 
op korte onderlinge afstand kan, blijkens onderzoek aan recente inhu-
maties, aanzienlijk uiteenlopen. Deze is behalve van intrinsieke vari-
abelen ook afhankelijk van extrinsieke variabelen zoals grondwater-
stand, grondwaterstromen, bodemtype, bodemchemie (vochtigheids- en 
zuurgraad), temperatuur, mate van doorluchting, lokale flora en fau-
na, mate van bioturbatie, en de wijze van begraven – primair of se-
cundair (bijvoorbeeld na ontvlezing), de diepteligging, en wel of geen 
kist. Ook het soort kleding, het type kist en de houtsoort ervan kunnen 
een rol spelen (Henderson 1987, 45-53; Mant 1987, 66-72). Het is 

een punt van discussie of hout en schors gunstig kunnen zijn voor de 
conservering van skeletten. Volgens Henderson (1987, 51) zou de 
aanwezigheid van een doodskist weliswaar het ontbindingsproces ver-
snellen, maar hij stelde: “in general it is likely that for the greater part 
of the duration of a burial it is not a significant factor in preservation”. 
Op P14 is geen sprake van doodskisten en bovendien is het niet uitge-
sloten dat op de langere termijn de aanwezigheid van bijvoorbeeld hout 
dat rijk is aan tannine (eik), juist gunstig kan zijn voor de conserve-
ring.

11 Dat Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 27) dit oudste grafveldje 
van P14 aan Laat-SW (in mijn termen Pre-Drouwen) toeschreven, 
moet wel een vergissing zijn, want zij gingen er juist nadrukkelijk niet 
van uit dat emaildateringen eeuwen te oud kunnen zijn (ibidem, 59).
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rele processen zoals (eventuele) uitruimpraktijken in col-
lectieve graven. Berekeningen betreffende de groepsgroot-
te zijn dan ook weinig zinvol.
Betrouwbare geslachtsdiagnoses waren vanwege de slechte 
conserveringstoestand niet mogelijk, al zou individu 1 in 
graf 4 een vrouw, en de dode in graf 8 een man kunnen zijn 
geweest. Vermoedelijk zijn beide geslachten vertegenwoor-
digd. In het grafveld zijn in elk geval een jong kind, pubers, 
jong-volwassenen en volwassenen aangetoond. De dode in 
graf 6 was met 35-45 jaar relatief oud geworden, maar de 
meesten waren al voor hun 25e levensjaar gestorven. Ook 
als men uitgaat van een relatief groot aandeel van ‘zacht’ 
voedsel in het voedselpakket, zoals vis, waardoor de werke-
lijke sterfteleeftijd wat hoger kan hebben gelegen dan de 
leeftijdschattingen op basis van gebitsslijtage aangeven, 
was de levensverwachting blijkbaar zeer laag.
Uitgaande van de vier gevallen waarbij de lengte kon wor-
den geschat, werden volwassen 160-170 cm lang.
De slechte conservering van de skeletten maakte het ook 
heel lastig om een indruk te krijgen van de algemene ge-
zondheidstoestand van de SW/Pre-Drouwener populatie. 
De observaties beperkten zich tot de gebitselementen waar-
aan geen pathologieën zijn opgemerkt. Dat zegt niet al te 
veel omdat slechts bij uitzondering min of meer complete 
gebitten bewaard gebleven waren.

15.7.4 Culturele context

Het SW/Pre-Drouwener grafveldje van P14 bezit de voor 
SW gebruikelijke kenmerken. De gestrekte begraving op de 
rug is ook de meest voorkomende dodenhouding in min of 
meer contemporaine grafveldjes in de nabije omgeving. Die 
zijn in de Noordoostpolder aangetroffen op de rivierduin-
vindplaats Urk-E4 (een mogelijk incompleet grafveld met 
minimaal 10 personen) en in Oostelijk Flevoland op de ri-
vierduinvindplaatsen Swifterbant-S11, -S21, -S22 (res-
pectievelijk twee, zeven en zes graven) en de oeverwalvind-
plaats Swifterbant-S2 (negen graven).12 De dodenhouding 
van het slecht geconserveerde skelet 1 van Urk-E4 is niet 
duidelijk: of in hurkhouding op de rechterzijde, of “op de 
rug in een kleermakerspositie met opgetrokken knieën” 
(Peters & Peeters 2001, 49-50). Het is te vroeg om op basis 
van dit onbetrouwbaar gedateerde graf te veronderstellen 
dat in laat SW2 of in Pre-Drouwen hurkbegravingen voor-
komen.13 Maar uitgesloten is dat niet. Te Ypenburg-Loca-
tie 4 zijn hurkbegravingen van de Hazendonk-3-groep aan-
getoond die gelijktijdig zijn met Pre-Drouwen (Baetsen 
2008).

Terwijl meestal enkelvoudige SW-inhumaties worden aan-
getroffen, wijzen dubbelgraven op Urk-E4 (graf 3 met ske-
let 4 deels over skelet 5), Swifterbant-S22 (graf VII en (als 
jongste bijzetting?) graf VIII) en waarschijnlijk ook Swif-
terbant-S2 (graf V precies boven graf VI) op een alternatief 
gebruik: latere bijzettingen in een bestaande grafkuil, zoals 
op P14 in graf 4, mogelijk ook in graf 1 en bij graf 8 met 
mogelijk graf VI het geval was. De beste parallel voor graf 4 
van P14 vormt een grafkuil van Urk-E4 (graf 4). Die bevat-
te de resten van minimaal twee volwassenen en een kind, 
en aanwijzingen voor verplaatsing van skeletdelen (delen 
van een ribbenkast in buikligging). Ook uit zuidelijker stre-
ken is een voorbeeld van herhaaldelijke begraving uit SW-
context bekend. Het betreft het graf van Buren-Zoelen 
(ook wel aangeduid als Zoelen-Beldert), met een bijzetting 
van een incompleet vrouwenskelet waarvan de delen niet in 
anatomisch verband lagen, boven een dubbelgraf van een 
kind en een vrouw (Hogestijn & Lauwerier 1992, 108; 
Hulst e.a. 1993, 69; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
59). Meervoudige, niet strikt gelijktijdige begravingen zijn 
ook enkele malen aangetoond in het grafveld van Ypen-
burg-Locatie 4 en eenmaal (graf 1) te Schipluiden-Harna-
schpolder (Smits & Louwe Kooijmans 2006, 93-95, fig. 
5.1, 5.2). Beide behoren tot de Hazendonk-3-groep, en zijn 
jonger dan de eerder genoemde SW-voorbeelden. Graf S2-
8/S2-44 van Ypenburg-Locatie 4 bevatte zelfs de resten 
van vier personen waarbij de oudere skeletten als gevolg 
van de latere bijzettingen verschoven waren (Baetsen 2008, 
140-141).
De gewoonte om doden in een gezamenlijk graf te begra-
ven, ongetwijfeld als uiting van gemeenschaps- of verwant-
schapsrelaties, is in onze streken dus al eeuwen voor het 
verschijnen van de collectieve begravingen in hunebedden 
gangbaar.

Schedelbegravingen zoals op P14 zijn bekend van Swifter-
bant-S22 (graf I) en onder voorbehoud van Urk-E4 (skelet-
ten 2 en 6 die mogelijk toch van verstoorde graven afkom-
stig zouden kunnen zijn; zie Peters & Peeters 2001, 57, 60). 
Dit is een bijzondere vorm van een deelbegraving. Ook de 
hoogste begraving van het graf van Buren-Zoelen is een 
deelbegraving. Deelbegravingen kunnen wijzen op een do-
denritueel waarbij de stoffelijke resten eerst langdurig bo-
vengronds verbleven. Wellicht heeft hierbij ook vuur een rol 
gespeeld (enkele botten van Swifterbant-S23, graf XII – 
waarvan het overigens niet duidelijk is of het een deelbegra-
ving betreft – leken gecalcineerd te zijn). Het is ook moge-
lijk dat deelbegravingen niet terug te voeren zijn op een 
andere dodenbehandeling, maar dat het om herbegravin-

12 Voor Urk-E4 zie D’Hollosy & Kerkhoven 1999; Peters & Peeters 
2001; voor de graven en losse skeletdelen nabij Swifterbant zie Mei-
klejohn & Constandse-Westerman 1978; Constandse-Westerman & 
Meiklejohn 1979. Tegenwoordig wordt het ene graf van Swifterbant-
S23 ook tot het grafveldje van S22 gerekend, waarmee het aantal op 
zeven in plaats van zes graven komt (Devriendt 2008, 391). Dat het 
op deze vindplaatsen om SW-graven gaat, was gezien de context 
hoogst waarschijnlijk, maar lange tijd niet bewezen bij gebrek aan di-
recte, betrouwbare dateringen van skeletmateriaal (zie Lanting & 

Van der Plicht 1999/2000, 26-27; Peters & Peeters 2001, 113-114). 
Inmiddels zijn monsters van tandemail van de skeletten van S21 en 
S22 14C-gedateerd en is het zeker dat het daar om SW-graven gaat 
(mondelinge mededeling D.C.M. Raemaekers).

13 Van skelet 1 is bot gedateerd dat een veel te jonge datering opgeleverd 
heeft (GrA-16825: 4150±50 BP, zie Peters & Peeters 2001, 113-114, 
tab. 54). Een emaildatering van dit skelet en van de overige (deel-) 
begravingen van het grafveld van Urk-E4 is gewenst.
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gen gaat van delen van skeletten die plaats moesten maken 
voor jongere begravingen – de hoogste begraving van Bu-
ren-Zoelen zou dan dus het oudste skelet kunnen betreffen. 
Het is in dit licht misschien geen toeval dat de schedelbe-
gravingen van Swifterbant-S22 en P14 nabij grafkuilen met 
meerdere begravingen aangetroffen zijn. Ook schedel 2 van 
Urk-E4 bevond zich dicht bij een dubbelgraf, maar schedel 
6 van Urk-E4 leek geïsoleerd te liggen.

De enkelvoudige begravingen gestrekt op de rug, de meer-
voudige begravingen en de deelbegravingen van SW zijn te 
beschouwen als de voortzettingen van een graftraditie die 
in Noordwest-Europa tot in het Mesolithicum teruggaat.14 
Ook het voorkomen van menselijke botten die niet aan gra-
ven te verbinden zijn, maar ‘los’ tussen nederzettingsresten 
aangetroffen worden, is een algemeen en blijkbaar structu-
reel verschijnsel op mesolithische en vroegneolithische vind-
plaatsen, en ook in latere perioden.15 Welke betekenis hier-
aan gehecht moet worden, is onduidelijk. Mogelijk wijst het 
fenomeen op een alternatieve dodenbehandeling, zoals bij-
zettingen in de open lucht die niet (altijd) het voorstadium 
vormden van een uiteindelijk graf in de grond, of op ontvle-
zingsrituelen. Misschien is het een aanwijzing voor kanni-
balisme of gaat het om resten van mensen die niet tot de 
eigen groep behoorden of die om een andere reden niet ter 
aarde besteld zijn.16 Het verschijnsel kan voor wat betreft 
het Vroeg- en Midden-Neolithicum ook deels terug te voe-
ren zijn op het opgraven of uitruimen van eerdere begravin-
gen.

De oriëntatie van SW-graven wisselt nogal. Op Swifter-
bant-S2 zijn alle graven noordwest-zuidoost gericht, met 
het hoofd in het noordwesten, en op Swifterbant-S22 oost-
west met het hoofd in het oosten. Op de overige vindplaat-
sen bij Swifterbant varieert de oriëntatie en zijn als richtin-
gen ook west-oost met het hoofd in het westen, zuidwest-
noordoost met het hoofd in het zuidwesten en zuid-noord, 
met hoofd in noorden of zuiden gedocumenteerd. Op Urk-
E4 en op P14 is een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie ge-
bruikelijk, met afwijkingen van 20 graden, met het hoofd in 
het noordwesten of het zuidoosten. Of de verschillende ori-
entaties een chronologische betekenis hebben, is onbekend 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 27). Het is zeker niet 
uit te sluiten dat binnen hetzelfde SW-grafveld min of meer 
gelijktijdige graven verschillende oriëntaties kunnen heb-
ben, zoals blijkens het grafveld van Ypenburg-Locatie 4 la-
ter ook het geval is in de Hazendonk-3-groep (Baetsen 
2008).
Terwijl de graven in Swifterbant-S2 en -S22 op elkaar zijn 
uitgelijnd (wat als een aanwijzing voor een geringere tijds-

diepte opgevat zou kunnen worden), zijn de graven op 
Swifterbant-S21, Urk-E4 en P14 (en ook bijvoorbeeld in 
Ypenburg) los gegroepeerd.

Behalve vlakgrafveldjes komen ogenschijnlijk geïsoleerde 
begravingen voor, zoals graf 8 (als mogelijk graf VI de bij-
behorende grafkuil is) op P14 en een kindergraf op de oe-
verwalvindplaats Swifterbant-S4 (Raemaekers e.a. 2005, 
126; Raemaekers, Molthof & Smits 2007, 536, 538-539, 
fig. 5b, 8).

De aanwezigheid van mannen en vrouwen is zeker of (voor 
Urk-E4 en P14) waarschijnlijk, terwijl in alle genoemde 
grafveldjes zowel volwassenen als kinderen begraven zijn. 
Van een geslachts- of leeftijdsgebonden dodenbehandeling 
in SW is, voor zover archeologisch waarneembaar, geen 
sprake geweest. De gemiddelde lichaamslengte van 160-
170 cm voor volwassen op P14 is ook voor de andere graf-
veldpopulaties normaal. Vanwege de slechte conserverings-
toestand van het skeletmateriaal van P14 en dat van de ri-
vierduinvindplaatsen bij Swifterbant en op Urk-E4, heeft 
het vergelijken van de pathologieën in de verschillende 
grafveldpopulaties weinig zin. Meestal beperken dergelijke 
observaties zich noodgedwongen tot eventuele gebreken 
aan het gebit. Deze zijn op P14 niet, en elders bij een min-
derheid opgemerkt, terwijl in het relatief beter geconser-
veerde skeletmateriaal van Swifterbant-S2 voorts enkele 
aanwijzingen voor pathologieën aan het botskelet zijn ge-
constateerd. Het gebrek aan aanwijzingen op P14 betekent 
niet dat men hier relatief gezonder was. Het tegendeel lijkt 
waar te zijn: het grafveld van P14 valt op door de gemiddeld 
jonge leeftijd bij overlijden. De doden van Urk-E4 en Swif-
terbant zijn gemiddeld 5 tot 10 jaar ouder geworden.

Evenals op P14 zijn bijgaven elders zeldzaam en eerder aan 
te merken als onderdelen van de dracht dan als grafgiften 
in de eigenlijke zin. De hoofdtooi van individu 3 in graf 4 
van P14, de hoofdketting met doorboorde dierentanden 
(mogelijk zwijn en hert), heeft bijvoorbeeld parallellen in 
hoofdkettingen van barnsteen op Urk-E4 (graf 2) en op 
Swifterbant-S2 (in mannengraf IX; de kralen en hangers 
bij hoofd en nek in vrouwengraf V kunnen ook duiden op 
een halsketting). Hangers komen eveneens voor (Swifter-
bant-S2, graf IX: een doorboorde platte steen bij het oor en 
een doorboorde zwijnentand op de borst; Swifterbant-S22, 
graf I: een doorboorde hanger van git).17 In de dracht kun-
nen zich dus wel verschillen in maatschappelijke status ma-
nifesteren, maar in het grafritueel lijken die nauwelijks een 
rol gespeeld te hebben (zie ook Louwe Kooijmans 2005a, 
264). De graven met kralen en hangers wijken verder niet 

14 Zie bijvoorbeeld Smits & Louwe Kooijmans 2001a, 431-433; Smits 
& Louwe Kooijmans 2001b, 489-491.

15 Zie bijvoorbeeld Meiklejohn & Constandse-Westerman 1978, 87-88; 
Gehasse 1995, 156; Smits & Louwe Kooijmans 2001a, 430-431; 
Smits & Louwe Kooijmans 2001b, 488-489; Buitenhuis 2001, 144-
145, 160-162. Zie ook bijlage O: J78 en J97.

16 Zie bijvoorbeeld Meiklejohn & Constandse Westerman 1978, 88 
2001a, 429; Smits & Louwe Kooijmans 2001b, 489. Er zijn overi-

gens op de losse skeletelementen van P14 geen krasjes gevonden, die op 
ontvlezen of op antropofagie zouden kunnen wijzen.

17 Zie Devriendt 2008 voor een overzicht van SW-kralen en SW-han-
gers en hun grondstoffen. Op P14 zijn buiten grafcontext wel door-
boorde hangers van kwartsiet (platte ‘schuifsteentjes’ met een doorbo-
ring nabij de rand) en kralen van barnsteen en bijna doorzichtige, 
roze kwarts gevonden, maar deze zijn op stratigrafische gronden niet 
nauwkeuriger te dateren dan vanaf SW tot in Vroeg-WKD.
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af van de overige SW-graven van volwassenen en kinderen. 
Dit was overigens evenmin het geval in de Hazendonk-3-
graven, waar kralen dikwijls ook in kindergraven gevonden 
zijn (Baetsen 2008, 139-140). Van SW is slechts één kin-
dergraf bekend met een kraal als bijgave (Swifterbant-S4; 
zie Raemaekers e.a. 2005, 126; Raemaekers, Molthof & 
Smits 2007, 539, fig. 5b; Devriendt 2008, 390).

Zoals eerder opgemerkt is, valt niet te bepalen of de pijl-
punt en het geweifragment, die op P14 bij individu 3 in graf 
4 gevonden zijn, werkelijk bijgaven zijn. Het stuk gewei is 
misschien een graafwerktuig dat achtergebleven is na een 
nieuwe begraving, en de pijlpunt kan eventueel ook als pro-
jectiel in een terzijde geschoven, geheel vergaan lichaams-
deel gezeten hebben, of toevallig als nederzettingsruis in de 
grafkuil terechtgekomen zijn. Er zijn geen parallellen el-
ders die het aannemelijk maken dat pijlpunten in het SW-
grafritueel als bijgaven hebben gefungeerd.18

15.8 Een Drouwener TRB-graf?

In paragraaf 15.6 is opgemerkt dat graf 9 een uitzonderlijke 
positie inneemt. De dodenhouding en de richting van het 
gezicht wijken af van wat voor een man in het Laat-Neoli-
thicum gebruikelijk is (zie paragraaf 15.9.2). Graf 9 moet 
ouder zijn dan het oversnijdende graf 14 dat in EGK is ge-
dateerd (zie paragraaf 15.9.2). Een vrij scherpe insteek en 
een donkere, vaak gelaagde vulling is kenmerkend voor 
laatneolithische sporen op P14. Dat zou men ook bij graf-
kuil 9 verwachten, als de grafkuil en de verstoring ervan 
laatneolithisch zouden zijn. Maar de verstoring is afgeleid 
uit de verplaatsingen van skeletelementen en bleek juist niet 
uit een zichtbare kuilinsteek of een afwijkende vulling bin-
nen de grafkuil. De insteek van de grafkuil zelf was wazig 
en de vulling homogeen. Dit maakt het waarschijnlijk dat 
zowel graf 9 als de verstoring ervan niet laatneolithisch zijn 
maar aanzienlijk ouder.

In lijn met de toewijzingen van graven aan SW/Pre-Drou-
wen, op basis van een slechte conserveringstoestand, kan 
gesteld worden dat het relatief goed geconserveerde skelet 
in graf 9 jonger moet zijn dan de hierboven besproken gra-
ven. Hiervoor pleit ook de hurkhouding in plaats van een 
gestrekte begraving op de rug. Een datering in laat Pre-
Drouwen zou dan nog wel een optie zijn. Graf 1 van Urk-
E4 kan weliswaar nog terzijde geschoven worden als een te 
ambivalent voorbeeld voor een eventuele SW- of Pre-Drou-
wener hurkbegraving. Bovendien vertoont dat graf 1 geen 
linkerzijligging, zoals graf 9. De hurkbegravingen van de 
Hazendonk-3-groep (Ypenburg-Locatie 4) daarentegen, 
gelijktijdig met Pre-Drouwen, laten aan duidelijkheid niets 
te wensen over. Daaronder zijn ook hurkbegravingen op de 
linkerzijde, soms met een vergelijkbare oriëntatie (graf S2-
43). Het is dus niet ondenkbaar dat in Pre-Drouwen de do-
den al in hurkhouding begraven werden.
Bij gebrek aan overtuigende parallellen voor graf 9 binnen 
SW/Pre-Drouwener context verdient echter een latere toe-
wijzing de voorkeur.

Bakker (1992, 93-97) ging ervan uit dat gestrekte begra-
vingen, analoog aan de ontwikkelingen in de TRB-Noord-
groep, in de TRB-Westgroep tot in TRB3 gangbaar waren 
en dat pas vanaf TRB3 hurkbegravingen in zwang kwa-
men. Vanaf TRB4 moet dat zeker het geval zijn geweest. 
Dit blijkt uit de zeldzame voorbeelden van TRB-begravin-
gen waarbij de dodenhouding te bepalen viel; twee zekere 
uit Nedersaksen, en een waarschijnlijke uit het Groning-
se.19 Vanwege goede parallellen in grafkuilformaat en do-
denhouding (vooral met graf F4 uit Heek), en omdat een 
toewijzing aan de TRB-Westgroep goed verenigbaar is met 
alle overige observaties die dit graf betreffen, beschouw ik 
graf 9 als een TRB-graf. De misschien wat vergezochte 
speculatie dat TRB4-kom 68 (mogelijke grafgift a), die in 
scherven niet ver van dit doorwoelde graf gevonden is, een 
bijgave kan zijn geweest, is mede ingegeven door de ge-
noemde voorbeelden.

18  Voor twee transversale pijlpunten in graf VIII op Swifterbant-S22 
werd een interpretatie als bijgaven al van aanvang aan betwijfeld. De 
reden voor scepsis was hun suggestieve ligging, tussen spaakbeen en el-
lepijp van de rechterarm en nabij de keel, wat een gewelddadige dood 
deed vermoeden (De Roever 1976, 217, Meiklejohn & Constandse-
Westerman 1978, 58; Peeters, Hogestijn & Holleman 2004, 86). De 
pijlpunt bij het armskelet is onlangs opnieuw gedetermineerd en als 
kling ontmaskerd. Die bij de keel kon in het depot niet worden terug-
gevonden. Omdat de eerste geen pijlpunt bleek te zijn, is vermoed dat 
de tweede het dan ook wel niet zal zijn. Beide vuursteenartefacten 
worden nu als nederzettingsruis beschouwd (Devriendt 2008, 391).

19 Direct voor de ingang van hunebed G1-Noordlaren lag een ovale kuil 
van ca. 1,5 bij 1,0 m, ten minste 17 cm diep, met vage verkleuringen. 
Bakker interpreteerde deze als een lijksilhouet, en wel van een kind, 
begraven op de rechterzijde in hurkhouding. De oriëntatie was noord-
oost-zuidwest, met het hoofd in het noordoosten. “De tegenstrijdige 
waarnemingen op dieper niveau zouden eventueel kunnen wijzen op 
een tweede hurksilhouet, eveneens dat van een kind, maar dan op de 
rechterkant in de lege helft van het graf gelegd. Dit is echter zeer on-
zeker” (Bakker 1982/83, 147). Grafgiften waren er niet. Losse vond-
sten uit de kuilinhoud (opspit), waaronder enkele scherfjes uit TRB3-
4, verschaffen termini post quem voor dit waarschijnlijke graf (Bakker 
1983, 147, 174, fig. 8, 9, 14, 16a-b, 29; idem 2010, 10; Kossian 

2005, 496-497, Taf. 230).
 Het tweede, zekere voorbeeld is een vooralsnog geïsoleerd vlakgraf 

vlakbij een TRB-nederzetting nabij Geeste, Landkreis Emsland. In 
een ovale kuil van 1,90 bij 1,10 m, komvormig verdiept tot ca. 0,65 m 
diep, is het lijksilhouet opgemerkt van een op de rechterzijde in hurk-
houding begraven dode met het gezicht naar het zuiden. Het graf was 
oost-westgeoriënteerd. Bij de voeten lag een TRB4-‘Schale’ (maar 
eerder een kom gelet op de doorsnede van 19,2 cm en de hoogte van 
10,3 cm). De grafkuil bevatte de verkoolde resten van een bekisting 
van 1,1 bij ca. 0,8 m (Kaltofen 2008; Bakker 2010, 10).

 Het jongste zekere voorbeeld is vlakgraf F4 uit het vlakgrafveld van 
Heek-Averbeck, Landkreis Borken. Volgens de beschrijvingen van 
Bakker (1992, 94, fig. 32; Bakker 2010,10) en Kossian (2005, 378, 
Taf. 124, 125:7-9) ging het om een nog 0,45 m diepe, noordoost-zuid-
west gerichte kuil van 1,70 bij 1,00 m met sporen van een houten be-
kisting. De grafkuil bevatte een lijksilhouet, met het hoofd in het 
noordoosten. De dode was in hurkhouding op de linkerzijde begraven, 
vermoedelijk op een ondergrond van organisch materiaal, met de ar-
men en handen naar de knieën gericht. De bijgaven bestonden uit twee 
potten die in TRB5 (Vroeg-Havelte) gedateerd zijn, en een atypische 
vuurstenen pijlpunt of afslag. Houtskool (eik) uit de vulling van het 
graf is gedateerd op 4520 ±35 BP (GrN-9202; Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 65).
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15.9 Het laatneolithische grafveld

15.9.1 Grafveld en graftypen

Het laatneolithische grafveldje lag, voor zover bewaard ge-
bleven, binnen een klein terrein van ca. 10 bij 15 m. Dat de 
locatie dezelfde is als die van het vroegneolithische grafveld, 
komt vermoedelijk niet omdat de SW-graven ruim duizend 
jaar later nog aan het oppervlak herkenbaar waren. Dat is, 
mede gezien de oversnijdingen door laatneolithische gra-
ven, onwaarschijnlijk; men had waarschijnlijk geen weet van 
een ouder grafveld ter plaatse. Wel is het aannemelijk dat de 
keuze voor juist deze locatie werd ingegeven door de ligging 
bij de toenmalige ‘entree’ van de zandkop.
De laatneolithische graven lagen niet zeer dicht op de oos-
telijke werkputgrenzen. Daarom zijn oostelijk van het opge-
graven terrein geen graven uit deze periode meer te ver-
wachten. Het hoogste opgegraven vlak lag zeker 0,3-0,5 m 
onder het toenmalige loopvlak. Ongetwijfeld zijn hier gra-

ven verloren gegaan, zeker ook omdat in de periode waarin 
het grafveld gedateerd moet worden, graven die op of vlak 
onder het voormalige loopvlak waren aangelegd, heel ge-
bruikelijk waren. Het had maar weinig gescheeld of ook de 
graven 13 en 14 waren geheel in de moderne bouwvoor ver-
dwenen. Op laatneolithische graven die als gevolg van la-
tere erosie en moderne verploeging vernield zijn, kunnen 
enkele losse menselijke skeletelementen uit de nabijheid wij-
zen: opperarmbeen C, en misschien ook onderkaak D en 
schedelfragmenten F. Hoeveel graven verdwenen zijn en in 
hoeverre de resterende graven representatief zijn voor het 
complete grafveld, valt niet te zeggen.

Met als vermoedelijke uitzondering het graf met de kring-
greppel (graf 15), lijkt het grafveld uit vlakgraven bestaan 
te hebben. Dit is zeker het geval bij graf 12, dat oversneden 
werd door eergetouwkrassen. Uitgaande van een prehisto-
rische Akkerlaag van ca. 20 cm lag de bodem van die graf-
kuil ca. 60 cm onder het oorspronkelijke loopvlak. Een ver-
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Fig. 15.47 – De ligging van het laatneolithische grafveld. Rechtsboven: graven 13, 14 en vuurkuil α (gezien vanuit het noorden); 
rechtsonder: graven 10, 11, 15 en (nauwelijks herkenbaar) graf 2 (gezien vanuit het zuidoosten).



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

362

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN DEEL IV – HOOFDSTUK 15

363

gelijkbare kuildiepte zal ook graf 10 gehad hebben, wat 
eveneens voor een vlakgraf pleit. Een voormalige boven-
grondse markering is daar overigens wel te verwachten van-
wege de ligging van graf 11, dat zo precies op graf 10 aan-
sloot. De kuilbodems van graven 11, 13 en 14 bevonden zich 
ongeveer 45 cm onder het oorspronkelijke loopvlak. Dat is 
al zo ondiep dat te speculeren valt over de aanwezigheid 
van een grondafdekking boven het oorspronkelijke loop-
vlak, bijvoorbeeld in de vorm van zeer kleine, lage grafheu-
veltjes.

Binnen het grafveld lijkt sprake te zijn van een tweedeling. 
Het zuidelijke deel omvatte de min of meer zuidoost-noord-
west gerichte grafkuilen 10-12 die op een lijn liggen, vuur-
kuil β en graf 15 met de veronderstelde, bijbehorende palen 
γ-ε. In het noordelijk deel bevonden zich de oost-west ge-
oriënteerde graven 13 en 14 en vuurkuil α. Mogelijk heeft 
het verschil in oriëntatie een chronologische betekenis (zie 
hieronder).

Opvallend is de vondst van het losse menselijke scheen-
beenfragment A, weliswaar een stortvondst en daarom niet 
betrouwbaar te lokaliseren, maar wel een vondst die kan 
wijzen op een begraving ter hoogte van de werkputten van 
1989, ca. 50 m westelijk van het besproken grafveld. Omdat 
niet te verwachten is dat hier onverbrand SW-bot bewaard 
is gebleven is het, zoals eerder gesteld, waarschijnlijker dat 
het om een laatneolithisch bot gaat. Duidt deze vondst op 
een tweede grafveld uit het Laat-Neolithicum, mogelijk iets 
jonger dan het grafveld dichter bij de rivier?

15.9.2 Nadere culturele toewijzing en de gebruiks-
duur van het grafveld

Het 1d-bekertje in graf 10 dateert dit graf in de periode van 
laat EGK2 t/m EGK4. Gelet op de afwezigheid van een 
standvoet zal het om een late beker gaan. Daarmee is een 
terminus post quem voorhanden voor het oversnijdende 
graf 11. De ligging van beide graven ten opzichte van elkaar 
doet een nauwe band vermoeden (man en vrouw of moeder 
en zoon?). Dan is te denken aan een verschil in ouderdom 
van hooguit een generatie. De taxushouten knots in graf 12 
is eveneens in de EGK te plaatsen op grond van een 14C-
gedateerde parallel elders (zie paragraaf 15.9.5). Of de 
looptijd van dit type en het gebruik ervan als bijgave tot de 
EGK beperkt bleef, is overigens onbekend. Nauwelijks 
vormgegeven vuurstenen mesjes zoals uit graf 14 komen als 
grafgiften vanaf EGK tot in KB voor (Butler & Van der 
Waals 1966, fig. 4a; Lanting & Van der Waals 1976, 67; 
Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008, 153). De mesjes 
uit graf 14 wijken in elk geval af van de zorgvuldig gemaakte, 

min of meer gestandaardiseerde langgerekte, enigszins ovale 
en afgeronde ‘klokbekermesjes’ uit late KB-grafinventaris-
sen (vergelijk bijvoorbeeld Butler & Van der Waals 1966, fig. 
4a, 8; Lanting 1973, 232, fig. 5-8, 11b; Lanting 2007/08, 
64).
In EGK-graven lagen mannen gewoonlijk op de rechterzij-
de met het hoofd in het westen en het gezicht naar het zui-
den. De vrouwen lagen op de linkerzijde met het hoofd in 
het oosten en het gezicht naar het zuiden. De voorkeurs-
richting is oost-west met afwijkingen tot 45 graden.20

Voor de KB-dodenhouding geldt dat al vanaf Vroeg-KB 
mannen op de linkerzijde begraven werden, met naar links 
opgetrokken knieën en met het hoofd in het oosten. KB-
vrouwen lagen op de rechterzijde met het hoofd in het wes-
ten. Alleen als sprake is van nabijzettingen in grafheuvels, 
is de oriëntatie bijzaak. Dit geldt in elk geval voor de Mid-
den-Nederlandse klokbekergroep. Bij de Noordoost-Neder-
landse klokbekergroep komen regelmatig noord-zuid ge-
richte graven voor, maar waarschijnlijk werden hier de 
mannen eveneens op de linkerzijde begraven (Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 41-42; Lanting 2007/08, 59-
61). Volgens Beuker & Drenth (2005; zie ook Drenth & 
Hogestijn z.j., 106) valt een geslachtsgebonden dodenhou-
ding in KB statistisch niet te bewijzen. Dit neemt niet weg 
dat, voor zover de dodenhouding leesbaar was en het ge-
slacht betrouwbaar fysisch-antropologisch bepaald kon 
worden, het steeds mannen waren die op de linkerzijde wa-
ren begraven. Zekere voorbeelden van KB-mannen op de 
rechterzijde zijn niet bekend, eenduidige skeletten van KB-
vrouwen evenmin.21

De mannengraven 11 t/m 14, met opgetrokken knieën naar 
rechts en het hoofd in min of meer westelijke richting met 
het gezicht naar het zuiden, moeten dus op grond van hun 
dodenhouding tot de EGK behoren. Een toewijzing aan 
KB zou niet geloofwaardig zijn, omdat het dan steeds uit-
zonderingen zou betreffen. Dat er voor de knots uit graf 12 
geen bekende KB-parallellen zijn, en dat de ligging van 
graf 11 ten opzichte van graf 10 dan aan betekenis zou ver-
liezen, zijn bijkomende, maar geen doorslaggevende argu-
menten.
De begraving in graf 10 wijkt af van de voor EGK-vrouwen 
gangbare dodenhouding. De vrouw lag weliswaar met het 
hoofd in het oosten, maar op de rechterzijde en met het ge-
zicht naar het noorden in plaats van op de linkerzijde met 
de blik naar het zuiden. A.E. Lanting zag juist voor Laat-
EGK afwijkingen van de norm (zie Lanting & Van der 
Waals 1976, 44). De dodenhouding in graf 10 kan dan, net 
zoals de bijgave al deed, op een late datering in EGK wij-
zen. Voor een relatief late datering van de zuidelijke graven 
10, 11 (dat graf 10 licht oversneed) en 12, pleit voorts de 
oriëntatie van de grafkuilen, die afwijkt van de strikte oost-
west richting van graven 13 en 14 in het noordelijke deel. 

20 A.E. Lanting 1969, 167-171; zie ook Louwe Kooijmans 1974, 312-
320; Lanting & Van der Waals 1976, 44; Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 36; Drenth 2005, 357.

21 In de argumentatie van Beuker & Drenth (2005) speelde het veron-
derstelde vrouwenskelet van Eext-Ketenberg, gelegen op de linkerzijde, 

een belangrijke rol. Lanting (2007/08, 60, 140) trok de fysisch-an-
tropologische geslachtsbepaling in twijfel, ook omdat het skelet ver-
brand was en slechts ten dele was uitgeprepareerd. Op grond van do-
denhouding en oriëntatie (hoofd naar het oosten) dacht hij aan een 
mannengraf.
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De noordwest-zuidoost richting zoals bij de graven 10-12 
lijkt elders juist eveneens de voorkeursrichting te zijn in 
graven met AOO-bekers (EGK4).22

Kringgreppels zoals rond graf 15, met een dichtgestelde 
palenkrans op korte afstand van het centrale graf, komen 
vanaf EGK tot in KB voor, maar zijn in KB-context (in as-
sociatie met post-maritieme bekertypen) zeldzamer dan 
daarvoor (Lanting & Van der Waals 1976, 43-46). Graven 
op of vlak onder het loopvlak, zoals verondersteld is in het 
geval van graf 15, zijn in KB eveneens veel minder gebrui-
kelijk geweest (ibidem, 46). Op landschappelijke gronden is 
het bovendien zeer onwaarschijnlijk dat op P14 na ca. 3750 
BP (ca. 2200 cal BC) nog graven zouden zijn aangelegd (zie 
paragrafen 22.2 en 22.6). De geassocieerde scherf (klokbe-
ker 14) is waarschijnlijk afkomstig van 2Ia-beker of een 
daarmee gelijktijdige Schnurzonenbecher. Tegenwoordig 
wordt aangenomen dat maritieme klokbekers en AOO-be-
kers tot het late EGK-servies hebben behoord, al komen 
maritieme klokbekers ook nog in Vroeg-KB voor (Lanting 
& Van der Plicht 1999/2000, 35; Drenth & Hogestijn z.j., 
68-77). Uit het bovenstaande volgt dat graf 15 in het tijds-
traject tussen laat EGK4 en gevorderde KB gedateerd kan 
worden, en binnen dit traject eerder in het oudste deel thuis 
zal horen. Als echter wordt aangenomen dat de scherf niet 
in de kringgreppel terecht gekomen is bij de aanleg ervan, 
maar door bioturbatie in de kringgreppel is geraakt, heeft 
deze vondst geen daterende waarde voor de kringgreppel. 
In dat geval kan graf 15 ook vroeger in EGK gedateerd 
worden. Dit is eveneens mogelijk als de bovengenoemde 
scherf afkomstig zou zijn van SVB-type 1a dat een looptijd 
heeft van EGK1 tot in EGK4.
In paragraaf 15.4 is gesuggereerd dat een vuurstenen kling, 
een pseudo-Grand-Pressigny-dolk (mogelijke grafgift b) 
afkomstig zou kunnen zijn uit graf 15. Een datering in 
Laat-EGK of iets jonger, de meest aannemelijke datering 
voor graf 15, komt overeen met de datering van dit artefact-
type.

De maximale gebruiksduur van het grafveld is dus vanaf 
EGK1 (vanwege graven 12-15, waarvoor een datering in 
EGK1 niet uit te sluiten is) tot in de gevorderde KB (op-
nieuw vanwege graf 15). De minimale optie behelst begra-
vingen in EGK4 en eventueel nog in Vroeg-KB.
Het ogenschijnlijk geringe aantal begravingen pleit eerder 
voor een tijdspanne van ca. 150 jaar, de tweede optie, dan 
voor een duur van meer dan een half millennium, wat de 
eerste optie impliceert.23 Ook andere argumenten maken 
de tweede optie aannemelijk. Op grond van het nederzet-

tingsaardewerk ligt langdurig gebruik van het grafveld in 
EGK niet voor de hand. Al het aangetroffen EGK-aarde-
werk van P14 zou in EGK4 vervaardigd kunnen zijn, terwijl 
slechts een zeer kleine minderheid op typologische gronden 
ouder kan zijn dan EGK3. Vanwege de afname van het be-
schikbare terrein in de loop van KB als gevolg van het stij-
gen van de gemiddelde waterstand is het bovendien niet erg 
aannemelijk dat in de gevorderde KB nog op P14 begraven 
zou zijn.

15.9.3 Grafveldpopulatie

Zoals al dikwijls in de literatuur is opgemerkt, is maar een 
klein aantal doden uit het Laat-Neolithicum in het archeo-
logisch herkenbare grafritueel vertegenwoordigd. Dit lijkt 
ook voor P14 te gelden. Het laatneolithische grafveldje her-
bergde slechts vier mannen en een vrouw. De matige con-
servering liet over het algemeen geen onderzoek naar pa-
thologieën toe. Bij drie skeletten zijn gebreken aan het gebit 
geconstateerd: gaatjes, tandwortelontstekingen, tanduitval 
en/of incidenteel hypoplasieën die wijzen op voedseldefi-
ciëntie in de jeugd. De gegevens zijn te beperkt om uitspra-
ken te doen over de algemene gezondheidstoestand. Deze 
lijkt echter gelet op de leeftijd bij overlijden (25-45 jaar) en 
de lichaamslengte (160-175 cm) niet af te wijken van wat 
elders in het Laat-Neolithicum gebruikelijk was.

15.9.4 Tot het grafveld gerekende sporen

Over de laatneolithische datering van deze sporen, drie pa-
len en twee vuurkuilen, hoeft geen enkele twijfel te bestaan 
(zie paragrafen 15.5-6). De vermeende associatie van de 
palen δ-ε met graf 15, verschaft, indien de associatie te-
recht is, eveneens een daterende aanwijzing. Op grond van 
hun 14C-dateringen, met een accent op Vroeg-KB, lijken de 
sporen echter aan de jonge kant te zijn voor, of jonger te zijn 
dan, de hierboven besproken graven (met mogelijke uitzon-
dering van graf 15). Voor deze schijnbare discrepantie tus-
sen graven en tot het grafveld gerekende sporen zijn de vol-
gende verklaringen mogelijk:
– de 14C-dateringen van paal γ en de vuurkuilen zijn te 

jong. Hun werkelijke dateringen liggen rond 2400 cal 
BC. Deze sporen waren wel degelijk contemporain met 
de (jongere) graven en hebben een functie gehad die sa-
menhangt met het dodenbestel of met de voorouderver-
ering. De uitlijning over graf 15 en het oost-west accent 

22 De relatief slechte conserveringstoestand van graf 12 en de overdek-
king van het skelet met ijzerconcreties is opmerkelijk vergeleken met de 
beter geconserveerde skeletten 9-11, 13 en 14 waar geen ijzerkorst op 
zat. Een chronologische verklaring ligt niet voor de hand, tenzij de 
toewijzing van graf 9 aan TRB niet terecht is en graf 12 toch het oud-
ste graf in de laatneolithische reeks zou zijn. De diepteligging levert 
evenmin een afdoende verklaring want graven 9 en 10 lagen op een 
vergelijkbare diepte. Mogelijk sloot de bodemplaat onder graf 12 beter 
af dan die onder de andere begravingen, waardoor het verticale water-
transport vaker stagneerde. Dit kan zo’n geval zijn van sterk uiteenlo-

pende intrinsieke en extrinsieke variabelen op microniveau (zie noot 
10), waardoor de conserveringstoestand van min of meer gelijktijdige 
skeletten toch aanzienlijk verschillen kan.

23 Als graf 9 (met vage insteek en zonder gelaagdheid in de vulling) in-
derdaad uit TRB4 stamt, zoals in paragraaf 15.8 geopperd is, dan 
zou een datering van de laatneolithische graven (die zich wel duidelijk 
aftekenden en wel gelaagde vullingen bezaten) in Vroeg-EGK sowieso 
minder waarschijnlijk zijn. Om het verschil in verschijningsvorm te 
verklaren, is immers een groter tijdsverschil aannemelijker.
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van de palen δ-ε, gelijk aan de algemene voorkeursrich-
ting voor graven, heeft een rituele betekenis;

– het gebruik van het grafveld als begraafplaats ging iets 
langer door dan de nog bewaard gebleven graven doen 
vermoeden; jongere graven (uit Vroeg-KB) kunnen ge-
erodeerd zijn. De genoemde sporen hebben rituele bete-
kenis;

– na EGK4 of na Vroeg-KB wordt in het grafveld welis-
waar niet meer begraven, maar er vinden wel rituelen 
plaats die de nabijheid tot graven (voorouders) vereisen;

– de ruimtelijke relatie van de sporen met het grafveld 
heeft geen betekenis gehad, maar berust op toeval.

De laatstgenoemde verklaring is niet waarschijnlijk voor de 
vuurkuilen (zie hieronder) en kan alleen mogelijk gelden 
voor de palen γ-ε. Die zouden later (of eerder?) geplaatst 
kunnen zijn, en niet vanwege de aanwezigheid van het graf-
veld maar slechts vanwege de prominente locatie. Zij kun-
nen dan een functie als baken en meteen ook als ‘territorial 
marker’ hebben gehad. De ruimtelijke relatie met graf 15 
(dat, indien afgedekt met een grafheuvel, zichtbaar zal zijn 
geweest) en het oost-west accent dat de palen δ-ε suggere-
ren, zou volgens deze lezing dus toeval zijn. Bovendien hoe-
ven de palen daar niet tegelijkertijd gestaan te hebben. Tot 
slot is nog aan te voeren dat directe parallellen voor de pa-
len δ-ε elders in contemporaine grafcontext niet bekend 
zijn.
Zoals gezegd is deze toevalsoptie voor de vuurkuilen niet te 
overwegen. Zekere vuurkuilen elders blijken ruimtelijk ge-
associeerd te zijn met graven. Op deze bijzondere kuilcate-
gorie, waarvoor een rituele duiding dus juist wel voor de 
hand ligt, ga ik in paragraaf 15.10 nader in.

15.9.5 Slotbeschouwingen

Dit is niet de plaats om uitgebreid in te gaan op het grafri-
tueel in het Laat-Neolithicum, waarover in verschillende 
overzichten al uitgebreid gepubliceerd is.24 Ik beperk mij 
tot enkele observaties.

Het kleine grafveld van P14 past goed in het algemene 
EGK-beeld voor onze streken, waarin een grafveldje als bij-
voorbeeld dat van Sleen met acht vlakgraven al uitzonder-
lijk lijkt te zijn (zie Van Giffen 1937a, 74; Waterbolk 1958, 
12-13). Het grafveldje van P14 is wat bijgaven betreft nog 
bescheidener dan dat van Sleen. Opvallend rijke mannen- 
of vrouwengraven ontbreken er en de grafgiften wijzen niet 
op uitgebreide uitwisselingsnetwerken. Het gaat om een-
voudige objecten uit lokale grondstoffen. Het grafveldje 
doet geen grote statusverschillen binnen de lokale gemeen-
schap vermoeden. Waterbolk (1958, 14) suggereerde dat de 
relatief arme vlakgraven representatiever zijn voor de EGK-

gemeenschappen dan de grafheuvels die voor een elite be-
stemd waren. Elite moet overigens tussen aanhalingstekens 
worden gelezen: van een afzonderlijke groep met overge-
erfde sociale topposities (‘ascribed status’) is in Noordoost-
Nederland tot ver in de Bronstijd geen sprake (Lohof 1991, 
269, 277; 1994, 112-117; Drenth 1992; Drenth & Lohof 
2005, 449) terwijl de aanwijzingen daarvoor in zuidelijk 
Nederland op zijn best ambivalent zijn. Daar werd in de 
Midden-Bronstijd vooral het lidmaatschap van een ver-
wantschapsgroep in het grafritueel benadrukt (Theunissen 
1999, 106, 213). De statusverschillen die uit het laatneoli-
thische grafritueel naar voren komen, zijn dan ook terug te 
voeren op persoonlijke verworvenheden (‘achieved sta-
tus’).25

Te verwachten is dat vlakgraven in het Laat-Neolithicum 
de norm waren en grafheuvels de uitzondering. Overigens 
kan zelfs een vondstenloos vlakgraf nog steeds op een wat 
hogere maatschappelijke status wijzen, omdat het ernaar 
uitziet dat de overgrote meerderheid van de populatie 
(waaronder bijna alle kinderen en de meeste vrouwen) niet 
in een graf terecht kwam, maar een alternatieve, archeolo-
gisch onzichtbare, dodenbehandeling onderging  (Drenth 
1992, 212). Dat neemt niet weg dat in de meeste EGK-ge-
meenschappen de statusverschillen minder uitgesproken 
kunnen zijn geweest dan de grafheuvels en hun inventaris-
sen doen vermoeden. Voor P14 lijkt dit eveneens te gelden. 
Graf 15 is het grafmonument waar relatief nog de meeste 
energie in gestoken is, wat betekenen kan dat dit een graf 
was van een individu met een hogere status binnen de lo-
kale gemeenschap.
De afwezigheid van crematies en kindergraven op P14 
wekt, ook gelet op het kleine aantal graven, geen verbazing. 
Kindergraven en crematies (brandskeletgraven) vormden 
in de EGK maar een zeer kleine minderheid binnen de be-
kende begravingen (Drenth 1992, 208-209).
De oververtegenwoordiging van mannen, zoals op P14, is 
kenmerkend voor de EGK (en ook voor KB). Mannen had-
den in die periode over het algemeen een hogere sociale 
status dan vrouwen, wat afgeleid wordt uit een groter aan-
deel van mannen in het archeologisch herkenbare grafritu-
eel, grotere grafheuvels en meer en gevarieerdere bijgaven 
(Drenth 1992, 208-209, 211). Er waren blijkbaar aanzien-
lijk meer grafgiftcategorieën gereserveerd voor mannen dan 
voor vrouwen. Daar kan de knots dankzij P14 aan toege-
voegd worden.
Deze knots, het enige bekende voorbeeld uit grafcontext, 
kent twee goede parallellen die bij Nieuw-Dordrecht en in 
Landkreis Aurich in het veen gevonden zijn (Van der San-
den & Terschegget, in voorb.). Die laatste is ook van het 
veerkrachtige taxushout gemaakt en bezit een 14C-datering 
die hem in de EGK plaatst. Het Drentse exemplaar is van 
elzenhout en niet gedateerd. Beide zijn waarschijnlijk ritu-
ele deposities. Overigens is niet te verwachten dat aan een 

24 Zie o.a. Van Giffen 1930; A.E. Lanting 1969; Louwe Kooijmans 
1974, 305-325; Lanting & Van der Waals 1976; Drenth 1992; 2005; 
Drenth & Hogestijn 1999; Lanting & Van der Plicht 1999/2000; 
Drenth & Lohof 2005; Lanting 2007/08.

25 Zie voor sociale positie en statusverschillen en hoe deze in graven tot 
uitdrukking kunnen komen bijvoorbeeld Chapman & Randsborg 
1981; O’Shea 1981; idem 1984.
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knots een hoge status verbonden was. Zo’n slagwapen zal 
niet lastiger te vervaardigen of te verkrijgen zijn geweest 
dan een boog, waarvoor eveneens het inheemse taxushout 
werd gebruikt.26 Taxus is bovendien op P14 aangetoond in 
het houtskool en zal dus wel onderdeel uitgemaakt hebben 
van het contemporaine, lokale bomenbestand (Gehasse 
1995, 101). Dat dit houten voorwerp in een graf bewaard is 
gebleven, is te danken aan de conserveringsomstandighe-
den op P14. Dankzij de vrij snelle afdekking onder het 
grondwaterniveau waren die veel beter dan op de droge 
pleistocene zandgronden, waar de meeste bekende EGK-
graven gevonden zijn. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat 
een knots in de EGK een opmerkelijke of zeldzame grafgift 
is geweest. Het uitgangsmateriaal was immers gemakkelijk 
te vinden.

De relatief goede conservering van de graven van P14 laat 
gedetailleerde observaties aangaande de dodenhouding 
toe. Deze sluiten aan bij wat al (globaal) bekend is. Verge-
lijkbaar goed geconserveerde EGK-graven zijn in onze stre-
ken alleen in Sijbekarspel-De Veken en Hoogwoud-Mien-
akker gevonden. Beide zijn in EGK4 te dateren.27 In het 
eerste geval betrof het een vrouw, begraven conform de 
EGK-standaard. Mogelijk maakte dit graf deel uit van een 
verder niet opgegraven vlakgrafveldje. Het tweede voor-
beeld is een geïsoleerd, volslagen atypisch mannengraf dat 
niet als een normale begraving wordt beschouwd.

Te Sijbekarspel en in graven 11, 13 en 14 van P14 waren de 
doden begraven met sterk opgetrokken knieën en met de 
onderbenen parallel aan elkaar. De handen bevonden zich 
op borsthoogte of bij het gezicht. Dit is ook geconstateerd 
bij een van de weinige lijksilhouetten waarvan de armhou-
ding te bepalen viel: dat uit het centrale graf van grafheuvel 
38 te Zeijen-Noordse Veld, dat als een EGK-vrouwengraf is 
opgevat (A.E. Lanting 1969, 167). Het is echter ook als een 
KB-graf geïnterpreteerd (Lanting 2007/08, 213). Bij de do-
den in graven 10 en 12 waren de benen minder sterk opge-
trokken en kruisten de onderbenen elkaar. Hier waren de 
armen naar beneden gericht met de handen op bekkenhoog-
te. In EGK-groepen buiten onze streken wordt aan de arm-
houding een (chronologische?) betekenis toegekend (A.E. 
Lanting 1969, 167). Omdat alle voorbeelden (met voorbe-
houd voor Zeijen-Noordse Veld) in EGK4 thuishoren, en 
het om een zeer klein aantal gaat, is het niet te bepalen of de 
geconstateerde verschillen de normale variatie weerspiege-
len of chronologisch betekenisvolle overgangen van de ene 
arm- en beenhouding naar de andere inhouden.

Uitzonderlijk aan het laatneolithische grafveld van P14 was 
verder de aanwezigheid van onverkoold hout en de grote 
variatie in grafkamerconstructies binnen een grafveldje 
met vermoedelijk slechts een korte gebruiksduur:
– graf 10 had als bodembekleding schors of hout op stok-

ken, en zeer waarschijnlijk een afdekking van hout of 
schors en een wandversteviging van vlechtwerk;

– graf 11 was voorzien van zowel een bodem als een afdek-
king van schorsplaten. Onder de bodemplaat lagen res-
ten van een verder onduidelijke houtconstructie;

– graf 12 had een afdekking van schors of hout en een ver-
gelijkbare bodembedekking, mogelijk op dwarslatten, en 
vlechtwerk langs de wanden;

– graf 13 had schors of hout op de bodem. Vermoedelijk 
was de kuil van eenzelfde afdekking voorzien;

– in graf 14 werd eenzelfde bodembedekking als in graf 13 
aangetroffen. Het graf zal tevens een afdekplaat bezeten 
hebben. Verder waren hier aanwijzingen voor een wand-
versteviging van vermoedelijk vlechtwerk aanwezig.

Blijkbaar was bepalend dat er een verstevigde holle ruimte 
ontstond, en bestond er enige vrijheid om het grafkamertje 
gestalte te geven.

De fraaiste tegenhanger voor de graven van P14 is het veel 
jongere, bijgavenloze primaire graf onder een grafheuvel te 
Velserbroek-Westlaan, dat uit Laat-KB stamt (Therkorn & 
Van Londen 1990, 304, fig. 9; Drenth & Hogestijn 1999, 
119-120; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 85-86). Het 
goed geconserveerde skelet lag op een plaggenvloertje. De 
wanden van de grafkuil waren aan drie zijden (niet bij het 
hoofdeinde) met planken verstevigd en aan de binnenzijde 
vervolgens bekleed met schors dat met klei besmeerd was. 
Opmerkelijk was dat de binnenruimte vervolgens, anders 
dan gebruikelijk geweest lijkt te zijn, niet hol gelaten was, 
maar met schoon zand was opgevuld. Het geheel was met 
een deksel van schors afgedekt.

Het concept van een grafkamertje zal wel terug te voeren 
zijn op de hunebedden en steenkisten van de TRB. Het 
concept is tot ver in de prehistorie te vervolgen.28 Grafka-
mertjes moeten in EGK- en KB-context heel gebruikelijk 
geweest zijn, want er zijn vrij veel (indirecte) aanwijzingen 
voor houtconstructies in laatneolithische graven buiten P14 
en Velserboek-Westlaan, zowel in vlakgraven als in graven 
onder grafheuvels.29

Voor een grafkamer is minimaal een afdekking van hout, 
schors of vlechtwerk vereist. De simpelste grafkamercon-

26 Een fraai voorbeeld van een taxushouten boog, 14C-gedateerd op 4110 
±45 BP (GrA-17892), in Laat-Havelter TRB of in EGK, is in het 
veen bij Zwartemeer gevonden (Beuker 2002).

27 Zie Hogestijn & Woltering 1990, 161-163; Pasveer & Uytterschaut 
1992; zie ook Lauwerier 2001, 210-212; Lanting & Van der Plicht 
1999/2001, 76-77.

28 Zie bijvoorbeeld de ‘dodenhuisjes’ uit de Midden-Bronstijd (bijvoor-
beeld Drenth & Lohof 2005, 439, fig. 19.12).

29 In de literatuur (bijvoorbeeld Lanting & Van der Plicht 1999/2000) 
is vaak sprake van ‘bekisting’. Regelmatig valt in laatneolithische 

context ook de term ‘kist’ (bijvoorbeeld Drenth & Hogestijn 1999, 
121). Daarmee wordt het beeld opgeroepen van een vaste, starre ver-
binding tussen de planken onderling en een in principe verplaatsbare 
constructie. Daarvoor ontbreken echter voor deze periode de bewijzen. 
Vaak worden ‘bekisting’ en ‘kist’ als synoniemen gebruikt en betreft 
het toch eerder met hout beklede, rechthoekige grafkamertjes dan kisten 
in de beperkte betekenis van het woord (zie bijvoorbeeld Lanting 1973, 
270; idem 2007/08, 61). Ik geef de voorkeur aan de term ‘wandver-
steviging’.
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structie bestond uit niet meer dan een plaat die door de 
kleinere kuilafmetingen daaronder niet verder naar bene-
den kon zakken en zo een plafond boven de dode vormde.30 
Maar aanwijzingen voor afdekkingen zijn schaars. Vaak is 
er alleen sprake van een plaatselijke donkerder verkleuring 
in de grafkuil boven de dode, waaruit een afdekking kan 
worden afgeleid. Bij de zeldzame voorbeelden van redelijk 
geconserveerde skeletten zouden verstoringen van het ana-
tomisch verband kunnen wijzen op de aanwezigheid van 
een holle ruimte, en dus ook op een afdekking. Ook kapot-
gedrukt aardewerk is wel opgevat als een indirecte aanwij-
zing hiervoor.31

Wanneer sprake is van houtconstructies in graven, betreft 
het meestal aanwijzingen voor de een of andere wandcon-
structie of wandversteviging. Een planken wandbekleding, 
eventueel versterkt met hoekpalen, is regelmatig herkend 
door de aanwezigheid van langwerpige verkoolde of aange-
koolde houtresten. Soms is ook sprake van een kuilverstevi-
ging van keien, incidenteel met sporen van een houten 
wandbekleding. Dikwijls is een planken wandbekleding ver-
ondersteld op grond van een wat donkerder, rechthoekige 
contour. Deze contrasteerde dan met zowel de grond bin-
nen als buiten de grafkuil. De mogelijkheid van schors-
constructies lijkt in de literatuur onderschat te zijn vanwege 
de schaarste aan goede voorbeelden. In geheel vergane 
staat zijn planken en schors niet of nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. Misschien wijzen dunne contouren langs 
grafkuilen eerder op schorsplaten en dikke eerder op plan-
ken.

Een donkere band langs een afgerond-rechthoekige kuilin-
steek is wel eens geïnterpreteerd als het restant van “een 
soort plaggenhuisje”.32 Donkere vullingen langs gebogen 
kuilwanden zijn soms beschouwd als aanwijzingen voor een 
wandversteviging van vlechtwerk.33 Zekere voorbeelden 
van vlechtwerk zijn zeer zeldzaam.34 Veel aandacht in de 
literatuur hebben de ‘bijenkorfgraven’ gekregen, waarbij de 
grafkuilen omgeven zijn door een dieper greppeltje waarin 
de gevlochten wandversteviging geplaatst was.35 Het grep-
peltje (en dus de grafkamer) kan rond of ovaal, maar ook 
afgerond-rechthoekig zijn.36 ‘Bijenkorfgraf’ is een ongeluk-
kige term omdat deze suggereert dat wand en afdekking 
een onlosmakelijk gevlochten geheel vormden, dat als het 

ware (van buitenaf) als een stolp over de dode gezet werd. 
De term geeft weliswaar precies aan wat Van Giffen zich 
erbij voorstelde (zie Van Giffen 1930, Abb. 80), maar an-
ders dan hij voor het duidelijkste geval (Onnen) beschreef 
(ibidem, 125-126) is de bijenkorfvorm niet bewezen (zie 
ibidem, Abb. 85a, b, I-VIII, 86a, b). Vermoedelijk ging het 
om een min of meer verticale wandversteviging van vlecht-
werk die vanuit de grafkuil geconstrueerd was, met een 
(vlakke) losse afdekking erop, die nagezakt was. Het enige 
verschil met bijvoorbeeld de constructie in graf 12 van P14 
is dat in graf 12 de vlechtwand in de grond lijkt te zijn ge-
prikt in plaats van vastgezet in een funderingssleufje. Met 
de aanduiding ‘bijenkorfgraf’ wordt sinds Lanting & Van 
der Waals (1971, noot 7; zie ook Hulst, Lanting & Van der 
Waals 1973, 96-97; Lanting & Van der Waals 1976, 43) 
weliswaar alleen gedoeld op de aanwezigheid van een grep-
peltje als begrenzing van de grafkuil, ongeacht de driedi-
mensionale vorm van de grafstructuur, maar deze uitge-
klede lading dekt niet meer het beeld dat de term oproept. 
De term kan maar beter afgeschaft worden. Ondanks de 
speciale aandacht in de literatuur is het ‘bijenkorfgraf’ he-
lemaal niet zo’n bijzondere grafvorm. Het betreft slechts 
een ondergeschikt constructiedetail waarvoor een neutra-
lere aanduiding als ‘grafkamergreppeltje’ of ‘funderings-
sleufje voor de wandversteviging’ te prefereren is.
Een vloerafdekking was voor een grafkamertje geen nood-
zaak, maar lijkt gezien de voorbeelden van P14 wel vaak een 
vast element te zijn geweest. De vermeldingen van verkleu-
ringen die wijzen op een houten vloertje zijn elders evenwel 
vrij zeldzaam.37 Soms zijn enkele (verkoolde) dwarsbalkjes 
geconstateerd, wat doet denken aan de stokken in P14’s graf 
10.38 Ook dwars geplaatste rijtjes stenen op de kuilbodem 
zijn als structuur goed te vergelijken met zulke dwarsbalk-
constructies.39

Ik sluit af met een observatie van een heel andere orde, die 
aanleiding geeft tot grote bezorgdheid. In P14’s graf 13 was 
het beenskelet goed bewaard gebleven dankzij de toevallige 
verplaatsing tegen de wand van een drainagesleuf, enkele 
decimeters dieper. De kwaliteit van het bot was veel beter 
dan die van de niet-verplaatste skeletdelen. Dit graf bewijst 
daarmee de sterke achteruitgang van prehistorische begra-
vingen sinds het droogvallen van de Noordoostpolder. Van 
de meeste skeletten in de Provincie Flevoland die direct na 

30 Een voorbeeld hiervan is een vrij vroeg KB-graf in Nijmegen-Romeinse 
castra, grafheuvel V (Louwe Kooijmans 1973, 97-98, fig. 9).

31 Een voorbeeld levert een KB-grafheuvel uit Emst-Hanendorp. Hierin 
bevond zich een “groote klokurn […] die echter omgevallen en geheel 
platgedrukt was. Dit laatste levert ons weer een bewijs, dat de plaats 
waar ze stond, eenmaal een open ruimte, een grafbouw moet zijn ge-
weest” (Holwerda & Evelein 1911, 22).

32 Bijvoorbeeld in Ermelo, grafheuvel III (Modderman 1954, 24).
33 Bijvoorbeeld in het geval van graf II van Molenaarsgraaf (Louwe 

Kooijmans 1974, 250).
34 Een voorbeeld is het laatneolithische graf 8 bij Hilversum (Bursch 

1935, 58, fig. 34).
35 Bijvoorbeeld in grafheuvels te Onnen (Van Giffen 1930, 124-128, 

Abb. 85-86a) en Putten (Van Giffen, Addink-Samplonius & Glas-
bergen 1971, 108-109, fig. 2-6 (overigens volgens de auteurs eerder 

een ‘hutgraf’ dan een bijenkorfgraf)).
36 Lanting & Van der Waals (1976, 42-43) rekenden het afgerond-

rechthoekige, centrale EGK-graf uit Tumulus I te Ede, ten noorden van 
Hotel Bosbeek, ook tot de bijenkorfgraven vanwege, in Moddermans 
(1954, 43) woorden: “een soort funderingssleufje van een hutje in de 
grafkuil” – hij had de associatie met een bijenkorfgraf niet gelegd.

37 Een voorbeeld voor een verkoolde bodem leverde het KB-graf van pe-
riode 2 van Eext-Ketenberg (Lanting 2007/08, 141).

38 Zie bijvoorbeeld een graf uit EGK3-4 in heuvel VIII te Emmen-An-
gelslo (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 76), een KB-graf uit 
Epe-Klokbekerweg (Modderman & Montforts 1991, 145, fig. 3) en 
een Laat-KB-graf in Beilen-Laaghalerveld, tumulus II (Lanting 
1973, 268-269, fig. 25; zie ook Lanting 2007/08, 61, 165, fig. 45).

39 Bijvoorbeeld het Laat-KB-graf in Tumulus Kerkweg 3 te Eext (Lan-
ting 1973, 271, fig. 35).
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de inpoldering nog gaaf waren, en nu boven het laagste ge-
middelde grondwaterniveau liggen, zal over niet al te lange 
tijd zo goed als niets meer over zijn als gevolg van de bloot-
stelling aan lucht, en vanwege mestinjecties en ploegen.40 
Hetzelfde geldt overigens ook voor het nog aanwezige on-
verbrande dierlijke botmateriaal met een vergelijkbaar kwets-
bare ligging.

15.10 Vuurkuilen en rituele kuilen

Sinds Glasbergen (1954b, 150-151) worden kuilen die op-
vallend vondstenarm zijn, geen of nauwelijks houtskool be-
vatten, en bij graven zijn aangetroffen, dikwijls aangeduid 
als ‘rituele’ kuilen.41 Glasbergen dacht aan ‘plengoffer-kui-
len’. Met ‘rituele kuilen’ doel ik verder specifiek op de kui-
len met weinig of geen houtskool. Op hun functie en inter-
pretatie ga ik bij gebrek aan nieuwe inzichten niet in. Ik 
geef wel enkele voorbeelden hiervan, en ik maak enkele op-
merkingen over hun datering (15.10.3).

Vuurkuilen zijn eveneens te beschouwen als rituele kuilen, 
zij het van een andere aard dan die rituele kuilen van Glas-
bergen. Vuurkuilen bezitten namelijk per definitie juist wel 
veel houtskool.42 Hoewel (mogelijke) vuurkuilen wel vrij 
vaak zijn gedocumenteerd, zijn zij dikwijls niet, of hooguit 
binnen de eigen opgravingscontext besproken. Dit is de re-
den deze wat verwaarloosde categorie hier voor het voet-
licht te brengen. Ik heb vooral in de Nederlandse literatuur 
naar parallellen voor de vuurkuilen van P14 gezocht, maar 
niet gestreefd naar een complete inventarisatie. Voor de 
voorbeelden in tabellen 15.3-5 haal ik in bijlage J de be-
langrijkste passages uit de literatuur aan.

15.10.1 Zekere vuurkuilen

In geval van zekere vuurkuilen geven de betreffende au-
teurs expliciet of impliciet aanwijzingen voor een vuur in de 
kuil. Zekere vuurkuilen zijn te herkennen aan het vele 
houtskool op de bodem en langs de wand (op het hoogste 

Eext-Galgwandenveen
Anlo-Evertsbos Veekraal
Putten
Nierssen-Het Enkhout
Werl (2x)
Eext-Schaapsdijkweg
Schokland-P14 (2x)

Garderen-Meervelderweg
Epe-Klokbekerweg
Hunneschans (3x)
Bennekom-Oostereng
Molenaarsgraaf
Oostwoud-De Tuithoorn
Z. van Hunneschans (8x)

Eigenblok-Site 5

locatie

grafheuvel I; EGK3-4; GrN-8254: 3930±45 BP
vlakgraf B; EGK4
grafheuvel 6; EGK4
grafheuvel h; EGK of KB
grafheuvel 2; EGK, KB of WKD
grafheuvel B; EGK4; GrN-939: 3885±65 BP; GrN-946: 3880±50 BP
vlakgraven 13 en 14; EGK; UtC-1957: 3790±50 BP
vlakgraven 10 en 12; EGK; UtC-1958: 3850±60 BP
grafheuvel 6; EGK, KB of WKD
grafheuvel; KB; GrN-13714: 3865±30 BP
grafheuvel; KB
grafheuvel 12; Laat-KB
vlakgraf II; Vroeg-WKD; GrN-5705: 3635±60 BP
vlakgraf of tumulus II; KB; GrN-25316: 3805±30 BP
grafheuvel B; KB, WKD of jonger

kringgreppel; KB of WKD; GrN-24100: 3600±120 BP; GrN-24324: 3660±80 BP

(mogelijke) associatie; dateringdiameter

130 cm
90 cm
100 cm
95 cm

100-150 cm
130 cm

130 cm (kuil α)
140 cm (kuil β)

80 cm
?

100 cm
120 cm
140 cm
100 cm

90 cm (kuil 1)
150 cm (kuil 3)
110 cm (kuil 4)
150 cm (kuil 8)
110 cm (kuil 10)
100 cm (kuil 12)
120 cm (kuil 17)
125 cm (kuil 18)

130 cm

Tabel 15.3 – Overzicht van zekere vuurkuilen (zie bijlage J).

40 Zo kreeg P14 een nieuwe pachter die in 1989 en 1990 meteen de hele 
zandkop 40 cm diep ploegde, zoals hij ook gewend was op zijn andere 
kavels, maar ca. 15 cm dieper dan tot dan toe op P14 was gedaan zo-
dat de zandkop opnieuw ploegschade opliep. De in 1989 en 1990 op-
gegraven Akkerlaag was dan ook minder dik dan voorheen en regel-
matig zelfs al geheel opgenomen in de moderne bouwvoor. Enkele on-
diepe graven op P14 hadden door dit recente diepere ploegen zwaar ge-
leden en mogelijk zijn enkele hierdoor verdwenen. Een dergelijke 
gebeurtenis, die niet op kwade wil terug te voeren is, toont aan hoe 
kwetsbaar een archeologische locatie is. Ook de status van archeolo-
gisch monument, waarbij voortzetting van het eerder bestaande land-
gebruik is toegestaan, kan zulke onbedoelde erosie niet voorkomen. 
Gelukkig is P14 sinds 2003 niet meer in gebruik als akker en worden 

de diepere niveaus beschermd door verhoging van de grondwaterstand 
(zie paragraaf 1.3). Maar hoger gelegen graven op P14 zijn nog steeds 
aan degradatie blootgesteld (zie paragraaf 1.4.3). Een belangrijke ar-
cheologische vindplaats zoals Schokkerhaven-E170 wordt al tientallen 
jaren stukje bij beetje kapotgeploegd (Roovers, De Boer & Velthuizen 
2008).

41 Zie bijvoorbeeld Waterbolk 1957b, 26; Butler & Van der Waals 1966, 
127; Van Giffen, Addink-Samplonius & Glasbergen 1971, 115; Lou-
we Kooijmans 1974, 257; Lohof 1991, 156, 220-221.

42 Aan de interpretatie als ‘rituele kuil’ kleeft nog wel eens het odium van 
een zwaktebod. Omdat vuurkuilen in plaats van een negatief kenmerk, 
zoals bij rituele kuilen het geval is, een positief kenmerk hebben (veel 
houtskool), stuit hun duiding op minder scepsis.
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opgravingsvlak zijn zij vaak nog niet opvallend houtskool-
rijk) en vaak ook aan de aanwezigheid van verbrand zand of 
verbrande klei. Zekere vuurkuilen zijn min of meer rond en 
cilindrisch tot aan de vlakke of komvormige bodem. Met 
een diameter van 80-150 cm zijn zij opvallend groot. Zij 
werden vrij diep ingegraven, tot 50 cm of meer. Kennelijk 
moesten vuurkuilen aan strikte formele eisen voldoen.
Tabel 15.3 geeft een overzicht van zekere vuurkuilen. Ik 
heb ze in verband gebracht met het meest voor de hand lig-
gende graf.43 Daarmee is een meer of minder globale aan-
wijzing gegeven voor hun datering. Maar of de gesugge-
reerde relatie juist is, blijft dikwijls de vraag. In sommige 
gevallen is die relatie zelfs ronduit problematisch (zie para-

graaf 15.10.5). Deze bedenkingen gelden eveneens voor de 
mogelijke vuurkuilen en de rituele kuilen, die in de volgen-
de paragrafen worden genoemd.
Aparte vermelding verdient een vuurkuil boven het centra-
le EGK-graf in grafheuvel 3 van Werl. Deze kuil wijkt door 
zijn grootte en grillige vorm af van wat gebruikelijk is.44

15.10.2 Mogelijke vuurkuilen

Sporen die op grond van hun vorm en diameter als vuur-
kuil in aanmerking komen, zijn vrij talrijk. Maar als uit de 
publicatie niet blijkt of deze sporen verbrande grond en/of 

Eext
Odoorn
Eext (3x)
Langedijke (5x)

Anlo-Evertsbos Veekraal
Eext
Eext (3x)

Anlo
Bennekom-Oostereng
Hilversum-De Lange Heul
Ermelose Heide (4x)

Ermelose Heide (2x)

Ermelose Heide (4x)

Ede
Eext (3x)

Z. van Hunneschans (12x)

Oudemolen
Ermelose Heide

locatie

grafheuvel de Ketenberg; EGK
grafheuvel het Eppiesbergje; EGK
grafheuvel Bergakkers I; EGK
grafheuvel II; EGK4

vlakgraf C; EGK4; GrN-1976: 3965±50 BP
grafheuvel; EGK4
grafheuvel Gieterstraat; EGK4

grafheuvel II; EGK3-4
grafheuvel 22; EGK4
vlakgraf; EGK4
grafheuvel VII; EGK, KB of WKD

grafheuvel III; EGK3-4, WKD en jonger

grafheuvel X; KB of WKD

grafheuvel; Laat-KB
grafheuvel Bergakkers III; KB of jonger

grafheuvel B; KB, WKD of jonger

grafheuvel 12; WKD
grafheuvel V; WKD of jonger

(mogelijke) associatie; dateringdiameter

100 cm
80 cm

70 cm (3x)
80 cm (4x)

100 cm
130 cm
80 cm

75 cm (2x)
90 cm
125 cm
60 cm
75 cm

80 cm (3x)
60 cm
70 cm

110 cm 
75 cm
70 cm
90 cm
70 cm

80 x 110 cm
85 cm
70 cm
100 cm

80 cm (kuil 2)
100 cm (kuil 5)
100 cm (kuil 6)
60 cm (kuil 7)
60 cm (kuil 9)
75 cm (kuil 11)
100 cm (kuil 13)
50 cm (kuil 14)
75 cm (kuil 16)
80 cm (kuil 19)
50 cm (kuil 20)
50 cm (kuil 21)

160 cm
60 cm

Tabel 15.4 – Overzicht van mogelijke vuurkuilen (zie bijlage J).

43 In bijlage J is zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke relatie 
verwerkt. In geval van herhaaldelijk gebruikte grafmonumenten zijn 
in bijlage J de theoretisch mogelijke associaties met graven uit de Mid-
den-Bronstijd of jonger echter niet genoemd, omdat geen zekere vuur-
kuil jonger dan WKD bekend is.

44 Het betrof “ein unregelmässig begrenztes, flach-muldenförmiges Holz-
kohlenest von etwa 0,70-1,90 m Dm. und 0,15-0,35 m Stärke [...]. 
Der Befund sprach viel mehr dafür, dass das Feuer noch vor der Auf-
schüttung der Hügelkrone über der verfüllten Grabgrube und dem Ba-
sisauftrag abgebrannt worden ist” (Beck 1960, 128-129, Abb. 2).
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opeengehoopte houtskool tegen de wand en op de bodem 
bevatten, is het onmogelijk zulke sporen als zekere vuurkui-
len te interpreteren. Het zou bij deze mogelijke vuurkuilen 
ook om rituele kuilen of zelfs om een heel andere categorie 
sporen kunnen gaan, bijvoorbeeld om grote paalsporen of 
graven.
Niet zelden blijven in gepubliceerde opgravingsverslagen 
mogelijke vuurkuilen onbesproken, terwijl op de bijgele-
verde tekeningen wel mogelijke kandidaten afgebeeld zijn. 
Dikwijls zijn deze alleen in het vlak weergegeven en ontbre-
ken dwarsdoorsneden. Wel is op vlaktekeningen vaak aan-
gegeven dat in de kuilen houtskool aangetroffen is, maar 
dat is onvoldoende voor een positieve identificatie als vuur-
kuil. Zo is soms vermeld dat het heuvellichaam of het oude 
oppervlak rijk aan houtskool is. Dan is de kans natuurlijk 
groot dat niet alleen vuurkuilen, maar ook allerlei andere 
typen kuilen opvallend veel houtskool bevatten. Bovendien 
kan een niet dieper onderzochte kuil die op het gedocu-
menteerde opgravingsvlak houtskoolarm was, alsnog een 
vuurkuil zijn. De houtskoolopeenhoping beperkt zich im-
mers vaak tot de diepste niveaus.45

Tabel 15.4 geeft een overzicht van grondsporen die ik als 
mogelijke vuurkuilen beschouw.

15.10.3 Rituele kuilen

In de inleiding hierboven is al gewezen op de sterke over-
eenkomst in verschijningsvorm tussen vuurkuilen en ritu-
ele kuilen. Een duiding als rituele kuil is alleen mogelijk als 
een kuil geheel onderzocht is, en ook dan nog een opeenho-
ping van houtskool ontbreekt. Mijn literatuuronderzoek 
concentreerde zich op voorbeelden uit het Laat-Neolithi-
cum en de Vroege Bronstijd. Tabel 15.5 geeft voorbeelden 
van kuilen die door hun dimensies aan vuurkuilen doen 
denken, maar het niet zijn.

15.10.4 Datering van vuurkuilen en rituele kuilen

Het dateren van (mogelijke) vuurkuilen en rituele kuilen op 
grond van de open en indirecte associatie met een graf in de 
nabijheid is vaak problematisch. Soms verschaffen als ne-
derzettingsruis opgevatte vondsten in de kuilen een termi-
nus post quem. Bruikbaar als termini post quem zijn verder 
alleen 14C-dateringen van houtskoolmonsters uit de dichte 
houtskoolconcentraties tegen de wand en op de bodem. 
Oversnijdingen door goed dateerbare sporen geven af en 
toe een terminus ante quem. De oversnijding van een vuur-
kuil door het graf met onder andere een ZZ-beker in de 
grafheuvel van Eext-Galgwandenveen bewijst dat vuurkui-
len in elk geval in EGK4 voorkwamen. De oudste 14C-ge-
dateerde vuurkuilen laten eveneens een toewijzing aan 
EGK4 toe (zie paragraaf 15.10.1). Mogelijk zijn de oudste 
vuurkuilen nog ouder. Er zijn indirecte associaties met be-
kertypen die niet alleen in, maar ook al voor EGK4 gang-
baar waren. Vuurkuilen lijken in onze streken in (Laat-) 
EGK en in KB gebruikelijk geweest te zijn. De jongste 14C-
dateringen van vuurkuilen (van Molenaarsgraaf en Eigen-
blok-Site 5) geven aan dat vuurkuilen in elk geval nog in 
Vroeg-WKD werden aangelegd. Er zijn voorts associaties 
met jonger WKD (ten zuiden van de Hunneschans, Garde-
ren-Meervelderweg; Oude Molen-tumulus 12, en Ermelo-
se Heide-grafheuvel V). Zekere vuurkuilen ontbreken ech-
ter bij grafheuvels met primaire graven uit de Midden-
Bronstijd (zie Glasbergen 1954b, 150-151; Lohof 1991, 
156, 220-221). Het ziet er naar uit dat toen de vuurkuilen 
al in onbruik waren geraakt.
Rituele kuilen met het formaat en de vorm van vuurkuilen 
zijn met Laat-KB geassocieerd. Of zij ook eerder voorkwa-
men is onduidelijk. Rituele kuilen lijken in het Laat-Neoli-
thicum zeldzamer geweest te zijn dan vuurkuilen, maar ge-
durende de Bronstijd gingen zij domineren. In tabel 15.5 
zijn al enkele met WKD geassocieerde rituele kuilen ge-

Lunteren-De Valk
Molenaarsgraaf (>1x)
Z. van de Hunneschans
Anlo-Evertsbos Veekraal 
   (≤ 34x)
Eext
Anderen/Gasselte
Ermelose Heide

locatie

grafheuvel; Laat-KB
graf II; Laat-KB
grafheuvel B; KB, WKD of jonger
−; Laat-WKD, deels EGK?

grafheuvel ‘t Witzand; Laat-WKD of jonger
grafheuvel; Laat-WKD
grafheuvel IX; WKD of jonger

(mogelijke) associatie; dateringdiameter

90 cm
>100 cm

90 cm (kuil 15)
50-180 cm

120-130 cm
170 cm
85 cm

Tabel 15.5 – Rituele kuilen die niet als vuurkuilen zijn beschouwd (zie bijlage J).

45 Houtskoolrijke sporen met een opvallend kleine diameter (ca. 30 cm) 
zijn niet als mogelijke vuurkuilen opgevoerd omdat de bekende zekere 
vuurkuilen een diameter van (aanzienlijk) meer dan 50 cm bezitten. 
Zulke kleine sporen zijn bijvoorbeeld te vinden in of onder een EGK-
grafheuvel te Horbach (Wagner 1933, 253, Abb. 1), een KB-graf-
heuvel tussen Odoorn en Exloo (Van Giffen 1947, fig. 7) en onder de 
HVS-grafheuvels 7 en 8 te Toterfout-Halve Mijl (Glasbergen 1954a, 

50, 52, fig. 15-16; 1954b, 151). Evenmin heb ik in dit overzicht 
houtskoolrijke ronde sporen opgenomen, waarvan de diameter niet uit 
de gepubliceerde tekst of de gepubliceerde tekeningen blijkt (dit betreft 
bijvoorbeeld EGK-grafheuvels 4 en 7 te Goldbeck (Deichmüller 1962, 
131; idem 1963a, 91) en de laatneolithische grafheuvels 1-4 te Werl 
(Beck 1960, 125-130)).
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noemd. Volgens Lohof (1991, 156) zijn rituele kuilen rond 
grafheuvels uit de Midden-Bronstijd A “niet eenduidig her-
kenbaar. Er is geen gebrek aan kuilen onder of nabij heu-
vels, maar ze vertonen geen eenvormigheid en bevatten zel-
den iets dat het vermelden waard is, zelfs geen houtskool”. 
Maar duidelijk rituele kuilen signaleerde Lohof wel vaak in 
de Midden-Bronstijd B. Hij (ibidem, 221) beschouwde ze 
als een structureel verschijnsel bij grafheuvels. “Hierop wijst 
ook de grotere eenvormigheid van de kuilen zelf: een dia-
meter van 80-100 cm, een diepte van ca. 60 cm, een bodem 
met een kleinere diameter en (blijkbaar) geen vermeldens-
waardige inhoud”. Het lijkt alsof de vorm van de vuurkuil 
nog voortleefde, maar dat het vuur uit het ritueel was ver-
dwenen.

15.10.5 Interpretatie van vuurkuilen

Vuurkuilen blijken vrij talrijk te zijn en structureel geasso-
cieerd te zijn met graven, ook in de zeldzame gevallen waar-
in vuurkuilen binnen nederzettingsterreinen aangetroffen 
zijn (Anlo-Evertsbos, P14, Molenaarsgraaf). Vanwege hun 
exclusieve voorkomen nabij graven ligt een rituele verkla-
ring voor de hand.

Waterbolk (1957b, 31) verklaarde de houtskoolkoek in de 
vuurkuil in grafheuvel B bij Eext als het restant van een 
brandstapel. Te Eext en elders zijn echter geen goede indi-
caties voor deze interpretatie voorhanden. Als in de vuur-
kuilen zelf lijkverbranding plaats gehad zou hebben, had 
men af en toe verbrand menselijk bot mogen verwachten, 
maar verbrand menselijk bot was in de (mogelijke) vuur-
kuilen steeds afwezig. De oude gedachte aan een offervuur 
of een ander ritueel vuur verdient daarom de voorkeur.46

Enkele auteurs gingen expliciet uit van een gelijktijdige en 
directe relatie tussen ‘hun’ vuurkuil en een specifiek graf. 
Zij dachten aan een offervuur of een ritueel vuur als onder-
deel van de teraardebestelling.47 Deze interpretatie is zeker 
aantrekkelijk voor vuurkuilen die op de dwars- of lengte-as 
van grafkuilen gericht lijken te zijn (zoals bij Molenaars-
graaf, graf II; in grafheuvel 6 te Garderen-Meervelderweg, 
en in Ermelose Heide, grafheuvel III). Maar in een paar 
gevallen (Eext-Schaapsdijksweg, grafheuvel B; Anlo-Everts-

bos, graf C; Nierssen-Het Enkhout, grafheuvel h; Putten, 
grafheuvel 6) waren de graven door (mogelijke) vuurkuilen 
vergraven. Het valt zeer te betwijfelen of ook deze vuurkui-
len aangelegd waren als onderdeel van het grafritueel voor 
de dode in het betreffende graf: directe verstoring van een 
graf lijkt niet te stroken met de zorg die er vaak aan besteed 
was. In deze gevallen is de positie ten opzichte van het cen-
trale graf waarschijnlijk geen opzet, maar het gevolg van het 
naderhand ingraven van een vuurkuil op de top, het opval-
lendste punt van een grafheuvel. Veel vuurkuilen lijken ove-
rigens later aangelegd te zijn dan het graf waarmee zij geas-
socieerd zouden kunnen worden. Bij sommige (mogelijke) 
vuurkuilen is een opvallend grote diepte (80 cm of dieper) 
geconstateerd (zie bijlage J). Deze waren meestal niet in de 
heuvel ingegraven. Andere, vooral in grafheuvels, waren zeer 
ondiep, maar meestal is vanaf het prehistorische loopvlak 
gemeten. Dit verschil doet vermoeden dat ook deze ooit 
veel dieper zijn geweest, en vanuit de grafheuvel waren in-
gegraven. Zij zullen dan over het algemeen jonger zijn ge-
weest dan het primaire graf.

Het voorkomen van vuurkuilen (en rituele kuilen) samen 
met graven hoeft dus niet te duiden op een rol in de teraar-
debestelling, of op een ritueel voor een specifieke dode, hoe 
suggestief de ruimtelijke relatie ook kan zijn. De rituelen 
waar de vuurkuilen op wijzen, hoeven niet identiek geweest 
te zijn en zij kunnen in de loop der tijd zijn veranderd. Wel-
licht betrof het een inwijdings- of reinigingsritueel voor 
heilige of ontheiligde grond, of was een graf of grafveld de 
geëigende plaats voor een incidenteel vuurritueel dat op 
zich niets te maken had met begravingsrituelen, maar dat 
wel op een bijzondere plaats voltrokken moest worden, in 
de nabijheid van de voorouders. Bij zo’n duiding is de ogen-
schijnlijke relatie met een bepaald graf toevallig. De pre-
cieze positie van de vuurkuil deed er dan verder niet zo toe. 
Dit zou verklaren waarom niet bij elk graf een vuurkuil te 
vinden is; waarom het vaak onmogelijk is een specifiek graf 
met een vuurkuil te verbinden; waarom vuurkuilen regel-
matig jonger zijn en soms een graf verstoren; waarom het 
aantal vuurkuilen bij verschillende graven zo uiteen kan lo-
pen; en waarom vaste regels met betrekking tot de speci-
fieke locatie of oriëntatie in, onder, of bij een graf of graf-
heuvels niet te geven zijn.

46 Zie Holwerda 1911a, 3; Van Giffen 1930, 48; Bursch 1933, 76; Lou-
we Kooijmans 1974, 257; Hulst 1980, 8. Mogelijk was de rook be-
langrijker dan het vuur: de bladeren en de grassen in vuurkuil α te 
P14 waren vers geplukt als brandstof niet zo geschikt maar zouden wel 
voor een flinke rookontwikkeling gezorgd kunnen hebben (Van 

Amerongen 1993, 5.2.2). Maar de kans bestaat dat zij gedroogd wa-
ren en slechts als aanmaakmateriaal dienden.

47 Holwerda 1911a, 3; Van Giffen 1930, 48; Bursch 1933, 76; Beck 
1960, 126, 128-129; Louwe Kooijmans 1974, 257; Hulst 1980, 8; 
Hielkema, Prangsma & Jongste 2002, 141.
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HOOFDSTUK 16

PAALSPOREN EN HUISPLATTEGRONDEN

De meest omvangrijke categorie onder de grondsporen op P14 wordt gevormd door de paalsporen. In dit 

hoofdstuk worden hun uiterlijke kenmerken en daterende vondsten toegelicht, en worden de gereconstru-

eerde huisplattegronden beschreven.

16.1 Datering op grond van uiterlijke kenmerken en 
oversnijdingen

Op P14 komen een tiental paalsporen met duidelijke, 
scherp begrensde insteken voor. Drie ervan, paalsporen γ-
ε, passeerden al eerder de revue. Zij konden zonder voorbe-
houd in het Laat-Neolithicum gedateerd worden.

Verreweg de meeste paalsporen op P14 (een honderdtal) 
waren weliswaar over het algemeen in het dekzandvlak 
goed herkenbaar als lichtgrijsbeige vlekken (vaak ook met 
een donkerder, gebioturbeerde kern), tot soms zelfs don-
kergrijszwarte vlekken, maar hun omtrekken waren wazig 
en gebioturbeerd, en niet op de centimeter te bepalen (zie 
fig. 16.1). De daterende aanwijzingen voor deze paalsporen 
met wazige insteek zijn de volgende.
– De paalsporen in het terreingedeelte boven ca. 2,90 m 
-NAP bevonden zich nooit boven, maar altijd onder de laat-
neolithische Akkerlaag, voor zover die bewaard gebleven 
was. Behalve door eergetouwkrassen werden vaag begrens-
de paalsporen ook oversneden door laatneolithische vuur-
kuil β en laatneolithische kuilen 3 en 4. Sommige paalspo-
ren waren op het hoogste dekzandvlak, direct onder de 
laatneolithische Akkerlaag nog niet zichtbaar. Pas bij ver-
der verdiepen werden zij herkend, wat waarschijnlijk maakt 
dat deze paalsporen veel ouder waren dan de prehistorische 
Akkerlaag.1

– De wazig begrensde paalsporen in de westelijke helft van 
wp. 90-5 en -6 moeten ouder dan EGK4 geweest zijn op 
grond van hun ligging onder 2,90 m -NAP en hun afdek-
king onder het zandige niveau van de DG2. De laagst gele-
gen paalsporen waren hier ingegraven vanuit een loopvlak 
op ca. 3,40 m -NAP. Dit betekent dat dit terreingedeelte al 
in de loop van TRB onder het gemiddelde grondwaterpeil 
lag. De paalsporen waren hier echter in habitus geheel ver-
gelijkbaar met de paalsporen met wazige insteken hoger op 
de zandrug;
– In de paalsporen met wazige omtrek waren de vullingen 
niet gelaagd maar homogeen. Zij hadden wel dikwijls een 

donkere kern. Zij bevatten incidenteel verkoolde houtresten 
(sp. 90-124, -125), maar onverkoold hout is in deze cate-
gorie nooit aangetroffen. De zekere laatneolithische paal-
sporen γ-ε, de EGK-graven en de eergetouwkrassen, die 
ook laatneolithisch zijn, waren scherp begrensd. Die eerste 
twee categorieën zijn gekenmerkt door duidelijk gelaagde 
vullingen. In paalsporen γ-ε waren de onverkoolde palen 
nog aanwezig. In EGK-graven waren behalve onverkoold 
hout ook schors en zelfs de dunne staanders van vlechtwerk 
bewaard gebleven.

Dat de paalsporen met een wazige insteek dus veel ouder 
zijn dan het Laat-Neolithicum, is af te leiden uit hun over-
snijdingen door laatneolithische grondlagen en laatneoli-
thische grondsporen, hun soms laaggelegen locatie, en hun 
van de zeker laatneolithische sporen sterk afwijkende ver-
schijningsvorm. Dit laatste is ongetwijfeld het gevolg van 
een veel langere blootstelling aan lucht, dierwerking en in-
zijging van regenwater. De scherp begrensde paalsporen 
die daarentegen wel nog duidelijk gelaagde vullingen en 
soms onverkoold hout bevatten, zullen op hun vroegst laat-
neolithisch zijn geweest.

16.2 Datering van de wazige paalsporen op grond 
van hun scherveninhoud

De helft van de wazig begrensde paalkuilen heeft één of 
meer scherven opgeleverd. In bijlage K zijn onder meer alle 
181 scherven uit deze 50 paalsporen met wazige insteek 
opgenomen. De bespreking hieronder voert van de sporen 
met de jongste, naar die met de oudste scherven.
– In één paalspoor (sp. 90-163) is de scherf van WKD3-
pot 37 aangetroffen. Het is, nog afgezien van de intrinsieke 
kenmerken, op stratigrafische gronden en op basis van de 
diepteligging uitgesloten dat dit paalspoor uit WKD3 da-
teert; het spoor tekende zich in het dekzand op 3,32 m 
-NAP af, en was afgedekt door DG2. De WKD-scherf is 
een intrusie.

1 Op P14 kwamen enkele kuilen zelfs pas ca. 20-30 cm onder het oor-
spronkelijke oppervlak aan het licht, op een niveau waarin geen mobi-
lia meer te vinden waren. Incidenteel zijn op P14 ook vondstconcentra-
ties van SW-materiaal in ogenschijnlijk ongestoorde grond opgemerkt. 
Vergelijkbare waarnemingen zijn gedaan bij een TRB-huis te Heek-
Averdiek (mondelinge mededeling J.A. Bakker). Het is helaas geen 

gangbare archeologische praktijk om een ‘afgewerkt’ vlak (met of zon-
der grondsporen) verder te verdiepen. Dit zou mede kunnen verklaren 
waarom midden- en vroegneolithische grondsporen op de zandgronden 
zo schaars zijn; om oudere grondsporen te herkennen, zijn soms die-
pere vlakken dan het eerste ‘leesbare’ vlak nodig.
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– In twee paalsporen (sp. 89-136 en -163, beide van huis 2) 
zijn totaal drie scherven gevonden van potbekers 23-24. 
Zoals uit de vorige paragraaf volgt, zou men in kuilen uit 
KB scherp begrensde en gelaagde vullingen verwachten, 
die in kleur meer op de Akkerlaag lijken – zulke KB-grond-
sporen komen inderdaad voor (zie paragrafen 18.1 en 22.4). 
De aanwezigheid van KB-scherven maakt van de genoem-
de, wazig begrensde paalsporen van huis 2 nog geen KB-
paalsporen. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, zijn 
er dwingende argumenten voor een veel oudere datering 
van deze categorie. Het is daarom aannemelijk dat de pot-
bekerscherven veel later, als gevolg van bioturbatie, in de 
paalsporen terecht gekomen zijn, en zich eerder in de erbo-

ven liggende Akkerlaag hebben bevonden. Mollengangen 
zijn in dit terreingedeelte veelvuldig aangetroffen.
– Een klein scherfje van 1a- of een 2IIa-beker 36 is gevon-
den in een paalspoor met wazige contour (sp. 90-100). Het 
zal waarschijnlijk door bioturbatie in dit spoor terechtgeko-
men zijn. Zekere EGK-scherven uit vaag begrensde paal-
sporen zijn er verder niet. Twee scherven met nagelindruk-
ken (fig. 16.3, weer uit paalsporen van huis 2: sp. 89-154 en 
sp. 89-163) kunnen eventueel aan EGK, maar waarschijn-
lijker aan SW/Pre-Drouwen worden toegeschreven.
– Hoewel het niet onmogelijk is dat een aantal wazig be-
grensde paalsporen uit de Drouwener of Havelter TRB 
stamt, ontbreken hiervoor de aanwijzingen. De paalsporen 

b

c

a

d

e f

Fig. 16.1 – Voorbeelden van paalkuilen met vage begrenzingen (a: sp. 90-104 (huis 4); b: sp. 90-109 (huis 4); c: sp. 90-115; 
d: sp. 90-169; e: sp. 90-191; f: verkoold hout in sp. 90-125).
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hebben geen zekere Drouwener of Havelter scherven opge-
leverd.
– Gelet op hun plantaardige magering en/of H-voegen zijn 
53 van de resterende 176 scherven aan SW/Pre-Drouwen 
toe te schrijven. Op grond van incidentele versiering en 
vormaanwijzingen, magering en dikte, en soms ook vanwe-
ge vorm en versiering, is het aannemelijk dat nog eens 144 
scherven ook wel in die periode thuis zullen horen. Bij de 
acht overige scherven die niet met zekerheid te determine-
ren zijn, zou het behalve om SW/Pre-Drouwener scherven, 
eventueel om jonger aardewerk kunnen gaan.

De scherveninhoud is dus in zijn algemeenheid goed te rij-
men met de in de vorige paragraaf beredeneerde, vroege 
datering van de wazig begrensde paalsporen. De aanwezig-
heid van enkele jongere scherven is redelijk te verklaren. 
Een datering van de wazig begrensde paalsporen (althans 
die met scherven) in SW/Pre-Drouwen is plausibel.
Naast scherven is materiaal van andere vondstcategorieën 
uit de wazig begrensde paalsporen afkomstig, waaronder 
verbrand of verweerd runderbot uit enkele van de diepst 
gelegen, door DG2 afgedekte paalsporen, en verkoolde 
gerst (Gehasse 1995, 63, tab. 4.29). Deze vondsten maken 
waarschijnlijk dat de paalsporen niet heel vroeg binnen SW 
gedateerd moeten worden, maar pas na de introductie (om-
streeks het begin van SW2?) van huisdieren en van graan 
(zie Raemaekers 1999, fig. 5.1). Daarbij is aangenomen dat 
de vondsten over het algemeen nederzettingsruis vertegen-
woordigen, en meestal niet als gevolg van latere bioturbatie 
in de paalkuilen terecht gekomen zijn.

Levert het aardewerk aanknopingspunten voor een precie-
sere datering van deze grondsporen?
Slechts één scherf is typologisch goed te dateren: de touw-
versierde scherf van Pre-Drouwener trechterbeker 12 (uit 
paalspoor sp. 90-96). In paragraaf 4.4.1 is voor het aarde-
werk uit lagen A-E in wp. 89-17 aangetoond dat ook een 
technologisch aspect een daterende ingang bieden kan, te 
weten de verhouding tussen scherven met alleen minerale 
magering en die met (een component) plantaardige mage-
ring. De scherfaantallen zijn voor de individuele paalspo-
ren meestal te laag om voldoende zeggingskracht te heb-
ben, maar als alle paalsporen gezamenlijk worden bekeken, 
is het beeld duidelijk. Van de 176 scherven die in redelijk-
heid aan SW/Pre-Drouwen te verbinden zijn, bezitten 50 
ook plantaardige magering; de overige zijn uitsluitend mi-
neraal gemagerd. Het lage aandeel plantaardig gemagerde 
scherven komt min of meer overeen met dat van het aarde-

werk uit lagen C en D (zie fig. 4.6), hetgeen pleit voor een 
datering van de paalsporen in de Pre-Drouwener TRB.
Toch is er een kans dat zij nu te jong gedateerd worden. Ik 
durf niet geheel uit te sluiten dat de scherveninhoud verte-
kend is als gevolg van selectieve degradatie door vorst in de 
grond, waardoor een deel van de oorspronkelijke inhoud, 
vooral plantaardig gemagerd aardewerk, verloren is gegaan 
(zie paragraaf 5.3). Een voor de hand liggende tegenwer-
ping is dat dit postdepositionele proces voor plantaardig 
gemagerde scherven uit grondsporen minder vernietigend 
zal zijn geweest dan voor zulk aardewerk dat op of vlak on-
der het loopvlak heeft gelegen. Dat mag zo zijn, maar het 
geeft toch te denken dat het uitgerekend de diepste SW-
grondsporen zijn die opvallen door een hoog aandeel plant-
aardig gemagerde scherven (zie bijlage K).2 Juist de scher-
ven in de diepste kuilen waren het best tegen grondvorst 
beschermd.3

Mijn eindconclusie is dat de wazig begrensde paalsporen 
zeer waarschijnlijk in SW/Pre-Drouwen gedateerd moeten 
worden, maar niet in SW1. De meeste ervan, inclusief die 
van de huisplattegronden (zie hieronder), horen vermoede-
lijk thuis in Pre-Drouwen, maar een vroegere datering, in 
SW2, is niet uitgesloten.

16.3 Huisplattegronden uit SW/Pre-Drouwen

De wazig begrensde paalsporen, die alle in de eerste 75 m 
westelijk van de oever van de Vecht (Unio-II-geul) zijn aan-
getroffen, wijzen op het bestaan van substantiële, perma-
nente constructies. Op het hoogste deel van de zandkop lij-
ken twee tot vier huizen van hetzelfde type en met dezelfde 
oriëntatie gelegen te hebben (zie fig. 16.2). Hieronder wor-
den de huisplattegronden voorgesteld in volgorde van waar-
schijnlijkheid.

Huisplattegrond 1 is bijna compleet en het meest overtui-
gend. Deze plattegrond was al in het veld herkend, terwijl 
de overige pas tijdens de uitwerking van de grondsporen ge-
reconstrueerd zijn. Ook de plattegrond van huis 2 lijkt vrij 
compleet te zijn, vooral als staanderintervallen van ca. 5 m 
mogelijk waren (waar ik niet zeker van ben).
Omdat uit de paalsporen van P14 twee huisplattegronden 
met identieke, zeer specifieke kenmerken te reconstrueren 
zijn, die bovendien goed aansluiten bij min of meer con-
temporaine plattegronden buiten P14 (zie paragraaf 16.4), 
is het onwaarschijnlijk dat het hier toevallige palenconstel-

2 Dit geldt voor SW-graf 1, met 18 plantaardig gemagerde scherven op 
een totaal van 20 stuks, en ook voor SW-kuil 1, met 45 plantaardig 
gemagerde scherven op een totaal van 51 scherven. Deze was veel die-
per ingegraven dan alle andere SW-grondsporen (meer dan 1,2 m 
diep). Opvallend zijn voorts de hoge aandelen plantaardig gemagerde 
scherven in andere, weliswaar jongere grondsporen, die echter ook diep 
ingegraven waren, en waarin dit aardewerk als ruis aanwezig was; 
bijvoorbeeld TRB-graf 9, laatneolithische kuil 4 een restant van het 
westelijke greppelsysteem (sp. 86-103).

3 Eerder heb ik de mogelijkheid van ondervertegenwoordiging van 
plantaardig gemagerde scherven ook overwogen, maar verworpen 
(Ten Anscher 2000, noot 5; 2000/01, noot 6). In het contrast met de 
inhoud van SW-kuil 1 zag ik destijds juist een doorslaggevend bewijs 
voor een latere datering van de paalsporen en de huisplattegronden. Ik 
had toen niet bedacht dat die grote kuil zoveel dieper was ingegraven 
dan de paalsporen, en dat dit diepteverschil eventueel ook een verkla-
ring kan bieden voor het veel geringere aandeel van plantaardig gema-
gerde scherven in de paalsporen.
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laties betreft. Integendeel, dit wijst op een nauw omschre-
ven huistraditie.

Wie beide huisplattegronden niet als hersenspinsels weg wil 
wuiven, kan er met moeite nog twee ontwaren. Deze platte-
gronden zijn veel problematischer vanwege het ontbreken 
van de meeste paalsporen. Zware verstoring kan hiervoor 
de belangrijkste verklaring zijn. Dat hiervan sprake was, 
blijkt bijvoorbeeld uit enkele graven in de directe nabijheid: 
hoewel zij diep ingegraven zullen zijn geweest, waren zij 
toch al door recent ploegen zwaar aangetast.4

De reden om huizen 3 en 4 toch als zodanig te presenteren 
is dat de palenconfiguratie de reconstructie toelaat van 
twee plattegronden van hetzelfde type als huis 1 en huis 2, 
met een overeenkomstig formaat, een zelfde onderverde-
ling in een voor- en achtervertrek, en (ongeveer) dezelfde 
oriëntatie. Het blijft de vraag of dit toeval is, al denk ik van 
niet. Een bijkomend argument is dat hier geen dichte palen-
zwermen voorkomen, waarin naar believen plattegronden 
te herkennen zijn.

De vier huisplattegronden hebben nog een element ge-
meen; telkens een enkel paalspoor in het zuidoostelijke vak 
(in huisvolgorde sp. 89-60, -138, sp. 90-52 en -107).5 Om-
dat dit verschijnsel telkens voorkomt, lijkt het verband te 
houden met de huisplattegronden. Naar de eventuele func-
tie kan ik slechts gissen (constructie-element? Inrichtings-
element?). Bij de bespreking van de individuele huisplatte-
gronden ga ik op dit mogelijke huisonderdeel niet meer in.
Of de huizen elkaar opvolgden, of deels gelijktijdig gestaan 
hebben, valt niet te achterhalen, met dien verstande dat de 
afstand tussen de plattegronden van huis 1 en huis 3 zo ge-
ring is, dat althans die twee huizen (als huis 3 werkelijk be-
staan heeft) waarschijnlijk niet strikt contemporain zullen 
zijn geweest.6

De dragende delen van de huizen bestonden vermoedelijk 
uit eikenhout. Dit vermoeden is gebaseerd op veel houts-
kool dat uit enkele paalsporen (helaas niet van de herkende 
huisplattegronden) afkomstig is (zie paragraaf 20.5). Enke-
le 14C-dateringen hiervan zijn wenselijk.

SW/Pre-Drouwener paalspoor

overige SW/Pre-Drouwener sporen

huizen 1-4 0 15m

1

3

2

4

Fig. 16.2 – Ligging van huizen 1-4, verspreiding van wazig begrensde paalsporen en overige SW/Pre-Drouwener grondsporen.

4 De plattegrondreconstructies konden niet worden getoetst aan de hand 
van vondstverspreidingen. Dit was onmogelijk vanwege te zware erosie 
en vanwege andere postdepositionele processen.

5 In sp. 89-138 (huis 2) is één scherf aangetroffen die met chamotte 
gemagerd is en niet te determineren is. In sp. 90-52 (huis 3) zijn drie 
granietgemagerde vermoedelijke SW/Pre-Drouwener scherven gevon-
den.

6 Gesteld dat op P14 steeds drie gelijktijdige huizen gestaan hebben, dan 
leidt dit tot het volgende rekensommetje met betrekking tot het aantal 
paalsporen (per huis ca. 15 stuks). Bij een huisgeneratie van 25 jaar 
gaat het om 3 x 60 = 180 paalsporen per eeuw. In geval van ononder-
broken bewoning tussen 5400-4650 BP (ca. 4300-3400 cal BC; ca. 
900 kalenderjaren) betekent dit 1620 paalsporen voor 108 huizen. 
Bovenstaande aannames zijn natuurlijk arbitrair. Wie bijvoorbeeld 
rekent met een langere gebruiksduur van het huisgebint, komt op heel 
andere uitkomsten. Maar dat er veel meer huizen op P14 hebben ge-
staan dan herkend zijn, is aannemelijk.
Binnen het opgegraven terrein zijn ca. 100 paalsporen ontdekt. Ver-
moedelijk waren zij oorspronkelijk niet zeer diep (voor Ypenburg-
locatie 4 is verondersteld dat de huispalen dikwijls niet dieper dan ca. 

40 cm diep ingegraven waren; zie Houkes & Bruning 2008, 83). 
Vele zullen als gevolg van erosie verdwenen zijn. Maar dat hier ooit 
veel meer dan 200-300 SW-paalsporen hebben gelegen, is niet waar-
schijnlijk. In geval van 300 paalsporen en als elk paalspoor tot een 
huisplattegrond behoorde, zouden al 16 van de 20 huisplattegronden 
van het rekensommetje binnen het opgegraven terrein ‘gemist’ zijn.
Waar hebben al die veronderstelde overige huizen gestaan? Op de 
zandrug ten westen van P14 was meer dan genoeg ruimte voorhanden, 
maar het ziet er naar uit dat het SW/Pre-Drouwener leven op de ri-
vier gericht was, en de bewoning dus op P14 geconcentreerd was. Voor 
de periode 5400-4700 BP is op P14 maximaal het terrein vanaf 6,00 
m -NAP (de gemiddelde waterstand rond 5400 BP) en hoger beschik-
baar geweest. Als ‘voor de veiligheid’ alleen het terrein boven 5,00 m 
-NAP volgens fig. 13.2 in aanmerking komt, en voorbij wordt gegaan 
aan de mogelijkheid dat de zandkop zich verder oostelijk kan hebben 
uitgestrekt, is op P14 nog steeds ruim 2 ha beschikbaar. Daarvan ligt 
het grootste deel aan de zuidzijde van de opgegraven putten op de zui-
delijke flank – vermoedelijk de meest gunstige locatie voor huizen. 
Voor het hypothetische gehucht met al die huisgeneraties is op P14 
voldoende ruimte geweest.
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Aan de vertaling van deze plattegronden naar bovengrond-
se constructies waag ik mij niet. Ik durf niet verder te gaan 
dan de veronderstelling dat zich tussen de palen vlechtwan-
den hebben bevonden. De reconstructie van prehistorische 
huizen is een nogal arbitraire aangelegenheid met veel on-
controleerbare aannames en veel alternatieve constructie- 
en materiaalmogelijkheden.7 
Hoe huizen 1 en 2 er uit gezien kunnen hebben, tonen hun 
reconstructies in Natuurpark Lelystad. De reconstructie in 
Archeon (te Alphen aan de Rijn) is afgebrand en niet meer 
herbouwd.

16.3.1 Huis 1 (fig. 16.4)

Paalsporen
De paalsporen die tot huis 1 gerekend zijn, lagen in het oos-
telijk deel van de werkputten van 1989 en in het westen van 
wp. 87-4. De meeste kwamen al direct onder de laatneoli-
thische Akkerlaag op ca. 2,70 m -NAP aan het licht als 
gebioturbeerde, beigebruine verkleuringen met diameters 
van ca. 40-50 cm, en soms met donkerder kernen. Deze 
wezen op staanders met een dikte van ca. 25-30 cm. Re-
gelmatig werden de paalsporen door eergetouwkrassen 
oversneden. Het merendeel van de paalsporen van de zui-
delijke helft van de plattegrond (sp. 89-172/173, -175, -170, 
-69/70, en sp. 87-617) was pas 5 tot 15 cm onder het vlak 
met eergetouwkrassen herkenbaar.

De paalsporen hadden direct onder de laatneolithische 
Akkerlaag of, waar deze al verdwenen was, direct onder de 
moderne bouwvoor, nog een diepte van 15 tot 25 cm en in-
cidenteel (sp. 87-523) van 50 cm. Onder de kuilen werd 
vaak een 5 tot 25 cm diepe, vage uitspoelingswaas opge-
merkt. Sp. 89-175 bestond alleen maar uit zo’n waas. Het 
oorspronkelijke loopvlak lag ter plaatse van huis 1 minstens 
ca. 20-30 cm boven het niveau waarop de paalsporen zich 
aftekenden. De palen lijken dus betrekkelijk ondiep inge-
graven geweest te zijn: meestal maximaal tot ca. 50 cm en 
in een enkel geval tot ca. 70 cm.8

Scherveninhoud
In sp. 89-147, -172 en -175 zijn respectievelijk één chamotte-
gemagerde, en één en twaalf granietgemagerde scherven 
aangetroffen. De scherf uit sp. 89-172 heeft een rand met 
nagelindrukken. Een onversierde randscherf uit sp. 89-175 
is vrij dik en licht afgeschuind, zoals in SW/Pre-Drouwen 
incidenteel voorkomt (zie fig. 16.3). Het gaat vermoedelijk 
in al deze gevallen om SW/Pre-Drouwener aardewerk.

Compleetheid
Alle kuilen van de middenstaanders zijn teruggevonden: 
sp. 87-523, sp. 89-61, -67, -68 en -173. De sp. 89-62, -65/
66 en -172 lijken vervangers geweest te zijn van de midden-
staanders sp. 89-61, -67 en -173. Ook de palenrij aan de 
zuidoostelijke lange zijde was met sp. 87-617, sp. 89-69/70, 
-170 en -175 helemaal of bijna helemaal aanwezig. Het is 
goed denkbaar dat tussen sp. 89-170 en -175 een niet terug-
gevonden, ondieper paalspoor gelegen heeft, haaks op sp. 
89-68. Anders zou de staanderinterval daar met ruim 5 m 
wel aan de zeer ruime kant zijn – de overige paalsporen la-
gen ca. 3 - 3,5 m uit elkaar.9 De tegenhanger hiervan in de 
noordwestelijke palenrij zou dan tussen de noordwesthoek 
en paalspoor sp. 89-63/130 gelegen moeten hebben. In elk 
geval ontbreken het noordwestelijke paalspoor loodrecht op 
middenstaander sp. 89-61, en het paalspoor van de noord-
hoek. Hun vermoedelijke locaties vielen respectievelijk sa-
men met 15 cm diepe verstoringen, veroorzaakt door enke-
le tractorbandsporen direct naast elkaar, en met een diepe 
moderne drainagesleuf. Van de hoofdstructuur missen dus 
twee tot vier paalsporen.
Binnen het vloervlak bevonden zich nog enkele kuilen die 
als structurele onderdelen van deze huisplattegrond zijn be-
schouwd, aangezien binnen huizen 2, 3 en 4 op ongeveer 
dezelfde locatie ook paalsporen zijn aangetroffen. In deze 
kuilen, sp. 89-64 en -182, en mogelijk ook sp. 89-169 als 
vervanger van de laatstgenoemde, stonden vermoedelijk de 
staanders van een dwarswand.

Fig. 16.3 – Aardewerk uit paalkuilen van huizen 1 en 2.

7 Zie bijvoorbeeld de reconstructies van de huisplattegronden van Ypen-
burg-Locatie 4 (Enderman 2008).

8 De schatting van de hoogte van het oorspronkelijke loopvlak is geba-
seerd op de aanname dat de Akkerlaag boven de eergetouwkrassen ca. 
15 cm dik is geweest. Het is echter denkbaar dat de hoogste delen van 
de kruin al voor het begin van de akker zijn geërodeerd, bijvoorbeeld 
ten gevolge van een veronderstelde overstroming voorafgaande aan de 
sedimentatie van de DG2. Dan zou het SW/Pre-Drouwener loopvlak 

dus hoger gelegen kunnen hebben, en waren de paalsporen dieper inge-
graven.

9 Middenstaanders met een interval van ca. 4,5 m zijn in het Vroeg- en 
Midden-Neolithicum in onze streken en in aangrenzende Duitse gebie-
den wel bekend, en ook een 5m-interval komt wel eens voor (bijvoor-
beeld in Haus B te Pennigbüttel (Assendorp 2000, 119-121, Abb. 3), 
maar intervallen van 3 tot 4 m zijn veel gebruikelijker.
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Plattegrondreconstructie
De paalsporen laten de reconstructie toe van een zuidwest-
noordoost gerichte, tweeschepige huisplattegrond met paal-
intervallen van ca. 3 - 3,5 m.10 Huis 1 was ca. 12 m lang en 
5,5 tot 6 m breed en bezat licht uitgebogen wanden. Ver-
moedelijk was het met een dwarswand in een voor- en een 
achtervertrek onderverdeeld. Eventuele ondiep ingegraven 
onderdelen, zoals haarden en wandgreppeltjes, waren niet 
meer voorhanden.

16.3.2 Huis 2 (fig. 16.5)

Paalsporen
De paalsporen van huis 2 lagen in de oostelijke helft van de 
werkputten van 1989. Enkele (sp. 89-154, -166, -167) kwa-
men direct onder de moderne bouwvoor te voorschijn. Hier 
was de laatneolithische Akkerlaag al in de moderne bouw-
voor opgenomen. De overige werden op ca. 2,65 m -NAP 
zichtbaar onder de Akkerlaag. De paalsporen hadden dia-
meters van ca. 25 tot 80 cm. In twee gevallen waren zij 
langwerpig met een grootste lengte van ca. 125 cm. De 
paalsporen waren 5 tot 20 cm diep. Incidenteel werd eron-
der een 5 tot 10 cm diepe waas opgemerkt.
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10 Ik gebruik in het vervolg de term ‘tweeschepig’ voor plattegronden met 
een centrale palenrij.

Fig. 16.4 – Huis 1; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,70 m -NAP.
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Scherveninhoud
Uit sp. 89-136, -154, en -163 zijn respectievelijk één, drie 
en drie granietgemagerde scherven afkomstig, waaronder 
twee scherven met nagelindrukken (uit sp. 89-154 en sp. 
89-163). Sp. 89-136 bevatte ook twee zeer kleine scherfjes 
waarin geen magering te zien was. Voorts is in sp. 89-163 
een scherf met zowel graniet- als plantaardige magering ge-
vonden, met een geruwd oppervlak. Al deze scherven date-
ren waarschijnlijk uit SW/Pre-Drouwen. Uit sp. 89-136 
kwam één potbekerscherfje (van potbeker 23), en uit sp. 
89-163 kwamen er twee (van potbeker 24), die alle drie als 
intrusies opgevat zijn. De significante scherven uit de paal-
sporen van huis 2 zijn afgebeeld in fig. 16.3.

Compleetheid
De middenrij bestond uit sp. 89-145, -136, -166 en -163. De 
grote langwerpige paalsporen sp. 89-136 en -166 kunnen 
elk uit twee paalsporen bestaan hebben, waarvan de ene 
een vervanging van de andere is geweest. Mogelijk hebben 
tussen sp. 89-145 en -136 en tussen -136 en -166 ook nog 
middendragers gestaan. Dan zouden de paalsporen haaks 
erop, in de noordwestelijke en zuidoostelijke lange zijden, 
eveneens ontbreken. Voor drie van de vier aanwezige mid-
denstaanders is in de zuidoostelijke palenrij een tegenhan-
ger aangetroffen: sp. 89-139; -131/132 en -180, maar het 
paalspoor van de zuidhoek is niet teruggevonden, en even-
min dat van de westhoek. Misschien bezat de noordweste-

Fig. 16.5 – Huis 2; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,60 m -NAP.
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lijke lange wand een ingang, tussen de kuilen sp. 89-167 en 
-154. De laatstgenoemde kuil kan echter ook de vervanger 
van de eerste geweest zijn. De volgende bewaard gebleven 
kuil van de noordwestelijke wand was sp. 89-181. De noord-
hoek ligt buiten het opgegraven terrein.
De plattegrond mist dus minimaal drie en maximaal zeven 
paalsporen. Ter plaatse van de ontbrekende hoekpalen van 
de zuidwestelijke korte wand bevonden zich recente versto-
ringen door tractorbanden, wat hun gemis kan verklaren. 

De ontbrekende paalsporen kunnen eventueel ook ondie-
per geweest zijn, en al door erosie verloren gegaan zijn.11 
Ter hoogte van huis 2 is de verstoring sterker geweest dan 
nabij huis 1. Dit blijkt uit het gegeven dat de laatneolithi-
sche Akkerlaag boven huis 2 al grotendeels weg was. De 
resterende paalsporen van huis 2 waren dan ook over het 
algemeen ondieper dan die van huis 1. Het oorspronkelijke 
loopvlak moet hier ca. 10 cm hoger hebben gelegen dan 
rond huis 1.

11 Een andere mogelijkheid is dat de missende paalsporen op het onder-
zochte niveau nog niet te zien waren. Dat sommige paalsporen niet in, 
maar pas diep onder het zogenaamde leesbare vlak herkenbaar zijn, 

68
67

66

50

616

53

5451

52
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Fig. 16.6 – Huis 3; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,70 m -NAP.

besefte ik pas aan het eind van de campagne van 1989 tijdens nader 
onderzoek aan huisplattegrond 1, die als enige in het veld al herkend 
was. Toen waren de werkputten ter hoogte van huis 2 al dichtgestort.
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De paalsporen sp. 89-168 en -133/134 gaven vermoedelijk 
de plaats aan van een tussenwand tussen voor- en achter-
ruimte aan. Of sp. 89-135, direct achter sp. 133/134, ook 
tot de huisplattegrond behoord heeft, is onduidelijk.

Plattegrondreconstructie
Slechts 5 m ten noordwesten van huis 1 lag huis 2, eveneens 
tweeschepig en zuidwest-noordoost gericht. Dit huis was 
ca. 13 m lang en ca. 5,5 m breed aan de zuidwestkant en 7 
m breed aan de noordoostkant. Huis 2 had dus een enigs-
zins trapezoïdale plattegrond. De zijwanden waren evenals 
bij huis 1 licht uitgebogen. Ook binnen deze plattegrond 
zijn aanwijzingen voor een voor- en achtervertrek aange-
troffen. De paalafstanden zijn met 3 tot 5 m vaak groter 
dan in huis 1. De grotere intervallen zijn terug te voeren op 
ontbrekende staanders of op het gebruik van langere ver-
bindingsbalken.

16.3.3 Huis 3 (fig. 16.6)

Paalsporen
De paalsporen die aan huis 3 toegeschreven zouden kun-
nen worden, lagen in de westelijke helft van wp. 90-1 t/m 3 
en in wp. 87-4. De noordelijke kwamen op ca. 2,75 m 
-NAP direct onder de moderne bouwvoor aan het licht, de 
zuidelijke op ca. 3,00 m -NAP onder de Akkerlaag. Hun 
diameters bedroegen ca. 30-60 cm, met enkele uitschieters 
van 80-120 cm (sp. 90-50, -53 en -66). In die grote kuilen 
kunnen na elkaar twee palen gestaan hebben. De resteren-
de kuildiepte was 5 tot 35 cm. Regelmatig is onder de kui-
len een waas van 5 tot 10 cm opgemerkt.

Scherveninhoud
Uit sp. 90-66 en -67 zijn respectievelijk vijf en vier graniet-
gemagerde scherven afkomstig. Verder zijn in beide sporen 
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Fig. 16.7 – Huis 4; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,80 m -NAP.
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totaal twee scherven gevonden met zowel plantaardige als 
granietmagering. In sp. 90-68 is een granietgemagerde 
scherf aangetroffen. Alle scherven zijn onversierd en date-
ren waarschijnlijk uit SW/Pre-Drouwen.

Compleetheid
De meeste middenstaanders waren aanwezig: sp. 90-53, 
-50, -67 en -68. De paalsporen sp. 90-54 en -51 kunnen 
wijzen op latere extra ondersteuning van het dak. Mogelijk 
bevond zich tussen sp. 90-50 en -67 nog een middenstaan-
der. Hier lag een drainagesleuf die niet alleen het gemis van 
een extra middenstaander kan verklaren, maar ook het ont-
breken van de westelijke en oostelijke hoekpaalsporen. Ver-
der resteerden alleen nog de noordelijke en de zuidelijke 
hoekpaalsporen, respectievelijk sp. 87-616 en sp. 90-98, en 
een paalspoor, sp. 90-66, dat onderdeel van de dwarswand 
zal zijn geweest. De plattegrond mist zeven tot negen paal-
sporen.

Plattegrondreconstructie
Als de genoemde paalsporen inderdaad tot een huis be-
hoorden, lag dat slechts 1-1,5 m ten zuidoosten van huis 1. 
Hoewel dan zeker de helft van de paalsporen ontbrak, is een 
plattegrondreconstructie toch mogelijk. Huis 3 was twee-
schepig, ca. 12 m lang, ca. 5,5 m breed en zuidwest-noord-
oost gericht. Ook dit huis zal een dwarswand gehad heb-
ben. De oostelijke kopgevel was licht uitgebogen terwijl de 
westelijke kopgevel recht geweest lijkt te zijn. Of de zijwan-
den ook uitgebogen waren, viel niet vast te stellen. De paal-
afstanden bedroegen 3 tot ruim 4 m.

16.3.4 Huis 4 (fig. 16.7)

Paalsporen
Ten oosten van huis 3, in het centrale deel van wp. 90-2 en 
-3, bevonden zich de paalsporen die mogelijk aan een vier-
de huis hebben toebehoord. De drie meest westelijke paal-
sporen waren overdekt door de laatneolithische akker en 
daaronder nog ca. 20 cm diep. Van de oostelijke paalsporen 
die direct onder de moderne bouwvoor lagen, resteerden 
minder dan 5 cm. Onder de helft van de kuilen is een lichte, 
5 tot 10 cm dikke waas waargenomen. De paalsporen had-
den diameters van 40-75 cm, en in één geval een diameter 
van ca. 100 cm (sp. 90-109).

Scherveninhoud
In sp. 90-93, -109 en -104 zijn respectievelijk één, één en 
twaalf granietgemagerde scherven aangetroffen. De enige 
scherf uit sp. 90-94 is gemagerd met zowel graniet als 
plantaardig materiaal, zoals ook de vier overige scherven 

uit sp. 90-109. Al deze scherven horen waarschijnlijk in 
SW/Pre-Drouwen thuis.

Compleetheid
Huis 4 kan evenals huizen 2 en 3 slechts vier middenstaan-
ders gehad hebben, met intervallen van ca. 4 m: 90-86, 
-104, -93 en -97. De noordoostelijke palenrij was alleen ver-
tegenwoordigd door de mogelijke westhoek, sp. 90-94. Ter 
hoogte van de noordelijke hoekpaal lag een drainagesleuf. 
Van de zuidelijke palenrij lijkt alleen de oosthoek, sp. 90-
109, aanwezig te zijn.12 Sp. 90-85 kan één van de twee paal-
sporen van de dwarswand geweest zijn. Van de mogelijke 
huisplattegrond ontbreken dus minstens zeven paalsporen.

Plattegrondreconstructie
Hier lijkt weer sprake te zijn geweest van een tweeschepig 
huis, 12 m lang, ca. 5,5 m breed en zuidwest-noordoost ge-
richt. Het was vermoedelijk onderverdeeld in een voor- en 
achtervertrek. De kopgevels lijken recht geweest te zijn. Of 
de langsgevels recht waren of licht uitgebogen, is onduide-
lijk. De palen stonden op ca. 4 m afstand van elkaar.

16.4 Huisplattegronden elders

Zoals ik eerder heb betoogd, is de SW-aardewerktraditie 
terug te voeren op impulsen uit de Donauländische Tra-
dition (zie paragraaf 6.1.2). Daarom richt ik me in eerste 
instantie op huisplattegronden uit die traditie.
De Rössener langhuizen zijn vaak afgeleid van het lange 
LBK-type. Rössener huizen hadden vaak een tweeschepige, 
trapezoïdale plattegrond met enkele dwarsschotten.13 De 
lange zijden waren dikwijls convex maar “die Krümmung 
kann sehr schwach oder nicht besonders regelmässig in 
Erscheinung treten” (Kuper 1979, 93).14 Convexe wanden 
zullen wel afgeleid zijn van Stichband- en Grossgartach-
huizen.15 Binnen dezelfde Rössener nederzetting waren 
naast langhuizen, wellicht bestemd voor een grootfamilie, 
ook vaak ‘ééngezinswoningen’ te vinden van hetzelfde mo-
del, maar veel kleiner. Deze hadden een lengte van ca. 10-
12 m en een breedte van 5-6 m, en een onderverdeling in 
slechts twee vertrekken.16

De overeenkomsten tussen de kleine Rössener plattegron-
den en die van P14 dringen zich op (vergelijkbare dimen-
sies, tweeschepigheid, trapezoïdale plattegrond (zie P14’s 
huis 2 en vermoedelijk huis 4), uitgebogen wanden en ver-
deling in voor- en achtervertrekken).

Voor de op Rössen volgende groepen (aangeduid met de 
verzamelnaam ‘Epi-Rössen’) zijn juist betrekkelijk kleine 
huizen kenmerkend. Een mooi voorbeeld levert de neder-

12 Sp. 90-109 heb ik in mijn eerdere publicaties over de huisplattegron-
den van P14 (Ten Anscher 2000; 2000/01) ten onrechte niet als een 
paalspoor van huis 4 beschouwd.

13 Zie bijvoorbeeld Schlette 1958, 88; Müller-Karpe 1968, 228-229, 
232; Günther 1976, 10-23; Kuper 1979, 29-124; Lüning 1982, 28-
32.

14 Zie o.a. ook Coudart 1980, fig. 27:10-12; Lüning 1982, Abb. 14.
15 Modderman 1973, 135, fig. 1; Coudart 1980, fig. 26:7, 9-11, fig. 27:

8-9.
16 Zie bijvoorbeeld Schlette 1958, 89, Taf. 37; Müller-Karpe 1968, 228; 

Kuper 1979, 42, 53, 93-94, 118, 204-213, Abb. 5, 7, 20; Lüning 
1982, 29-32.
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zetting op de Goldberg, met “kleine, mehr oder minder re-
gelmässige Rechteckbauten [5-11 m lang, 3,5-7 m breed] 
mit drei Pfostenreihen auf denen das Satteldach ruhte” 
(Müller-Karpe 1968, 229; Taf. 229). Evenals op P14 ston-
den de palen van de zijwanden loodrecht op de midden-
staanders.17 Vaak zijn wandgreppeltjes aangetoond. De 
huizen waren onderverdeeld in een (meestal) kleiner voor- 
en een iets groter achtervertrek. Kuilen binnen de huisplat-
tegronden zijn niet zeldzaam. De meeste huizen bezaten 
een licht-trapezoïdale plattegrond. Dit kleine huistype, on-
geveer tweemaal zo lang als breed, is ook elders in West-
Duitsland aangetroffen (Schlette 1958, 88). Soms waren 
de met leem besmeerde vlechtwanden gewit en versierd 
(Müller-Karpe 1968, 230). Het Zwitserse Egolzwil 3, een 
‘Ufersiedlung’, had plattegronden van tweeschepige huizen 
van 11-16 m lang en 4-5 m breed. De kopse wanden waren 
niet zelden convex (Whittle 1985, 214, fig. 6.18; 1988, 80). 
Uit Zuidwest-Duitsland zijn vergelijkbare huisplattegron-
den bekend uit Epi-Rössener ‘Ufersiedlungen’ als Aich-
bühl, Riedschachen en Taubried (Schlette 1958, Taf. 70b-
76b, Taf. 77; Müller-Karpe 1968, 230-231, Taf. 238-239). 
Enkele van deze huizen bezaten door de terugwijkende 
kopse gevel een voorhal, een karakteristiek die later ook in 
de TRB-Westgroep aan te treffen is.18 De meeste van de 
hierboven genoemde plattegronden verschaffen aanwijzin-
gen voor een kleiner voor-, en een groter achtervertrek.
Veel van de kenmerken zijn weer terug te vinden in de plat-
tegronden van P14. In plaats van rechtstreekse beïnvloe-
ding door Rössener huistypen, is het dus denkbaar dat er 
een indirect verband is, en dat het huistype van P14 terug 
te voeren is op contacten met de op Rössen volgende groe-
pen (vooral Bischheim).
Buiten P14 zijn SW- of Pre-Drouwener plattegronden van 
substantiële huizen onbekend. Wel is op Swifterbant-S3, 
een oeverwalvindplaats die als een tijdelijke nederzetting 
is geïnterpreteerd, sprake van hutstructuren (De Roever 
2004, 34, 41, bijlage 1, 3). De Roever dacht aan meermaals 
opgebouwde of gerepareerde lichte onderkomens, gebouwd 

met behulp van dunne stammetjes (6-11 cm). In de zwerm 
van paaltjes en paalgaten is ten minste één (min of meer 
rechthoekige) structuur van ca. 4,5 x 8 m met maximaal 
vier of vijf dwarsverdelingen te herkennen. Onduidelijk is 
welke daarvan strikt gelijktijdig waren. Bestudering van De 
Roevers palenkaart (ibidem, bijlage 1) leert dat midden-
staanders niet onmogelijk zijn, terwijl zeker de lange west-
wand, en vermoedelijk ook de korte noordwand, licht uitge-
bogen waren. Het lijkt hier om een lichte en verkleinde 
versie van de P14-huizen te gaan.
Relevant voor dit overzicht zijn verder enkele huisplatte-
gronden uit het Zuid-Hollandse binnenduingebied, die tot 
de Hazendonk-3-groep behoren en gedeeltelijk jonger kun-
nen zijn dan die van P14. Het betreft plattegronden uit Wa-
teringen 4, en Ypenburg-Locatie 4 (Raemaekers e.a. 1997, 
149, fig. 7; Houkes & Bruning 2008, 81-90, fig. 5.1-5.5).19 
Ondanks de individuele verschillen hebben zij onderling 
ook overeenkomsten. Het ging om onderkomens van 4-5 m 
breed en 8-11 m lang. De wanden waren recht of licht ge-
bogen. De kopse gevels waren soms halfrond. Aanwijzingen 
voor onderverdelingen in voor- en achtervertrekken zijn er 
niet. In tegenstelling tot de huizen van P14 bezaten de lan-
ge wanden veel meer, maar wel lichtere staanders dan de 
middenrij. De middenstaanders hadden geen duidelijke 
haakse tegenhangers in de wandpalen. Dit doet een andere 
constructie vermoeden, niet met gebinten, zoals mogelijk 
op P14 het geval was, maar een constructie waarbij het dak 
op horizontale liggers boven de zijwanden rustte. De Ha-
zendonkplattegronden sluiten dus net zoals die van P14 in 
algemene zin goed aan bij wat in Noordwest-Europa des-
tijds gangbaar is geweest, maar vormen daarbinnen een 
aparte groep.
De toekomst zal leren of de contemporaine huizen in het 
zuidelijke verspreidingsgebied van SW meer op die van de 
Hazendonk-3-groep leken of meer op die van P14. Dan zal 
ook duidelijk worden of sprake is geweest van een lokaal/
regionaal SW/Pre-Drouwener huistype, of van een over-
koepelende huistraditie binnen het SW-gebied.

17 Volgens de opgraver Bersu (1936) betrof het Rössener huizen, maar 
latere onderzoekers onderkenden dat het een jongere nederzetting moest 
zijn. Daarbij is gedacht aan een toewijzing aan verschillende groepen 
zoals Schwieberdingen en Aichbühl (Schröter 1971, 204, 206; Goller 
1972, 242). De nederzetting wordt tegenwoordig toegewezen aan de 
‘Goldberg-fazies’, een Epi-Rössener groep die ook buiten de Goldberg 
herkend is (Lüning 1967, 224 e.v.; 1969, 24; Zeeb 1994b).

18 In het Duitse deel van het verspreidingsgebied van de TRB-Westgroep 
zijn plattegronden aangetroffen volgens een vastomlijnd model. Zo is 
een huis te Flögeln-Eekhöltjen, Kr. Cuxhaven, ca. 13 m lang en 5 m 
breed, tweeschepig, dwars verdeeld in drie of vier compartimenten en 
voorzien van wandgreppels (Zimmermann 1979, 247, Abb. 15-17). 
Bijna identieke plattegronden met uitstekende zijwanden in een terug-
wijkende kopgevel, soms met rechthoekige plattegrond, soms licht tra-
pezoïdaal, zijn bekend van het ‘Huntedorf’ aan de Dümmer (Rei-
nerth 1939, 230-233, Abb. 4-7; Jacob-Friesen 1959, 138, Abb. 109 
-110; Assendorp 2000, Abb. 4; Kossian 2007), Heek-Ammerter 
Mark (Finke 1988; 1990), Heek-Averbeck (idem 1983) en Pennig-
bütel-Haus B (Assendorp 2000). In het licht van de verbindingen tus-
sen Rössen en TRB, via SW, zal het niet toevallig zijn dat tweesche-
pigheid, dwarscompartimenten, voorhallen en wandgreppels, bekend 

van de huisplattegronden van Rössen en Epi-Rössen, ook kenmerken 
zijn van TRB-Westgroep-huizen.
Behalve het bovengenoemde grote huistype komen in TRB ook klei-
nere huizen voor. De vermoedelijk tweeschepige huizen van Hunte-1 
aan de Dümmer bijvoorbeeld, zijn 4,5 tot 6 m lang en 3-4 m breed 
(Reinerth 1939, 230-232, Abb. 4-8). Houten vloeren, haarden en 
vlechtwanden waren nog bewaard. De huizen waren voorzien van een 
voorhal en soms verdeeld in een kleiner voor- en een groter achterver-
trek. Deze huizen van Hunte-1 zijn goed vergelijkbaar met de huizen 
van Dohnsen die tot de groep van de Altmärkische Tiefstichkeramik 
behoren (Schlette 1958, Taf. 62b, 63b; Schirnig 1979b, 242, Abb. 9). 
Voor andere voorbeelden van kleine, afwijkende TRB-huizen zie bij-
voorbeeld Bakker 1992, 85-86. Kossian (2007, 239-296) stelde voor 
Nedersaksen en wijde omgeving een uitgebreid overzicht samen van 
TRB-huizen en iets oudere en jongere huizen.

19 Ik laat de afwijkende, hutachtige structuur van Schipluiden, met een 
afgerond-rechthoekige wandgreppel van ca. 3,5 x 6 m en met in de 
lengte-as enige paalkuilen op onregelmatige onderlinge afstand, buiten 
beschouwing (Hamburg & Louwe Kooijmans 2006, 49-50, fig. 3.14-
3.16).





DE NEOLITHISCHE AKKER DEEL IV – HOOFDSTUK 17

385

HOOFDSTUK 17

DE NEOLITHISCHE AKKER

Al in 1957 waren op P14 eergetouwkrassen ontdekt. Ondanks naarstig zoeken gingen vier IPP-campagnes 

voorbij voordat in 1987 weer overtuigende ploegkrassen gevonden werden. De eergetouwkrassen van 1957 

kwamen in 1990 opnieuw aan het licht. Prehistorische akkerlagen op vindplaatsen met een grote tijdsdiepte 

zijn berucht lastig te dateren. Gelukkig zijn voor P14 goede aanknopingspunten voorhanden in de vorm van 

enkele lithostratigrafische aanwijzingen.

17.1 Achtergrond

Voordat ik mij richt op de eergetouwkrassen van P14 en op 
onderzoeksvragen aangaande de akker op deze vindplaats, 
is een nader onderzoek naar de eergetouwkrassen als alge-
meen fenomeen op zijn plaats. Welke specifieke activiteiten 
hebben tot deze grondsporen geleid? Aan welk stadium 
binnen een gebruikscyclus van een akker zijn zij te verbin-
den? Pas met een beter begrip van hun betekenis is bijvoor-
beeld een inschatting van de gebruiksduur van de akker op 
P14 mogelijk.

17.1.1 Eergetouwtypen en hun functie

Reynolds nam op grond van experimenten met bronstijd- 
en ijzertijdreplica’s aan dat de verschillende, archeologisch 
bekende eergetouwen specifieke functies hebben gehad. 
Hij onderscheidde een ondiep ploegend eergetouw (type 1) 
voor het maken van de zaaivoren; een tot 15, hooguit 25 cm 
diep ploegend eergetouw (type 2) voor het gewone ploeg-
werk, bedoeld om een goed zaaibed voor te bereiden; en 
een tot 30 cm of dieper ploegende ‘rip ard’, een zwaar eer-
getouw (type 3) voor de allereerste ontginning en voor de 
eerste keer eren na perioden van braak (Reynolds 1981, 98-
104; zie ook Fowlers & Evans 1967, 294; Rees 1979, 82; 
Tegtmeier 1993, 122-123, 132-133).

– Type 1 betreft het gaffeleergetouw (‘crook ard’; Glob 
1951, 110-113, fig. 2; Van der Poel 1960/61, 139-140; Tegt-
meier 1993, 8-13). Dit bestaat uit een gevorkt stuk hout 
waarvan het uit de stam gesneden deel als schaar dient. 
Achteraan heeft de schaar een gat voor de bevestiging van 
een min of meer verticale staart. Het takdeel van de gaffel 
vormt het verbindingsstuk voor de trekboom.1 Dat hiermee 
ondiepe zaaivoren gemaakt kunnen worden, staat buiten 
kijf (Reynolds 1981, 101; Tegtmeier 1993, 122). Maar of dit 
type daar daadwerkelijk voor bedoeld was, in plaats van 

voor het gewone ploegwerk, vraag ik mij af (zie hieronder).
– Type 2 is het boogeergetouw (‘bow ard’; Glob 1951, 113-
118, fig. 3; Van der Poel 1960/61, 141; Tegtmeier 1993, 13-
17). Dit type bezit een gebogen trekboom voorzien van een 
uitsparing waarin haaks zowel de al dan niet uit twee delen 
samengestelde schaar als de staart worden vastgezet. In ex-
perimenten met replica’s werd hiermee, afhankelijk van het 
gekozen archeologische voorbeeld, 12 tot 15 cm, of syste-
matisch tot 15-20 cm en met uitzondering tot 25 cm diep 
geploegd (Van der Poel 1960/61, 137; Hansen 1969, 76; 
Reynolds 1981, 100; Tegtmeier 1993, 122, Tab. 23). Bepa-
lend voor de ploegdiepte zijn, behalve de bodem, het geko-
zen archeologische voorbeeld, de hoek en de lengte van de 
ploegschaar, het span, de mate waarin dat getraind is en de 
kracht ervan. De replica’s bleken niet opgewassen te zijn 
tegen de doorwortelde bovengrond in nieuw te ontginnen 
of langdurig braakliggend terrein (Hansen 1969, 79; Rey-
nolds 1981, 99).
– Type 3 is gepostuleerd om de prehistorische, diepe eer-
getouwkrassen te kunnen verklaren die niet met replica’s 
van de eerder genoemde typen konden worden nagebootst 
(Reynolds 1981, 102- 103; Tegtmeier 1993, 122). Dit type 
is archeologisch nooit aangetoond. Wel is het uit de etno-
grafie bekend. Het gaat om de Spaanse ‘el cambelo’ met een 
horizontale trekboom en een gebogen eikenhouten schaar 
waarvan de punt met ijzer beschermd moest worden. Met 
deze ontginningsploeg kon de grond tot 50 cm diep ge-
scheurd worden. Volgens Reynolds (1981, 102) zou op een 
Zweedse rotstekening te Aspeberg een dergelijke ontgin-
ningsploeg afgebeeld kunnen staan, al zag Glob (1951, fig. 
48-50) hierin (mijns inziens terecht) een afbeelding van 
een boogeergetouw. Een beter voorbeeld van een eventuele 
prehistorische diepploeg lijkt een rotstekening in Tegneby 
te leveren (Glob 1951, 118, fig. 61-62; Tegtmeier 1993, 17-
18, 122, Abb. 21). Die toont een eergetouw met, zoals ‘el 
cambelo’, een horizontale trekboom met een staart, en de 
schaar onder een scherpe hoek. Tussen schaar en trekboom 
zit een verticale verbinding. Heide of oud braakliggend land 

1 Ook wordt een ouder Asterlagen-type onderscheiden, hoewel niet hele-
maal zeker is of het om een eergetouw gaat. Van de twee bekende voor-
beelden (met dateringen in TRB en EGK) is alleen het als gecombi-

neerde schaar/staart opgevatte deel teruggevonden, gemaakt uit een 
stuk stam- en wortelhout (Tegtmeier 1993, 18-20).
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scheuren zal best mogelijk zijn met zo’n ‘sod buster’, en het 
verwijderen van de wortels van struikopslag wil misschien 
ook nog wel, maar hoe zit het met boomstobben in geval 
van een eerste ontginning van bebost terrein? Met deze ge-
postuleerde ploeg zouden de krassen uit de IJzertijd en 
eventueel die uit de Bronstijd (in geval van een bronzen be-
scherming van de houten schaar) verklaard kunnen worden 
als ontginningssporen in boomloos terrein. Maar het blijft 
een moeizame theorie die zeker onbevredigend is voor de 
eergetouwkrassen uit het Neolithicum.

Misschien ging men er bij de archeologische experimenten 
te veel van uit dat bij ontginningen van akkergronden in 
onze prehistorie de hoofdrol weggelegd was voor het eerge-
touw. De prehistorische boeren hadden, voordat het ploe-
gen in zwang kwam, immers al vele generaties lang erva-
ring met ontginningen. Zou bij een ontginning een gecom-
bineerde inzet van technieken niet waarschijnlijker zijn ge-
weest? In bebost terrein moest sowieso eerst geringd, 
gebrand of gehakt worden, gevolgd door het moeizame ver-
wijderen van de stobben (uitgraven of ‘stobbentrekken’ met 
behulp van bijvoorbeeld ossen). Het laten wegrotten van de 
stobben is overigens eveneens een optie, zij het een minder 
waarschijnlijke, want dat vergt tientallen jaren. Vervolgens 
zou de grond kunnen zijn voorbewerkt met de vertrouwde 
hak die voor de introductie van het eergetouw sowieso het 
belangrijkste grondbewerkingsgereedschap moet zijn ge-
weest.
Een zeer effectief alternatief hiervoor is de inzet van var-
kens. Die woelen in beperkte (afgezette) ruimten zelfs zwaar 
doorwortelde grond geheel los tot op het schone zand, en 
ontdoen de bovengrond van veel wortels (mondelinge me-
dedeling P. van der Kroft en eigen observatie; zie ook Theu-
nissen 1999, 190). Bij het voorbewerken van grasachtig ter-
rein kan, na het verwijderen van eventuele struikopslag, 
eerst de zode in stukken zijn gehakt. Ook varkens krijgen 
zulke zoden overigens moeiteloos klein. Het eergetouw zou 
dan pas laat in het soms langdurige ontginningsproces in-
gezet kunnen zijn, nadat al met de meeste weerstand in de 
bodem was afgerekend (zie ook Van der Waals 1964b, 26). 
De klus kan dan afgemaakt zijn met een archeologisch be-
kend type in plaats van met die hypothetische ‘rip ard’.

17.1.2 Eergetouwkrassen; zaaivoren?

Het gaffeleergetouw zou bij uitstek geschikt zijn voor het 
maken van zaaivoren omdat er in experimenten alleen on-
diep (6 tot 12 cm) mee kon worden geploegd. Voor het ge-
wone ploegwerk leek het boog-eergetouw beter te voldoen 
(Reynolds 1982, 101; Tegtmeier 1993, 123, Tab. 23). De ver-
onderstelde verschillende functies zou de verklaring zijn 
voor het naast elkaar bestaan van deze typen (afgaande op 

14C-dateringen overlappen de typen elkaar; zie onder meer 
Tegtmeier 1993, 20). Zo werd het (niet zo geloofwaardige) 
beeld opgeroepen van een prehistorische boer die over een 
compleet ploegpark zou beschikken, met twee of drie ver-
schillende typen eergetouwen (Reynolds 1981, 104). De 
verschillende ploegtypen zijn nooit als gezamenlijke veen-
vondst ontdekt.
Dat het eergetouw bruikbare zaaivoren kan maken, is dui-
delijk. Maar dat de archeologisch herkenbare eergetouw-
krassen zaaivoren waren lijkt onwaarschijnlijk, “since it is 
obviously wasteful to sow cereals in rows 30 cm apart” 
(Fowler & Evans 1967, 294). Tegtmeier (1993, 107) gaf, 
verwijzend naar Lüning & Meurers-Balke (1980), nog een 
argument tegen de gelijkstelling van zaairillen met archeo-
logisch herkenbare eergetouwkrassen: “Der heutigen Ab-
stand zwischen den Saatrillen beträgt 12-15 cm […] Ausser-
dem kann sich auf den relativ grossen unbearbeiteten 
Flächen [20-30 cm] zwischen den Saatrillen die Unkraut-
vegetation ungehindert ausbreiten und mit dem Getreide 
um Nährstoffe und Licht konkurrieren”. Voor een gunstige 
zaaiafstand zouden zaaivoren dus een onderlinge afstand 
van minder dan 20 cm, liefst ca. 15 cm, moeten hebben. 
Maar met een eergetouw zijn volgens de archeologische ex-
perimenten geen voren met kleinere intervallen dan ca. 20 
cm te maken (zie paragraaf 17.1.3). Bovendien lijkt zaaien 
in een haaks patroon niet erg praktisch met het oog op bij-
voorbeeld wieden.
Met een hak is zaaigoed prima op de juiste diepte en onder-
linge afstand te verdelen, door met de ene hand te hakken 
en een minieme trekbeweging te maken, en met de andere 
in de ontstane holte een zaadje te laten vallen. De grond 
sluit zich vanzelf als de hak wordt opgetild. Deze werkwijze 
is in ontwikkelingslanden nog steeds wijd verbreid. Het kan 
goed zijn dat de beroemde rotstekening van Val Camonica 
het voorbereiden van de teelaarde met een eergetouwspan 
toont, gevolgd door het zaaien met behulp van een hak 
(door een vrouw met een kind op de rug?). Anderen zagen 
hierin overigens het zaaien in ploegvoren of het breken van 
kluiten (Reynolds 1981, 103; Tegtmeier 1993, 105-106, 
Abb. 91).

Voorafgaand aan de introductie van het eergetouw in de 
loop van het Midden-Neolithicum, zal het voorbereiden 
van het teelbed – en ook het ontginnen – met de hak uitge-
voerd zijn. Haksporen zijn op Swifterbant-S4 herkend door 
Raemaekers (mondelinge mededeling). Ook nadat het eer-
getouw gangbaar werd, kan het zaaien zelf op de eerder be-
schreven wijze met behulp van een hak zijn uitgevoerd. P14 
heeft verscheidene geweifragmenten opgeleverd die van 
hakken afkomstig zouden kunnen zijn. Zij stammen uit 
SW/Pre-Drouwen, het Laat-Neolithicum en de gevorderde 
WKD (Gehasse 1995, 237-253, fig. 35, 37). Zij zijn nog 
niet op gebruikssporen onderzocht.2

2 Bij de bestudering onder de microscoop van geweiwerktuigen uit Spool-
de is door Peeters het structurele voorkomen van zandkorreltjes aan 
het einde van fijne krasjes geconstateerd. Hij concludeerde dat het hier 
om hakken voor grondbewerking ging. De datering van de betreffende 

stukken is onduidelijk. Het materiaal van Spoolde, waarvan de con-
text (artefact trap?) niet duidelijk geworden is, heeft een zeer grote 
tijdsdiepte (Peeters 1990).
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17.1.3 Betekenis van eergetouwkrassen

Eergetouwen kunnen zijn ingezet in een rituele context (zie 
onder andere Rowley-Conwy 1987; Rausing, 1988; en de 
kritiek hierop van Kristiansen 1990). Hier wordt verder al-
leen ingegaan op eergetouwkrassen in akkercontext. In de 
vorige paragraaf is al aangegeven dat de archeologisch her-
kenbare eergetouwkrassen niet als zaaivoren geïnterpre-
teerd moeten worden; zij zijn althans niet bedoeld om zaai-
goed op die diepte in de bodem te krijgen. Zouden eerge-
touwkrassen het resultaat zijn van het normale jaarlijkse 
ploegen? Aanvankelijk laat bij een dunne humeuze boven-
grond en een contrasterende onderlaag elke ploeggang nog 
herkenbare sporen na, maar na veelvuldig ploegen wissen 
de krassen elkaar uiteindelijk uit (Fowler & Evans 1967, 
190; Reynolds 1981, 99, 101; Tegtmeier 1993, 119-120, 
132). Volgens een observatie van Thrane (ongepubliceerd 
manuscript; zie Tegtmeier 1993, 118) kiest het eergetouw 
in een akker die regelmatig onder de ploeg gaat, de weg van 
de minste weerstand. Het eergetouw reikt dan niet dieper 
dan de al eerder losgemaakte bouwvoor. Als eenmaal een 
voldoende dikke akkerlaag met een kruimelige structuur 
gemaakt is, is het bovendien over het algemeen ongunstig 
om dieper dan de bestaande bouwvoor te eren, als dat al 
mogelijk zou zijn. Vermenging met een kalkrijke onder-
grond wordt wel eens opgevoerd als reden voor een inci-
denteel diepere ploeggang, maar meestal zal vermenging 
van de ondergrond met de teelaarde geleid hebben tot een 
slechtere bodemkwaliteit, zeker op zandgronden (Tegtmei-
er 1993, 118).
Algemeen wordt aangenomen dat de eergetouwkrassen, 
een enkele uitzondering daargelaten, de sporen zijn van de 
eerste ontginning of van een herontginning na een periode 
van braak (Fowler & Evans 1967, 290, 294; Nielsen 1970, 
160, 164; Reynolds 1981, 102-103; Tegtmeier 1993, 118). 
Dan nog impliceert dit geenszins dat elke (her-) ontginning 
herkenbare sporen achtergelaten moet hebben. Misschien 
was dit slechts bij uitzondering het geval. Bij een herontgin-
ning hoeft immers niet per definitie onder het niveau van 
een eerdere akkerlaag geploegd te zijn. Het gelijkstellen van 
het aantal herkende ploegpatronen met het daadwerkelijke 
aantal cycli van ontginning en braakligging is dan ook een 
te grote versimpeling van de werkelijkheid.

Soms is in het verleden blijkbaar alleen parallel geploegd. 
In geval van min of meer haaks op elkaar staande krassen, 
wat het meeste voorkomt, worden die met een onderlinge 
afstand van 20 tot 40 cm opgevat als het resultaat van één 
ploeggang (Fowler & Evans 1967, 294; Nielsen 1970, 159; 
Rees 1979, 82; Reynolds 1981, 103; Fokkens 1982, 96; 
Tegtmeier 1993, 107).3 Uit experimenten bleek steeds weer 
dat de minimale onderlinge afstand tussen parallelle voren 

van dezelfde ploeggang ca. 20 cm is. Een kleinere onder-
linge afstand lukte eenvoudigweg niet. Het eergetouw 
schoot dan in de ernaast gelegen ploegvoor (Nielsen 1970, 
160; Rees 1979, 83). Herhaaldelijke ploeggangen moeten 
geleid hebben tot een dicht net van haakse ploegpatronen 
in allerlei richtingen, en, als op verschillende momenten in 
dezelfde richting is geploegd, tot parallelle voren op minder 
dan ca. 20 cm afstand van elkaar (Tegtmeier 1993, 109-110).

17.2 Eergetouwkrassen op P14

Na de eerste ontdekking van eergetouwkrassen op P14 in 
1957 zijn in 1987, 1989 en 1990 grote delen van de prehisto-
rische akker opgegraven.4

De eergetouwkrassen van P14 vormden aan de basis van de 
Akkerlaag een wirwar van onderbroken strepen, gevuld 
met humeus zand (zie fig. 17.1 en 17.3). Dat er herhaalde-
lijk geploegd is, blijkt niet alleen uit de uiteenlopende rich-
tingen, maar ook uit de dikwijls vastgestelde, zeer kleine on-

3 Bij de in de literatuur genoemde voorbeelden van seizoensmatig ploe-
gen, waarbij steeds in één richting werd geploegd en in het volgende 
seizoen haaks daarop (Van der Poel 1960/61, 137-138; Tegtmeier 
1993, 108-109), lijkt het steeds te gaan om het normale voorbereiden 
van het zaaibed en niet om het ontginnen, waarvan de archeologische 
sporen vermoedelijk getuigen.

Fig. 17.1 – Opgeschaafd vlak met eergetouwkrassen op P14.

4 Voor de eergetouwkrassen uit de werkput van 1957, zie Archeologisch 
Nieuws 1957, 242; Van der Heide 1966, 205-20; Tegtmeier 1993, 
88, Abb. 80. Tegtmeier beeldde de eergetouwkrassen af in de zuidwes-
telijke helft van de werkput in plaats van in de noordoostelijke helft. 
Haar vergissing is begrijpelijk want de veldtekening ontbeert een 
noordpijl.
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derlinge afstand tussen parallelle eergetouwkrassen (veel 
minder dan 20 cm; zie paragraaf 17.2.2). Direct onder de 
Akkerlaag waren de ploegkrassen minimaal 3 cm en maxi-
maal 10 cm breed. Over het algemeen bedroeg de breedte 4 
tot 6 cm. De eergetouwkrassen reikten tot hooguit 5 cm in 
het dekzand. Hun dwarsdoorsnede was afgerond-spits.5 Bij 
uitzondering waren ononderbroken eergetouwkrassen over 
een lengte tot 7,5 m te vervolgen, maar meestal waren zij 
veel korter.
Figuur 17.2 toont alle vakken met eergetouwkrassen. De 
krassen tekenden zich af op de dekzandkop, en ook tot en-
kele meters daarbuiten in de dagzomende Oude Archeo-

5 Experimenten hebben aangetoond dat de precieze vorm van de ploeg-
schaar (U- of V-vorm) slechts bij grote uitzondering blijkt uit het 
dwarsprofiel van de eergetouwkrassen (Hansen 1969, 85; zie ook 
Tegtmeier 1993, 120-121).

6 Mogelijk bestond dit akkerareaal uit diverse kleinere akkerpercelen, 
maar in de verspreidingen van de verschillende ploegpatronen zijn 
geen duidelijke begrenzingen herkend.

Fig. 17.2 – Verbreiding van de Akkerlaag en eergetouwkrassen, en de dikte van de Akkerlaag (inclusief Akkerlaag/Erosielaag 1).

-2,90

-2,90

0 15m

vakken met akkerlaag/erosielaag 1

vakken met eergetouwkrassen

laagdikte

> 20 cm

15-20 cm

10-15 cm

5-10 cm

< 5 cm

onbekend

logische Laag (OAL) en de zandige detritusgyttja (DG2). 
Incidenteel was een eergetouwkras niet met grijs zand maar 
met detritusgyttja gevuld, dus ingeploegd vanuit of door de 
DG2. De hoogtelijn van 2,90 m -NAP geeft grofweg een 
indicatie van de maximale verbreiding van het akkerareaal. 
De totale omvang van het gebied waarin op P14 is geak-
kerd, bedraagt ca. 0,25 tot 0,5 ha.6

Eergetouwkrassen zijn al op enige meters afstand van de 
oever van de Vecht aangetroffen en tot meer dan 100 m 
westelijk ervan aanwezig. Ten westen van wp. 89-18 zijn 
geen zekere eergetouwkrassen aangetoond.7 De westelijke 
begrenzing van het akkerareaal lag vermoedelijk ten oosten 

7 In wp. 86-3 was misschien sprake van enkele eergetouwkrassen, maar 
alleen volgens ploegpatroon 1, zie hieronder, loodrecht op de huidige 
verkaveling. Het is waarschijnlijker dat het moderne cultivator-kras-
sen waren, die dezelfde oriëntatie hebben als ploegpatroon 1. Ook in 
wp. 86-4 zou sprake zijn van “mogelijk ploegsporen” (protocolboek 
1986, dagrapport 4 sept.). Het betrof incidentele lineaire verkleurin-
gen, geen patroon. Overtuigend waren die aanwijzingen daarom niet.
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Fig. 17.3 – Oriëntaties van ploegpatronen 1-5, en enkele voorbeelden van oversnijdende ploegpatronen binnen de akker.
In voorbeeld f zijn ook ploegkrassen uit de waarnemingen van 1957 opgenomen.
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van wp. 89-1. In het zuidwesten van de kruin ontbreken bo-
ven de 2,90 m -NAP hoogtelijn eergetouwkrassen. Men 
kan aanvoeren dat daar de Akkerlaag opgeruimd is door la-
tere erosie (zie paragraaf 14.3.7), maar het lijkt er eerder op 
dat de akker hier nooit gelegen heeft. In het zuidwesten la-
ten namelijk de profielen nog regelmatig restanten van de 
OAL zien, terwijl daar waar zeker de akker gelegen heeft, 
de OAL geheel in de Akkerlaag was opgenomen.
Fig. 17.2 geeft een indruk van de bewaard gebleven dikte 
van de Akkerlaag. Het beeld is op de hoogste delen van de 
kruin sterk beïnvloed door erosie (vergelijk figuur 14.5; zie 
ook fig. 1.6), en wordt langs de flanken vertroebeld door de 
aanwezigheid van Erosielaag 1 (Ero1). Die bestaat hier uit 
afgespoeld akkerzand, en was in het vlak niet betrouwbaar 
te onderscheiden van de eigenlijke Akkerlaag. In profielen 
viel het onderscheid wel te maken; aan de noordflank zijn 
diktes van 15 tot 20 cm gemeten (inclusief de diepte van de 
eergetouwkrassen).8 Langs de flanken kan de Akkerlaag als 
gevolg van afploegen wat dikker zijn geweest dan hoger op 
de kop. Oorspronkelijk zal deze een dikte van ca. 15 cm ge-
had hebben (en enkele centimeters minder als de onder-
kant van de eergetouwkrassen buiten beschouwing gelaten 
wordt).

Profielen aan de noordflank tonen bovendien twee niveaus 
binnen de Akkerlaag (zie bijlage I, fig. I.2). Het oudere ni-
veau leek in het vlak te corresponderen met eergetouwkras-
sen volgens patroon 1 (zie hieronder). De overige patronen 
kwamen hier ook voor, maar waren niet aan een bepaald 
niveau te koppelen.

17.2.1 Ploegpatronen en ploeggangen op P14

De term ‘(ploeg-) patroon’ gebruik ik hieronder om haakse 
sporen met dezelfde oriëntaties aan te duiden. Parallelle en 
haakse sporen zijn beschouwd als de getuigenis van dezelf-
de ploeggang, tenzij de onderlinge afstand minder is dan 
ca. 20 cm of hetzelfde ploegpatroon zowel onder als boven 
een ander patroon aan te treffen is; dan moet van minimaal 
twee ploeggangen binnen dat patroon sprake zijn geweest. 
Met ‘akkerareaal’ bedoel ik het gebied waarin de Akkerlaag 
aanwezig is geweest.
Om het minimale aantal ploegpatronen en ploeggangen 
vast te stellen, moest eerst de variatie in richting bepaald 
worden van krassen die duidelijk bij elkaar hoorden, maar 
niet altijd even richtingvast bleken te zijn. Een bijkomende 
complicatie was dat de meeste ploegkassen slechts over en-
kele meters te vervolgen waren. Het gevaar bestaat dan ook 
dat onderbroken krassen die tot dezelfde ploegvoor hebben 
behoord, vanwege hun gaandeweg gewijzigde oriëntatie 
worden toegewezen aan verschillende ploeggangen. Om dit 

gevaar te verminderen, is aan elk patroon een oriëntatie-
marge toegekend. Fig. 17.3 toont de onderscheiden ploeg-
patronen met hun variatiebreedte.
In het veld is bij het tekenen van de eergetouwkrassen veel 
aandacht besteed aan de onderlinge oversnijdingen. Toch 
is bij de analyse enkele malen een onmogelijke situatie ge-
constateerd (‘vlechtmatje’). In zulke gevallen is de chrono-
logische relatie als onbepaald beschouwd.
Op P14 zijn ten minste 14 ploeggangen volgens vijf ver-
schillende patronen te herkennen, zie fig. 17.4.

8 In het zuid- en westprofiel van wp. 87-1 en het oost-, zuid- en west-
profiel wp. 87-4; zie bijlage I.

9 Hierbij speelt ook het volgende probleem. Als in een bepaald vak ploeg-
patroon 1 onder 3 voorkomt, en elders ploegpatroon 1 boven patroon 
3, zijn er twee verschillende uitkomsten denkbaar: zowel de chronolo-

gische volgorde 1-3-1 als ook de volgorde 3-1-3 is in overeenstemming 
met de geconstateerde oversnijdingen.

10 Soms was het lastig het verschil te zien tussen patroon 1 en moderne 
sporen met dezelfde oriëntatie, gemaakt met een cultivator. Bij twijfel 
zijn sporen als modern opgevat.

Fig. 17.4 – Hypothetische volgorde van ploeggangen, uitgaande 
van het minimum aantal.

Volgens dit schema lijkt ploeggang 2a de oudste, en 1c of 
1d de jongste te zijn. Het betreft echter geen aangetoonde 
complete stratigrafie, maar slechts één denkbare oplossing 
uit vele, die de geconstateerde oversnijdingen kan verkla-
ren, en die uitgaat van zo min mogelijk ploeggangen. Ver-
gelijkbare oriëntaties hoeven niet te betekenen dat eerge-
touwkrassen op enige afstand van elkaar deel uitmaken van 
dezelfde ploeggang. Patroon 3 bijvoorbeeld, dat het meest 
voorkomt, kan bestaan hebben uit talloze ploeggangen.9

17.2.2 Ploegpatronen 1-5

Ploegpatroon 1 (fig. 17.5)
De eergetouwkrassen tussen 355 en 5° en tussen 85 en 95° 
zijn tot ploegpatroon 1 gerekend.10 De krassen waren vaak 
over maar enkele decimeters te vervolgen, en slechts zelden 
over enkele meters. Een incidentele uitschieter was 4,25 m 
lang. Ploegpatroon 1 is vrij algemeen aangetroffen; alleen 
patroon 3 kwam nog vaker voor. Binnen dit patroon zijn 
minimaal vier ploeggangen te onderscheiden. Eergetouw-

1a 1b

3a 3b

2a

4a 4b

5a 5b

3c 3d

1c 1d

2b
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krassen volgens patroon 1 lagen zowel boven als onder alle 
andere patronen. In beide gevallen bevonden de krassen 
zich regelmatig op een onderlinge afstand van slechts 10 
cm. Patroon 1 zal dus waarschijnlijk hebben bestaan uit ten 
minste vier verschillende ploeggangen, 1a-d. Patroon 1 is al 
op enkele meters van de oever van de Vecht opgemerkt en 
tot aan de westgrens van het zekere akkerareaal zonder gro-
te hiaten aanwezig.

Ploegpatroon 2 (fig. 17.6)
Aan ploegpatroon 2 zijn alle eergetouwkrassen tussen 302 
en 319° en tussen 34 en 51° toegekend. De krassen waren 
meestal slechts over 0,5 m of minder te vervolgen. De lang-
ste was maar 1,8 m. Ploegpatroon 2 kwam niet veel voor. 
Binnen dit patroon zijn minimaal twee ploeggangen te on-
derscheiden (2a en 2b), vanwege een onderlinge afstand 
tussen parallelle voren geconstateerd van 10 cm of minder. 

0 15m

vakken met ploegpatroon 1

alle vakken met eergetouwkrassen

Fig. 17.5 – Verspreiding van ploegpatroon 1.

0 15m

vakken met ploegpatroon 2

alle vakken met eergetouwkrassen

Fig. 17.6 – Verspreiding van ploegpatroon 2.
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Patroon 2 komt zowel onder als boven ploegpatroon 3 voor 
en verder onder de patronen 1, 4 en 5. Het kan daarbij 
steeds gaan om een van de twee al genoemde ploeggangen 
volgens patroon 2. Patroon 2 is met onderbrekingen in het 
hele akkerareaal aangetroffen, behalve in het zuidoosten.

Ploegpatroon 3 (fig. 17.7)
Alle eergetouwkrassen tussen 280 en 300° en tussen 10 en 
30° zijn toegewezen aan ploegpatroon 3. De krassen waren 

veelal slechts enkele decimeters lang, maar ook vaak langer 
dan 2-3 m. De langste ononderbroken kras was over 7,5 m 
te vervolgen. Ploegpatroon 3 kwam in bijna alle vakken met 
eergetouwkrassen voor. Dat juist zo vaak volgens ploegpa-
troon 3 is geploegd, is goed te begrijpen. Dit patroon ligt 
min of meer parallel aan, en haaks op, de 2,90 m -NAP 
hoogtelijn, en volgt dus de toenmalige morfologie van de 
zandkop. Binnen ploegpatroon 3 zijn minstens vier ploeg-
gangen te onderscheiden. Dikwijls bevonden zich parallelle 

Fig. 17.7 – Verspreiding van ploegpatroon 3.

0 15m

vakken met ploegpatroon 3

alle vakken met eergetouwkrassen

Fig. 17.8 – Verspreiding van ploegpatroon 4.
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voren vlak naast elkaar, op minder dan 10 cm afstand. Dat 
impliceert ten minste twee momenten. Minimaal twee mo-
menten volgens patroon 3 lagen zowel onder (3a en 3b) als 
boven (3c en 3d) patronen 2, 4 en 5. Het was wel vaak dui-
delijk dat verschillende ploeggangen volgens patroon 3 aan-
wezig waren, maar het was niet te bepalen welke ploegkras-
sen gelijktijdig waren.

Ploegpatroon 4 (fig. 17.8)
De eergetouwkrassen tussen 343 en 351° en tussen 73 en 
82° zijn bij ploegpatroon 4 ondergebracht. De krassen wa-
ren meestal maar over enkele decimeters, en maximaal over 
een lengte van 2,6 m te vervolgen. Patroon 4 was zeldzaam. 
Het moet bestaan hebben uit ten minste twee ploeggangen, 
4a en 4b; enkele malen lagen parallelle voren op 10 cm of 
minder van elkaar af. Ploegpatroon 4 is gevonden onder pa-
tronen 1, 3 en 5 en oversneed zelf patronen 1, 2 (slechts 
eenmaal) en 3. Tussen de ploeggangen 4a en 4b lijkt niet te 
zijn geploegd volgens een ander patroon. Hoewel zeldzaam, 
is patroon 4 toch zowel vlakbij de rivier als ver in het westen 
vastgesteld.

Ploegpatroon 5 (fig. 17.9)
Tot ploegpatroon 5 zijn alle eergetouwkrassen gerekend 
tussen 328 en 343° en tussen 60 en 73°. Daarmee liggen de 
grenswaarden van patroon 5 direct tegen die van patroon 4. 
Dit leidde tot enkele arbitraire toewijzingen. In de weinige 
gevallen waar krassen van patronen 4 en 5 samen voorkwa-
men, waren zij echter goed van elkaar te onderscheiden. Er 
is dus geen reden beide ploegpatronen samen te voegen. De 
krassen waren meestal maar kort; de langste kras mat 1,8 
m. Ploegpatroon 5 was vrij zeldzaam. Binnen dit patroon 
zijn minimaal twee ploeggangen (5a en 5b) te onderschei-
den omdat weer enkele malen parallelle krassen op 10 cm 

afstand of minder gesignaleerd zijn. Patroon 5 werd behal-
ve door patroon 3 alleen door ploegpatroon 1 oversneden 
en oversneed zelf ploegpatronen 1, 2, 3 en 4. Nergens kon 
aangetoond worden dat tussen de beide ploeggangen van 
patroon 5 volgens een ander patroon geploegd is.

17.3 P14’s oudste eergetouwkrassen

De oudste eergetouwkrassen in Denemarken en Sleeswijk-
Holstein konden met zekerheid al in het eind van het Zuid-
Scandinavische Vroeg-Neolithicum en het begin van het 
Midden-Neolithicum gedateerd worden (Thrane 1982, 21; 
1989, 121-125, fig. 4; Kristiansen 1990, 322-323; Tegtmeier 
1993, Tab. 11). Daarop baseerde Bakker (1992, 91) zijn ver-
wachting dat eergetouwkrassen ook in de TRB-Westgroep 
(vanaf de Drouwener fase) gevonden zullen worden. Aan-
vankelijk meende Fokkens (1982, 110) dat het eergetouw in 
ons land pas vanaf EGK algemeen gangbaar was. Later zag 
hij (idem 1986, 12-16, noot 3; 1991, 106), in navolging van 
Van der Waals (1984a, 6), in de overgang van haklandbouw 
(gerelateerd aan ‘long fallow agriculture’) naar het gebruik 
van het eergetouw (gekoppeld aan ‘short fallow agricul-
ture’) een interne reactie op ontwikkelingen binnen de ge-
vorderde TRB, en tevens een oorzaak voor veranderingen 
in TRB die geleid zouden hebben tot de overgang naar 
EGK. De introductie van het eergetouw dateerde hij rond 
4500 BP, in de Havelter fase.
Drenth & Lanting (1997, 55, 62) trokken deze ideeën van 
Van der Waals en Fokkens in twijfel. Zij volgden Bakker in 
hun aanname dat het eergetouw al vanaf het begin van de 
TRB-Westgroep voor zou kunnen komen (waarmee zij het 
begin van de Drouwener fase bedoelden). Daarbij wezen zij 
ook op enkele van de hieronder genoemde voorbeelden.

Fig. 17.9 – Verspreiding van ploegpatroon 5.
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alle vakken met eergetouwkrassen
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Relevant voor de discussie zijn eveneens eergetouwkrassen 
die aan een vroege VL-fase toe te wijzen zijn. Dat zou im-
mers betekenen dat het eergetouw in onze streken al vroeg 
bekend was, waarschijnlijk ook in de TRB-Westgroep.

Voorbeelden elders
Op Nederlandse vindplaatsen waar behalve eergetouwkras-
sen ook TRB- of VL-vondsten zijn aangetroffen, zijn soms 
ook jongere prehistorische sporen en/of vondsten aan het 
licht gekomen.
– Zo is te Bornwird naast TRB6- en TRB7- ook EGK-

aardewerk gevonden (Fokkens 1982, 107).11

– In de akkerlaag van Zandwerven komt VL met EGK 
voor (Van Regteren Altena & Bakker 1961, 34-38; Lou-
we Kooijmans 1976, 287, Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 34).

– De akker van Westbroek in de Velserbroekpolder heeft 
zowel VL- als EGK4-scherven opgeleverd, maar dateert 
waarschijnlijk uit Laat-EGK (Ten Anscher & Bosman 
2010, 178-179).

– Eergetouwkrassen te Hellevoetsluis-Ossenhoek zijn al-
leen aan VL toe te schrijven (Goossens 2010, 159-160, 
162-164, 171). Hier is van jonger materiaal geen sprake; 
voor het aangetroffen aardewerk is een datering “rond 
de overgang van de vroege naar de late Vlaardingen-
groep (dus rond 2900 v.Chr.) het meest waarschijnlijk” 
(ibidem, 164). De geassocieerde dateringen liggen tus-
sen ca. 4400 en 4200 BP.

– De eergetouwkrassen van Groningen-Oosterpoortwijk 
zijn geassocieerd met enkele zeer schaarse vondsten. Die 
wijzen op TRB-activiteiten ter plaatse. Jongere vondsten 
zijn niet herkend. Pas tegen het einde van het Laat-Neo-
lithicum moet de voormalige akker, na eventueel ge-
bruik als grasland, met veen overgroeid zijn. Dat was 
voor de opgraver reden om de krassen niet zomaar aan 
een TRB-akker toe te wijzen, maar uit te gaan van een 
laatneolithisch akkercomplex (Kortekaas 1987, 122).

– Ook in het geval van de ploegkrassen te Groningen-
UMCG is alleen sprake van een associatie met TRB 
(Kortekaas 2002, 20-21, fig. 17). Het aardewerk is deels 
aan TRB1 en -2 toe te schrijven (Overeem 2005, 5-8, 
fig. 3-34).12

– Te Emmerhout zijn onder een stuifzandpakket en onder 
een donkere zandlaag eergetouwkrassen aangetroffen in 
associatie met TRB2 en -3. Vondsten uit andere perio-
den zijn niet vermeld (Drenth & Lanting 1997, 57-59). 
Drenth & Lanting (ibidem, 59) hielden een slag om de 
arm door er aan te herinneren dat scherven of andere 
vondsten in een akkerlaag niet per se gelijktijdig met die 
laag moeten zijn.

Voor gevorderde VL zijn eergetouwkrassen dus bewezen. 
Voor TRB geldt dit nog niet, maar Groningen-UMCG en 
Emmerhout zijn wel plausibele kandidaten voor vrij vroege 
Drouwener eergetouwkrassen.

Daterende aanwijzingen voor de eergetouwkrassen op P14
Op P14 komt in de akkerlaag (afgezien van veel SW/Pre-
Drouwener aardewerk) zowel TRB- als jonger materiaal 
voor, dat onder meer uit EGK en KB stamt (zie tabel 14.1). 
Zijn hier overtuigende aanwijzingen voor TRB-eergetouw-
krassen (en een TRB-akker) voorhanden?
– Volgens de regionale grondwatercurve (fig. 14.1 bij para-

graaf 14.1) steeg het gemiddelde grondwaterniveau tus-
sen ca. 4650 en 4050 BP (ca. 3400-2550 cal BC), gedu-
rende de Drouwener en Havelter TRB, van ca. 4,20 tot 
3,20 m -NAP. Om te voorkomen dat de wortels van het 
graan verrotten, zou een denkbeeldig maaiveld van een 
TRB-akker op de zandkop niet dieper dan op ca. 4,10 
tot 3,10 m -NAP gelegen moeten hebben, en de bijbeho-
rende ploegsporen iets dieper. Zo diep zijn op P14 ner-
gens eergetouwkrassen aangetroffen, zodat er geen di-
recte aanwijzingen zijn voor TRB-eergetouwkrassen.

– In wp. 90-4 tekenden de laagst op de flank gelegen kras-
sen zich niet af in het gele dekzand, maar boven de Oude 
Archeologische Laag (OAL). De jongste typologisch da-
teerbare scherf uit de OAL in de directe nabijheid is een 
TRB-scherf, aangetroffen op 2,96 m -NAP. Deze heeft 
aan een TRB3-terrine (TRB-pot 66) toebehoord. De 
oversnijdende eergetouwkrassen zullen dus jonger zijn 
geweest.13

– De diepste krassen bevonden zich langs de noord- en 
zuidflank op ca. 2,90-3,00 m -NAP, op het niveau waar-
in de Akkerlaag lateraal overging in Detritusgyttja 2 
(DG2). Dit is bijvoorbeeld in het westprofiel van wp. 87-
1 goed te zien (zie bijlage I, fig. I.6). Het bijbehorende 
laagste akkermaaiveld moet rond 2,75 m -NAP hebben 
gelegen. Een diepe uitschieter van ploegpatroon 1 tot 
3,07 m -NAP (in wp. 90-4) was een hoge uitzondering 
en duidt zelfs daar op een akkermaaiveld dat niet dieper 
lag dan ca. 2,90 m -NAP. Alle genoemde diepten zijn 
goed te rijmen met een akkerdatering in Laat-EGK of in 
Vroeg-KB. Het begin van de sedimentatie van de DG2 
is te dateren rond 4050 BP (ca. 2550 cal BC), veel jonger 
dus dan TRB.

– Graf 12, het meest zuidelijke EGK-graf, werd oversne-
den door eergetouwkrassen. Hieruit volgt dat in elk ge-
val gedurende of na EGK op P14 geakkerd moet zijn. Als 
het laatneolithische grafveldje niet ouder is dan EGK4, 
wat het meest waarschijnlijk is, zou dat dus gedurende of 
na EGK4 zijn.

11 Gelet op de aanwezigheid van scherven van golfbandpotten en van 
een Strichbündelamfoor betreft het te Bornwird vermoedelijk Vroeg-
EGK.

12 Overeem zag dwarssteken, C-motieven en pseudodriehoeken, die ik op 
de afgebeelde scherven niet herken (Overeem 2005, 5-8, fig. 3-34). 
Het TRB-aardewerk zou zeker uit TRB1 en -2 stammen, en mogelijk 
ook uit TRB3 (ibidem, 2, 6, 8). TRB2 is ongetwijfeld aanwezig. De 
meest indicatieve scherf uit dit vondstcomplex (ibidem, fig. 22) heeft 

onder meer chevrons en zou daarmee in TRB2 thuishoren (Brindley 
1986b, 95). Bakker (mondelinge mededeling) dacht bij deze scherf 
eerder aan TRB1 of aan de overgang van TRB1 naar TRB2.

13 Ik ben uitgegaan van de velddeterminatie, hoewel ik er niet zeker van 
ben of het hier werkelijk de OAL betreft in plaats van een zeer zandige 
basis van de DG2. Als dat laatste juist zou zijn, is de scherf van de 
terrine verplaatst en vervalt dit argument. Voor de begindatering van 
de akker maakt dit geen verschil, zie verder.
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 Omdat te verwachten is dat het grafveldje, of ten minste 
het meest zuidelijke deel ervan, niet direct na de begra-
vingen al zal zijn overploegd, zou dit terreingedeelte pas 
enkele generaties later bij het akkerareaal getrokken kun-
nen zijn. Het is overigens goed mogelijk dat graf 12 per 
ongeluk overploegd was en dat de rest van het grafveld 
ontzien werd. Het gelijktijdig naast elkaar bestaan van 
een akker en een grafveldje waarin niet meer werd be-
graven, maar waarbinnen wel nog allerlei andere ritue-
len plaatsvonden, lijkt mij het meest aannemelijk.

Uit het bovenstaande volgt dat de eergetouwkrassen pas ge-
durende Laat-EGK (rond het begin van EGK4) of in de 
loop van Vroeg-KB ontstaan zijn, op zijn vroegst rond 4050 
BP (ca. 2550 cal BC).

17.4 Gebruiksduur van de akker op P14

Op zandgronden kon men in de prehistorie slechts gedu-
rende een klein aantal jaren achtereen akkeren, al achtte 
Fokkens schattingen van 1 tot 3 jaar te laag (contra Bakels 
1978, 71). Hij rekende voor zijn akker op het dekzand te 
Bornwird met een cyclus van 5 tot 10 jaar ononderbroken 
cultivatie, gevolgd door een periode van 10 tot 15 jaar 
braak, maar was zich terdege bewust van de betrekkelijk-
heid van zijn inschattingen (Fokkens 1982, 98-99, 111). 
Voor de vergelijkbaar arme bodem van P14 (leemarm dek-
zand) zou men dan, uitgaande van continu gebruik, en als 
14 ploeggangen gelijk zouden staan aan 14 ontginnings-
cycli, uitkomen op een gebruiksduur van minimaal 210-
350 jaar. Terecht waarschuwde Reynolds (1981, 104) tegen 
dit soort kaartenhuisconstructies. Zo’n schatting heeft 
nauwelijks waarde omdat deze bestaat uit een opeenstape-
ling van teveel oncontroleerbare aannames en van varia-
belen met een grote variatiebreedte.14 Voor P14 kan wel 
worden gesteld dat een minimum van 14 ploeggangen ver-
geleken met andere voorbeelden zeer hoog is, hetgeen duidt 
op een lang gebruik van het terrein als akker.
Hierboven zijn de argumenten gegeven voor de datering 
van de oudste eergetouwkrassen in Laat-EGK of Vroeg-
KB. Tot hoe lang de akker vervolgens maximaal in gebruik 
is geweest, kan op basis van stratigrafische overwegingen 
globaal bepaald worden.

– Op de Akkerlaag en in de direct omringende natte sedi-
menten lag Erosielaag 1 (Ero1), bestaand uit afgespoeld 
akkerzand. Deze laag was in het vlak niet betrouwbaar 
van de onderliggende Akkerlaag te onderscheiden, maar 
in de profielen wel, met een duidelijke scherpe en rechte 
grens. Nergens zijn aanwijzingen voor ploegen in de Ero1 
aanwezig. Het ontstaan van de Ero1 levert een sluitdate-
ring voor de akker.

– Afgezien van een verplaatste WKD3-scherf, die verder 
voor deze discussie niet van belang is, bestaat het jong-
ste aardewerk uit de Akkerlaag/Ero1 uit zeven WKD1-
scherven (van WKD-bekers 2, 3, 5 en 7). Daarvan ho-
ren er drie hoogstwaarschijnlijk in Ero1 thuis.15 De ove-
rige vier kunnen eveneens in Ero1 gelegen hebben. Het 
is op grond van deze bevindingen, en sowieso het zeer 
lage aantal WKD1-scherven, onwaarschijnlijk dat in de 
Vroege Bronstijd nog op P14 geakkerd werd.

– In wp. 90-6 is meteen onder de moderne bouwvoor op 
2,98 m -NAP een KB-haard (haard 5) met twee scher-
ven van potbeker 92 aangetroffen, in de DG2 direct bo-
ven een tot 10 cm dikke laag afgespoeld zand (Ero1; zie 
fig. 14.7). Houtskool van hazelaar en wilg, afkomstig uit 
de haard, is 14C-gedateerd op 3710±60 BP (UtC-2513). 
Het is mogelijk dat deze datering enkele tientallen jaren 
te oud is voor de haard, vanwege de eigen leeftijd van het 
brandhout. Het levert een sluitdatering op voor de on-
derliggende Ero1 (die de akker afdekte). De Ero1 is iets 
vroeger dan het haardje te dateren, op ca. 3750 BP.16

Uit de verschillende bovengenoemde argumenten volgt dat 
de akker waarschijnlijk in gebruik is geweest van Laat-EGK 
tot in Laat-KB, tussen ca. 4050 en 3750 BP (ca. 2550-2200 
cal BC). Het is denkbaar dat de akker al enige tijd voor het 
ontstaan van de Ero1 opgegeven was, bijvoorbeeld vanwege 
eerdere erosie (waarvoor aanwijzingen in de DG2 bestaan), 
of omdat het beschikbare akkerareaal gaandeweg te klein 
geworden was.17

17.5 Waarom een akker op P14?

Volgens Kristiansen (1990, 322) bestond “the nature of pre-
historic farming” uit “rotating fields at least until the Iron 
Age”. Als de ene akker braak lag, moest een andere in ge-

14 Om bijvoorbeeld een terrein met gras te ontginnen na een periode van 
braak zijn misschien wel drie of vier ploeggangen nodig geweest, gevolgd 
door ploegen later in het jaar om de kluiten te breken en om een goede 
structuur te verkrijgen (Nielsen 1970, 164). Hoeveel ploeggangen men 
dus tot een enkele ontginning zou moeten rekenen, is nogal arbitrair, 
nog afgezien van de complicatie dat niet elke ontginning zichtbare spo-
ren achtergelaten hoeft te hebben (zie paragraaf 17.1.3). De gebruiks-
duur van een akker en de duur van de periode van braak worden be-
halve door de bodemgesteldheid in belangrijke mate bepaald door 
variabelen als weersinvloed, wel of geen gewasrotatie en wel of geen be-
weiding of bemesting op de akker (Bakels 1978, 70; Rowley-Conwy 
1981, 94-95; Reynolds 1981, 109, 112-121). Het is uiterst lastig of 
onmogelijk hier meer greep op te krijgen. Voor P14 is het zeer aanne-
melijk dat op de braakliggende akker ook geweid is, met bemesting als 
natuurlijk gevolg.

15 Hetzij omdat dit in het veld geconstateerd is, hetzij omdat de veldtoe-
schrijving aan de akker onwaarschijnlijk is aangezien de scherven bui-
ten de verspreiding van de eergetouwkrassen gevonden zijn. Twee van 
de WKD1-scherven zijn zelfs verplaatst tot in het dekzand (één scherf 
van beker 3, die tevens twee scherven in de Ero1 heeft, en één mogelijk 
in de akkerlaag; en één scherf van beker 5, met een tweede scherf die 
uit de akkerlaag of uit Ero1 afkomstig is.

16 Ik realiseerde mij pas laat dat deze haard een goede indirecte sluitdate-
ring voor de akker verschaft. Eerder baseerde ik mij alleen op de Ero1 
en het WKD1-aardewerk daarin. Daarom nam Gehasse een mogelijk 
langere looptijd aan (Gehasse 1995, 100).

17 Tot hoever het potentiële akkerareaal voorafgaand aan de Ero1 was af-
genomen, is niet te bepalen, maar ongetwijfeld was het kleiner geworden 
dan de hoogtelijn van 2,64 m -NAP aangeeft (het hoogste gedocumen-
teerde punt van de Akkerlaag onder Ero1, zie fig. 22.4).
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bruik zijn. Voor P14 kan men aannemen dat de akker al-
daar onderdeel uitmaakte van een groter systeem, met ook 
akkers verder westelijk op de zandrug van Schokland.
Dit roept meteen de vraag op waarom in het Laat-Neo-
lithicum, en met name in Laat-KB, nog op P14 geakkerd 
werd. Zoals hierboven duidelijk is geworden, was de akker 
op P14 immers zeer gevoelig voor overstromingen. Daarbij 
is extra opmerkelijk dat men binnen P14 juist niet gekozen 
had voor relatieve veiligheid, dat wil zeggen, voor zo hoog 
mogelijk akkeren op enige afstand van de omringende natte 
sedimenten. Integendeel, op P14 is het maximaal beschik-
bare areaal benut. Het eergetouwspan werd kennelijk pas 
gedraaid waar het maaiveld al niet meer zandig was, in de 
omringende detritusgyttja (DG2). Een met detritusgyttja 
gevulde ploegkras duidt zelfs op incidenteel ploegen tot net 
in de DG2. Een andere aanwijzing voor de maximale be-
nutting van het areaal is het feit dat langs de flanken alle 
ploegpatronen gesignaleerd zijn.

Ik vermoed dat het nadeel van de lage ligging ook een be-
wust opgezocht voordeel is geweest.
Akkers op het leemarme dekzand van de zandrug van 
Schokland moeten over het algemeen droogtegevoelig zijn 
geweest. In een droog jaar was men met een akker op P14 

vanwege de lage ligging het beste af, terwijl dan op een ho-
ger gelegen akker het gewas verdorde. De keerzijde was dat 
op P14 het risico bestond van een misoogst als gevolg van 
overstromingen.18 Om dit risico, dat vooral in het winter-
halfjaar groot geweest zal zijn, te verkleinen, is aannemelijk 
dat men hier zomergraan (ingezaaid tussen maart-mei en 
geoogst in augustus-september) verbouwde. De aangetrof-
fen soorten, naakte gerst en emmertarwe, zijn geschikt als 
zomergraan en verdragen het lokale dekzand.
Een systeem waarbij steeds minimaal twee akkers gelijktij-
dig in cultuur waren, één op P14 en een andere verder wes-
telijk, hoger op de zandrug, zou zowel in natte als in droge 
jaren de kans op een totale misoogst geminimaliseerd heb-
ben. Een dergelijke strategie van risicospreiding kan ver-
klaren waarom op P14 nog zo lang is doorgeakkerd.
Natuurlijk keerde op een gegeven moment de wal het schip. 
Zoals eerder aangestipt is, nam gaandeweg het beschikbare 
areaal af door vernatting.19 Hierdoor werd de akker steeds 
kwetsbaarder. Bij te frequente misoogsten op P14 moet het, 
rond 3750 BP of misschien al eerder, zinvoller geweest zijn 
de akker op P14 op te geven. Een verplaatsing naar hoger, 
maar toentertijd wel weer relatief laag gelegen terrein, iets 
westelijker van ons archeologische kijkvenster, zou voor de 
hand gelegen hebben.

18 Inundaties kunnen overigens ook een gunstig neveneffect gehad heb-
ben. Door sedimentatie van een humeus, licht kleiig laagje zouden 
structuur en vruchtbaarheid van de teelaarde enigszins verbeterd kun-
nen zijn. Maar bij overspoeling met ‘pure’ detritusgyttja zal, vanwege 
de hoge zuurgraad, van een gunstig effect geen sprake geweest zijn.

19 Brak water, waarvoor geen aanwijzingen zijn in de Akkerlaag of de 
daarop gelegen Ero1, heeft in elk geval geen rol gespeeld bij het opge-
ven van deze akker. De mariene invloed is pas later dan Ero1 aange-
toond.
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HOOFDSTUK 18

GREPPELS

De ontdekking van een greppelsysteem in 1984, in het westen van P14, was bepalend voor het veldonderzoek 

in 1986. Helaas viel noch voor dit greppelsysteem, noch voor een later ontdekt oostelijker systeem, een 

‘compleet’ ruimtelijk beeld te verkrijgen. Met wat puzzelwerk zijn beide systemen globaal te dateren en zijn 

nadere uitspraken over hun functie mogelijk.

18.1 Westelijk greppelsysteem

In het westen (in wp. 84-5, -16, -17, -18, wp. 86-1, -2 en -3) 
werden meer dan 100 kleinere en grotere grondsporen aan-
getroffen die op grond van vulling, verschijningsvorm en 
oriëntatie onderlinge samenhang vertoonden (fig. 18.1). Zij 
kwamen tussen ca. 2,65 en 2,8 m -NAP aan het licht onder 
een vondstarme laag licht humeus zand met soms spoel-
laagjes, die erosief op de pleistocene ondergrond lag. Zij 
tekenden zich scherp af in het dekzand of in restanten van 
de Oude Archeologische Laag.
Over het algemeen bestond hun vulling uit donkergrijs-
bruin humeus zand, vaak met witte zandvlekken of -lenzen 
(schoongespoeld zand) en soms met brokjes detritusgyttja 
(in de opgravingsdocumentatie aangeduid als ‘stukjes pure 
turf’, wat verslagen veen in de detritusgyttja doet vermoe-
den). Enkele zeer ondiepe grondsporen waren bijna uitslui-
tend met wit zand gevuld. De zandvlekken of zandlenzen, 
in het profiel vaak grillig vervormd, correspondeerden in 
het vlak met runderhoefindrukken en in een enkel geval 
met de hoefindrukken van kleinere evenhoevigen (varken 
of schaap/geit).
Alleen in het grootste grondspoor (sp. 84-7589/sp. 86-103; 
ruim 9,5 m lang en 2,5 m breed) was boven de eerder be-
sproken vulling nog een ca. 5 cm dik ‘venig zandig’ pakket-
je aanwezig, dat afgesneden werd door de humeuze zand-
laag. Dat venige zand was ofwel onderdeel van de vulling, 
of een nazakking van een venige laag (DG2) die ook buiten 
de sporen aanwezig is geweest maar daar voorafgaand aan 
de sedimentatie van het humeuze zand is opgeruimd.

De individuele grondsporen varieerden sterk in verschij-
ningsvorm. De grotere waren langgerekt en vertoonden 
vaak grillig-hoekige uitstulpingen. Hun diepte was maxi-
maal ca. 20 cm. De profielen waren min of meer komvor-
mig maar hadden een hakkelig verloop, met vooral in de 
lengtedoorsneden abrupte diepteverschillen tot ca. 10 cm. 
De kleinere grondsporen waren in het vlak soms afgerond, 
maar meestal hoekig en zelden dieper dan 5 cm.
Met uitzondering van wat houtskool leverden de spoorvul-
lingen nauwelijks vondsten op. Uit het grootste grondspoor 
kwamen negen scherven (67 g), waarvan vijf gelet op onder 
meer hun plantaardige magering in SW/Pre-Drouwen te 
dateren zijn. De overige scherven horen vermoedelijk even-

eens in die periode thuis. De enige resterende vondst is een 
vuurstenen KB-pijlpunt (vnr. 86-1028); een tweezijdig ge-
retoucheerde, gelijkzijdige driehoek met een rechte tot licht 
holle basis.

De grondsporen lagen in elkaars verlengde en vormden een 
vijftiental min of meer evenwijdige, zuidwest-noordoost ge-
richte rijen, ca. 2-3 m of meer uit elkaar (fig. 18.2). Het pre-
cieze aantal rijen is niet goed te bepalen. De grootste breed-
te van het systeem (de zone met greppelsporen) lijkt ca. 30 
m geweest te zijn. De langste afzonderlijke rij had een leng-
te van ruim 35 m. Het totale systeem was minstens 50 m 
lang. Min of meer haaks erop (in wp. 84-17 en -18) lijken 
drie parallelle rijen gelegen te hebben. Zij werden aange-
duid door een tiental hoekige, zeer ondiepe sporen, over 
een breedte van ca. 4 m en een lengte van zo’n 15 m (en 
ruim 20 m als deze inderdaad aansloten op de westelijker 
gelegen greppels).

In wp. 86-4, die hoger op de kruin speciaal aangelegd was 
om het systeem te vervolgen, zijn in het dekzand direct on-
der de bouwvoor geen bijbehorende grondsporen opge-
merkt. Waarschijnlijk zijn de hierboven beschreven grond-
sporen alleen bewaard gebleven omdat zij zich bevonden in 
een ondiepe laagte tussen twee wat hogere terreingedeelten 
(zie de 2,5 m -NAP hoogtelijn in fig. 22.4).

Duiding van de individuele sporen
De verschillen in ingravingsdiepte binnen een enkel groot 
grondspoor (zie fig. 18.3) maken duidelijk dat dit op dieper 
aangelegde opgravingsvlakken uiteen zou zijn gevallen in 
steeds kleinere onderdelen. Dit verschaft de sleutel voor de 
interpretatie voor al deze grondsporen. De kleinste zullen 
de diepste resten van spitsporen zijn. Op een hoger, verdwe-
nen vlak zullen alle grondsporen die min of meer op één lijn 
lagen, samen een enkele lineaire ingraving hebben ge-
vormd. Ik beschouw ze dus als restanten van diverse grep-
pels.

Een jongere fase
Opvallend was de aanwezigheid van een 60-tal driehoeki-
ge, vierkante en rechthoekige grondsporen die direct onder 
een DG2-niveau op ca. 2,65 m -NAP in het humeuze zand 
zichtbaar werden, deels boven de resten van het eerder be-
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schreven westelijke systeem (zie fig. 18.4 en 18.6). De spo-
ren varieerden van heel klein, ca. 5 bij 5 cm, tot wat groter, 
tot 40 bij 20 cm. Meestal waren zij ca. 15 tot 20 cm. Zij wa-
ren niet dieper dan 5 cm en hadden een ‘venige vulling’, 
waarschijnlijk detritusgyttja, vaak met kleiige detritus-
gyttja in de bovenste centimeters.
Enkele ervan vormden duidelijke lineaire patronen (zie fig. 
18.5). Net als bij het oudere systeem zijn de sporen van de 
jongere greppelfase ruimtelijk geassocieerd met runderhoef-
indrukken, en zelfs met indrukken die van mensenvoeten 

paal 1

paal 2

paal 3

0 10m

0 50m

Fig. 18.1 (boven) – Overzicht van het westelijke greppelsys-
teem; de oudste fase.

Fig. 18.2 (rechts) – Reconstructie van de ligging van greppels 
in de oudste fase van het westelijke greppelsysteem.

0 10m
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afkomstig lijken te zijn (maar deze zijn minder overtuigend 
dan de voetindrukken uit de Vroege Bronstijd; vergelijk fig. 
18.7 en fig. 23.17, en zie paragraaf 23.4).

Alleen dankzij het onderliggende greppelsysteem, dat zo-
veel duidelijker is, kunnen ook al deze jongere hoekige spo-
ren geïnterpreteerd worden als spitsporen en als de diepste 
restanten van evenwijdige greppels.1 Totaal zijn een tiental 
herkenbaar met intervallen van ca. 1-1,5 m of meer. Dit sys-
teem heeft als minimale dimensies een breedte van zeker 
ca. 17 m (25 m als het geïsoleerde, meest oostelijke, wat gro-
tere grondspoor ook bij dit systeem betrokken wordt), en 
een lengte van ca. 10 m (ca. 25 m met het geïsoleerde zui-
delijke spoor erbij).
Als gevolg van de hogere, en daardoor voor latere erosie 
kwetsbaardere ligging, is van dit jongste westelijke greppel-

1 Zij zijn te hoekig om nazakkingen van het oude systeem te kunnen 
zijn. Daartegen pleit bovendien dat zij niet exact boven de bewaard 
gebleven onderdelen daarvan liggen, en dat een zware concentratie 
van deze jongere sporen boven de grootste en diepste ingravingen van 
het oude systeem ontbreekt.

0 2,5m

0 50cm

WKD-haard 41

Fig. 18.3 – Detail van het westelijke greppelsysteem (oudste fase) met runderhoefindrukken, en een coupe door sp. 86-103.

systeem nog veel minder overgebleven dan van het onder-
liggende oudste systeem.2

Paalsporen bij het oudste westelijke systeem
In greppelsporen, of in de lijn ervan, zijn drie paalsporen 
opgemerkt. Het is vanwege deze ruimtelijke associatie niet 
onwaarschijnlijk dat zij een functionele relatie hebben ge-
had met het greppelsysteem (zie paragraaf 18.4).

– Paalspoor 1 (sp. 86-207): Een ronde kuil met een door-
snede van ca. 60 cm is onder de humeuze zandlaag op 
2,84 m -NAP opgemerkt. Op dat niveau tekenden zich 
in het vlak rond en in de kuil runderhoefindrukken af. 
De kuil lag in het verlengde van de meest westelijke 
greppel. De nog 50 cm diepe kuil had een gelaagde vul-
ling van (zandige) detritusgyttja en zand.

2 De schaarste aan bijbehorende spitsporen in wp. 84-16 t/m 18 is ver-
moedelijk het gevolg van de grote tijdsdruk waaronder deze werkput-
ten onderzocht moesten worden, enkele dagen voor het diepploegen in 
1984. Het is mogelijk dat bij de opgraving een aantal van zulke on-
diepe grondsporen onopgemerkt is weggegraven.
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0 5m 0 5m

Fig. 18.4 – Overzicht van het westelijke greppelsysteem; de 
jongste fase.

Fig. 18.5 – Reconstructie van de ligging van greppels in de 
jongste fase van het westelijke greppelsysteem.

0 2,5m 0 2,5m

Fig. 18.6 – Ligging van de jongste greppelfase ten opzichte van 
de oudste in het oosten van wp. 86-1.

Fig. 18.7 – Runderhoefindrukken en mogelijke voetsporen bij 
de jongste greppelfase in wp. 86-2.
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– Paalspoor 2 (sp. 86-98): Onder het humeuze zand teken-
de zich in het eerder genoemde grootste greppelrestant 
(sp. 86-103) op 2,75 m -NAP een ronde kuil af met een 
diameter van 35 cm. Deze was tot ruim 45 cm diep te 
vervolgen. De vulling bestond in de onderste 15 cm uit 
verschillende zandlaagjes, en hoger uit venig zand met 
grillige witte zandvlekken. Het spoor bevatte een niet 
nader dateerbare scherf (3 g).

– Paalspoor 3 (sp. 84-7535): Dit spoor lag binnen een grep-
pellijn met vergelijkbare, kleinere sporen. Het kwam op 
2,81 m -NAP onder het humeuze zand te voorschijn. 
Het min of meer ronde spoor had een doorsnede van ca. 
40 cm, een diepte van ca. 35 cm en een vulling van lagen 
geel zand afgewisseld met humeus zand en met detritus-
gyttja in het hoogste traject.

Paalspoor 2 was zeker ingegraven in een greppel. Bij de an-
dere twee leek dit ook het geval geweest te zijn. Het ziet er-
naar uit dat bij alle drie paalsporen de palen verwijderd wa-
ren voor de overdekking van het westelijke systeem door de 
laag humeus zand.
Zouden de langgerekte sporen in het vlak meer paalspoor-
achtige vlekken hebben vertoond (wat niet het geval was), 
dan had het voor de hand gelegen om bij de eerder beschre-
ven grondsporen vaker aan paalsporen te denken. Maar alle 
overige sporen die op het eerste gezicht paalsporen deden 
vermoeden, waren veel ondieper (ook bijvoorbeeld de ove-
rige ronde, ovale of onregelmatige grondsporen in de rij 
van paalspoor 3). Zij hadden dezelfde vulling als de grotere 
greppelrestanten (venig zand met witte spoellenzen en vaak 
grillige witte zandvlekken). Bovendien ontbraken overal el-

ders de afwisselende zandlagen zoals onderin de vullingen 
van de grondsporen die hierboven als paalsporen geïnter-
preteerd zijn. Veelzeggend is ook dat bij het jongste systeem 
geen goede aanwijzingen voor paalsporen gevonden zijn. 
Kennelijk maakten paalsporen geen structureel onderdeel 
uit van de greppelsystemen.

18.2 Oostelijk greppelsysteem

Een enigszins vergelijkbaar systeem als het westelijke, maar 
veel minder breed, is ca. 50 m oostelijker herkend (in wp. 
89-7 en -8). Onder de bouwvoor werd hier een vijftiental 
grondsporen zichtbaar tussen ca. 2,65 en 2,75 m -NAP (zie 
fig. 18.8). De grotere, grillig-langwerpige sporen waren ten 
hoogste 15 cm diep. Het grootste spoor had nog een lengte 
van ca. 2 m en een breedte van 0,8 m. De kleine sporen wa-
ren in het vlak ovaal, onregelmatig of driehoekig van vorm 
en bij het verdiepen binnen 5 cm verdwenen. De vullingen 
bestonden uit donkergrijs zand, soms met witte zandvlek-
ken. Naast houtskool leverden de grondsporen drie onde-
termineerbare scherven (21 g) op.

Het oostelijke systeem bestond uit slechts twee parallelle 
rijen van in elkaars verlengde gelegen grondsporen. Ook 
deze sporen zijn als de diepste restanten van greppels be-
schouwd.
Deze greppels waren oostzuidoost-westnoordwest gericht. 
De totale breedte van het oostelijke systeem was, voor zover 
herkend, hier niet meer dan 3 m. De minimale lengte be-
droeg ca. 18 m.

0 50m 0 10m

Fig. 18.8 – Het oostelijke greppelsysteem (de stippellijn geeft bodemvorming onder de mogelijke voortzetting van de greppels aan).
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Mogelijk wijzen drie langgerekte lichtgrijsbeige verkleurin-
gen (2,0-4,8 x 0,8-1,4 m) die verder westelijk (in wp. 89-10, 
-13 en -14) in lijn met de eerder genoemde grondsporen la-
gen, op een westelijke voortzetting van dit greppelsysteem. 
Zij tekenden zich direct onder de bouwvoor tussen 2,63 en 
2,67 m -NAP in het dekzand af, en waren nog 5-20 cm die-
per zichtbaar. In tegenstelling tot de overige grondsporen 
hadden deze geen scherpe contouren. In hun ‘vullingen’ 
zijn wat houtskool, enkele ondetermineerbare scherven en 
enkele SW/Pre-Drouwener scherven aangetroffen. In het 
veld zijn deze verkleuringen als bodemvorming geïnterpre-
teerd. Het lijkt mij inderdaad waarschijnlijk dat hier niet de 
eigenlijke ingravingen vastgelegd zijn, maar de uitspoe-
lingswaas eronder. Onder restanten van het westelijke sys-
teem is ook regelmatig zo’n waas opgemerkt, onder de oos-
telijker gelegen grondsporen echter niet.
Een vergelijkbare vermoedelijke bodemvorming van 11,3 x 
1,5 m bevond zich direct ten oosten van de greppelrestan-
ten (in wp. 87-4). Deze langgerekte verkleuring is op een 
diepte van ca. 2,85 m -NAP in het hoogste dekzandvlak op-
gemerkt, en ging nog tot ca. 20 cm diep in het gele dek-
zand. Helaas is hier geen hoger vlak gedocumenteerd; het is 
dus onzeker of hier een oostelijke voortzetting van het grep-
pelsysteem gemist is.
Het oostelijke systeem is over ca. 60 m te vervolgen, als de 
vage sporen in het verlengde ervan meegerekend worden.

18.3 Datering

De in de greppelvullingen en in paalspoor 2 aangetroffen 
scherven (die of niet te determineren zijn, of in SW/Pre-
Drouwen thuishoren) leveren geen houvast voor de date-
ring. Op grond van de scherp aftekenende contouren, de 
gelaagdheid en stratigrafische overwegingen, kan het niet 
om SW/Pre-Drouwener grondsporen gaan (zie paragraaf 
16.1). Deze scherven (en ook het houtskool en de overige 
vondsten uit de vullingen) zijn dan ook als oude nederzet-
tingsruis beschouwd. De KB-pijlpunt verschaft nauwelijks 
een beter aanknopingspunt, want gezien de vele runder-
hoefindrukken, zowel boven als onder de humeuze laag, zou 
deze later ingetrapt kunnen zijn.
De stratigrafische aanwijzingen bieden wel uitkomst. Het 
oostelijke systeem is het eenvoudigst te dateren. Enkele on-
derdelen ervan oversneden eergetouwkrassen (die jonger 
zijn dan ca. 4050 BP; zie paragraaf 17.3). Er zijn, omge-
keerd, geen eergetouwkrassen gevonden die de greppel 
oversneden. Eén component van het oostelijke greppelsys-
teem (sp. 89-110) was zichtbaar in het westprofiel van wp. 
87-4, waarin het afgedekt werd door Ero1 (ontstaan rond 
3750 BP, zie paragraaf 14.3.9). Hieruit volgt dat het ooste-
lijke systeem ‘ergens’ tussen 4050 en 3750 BP (ca. 2550-
2200 cal BC) gedateerd moet worden., waarbij een date-
ring tussen ca. 3900 BP en 3750 BP (2400-2200 cal BC) 
een acceptabele inschatting lijkt.

Via een omweg kan de datering van het westelijke systeem 
aannemelijk gemaakt worden. Het oudste en het jongste 
westelijke systeem waren gescheiden door de humeuze 

zandlaag. Deze laag was opvallend vondstenarm. Dit hu-
meuze zand bevatte in wp. 86-1 en -2 slechts enkele SW/
Pre-Drouwener scherven, die ongetwijfeld verplaatst zijn. 
Zuidelijker is in wp. 84-16 wat KB-aardewerk aangetrof-
fen, maar het is niet duidelijk of dit in de humeuze zandlaag 
heeft gelegen, of eventueel in de DG2 erboven. De humeu-
ze zandlaag is dus niet goed dateerbaar aan de hand van 
zijn inhoud.
Zou de humeuze zandlaag ontstaan kunnen zijn bij de gro-
te overstroming rond 4050 BP die het begin van de DG2 
inluidde (zie paragraaf 14.3.7)? De aanwezigheid van het 
jongste westelijke systeem (op ca. 2,65 m -NAP), dat een 
echo is van het oudste, betekent dat er niet veel tijd tussen 
de oudste en de jongste greppelfasen kan zitten. Klaarblij-
kelijk waren de makers van het jongste systeem bekend met 
het oudste systeem. Het jongste greppelsysteem moet enige 
diepte gehad hebben. Laten we uitgaan van een (waar-
schijnlijk te) ondiepe greppel van 25 cm. Dat impliceert dat 
kort na het begin van de DG2 (waarbij dan de humeuze 
zandlaag zou zijn ontstaan), tijdens EGK4, regelmatig zo 
hoog een zo dik pakket detritusgyttja afgezet zou zijn, dat 
men hierin vanaf een vaak drassig loopvlak van ca. 2,4 m 
-NAP (of nog hoger als de jongste greppels dieper dan 25 
cm waren) een greppelsysteem moest ingraven. Dat is voor 
deze ‘natte’ afzetting eenvoudigweg een ongeloofwaardig 
hoog afzettingsniveau voor de periode 4050-4000 BP, met 
een gemiddelde grondwaterstand rond 2,9 m -NAP (zie fig. 
14.1). Een datering van het westelijke systeem omstreeks 
4050 BP is dus onhoudbaar.
Het zoeken is naar een geloofwaardiger, en jonger deposi-
tiemoment voor het licht humeuze zand met spoellaagjes. 
Dat moet gezien de dikte ervan een moment van relatief 
zware erosie geweest zijn. Zware erosie op P14 duidt meest-
al op erosie vanuit de Vecht. De Ero1 en de Ero2 zijn gere-
lateerd aan erosie-momenten die tot veel zandverplaatsing 
hebben geleid. Ten tijde van Ero2 zal het humeuze zand 
niet ontstaan zijn, want de Ero2 beperkt zich tot de oever-
zone en bevat bovendien jarosiet dat in het humeuze zand 
ontbreekt. Het is veel waarschijnlijker dat dit gebeurd is ten 
tijde van Ero1, omstreeks 3750 BP (ca. 2200 cal BP). De 
Ero1 is zeker ver in het westen aangetroffen, bijvoorbeeld 
ook langs de noordflank (en overdekte daar het oostelijke 
greppelsysteem). De (zandige) detritusgyttja in de paal-
sporen onder het humeuze zand en het venig-zandige pak-
ketje hoog in de vulling van het grootste spoor (sp. 84-7589/ 
sp. 86-103) kunnen dan resten zijn van een ouder DG2-ni-
veau dat deze laagte voorafgaande aan de sedimentatie van 
de Ero1 al bedekt had. De runderhoefindrukken die niet 
alleen in de greppelvullingen, maar ook in het zand er om-
heen zijn opgemerkt, wijzen op decimeters diepe vertrap-
ping vanaf het toenmalige maaiveld. Dat moet voorafgaand 
aan het ontstaan van het humeuze zand dus al behoorlijk 
drassig geweest zijn. Een dikwijls drassig maaiveld dat in 
elk geval hoger lag dan 2,65 -NAP (het opgravingsvlak met 
de oudste greppelsporen) is na ca. 3800 cal BP heel reëel, 
gelet op de grondwatercurve.
Aannemend dat het humeuze zand tot de Ero1 behoort en 
ook rond 3750 BP is ontstaan, pleit dit alles bij elkaar voor 
een datering van het oudste westelijke systeem tussen ca. 
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3800 en 3750 BP (ca. 2250-2200 cal BC). Het jongste sys-
teem heeft een begindatering rond 3750 BP en een vermoe-
delijk veel te late einddatering in de vorm van een afdek-
kende laag Cardiumgyttja, ontstaan rond 3450 BP (ca. 
1750 cal BC).

18.4 Interpretatie

Dankzij de ploegkrassen op het vlak waarin het oostelijke 
systeem zichtbaar werd, kan de hoogte van het voormalige 
loopvlak aldaar worden bepaald. Bij een gemiddelde dikte 
van de Akkerlaag van 15-20 cm kan het oostelijke systeem 
niet diep geweest zijn; ca. 40 cm, en iets dieper als het inge-
graven zou zijn vanuit een DG2-niveau op de Akkerlaag. 
De geringe diepte wijst eerder op greppels dan op sloten. 
De sporen van de twee fasen van het westelijke systeem zul-
len evenmin veel dieper geweest zijn dan 30-50 cm, maar 
kunnen ook ondieper geweest zijn.
De geringe greppeldiepte maakt het zeer onwaarschijnlijk 
dat de gezamenlijke greppelsporen van het westelijke sys-
teem op het loopvlak één enkele, zeer brede greppel hebben 
gevormd. Bovendien is onwaarschijnlijk dat alle greppels 
tegelijkertijd opengelegen hebben. Ik denk eerder aan op-
eenvolgende greppels binnen dezelfde zone. Mogelijk wa-
ren er telkens maar twee strikt gelijktijdig aangelegd, als 
vervanging van een ouder paar dat volgeraakt was met sedi-
ment. De aanleg van nieuwe greppels was waarschijnlijk 
minder moeizaam dan het verwijderen van de drabbige 
vulling uit oude greppels.
Het verdere verloop van het westelijke greppelsysteem blijft 
onduidelijk; misschien heeft dit nog enkele tientallen me-
ters noordelijker doorgelopen en sloot het oostelijke systeem 
erop aan. Maar ik vermoed dat het westelijke greppelsys-
teem beperkt bleef tot een kleine laagte (zie de voorde-hy-
pothese hieronder).
Het ligt niet voor de hand dat de greppels, en dan met name 
de westelijke, onderdeel uitmaakten van een defensieve 
structuur. Het aantal geassocieerde paalsporen is veel te ge-
ring voor een palissade (contra Bakker & Hogestijn 1985, 
VI), zodat de gedachte aan standgreppels voor palen ver-
valt. Runderhoefindrukken in en rondom de greppels be-

3 KB-voorbeelden van omheiningen zijn te onzent niet bekend. Een ou-
dere parallel uit Anlo, de roemruchte ‘veekraal’, kan een TRB-neder-
zetting of een ‘central place’ hebben omgeven (Waterbolk 1960, 77, 
82-83, fig. 20, 36, PL. VII:2-IX, XI; Harsema 1982, 150-153, fig. 
2-4; Jager 1985, 190; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 66). 
De TRB-nederzetting ten zuiden van de Hunneschans was eveneens 

wijzen dat deze al geen hindernis vormden voor vee, laat 
staan voor mensen.
Eerder is, vooral bij het oostelijke systeem, te denken aan 
een begrenzing van de akker (als die toen nog in gebruik 
was), of van een weide. Maar voor een begrenzing zou een 
enkele, diepere en bredere ingraving (sloot) al voldoende 
geweest zijn.
Misschien ging het bij het oostelijke systeem niet zozeer om 
de greppels zelf, maar om wat er tussen lag. Ik suggereer 
hiermee een pad, eventueel opgehoogd met de grond uit de 
greppels, dat vanaf de rivier langs het oude grafveldje en de 
akker of weide naar het westelijke systeem voerde. Dit zou 
ook als veedrift gefungeerd kunnen hebben tussen een 
drenkplaats aan de Vecht en het terrein ten westen van P14, 
in tijden dat er op P14 gewas op de akker stond, of wanneer 
het om andere redenen onwenselijk was dat vee door het 
voormalige akkerterrein liep.

Zou het westelijke systeem dan de begrenzing van een wes-
telijker gelegen veekraal geweest kunnen zijn, of die van een 
nederzetting (zie Bakker & Hogestijn 1985, VI)?3 Hierbo-
ven is al opgemerkt dat de greppels niet toereikend waren 
om het vee tegen te houden, wat de veekraalgedachte on-
waarschijnlijk maakt. Een belangrijke clou levert het gege-
ven dat het westelijke systeem na het ontstaan van de Ero1 
opnieuw werd aangelegd. Het suggereert dat de functie er-
voor en erna dezelfde was. De na ca. 3750 BP aangelegde 
opvolger bevond zich zeker in een zompig terreingedeelte 
(zie fig. 22.5); wat lager gelegen terrein tussen enerzijds de 
zandkop en de rivier in het oosten, en anderzijds de aan-
sluitende hogere zandrug in het westen. Dit was bepaald 
geen terrein voor een nederzetting. Dat dit eerder ook al 
een drassige zone was, blijkt uit de diep ingetrapte runder-
hoefindrukken. Daarom denk ik dat het westelijke greppel-
systeem, ook al in zijn oudste gedaante, een drainagevoor-
ziening is geweest, bedoeld om daar waar de laagte op zijn 
smalst was, de oversteek te vergemakkelijken. De concen-
traties van runderhoefindrukken en de vermoedelijke voet-
indrukken zouden dan met deze oversteekplaats samen-
hangen. De palen waren misschien tijdelijke markeringen 
van deze ‘mini-voorde’, en de paar greppels haaks op het 
systeem kunnen voor verdere waterafvoer hebben gezorgd.

omheind (Holwerda 1912, fig. 1, 11; Bakker 1979a, 195). Een ander 
voorbeeld is op het Hijkerveld opgegraven en in de Midden-Bronstijd 
gedateerd, maar is misschien ouder (Harsema 1991, 26-27, fig. 3). 
Bij deze voorbeelden is overigens behalve van greppels ook sprake van 
palissaden, waarvoor op P14 geen goede aanwijzingen zijn gevonden.
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BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN P14: AANPAK

In de komende hoofdstukken behandel ik de bewoningsperioden op P14 in chronologische volgorde, vanaf 

het Vroeg-Neolithicum tot in de Vroege IJzertijd. Per bewoningsperiode wordt ingegaan op het landschap-

pelijk kader, het beschikbare terrein op P14, de relevante grondlagen, lokale vegetatie, grondsporen en 

vondsten, en worden de gegevens samengevat in een synthese. In hoofdstuk 25 schets ik de grote lijn van 

P14’s bewoning.

Landschappelijk kader
Elke bewoningsperiode wordt ingeleid met een beknopte 
bespreking van het landschap in de directe omgeving, gro-
tendeels gebaseerd op Gotjé (1993, 52-71, 88-106, 158-171, 
zie ook paragraaf 26.1).1 Deze besprekingen hebben alleen 
betrekking op een gebied met een straal van 2 km rond P14 
(12,5 km2), weergegeven in ronde kaartjes. Dit zijn uitsne-
den van de oorspronkelijke 1:50.000-kaarten die Gotjé sa-
men met mij in 1994 heeft gemaakt (zie paragraaf 26.1; zie 
fig. 27.1-10 en vergelijk Gotjé 1993, fig. 5.3-11). Het is al 
tamelijk uitzonderlijk dat van zo’n vrij groot gebied rond 
een vindplaats diachrone landschapsreconstructies voor-
handen zijn.2 Desondanks verschaffen de ronde kaartjes 
ongetwijfeld nog steeds een veel te beperkt beeld van het 
gebied dat voor de bewoners van Schokland-P14 direct re-
levant was. Voor een goed begrip van het site-territorium 
en het nederzettingssysteem is in feite een regionaal kaart-
beeld noodzakelijk. Ik loop in de slotopmerkingen na elke 
synthese over een bewoningsperiode op P14 alvast vooruit 
op het regionale beeld dat de gehele Noordoostpolder om-
vat, en dat in deel VI aan bod komt.

Beschikbaar terrein op P14 en relevante grondlagen
Vervolgens zoom ik in op de zandrug op P14. Ik verwijs tel-
kens naar de stijging van de gemiddelde waterstand gedu-
rende de betreffende periode. Dit is van direct belang voor 
de omvang van het terrein dat op P14 destijds beschikbaar 
was. Op de ‘periodekaarten’ (de overzichtskaarten in hoofd-
stukken 20-24) is steeds de grens tussen nat en droog ter-
rein aan het begin en het einde van de betreffende periode 
aangegeven. Deze grenzen zijn afgeleid van de pleistoceen-
dieptekaart (fig. 13.2) en de regionale grondwatercurve (fig. 
14.1). Op de periodekaarten zijn alleen de werkputten of 
werkputgedeelten weergegeven waarin de voor de periode 
relevante grondlagen onderzocht zijn. Die grondlagen wor-

den nu alleen kort genoemd; zij zijn reeds uitgebreid be-
sproken in paragraaf 14.3.

Lokale vegetatie
Met behulp van macroresten-, pollen- en houtskoolanalyse, 
van monsters uit grondlagen en grondsporen op P14 zelf, is 
een lokale aanscherping van Gotjés algemene beeld verkre-
gen. Gehasse (1995) is hiervoor de hoofdbron. De lokale 
vegetatie is deels door de mens beïnvloed, in sterkere mate 
dan de wijdere omgeving. Omdat de sedimenten op de vind-
plaats herhaald (gedeeltelijk) opgeruimd zijn en vervolgens 
opnieuw zijn gesedimenteerd, wordt het beeld echter regel-
matig verstoord door hiaten en contaminaties. Bovendien is 
er veel omgevingsruis.

Grondsporen
De grondsporen waar veel over te zeggen valt, en die tot de 
grafveldjes, de huisplattegronden, de akker en de greppel-
systemen behoren, zijn reeds in het vorige deel besproken 
en aan een periode toegewezen. In dit hoofdstuk volsta ik 
met het aanhalen van de conclusies. Voor zover te beoorde-
len is, maken de overige archeologische grondsporen geen 
deel uit van grotere structuren. Zij vergen minder uitleg en 
worden per categorie gepresenteerd. Mits er voldoende de-
tailverschillen zijn (bijvoorbeeld in de spoorvullingen), zijn 
zij per individueel grondspoor beschreven. In de gevallen 
waarbij de onderlinge verschillen beperkt blijven tot bij-
voorbeeld dimensies, is voor een gezamenlijke behandeling 
gekozen. Ik geef een duiding en daterende argumenten. 
Een toewijzing aan een cultuurperiode is meestal wel mo-
gelijk, maar een nauwkeuriger toewijzing aan een fase dik-
wijls niet.
De belangrijkste grondsporen zijn in figuren en/of foto’s 
afgebeeld. Voor de ligging van de sporen verwijs ik vaak 
naar de betreffende werkput (zie fig. 1.7), behalve als deze 

1 Voor een beeld van de landschapsontwikkelingen in de directe omge-
ving van de zandrug van Schokland zijn vooral Gotjés OEW- en 
SRW1-kernen van belang. Anders dan op P14 spelen op deze twee 
monsterlocaties onderwaterafzettingen zo goed als geen rol. 
De OEW-locatie ligt op Schokland, op P12, direct ten noorden van de 
Oudemmeloorderweg, net buiten de directe rivierinvloed. De SRW1-
locatie bevindt zich direct ten oosten van Schokland in de zuidoost-

hoek van P22, nabij de Schokkerringweg, vrij ver van de rivier van-
daan (zie Gotjé 1993, fig. 5.1).

2 Ter vergelijking; de landschapsreconstructies rond vindplaatsen als Mo-
lenaarsgraaf en  Hardinxveld-Giessendam-Polderweg en -De Bruin 
omvatten bijvoorbeeld respectievelijk 3 km2, 1 km2 en 1,5 km2 (zie 
Van der Woude 1983, 6; Mol 2001a, 35; 2001b, 33).
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op de periodekaart of op een locatiekaart direct herkenbaar 
is. Bijna alle grondsporen zijn aangegeven op de periode-
kaarten, met dien verstande dat grondsporen die vanwege 
hun geringe omvang weg zouden vallen, met symbolen aan-
geduid zijn.

Vondsten
Voor zover uitgewerkt, worden de vondsten per categorie 
voorgesteld. Dit gebeurt uitgebreid, omdat deze vondsten 
veelal alleen in nauwelijks toegankelijke studentenscripties 
zijn behandeld.
Ook de bevindingen van Gehasse (1995) met betrekking 
tot de zoölogische en botanische resten bespreek ik in enig 
detail. Deze zijn immers zeer wezenlijk om een idee te krij-
gen van het karakter van de bewoning en de functie van de 
vindplaats. Zodoende komt veel van wat in de synthese aan 
bod komt, niet uit de lucht vallen. Bij de botanische resten 
gaat het, anders dan in de paragrafen over de lokale vegeta-
tie, alleen om de component die een rol speelde in de voed-
selvoorziening, of anderszins door de mens gebruikt is.
Aan het aardewerk is in deel II al uitvoerig aandacht be-
steed. In de komende hoofdstukken worden alleen kort wat 
hoofdzaken aangehaald. Wel wordt nu, in tegenstelling tot 
in deel II, ingegaan op de horizontale verspreiding van het 
aardewerk. De verspreidingskaarten van het aardewerk ver-
schaffen een zeer globale indicatie van de activiteitsgebie-
den. Zij dienen tevens als een globaal pars pro toto beeld 
voor de overige gelijktijdige mobilia, waarvoor geen ver-
spreidingskaarten voorhanden zijn. Zulke verspreidings-
kaarten zijn vaak onmogelijk vanwege vermenging van ma-
teriaal uit verschillende perioden.

Synthese
Na de presentatie van alle bovengenoemde ‘bouwstenen’, 
bedoeld als controleerbare basisinformatie, volgt per fase 
een beschouwing op basis van het geheel aan bevindingen. 
Enkele thema’s worden daarna apart besproken.
De aanwijzingen voor prehistorische activiteiten zijn alleen 
afkomstig van het opgegraven terrein op P14. De zandkop 
op P14 vormde in het Neolithicum slechts ca. 0,5% van de 
totale zandrug van Schokland.3 Ondanks het gebrek aan 
concrete informatie speelt dit overige deel van de zandrug 
een grote hypothetische rol in de interpretatie van de bewo-
ningsgeschiedenis. Men kan de bewoning en het langduri-
ge gebruik van de zandkop op P14 immers niet los zien van 
de rest van deze grote, hoge en droge zandrug.

Zoals blijkt uit het vervolg en ook uit de analyse van het 
aardewerk (zie deel II), is op P14 menselijke aanwezigheid 
bewezen voor alle cultuurperioden die in dit deel van het 
land te verwachten zijn. Voor een aantal van die perioden 
zijn directe of indirecte aanwijzingen voorhanden voor een 
permanente, residentiële nederzetting, hetzij op P14, hetzij 
elders op de zandrug. Het is mogelijk dat zo’n veronder-
stelde residentiële nederzetting in de loop der tijd ‘gezwor-
ven’ heeft. De benodigde ruimte was op de zandrug ruim-
schoots voorhanden. Het lijkt mij daarom onwaarschijnlijk 
en onnodig dat een residentiële nederzetting bij tijd en wij-
le vanuit de zandrug van Schokland verplaatst zou zijn naar 
één van de zeldzame overige geschikte hoogten in de Noord-
oostpolder. Bewijsbaar is dit echter niet, vooral omdat die 
overige hoogten zwaar geërodeerd zijn.
‘Permanent’ heeft hier de betekenis van langdurige, arche-
ologisch of typologisch continue aanwezigheid. Eigenlijk 
houdt dit in dat er op basis van het aardewerk geen aanwij-
zingen voor bewonings- of gebruikshiaten zijn. Absolute, 
ononderbroken continuïteit is binnen een context zoals P14 
archeologisch niet aantoonbaar. Niet alleen regelmatige 
(seizoensgebonden), kortstondige afwezigheid, maar ook 
afwezigheid gedurende tientallen jaren of misschien wel 
een eeuw of langer, is op P14 niet uit te sluiten, ondanks 
aardewerktypochronologische continuïteit. De ‘resolutie’ 
van die aardewerkfasen loopt, afhankelijk van de periode, 
immers sterk uiteen (van hooguit een eeuw voor bijvoor-
beeld TRB1-7, en waarschijnlijk veel minder voor WKD1 
en -2, tot een vijftal eeuwen voor de SW-fasen en voor de 
Pre-Drouwener TRB).

De grote tijdsdiepte op P14, de taphonomische en postde-
positionele processen (zie ook Gehasse 1995, 11-21), met 
name erosie, en de altijd te gebrekkige informatie over een 
bepaalde bewoningsfase dwingen tot een grote versimpe-
ling en tot een nogal statisch beeld. Ik waag mij niet aan 
inschattingen over de representativiteit van het nog ter be-
schikking staande bodemarchief, maar heel veel is weg. 
Welke overgebleven vondsten en grondsporen werkelijk 
strikt gelijktijdig zijn, is niet te achterhalen. Elke periode-
schets is in feite een optelsom van alle aanwijzingen voor 
activiteiten en de aan de betreffende periode toegeschreven 
grondsporen. Deze optelsom wordt vervolgens exempla-
risch geacht voor die gehele periode, of een groot deel er-
van. Hoe representatief voor P14’s bewoning het gepresen-
teerde beeld werkelijk is, blijft de vraag.

3 De archeologische resten in het hoger gelegen gebied ten westen van P14 
hebben op de aangrenzende kavel P13 vermoedelijk zwaar te lijden 
gehad van erosie en recent landgebruik. Het deel van de zandrug dat 
samenvalt met het voormalige eiland Schokland kan beter bewaard ge-

bleven zijn. Ten westen ervan dagzoomt het keileem al, zodat daar 
van de voormalige kruin weinig of niets meer over zal zijn. Vermoede-
lijk zijn ook de flanken aan de westkant van de zandrug, buitendijks 
gelegen, flink aangetast in de tijd dat de Zuiderzee hier vrij spel had.
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BEWONING TIJDENS SW EN PRE-DROUWENER TRB

20.1 Landschappelijk kader

Tussen het begin van SW en het einde van Pre-Drouwen 
(6000-4650 BP; 4900-3400 cal BC), steeg de gemiddelde 
waterstand met ca. 3,3 m. Niet alleen deze forse waterstand-
stijging, maar ook mariene invloeden hebben geleid tot in-
grijpende veranderingen in het landschap en de vegetatie 
(zie fig. 20.1a-d). Voor een beeld van de geulverleggingen 
waaraan hieronder gerefereerd wordt, zie figuur 13.3.
– Tussen 6000 en 5500 BP (ca. 4900-4350 cal BC; onge-
veer ten tijde van SW1, zie fig. 20.1a) was de met loofbos 
begroeide zandrug van Schokland omzoomd met een zone 
van elzen en berken, die overging in een zeggenmoeras en 
nabij het brede rivierdal in een smalle rietgordel langs de 
oevers van de Vecht. Het diepste punt van de Vecht lag ca. 
110 m ten oosten van de zandkop (gerekend vanaf de oost-
grens van wp. 90-1).
Westelijk van de zandrug van Schokland lag nog een bebost 
gebied op een pleistocene welving. Ten zuiden en ten wes-
ten daarvan strekte het zeggenmoeras zich ver westwaarts 
uit. Zuidelijk van het zeggengebied bevond zich een brede 
zone met een elzen-/berkenbroekbos. Dit vormde de over-
gang naar een nog zuidelijker gelegen, gemengd loofbos. 
Aan de oostzijde van de rivier lag de westelijke uitloper van 
een uitgestrekt woud, waarschijnlijk met linde, iep, es en 
veel eik. Gedurende deze periode nam als gevolg van de 
grondwaterstijging het elzen-/berkenbroekbos gestaag in 
omvang toe, en het gemengde loofbos in omvang af.
– In de periode 5500-5300 BP (ca. 4350-4150 cal BC; ten 
tijde van SW2; zie fig. 20.1b) lag de zandrug van Schokland 
aan de oostgrens van een zoetwatergetijdengebied. In de 
Vecht werd Unio-I-klei afgezet. De licht gerijpte oeverwal-
len, waarvan de meest oostelijke op P14 ten noorden van de 
zandkop gevonden zijn, duiden op wisselende waterstan-
den. Op de oeverwallen stonden vooral wilgen. In de kom-
men en in een smalle strook langs de Vechtoevers groeide 
riet, lateraal overgaand in een zeggenvegetatie. Het broek-
bos, vooral els, breidde zich aanvankelijk sterk uit. De 
schommelingen in de waterstand werden gaandeweg gerin-
ger, waardoor de omstandigheden voor els minder gunstig 
werden.
– Tussen 5300 en 4900 BP (ca. 4150-3700 cal BC; ten tijde 
van SW2 en Pre-Drouwen, zie fig. 20.1c) was het broekbos 
bijna geheel verdwenen door verslechterde drainage gekop-
peld aan een relatief sterke stijging van de gemiddelde wa-
terstand. Slechts een smalle strook kon zich handhaven 
langs de zandrug van Schokland en langs de nog aaneenge-
sloten rivierduinen aan de overkant van de rivier. Deze 
hoogten waren verder met loofbos begroeid en omringd 
door een open moeraslandschap. Daarin groeide aanvan-
kelijk een vrij natte, mesotrofe zeggenvegetatie met veel wa-

Fig. 20.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

a: ca. 5800 BP
(4700 cal BC)

b: ca. 5500 BP
(4350 cal BC)

gemengd loofbos

elzenbroekbos

zeggenvegetatie

waterdriebladrijke zeggenvegetatie

rietvegetatie

open water
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terdrieblad, die zich nabij de rivier nog lang kon handha-
ven, en later voedselarmere, natte zeggenvegetaties.
– Tussen 4900 en 4650 BP (ca. 3700-3400 cal BC; ten tij-
de van Pre-Drouwen), lag de zandrug van Schokland op-
nieuw aan de oostrand van een zoetwatergetijdegebied, te 

midden van een goed gedraineerde, voedselrijke zeggenve-
getatie met veel riet (zie fig. 20.1d). Ter hoogte van de vind-
plaats werd de Vechtgeul westwaarts verlegd. Hierin sedi-
menteerde Unio-II-klei. Dankzij wisselende waterstanden 
kon aan het eind van deze periode langs de rivier een om-
vangrijk elzenbroekbos tot ontwikkeling komen.

20.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

Aan het begin van de SW-periode lag het gemiddelde wa-
terpeil rond 7,50 m -NAP en aan het einde van Pre-Drou-
wen op ca. 4,20 m -NAP.
De huidige 7,50 m -NAP-lijn van de top van de pleistocene 
ondergrond (niet afgebeeld) bevindt zich ca. 15 m buiten 
de meest oostelijke werkputten. Deze lijn is gebaseerd op de 
geërodeerde pleistocene ondergrond, en benadert de oor-
spronkelijke situatie niet. De oorspronkelijke 7,50 m -NAP-
lijn moet, toen in SW1 de Vechtoever misschien wel 50 m 
of meer van de meest oostelijke werkputten vandaan lag, 
veel oostelijker gelegen hebben, maar is niet te reconstrue-
ren. Hij valt in elk geval ver buiten het bereik van de perio-
dekaart (fig. 20.4). Of het bovenstaande ook betekent dat 
de zandkop destijds helemaal oostwaarts doorliep tot aan 
de rivier, of dat hiertussen bijvoorbeeld nog een venige oe-
verzone heeft gelegen, is niet te zeggen.1

Met het stijgen van het gemiddelde rivierwaterpeil ver-
plaatste de oeverzone zich gaandeweg in westelijke richting. 
Vanaf laat SW2 (ten tijde van het ontstaan van laag B in wp. 
89-17) kwam deze deels binnen het bereik van de opgra-
vingsputten te liggen, in elk geval in het zuidoosten. Waar-
schijnlijk is bij de verlegging van de Vecht rond 4900 BP 
(ca. 3700 cal BC, het ontstaan van de Unio-II-geul; zie ook 
paragraaf 27.1.4), de oostzijde van de zandkop zwaar aan-
getast.
Van de morfologie aan het einde van Pre-Drouwen geeft de 
huidige 4,20 m -NAP-hoogtelijn aan de noord- en zuid-
flank vermoedelijk nog een redelijk, slechts enkele meters 
te ‘krap’ beeld. Voor het meest oostelijke deel van de zand-
kop op P14 geldt dit zeker niet. De zandkop zal verder naar 
het oosten toe doorgelopen hebben, maar de oorspronke-
lijke vorm is niet te achterhalen.
Juist de voor SW/Pre-Drouwen vermoedelijk intensiefst ge-
bruikte en archeologisch rijkste terreingedeelten, de voor-
malige oeverzone en het gebied daar direct achter, zijn dus 
al tijdens het Neolithicum opgeruimd, met uitzondering 
van een restant rond wp. 89-17.

Tijdens SW/Pre-Drouwen werd het loopvlak gevormd door 
de top van de Oude Archeologische Laag (OAL). Deze laag 
is langs de flanken op het onderste traject na verdwenen en 
op de kruin opgenomen in de laatneolithische Akkerlaag.

1 De verbreiding van het dekzand, dus de vorm van de zandrug van 
Schokland, is gerelateerd aan die van de onderliggende keileem. Zou 
de zandrug ooit tientallen meters verder oostelijk doorgelopen hebben, 
dan blijkt dat misschien uit geulinsnijdingen door de keileem (die op 

c: ca. 5000 BP
(3800 cal BC)

d: ca. 4800 BP
(3650 cal BC)

(Fig. 20.1 – vervolg)

ca. 6 m -NAP te verwachten is). De boorgegevens die voorhanden 
zijn, geven hierover geen uitsluitsel, gericht nieuw booronderzoek kan 
dit mogelijk wel verschaffen.
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In de voormalige zuidoostelijke oeverzone (wp. 89-17) zijn 
de Afvallaag en de Unio II deels bewaard gebleven. De Af-
vallaag is onderverdeeld in lagen A-C; laag D valt samen 
met de Unio II. Deze laagvolgorde, waaraan ik in het ver-
volg regelmatig refereer, heeft globale chronologische bete-
kenis (laag A: SW1-2; laag B: SW2; laag C: SW2/Pre-Drou-
wen; laag D: hoofdzakelijk Pre-Drouwen; zie tabel 4.4). 
Soms wordt ook laag E genoemd; de laatneolithische detri-
tusgyttja (DG2) in wp. 89-17, die merendeels verspoeld 
materiaal bevatte (hoofdzakelijk Pre-Drouwen). Lagen A–
E, en de problemen die ermee samenhangen, zijn uitge-
breid besproken in hoofdstuk 4.

20.3 Lokale vegetatie

De reconstructie van de lokale vegetatie is gebaseerd op het 
onderzoek van zaden en stuifmeel uit lagen A-D, aange-
vuld met gegevens uit de houtskoolanalyse (Gehasse 1995, 
39, 61-63). Gedurende SW/Pre-Drouwen bleef de lokale 
vegetatie in essentie ongewijzigd. Op de zandrug stond een 
gemengd loofbos met eik, iep, linde, es, vuilboom, spaanse 
aak, hazelaar en sleedoorn, met braam als ondergroei. Op 
de flanken groeide een broekbos met vooral els, naast wilg 
en berk, lager overgaand in een zeggenvegetatie.

20.4 Grondsporen

Graven en mogelijke graven
Voor de gedetailleerde beschrijving van de graven en moge-
lijke graven uit deze periode zie hoofdstuk 15. Het oudste 
grafveld in het oosten van het opgegraven terrein omvatte 
graven 1-7. Het betrof individuele graven, een (dubbele?) 
schedelbegraving, en één of twee collectieve graven. Hierin 
waren (jong-) volwassenen (waarschijnlijk zowel mannen 
als vrouwen), pubers en kinderen begraven. Ook lagen hier 

vijf mogelijke graven (I-V). Gelet op de 14C-dateringen aan 
tandemail is dit grafveld in gebruik geweest in SW2 en Pre-
Drouwen. Op ca. 50 m ten noordwesten van dit grafveld 
bevond zich SW/Pre-Drouwener graf 8, onder mogelijk 
graf VI.

Een rituele depositie
Een bijna complete Ösenbecher, aangetroffen in verspoelde 
context, is ongetwijfeld ooit ingegraven geweest in een kuil 
(zie paragraaf 5.2.4 en fig. 5.16:744). Het gaat waarschijn-
lijk om een rituele depositie in ‘droge’ context. De datering, 
op typologische gronden, is vermoedelijk laat SW2.

Kuilen, paalsporen en huisplattegronden
Alle wazig begrensde kuilen en paalsporen zijn aan SW/Pre-
Drouwen toegeschreven (zie paragrafen 16.1-2). Binnen 
veel van de wat grotere kuilen tekenden zich paalsporen af. 
Die grotere kuilen lijken insteken voor palen te zijn ge-
weest.
Vermoedelijk hebben de meeste paalsporen deel uitgemaakt 
van huisconstructies (zie paragraaf 16.3). In de paalsporen-
zwerm zijn op de kruin twee plattegronden herkend van 
zuidwest-noordoost gerichte, tweeschepige huizen, 12-13 m 
lang en 5,5-7 m breed, met een rechthoekig of trapezoïdaal 
grondvlak, licht uitgebogen of rechte wanden en een onder-
verdeling in een voor- en achtervertrek. Met moeite zijn nog 
twee plattegronden van hetzelfde type te ontwaren, maar 
deze reconstructies zijn twijfelachtiger.
Op basis van hun scherveninhoud, in meerderheid graniet-
gemagerd aardewerk zoals in lagen C en D, zouden de 
meeste paalsporen en huisplattegronden in Pre-Drouwen 
te dateren zijn. Maar misschien hebben deze sporen oor-
spronkelijk veel meer scherven met plantaardige magering 
bevat. Vanwege de mogelijkheid van selectieve degradatie 
(zie paragraaf 5.3) is niet uit te sluiten dat deze sporen en 
structuren ouder zijn dan de hierin aangetroffen scherven 
doen vermoeden, en uit laat SW2 dateren.
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Fig. 20.2 – De relevante grondlagen 
voor SW.

Fig. 20.3 – De relevante grondlagen
voor Pre-Drouwener TRB.
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Fig. 20.4 – Periodekaart voor SW/Pre-Drouwener TRB.
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Palen
In wp. 89-17 zijn de restanten van twee dunne palen (dia-
meter 8 en 10 cm, houtsoort onbekend) gevonden. Zij wa-
ren in de Afvallaag (door laag C) ingedreven. De eerstge-
noemde was afgedekt door de Unio II. Kennelijk is die paal 
dus ouder. Direct boven de oostelijke paal was de Unio II 
opgeruimd en lag Cardiumklei. Vermoedelijk behoorden 
beide tot Pre-Drouwen. Hun functie is onbekend.

Een grote kuil
Direct ten oosten van het grafveld bevond zich een grote 
halvemaanvormige kuil; SW-kuil 1 (sp. 90-190; fig. 20.5). 
Deze kwam tussen 2,94 en 3,00 m -NAP onder Ero2 te 
voorschijn. De noord-zuid gerichte kuil tekende zich dui-
delijk in het dekzand af, maar de contouren waren vaag. De 

kuil was ca. 6 m lang, 2 m breed en komvormig verdiept tot 
maximaal 4,01 m -NAP. In de profielen was met moeite 
een vage gelaagdheid te bespeuren met meer en minder 
lichtbruinbeige zandniveaus. Onder de kuil was een lichte 
uitspoelingswaas aanwezig.
Naast wat natuursteen en vuursteen bevatte de kuil 51 
scherven (162 g), waarvan er 45 (deels) plantaardig gema-
gerd zijn (waaronder de in fig. 5.16 afgebeelde SW-scherf 
736). Gelet op het grote aantal scherven met plantaardige 
magering is deze kuil globaal gelijktijdig met laag B en in 
(laat) SW2 te dateren. Kuil 1 werd oversneden door graf 3 
en mogelijk graf V, en is dus ouder dan deze onderdelen van 
het SW-grafveld.
Een functionele relatie met het SW-grafveld lijkt onwaar-
schijnlijk. Misschien was kuil 1 een drenkkuil.

A

A

B

graf 3

mogelijk graf V

B

0 1m

Fig. 20.5 – SW-kuil 1.
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Runderhoefindrukken
Alleen in wp. 89-17 zijn runderhoefindrukken uit SW/Pre-
Drouwen opgemerkt, dankzij de witte zandlensjes in de Af-
vallaag. De met wit zand gevulde runderhoefindrukken 
tekenden zich direct daaronder in het grijze zand af.
In één van de tien vakken met runderhoefindrukken be-
vonden zij zich in de top van laag A (ingetrapt vanuit laag B 
of eventueel laag C), in twee vakken in het midden van laag 
B (ingetrapt vanuit laag B of eventueel laag C), in drie vak-
ken in de top van laag B (mogelijk ingetrapt vanuit laag C) 
en in vier vakken in laag C (steeds ingetrapt vanuit deze 
laag). Runderhoefindrukken die vanuit laag D zijn inge-
trapt, zijn niet herkend.
De aangetroffen runderprenten vormen eenduidige bewij-
zen voor de aanwezigheid van vee, in elk geval ten tijde van 
laag B (laat SW2) en later (Pre-Drouwener TRB), toen dit 
terreingedeelte de oeverzone vormde. Het vee zal ter plaat-
se gedrenkt zijn.

Verspreiding van de grondsporen
Bij de beoordeling van het verspreidingsbeeld van de grond-
sporen (zie fig. 20.4) moet rekening gehouden worden met 
het volgende. Pas in de loop van 1989 werd duidelijk dat de 
oudste grondsporen niet altijd al op het hoogste dekzandni-
veau zichtbaar waren (zie paragraaf 1.4.4). Alleen in het 
zuidoostelijke deel van de werkputten van 1989 en in alle 
werkputten van 1990 is het dekzand systematisch dieper 
machinaal onderzocht op het voorkomen van grondsporen. 
Wel is in het westen, in wp. 86-1 en -2, het dekzand tot in 
de B-horizont verdiept en gezeefd, waarbij steeds ook het 
ontstane vlak beoordeeld is. De overige werkputten zijn 
mogelijk niet diep genoeg onderzocht om alle aanwezige 
grondsporen te ontdekken. Ter relativering moet gezegd 
worden dat in de werkputten van 1989 en 1990 de meeste 
grondsporen uit SW/Pre-Drouwen wel al zichtbaar waren 
op het vlak waarin zich ook de laatneolithische eergetouw-
krassen aftekenden. Daarom is het niet aannemelijk dat op 

de plaatsen waar SW/Pre-Drouwener grondsporen bijna ge-
heel lijken te ontbreken, zoals in het westen van P14, nog 
grote concentraties onopgemerkte grondsporen liggen. De 
bijna complete afwezigheid van oude grondsporen aldaar is 
evenmin te verklaren door erosie, omdat uit de profielen 
van wp. 84-1 t/m -6 blijkt dat het onderste traject van de 
OAL nog regelmatig aanwezig was.

Het is daarom waarschijnlijk dat figuur 20.4 inderdaad het 
oorspronkelijke verspreidingspatroon redelijk weergeeft. 
Hoewel SW/Pre-Drouwener grondsporen vanwege aftop-
ping ongetwijfeld ondervertegenwoordigd zullen zijn op de 
hoogste delen van de kruin (westelijk van de huisplatte-
gronden), zal het zwaartepunt dichter bij de rivier gelegen 
hebben. Daar lag het grafveld en, in elk geval iets westelij-
ker, maar vermoedelijk ook ten zuiden ervan, stonden hui-
zen. De afwezigheid van SW/Pre-Drouwener grondsporen 
in het uiterste oosten (in wp. 84-7, wp. 87-1 en -6) is het 
gevolg van erosie. Hier was het gele dekzand al in de Vroege 
Bronstijd of eerder getopt. Ook de relatieve schaarste aan 
SW/Pre-Drouwener sporen in het centrum en het noord-
westen van de werkputten van 1990 is op erosie terug te 
voeren. Het gele dekzand dagzoomde hier direct onder de 
bouwvoor.

20.5 Vondsten

Met zijn vele tienduizenden SW/Pre-Drouwener vondsten 
is Schokland-P14 één van de rijkste vindplaatsen uit de 
periode Vroeg-Neolithicum t/m Midden-Neolithicum A. 
Wp. 89-17 is van uitzonderlijk belang (zie hoofdstuk 4). Met 
behulp van technologische kenmerken (met name magering) 
van de meest modegevoelige vondstgroep, het aardewerk, is 
binnen de rijkste vondstlaag binnen deze werkput, de Afval-
laag, een chronostratigrafie aangetoond. Vervolgens is op 
basis van scherfaantallen en scherfhoeveelheden, parame-
ters die geen intrinsieke aardewerkvariabelen vormen, de 
chronostratigrafie binnen de Afvallaag op hoofdlijnen ge-
reconstrueerd (lagen A-C). Als het vondstmateriaal volgens 
die lagen ingedeeld en geanalyseerd wordt, zijn zowel in het 
aardewerk, als ook in het vuursteen en in het bot allerlei 
trends te herkennen, die goed te rijmen zijn met bekende 
ontwikkelingen elders. De globale geldigheid van de gere-
construeerde lagen wordt ook op hoofdlijnen ondersteund 
door 14C-dateringen. De trends zetten door in laag D (Unio 
II) en enigszins in laag E (DG2, met een component ver-
spoelde SW/Pre-Drouwener vondsten).

Aardewerk
Het SW/Pre-Drouwener aardewerk is in hoofdstuk 5 uitge-
breid besproken. Dankzij de analyse van 3179 scherven, een 
selectie uit 20.533 SW/Pre-Drouwener scherven uit wp. 
89-17, konden nog eens 7698 scherven van elders van P14 
op typologische en technologische gronden aan SW/Pre-
Drouwen worden toegeschreven. De aantallen zijn exclu-
sief gruis (scherven kleiner dan 2 cm).
Het aardewerk uit lagen A-E van de Afvallaag in wp. 89-17 
is op stratigrafische gronden globaal nader aan een fase toe-

Fig. 20.6 – Runderhoefindruk in de Afvallaag in wp. 89-17.
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wijsbaar, maar dan wel als algemene vondstgroep uit een 
laag, en niet of zelden als individuele scherf. Individuele 
scherven kunnen als gevolg van allerlei processen verplaatst 
zijn. Verplaatste scherven zijn echter zelden herkenbaar, 
omdat hun technologische en typologische kenmerken niet 
of nauwelijks fase-specifiek zijn. Het aardewerk van buiten 
wp. 89-17 is niet nader te dateren, afgezien van enkele uit-
zonderingen (zekere Pre-Drouwener scherven), omdat daar 
geen chronostratigrafische onderverdeling mogelijk is.

In eerdere SW-faseringen is uitgegaan van een lang doorlo-
pen van SW, en van een drie-, een vier-, of een vijfdeling. Ik 
hanteer een tweedeling, SW1 en SW2 (waarschijnlijk onder 
te verdelen in SW2a en SW2b), en ga uit van een uit SW2 
voortkomende vroegste fase van de TRB-Westgroep (zie 
paragrafen 5.4.5 en 5.7). Dat is de Pre-Drouwener TRB-
fase, verkort aangeduid als Pre-Drouwen. In Pre-Drouwen 
is de SW-traditie nog dominant aanwezig. De SW-traditie 
is zelfs nog in de Drouwener en Havelter TRB-aardewerk 
herkenbaar (en ook in het aardewerk van de Vlaardingen-
cultuur, dat echter niet op P14 gevonden is).

Op P14 komt, vooral in laag A, aardewerk uit SW1 voor, en 
tevens materiaal uit de eerste helft van SW2; 14C-daterin-
gen en technologische en typologische kenmerken wijzen 
hierop. Maar die kenmerken zijn te weinig specifiek om in-
dividuele scherven te onderscheiden van jonger SW2-aar-
dewerk, dat eveneens in laag A gevonden is. Er zijn dus 
geen aparte SW1- en vroege SW2-vondstgroepen te isole-
ren.

Het meeste SW/Pre-Drouwener aardewerk uit wp. 89-17 is 
jonger dan dat van Swifterbant-S3 (De Roever 2004), een 
SW2-vindplaats op een oeverwal. Voor het jongste traject 
van SW2 vormt P14, laag B, de typesite. De belangrijkste 
verschillen met ouder SW2 zijn de afwezigheid van knob-
belbodems, het voorkomen van vlakke bodems, nauwelijks 
versiering aan de binnenkant van de rand, en meer versie-
ring aan de buitenkant van de rand (met name gaatjes en 
diepe ronde indrukken). Dit latere SW-aardewerk is over 
het algemeen minder grof van uitvoering, en overwegend 
plantaardig gemagerd, vaak in combinatie met granietma-
gering.

Een deel van het materiaal uit laag C en dat uit lagen D en 
E hoort in de Pre-Drouwener fase thuis. Desondanks zijn 
van heel P14 maar 48 scherven van 30 potten met zekerheid 
aan Pre-Drouwen toe te schrijven. Overigens behoort 
waarschijnlijk minimaal een kwart van het aardewerk dat 
zeker TRB is, maar typologisch ook jonger TRB kan zijn, 
eveneens tot Pre-Drouwen. Ook voor Pre-Drouwen is P14 
de typesite. De belangrijkste onderscheidende kenmerken 
zijn de aanwezigheid van touwversiering, bakplaten met 
vingertopindrukken op de rand, en bakplaten of ondiepe 
platte schaaltjes met licht opgetrokken randen. Karakteris-

tieken die dit aardewerk gemeen heeft met later TRB, zijn 
hals- en buikfranje in diepsteken of groeflijnen, en kraag-
flessen. Dit zekere Pre-Drouwener aardewerk is dikwijls 
mineraal gemagerd, maar plantaardige magering komt nog 
voor.

Van typologische hiaten lijkt geen sprake te zijn. Daar moet 
wel bij gezegd worden, dat langdurige afwezigheid niet of 
nauwelijks uit het SW/Pre-Drouwener aardewerk af te lei-
den is. Dit aardewerk laat namelijk geen indeling in kort-
stondige fasen toe, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Drou-
wener en Havelter TRB.

Verspreiding van het aardewerk
Het SW/Pre-Drouwener aardewerk buiten wp. 89-17 zal 
dezelfde grote tijdsdiepte hebben als het materiaal uit wp. 
89-17, maar is, zoals gezegd, niet nader chronostratigra-
fisch onder te verdelen. Voor de kruin komt hier nog een 
zeer belangrijke vertekenende factor bij, namelijk selectieve 
degradatie door vorst in de grond waardoor een zeer groot 
deel van het plantaardig gemagerde aardewerk verloren is 
gegaan (zie paragraaf 5.3). Dit betekent dat met name SW2 
op de hogere delen van P14 zwaar ondervertegenwoordigd 
is. Voorts werden bij het opschaven van dieper gelegen 
zandvlakken in wp. 84-1 t/m -6 en in het zuidwesten van 
wp. 90-4 t/m -6 scherven aangesneden die boterzacht wa-
ren en niet geborgen konden worden. Hoger op de kruin is 
dit fenomeen niet opgemerkt. Het is onduidelijk welk pro-
ces hiervoor verantwoordelijk is (wisselende grondwater-
standen?), in welke mate dit heeft geleid tot ondervertegen-
woordiging van waarschijnlijk vooral SW/Pre-Drouwener 
aardewerk, en of ook dit proces juist weer het plantaardig 
gemagerde aardewerk extra zwaar heeft getroffen.2

Het verspreidingsbeeld van het SW/Pre-Drouwener aarde-
werk (fig. 20.7) en van het zekere en waarschijnlijke Pre-
Drouwener aardewerk samen (fig. 20.8) is niet alleen door 
de net genoemde postdepositionele processen beïnvloed. 
Ook de volgende factoren spelen een belangrijke rol:
– De erosie van de kruin, waardoor de hoogste delen nau-

welijks vondsten hebben opgeleverd (vergelijk fig. 14.5).
– Direct samenhangend met het vorige punt, de bewaard 

gebleven dikte van de Akkerlaag/Erosielaag 1. Deze la-
gen bestaan uit verploegd en afgespoeld zand dat ooit de 
eerste decimeters vormde onder het SW/Pre-Drouwener 
loopvlak, en waarin het meeste afval uit die periode ge-
accumuleerd zal zijn. Er is op de kruin dan ook sprake 
van een directe relatie tussen de vondstdichtheden en de 
dikte van de Akkerlaag/Ero1 (vergelijk fig. 20.7 en fig. 
17.2); hoe dikker dit pakket, hoe meer vondsten.

– De wijze van opgraven. In het zuidwesten, waar veel la-
gen machinaal zijn onderzocht, zijn de vondstdichthe-
den opvallend geringer. Het sterk vertekenende effect 
van deze grove verzamelwijze wordt pijnlijk duidelijk in 
wp. 87-4, waar de Akkerlaag/Ero1 machinaal is onder-

2 Overigens waren ook de scherven van de Larenpot (fig. 11.1), die niet 
in een zandige context gevonden zijn maar in een kleilaag onder broek-

veen, ten tijde van de ontdekking zeer zacht. Dit aardewerk was niet 
plantaardig gemagerd.
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zocht. Deze put heeft ten opzichte van met name de aan-
grenzende wp. 87-1 veel lagere vondstdichtheden.

 Het valt niet eens zo op dat ondanks dezelfde opgra-
vingsmethode de vondstaantallen in de werkputten van 
1989 en 1990 ook aanmerkelijk lager zijn dan die van 
wp. 87-1. Dit is het gevolg van het desastreuze diepere 
ploegen in het najaar van 1988 of de winter van 1989 (zie 
paragraaf 1.4.2). Hierdoor zijn niet alleen graven en an-
dere grondsporen verploegd, maar zijn ook grote delen 
van de resterende Akkerlaag, de meest vondstrijke laag 
op de kruin, verloren gegaan.

Het verspreidingspatroon van het zekere en waarschijnlijke 
Pre-Drouwener aardewerk is vergeleken met dat van het 
SW/Pre-Drouwener aardewerk veel ijler, maar beide tonen 
in essentie hetzelfde beeld. Daarom richt ik mij verder al-
leen op het rijkste verspreidingspatroon (fig. 20.7).
De vondstdichtheden zijn in het oosten hoog, in het noord-

westen ook nog vrij hoog, en in het westen en zuidwesten 
laag. Het verspreidingsbeeld doet op het eerste gezicht ver-
moeden dat de grootse vondstconcentraties in het oosten 
gelegen hebben, nabij de Vecht. Wp. 89-17 springt er met 
zijn grote dichtheden uit, en is vermoedelijk in dit opzicht 
representatief voor de elders opgeruimde SW/Pre-Drouwe-
ner oeverzone.
Het is evenwel nauwelijks of niet te bewijzen dat dit beeld 
de oorspronkelijke situatie weerspiegelt. Het probleem be-
treft de onderlinge vergelijkbaarheid van vondstdichtheden 
in ruwweg de oostelijke helft van de zandkop op P14 versus 
de westelijke. Het volgende illustreert dit:
– de zone waar de Akkerlaag/Erosielaag 1 het dikst is (zie 

ook de hoogtelijn van 2,90 m -NAP in fig. 17.2, die glo-
baal de maximale omvang van het akkerterrein aangeeft), 
is in het zuiden van de werkputten van 1990 wel opgegra-
ven, maar in wp. 89-5 nog niet bereikt – die waarschijnlijk 
vondstrijkste zone ligt daar zuidelijker;
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Fig. 20.7 – Verspreiding van SW/Pre-Drouwener aardewerk.
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– het zuidwesten, het gebied met de minste vondsten, is op 
veel grovere wijze onderzocht, wat de schaarste aan vond-
sten deels verklaren kan. Bovendien is de OAL, waarin 
het merendeel van de vondsten uit SW/Pre-Drouwen te-
rechtgekomen zal zijn, hier getopt of geheel opgeruimd 
voorafgaand aan de DG2-afzettingen;

– in wp. 86-1 en -2, de enige locaties in het zuidwesten waar 
wel vlakdekkend is gezeefd, was door prehistorische ero-
sie de OAL (of eventueel de Akkerlaag, als die zich zo ver 
westelijk heeft uitgestrekt) eveneens afwezig;

– in wp. 89-2, met aanzienlijke vondstaantallen, maar toch 
met dichtheden die achterblijven bij die in het westen, 
was de OAL naar het noorden toe steeds meer getopt en 
uiteindelijk geheel verdwenen.

Dat ik toch denk dat het oorspronkelijke zwaartepunt van 
de vondstverspreiding (en de bewoning) in de oostelijke 
helft gelegen heeft, is terug te voeren op de volgende twee 
overwegingen:

– de oeverzone zal in SW/Pre-Drouwen zeer belangrijk 
geweest zijn. De oeverzones uit SW1 en uit SW2a zijn 
geheel opgeruimd. Daarbij zullen veel grondsporen en 
vooral veel vondsten verloren gegaan zijn;

– de afname van SW/Pre-Drouwener paalsporen naar het 
westen toe, die waarschijnlijk reëel is, maakt aanneme-
lijk dat voor de vondstverspreiding hetzelfde heeft gegol-
den.

Vuursteen
Van het vuursteen buiten wp. 89-17 zijn alleen de pijlbewa-
peningen bestudeerd die in de veldcampagnes van 1986-
1990 zijn aangetroffen (met uitzondering van de pijlpunten 
uit WKD3-context; Wilhelm 1996). Een groot deel van de 
onderzochte 30 trapezia en 160 transversalen, en mogelijk 
acht of meer bladspitsen zullen in SW/Pre-Drouwen thuis-
horen. Hun vondstcontext laat een nadere toewijzing aan 
hetzij SW1 of -2, hetzij aan Pre-Drouwen niet toe.
Van der Kroft (1997; integraal opgenomen als bijlage L in 

Fig. 20.8 – Verspreiding van zeker Pre-Drouwener aardewerk en mogelijk Pre-Drouwener aardewerk (TRB-potten 1-21).
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dit boek) heeft al het vuursteen uit de vakken voor het west-
profiel van wp. 89-17 geanalyseerd, en uit de overige vak-
ken van die werkput alleen de werktuigen (geretoucheerde 
artefacten en artefacten met slijp- of gebruikssporen). Zijn 
selectie omvat 6188 afvalstukken en 1608 werktuigen. Het 
totale aantal vuurstenen artefacten in wp. 89-17 schatte hij 
op ruim 32.000 stuks.

Natuursteen
Het natuursteen (exclusief vuursteen) uit lagen A-E van 
wp. 89-17 bestaat uit 12.077 stenen en steentjes (ruim 255 
kg). Het is geanalyseerd door Aalbersberg (1995), aan wie 
het volgende is ontleend.
Van laag A naar laag E nemen de aantallen en gewichten 
per laag af. Per afzonderlijk vak (meterkolom) bezien, neemt 
echter het aantal van laag A naar laag B meestal toe, om in 
laag C geleidelijk af te nemen. Zo’n trend is in de gewichten 
niet zichtbaar.3 Het natuursteen lijkt in elke laag tamelijk 
willekeurig horizontaal verspreid te zijn. De verticale en 
horizontale patronen zijn niet goed te duiden.
Betekenisvolle verschillen in de gesteentesamenstelling van 
de lagen of diachrone trends hierin zijn er niet. In lagen A-
E behoort meer dan de helft van het natuursteen (zowel in 
aantal als gewicht) tot de groep ‘kristallijn’ (graniet, por-
fier, biotiet, gabbro). ‘Metamorf sediment’ (kwartsiet, kwart-
sitische zandsteen) neemt de tweede plaats in met aantal- en 
gewichtspercentages die over het algemeen tussen 15 en 
30% liggen. Bij ordening naar aantal volgen dan op afstand 
‘sediment’ (zandsteen, kalksteen), ‘overig’ (ondetermineer-
bare gesteenten) en ‘metamorf’ (gneis, gneisgraniet). De 
volgorde naar gewicht is over het algemeen ‘metamorf’, ‘se-
diment’ en ‘overig’.

Met slechts 73 stuks (ca. 0,6% van het totale aantal) is het 
aandeel mogelijke en zekere werktuigen erg laag. Dit lijkt 
aan te geven dat met het lokaal aanwezige natuursteen (zie 
hieronder) niet zuinig is omgesprongen. Vanwege de lage 
aantallen is aan de verschillen in het relatieve voorkomen 
van de onderscheiden werktuigtypen geen diachrone bete-
kenis gehecht (zie tabellen 20.2-3). Diachrone verschuivin-
gen in grondstofvoorkeur lijken afwezig te zijn. Complete 
of gebroken kookstenen, klopstenen/retouchoirs en slijpste-
nen dan wel slijp- of maalstenen komen het meest voor. 
Vooral kwartsiet is voor werktuigen gebruikt (ca. 40%), ge-
volgd door graniet (ca. 25%), zandsteen (ca. 20%), kwart-
sitische zandsteen (ca. 5%) en overige gesteentesoorten.
De afslagen zijn van kwartsiet. De bijlfragmenten (gesle-
pen snededelen van afgeplatte Felsoval-beile) zijn eveneens 
van kwartsiet of, incidenteel, van biotiet vervaardigd. Ook 
klopstenen zijn over het algemeen van kwartsiet, zelden van 
gneis of graniet. Voor retouchoirs (platte klopstenen met 
een smal slagvlak) is kwartsiet of kwartsitische zandsteen 
gebruikt. Het enige aambeeld is van gabbro gemaakt. Voor 
slijpstenen is kwartsiet, kwartsitische zandsteen of graniet 
gekozen, terwijl voor slijp-/maalstenen (met minder fijne 
krasjes dan op slijpstenen) vooral graniet, maar ook kwart-
siet, kwartsitische zandsteen of zandsteen gebruikt is. Inci-
denteel is een slijpsteen of een slijp- of maalsteen opnieuw 
benut als klopsteen. Voor kookstenen, herkenbaar aan bar-

sten en hitte-verkleuringen, is graniet en zandsteen geno-
men, en soms kwartsiet.

De gesteentekeuze hangt duidelijk samen met het gebruiks-
doel. Voor slagwerktuigen werd bij voorkeur dicht en hard 
gesteente gekozen dat niet snel uit elkaar spatte. Voor slijp-
stenen en slijp-/maalstenen zijn bijna altijd fijnkorrelige ge-
steenten genomen. Kookstenen zijn meestal van middel- en 
fijnkorrelige graniet of middelkorrelige zandsteen. Grof-

Tabel 20.1 – Natuurstenen werktuigen naar gesteentesoort.

3 In laag A komen vooral in het zuiden in de onderste verzameleenhe-
den opvallend hoge gewichten voor. In laag C-E wisselen verzamel-
eenheden met hoge en lage gewichten elkaar dikwijls af.

graniet
kwartsiet
kwartsitische zandsteen
zandsteen
biotiet
graniet/gneis
gabbro
porfier
niet determineerbaar

totaal

gesteentesoort

19
30
4

15
1
1
1
1
1

73

totaal

12
13
1
7
-
1
-
-
-

34

A

2
10

-
6
1
-
-
1
1

21

B

3
3
2
1
-
-
-
-
-

9

C

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0

D

2
4
1
1
-
-
1
-
-

9

E

afslag
bijl (dissel/hamer)
klopsteen
retouchoir
aambeeld
kooksteen
slijpsteen
slijp-/maalsteen

totaal

werktuigtype

1
3

15
2
1

16
3

10

51

totaal

1
-
6
1
-

10
3
4

25

A

-
3
6
-
-
2
-
1

12

B

-
-
1
1
-
4
-
2

8

C

-
-
-
-
-
-
-
-

0

D

-
-
2
-
1
-
-
3

6

E

afslag
bijl (dissel/hamer)
klopsteen
retouchoir/aambeeld
kooksteen
slijpsteen
slijp-/maalsteen
indet.

totaal

werktuigtype

1
2
2
0
8
1
5
3

22

totaal

-
1
1
-
2
1
3
1

9

A

1
-
1
-
4
-
1
2

8

B

-
-
-
-
-
-
1
-

1

C

-
-
-
-
-
-
-
-

0

D

-
1
-
-
2
-
-
-

3

E

Tabel 20.2 – Zekere werktuigen van natuursteen.

Tabel 20.3 – Mogelijke werktuigen van natuursteen.
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korrelige stenen werden vermeden, waarschijnlijk omdat 
die bij verhitting sneller desintegreerden. Toch is de voor-
keur voor graniet opvallend. Kwartsieten vallen minder 
snel uit elkaar en zijn elders als kooksteen het meest toege-
past (Beuker 1989, 160; Drenth & Kars 1990, 32). De ver-
klaring hiervoor is vermoedelijk dat kwartsiet hier van na-
ture vrij schaars is (zie hieronder), en daarom in de eerste 
plaats voor het soort gereedschappen gebruikt werd waar-
voor graniet geheel ongeschikt is. Als ‘tweede keuze’ kon 
men voor kookstenen wel teruggrijpen op deze lokaal zeer 
veel voorkomende grondstof, al leverde de toepassing van 
graniet meer ongemak op.

Het natuursteen is waarschijnlijk afkomstig uit de lokale 
grondmorene (keizand en keileem). Extractiekuilen zijn op 
P14 niet opgemerkt. Aalbersberg stelde zich voor dat door 
insnijding en door erosie van de Vecht keizand/keileem 
aangesneden kan zijn, waardoor in perioden met lagere wa-
terstand in de oeverzone de stenen letterlijk voor het opra-
pen lagen. Het is overigens niet zeker of deze situatie zich 
werkelijk heeft voorgedaan (zie noot 1).
Vergeleken met bekende, natuurlijke assemblages bevat de 
verzameling van P14 een veel groter aandeel kwarsiet en 
kwartsitische zandsteen. Dit (en de overrepresentatie van 
vuursteen) maakt duidelijk dat men selectief heeft verza-
meld.4 Niet verrassend zijn juist die steensoorten oververte-
genwoordigd waarvan bij voorkeur werktuigen werden ge-
maakt.5

Artefacten van gewei en bot
Voor de uitgebreide beschrijvingen en de objecttekeningen 
van deze categorie zie Gehasse (1995, 237-238, fig. 35). Ik 
noem hier alleen de zes werktuigen van gewei of bot die in 
lagen A-C in wp. 89-17 en uit graf 4 afkomstig zijn. Alleen 
deze kunnen betrouwbaar aan SW/Pre-Drouwen toege-
schreven worden.6 Zij zijn onverbrand en (sterk) verweerd. 
Het betreft:
– een stuk gewei uit graf 4 (boven individu 3), dat te ver-

weerd was voor een functiebepaling;
– een beitel of retouchoir (of een hak?) van bot (rund) uit 

laag A;
– een gewei-afvalstuk uit laag A;
– een gewei-afvalstuk of halffabrikaat uit laag B;
– een priem of mes (pleutsteker?) van gewei uit laag C;

– een geweifragment uit laag C dat het snededeel van een 
bijl zou zijn. Hetzelfde fragment is echter ook in verband 
gebracht met grondbewerking en als graafstok geïnter-
preteerd (Gehasse 1995, 60). Ik vermoed dat het eerder 
om een snededeel van een hak gaat.

Overige zoölogische resten
Het diachrone beeld van het SW/Pre-Drouwener botmate-
riaal berust uitsluitend op vondsten uit wp. 89-17 (met 
name uit lagen A-D). Zoölogisch vondstmateriaal dat bui-
ten wp. 89-17 afkomstig is uit het dekzand en de OAL, zal 
voor het merendeel eveneens tot SW/Pre-Drouwen behoord 
hebben, maar kon niet nader aan een fase worden toegewe-
zen. Wel bevestigt dit materiaal op hoofdlijnen het beeld 
dat uit het bot van wp. 89-17 naar voren komt, met vos en 
aalscholver als enige nieuwe aanvullingen op het soorten-
spectrum (Gehasse 1995, 55-58).

De vondsten uit lagen A-C (zand) en D (Unio II) zijn be-
trouwbaar aan SW/Pre-Drouwen toe te wijzen. Het SW- en 
vooral Pre-Drouwener materiaal uit de laatneolithische laag 
E (DG2) moet verspoeld zijn. De kans op contaminatie met 
laatneolithisch materiaal is in laag E dan ook aanzienlijk 
groter dan in lagen A-D. Omdat verreweg het meeste aar-
dewerk in laag E aan SW/Pre-Drouwen toegeschreven kon 
worden, is aanvankelijk aangenomen dat de overige vondst-
categorieën, inclusief bot, in hoofdzaak eveneens daartoe 
gerekend mogen worden (Gehasse 1995, 52). Dit zal inder-
daad voor de meeste vondstcategorieën gelden, maar ik be-
twijfel of het ook voor het botmateriaal aannemelijk is. Men 
mag er namelijk van uitgaan dat eventueel Pre-Drouwener 
(bot-) materiaal uit laag E verspoeld is uit:
1. een geheel opgeruimde detritusgyttja die direct na de 

Unio II is afgezet,
2. de top van de Unio II (laag D) en
3. hoger gelegen zand (Afvallaag) dat nooit door Unio II 

afgedekt zal zijn geweest.

Als het botmateriaal uit laag E hoofdzakelijk in Pre-Drou-
wen thuis zou horen, verwacht ik voor bot uit laag E (waar-
schijnlijk grotendeels afkomstig uit verspoelde detritus-
gyttja en klei) een minder goede conserveringstoestand 
dan voor bot uit laag D (alleen (humeuze) klei). Detritus-
gyttja is immers zuurder dan klei. Mede vanwege de moge-

4 Geanalyseerde monsters van de lokale ongestoorde gesteentesamen-
stelling ontbreken. De vergelijking met uit de literatuur bekende grind-
samenstellingen van keileemmonsters elders uit Noord-Nederland is 
lastig omdat daarvoor een veel kleinere fractie bekeken is, de gesteente-
soorten anders gegroepeerd zijn en daarin ook vuursteen is betrokken. 
Om toch een vergelijking mogelijk te maken, hoewel met haken en 
ogen, heeft Aalbersberg volgens die literatuurcriteria de P14-gegevens 
gegroepeerd. Laag A lijkt qua samenstelling nog het meest op monster-
type Heerenveen. Het ziet er naar uit dat een deel van het materiaal 
in laag A niet verzameld is, maar er al van nature in voorkwam. Van 
der Kroft (bijlage L, paragraaf L.4.1) merkte op dat laag A naar ver-
houding veel ruw vuursteenmateriaal bevatte. Hij beschouwde een deel 
ervan als natuurlijke aanwezigheid, wat ook geldt voor een deel van 
het natuursteen uit laag A. Het keizand bevindt zich hier enkele deci-

meters onder laag A, de keileem op ca. 0,7-1,0 m onder die laag.
5 Het grote aandeel van de groep ‘kristallijn’ (vooral graniet) in het 

verzamelde materiaal blijft overigens toch opmerkelijk, omdat deze 
groep, die in aantal tweemaal zo belangrijk is als de groep ‘metamorf 
sediment’, voor werktuigen minder vaak gebruikt lijkt te zijn. Maar 
vermoedelijk is vergruisd graniet (van kookstenen) bij het zeven over 
de 4 mm zeef merendeels verloren gegaan, of, voor zover wel bewaard, 
niet meer herkenbaar als afkomstig van kookstenen, en dus onderver-
tegenwoordigd.

6  De andere artefacten van bot of gewei die Gehasse toewees aan de pe-
riode SW t/m WKD2, zijn afkomstig uit laag E of uit andere contex-
ten met ook veel jonger materiaal. Ik acht het waarschijnlijker dat die 
andere artefacten alle laatneolithisch zijn (zie verder onder ‘overige 
zoölogische resten’).
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lijkheid van een verspoelde component die oorspronkelijk 
in zand (Afvallaag) heeft gelegen, zou een deel zelfs heel 
wat slechter bewaard kunnen zijn. De conserveringsgraad, 
afgeleid uit de verhouding onverbrand:verbrand zoogdier-
bot (zie tabel 20.4), is voor het bot uit laag E (92:12) echter 
juist veel beter dan voor dat uit laag D (35:61). Dit pleit er-
voor dat het meeste bot uit laag E jonger is dan Pre-Drou-
wen. Hoogstwaarschijnlijk stamt het vooral uit het Laat-
Neolithicum. Ik laat daarom het honderdtal vondsten uit 
laag E buiten beschouwing. De consequenties voor Gehas-
ses conclusies zijn overigens gering (zie noot 7).

Gehasse (1995, 28, 51) beschouwde het botmateriaal als 
gedumpt slacht- en consumptie-afval.
De botaantallen volgen hetzelfde ruimtelijk-diachrone pa-
troon van toename en afname als het aardewerk (ibidem, 
41, fig. 7).
Gehasse maakte duidelijk dat pre- en postdepositionele ver-
weringsprocessen voor het botmateriaal uit wp. 89-17 een 
grote rol gespeeld hebben, waardoor bijvoorbeeld in lagen 
A-C kleine zoogdieren oververtegenwoordigd, en grote zoog-
dieren ondervertegenwoordigd zijn. Voor laag D geldt het 
omgekeerde (Gehasse 1995, 28-35).7 Het bot is over het al-
gemeen sterk verweerd. Dit maakt dat de antropogene spo-
ren (snij- en slachtsporen) niet of nauwelijks zichtbaar zijn. 
De sterke fragmentatiegraad is nog funester voor de deter-
minatiemogelijkheden. Van de 22.708 botten en botfrag-
menten kon Gehasse slechts 1147 stuks op soort brengen. 
Voor het zoogdierbot uit de zandlagen A-C was dat ca. 5%, 
voor dat uit laag D, een kleilaag, lag het percentage aan-
merkelijk hoger, ca. 21%, maar de vondstaantallen zijn ge-
ring (96 stuks).

Niet alleen is veel botmateriaal verloren gegaan, ook het 
oorspronkelijke patroon in soorten en skeletelementen is dus 
vertekend. De mate waarin blijft echter onduidelijk.
Aspecten die niet te achterhalen zijn, zijn “het werkelijke 
gebruik dat van de dieren werd gemaakt, welke strategieën 
daaraan ten grondslag lagen [bijvoorbeeld jachtmethoden], 
het absolute belang van jacht en veeteelt, het absolute be-
lang van de aanwezige soorten, de grootte en de samenstel-
ling van de veestapel, het totale spectrum aan activiteiten 

rond de voedselvergaring en -bereiding, de samenstelling 
van het menu en de werkelijke diachrone verandering” (Ge-
hasse 1995, 35). Deze beperkingen gelden ook voor de la-
tere bewoningsperioden van P14 (en natuurlijk ook voor 
vindplaatsen elders).

– Zoogdieren (Gehasse 1995, 40-54, fig. 8)
Gehasse onderscheidde drie hoofdcategorieën: wild, var-
ken en gedomesticeerde dieren. De categorie varken omvat 
zowel wild als gedomesticeerd; de botten van wild zwijn en 
huisvarken zijn niet of nauwelijks uit elkaar te houden van-
wege de sterke fragmentatiegraad.
Het botmateriaal uit lagen A-C vertoont nauwelijks ver-
schillen in de verhouding tussen wild, varken en gedomes-
ticeerd, of in de diersoorten. Wild en varken domineren in 
lagen A-C over gedomesticeerd, en wild over varken. Zelfs 
als alle varkensbotten aan tamme varkens zouden hebben 
toebehoord, is het aandeel wild nog ongeveer gelijk aan het 
aandeel gedomesticeerde soorten. Pas in laag D, waarin 
maar vier soorten zijn herkend (rund, varken, bever en wild 
(?) paard) neemt het aandeel van wild af ten gunste van ge-
domesticeerd. Dit verschil kan echter terug te voeren zijn 
op de zeer lage vondstaantallen (met slechts 20 op soort ge-
brachte elementen) en hoeft de werkelijke situatie niet te 
weerspiegelen (Gehasse 1995, 40-41).
Ook zonder edelhertgewei (het overgrote deel van de aan-
getroffen edelhertresten) blijft de bovengenoemde tendens 
zichtbaar (vergelijk tabel 20.5 met tabel 20.6).
Binnen het wild (zonder varken) domineert telkens bever 
over edelhert en over het algemeen edelhert over de overige 
soorten, ook als de geweifragmenten niet meegeteld wor-
den. De overige, wat vaker aangetroffen soorten zijn eland, 
ree, otter en marter. Wilde kat, das, bunzing, bruine beer 
en wild paard zijn met zeer kleine botaantallen vertegen-
woordigd. Klein wild domineert over groot wild. Gehasse 
nam aan dat vooral op klein wild werd gejaagd, temeer om-
dat de nabije omgeving een grotere draagkracht had voor 
bever en andere pelsdieren dan voor het grote jachtwild.
Slechts tweemaal (laag B) kon bot met zekerheid aan oer-
rund worden toegeschreven. Over het algemeen zullen de 
runderbotten van gedomesticeerde dieren afkomstig zijn. 
Runderbotten zijn in alle lagen relatief talrijk, maar ontbre-

laag E
laag D

totaal

92 /
35 /

12
61

indet

36 /
17 /

8
59

overig

10 /
- /

-
-

hertachtigen
(excl. gewei)

3 /
- /

1
-

schaap/
geit

9 /
- /

-
-

hond

2 /
- /

-
-

paard

1 /
1 /

-
-

varken

25 /
3 /

-
2

rund

7 /
8 /

-
-

bever

- /
6 /

3
-

Tabel 20.4 – Bot uit lagen D en E; aantallen onverbrand/verbrand bot (gebaseerd op Gehasse 1995, 51-52).

7 Als hiervoor gecorrigeerd wordt, kunnen de verschillen tussen de zand-
lagen en laag D klein zijn. Bovendien verschuift het relatieve belang 
van wild ten opzichte van gedomesticeerd, afhankelijk van de correctie-
percentages. Het zou kunnen betekenen dat jacht iets minder belangrijk 
is geweest dan op basis van de absolute aantallen van het gevonden 

botmateriaal lijkt (zie Gehasse 1995, 34-35). De corrrectiepercentages 
berusten echter op lastig te onderbouwen aannames en blijven arbitrair. 
Vandaar dat Gehasse verder bleef uitgaan van absolute botaantallen 
per diersoort.
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ken in de onderste verzameleenheden binnen laag A. Of 
rund werkelijk belangrijker is geweest dan tam varken is 
echter niet te bepalen, omdat varkensbot meestal niet met 
zekerheid aan huisvarken of wild zwijn is toe te wijzen. 
Hond komt in alle lagen sporadisch voor. Schaap/geit (geit 
is zeker vertegenwoordigd) is zeldzaam in laag C en ont-
breekt in lagen A en D en misschien ook in laag B.8

De fragmentatiegraad is voor de belangrijkste soorten (be-
ver, edelhert, rund en varken) in lagen A-C bijna gelijk en 
weerspiegelt niet zozeer de slacht- en bereidingsmethode, 
als wel pre- en postdepositionele processen (verbranding, 
vertrapping, verwering en sedimentdruk).
In lagen A-C zijn de botten van kleine zoogdieren (bever, 
andere pelsdieren, hond en ree) meestal verbrand, terwijl 
die van grote zoogdieren (rund, edelhert, eland en beer) 

merendeels onverbrand zijn. De verhoudingen onverbrand:
verbrand bot ligt bij middelgrote zoogdieren (varken) tus-
sen die van de eerder genoemde groepen. De kans dat bot-
ten verbrand raken, is voor kleine dieren veel groter dan 
voor grote dieren. Dit is het gevolg van de slachtmethode 
en de bereidingswijze, die voor kleine zoogdieren anders 
zijn dan voor grote dieren.9

Bij het materiaal uit laag D echter bleek dat verband niet zo 
duidelijk, waarschijnlijk door de lage vondstaantallen. Daar-
om is voor deze laag ook weinig te zeggen over de hieronder 
genoemde aspecten.
In lagen A-C zijn de onderlinge verschillen in leeftijdssprei-
ding van de vier belangrijkste diersoorten klein (Gehasse 
1995, 50). Rund en varken zijn met alle leeftijdscategorieën 
aanwezig, wat gebruikelijk is voor gedomesticeerde popula-

laag D
laag C
laag B
laag A

totaal

19
257
459
185

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

schaap/geit
rund en hond

8
30
50
28

(42%)
(12%)
(11%)
(15%)

varken

5
100
144
85

(26%)
(39%)
(31%)
(46%)

pelsdieren

6
108
242
60

(32%)
(42%)
(53%)
(32%)

hertachtigen
en groot wild

-
19
23
12

(7%)
(5%)
(6%)

laag D
laag C
laag B
laag A

totaal

19
285
561
218

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

schaap/geit
rund en hond

8
30
50
28

(42%)
(11%)
(9%)

(13%)

varken

5
100
144
85

(26%)
(35%)
(26%)
(39%)

pelsdieren

6
108
242
60

(32%)
(38%)
(43%)
(28%)

hertachtigen
en groot wild

-
47

125
45

(16%)
(22%)
(21%)

Tabel 20.5 – Zoogdieren uit lagen A-D, zonder gewei. Exclusief paard (1 in laag D). Inclusief hond (1 in laag A, 2 in laag B, 2 in 
laag C) en groot wild (1 beer in laag A, 2 oerrund in laag B). Gebaseerd op Gehasse 1995, 42-53.

Tabel 20.6 – Zoogdieren uit lagen A-D, inclusief gewei. Opmerkingen als bij tabel 20.5.

8 Schaap/geit komt in laag B mogelijk voor (met twee verbrande botjes 
die ook van ree afkomstig zouden kunnen zijn), en zeker in laag C 
(twee botten en een gebitselement). In laag E komt schaap/geit (negen 
botfragmenten) het meest voor, vaker dan rund (zeven botfragmen-
ten), maar het betreft alleen onverbrand bot, reden om aan te nemen 
dat hier eerder sprake zal zijn van laatneolithisch afval, zie tabel 20.4 
en zie de inleiding bij ‘overige zoölogische resten’. Gelet op deze resul-
taten durf ik in tegenstelling tot Gehasse (1995, 59) niet te spreken 
van een diachrone toename van ovicapriden, en daaraan gekoppeld 
evenmin van een aanpassing van de samenstelling van de veestapel in 
Pre-Drouwen als reactie op landschappelijke ontwikkelingen.

9 Het systematisch voorkomen van bepaalde verbrande en onverbrande 
skeletelementen van rund en edelhert (oververtegenwoordiging van ge-
bit en onderpootskelet ten opzichte van lange botten, wat niet geheel te 
verklaren is door de hogere resistentie van de eerste twee genoemde, of 
hun hogere aantallen in het skelet) zou volgens Gehasse (1995, 49) 
kunnen wijzen op villen. Daarbij bleven schedel en onderpootskelet in 
eerste instantie aan het vel vastzitten. Pas bij de leerbewerking werden 
deze skeletdelen verwijderd, waarna de metapodia gefragmenteerd 
werden voor het merg en om geschikt uitgangsmateriaal voor werktui-
gen te verkrijgen. Het afval van leerbewerking en werktuigfabricage 

raakte deels verbrand (wellicht omdat deze werkzaamheden nabij een 
haard werden uitgevoerd). Het karkas daarentegen werd elders uitge-
beend, waarbij de lange botten gebroken werden om het merg te ver-
krijgen. Het slachtafval (inclusief het lange bot) raakte gewoonlijk 
niet verbrand omdat het slachten en uitbenen meestal ver van het 
haardvuur geschiedde. Het vlees werd bereid nadat het goeddeels van 
bot ontdaan was.
Voor varken is geen vergelijkbare systematische tweedeling van ver-
brande en onverbrande skeletelementen gevonden, waarschijnlijk om-
dat aan varkenspoten relatief veel vlees zit, en voor de bereiding af-
huiden en uitbenen minder noodzakelijk zijn. Zeker jonge varkens 
kunnen in hun geheel gebraden zijn. Het etensafval raakte in tegen-
stelling tot het slachtafval wel snel verbrand – eten gebeurde kennelijk 
nabij het vuur. Gehasse zag een bevestiging voor deze praktijk in de 
aanwezigheid van relatief veel verbrande schedel- en gebitsdelen van 
varkens jonger dan twee jaar. Zij ging ervan uit dat oudere varkens 
wel gesegmenteerd en uitgebeend werden (Gehasse 1995, 49-50).
Ook bever lijkt na het villen in zijn geheel bereid te zijn. Zowel het 
bontbewerkingsafval (de schedeldelen en het pootskelet) als de rest van 
het skelet hadden vanwege de nabijheid tot het vuur goede kans om 
verbrand te raken (Gehasse 1995, 50).
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ties (en wat betekenen kan dat huisvarken belangrijker was 
dan wild zwijn). Het edelhert is vertegenwoordigd met zo-
wel (jong-) volwassen als oude dieren, wat gezien wordt als 
aanwijzing voor opportunistische jacht. Bij bever domine-
ren dieren van twee tot vier jaar oud. Dit lijkt juist te wijzen 
op gerichte jacht.

Uit de bewaard gebleven botinhoud van lagen A-C (en, on-
danks de lage aantallen, ook laag D) komt vooral naar vo-
ren dat hier verbrand geraakt slacht- en consumptieafval 
van bever en varken was gedeponeerd, en daarnaast weinig 
onverbrand slacht- en consumptie-afval van rund en var-
ken. Vanwege het veelvuldig voorkomen van slacht-, snij-, 
bewerkings- en brandsporen dacht Gehasse (1995, 51, 58) 
ook aan deels verbrand geraakt werktuigfabricage-afval 
(rund en edelhert) en leer- en bontbewerkingsafval (rund, 
edelhert en bever).10

Gehasse (1995, 33, 35, 58) benadrukte dat (anders dan de 
absolute aantallen voor enkele fasen suggereren) niet vast 
staat dat veehouderij voor de voedseleconomie onderge-
schikt was aan jacht. Wel is duidelijk dat jacht, en met name 
de jacht op pelsdieren, belangrijk moet zijn geweest. Dat de 
dieren voedsel en vet leverden, en huiden (kleding), pezen 
(bindmateriaal), bot en gewei (werktuigen) is aannemelijk 
of bewezen. Onbekend blijft het belang van hun secundaire 
producten (mest, melk, wol, en trekkracht).

– Vogels en vissen (Gehasse 1995, 54-55)
De aantallen vogel- en visbotjes zijn veel geringer dan op 
grond van de mogelijkheden van het omringende land-
schap te verwachten is. Gehasse (1995, 58) zocht de verkla-
ring in taphonomische processen (vis- en vogelbotten zijn 
kleiner en fragieler dan zoogdierbotten en vergaan sneller) 
en opperde als alternatieve mogelijkheid dat vogels en vis-
sen elders op de vindplaats of zelfs op een andere locatie 
verwerkt zouden kunnen zijn. De opgravingsmethode (te 
grofmazig gezeefd?) kan ook een rol gespeeld hebben.
Voor zover te determineren, behoren de vogelbotjes (zeven 
stuks in lagen A-C, afwezig in D) toe aan eendachtigen en 
een roofvogel (havik of buizerd?). Bij de visresten (n = 267) 
omvat het soortenspectrum paling, karperachtigen, snoek, 
baars, meerval, dunlipharder, bot, platvis (waarschijnlijk 
eveneens bot) en zalm. Karperachtigen, snoek, paling en 
platvis komen relatief vaak voor. De bijna-afwezigheid van 
visbot in laag D (n=2) is terug te voeren op de opgravings-
methode (laag D is niet gezeefd zoals lagen A-C, maar ge-
troffeld). De vondstaantallen zijn over het algemeen te 
klein om aan de diachrone verschillen in soortaantallen be-
tekenis toe te kennen, met één uitzondering. In laag C be-
staat bijna de helft van het visbot uit snoek. Een relatief 
groot deel ervan is onverbrand en bestaat uit kopdelen.

Gehasse (1995, 54) hield het bij deze constateringen en 
ging niet in op mogelijke verklaringen voor de oververte-
genwoordiging van snoek, met ook nog eens zoveel onver-

brande (niet gegeten) delen. Ik denk dat de verklaring ligt 
in de westwaartse verplaatsing van de oeverzone, in combi-
natie met de snellere afdekking door gyttja-achtig/kleiig 
zand van het materiaal in laag C, een omstandigheid die 
vergeleken met laag A-B gunstiger is voor de conservering. 
Ik vermoed dat grote vissen zoals snoek over het algemeen 
direct aan de oever al van de kopdelen werden ontdaan, ter-
wijl kleinere vissen meestal in hun geheel bereid werden. 
Het bovenstaande verklaart misschien eveneens waarom 
pas in laag C (SW2 en Pre-Drouwen) ook andere grote vis-
sen zoals meerval en zalm vertegenwoordigd zijn, en waar-
om het aandeel van kleinere vissen in laag C is afgenomen. 
Ik denk dus niet dat snoekvisserij toen pas relatief belang-
rijk is geworden, maar dat ook al in eerdere perioden op 
P14 gericht gevist werd op grote soorten, en met name op 
snoek (vergelijk Beerenhout 2001a; 2001b).

Botanische resten

– Granen (Gehasse 1995, 59-60, 63-64)
Sporadisch zijn verkoolde graanresten in lagen A-C aange-
troffen; een stengellid van emmertarwe (laag A), een korrel 
van in het kaf verkoolde naakte gerst (laag B) en een korrel 
naakte gerst (laag C). Uitgebrande indrukken van beide 
soorten zijn bovendien in doorgeslepen SW/Pre-Drouwe-
ner scherven van P14 gevonden. Het enige voorbeeld uit 
wp. 89-17 is een scherf uit laag A, met een negatief van een 
korrel naakte gerst. Of graan bewust als magering gebruikt 
is, valt echter te betwijfelen. Verkoolde gerst komt ook voor 
in een SW/Pre-Drouwener paalspoor (Gehasse 1995, tab. 
4.29).
Graanpollen uit zekere of aannemelijke SW/Pre-Drouwe-
ner contexten (dekzand, OAL, en laag C) wijzen op dors-
activiteiten en niet zozeer op het oogsten van graan, waarbij 
maar weinig pollen vrijkomt. Ook in de zandige basis van 
de DG2 in wp. 87-7, die voor een groot deel bestaat uit van 
de f lanken afgespoeld materiaal (wat gebeurd is in het 
Laat-Neolithicum), is graanpollen van het tarwetype en 
het gersttype gevonden (Gehasse 1995, diagram XV, sp. 
428). In dit niveau zijn eveneens sporen aangetroffen van 
levermossoorten die indicatief zijn voor vochtige akkers en 
stoppelvelden op lemige zandgronden (ibidem, 103). Bij de 
mossporen en het graanpollen uit dit zandige DG2-traject 
gaat het waarschijnlijk om verplaatst materiaal, dat moge-
lijk eveneens bij de SW-bewoning behoort. Hetzelfde geldt 
voor stuifmeel van het tarwetype dat in de zandige basis 
van de DG2 in wp. 89-2 is opgemerkt (ibidem, 102).
Gehasse (1995, 60) veronderstelde op basis van deze gege-
vens dat in SW/Pre-Drouwen op P14 zelf, of op de zandrug 
ten westen ervan, een akker heeft gelegen die met spade, 
hak of graafstok bewerkt werd.

– Akkeronkruiden en tredplanten (Gehasse 1995, 61)
Stuifmeel en onverkoolde zaden van enkele soorten die te-
genwoordig worden opgevat als akkeronkruiden en tred-

10 Gehasse (1995, 58) noemde ook afvalverbranding, maar bewuste 
afvalverbranding is lastig of niet aantoonbaar. Het regelmatige voor-

komen van onverbrand bot is overigens ook een argument tegen even-
tueel (structureel) gebruik van bot als brandstof.
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planten, zouden de gedachte aan een akker kunnen verster-
ken. Hun zeggingskracht is echter gering. Het is vaak niet 
uit te sluiten dat het om contaminatie gaat. Zouden zij ze-
ker prehistorisch zijn, dan kunnen de aangetroffen soorten 
niet alleen op of nabij een eventuele akker gegroeid hebben, 
maar eveneens op natuurlijke standplaatsen.

– Verzamelde planten (Gehasse 1995, 61)
Verkoolde en onverkoolde resten van vooral hazelnootdop-
pen en incidenteel eikeldoppen, en van braampitten en wa-
ternootstekels, maken aannemelijk dat de noten en vruch-
ten verzameld, verwerkt en gegeten zijn. Hazelnoten ko-
men in lagen A-D (en E) veelvuldig voor en waternootresten 
incidenteel in lagen B en C (en E). Braampitten en eikels 
zijn niet in wp. 89-17, maar wel in lagen elders met overwe-
gend SW/Pre-Drouwener afval (dekzand, OAL) in zeer 
kleine aantallen gevonden.

– Houtskool (Gehasse 1995, 61-63).
Houtskool uit de Afvallaag zal voornamelijk afkomstig zijn 
van brandhout. Vooral els (tot tweederde van het totaal), 
maar ook eik en wilg zijn gebruikt, en in mindere mate ha-
zelaar, vuilboom en iep. Zeldzaam in het houtskoolspec-
trum uit de lage A-D (en E) zijn es, sleedoorn en spaanse 
aak. Het belang van eik neemt in de laag D (en E) af ten 
gunste van wilg. Gehasse bracht dit in verband met veran-
deringen in het lokale bosbestand; de keuze lijkt vooral een 
afspiegeling van wat lokaal het meest voorhanden was.
In SW/Pre-Drouwener paalsporen is enig houtskool van 
els, es, iep en hazelaar aangetroffen, maar de overgrote 
meerderheid is van eik afkomstig. Dit grote verschil met de 
soortensamenstelling uit de Afvallaag doet vermoeden dat 
het hier slechts voor een klein deel om nederzettingsruis 
gaat. Waarschijnlijk is bij voorkeur eik als bouwhout ge-
bruikt en betreft het hoofdzakelijk houtskool dat afkomstig 
is van verbrande eiken staanders van huizen. De onder-
zochte monsters waren overigens afkomstig uit paalsporen 
die uitzonderlijk rijk waren aan houtskool.

20.6 Synthese

P14 is tijdens SW/Pre-Drouwen langdurig bewoond ge-
weest; meer dan duizend jaar, veel langer dan enig andere 
vindplaats in ons land uit die tijd. Het reconstrueren van de 
bewoningsgeschiedenis tijdens deze periode is allesbehalve 
eenvoudig. Het beschikbare bodemarchief is zeer incom-
pleet; getekend en vertekend door verwering (taphonomi-
sche processen, selectieve degradatie), bioturbatie, latere 
menselijk activiteiten en vooral door erosie. Van het terrein 
dat op P14 destijds beschikbaar was voor bewoning, is maar 
een klein deel onderzocht. Het waarschijnlijk interessantste 
gebied, de gehele oeverzone van de Unio-I-geul en het over-
grote deel van die van de Unio-II-geul, was al in de prehis-
torie opgeruimd.11

Voor de reconstructie bieden de grondsporen op de zand-
kop en de vondsten (merendeels secundair afval) uit wp. 
89-17 de belangrijkste ingangen.
Op de kruin is het SW/Pre-Drouwener loopniveau door 
erosie verdwenen. Alleen van de diepst ingegraven grond-
sporen is nog wat over. Op basis van de scherveninhoud en 
mageringskarakteristieken (het aandeel mineraal gemager-
de scherven ten opzichte van scherven met plantaardige 
magering) is slechts één kuil, die tevens de diepste was, re-
delijk betrouwbaar aan een fase (SW2) toewijsbaar. De 
overige sporen, inclusief de paalsporen van de huisplatte-
gronden, lijken op basis van deze grove dateringsmethode 
overwegend relatief laat te zijn (Pre-Drouwen). Deze uit-
komst kan vertekend zijn door selectieve degradatie, wat 
betekent dat de paalsporen en de huisplattegronden ouder 
zouden kunnen zijn (SW2). Voorts zijn enkele graven dank-
zij dateringen van tandemail betrouwbaar 14C-gedateerd.
De SW/Pre-Drouwener vondsten op de kruin zijn vaak niet 
als zodanig herkenbaar. Voor zover zij dat typologisch of op 
lithostratigrafische gronden wel zijn, zijn zij slechts bij hoge 
uitzondering toe te wijzen aan een specifieke fase. De vond-
sten van de kruin zijn dus nauwelijks bruikbaar voor een 
gedetailleerd chronologisch beeld. Daar komt nog bij dat 
de kruin deels getopt is en dat als gevolg van selectieve de-
gradatie met name een groot deel van het aardewerk uit 
SW2 (het plantaardig gemagerde aardewerk) vergaan zal 
zijn. Het verspreidingsbeeld is dus zeer incompleet.

Wp. 89-17 lag alleen gedurende laat SW2 en Pre-Drouwen 
nabij en binnen de oeverzone. De eerdere oeverzone lag 
veel oostelijker, maar deze is bij een beddingverlegging ge-
heel opgeruimd. Wp. 89-17 verschafte naast enkele grond-
sporen een overstelpende hoeveelheid vondstmateriaal met 
een zeer grote tijdsdiepte. Zoals bijna alle vondsten van P14 
gaat het om secundair afval. Via een arbeidsintensieve om-
weg zijn in wp. 89-17 enkele globale tijdshorizonten onder-
scheiden: lagen A (SW1-2), B (laat SW2), C (laat SW2 en 
Pre-Drouwen), D (Pre-Drouwen) en E (vooral verspoeld 
materiaal uit Pre-Drouwen). Hierin is in meer (lagen A, D, 
E) of mindere mate (lagen B-C) sprake van contaminatie 
met materiaal uit eerdere of latere fasen/perioden. In laag E 
(die vanwege de laagste vondstaantallen en voor wat de in-
trinsieke informatie betreft, sowieso de minst interessante 
laag is) speelt bovendien contaminatie met laatneolithisch 
materiaal een vrij grote rol, met name bij het botmateriaal.

Processen als bioturbatie, vertrapping en erosie, en de ar-
cheologische verzamelwijze (opgravingscontaminatie) zul-
len ertoe hebben geleid dat de inhoud van lagen A-E meer 
op elkaar is gaan lijken dan oorspronkelijk het geval was. 
Aan de hand van het vondstmateriaal zijn eventuele bewo-
ningshiaten niet te herkennen, zelfs niet als deze een eeuw 
of twee geduurd zouden hebben.
De inschatting van de tijdsdiepte binnen de grondlagen is 
vooral gebaseerd op aardewerktypologie en op de vergelij-

11 Dit neemt niet weg dat P14 buiten het onderzochte terrein (met name 
dieper dan de 3,00 m -NAP-lijn) voor de periode SW/Pre-Drouwen 

nog steeds een enorm archeologisch potentieel heeft. Voor de latere peri-
oden ben ik wat dit betreft sceptischer.
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kingen met aardewerkkenmerken (met name de trends in 
magering) van andere SW-vindplaatsen in Flevoland.
Een controle van de (globale) tijdsdiepte binnen de onder-
scheiden lagen met behulp van 14C-dateringen is niet zon-
der problemen, omdat de hiervoor gebruikte monsters af-
komstig zijn van verkoolde voedselresten op aardewerk. De 
meeste kunnen vertekend zijn als gevolg van het reser-
voireffect. Toch lijken die dateringen redelijk bruikbaar (zie 
paragrafen 4.8.1-2 en bijlage C).
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in het 
vondstcomplex uit wp. 89-17 vooral de globale culturele 
trends in SW/Pre-Drouwen herkenbaar zijn; dat het bepa-
len van de tijdsdiepte per laag moeizaam is; dat allerlei dia-
chrone nuances niet te herkennen zijn; dat hieruit slechts 
een grof diachroon beeld van de middelen van bestaan en 
de aard van de bewoning op P14 te distilleren valt; en dat 
onduidelijk blijft in hoeverre dit beeld representatief is voor 
wat zich elders op P14 en de rest van de zandrug van 
Schokland heeft afgespeeld.

SW1-bewoning
Enkele vroege 14C-dateringen geven aan dat rekening moet 
worden gehouden met SW1-bewoning. Of dat alleen om-
streeks 5750 BP (ca. 4600 cal BC) en rond 5600 BP (ca. 
4450 cal BC) het geval is geweest (zie de twee betrouwbaar 
geachte dateringen UtC-1922 en UtC-1915) is niet te zeg-
gen, maar lijkt onwaarschijnlijk. Er zijn geen grondsporen 
die met zekerheid aan deze vroege fase te verbinden zijn.
Elementen die kenmerkend zijn voor de vroegste SW1-
vondstcomplexen elders, zoals Hoge Vaart (Hogestijn & 
Peeters 2001), zijn in P14’s laag A eveneens aanwezig. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld mineraal gemagerd aardewerk 
(vooral met graniet, maar ook wel met kwarts) met knob-
bel-, punt- en ronde bodems, wandknobbels, vloeiende S-
profielen en met indrukken op de rand, en vuurstenen 
werktuigen zoals (mogelijke) kernbijlen, B- en D-spitsen, 
driehoeken, steilgeretoucheerde klingetjes en trapezia. On-
der het vuursteenafval zijn regelmatige klingen en pseudo-
burijnen aan te treffen.
Voor gevorderd of laat SW1 zijn in de nabije omgeving geen 
betrouwbare referentiecomplexen voorhanden. Men is voor 
een globale indruk van het contemporaine aardewerk en 
vuursteen aangewezen op een SW-vindplaats uit het rivie-
rengebied, fase 3 van Hardinxveld-Giessendam-De Bruin 
(Raemaekers 2001b, 121 e.v.; Van Gijn, Lammers-Keijsers 
& Houkes 2001, tab. 6.7). Goede parallellen zijn in laag A 
zonder moeite te vinden: S-profielen, ronde knobbels, 
punt- en ronde bodems, gepaarde en ongepaarde nagelin-
drukken, Besenstrich, ronde of ovale indrukken op de 
wand, gaatjes en ronde indrukken onder de rand, en in-
drukken erop. Het vuursteen uit laag A omvat onder meer 
trapezia, transversale pijlpunten, boortjes, schrabbers, af-
geknotte klingen, geretoucheerde klingen en geretoucheer-
de afslagen, die in fase 3 van De Bruin niet zouden hebben 
misstaan.

Het probleem is echter dat uit laag A ook jonger SW-mate-
riaal afkomstig is en dat de genoemde aardewerkkenmer-
ken en de vuursteentypen later in SW ook nog gangbaar 
waren (zie bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 108-112; 2003/
04, 29-33). Voorts is een deel van het SW-vuursteen (kern-
bijlen, B- en D-spitsen, driehoeken, steilgeretoucheerde klin-
getjes) typologisch niet te onderscheiden van artefacten uit 
het Laat-Mesolithicum (vergelijk Peeters, Schreurs & Ver-
neau 2001, 63-64). Dit zou geen extra complicatie zijn als 
laatmesolithische bewoning op P14 kan worden uitgeslo-
ten. Maar dat is niet zo. P14 was al in het Mesolithicum een 
aantrekkelijke locatie. Hoogstwaarschijnlijk dateren enkele 
haardkuilen van P14 uit die periode (zie bijlage M).

Gehasse (1995, 67, fig. 8) nam aan dat men in deze tijd ge-
jaagd zal hebben op bever, ree en edelhert en misschien op 
wild zwijn. Zij deed dit op grond van het botafval uit de 
diepste verzameleenheden van laag A.12 Niets uit die diep-
ste niveaus wijst op veehouderij of graanverbouw. Dit cor-
respondeert met het algemene beeld (vergelijk Raemaekers 
1999, fig. 5.1).

De conclusie moet zijn dat P14 SW1-bewoning heeft ge-
had. Maar hoewel het vondstmateriaal uit laag A SW1-aan-
wezigheid uitdrukkelijk toelaat, is het onmogelijk specifieke 
grondsporen en individuele artefacten of ecofacten met ze-
kerheid aan SW1 toe te schrijven (behalve als een betrouw-
bare, vroege 14C-datering afkomstig is van een specifieke 
vondst). Er zijn dus evenmin betrouwbare uitspraken te 
doen aangaande de frequentie, duur en aard van de bewo-
ning (incidenteel bezoek, seizoensgebonden of onafgebro-
ken menselijke aanwezigheid), het activiteitengamma en de 
middelen van bestaan (zie ook Gehasse 1995, 67-68). De 
ongrijpbaarheid van deze bewoningsperiode hangt samen 
met de volledige erosie van de contemporaine oeverzone 
(die bij de Unio-I-geul hoorde).

SW2-bewoning
Enkele 14C-dateringen clusteren rond 5450 BP (ca. 4325 
cal BC; vroeg SW2), maar vanwege het reservoireffect zijn 
deze mogelijk te oud. Voor pakweg de eerste helft van SW2 
speelt hetzelfde toewijzingsprobleem als voor SW1. Zekere 
grondsporen zijn er niet. Contemporain materiaal is aan-
wezig in laag A, maar typologisch is het moeilijk te onder-
scheiden van dat uit laag B. Het is onduidelijk of het SW2-
materiaal uit laag A van kort voor de vondstaccumulatie in 
laag B dateert, of al aanzienlijk ouder is. Deze onzekerheid 
betreft dus ook de zeer schaarse aanwijzingen hoger in laag 
A voor graan (emmertarwe en naakte gerst), en de minder 
zeldzame voor vee (rund en mogelijk tam varken; vergelijk 
Raemaekers 1999, fig. 5.1). Dit neemt niet weg dat veel van 
wat hieronder voor laat SW2 wordt gezegd, al voor de eerste 
helft van SW2 kan hebben gegolden.
Op de aard van de SW-bewoning vanaf ca. 5400 BP (ca. 
4300 cal BC) is wat meer greep te krijgen, dankzij de oud-

12 Gehasse veronderstelde op basis van mijn onjuiste voorstelling van za-
ken dat aan de relatieve verticale positie van de verzameleenheden 

binnen laag A chronologische betekenis gehecht mag worden, maar dat 
is een onbetrouwbaar uitgangspunt (zie paragraaf 4.5).
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ste betrouwbaar gedateerde graven, en het minder geconta-
mineerde vondstmateriaal uit laag B, nabij de westwaarts 
verplaatste oeverzone. Het aardewerk uit laag B is evenals 
dat van Swifterbant-S3 hoofdzakelijk plantaardig gema-
gerd, maar vertoont verder enkele afwijkende kenmerken. 
Dit kan deels terug te voeren zijn op lokale voorkeuren, 
maar waarschijnlijk zijn de verschillen (geen knobbelbo-
dems, wel vlakke bodems, vrijwel geen versiering aan de 
binnenkant van de rand, wel meer versiering aan de buiten-
kant van de rand, en meestal minder grof) ook chronolo-
gisch relevant. Het aardewerk van laag B zal doorgaans wat 
jonger zijn dan dat van Swifterbant-S3 (gedateerd tussen 
5350 en 5250 BP; ca. 4200-4050 cal BC). Het merendeel 
van de scherven en het overige materiaal uit laag B zal ge-
deponeerd zijn tussen ca. 5250 en 5000 BP (ca. 4050-3800 
cal BC). Daarmee vormt laag B vooralsnog het enige grote 
vondstcomplex voor laat SW2.

De grondsporen leveren aanvullende informatie. Het SW-
grafveld lag in het uiterste oosten van het opgegraven ter-
rein, en vermoedelijk nog enkele tientallen meters van de 
rivieroever vandaan. Het kan zich ook nog oostelijk van het 
opgegraven areaal uitgestrekt hebben, maar is daar dan 
door latere erosie vernietigd. Afgaande op de dateringen aan 
tandemail behoort het grafveld deels tot SW2. Misschien 
was een tweede graf of grafveld (graf 8 en mogelijk graf 
VI), ca. 50 m westelijker gelegen, gelijktijdig hiermee, maar 
deze graven zijn niet nader te dateren.
Een grote kuil bij het grafveld (kuil 1) behoorde zeker tot 
deze fase, gezien het zeer hoge aandeel plantaardig gema-
gerde scherven uit de kuilvulling. Het moet een relatief 
vroeg grondspoor zijn geweest, omdat het oversneden is 
door het oudst gedateerde graf (graf 3).
Dat paalsporen en huisplattegronden in SW2 thuishoren, 
valt niet te bewijzen, al zouden huizen goed passen in het 
bewoningsbeeld (zie hieronder). Het is denkbaar dat con-
temporaine huizen buiten het opgegraven terrein hebben 
gelegen, vooral ten zuiden en ten oosten ervan. In het zui-
den van de zandkop op P14 kunnen nog huisplattegronden 
verborgen liggen; eventuele huizen in het oosten, dichter 
bij de rivier, zullen door latere erosie opgeruimd zijn.
Het grafveld met zijn tijdsdiepte van enkele eeuwen, met 
kinderen en volwassenen, waarschijnlijk mannen en vrou-
wen, wijst ten minste op herhaaldelijke bewoning of bezoek 
door complete families. Dit maakt duidelijk dat P14 gedu-
rende SW2 regelmatig meer moet zijn geweest dan een tij-
delijk jacht- of veehoederskampement. Behalve dodenritu-
elen hebben ook andere rituelen op P14 plaatsgehad; de 
Bischheim-achtige Ösenbecher (die niet voor 5400 BP (ca. 
4300 cal BC) te verwachten is) kan getuigen van een ritu-
ele depositie.
De voedseleconomie was gebaseerd op jagen, vissen en ver-
zamelen, en op veehouderij (rund en waarschijnlijk ook 

varken). Het relatieve belang van de verschillende onderde-
len van de bestaanseconomie is niet te bepalen. De aanwij-
zingen voor verzamelen zijn ondervertegenwoordigd. Visse-
rij zal een veel grotere rol gespeeld hebben dan de vondsten 
aangeven (vergelijk Zeiler 1997, 14). Jacht op bever en edel-
hert lijkt belangrijk geweest te zijn, terwijl het overige wild 
eerder gelegenheidsvangsten vertegenwoordigt. Jacht op 
wild zwijn en oerrund is ten minste incidenteel aange-
toond, maar het werkelijke belang laat zich moeilijk uit de 
botresten afleiden. Rundvee was lokaal aanwezig (runder-
hoefindrukken in de top van laag A en in laag B). De zand-
rug ten westen van P14 en de onmiddellijke omgeving bo-
den zeker genoeg weidegronden, ook voor het hoeden van 
varkens. Honden kunnen zijn ingezet voor allerlei doelein-
den.
De incidentele aanwezigheid van naakte gerst in laag B 
hoeft geen lokale graanverbouw te betekenen. Graanpollen 
is bijvoorbeeld in deze laag niet aangetoond. Toch is een 
lokale akker voor deze fase niet ondenkbaar, mede gezien 
de recente vondst van een akkertje op de min of meer ge-
lijktijdige vindplaats Swifterbant-S4, en aanwijzingen hier-
voor op Swifterbant-S2, -S3 en Urk-E4 (respectievelijk 
mondelinge mededeling D.C.M. Raemaekers; Van Zeist & 
Palfenier-Vegter 1983; Peters & Peeters 2001, 40-42). De 
zandrug van Schokland was er in elk geval geschikt voor. 
De aangetoonde soorten, naakte gerst en emmertarwe, ver-
dragen het lokale leemarme dekzand.

Op P14 zijn de opbrengsten van verzamelen (hazelnoten, 
eikels en waternoten), vissen en jagen uit de directe en wij-
dere omgeving als voedsel verwerkt en bereid. Grondstoffen 
als hout, natuursteen, vuursteen en geweistangen konden 
in de directe omgeving verzameld worden. Aardewerk en 
werktuigen van vuursteen, gewei en bot werden lokaal ver-
vaardigd. Dit zou volgens de gangbare interpretaties dui-
den op de aanwezigheid van zowel mannen als vrouwen.13 
De vuurstenen werktuigen wijzen onder meer op jacht, 
vlees- en huidenverwerking, hout-, bot- en geweibewerking, 
en onderhoudswerkzaamheden.14 Behalve graan kan ook 
ander plantaardig materiaal verwerkt zijn.
Vergeleken met kampementen die bijna geheel op jacht ge-
richt waren, zoals bijvoorbeeld Hoge Vaart (met ca. 30% 
pijlbewapeningen), is op P14 het aandeel van pijlbewape-
ningen (ca. 10%) gering. Waarschijnlijk waren de activitei-
ten op P14 meer gericht op verwerken en bewerken van de 
jachtopbrengst dan op jachtvoorbereiding, hoewel aan dat 
laatste ook gedaan werd.

Het bovengenoemde soorten- en activiteitenscala wijst, be-
halve op taken die het hele jaar uitgevoerd zouden kunnen 
zijn, op seizoensgebonden activiteiten (zie vooral Gehasse 
1995, 65-67, fig. 13). Zo zijn afgeworpen geweistangen bij 
voorkeur in het winterseizoen te verzamelen (hoe later ver-

13 Voor deze en andere vermoedelijk sexegebonden activiteiten en domei-
nen zie bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 125-12; Louwe Kooijmans 
2010b, 35.

14 Aan het vondstmateriaal van P14 is geen gebruikssporenonderzoek ge-
daan. De aan het vuursteen gekoppelde activiteiten zijn gebaseerd op 
de werktuigtypen die een breed spectrum aan activiteiten suggereren 
(zie Van Gijn 1989).
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zameld, hoe groter het risico op geweivraat door de herten 
zelf). De late winter en het vroege voorjaar zijn voorts het 
paaiseizoen van snoek. Dat is de tijd waarin deze soort een-
voudig in grotere aantallen te vangen is (Beerenhout 2001a, 
264-265, 267, 270). Voor visserij op de meeste andere aan-
getroffen vissoorten is het zomerhalfjaar het beste seizoen. 
Dan hebben zij hun paaiperiode. Paling laat zich het ge-
makkelijkst verschalken rond de najaarstrek. De nest- en 
ruiperiode in het zomerhalfjaar is een zeer geschikt mo-
ment voor de vogeljacht, al kunnen de aangetroffen soorten 
gedurende elk seizoen gevangen zijn. Het verzamelen van 
vruchten en noten (hazelnoten, eikels) is een late zomer- en 
herfstaangelegenheid. De jacht op bever en andere pelsdie-
ren zou, als de bontkwaliteit een doorslaggevende reden 
was, vooral in het late najaar en de winter uitgevoerd kun-
nen zijn (vergelijk ook Zeiler 1997, 61-71). De jacht op edel-
hert en wild zwijn is minder seizoensgebonden.
Akkeren brengt vooral in het voorjaar en het najaar veel 
werk met zich mee. In de tussenperiode kan onkruid wie-
den een tijdrovende activiteit geweest zijn, maar of hierin 
destijds veel energie gestoken werd, is onbekend. Het is 
zelfs niet uitgesloten dat men nauwelijks naar de akkers 
omkeek (Raemaekers 1999, 121). Voor veehouderij geldt 
hetzelfde; mogelijk liet men het vee een deel van het jaar 
min of meer zijn eigen gang gaan.

Het spectrum aan dierlijk en botanisch materiaal is vooral 
indicatief voor het zomerhalfjaar. De slachtleeftijden van 
zoogdieren in laag B wijzen op menselijke aanwezigheid in 
voorjaar, zomer en herfst. Zij sluiten een aanwezigheid in 
de winter niet uit. Tussen enerzijds het jacht- en slachttijd-
stip en anderzijds het tijdstip van (winter-) consumptie kan 
veel tijd verstreken zijn als men bijvoorbeeld voedsel rookte 
of droogde. De lokale omstandigheden en de mogelijkheden 
die de omgeving bood, maakten in elk geval op P14 conti-
nue bewoning gedurende het hele jaar mogelijk.

De data voor de SW2-fase laten verschillende bewonings-
modellen toe (zie bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 121-123, 
vergelijk ook Fokkens 1991, 96):
– permanente, residentiële bewoning op P14, van waaruit 

de omgeving werd geëxploiteerd;
– periodieke, min of meer seizoensgebonden aanwezig-

heid op P14 van de gehele groep;
– frequente, maar kortstondige aanwezigheid op P14, die 

in alle seizoenen plaats kon hebben, door de hele groep 
en soms door delen ervan.

Met Gehasse (1995, 65-68) beschouw ik permanente resi-
dentiële bewoning als de meest aannemelijk optie voor P14, 
in elk geval vanaf SW2. Deze gedachte dringt zich op, niet 
zozeer vanwege de individuele aanwijzingen, die elk op zich 
niet dwingend zijn, als wel vanwege het geheel aan aanwij-
zingen. Voor deze optie pleiten de aanwezigheid van een 
grafveld (inclusief vrouwen en kinderen), andere rituele ac-
tiviteiten, de grote hoeveelheid afval, de grote verscheiden-
heid aan archeologisch aangetoonde, of waarschijnlijk uit-
gevoerde activiteiten, het accent op verwerken/bewerken, 
het voor een ‘puur’ jachtkampement te lage aandeel pijlbe-
wapeningen, de spreiding over de seizoenen, en de ge-

schiktheid van de locatie zelf en de omgeving voor perma-
nente aanwezigheid. Zouden sommige huisplattegronden 
al in deze fase thuishoren, dan duidt hun robuuste karakter 
hier eveneens op. Het contrast met de lichte onderkomens 
van het tijdelijke kampement Swifterbant-S3 is immers 
groot.

Raemaekers (1999, 121-123, 191-192; zie ook Louwe Kooij-
mans 1985, 91; De Roever 2004, 79) zag ‘residential mobi-
lity’ als het dominerende SW-nederzettingssysteem. Hij 
leidde dit af uit een selectie van SW2-vindplaatsen. Dit be-
tekende overigens niet dat Raemaekers exploitatie van de 
omgeving vanuit een permanente residentiële nederzetting 
overal uitsloot. Hij zag daarvoor in P14 de meest waar-
schijnlijke kandidaat (Raemaekers 1999, 117, 120, zie ook 
42). Ik denk, net als Raemaekers, dat in SW beide strate-
gieën toegepast zouden kunnen zijn, afhankelijk van de lo-
kale mogelijkheden. Ik zou nadrukkelijker een chronolo-
gisch accent willen aanbrengen. ‘Residential mobility’ kan 
voor SW1 de algemeen gangbare strategie geweest zijn, ook 
in de Noordoostpolder. ‘Logistic mobility’, vanuit een per-
manente nederzetting, kan vanaf SW2 in dit gebied het 
overheersende systeem geweest zijn, ook rond Swifterbant 
(zie hieronder). In zo’n systeem werd de omgeving niet al-
leen vanuit de permanente hoofdnederzetting geëxploi-
teerd, maar ook vanuit andere tijdelijke kampementen bin-
nen het groepsterritorium. Voor zulke satellietkampemen-
ten (kleiner en met een beperkter activiteitenscala) die 
waarschijnlijk niet geschikt waren voor menselijke aanwe-
zigheid gedurende het hele jaar, zijn in het rivierdal van de 
Vecht, in de directe omgeving van Schokland-P14, enkele 
voorbeelden voorhanden (zie Madsen & Juel Jensen (1982, 
76-84) voor een min of meer vergelijkbaar vroegneolithisch 
systeem voor Ertebølle in Jutland).
De bekende contemporaine Swifterbantvindplaatsen, zoals 
S2 en S3, opgevat als ‘special purpose camps’ (De Roever 
2004, 79), kunnen in een zelfde soort nederzettingssysteem 
hebben gefungeerd. Het lijkt mij namelijk niet ondenkbaar 
dat Schokkerhaven-E170, in het zuiden van de Noordoost-
polder, de bijbehorende permanente hoofdnederzetting is 
geweest (zie noot 16). Schokkerhaven-E170 lag aan de IJs-
sel en was via geulen van dit riviersysteem direct verbonden 
met de vindplaatsen bij Swifterbant, slechts enkele kilome-
ters zuidwestelijker.

Pre-Drouwener TRB-bewoning
Vrij veel 14C-dateringen wijzen op bewoning tussen ca. 
5100 en 4650 BP (ca. 3900-3400 cal BC). Buiten wp. 89-
17 zijn slechts weinig zekere Pre-Drouwener TRB-vond-
sten herkend. De belangrijkste informatiebron vormt het 
materiaal uit lagen C en D. In deze lagen zijn zekere Pre-
Drouwener scherven aangetroffen (onder andere van touw-
versierde trechterbekers en kraagflessen). Pre-Drouwen is 
een geleidelijke ontwikkeling uit SW (zie paragraaf 5.4). 
Het Pre-Drouwener aardewerk is merendeels onversierd en 
de SW-traditie domineert. De verschillen met laat SW2 zijn: 
overwegend granietmagering, nauwelijks H-voegen, meer 
vlakke bodems, minder randversiering, naast S-profielen 
een duidelijke toename van biconische vormen en potten 
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met een cilindrische hals, kraagflessen, touwversiering en 
buikfranje. Verschuivingen in het vuursteen zijn onder an-
dere transversale pijlsneden in plaats van trapezia, en een 
verdere afname van klingen ten gunste van afslagen.

De bot-, natuur- en vuursteenspectra en overige gegevens 
uit lagen C en D samen wijzen op een continuering van het 
SW2-patroon, met een toename van de gedomesticeerde 
component ten koste van de jacht. Ook de afname van het 
aandeel pijlbewapeningen in laag C wijst in deze richting. 
De tendens lijkt zeer duidelijk in laag D, maar het geringe 
aantal botten noopt tot voorzichtigheid. Wat verder bij de 
bespreking van de vorige periode is gezegd over de bestaans-
economie, het activiteitenspectrum en de seizoensbezighe-
den, kan ook aangenomen worden voor Pre-Drouwen. Aan-
vullend hierop zijn in deze periode voor het eerst concrete 
aanwijzingen gevonden voor gerichte visserij op grote soor-
ten, met name snoek. Voorts is in laag C graanpollen opge-
merkt, dat alleen vrijkomt bij dorsen (in grote aantallen) en 
oogsten (in kleine aantallen). Lokaal dorsen impliceert niet 
noodzakelijk lokale verbouw; het ongedorste graan kan van 
elders aangevoerd zijn, al lijkt dit niet waarschijnlijk. Be-
halve in laag C is elders op P14 incidenteel graanpollen in 
geringe aantallen aangetoond, zodat een lokale akker voor 
deze periode aannemelijk is (Gehasse 1995, 60, 204).

Het grafveld, ten minste het collectieve graf 4, is nog in 
Pre-Drouwen in gebruik geweest. Het blijft gissen of graf 8 
en mogelijk graf VI bij een Pre-Drouwener, of een wat ou-
der grafveld horen.
Op de kruin van P14 lagen enkele huisplattegronden naast 
elkaar. Het gaat niet om resten van hutten zoals op Swifter-
bant-S3, maar om substantiële constructies, geschikt voor 
jarenlange bewoning. De herkende huisplattegronden over-
lappen elkaar niet. Huizen 2 en 3 lagen vermoedelijk te dicht 
bij elkaar om gelijktijdig te zijn, maar één van beide zou sa-
men met huizen 1 en 4 een gehucht gevormd kunnen heb-
ben. Op basis van hun scherveninhoud kunnen de huisplat-
tegronden en de meeste overige paalsporen aan Pre-Drou-
wen toegeschreven worden. Zou echter het hoge aandeel 
granietgemagerde scherven het gevolg zijn van selectieve 
degradatie, waarbij zeer veel plantaardig gemagerd aarde-
werk verloren is gegaan, dan is een SW2-datering goed 
mogelijk.

De bovengenoemde aanwijzingen pleiten voor continuïteit 
in sitefunctie, en een langdurig bewoonde, permanente ne-
derzetting gedurende Pre-Drouwen.
Of sprake is geweest van ononderbroken bewoning tot in de 
Drouwener TRB (met een verondersteld begin van TRB1 
omstreeks 4650 BP; ca. 3400 cal BC), is onduidelijk. En-
kele 14C-dateringen van P14 en van elders uit de Noord-
oostpolder suggereren menselijke aanwezigheid rond de 
overgang naar de Drouwener TRB. De betreffende aan-
koekselmonsters zijn afkomstig van aardewerk uit de SW/
Pre-Drouwentraditie. Zeker TRB1-aardewerk is van P14 of 
elders in de Noordoostpolder niet bekend. Misschien moet 
het begin van de Drouwener TRB enkele decennia later 
dan de veronderstelde begindatering van ca. 4650 BP ge-

plaatst worden. TRB1 is immers alleen indirect gedateerd, 
op basis van dateringen van Fuchsbergvindplaatsen. Fuchs-
berg heeft typologische raakvlakken met het vroegste Drou-
wen (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 62-63). Zo’n 
telesynchronisatie is altijd wat riskant. Het is ook mogelijk 
dat TRB1 weliswaar aanwezig is, maar in nederzettings-
aardewerk nauwelijks te herkennen is. Dit zou het geval 
kunnen zijn als maar een klein deel van het aardewerk de 
voor TRB1 kenmerkende vormen en versiering zou verto-
nen, en als sprake zou zijn geweest van sterke continuïteit 
vanuit Pre-Drouwen. Daar ziet het wel naar uit (zie para-
graaf 5.5.4).
Vooralsnog vermoed ik dat tegen het einde van Pre-Drou-
wen een einde gekomen is aan de lange periode van perma-
nente bewoning op P14 (maar de kans bestaat dus dat deze 
inschatting te vroeg is). Misschien is dit veronderstelde op-
geven van de bewoning terug te voeren op het ontstaan van 
een groot moerasbos rond de zandrug van Schokland, waar-
door de weidegronden buiten de zandrug praktisch onbe-
reikbaar geworden waren.

Slotopmerkingen

Groepsgrootte en -samenstelling: Over de groepsgrootte tij-
dens SW/Pre-Drouwen kan alleen maar gespeculeerd wor-
den. Wellicht betrof het aanvankelijk slechts sporadische 
aanwezigheid van niet meer dan een tiental mannen en jon-
gens. Vanaf ca. 5400 BP (4300 cal BC), of misschien al 
eerder, is tevens met vrouwen en kinderen, families dus, te 
rekenen. Mogelijk hebben enkele tientallen mensen P14 ge-
lijktijdig bewoond (een dergelijke nogal vrijblijvende aan-
name is voor meer vindplaatsen uit globaal deze periode 
gedaan, zie bijvoorbeeld Louwe Kooijmans 2001a, 453). 
Ondanks de vele landschappelijke mogelijkheden moet het 
bestaan hard en fysiek zwaar geweest zijn. Uit de menselij-
ke skeletten blijkt dat de gezondheidstoestand en de voed-
selsituatie regelmatig te wensen overlieten (zie paragraaf 
15.7.3). De levensverwachting lijkt erg laag geweest te zijn.

Regionale en bovenregionale contacten: Voor een levensvat-
bare gemeenschap waren contacten met omringende ge-
meenschappen een absolute noodzaak (partners, ‘social 
storage’). Dit geldt ook voor de latere bewoningsperioden 
op P14. De concrete aanwijzingen voor deelname in grote 
uitwisselingsnetwerken beperken zich tot importvuursteen 
van onbekende herkomst. Dit importvuursteen zal moge-
lijk als grondstof, maar meer waarschijnlijk in de vorm van 
eindproducten (gepolijste bijlen) verkregen zijn. Of sprake 
is geweest van aardewerkimporten (bijvoorbeeld de Bisch-
heim-achtige Ösenbecher), is onduidelijk. Wel kan uit de 
trends in aardewerk en vuursteen geconcludeerd worden 
dat men op de hoogte was van ontwikkelingen in aangren-
zende streken, en dat men met de modes van de tijd mee-
ging.

Territorium: Hierboven zijn al enkele verschillen genoemd 
tussen het aardewerk uit de omgeving van Swifterbant en 
dat van P14. Daarbij is aangegeven dat ook groepsvoorkeur 
een rol gespeeld kan hebben. Bij aardewerk van Schok-
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kerhaven-E170 valt de voorkeur voor kwartsmagering op 
(Raemaekers 2003/04, 24-26). Dit moet van elders aange-
voerd zijn, want dit rivierduin aan de IJssel bevat van na-
ture geen stenen. Op P14 is granietmagering veel gebruike-
lijker. Dit verschil is niet goed verklaarbaar als het mage-
ringsmateriaal of het aardewerk van Schokkerhaven-E170 
vanuit P14 zou zijn aangevoerd, door mensen die eveneens 
op P14 woonden. Mij lijkt het daarom onwaarschijnlijk dat 
P14 behoorde tot een territorium dat ook de vindplaatsen 
langs de IJssel en zijgeulen daarvan omvat heeft.15 Eerder is 
te denken aan enerzijds een IJssel-subgroep, met de oever-
wallen en rivierduinen in het noorden van Oostelijk Flevo-
land en de rivierduinen in het zuiden van de Noordoost-
polder als belangrijkste vestigingslocaties, en met Schok-
kerhaven-E170 als basisnederzetting, en anderzijds een 
Vecht-subgroep ten noorden ervan, met P14 als basisneder-
zetting.16

Vermoedelijk hebben de territoria in een door rivieren en 
beken doorsneden gebied als de Noordoostpolder bestaan 
uit waterwegen met een flinke strook grond erlangs. Alge-
meen wordt aangenomen dat de actieradius van een site niet 
groter zal zijn geweest dan twee uur varen met een kano, 
wat overeenkomt met ca. 10 km (zie bijvoorbeeld Louwe 
Kooijmans 2001a, 457; vergelijk Andersen 1985, fig. 1; 
1989, 16-17; fig. 2-4; 1994, Abb. 2; 1994/95, fig. 3; Bakker 
1982, fig. 11). Alle grondstoffen, dier- en plantensoorten 
die bij de opgraving zijn gevonden, kwamen binnen een 
straal van 10 km voor. Zo maakt de aanwezigheid van wilde 
kat, boommarter en das, in bijvoorbeeld laag C, waarschijn-
lijk dat er gejaagd is in de grotere bossen die destijds in het 
oosten en noordoosten van de Noordoostpolder nog aan-
wezig waren. Dit kan betekenen dat die gebieden nog tot 
het territorium behoorden, of ten minste als jachtgronden 
ter beschikking stonden.
Er zijn geen aanwijzingen die ervoor pleiten dat het totale 
territorium van de P14-gemeenschap (het jaarterritorium, 
dat wil zeggen de optelsom van de verschillende site-terri-
toria, vergelijk Louwe Kooijmans 2001a, 457-459) veel 
groter is geweest dan het site-territorium van P14 zelf, en 
meer ecologische zones heeft bevat dan binnen de Noord-
oostpolder te vinden waren. Ik ben er van uitgegaan dat dit 
niet het geval is geweest, omdat de existentiële noodzaak 
voor zo’n veel groter territorium lijkt te ontbreken.
Binnen het site-territorium van P14 zijn verschillende vind-
plaatsen ontdekt die vermoedelijk geen residentiële sites 
waren. Ook van daaruit zal het gemeenschapsterritorium 
geëxploiteerd zijn. Het gaat om kleine rivierduinen zoals 
Schokland-J112 en -J125 (waarvan de sitefuncties onduide-
lijk zijn) en oeverwallocaties zoals Emmeloord-J97, ca. 6 km 
stroomafwaarts nabij een meer (zie bijlage O).

Het blijft giswerk of een rivierduin als van Urk-E4, ca. 13 km 
stroomafwaarts, nog door de P14-gemeenschap als satelliet-
locatie werd gebruikt, of al behoorde tot het territorium 
van een andere gemeenschap die bijvoorbeeld het nabije 
Urk als mogelijke primaire uitvalsbasis had. Residentiële 
nederzettingen van andere gemeenschappen, van dezelfde 
subgroep als de gemeenschap van P14, zouden voorts gele-
gen kunnen hebben op de zandruggen van Tollebeek en De 
Voorst.

Het aantal gelijktijdige residentiële nederzettingen geeft 
een indicatie voor de bevolkingsdichtheid. Omdat wild ook 
nog in laat SW2/Pre-Drouwen (laag C) een grote rol ge-
speeld lijkt te hebben in de bestaanseconomie, is een lage 
bevolkingsdichtheid waarschijnlijk. Een langdurig hogere 
bevolkingsdichtheid kan na verloop van tijd vanwege de 
toegenomen jachtdruk tot een lagere wildstand hebben ge-
leid (zie Raemaekers 1999, 113, verwijzend naar een op-
merking van Van Wijngaarden-Bakker). Dit is overigens 
een visie vanuit een sterk ecologisch getinte invalshoek.

Relatie tussen landschap en bestaanseconomie: Gedurende SW 
nam het bewoonbare deel van de zandkop op P14 aanzien-
lijk in omvang af, als gevolg van de stijging van de water-
stand. Dit is een zeer geleidelijk proces geweest, nauwelijks 
waarneembaar vanuit het perspectief van een mensenleven. 
Vanuit datzelfde individuele perspectief zullen ook de in-
grijpende landschappelijke veranderingen in de nabije en 
wijdere omgeving die tussen het begin en het einde van SW 
plaatshadden, niet of nauwelijks opgevallen zijn. Uitzonde-
ringen waren de waarschijnlijk snelle vorming van het grote 
Unio-II-meer, ca. 5 km stroomafwaarts (zie fig. 27.4), en de 
bijbehorende verlegging van de Vecht (Unio-II-geul), bei-
de omstreeks 4900 BP (zie ook paragrafen 26.4 en 27.1.4).
Vanuit het langetermijnperspectief daarentegen is het bijna 
niet voor te stellen dat de landschappelijke veranderingen 
niet geleid hebben tot verschuivingen in de bestaansecono-
mie. Van het grote bosgebied, dat aan het begin van SW 
binnen de Noordoostpolder de omgeving domineerde (zie 
fig. 27.1), was immers tegen het einde van Pre-Drouwen 
nog slechts een randzone over, die pas op ca. 8 km stroom-
opwaarts van P14 lag (zie fig. 27.4). In die late periode wer-
den de nabije en wijdere omgeving bepaald door zeggen-
vegetaties en het grote Unio-II-meer (dat al spoedig zou 
verlanden in een zeer nat moeras).

De vondsten suggereren dat het belang van wild in de be-
staanseconomie afnam ten gunste van gedomesticeerde 
dieren, al maande Gehasse (1995, 53) tot voorzichtigheid. 
Gaat het echter om werkelijke verschuivingen, dan kan dat 
terug te voeren zijn op milieuveranderingen (ibidem, 65): 

15 Contra Zeiler 1997, 105; Raemaekers 1999, 42. Zie Bakker 1982, 
113-115 voor de reconstructie van gemeenschapsterritoria binnen de 
TRB-Westgroep, gebaseerd op aardewerkkenmerken.

16 Weliswaar lijkt Schokkerhaven-E170 in de voorkeuren voor een be-
paalde soort minerale magering niet sterk op P14 (zie Raemaekers 
2003/04, tab. 6), maar of Schokkerhaven in mageringsvoorkeuren 

meer lijkt op het aardewerk nabij Swifterbant, is voorlopig onduide-
lijk. Uit De Roever (2004) valt het relatieve belang van kwarts ten 
opzichte van graniet niet te achterhalen. Bovendien zou Schokkerha-
ven-E170 met gelijktijdige vindplaatsen aldaar vergeleken moeten wor-
den. Een groot probleem is daarbij dat het tijdstraject van het vondst-
complex van Schokkerhaven-E170 onbekend is (zie bijlage D).
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“De diachrone verschuivingen in de relatieve verhoudingen 
tussen de verschillende landschapstypen in de Noordoost-
polder […] zijn zonder twijfel van invloed geweest op de 
lokale mogelijkheden voor het houden van dan wel het ja-
gen op de te P14 aangetroffen diersoorten. […] De uitbrei-
ding en verdroging van het zeggenveengebied in SW [zal] 
gunstig zijn geweest voor het houden van runderen”. Ge-
hasse had eerder opgemerkt (ibidem, 59): “Zo kan het rela-
tief hoge aandeel bever in laag B […] verband houden met 
de aanwezigheid van een zoetwatergetijdemilieu en de uit-
breiding van het elzenbroekbosareaal. In dezelfde periode 
is het aandeel varken relatief laag. Mogelijk betreft het een 
aan de regionale reductie van het loofbosareaal te relateren 
afname van wild zwijn. Dat het aandeel varken zich in laag 
C ondanks verdere achteruitgang van het loofbos toch weer 
herstelt, kan mogelijk gezien worden als aanwijzing voor 
een toename van huisvarken. De diachrone afname van 
edelhert en bever kan samenhangen met de reductie van 
het loofbos- en broekbosareaal”.

De landschappelijke veranderingen moeten tevens conse-
quenties hebben gehad voor het aanbod aan eetbare plan-
ten, bosvruchten, paddestoelen enzovoort, zo niet op de 
zandrug van Schokland, dan toch zeker in de omgeving. 

Dit heeft vermoedelijk geleid tot accentverschuivingen in 
de verzamelde plantaardige component.
De genoemde veranderingen in de bestaanseconomie zijn 
inderdaad te interpreteren als aanpassingen aan het milieu. 
De twee belangrijkste veranderingen echter betreffen het 
uitbreiden van de bestaanseconomie op P14 met veehoude-
rij en graanverbouw (of ten minste graanimport). Het valt 
sterk te betwijfelen of dit een specifieke reactie zal zijn ge-
weest op het veranderende landschap in de Noordoostpol-
der, bijvoorbeeld als compensatie voor het verdwijnen van 
boswild. De invoering van de agrarische component was 
immers niet regionaal beperkt, maar een algemeen vroeg-
neolithisch fenomeen. Dit is moeilijk anders te zien dan als 
een cultureel bepaalde keuze (zie ook Gehasse 1995, 180). 
Die moest zich natuurlijk wel verdragen met het landschap, 
maar dat is in het geval van zo’n ‘extended broad spectrum 
economy’ zelden een probleem. Daarom sluit ik me aan bij 
Raemaekers (1999, 113) die stelde dat “the combination of 
subsistence strategies found at the [SW] sites was to a large 
extent determined by cultural preferences rather than the 
specific possiblities of the natural environment”. Hij bear-
gumenteerde dit door te wijzen op het vergelijkbare aandeel 
van gedomesticeerde dieren op Swifterbant-S3 en P14, in 
twee volgens hem “quite contrasting natural surroundings”.
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BEWONING TIJDENS DROUWENER EN HAVELTER TRB

21.1 Landschappelijk kader

De Drouwener en Havelter TRB (TRB1-7) worden geda-
teerd tussen ca. 4650 en 4100 BP (ca. 3400-2800 cal BC). 
In deze periode steeg de gemiddelde waterstand met 1 m, 
maar het landschap rond P14 onderging betrekkelijk weinig 
veranderingen (zie fig. 21.1).
– Tussen ca. 4650 en 4400 BP (ca. 3400-2950 cal BC; on-
geveer gedurende TRB1-5, zie fig. 21.1a) lag de zandrug 
van Schokland te midden van een zich aanvankelijk sterk 
uitbreidend elzenbroekbos. Dit bezat veel open en water-
rijke plekken met waterdrieblad en zeggesoorten. Het broek-
bos kon floreren dankzij een afnemende stijging van het 
grondwaterniveau en dankzij fluctuerende waterstanden. 
Tussen het broekbos en de Vecht was een smalle strook met 
rietrijke zeggenvegetaties aanwezig.
In de tweede helft van deze periode overheerste een natter 
type elzenbroekbos met veel grote waterweegbree. Kenne-
lijk was de drainage langzamerhand verslechterd. Afgezien 
van de zandrug van Schokland waren de enige hogere delen 
in de omgeving met gemengd loofbos de hoogste delen van 
de rivierduintjes aan de overzijde van de Vecht.
– Tussen ca. 4400 en 4100 BP (ca. 2950-2800 cal BC; glo-
baal tijdens TRB6 en -7, zie fig. 21.1b) verdwenen ook die 
duintjes onder het broekveen. Natte zeggenvegetaties met 
waterdrieblad breidden zich langs de rivier uit. Daarachter 
kon een nat type elzenbroekbos zich nog enigszins handha-
ven, maar het werd ook daar geleidelijk verdrongen door 
natte zeggenvegetaties.

21.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

In figuur 21.3 geven de hoogtelijnen van 4,20 en 3,20 m 
-NAP de gemiddelde waterstand aan bij respectievelijk het 
begin van de Drouwener fase en het eind van de Havelter 
fase. Hoger was de zandrug over het algemeen droog; lager 
werd waarschijnlijk detritusgyttja afgezet. Dat het oostelij-
ke uiteinde van de zandkop een onbekend aantal meters 
oostelijker gelegen moet hebben dan de periodekaart aan-
geeft (fig. 21.3), is al uitgelegd in paragraaf 13.1.

Gedurende de Drouwener en Havelter TRB zal (zoals ook 
tijdens SW/Pre-Drouwen) de top van de OAL het loopvlak 
gevormd hebben. Dit niveau is aangetast of weggespoeld 
voorafgaand aan detritusgyttja-afzettingen, of opgenomen 
in de laatneolithische Akkerlaag. De detritusgyttja die tij-
dens TRB1-5 is afgezet, moet zeker opgeruimd zijn. Mis-

Fig. 21.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

a: ca. 4500 BP
(3300 cal BC)

b: ca. 4200 BP
(2875 cal BC)

gemengd loofbos

elzenbroekbos

zeggenvegetatie

open water
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schien is vanaf TRB6 de DG1 gesedimenteerd, al is het 
aannemelijker dat deze pas gedurende Laat-EGK als ou-
dere fase van de DG2 is gevormd (zie paragraaf 14.3.6). In 
dat geval is op P14 voor het Midden-Neolithicum B geen 
enkel contemporain ‘nat’ sediment bewaard gebleven.

21.3 Lokale vegetatie

De enige laag die directe informatie zou kunnen verschaf-
fen over de lokale vegetatie (en andere ecologische informa-
tie), en alleen voor het einde van deze periode, zou dus 
eventueel de DG1 kunnen zijn, al is dit onwaarschijnlijk. 
De DG1, op macroresten bemonsterd in wp. 89-2, geeft 
een beeld dat kenmerkend is voor een nat elzenbroekbos. 
De resten van oever- en waterplanten hierin hoeven niet af-
komstig te zijn van de lokale vegetatie maar kunnen inge-
spoeld zijn vanuit de nabije omgeving. Antropogene indica-
toren ontbreken geheel (Gehasse 1995, 74-75).

CDE
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ERO2

BV

BRV

CKL

DG3

DG2

DG2

DG1

UN-II

AFL

KL
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CGY
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-4,20

-3,20

globale ligging geul

graf 9

mogelijke grafgift a

mogelijke rituele depositie

meestal droog terrein

nat vanaf begin van TRB

vernat gedurende TRB

0 25m

Fig. 21.2 – De relevante grondlagen 
voor Drouwener en Havelter TRB 
(toekenning van de DG1 is onzeker).

Fig. 21.3 – Periodekaart voor Drouwener en Havelter TRB.
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21.4 Grondsporen

Op de kruin en langs de flanken zouden alleen de dieper in-
gegraven sporen uit het Midden-Neolithicum B bewaard-
gebleven kunnen zijn. In de DG1 zijn geen grondsporen 
opgemerkt. Slechts voor twee grondsporen op de kruin zijn 
argumenten voorhanden die voor een toewijzing in deze 
periode pleiten, maar helemaal zeker is dat in geen van bei-
de gevallen (zie fig. 21.3).

Graf 9, een enigszins verstoord mannengraf, heeft een on-
betrouwbare, maar niet per se onjuiste 14C-datering van 
4500±50 BP (UtC-1947) opgeleverd (zie paragrafen 15.1.9 
en 15.8). Met dit graf heb ik nogal speculatief een vroeg-
Havelter kom (TRB-kom 68, TRB4) als mogelijke grafgift 
in verband gebracht.
In het uiterste westen van wp. 90-2 werd op 3,08 m -NAP 
een ovale, lichtgrijze zandvlek van 40 x 20 cm zichtbaar in 
het dekzand onder de Akkerlaag, maar pas nadat het dek-
zand al ca. 10 cm verdiept was (sp. 90-71; fig. 21.4). Recht-
op in dit nog 15 cm diepe spoor stond een napvormig object 
(vnr. 90-1390), waarschijnlijk van hout, dat bijna compleet 
vergaan was. Voordat het in het veld uit elkaar viel, konden 
de dimensies nog gemeten worden; ca. 24 x 14 x 6 cm. De 
kuilvulling bevatte verder een enkele scherf (4 g), gema-
gerd met chamotte en granietbrokjes. Deze scherf dateert 
vermoedelijk uit SW/Pre-Drouwen en is als nederzettings-
ruis op te vatten.
De ligging in dekzand onder de Akkerlaag, en de onzicht-
baarheid op het hoogste dekzandvlak, wijzen op een oudere 
datering dan het Laat-Neolithicum (zie paragraaf 16.1). In 
SW/Pre-Drouwener sporen met vergelijkbare diepteliggin-
gen is echter nooit onverkoold hout aangetroffen, wat doet 
vermoeden dat op de kruin en hoger op de flanken het on-
verkoolde hout uit die oude periode geheel verdwenen is. 
Een toewijzing aan de Drouwener of Havelter TRB zou 
dan de meest waarschijnlijke optie zijn. Het lijkt hier om 
een rituele depositie van een houten kommetje te gaan.

Deze duiding en datering berusten op de identificatie van 
het materiaal als hout. Het is soms uiterst lastig zo goed als 
geheel vergaan hout en dito bot van elkaar te onderschei-
den. Indien hier bot voor hout is aangezien, betrof het 
waarschijnlijk een SW-schedelbegraving.

21.5 Vondsten

De DG1 heeft geen herkenbaar Drouwener of Havelter aar-
dewerk opgeleverd. In het dekzand, de Oude Archeologische 
Laag en de Akkerlaag waren de vondsten uit deze periode 
vermengd met ouder en jonger materiaal. Plantaardige of 
dierlijke vondsten uit deze periode, inclusief objecten van 
bot en gewei, zijn niet te onderscheiden van vondsten uit 
eerdere of latere tijden. Kenmerkende vuurstenen of na-
tuurstenen bijl-, beitel-, of hamertypen ontbreken. Wel om-
vat het vuursteenmateriaal dat op de zandkop gevonden is 
werktuigen die tijdens de Drouwener en Havelter TRB ver-
vaardigd kunnen zijn. De bestudeerde selectie van pijlbe-

wapeningen van P14 die buiten wp. 89-17 zijn aangetrof-
fen, omvatte onder meer 30 trapezia en 160 transversalen 
(Wilhelm 1996). Vooral binnen die laatste categorie zijn pijl-
bewapeningen uit het Midden-Neolithicum B te verwach-
ten. Deze zijn evenwel niet te onderscheiden van transver-
sale pijlpunten uit SW/Pre-Drouwen.

Aardewerk
P14 heeft met maximaal 153 herkende scherven van 77 pot-
ten betrekkelijk weinig scherven opgeleverd die mogelijk of 
zeker in het Midden-Neolithicum B thuishoren (zie hoofd-
stuk 7).
Ten aanzien van het aardewerk speelt zowel het probleem 
van ondervertegenwoordiging als van oververtegenwoordi-
ging. Wat de ondervertegenwoordiging betreft; gelet op 
aardewerkcomplexen uit andere Drouwener en Havelter 
nederzettingen zou minstens de helft tot tweederde van het 
contemporaine aardewerk van P14 onversierd moeten zijn. 
Het aandeel van de herkende onversierde potten is echter 
minder dan 15%. Waarschijnlijk zijn veel onversierde Drou-
wener en Havelter scherven tot het niet-determineerbare 
aardewerk gerekend. Anderzijds lijkt ook sprake te zijn van 
oververtegenwoordiging, omdat 21 potten waarschijnlijk, 
en nog eens 35 potten mogelijk tot de Pre-Drouwener fase  
behoren.
De fasen TRB3-4 en -7 zijn zeker met aardewerk vertegen-
woordigd. Menselijke aanwezigheid op P14 in TRB1-2 en 
TRB5-6 is weliswaar niet uit te sluiten, maar typologisch 
niet bewezen.

Verspreiding van het aardewerk
De scherven die zeker of met meer of minder grote waar-
schijnlijkheid aan de Drouwener en Havelter TRB kunnen 
worden toegeschreven (de scherven van TRB-potten 22-

0 50cm

A
-3,08

B

A

B

Fig. 21.4 – Een mogelijke rituele depositie (houten napje?) in 
sp. 90-71, oversneden door eergetouwkrassen.
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77), zijn aangegeven in figuur 21.5). Deze verspreidings-
kaart toont slechts een enkele scherf in de zuidwestelijke 
werkputten, maar wel vrij veel scherven in het noordwesten 
(wp. 89-2). Oostelijker neemt het aantal TRB-scherven, 
inclusief de zekere Drouwener en Havelter scherven, toe. 
Het beeld is in feite hetzelfde als dat van het SW/Pre-Drou-
wener aardewerk, en wat daarvoor gezegd is, geldt ook voor 
de Drouwener en Havelter scherven (vergelijk fig. 20.7-8 en 
zie paragraaf 20.5). Uit het verspreidingsbeeld binnen het 
laatneolithische akkerareaal – het TRB-loopvlak is zoals 
gezegd opgenomen in de laatneolithische Akkerlaag – blijkt 
duidelijk de correlatie tussen het aantal TRB-scherven en 
de dikte van de Akkerlaag (plus Ero1; vergelijk fig. 17.2). 
Het verspreidingsbeeld van het aardewerk op de kruin zegt 
dus weinig over de oorspronkelijke verspreiding van het 
TRB-aardewerk en, pars pro toto, van het TRB-materiaal 
in het algemeen; het maakt vooral duidelijk waar de zandkop 
meer of minder geërodeerd is.
De schaarste aan vondsten in de zuidwestelijke werkputten 
hangt samen met de verzamelmethode en met erosie (zie 

paragraaf 20.5). Of hier werkelijk nauwelijks sprake is ge-
weest van TRB-activiteiten, blijft de vraag.

21.6 Synthese

De Drouwener en Havelter TRB is op P14 met hooguit 
twee grondsporen en bij gebrek aan onvermengde vondst-
contexten met relatief weinig herkenbare vondsten verte-
genwoordigd. Hierdoor is deze periode moeilijk grijpbaar. 
De schaarse data laten veel ruimte open voor speculatie. De 
interpretatie beweegt zich tussen twee uitersten die ik hier-
onder bespreek. Natuurlijk zijn er allerlei tussenmogelijk-
heden denkbaar, die ik verder buiten beschouwing laat.1

1 Zou de samenstelling van het aardewerk nog een ingang kunnen bie-
den om een beter idee te krijgen van de sitefunctie? Die zou op tijdelij-
ke verblijfplaatsen anders geweest kunnen zijn dan op residentiële ne-
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1

Fig. 21.5 – Verspreiding van Drouwener en Havelter TRB-aardewerk (potnummers 22-77).
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De minimale optie gaat uit van herhaaldelijke, kortstondige 
menselijke aanwezigheid op P14 gedurende TRB3-4 en -7. 
Te denken is bijvoorbeeld aan een kort oponthoud op door-
tocht per kano van de hoge zandgronden stroomopwaarts 
naar tijdelijk bewoonde locaties stroomafwaarts in de kop 
van Noord-Holland, zoals de TRB-vindplaatsen Kreukel-
hof en Bouwlust.2 Ook is tijdelijke bewoning te overwegen, 
gericht op visvangst en jacht in de omgeving, of op het ver-
zamelen van lokale grondstoffen. Tijdens dergelijke bezoe-
ken is een overleden metgezel begraven (indien graf 9 in-
derdaad een TRB-graf is) en is mogelijk een houten napje 
geofferd. Minder aannemelijk daarentegen is een kampe-
ment van rundveehoeders. Het omringende zeer natte moe-
rasbos heeft de toegang voor vee over land, van en naar de 
zandrug van Schokland, waarschijnlijk te zeer bemoeilijkt. 
Bij deze optie moeten verklaringen worden bedacht voor de 
breuk met het SW2/Pre-Drouwener bewoningspatroon (zie 
Gehasse 1995, 76). Waren de zandkop en de omgeving tij-
dens Pre-Drouwen overgeëxploiteerd en nog onvoldoende 
hersteld? Was de visstand achteruitgegaan door het ondie-
per worden van de Vecht? Was de zandrug van Schokland 
onaantrekkelijk voor permanente bewoning, vanwege het 
zich uitbreidende moerasbos? Of moet de oorzaak niet zo-
zeer in deze omgevingsfactoren of de combinatie ervan wor-
den gezocht, maar in sociale of demografische factoren?

De maximale optie behelst een voortzetting van het SW2/
Pre-Drouwen-patroon in het Midden-Neolithicum B, met 
een residentiële nederzetting gedurende TRB op de zand-
rug van Schokland. Afgezien van de ogenschijnlijk ongun-
stigere directe omgeving, waren alle gunstige eigenschap-
pen van de zandrug van Schokland zelf nog onverminderd 
aanwezig. Het zwaartepunt tijdens de jongere TRB-bewo-
ning zou dan verder westwaarts op de zandrug gelegen kun-
nen hebben. Dit zou de zeldzaamheid van Drouwener en 
Havelter sporen en vondsten op P14 kunnen verklaren. P14 
zou bijvoorbeeld als aanlegplaats, akkergrond, weide, vis-
stek en drenkplaats gebruikt kunnen zijn. Al deze vormen 
van gebruik laten geen, of alleen ondiepe sporen na, die als 
gevolg van latere erosie verdwenen kunnen zijn.
Het moerasbos lijkt weliswaar voor rund en schaap/geit te 
drassig geweest te zijn, maar mogelijk kon alleen de zand-

rug van Schokland al het benodigde voedsel verschaft heb-
ben voor de complete veestapel, inclusief varkens. Vanuit 
een residentiële nederzetting aldaar zou dan de wijdere om-
geving geëxploiteerd kunnen zijn.
De sporadische aanwijzingen voor jongere TRB-aanwezig-
heid elders in de polder sluiten eenzelfde seizoensmatige 
exploitatie van de omgeving als tijdens SW/Pre-Drouwen 
niet uit (zie bijlage O). Emmeloord-J97 was in deze periode 
voor de visvangst ingericht. Enig trechterbekeraardewerk 
en acht 14C-dateringen tussen ca. 4500 en 4400 BP (ca. 
3300-2950 cal BC) van visweren en fuiken bewijzen dit.
Een onversierde scherf van de oeverwal van Emmeloord-
J78, een andere veronderstelde satelliet, heeft een aankoek-
seldatering van 4260±70 BP (UtC-1936; δ13C: -24,9‰). 
Gelet op de δ13C-waarde betreft het een betrouwbare 14C-
datering. Op basis van deze uitkomst zal de scherf waar-
schijnlijk uit TRB stammen, al is Vroeg-EGK niet onmoge-
lijk.
De indicaties voor jongere TRB-bewoning op Schokkerha-
ven-E170 bestaan uit een enkele TRB-scherf, een Valby-
bijl, transversale pijlpunten en een vermoedelijke palissade 
met 14C-dateringen rond 4500 BP (Hogestijn 1990, 115; 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 20). Deze zijn lastig 
te interpreteren, maar op voorhand is een residentiële ne-
derzetting daar zeker niet uit te sluiten. Zouden de voor 
SW en Pre-Drouwen vermoede territoria nog gedurende de 
Drouwener en Havelter TRB in stand gebleven kunnen 
zijn?

Ik heb lang de tweede optie onvoldoende serieus genomen, 
mede vanwege de schaarse aanwijzingen voor Drouwener 
en Havelter TRB elders in de Noordoostpolder. Pas later 
realiseerde ik mij dat door erosie voorafgaand aan met 
name de DG1, DG2 en later de Cardiumklei, niet alleen de 
flanken van P14, maar ook alle gebruikslocaties langs de 
oevers van de Vecht elders in de Noordoostpolder zullen 
zijn aangetast. Daardoor zijn met name de perioden vooraf-
gaand aan EGK4 in het rivierdal ondervertegenwoordigd.

Welke van beide bovengenoemde opties de werkelijkheid 
het dichtst benadert, valt met dit povere databestand niet te 
zeggen, al neig ik toch naar de eerste optie.

Drenth 2000/01, 45-53; Van Heeringen & Theunissen 2001b, 257-
264). Het aardewerk van deze vindplaats lijkt een beperkt vormenre-
pertoire te hebben met wederom vooral grote en kleine trechterbekers en 
daarnaast emmerachtige vormen. Te bedenken is wel dat het aarde-
werk sterk gefragmenteerd is, wat het lastiger maakt om vormen te 
herkennen, en bovendien is het nog niet uitgebreid bestudeerd. Sloot-
dorp-Bouwlust is in TRB4-5 gedateerd. Dat is een periode waarin het 
servies sowieso wat minder vormenrijk lijkt te worden. Ook op P14 
zijn trechterbekers het meest voorkomende type, zelfs als veel ervan 
toch Pre-Drouwener trechterbekers zouden zijn. Is P14 dus eerder een 
tijdelijke nederzetting? Ik durf het niet te beweren omdat het er naar 
uitziet dat op TRB-vindplaatsen op de pleistocene gronden, waarvoor 
een interpretatie als residentiële nederzetting aannemelijk is, trechter-
bekers en trechterbekerachtige potten eveneens in de meerderheid zijn 
(Bakker 1979a, 183 e.v.; Ten Anscher 1986).

2 Bij Dijkgatsweide (Wieringermeerpolder) is een TRB-kano gevonden 
(Kruidhof, Raczynski-Henk & Van Rijn 2007; Kruidhof e.a. 2011).

derzettingen. Als dat al niet uit een beperkter typenscala zou blijken, 
dan wellicht uit de relatieve frequentie van bepaalde typen. Een ver-
eiste voor zo’n benadering is wel, dat voor enkele vindplaatsen de site-
functie op andere criteria dan op aardewerk vastgesteld is, en dat daar 
sprake blijkt te zijn van een correlatie tussen site-functie en aarde-
werksamenstelling.
Een eerste verkenning van deze benadering leverde nog nauwelijks 
houvast. Op Hüde I dat gedurende de Drouwener fase als vis-, jacht- 
en veeweiderskamp zou zijn gebruikt, zijn behalve trechterbekers (ver-
reweg het meest talrijke type) kraagflessen, bakplaten, schalen, em-
mers en schouderpotten aangetroffen (Kampffmeyer 1991, 267-269, 
320). Dit is hetzelfde typenscala als op P14. De vindplaats Slootdorp-
Bouwlust lijkt geen permanente nederzetting geweest te zijn, eerder een 
herhaald gebruikt seizoenskamp (extractiekamp) met veel aanwijzin-
gen voor gespecialiseerde jacht (vooral eend, ook edelhert en ree), 
strandexploitatie (schelpen, (aangespoelde) zeezoogdieren), maar ook 
voor de aanwezigheid van gedomesticeerde dieren (Hogestijn & 
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HOOFDSTUK 22

BEWONING TIJDENS EGK EN KB

22.1 Landschappelijk kader

Tussen het begin van de Enkelgrafcultuur en het einde van 
de Klokbekercultuur (ca. 4100-3650 BP; ca. 2800-2000 cal 
BC) steeg de gemiddelde waterstand met minder dan een 
meter. Vanwege een groot plateau in de calibratiecurve bie-
den 14C-dateringen voor de Havelter TRB en Vroeg-EGK 
geen houvast. De landschappelijke ontwikkeling is dan ook 
lastig aan een cultuur of fase te verbinden.
– Waarschijnlijk was gedurende EGK1-3 nauwelijks sprake 
van sterke schommelingen in de waterstand, afgezien van 
seizoensfluctuaties. Het landschapsbeeld zal min of meer 
vergelijkbaar geweest zijn met dat van figuur 21.1b. Langs 
de rivier groeide een zeggenvegetatie die rijk was aan water-
drieblad. De zeggenvegetatie kon zich dankzij verdergaande 
vernatting en slechte drainage gestaag uitbreiden ten koste 
van het elzenbroekbos.
– Rond 4050 BP (ca. 2525 cal BC; omstreeks de overgang 
naar EGK4) zorgden kortstondige mariene invloeden voor 
fluctuaties in de waterstand en, na het ontstaan van de 
Oude-Detritusgeul, voor aanzienlijke verbetering in de 
drainage. Die mariene invloeden zijn te relateren aan een 
getijdengeul in Noord-Holland (zie fig. 13.4d en paragraaf 
14.3.7). Dit resulteerde direct langs de Vecht in betrekke-
lijk eutrofe zeggenvegetaties met veel riet, rus en ook wat 
wilg. Wat verder van de rivier af groeiden mesotrofe zeg-
genvegetaties. Het elzenbroekbos zal zo goed als verdwe-
nen zijn, afgezien van een smalle gordel rond het loofbos op 
de zandrug van Schokland.
– Tussen ca. 4000 en 3800 BP (ca. 2525-2250 cal BC; ge-
durende EGK4 en Vroeg-KB), verslechterde de drainage 
gaandeweg weer en was sprake van vernatting. De zandrug 
van Schokland lag te midden van uitgestrekte mesotrofe 
zeggenvelden (zie fig. 22.1a). Langs de Vecht was de zeggen-
vegetatie nog rijk aan riet.
– Tussen ca. 3800 en 3650 BP (ca. 2250-2000 cal BC; tij-
dens Laat-KB) was een uitgestrekt gagelrijk berkenbroek-
bos ontstaan met op de natste plekken een ondergroei van 
riet en zegge (fig. 22.1b). Dit zeer open bos omgaf de zand-
rug van Schokland waarop nog steeds een gemengd loofbos 
stond. De rivier was begrensd door een zone met zegge, ter-
wijl ook nog een restant elzenbroekbos, vermoedelijk in een 
zeer smalle strook, aanwezig zal zijn geweest.

22.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

De 3,20 m -NAP-hoogtelijn op de oudste periodekaart (fig. 
22.4) geeft de gemiddelde grondwaterstand aan rond het 
begin van EGK. Het oostelijke uiteinde van de zandkop 

Fig. 22.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

a: ca. 3950 BP
(2500 cal BC)

b: ca. 3700 BP
(2100 cal BC)

gemengd loofbos

elzenbroekbos

berkenbroekbos

waterdriebladrijke zeggenvegetatie

zeggenvegetatie

open water
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kan toen wat oostelijker gelegen hebben dan de periode-
kaart toont (zie paragraaf 21.2). Buiten de genoemde hoog-
telijn moet detritusgyttja (of veen?) te vinden zijn geweest. 
Deze laag is direct voorafgaand aan de sedimentatie van de 
DG1 geërodeerd, vermoedelijk omstreeks 4050 BP. Zeer 
kort hierna werd DG2 afgezet. Hieraan ging erosie vooraf 
van de flanken en de kruin, en waarschijnlijk ook van de 
oeverzone. De 2,90 m -NAP-hoogtelijn markeert de nat/
drooggrens omstreeks het eerste gebruik van de akker. De 
Akkerlaag wigt uit in de DG2.
De hoogtelijn van 2,64 m -NAP geeft de minimale uitbrei-
ding van de DG2 over de Akkerlaag aan – de akker kan 
toen hoger op de kruin nog in gebruik geweest zijn (uiterlijk 
tot het ontstaan van Erosielaag 1 (Ero1), omstreeks 3750 
BP; ca. 2200 cal BC). Deze minimale uitbreiding is geba-
seerd op het hoogste DG2-voorkomen boven de Akkerlaag 
(onder Ero1); hoger is de DG2 getopt. De 2,64 m -NAP-
hoogtelijn geeft daarom een te rooskleurig beeld van de om-
vang van de akker en het meestal droge terrein omstreeks 
3750 BP.

De jongste periodekaart (zie fig. 22.5) geeft een indruk van 
de laatneolithische situatie vanaf ca. 3750 BP, na het ont-
staan van Ero1 als gevolg van een overstroming. Daarna zal 
tijdens het Laat-Neolithicum nog over de gehele zandkop 
DG2 zijn afgezet. Aan het eind van KB was het meestal 
droge terrein ingekrompen tot ongeveer de 2,50 m -NAP-
hoogtelijn. Die zal toen in het uiterste oosten iets verder uit-
gebogen zijn geweest dan de periodekaart aangeeft.
Naast de al genoemde contemporaine Akkerlaag, DG2 en 
Ero1, is ook Ero2 van belang. Deze laag dateert weliswaar 
uit de Vroege Bronstijd, maar bevatte onder meer de ver-
spoelde restanten van een oeverversteviging uit Laat-KB. 
Voor eventuele EGK-aanwezigheid voorafgaand aan de aan-
leg van de laatneolithische akker is bovendien de OAL nog 
relevant, als loopvlak dat vervolgens grotendeels zou wor-
den verploegd.

22.3 Lokale vegetatie

Of informatie aangaande de lokale vegetatie gedurende de 
eerste fasen van EGK voorhanden is, is afhankelijk van de 
datering van de DG1. Waarschijnlijk is de DG1 pas afgezet 
rond 4050 BP (ca. 2550 cal BC) of iets eerder, omstreeks de 
overgang van EGK3 naar EGK4.
De DG1 verschaft aanwijzingen voor een nat elzenbroek-
bos, met vermoedelijk van elders ingespoelde resten van 
oever- en waterplanten. Antropogene indicatoren zijn af-
wezig.

Voor de periode vanaf ca. 4050 BP, vanaf het begin van 
EGK4, is de DG2 de beste informatiebron voor pollen en 
macroresten. Dit geldt met name voor de bemonsterde 
DG2 in de oeverzone in wp. 87-7, waar dankzij de aanwe-
zigheid van Ero1 en Ero2 (die hier tijdslijnen binnen de 
DG2 vormen) beter in te schatten is met welke archeologi-
sche fase de DG2-niveaus corresponderen (Gehasse 1995, 
81-85). In de overige bemonsterde profielen, in de oever-
zone in wp. 83-1, wp. 84-7, wp. 89-17, en in het westen in 
wp. 84-2 en wp. 89-2, is niet te bepalen welke archeologi-
sche fasen vertegenwoordigd zijn binnen de lange periode 
waarin DG2 is afgezet.
Het vegetatiebeeld kan als gevolg van erosie in de DG2 hi-
aten vertonen. Daarnaast is het vertekend door materiaal 
dat van elders is meegevoerd of dat opgewerveld is uit ou-
dere contexten en opnieuw is afgezet. Voor de sporadische 
antropogene indicatoren in het pollen en de macroresten 
zie paragraaf 22.5.
Pollen en macroresten tonen afwisselingen van nattere en 
drogere perioden in een overwegend natte context. Steeds 
moet sprake geweest zijn van een elzenbroekbos rond de 
vindplaats. In dit moerasbos waren, plaatselijk en tijdelijk, 
nattere vegetaties te vinden, zoals wilgenbroekbos en plek-
ken met zeggenvegetaties, en zelfs open water. Het stuif-
meel en de macroresten wijzen voorts op een oevervegetatie 
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Fig. 22.2 – Relevante grondlagen
voor EGK en KB voor ca. 3750 BP,
waarschijnlijk inclusief de DG1.

Fig. 22.3 – De relevante grondlagen
voor KB na ca. 3750 BP.
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en een onderwatervegetatie. Ook het gemengde loofbos 
verder westelijk op de zandrug van Schokland is hierin te 
herkennen.
In de hogere niveaus, na Ero1, nemen de aanwijzingen toe 
voor wisselende waterstanden, periodieke overstromingen 
en een sterker wordende mariene invloed. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit meldesoorten en zwak brakwater-minnende 
soorten, zoals zeebies en groot nimfkruid, en Hystricho-
spheridae (eencellige algen – dinoflagellaten – die in zout of 
brak water leven).

Op P14 zelf ontbreken aanwijzingen voor de uitgebreide ber-
kenbroekbossen die na 3800 BP (ca. 2250 cal BC) buiten 
het rivierdal de omgeving domineerden. Het elzenbroekbos 
rond P14 (vermoedelijk slechts in een zeer smalle zone) 
dankte zijn voortbestaan aan de ligging direct aan de rivier, 
waardoor voedselrijkere condities voorhanden waren.
De grotere brokken houtskool uit de Akkerlaag zullen voor-
namelijk uit de periode EGK-KB afkomstig zijn (Gehasse 
1995, 101-102). Bijna alle soorten die met macroresten en 
pollen aanwezig zijn, zijn ook als houtskool aangetroffen. 
Het lokale loofbos bestond uit es, eik, iep, vuilboom, berk, 
hazelaar, esdoorn, spaanse aak, wegedoorn, kardinaalsmuts 
en taxus.1 Het broekbos met els en wilg is zowel in pollen, 
macroresten, houtskool als in verspoeld onbewerkt hout aan-
getoond. Voorts zijn boomwortels van beide soorten (maar 
hoofdzakelijk van els) in situ aangetroffen in de DG2, langs 
zowel de noord- als de zuidflank van de zandkop op P14.

22.4 Grondsporen

Op de kruin was de laatneolithische akker met zijn eerge-
touwkrassen gedeeltelijk bewaard gebleven. Verder waren 
hier alleen nog de dieper ingegraven laatneolithische spo-
ren (paalsporen, greppels, graven) voorhanden. Ondanks 
herhaalde erosie van de DG2 zijn vooral aan de zuidoost-
zijde hierin toch nog enkele ondiepe grondsporen (haar-
den) teruggevonden. Hun behoud was te danken aan de 
ligging in de luwte van de zandkop, die bescherming bood 
tegen erosie vanuit de rivier. Met uitzondering van de 
meeste staaksporen en overige kleine ingravingen (zie fig. 
22.9) zijn alle sporen aangegeven op de periodekaarten (fig. 
22.4-5).

Grafveld en bijbehorende grondsporen
Voor een uitgebreide bespreking van het grafveld en de ge-
associeerde grondsporen zie hoofdstuk 15. Het laatneoli-
thische grafveld nabij de Vechtoever omvatte de graven 10-
15, waarin volwassen mannen en een vrouw waren begra-
ven. Graf 15 was voorzien van een kringgreppel en bezat 
vermoedelijk een grafheuvel. De overige graven lijken vlak-
graven geweest te zijn.

Enkele contextloze menselijke skeletelementen (opperarm-
been C, onderkaak D en misschien ook schedeldak F) en 
voorts een vuurstenen kling (pseudo-Grand-Pressigny-dolk; 
een mogelijke grafgift) kunnen afkomstig zijn uit verspoel-
de laatneolithische graven.

In het grafveld kan vanaf EGK1 tot in Laat-KB begraven 
zijn, al lijkt mij zo’n lang gebruik niet aannemelijk. Begra-
ving die zich tot EGK4 en Vroeg-KB beperkt heeft, acht ik 
veel waarschijnlijker. De met het grafveld geassocieerde 
grondsporen, vuurkuilen α-β en palen γ-ε, wijzen op ritue-
len en andere activiteiten die deels later, in KB, op het graf-
veld zijn uitgevoerd.
Los scheenbeen A vormt misschien een eerste aanwijzing 
voor een tweede (iets jonger?) grafveld dat zo’n 50 m weste-
lijker kan hebben gelegen. Het kan ook al vanouds een ‘los’ 
skeletelement zijn, zoals ook is aangenomen voor losse on-
derkaak E die uit het einde van KB stamt. Dergelijke ver-
spreid liggende, losse menselijke skeletelementen zijn mis-
schien op alternatieve grafrituelen terug te voeren, maar 
zijn lastig te duiden.

Akker
De akker is in hoofdstuk 17 uitvoerig behandeld. Hij om-
vatte ca. 0,25-0,5 ha en strekte zich vanaf de oever van de 
Vecht tot meer dan 100 m westwaarts uit. De Akkerlaag 
was ca. 15 tot incidenteel 20 cm dik en is herkend dankzij 
eergetouwkrassen in de basis. In de eergetouwkrassen zijn 
vijf patronen onderscheiden die samen minimaal 14 ploeg-
gangen vertegenwoordigen.
De akker is tussen ca. 4050 en 3750 BP (ca. 2500-2200 cal 
BC) langdurig in gebruik geweest, vanaf EGK4 of vanaf 
Vroeg-KB tot uiterlijk het ontstaan van Ero1.

Greppels
Op het oostelijke en westelijke greppelsysteem is in hoofd-
stuk 18 gedetailleerd ingegaan.
Het brede westelijke systeem ten westen van de akker be-
stond uit een tiental evenwijdige, zuidwest-noordoost ge-
richte greppels, die niet alle tegelijkertijd opengelegen zul-
len hebben, en bezat misschien een aftakking naar het zuid-
oosten. Het heeft op dezelfde plaats een opvolger gehad.
Van het veel smallere oostelijke systeem, aan de noordrand 
van de akker, waren slechts resten van twee parallelle grep-
pels aanwezig, met een oostzuidoost-westnoordwestelijke 
richting. Zowel ten oosten als ten westen hiervan zijn ver-
kleuringen opgemerkt, die mogelijk wijzen op een voortzet-
ting. Het verdere verloop van beide systemen is onduide-
lijk.
Wellicht lag het oostelijke systeem aan weerszijden van een 
paadje dat vanaf een oeverversteviging (zie hieronder) west-
waarts voerde, en daar via het westelijke systeem, vermoe-
delijk een drainagesysteem in een voorde-achtige laagte, 
aansloot op de hogere delen van de zandrug ten westen van 
P14.
Het oostelijke greppelsysteem is gedateerd tussen ca. 3900 
en 3750 BP (ca. 2400-2200 cal BC). Het oudste westelijke 
systeem dateert tussen ca. 3800 en 3750 BP (ca. 2250-2200 
cal BC); het jongste westelijke systeem van ca. 3750 BP tot 
uiterlijk ca. 3450 BP (ca. 2200-1750 cal BC).

1 Kardinaalsmuts en taxus zijn niet in de macroresten en het pollen op-
gemerkt, maar wel als houtskool. Bovendien is taxus ook als onver-
koold hout teruggevonden, evenals hazelaar, eik en wegedoorn.
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Fig. 22.4 – Periodekaart voor EGK–KB tot ca. 3750 BP.
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Fig. 22.5 – Periodekaart voor Laat-KB, na ca. 3750 BP.
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Oeverversteviging
Aan de oever van de Vecht in het noordoosten van de zand-
kop (hoofdzakelijk in wp. 87-1 en verder nog in wp. 90-1) 
was een opvallende concentratie vuistgrote natuurstenen 
aanwezig in een gebied van ca. 8 m breed en hellingaf-
waarts ca. 12 m lang. Dit stenenvlak bevond zich tussen 
3,05 en 3,70 m -NAP. De stenen lagen in de basis van de 
Ero2 (zie fig. 22.6-7 en fig. I.8).
Gezien hun vondstposities onderin de Ero2, en niet halver-
wege of hoger, kan uitgesloten worden dat de stenen hier 
terechtgekomen zijn door menselijke activiteiten op de 
Ero2, tijdens WKD2. Het moet om resten van een oudere 
structuur gaan. In tegenstelling tot lichtere vondsten, die 
bij het ontstaan van Ero2 verder hellingafwaarts getrans-
porteerd zullen zijn, verwacht ik dat deze stenen hooguit 
enkele meters verplaatst waren, maar dankzij hun gewicht, 
toch nog wel ongeveer op hun oorspronkelijke locatie lagen. 
Ik vermoed dat het resten betreft van een oeververstevi-
ging.
Zou deze verstoorde structuur ouder zijn geweest dan Ero1, 
dan zouden ook onderin de Ero1 stenen te verwachten zijn, 
als een erosieresidu. De Ero1 was ter plaatse opgeruimd, 
maar wel nog behouden in de direct aangrenzende wp. 87-
7, hellingafwaarts en slechts een paar meter noordelijker 
(zie fig. I.10). Hierin was echter geen enkele steen aanwe-
zig. De oeverversteviging zal dus jonger zijn dan de Ero1. 
De aanleg is te dateren na ca. 3750 BP en voor ca. 3600 BP 
(na het ontstaan van Ero1 en voor het ontstaan van Ero2, 
tussen 2200 en 1950 cal BC).

Paalsporen
In het kader van het grafveld zijn de drie paalsporen γ-ε, 
met houtrestanten, al besproken (zie paragraaf 15.5). In sa-
menhang met de greppels (zie paragraaf 18.1) zijn ook paal-
sporen 1-3 reeds genoemd. Verder heeft P14 de volgende 
mogelijke en zekere paalsporen opgeleverd, die zich alle 
scherp in het vlak aftekenden en alleen al daarom niet ou-
der dan het Laat-Neolithicum zullen zijn:
– Paalspoor 4 (sp. 84-7108): Een ovaalronde vlek van ca. 70 

x 50 cm is op 3,20 m -NAP in het dekzand onder de 
DG2 herkend als een ‘bruinige verkleuring’, vermoede-
lijk zandige detritusgyttja. Meer is van dit spoor niet be-
kend.

– Paalspoor 5 (sp. 89-z.n.): Deze ovaalronde vlek van ca. 
40 x 30 cm kwam op 2,65 m -NAP onder de bouwvoor 
aan het licht, in de top van het dekzand. De vulling be-
stond uit grijs (akker-) zand. Dit spoor is verder niet ge-
documenteerd.

– Paalspoor 6 (sp. 89-z.n.): Dit mogelijke paalspoor met 
een diameter van ca. 30 cm bezat een vulling van detri-
tusgyttja. Dit spoor is in het dekzandvlak onder de Ak-
kerlaag opgemerkt, op 2,93 m -NAP, maar het is niet 
duidelijk of het door de Akkerlaag heen gegraven was.

– Paalspoor 7 (sp. 89-176): Op 3,49 m -NAP tekende dit 
grondspoor, afgedekt door Cardiumklei, zich af. Het 
had een diameter van ca. 60 cm en bevatte een paal met 
een diameter van ca. 15 cm. Paal en kuilbodem reikten 
tot 4,01 m -NAP. De kuilvulling bestond uit detritus-
gyttja, vermoedelijk DG2, met veel houtrestanten.

Fig. 22.6 – Stenenconcentratie (vermoedelijk restant van een oeverversteviging) in wp. 87-1.
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Fig. 22.7 – Overzicht van het vlak in wp. 87-1 
met onder meer de resten van de laatneolithische 
oeverversteviging en verspoelde overige vondsten, 
naast vondsten en grondsporen uit de periode laat 
WKD1 t/m vroeg WKD3.
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Functie: Op de met het grafveld geassocieerde palen γ-ε na, 
waarvoor een rituele functie voor de hand ligt, zijn paalspo-
ren 1-7 geïsoleerde verschijningen (zie fig. 22.8). Bij paal-
sporen 1-3, ter hoogte van het westelijke greppelsysteem, 
gaat het waarschijnlijk om kuilen waar de paal uitgetrokken 
is. Als ook kuilen 4-6 werkelijk paalsporen waren (wat niet 
zeker is), dan waren hier de palen eveneens verwijderd. Aan-
knopingspunten voor hun functie zijn er niet of nauwelijks. 
Paalsporen 1-3 waren mogelijk markeringen bij het oudste 
westelijke greppelsysteem (zie paragraaf 18.4), paalspoor 7, 
in de geul, hield misschien verband met visserij.
Datering: Palen γ-ε zijn via de 14C-datering van paal ε en 
hun veronderstelde onderlinge samenhang in Vroeg-KB te 
dateren. De paalsporen 1-3 zijn jonger maar dateren even-
eens uit KB. Zij zijn ouder dan Ero1 (ca. 3750 BP; ca. 2200 
cal BC). Van de overige grondsporen is alleen te zeggen dat 
een datering in SW of TRB uitgesloten is en een toewijzing 
aan het Laat-Neolithicum aannemelijk is. Een nauwkeuri-
ger periodisering is niet mogelijk.

Staaksporen
Onder de Akkerlaag tekenden zich in het dekzand ronde, 
scherp begrensde verkleuringen af met een diameter van 4-
6 cm en incidenteel 8 cm. Hun vulling bestond uit zand 
met dezelfde grijze kleur als de laatneolithische Akkerlaag. 
Bij het overgrote deel betrof het mollengangen, maar vooral 
in het noordoosten leken tientallen grondsporen afkomstig 
te zijn van ingeramde staken die later weer uitgetrokken 
zijn. Zij gingen nog tot maximaal ca. 20 cm diep, maar wa-
ren meestal veel ondieper.

Figuur 22.9) toont als voorbeeld de verspreiding van de 
staaksporen in wp. 87-1 en -4. Hierin is geen patroon te 
herkennen.2

Functie: Relevant kunnen de observaties zijn die met be-
trekking tot staaksporen in de Velserbroekpolder gedaan 
zijn, zij het in jongere context (Vroege en Late Bronstijd). 
Staaksporen zijn daar zeer talrijk en opgevat als indicaties 
voor omheiningen. “Gedetailleerd onderzoek leidde tot de 
constatering dat gebruik is gemaakt van geprefabriceerde 
vlechtwerkhekken van een bepaalde lengte. Mogelijk wer-
den ze verzet als de verplaatsing van het vee daartoe aanlei-
ding gaf, en werden zo kleine, in omvang variabele enclo-
sures gevormd” (Therkorn & Van Londen 1990, 305). Ge-
prefabriceerd vlechtwerk is van P14 uit EGK-context (graf 
12) bekend. Net als op P14 waren in de Velserbroekpolder 
tevens runderhoefindrukken en eergetouwkrassen aanwe-
zig. Die laatste zouden echter niet wijzen op een akker, 
maar op ontginningen die mogelijk alleen gericht waren op 
het verkrijgen van goede weidegronden. “De omheiningen 
zijn niet gelijktijdig met de ploeg- (of ontginnings) sporen: 
dat blijkt uit de verschillen in oriëntatie en uit de oversnij-
dingen” (ibidem, 305).
In dit kader is ook de late EGK-vindplaats Zijpe-Keins-
merbrug van belang, die als veeweiderskampement is be-
schouwd. Hier is de combinatie runderhoefindrukken en 
staaksporen (en drenkkuilen, zie hieronder) eveneens op-
gemerkt (Van Heeringen & Theunissen 2001b, fig. 31.8).
In het licht van het bovenstaande zouden de staaksporen 
van P14 eveneens als aanwijzingen voor (mobiele) vee-om-
heiningen kunnen worden opgevat. Die werden dan aange-
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Fig. 22.8 – Overzicht van laatneolithische palen en paalsporen.

2 Het beeld is incompleet omdat in de werkputten van 1990 de staakspo-
ren, die daar tussen de vele mollengangen ook wel aanwezig geweest 

zullen zijn, vanwege tijdsdruk niet gedocumenteerd zijn (het afwerken 
van het grafveld moest voorrang krijgen).
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legd in perioden van braak, wanneer het akkerareaal als wei-
de diende. Daarbij denk ik eerder aan een omheinde weide 
voor kleinvee, omdat de constructies te licht waren om het 
uitbreken van runderen te verhinderen. Ik beschouw de 
runderhoefindrukken dus als een indirecte aanwijzing voor 
de aanwezigheid van vee in zijn algemeenheid, waaronder 
ook schapen en geiten. Bovendien zijn botten van ovicapri-
den op P14 aangetoond (en ook bijvoorbeeld te Zijpe-Kein-
smerbrug; Van Heeringen & Theunissen 2001b, 299). Het 
veel geringere gewicht van schapen en geiten verhinderde 
dat hun prenten zo diep ingedrukt konden worden, dat zij 
op het sporenvlak nog te zien zouden zijn.
De staaksporen kunnen ook wijzen op een tijdelijke omhei-
ning voor bijvoorbeeld een groentetuintje. Een andere mo-
gelijkheid, één die goed te rijmen is met een verspreidings-
patroon waar geen ‘lijn’ in zit, is dat het de sporen zijn van 
zogenaamde ruiters; losse staken waaraan het gewas werd 
gehangen om te drogen (suggestie P. van der Kroft).
Datering: De staaksporen zijn te dateren in de periode EGK-
KB, en zijn waarschijnlijk ouder dan ca. 3750 BP (2200 cal 
BC).

Overige kleine ingravingen
Figuur 22.9 toont in wp. 87-1 en -4 ook veel rechthoekige, 
driehoekige of vierkante sporen. De meeste zijn klein, met 
een diameter van 5-15 cm, maar incidenteel zijn ook gro-
tere insteken opgemerkt tot ca. 35 cm, vooral in de oever-
zone. Zij tekenden zich in het dekzandvlak scherp af en wa-
ren gevuld met grijs zand, en in de oeverzone vaak met hu-
meus zand. Hun diepte was zelden meer dan 15 cm, en 
meestal maar 5 cm of minder. Mogelijk zijn deze sporen 
ontstaan bij prehistorische grondbewerkingen, of bij het 
uittrekken van staken en palen. Zij zijn op grond van hun 
vulling en scherpe contouren waarschijnlijk overwegend 
laatneolithisch. De grotere insteken, in de oeverzone (zie 
fig. 22.5), zijn afgedekt door de Ero2. Vermoedelijk dateren 
zij tussen 3750 en 3600 BP (ca. 2200-1950 cal BC).

Staken
Vijf aangepunte houten staken (sp. 83-2135 t/m -2139) met 
een diameter van 3-5 cm kwamen onder de DG2 aan het 
licht in de top van de OAL (Gehasse 1995, 108, tab. 6.23). 
Zij bevonden zich op ca. 3,30 m -NAP in een verdiept ge-
deelte in wp. 83-1 van slechts 1 x 4 m (zie fig. 22.4). Vier 
ervan vormden over ca. 1,5 m een noordnoordwest-zuid-
zuidoost gericht rijtje. Op ca. 70 cm afstand stond een vijf-
de staak, mogelijk onderdeel van een tweede, evenwijdig 
rijtje. De staken waren nog 6,5-35,5 cm lang. De twee zui-
delijkste waren gemaakt van hazelaar, de overige van els. 
Het lijkt om onderdelen van dezelfde structuur te gaan. Het 
verdere verloop is onbekend; de directe omgeving is niet zo 
diep onderzocht.
Functie: Gehasse (ibidem, 108) dacht aan bevestigingssta-
ken voor fuiken.
Datering: Een TRB-datering is nog te overwegen, een date-
ring in SW niet. Deze staken zaten waarschijnlijk niet diep 
genoeg om bewaard gebleven SW-hout te kunnen zijn. In 
beide gevallen, TRB of SW, valt een duiding als fuikstaken 
af vanwege de veel lagere waterstanden in die perioden. Een 
datering laat in het Laat-Neolithicum is het meest waar-
schijnlijk.

Houtskoolconcentraties en haarden
De wat ‘lossere’ houtskoolconcentraties die op figuur 22.5 
met een symbool zijn aangegeven, opgemerkt in DG2-ni-
veaus, zijn waarschijnlijk van kapotgelopen haarden afkom-
stig. Ik laat deze verder onbesproken.3 Als zekere haarden 
zijn min of meer ovale of ronde, dichte houtskoolconcentra-
ties aangemerkt, die steeds geassocieerd zijn met asplekken, 
verbrande leem (dat wil zeggen: kleiige detritusgyttja), en/of 
verbrand bot of andere vondsten (zie fig. 22.10).

Fig. 22.9 – Staaksporen en kleine ingravingen in wp. 87-1 en -4.
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0 50m

kleine ingraving

staakspoor

3 Op erosievlakken aangetroffen houtskoolconcentraties zullen uit ver-
spoelde houtskool bestaan hebben en zijn op fig. 22.5 niet aangegeven.
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– Haard 1 (sp. 84-7339): Deze rond-ovale, dichte concen-
tratie houtskool lag in de zuidelijke oeverzone op 2,84 m 
-NAP in een licht zandig niveau in de DG2. De door-
snede bedroeg 50-60 cm. Vergeleken met de overige 
haarden is dat klein. Bovendien is geen as of verbrand 
sediment opgemerkt. Daarom is hier waarschijnlijk al-
leen de onderkant van een schotelvormig verdiepte haard 
bewaard gebleven. Tussen het houtskool zijn gecalcineer-
de visbotjes gevonden, waaronder enkele wervels van 
paling, brasem en karperachtigen (Gehasse 1995, 110).4 
Houtskool (els) uit dit grondspoor is 14C-gedateerd op 
3860±80 BP (UtC-2510), (vermoedelijk) in Vroeg-KB.

– Haard 2 (sp. 86-178): In het westprofiel van wp. 86-2 
was deze haard over 70 cm zichtbaar als een maximaal 4 
cm dikke, schotelvormig verdiepte, gelige aslaag (poeder-
achtig) met eronder een 0,5 cm dik koolzwart laagje. De 
haard lag op Ero1. In het aangrenzende vlak tekende de 
haard zich op 2,87 m -NAP incompleet af als een maxi-
maal 15 cm breed, wat kartelig gelig cirkelsegment met 
een zwarte rand. De maximale diameter zal groter ge-
weest zijn dan 70 cm.

– Haard 3 (sp. 84-7141): In wp. 84-5 lag in een van de uit-
stekende metervakken een haard die uit twee gele asplek-
ken met veel houtskool bestond. Deze was aangelegd op 
zandige DG2 of op de Ero1 erboven. In de directe nabij-
heid lagen natuursteen, verbrand en onverbrand vuur-
steen, bot en een scherf (die ik niet heb kunnen terug-
vinden). Buiten het metervak is deze haard niet onder-

zocht. De diepteligging is onbekend en profielinformatie 
ontbreekt.

– Haard 4 (sp. 87-z.n., zie fig. I.6): Deze haard aan de noord-
flank nabij de oeverzone is in het westprofiel van wp. 87-3 
opgemerkt. Het betrof een schotelvormig verdiepte, ca. 
2 cm dikke, gelige aslaag op een koolzwarte laag. De 
lengte in het profiel bedroeg ca. 45 cm, wat waarschijn-
lijk niet de maximale diameter van deze haard was. De 
haard bevond zich op ca. 2,95 m -NAP op een gyttjani-
veau in de DG2, stratigrafisch direct boven Ero1.

– Haard 5 (sp. 90-142, fig. 22.11 en zie fig. I.7): Deze haard 
bevond zich aan de zuidflank, nabij de oeverzone. Hij 
lag op 2,98 m -NAP onder de bouwvoor boven Ero1. De 
haard bestond uit een oranjerood-verbrande vlek met 
gelige as. De verbrande vlek, die in tegenstelling tot de 
as niet poederachtig, maar brokkelig was, bestond ver-
moedelijk uit gebakken licht-kleiige detritusgyttja. Dit 
impliceert dat de haard niet direct op de Ero1 is aange-
legd, maar op een heel dun laagje DG2 daarboven. De 
haard had een diameter van ca. 80-85 cm en een dikte 
van ca. 1-2 cm. In en om de haard is veel houtskool aan-
getroffen. Een monster leverde els, wilg en wat eik op 
(Gehasse 1995, 109). De schimmels in het houtskool 
duidden op sprokkelhout of hout uit voorraad. Het houts-
kool (vooral van els, in mindere mate van wilg) was ver-
kleurd, wat op zeer sterke verhitting wijst. Verder lagen 
in en rond de haard enkele tientallen schubben en gecal-
cineerde visbotjes, onder andere van baars en karper-
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Fig. 22.10 – Overzicht van laatneolithische haarden.

4 Gehasse (1995, 109) noemde als contemporaine haarden sp. 90-142 
(haard 5), sp. 84-7340 (haard 6), sp. 84-7443 (moet zijn sp. 84-
7343; volgens mij een WKD2-haard) en sp. 84-7263. Dit laatste 

nummer is een vergissing. Het is een laagaanduiding voor een DG2-
niveau. Haard 1 was de enige die in grondlaag 84-7263 lag. Ik ga er 
dus van uit dat de genoemde visbotjes in haard 1 gevonden zijn.
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achtigen (ibidem, 109, tab. 6.24). In de haard zijn ook 
enkele splinters vuursteen, natuursteen en een paar ver-
brande hazelnootdoppen gevonden. Bij de rand lagen 
twee scherven van potbeker 92. Houtskool (els en haze-
laar), afkomstig uit deze haard, heeft een 14C-datering 
opgeleverd van 3710±60 BP (UtC-2513). Hiermee zijn 
behalve een datering voor haard 5 (die goed te rijmen is 
met de potbekerscherven) ook sluitdateringen voor de 
Akkerlaag en Ero1 verkregen.

– Haard 6 (sp. 84-7340, fig. 22.12): Ook deze haard lag in 
de zuidelijke oeverzone, op 2,85 m -NAP, in een gyttja-
niveau van de DG2. Aan de oostzijde was dit oorspron-
kelijk waarschijnlijk ovaalronde spoor verstoord als ge-
volg van het verdiepen van de meest oostelijke vakken 
van wp. 83-1. Het resterende deel was ca. 85 x 45 cm en 
bestond uit houtskool met in het centrum een geel-oran-
je vlek; waarschijnlijk as en/of verbrande detritusgyttja.5 
Hierin lagen rode oker en verbrande, niet nader te deter-
mineren zoogdierresten (Gehasse 1995, 110). Ook deze 
haard was vermoedelijk schotelvormig verdiept. Naast 
de haard is een verweerd (onverbrand?) fragment van 
een varkenskaak aangetroffen.

Verschijningsvorm: Het betreft steeds oppervlaktehaarden. 
De complete haarden hebben een standaard verschijnings-
vorm: een ovaalronde plek met een doorsnede van een klei-
ne meter. Kenmerkend is de ligging in een uitholling. Ook 
de regelmatige aanwezigheid van een koolzwarte laag onder 
verbrande klei en as is opvallend. Van haard 5, zonder kool-
zwarte laag of schotelvormige verdieping, kan het beeld ver-
tekend zijn als gevolg van aantasting door betreding.
De steeds zo zorgvuldig ogende uithollingen lijken mij geen 
mensenwerk, maar het natuurlijke gevolg van extra vocht-
verlies en uiteindelijk verbranding van de detritusgyttja di-
rect onder het centrale deel van het vuur, waar de hitte het 
grootst zal zijn geweest. Het koolzwarte niveau onder de as 
of onder de verbrande klei, zonder houtskoolbrokken, lijkt 
door de hitte verschroeide detritusgyttja te zijn. Dan zegt 
de aanwezigheid van een uitholling dus alleen iets over het 
sediment waarop de haard is aangelegd, en niets over een 
aanlegtechniek. Experimenteel onderzoek kan nader uit-
sluitsel geven.
Functie: De haarden zijn aangelegd op tijdelijk drooggeval-
len sediment. De haarden 1 en 5 kunnen in verband ge-
bracht worden met visverwerking of visconsumptie. Bij 
haard 5 zijn ook hazelnoten gegeten. Rondom haard 6 zijn 
huiden bewerkt (rode oker) en is vlees verwerkt of gegeten. 
Naar het zich laat aanzien, zijn alle haarden eenmalig ge-
bruikt (haard 3 mogelijk uitgezonderd), en binnen korte tijd 
afgedekt door verdere sedimentatie van DG2.
Datering: Haard 1 is het oudst en dateert uit Vroeg-KB. 
Haarden 2, 4 en 5 zijn kort na het ontstaan van Ero1, na 
3750 BP, aangelegd. Haarden 3 en 6 zijn niet betrouwbaar 
nader te dateren.

0 50cm

houtskool

vuursteen

aardewerk
steen

Fig. 22.11 – Haard 5, met een kooksteenconcentratie ten westen ervan.

0 50cm

Fig. 22.12 – Haard 6.

5 Ik ben hier uitgegaan van de informatie op de vlaktekening. Volgens 
de spoorbeschrijving in het protocolboek daarentegen zou in dit spoor 
geen as aangetroffen zijn.
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Concentratie kookstenen
Direct onder de bouwvoor, op 3,01 m -NAP, lag in de DG2 
een ondiep kuiltje (sp. 90-144; fig. 22.11) met een diameter 
van ca. 20 cm. Hierin bevond zich een tiental deels gebar-
sten stenen (vooral granieten, en ook enkele vuurstenen en 
kwartsieten), met wat steengruis en wat houtskool.
Functie: Het is mogelijk dat deze concentratie niets meer is 
geweest dan een ondiep kuiltje met een voorraadje kookste-
nen, klaargelegd voor (her-) gebruik. Maar het zou ook het 
diepste deel van een stoofkuil kunnen zijn geweest (verge-
lijk paragraaf 23.4). In dat geval moet rekening gehouden 
worden met een oorspronkelijke kuildiepte van misschien 
wel 40 cm of meer.
Datering: Indien het een ondiep spoor zou betreffen, is een 
datering omstreeks 3750/3700 BP aannemelijk, vanwege 
de ligging in de DG2 op min of meer dezelfde diepte als de 
vlakbij uitwiggende Ero1. Een directe relatie met haard 5, 
die ca 2 m oostelijker lag, is mogelijk.
Als dit echter het diepste deel van een stoofkuil betrof, is 
een toewijzing aan Laat-KB niet vanzelfsprekend. Een da-
tering in de Vroege Bronstijd (WKD3), waarin dit type 
sporen voor P14 is aangetoond, zou dan meer voor de hand 
liggen. In dat geval moet de detritusgyttja tussen de stenen 
geen DG2 maar DG3 geweest zijn.

Grote kuilen
– Kuil 1 (sp. 84-7107): Dit was een afgerond-vierkant spoor 

van ca. 90 x 80 cm, opgevuld met detritusgyttja. De kuil 
was op 2,90 m -NAP zichtbaar in het dekzand onder de 
DG2. Verdere gegevens ontbreken.

– Kuil 2 (sp. 89-155): De ovale verkleuring van ca. 1,40 x 
1,00 m, met een scherpe contour, kwam direct onder de 
bouwvoor op 2,62 m -NAP in het dekzand aan het licht. 
Het diepste punt bevond zich op 3,08 m -NAP. De vul-

ling van de komvormige kuil bestond uit een afwisseling 
van grijze, donkergrijze en gele zandlagen. Hieruit zijn 
22 scherven afkomstig (43 g) die, voor zover dateerbaar, 
laatneolithisch zijn; onder meer scherven van EGK-be-
ker 25, KB-beker 138 en mogelijke KB-beker 209.

– Kuil 3 (sp. 90-57; fig. 22.14): Deze ovale kuil met een dia-
meter van ca. 1,80 x 1,60 m tekende zich direct onder de 
bouwvoor op 2,74 m -NAP scherp af in het dekzand. Hij 
werd aan de zuidzijde door een drainagesleuf doorsne-
den en oversneed zelf een SW-paalspoor (sp. 90-58). De 
oorspronkelijke omvang zal ca. 240 x 170 cm geweest 
zijn. De kuil was komvormig verdiept tot 3,17 m -NAP. 
De vulling bestond uit verschillende lichtere en donkere 
zandlagen en soms humeuze zandlagen, met witte zand-
vlekken en witte spoelzandlaagjes. De kuil bevatte veel 
houtskool (met schimmelsporen, dus voorraad- of sprok-
kelhout) van eik, els en wilg, naast verkoolde gerstekor-
rels, verkoolde en onverkoolde hazelnootdoppen, onver-
koolde plantaardige vezels (boomschors), verschillende 
onverkoolde zaden, verbrand en onverbrand vuursteen, 
natuursteen en verbrande klei (Gehasse 1995, 104-105). 
In de kuilvulling zijn voorts 22 scherven (82 g) aange-
troffen. Afgezien van een scherf van mogelijke potbeker 
137 zijn deze niet te determineren.

– Kuil 4 (sp. 90-123; fig. 22.15): Deze grillig-rechthoekige 
kuil van ca. 140 x 110 cm, met een duidelijke insteek, 
kwam op 3,09 m -NAP onder afgespoeld akkerzand/Ero1 
te voorschijn. Hij was komvormig ingegraven in het dek-
zand, tot ca. 3,50 m -NAP. Van onder naar boven be-
stond de vulling uit beige zand met fijne donkerbruine 
humusbandjes, een zeer humeus, detritusgyttja-achtige 
laag, gevlekt beigebruin en wit zand, wit zand, witgrijs-
gevlekt zand, en grijsbruin humeus zand met witte zand-
vlekken. De vulling bevatte als nederzettingsruis wat 
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Fig. 22.13 – Overzicht van laatneolithische kuilen.
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houtskool, vuursteen, enkele keien (graniet) en 41 scher-
ven (64 g). Hiervan zullen 12 stuks vanwege plantaar-
dige magering tot SW/Pre-Drouwen behoren. De ove-
rige scherven zijn niet nader te determineren.

– Kuil 5 (sp. 90-145/146; fig. 22.16): Dit grondspoor was in 
het dekzand onder Ero2 op 2,93 m -NAP zichtbaar als 
een ovale, scherp begrensde vlek van 2,70 x 1,60 m. Het 
betrof een nog 75 cm diepe, komvormige kuil. Van on-
der naar boven was deze opgevuld met lichtgeel en grijs 
zand, afgewisseld met zeer donkere, humeuze sliklenzen, 
witte zandlenzen (spoelzand), donkergrijs zand, zandige 
detritusgyttja, een witte spoellens, niet-zandige detritus-
gyttja en kleiige detritusgyttja. Deze kuil werd oversne-
den door eergetouwkrassen en door runderhoefindruk-
ken gevuld met Ero2. De kuil bevatte naast onder meer 
(mogelijk recente) onverbrande onkruidzaden ook een 
verweerd sprongbeen van edelhert (of mogelijk toch een 

geweifragment; vergelijk Gehasse 1995, 104 en tab. 
6.18), en 68 scherven (389 g). Vermoedelijk zijn de mees-
te hiervan in SW/Pre-Drouwen te dateren.6

– Kuil 6 (sp. 90-75): Op ca. 2,75 m -NAP waren op het 
dekzandvlak verkleuringen te zien die deel uitmaakten 
van kuil 6. Erboven lagen kleine restanten van de Ero1. 
De omvang van deze kuil, ca. 180 x 110 cm, is geschat op 
basis van de dwarsdoorsneden, waarin de insteek goed 
te zien was; in het vlak viel dit niet goed te beoordelen. 
De kuil reikte nog tot een diepte van ca. 40-54 cm. De 
vulling bestond uit licht- en donkergrijs zand, soms met 
donkerhumeuze fijne laagjes en incidenteel met een wit 
(uitgewassen) zandbandje. Hoger in de kuil was de vulling 
sterk humeus. De kuil heeft een niet te determineren, 
zeer verweerd botfragment opgeleverd, naast 29 scherven 
(142 g), die vermoedelijk deels uit SW/Pre-Drouwen 
stammen en deels niet toewijsbaar zijn.
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Fig. 22.14 – Kuil 3.

Fig. 22.15 – Kuil 4. Fig. 22.16 – Kuil 5.

6 Ondanks de diepte van deze kuil, waardoor plantaardig gemagerd 
aardewerk (in deze context te beschouwen als nederzettingsruis) een 
redelijke overlevingskans zou moeten hebben, is in slechts drie van de 
scherven plantaardige magering opgemerkt. Daarom vermoed ik dat 

reeds in het Laat-Neolithicum het SW- en Pre-Drouwener aardewerk, 
dat aanvankelijk nog dicht onder het oppervlak lag en later als opspit 
in kuilen terecht kwam, al flink van vorst in de grond te lijden had ge-
had; zie noot 30 bij paragraaf 5.3.
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– Kuil 7 (sp. 89-114): Een kuil van ca. 175 x 90 cm tekende 
zich op 2,70 m -NAP direct onder de bouwvoor scherp 
af in een restant van de Akkerlaag. De vulling van de 
nog 38 cm diepe, komvormige ingraving bestond behalve 
uit brokken geel en bruin zand, uit detritusgyttja (DG2) 
en uit een nazakking van Cardiumgyttja. Uit de vulling 
zijn vijf scherfjes (23 g) afkomstig. Afgezien van een ze-
ker laatneolithische scherf van mogelijke klokbeker 234 
zijn deze niet nader aan een periode toewijsbaar.

– Kuil 8 (sp. 89-146): Een ovale kuil met een scherpe in-
steek van ca. 80 x 70 cm werd op 2,73 m -NAP meteen 
onder de bouwvoor in het dekzandvlak zichtbaar. Ook 
deze nog 36 cm diepe, komvormige kuil had een vulling 
van detritusgyttja op grijs en venig bruin zand, en een 
nazakking van Cardiumgyttja.

Functie: Gehasse (1995, 104) interpreteerde kuil 3 als een 
kuil waarin vooral haardafval is gedumpt, omdat deze zo-
veel houtskool zou bevatten. Ik geloof niet zo in laatneoli-
thische kuilen die speciaal gegraven zijn als afvalkuilen 
(hetgeen Gehasse overigens niet beweerde; zie ook Drenth, 
Brinkkemper & Lauwerier 2008, 157). Tenzij er ook zeer 
veel geheel vergaan afval in gelegen zou hebben, waren de 
hier genoemde kuilen wel erg groot voor het weinige mate-
riaal dat erin is aangetroffen. Ik beschouw de vondsten uit 
de vullingen als nederzettingsruis dat er toevallig in terecht-
gekomen is.
Voor deze vrij diepe kuilen is misschien te denken aan een 
korter of langer gebruik als waterkuil (drenkkuil) voor vee. 
Deze interpretatie is te rijmen met de toenmalige gemid-
delde waterstand en is ook ingegeven door de aanwezigheid 
van runderen (runderhoefindrukken) op P14 en door voor-
beelden elders.7 Een reden om incidenteel een waterkuil 
aan te leggen zou kunnen zijn dat men het vee wilde weren 
uit de rivier, bijvoorbeeld in geval van gelijktijdige vis-
vangst, of een riskante, erg steile, glibberige oever. Gelet op 
de spoellenzen en humusbandjes lijken kuilen 3-6 langer 
open gelegen te hebben dan kuilen 1, 2, 7 en 8.
Datering: Al deze kuilen zijn vanwege hun scherpe contou-
ren, zowel in het vlak als in de coupes, niet ouder dan EGK. 
Het in de kuilen aangetroffen aardewerk geeft geen uitsluit-
sel over hun datering.
– Kuil 1 zal gezien de diepteligging ouder zijn dan 3750 

BP (ca. 2200 cal BC; het ontstaan van Ero1).
– Kuil 2 kan ouder dan Ero1 en de akker zijn, maar het is 

niet uit te sluiten dat deze door Ero1 heen is gegraven en 
dan zou deze kuil jonger dan ca. 3750 BP kunnen zijn.

– Kuil 3 kan ten tijde van de akker aangelegd, of jonger 
dan de akker zijn. Het is mogelijk dat hij jonger is dan 
Ero1. Zou het verkoolde graan SW-nederzettingsruis 
zijn, dan kan kuil 3 eventueel ook ouder dan de laatneo-
lithische akker zijn.

– Kuilen 4 en 6 zijn vanwege de ligging onder Ero1 ouder 
dan ca. 3750 BP.

– Kuil 5 is vanwege de oversnijdende ploegpatronen in elk 
geval ouder dan een latere fase van de akker. Dit spoor 
zal vanwege de verschillende vullingen met detritusgyttja 
jonger zijn dan het begin van de DG2 (ca. 4050 BP; ca. 
2550 cal BC).

– Kuilen 7 en 8 bezaten blijkbaar een DG2-vulling die nog 
zo weinig gecomprimeerd was, dat Cardiumgyttja na kon 
zakken. Vanwege de geringe compressie zijn zij aan Laat-
KB toegekend, maar een WKD-datering is ook mogelijk.

Hoefindrukken en mogelijke voetindrukken
In de grensvlakken tussen verschillende grondlagen zijn re-
gelmatig de hoefindrukken van runderen opgemerkt. Gril-
lig verlopende laagbegrenzingen met neerwaartse uitstul-
pingen die in de profielen zichtbaar waren (zie bijlage I), 
zijn eveneens beschouwd als aanwijzingen voor vertrapping 
door vee. De locaties van de runderhoefindrukken en de 
aanwijzingen voor vertrapping in de profielen zijn aangege-
ven op figuren 22.4-5. Op figuur 22.5 zijn ook de prenten 
opgenomen waarvan onduidelijk is of zij ouder of jonger dan 
Ero1 zijn.
– De waarschijnlijk oudste laatneolithische aanwijzingen 

voor vertrapping zijn ver in het westen (in wp. 89-2) in 
het profiel opgemerkt. Hier was hoger op de helling een 
niveau met spoelzand aan de basis van de DG2 vertrapt, 
en lager op de helling het onderste traject van de DG2 
(de zandige detritusgyttja en de niet-zandige DG2 erbo-
ven). De diepste aanwijzingen zijn aangetroffen op ca. 
3,30 m -NAP. In het vlak correspondeerden de genoemde 
vertrappingssporen met runderhoefindrukken die gevuld 
waren met wit spoelzand en met detritusgyttja.

 Zuidelijker, in het vlak onder de Ero1 in wp. 84-16 en 
wp. 86-1 t/m -3, waren in en nabij het oudste westelijke 
greppelsysteem (onder Ero1, het humeuze zand) vele 
met wit zand gevulde prenten aanwezig (zie fig. 18.3). In 
een enkel geval (in wp. 86-1) betrof het de hoefindruk-
ken van kleinere evenhoevigen. Ik neem aan dat hier on-
der de Ero1 ooit DG2 gelegen heeft, met daarin dunne 
lenzen afgespoeld zand. Dat zou de witte vulling van de 
eerder genoemde indrukken kunnen verklaren. In het-
zelfde vlak waren ook prenten met een vulling van hu-
meus zand aanwezig. Zij zijn hetzij vanuit die later weg-
gespoelde DG2, hetzij vanuit de bovenliggende Ero1 
ingetrapt. De met detritusgyttja gevulde hoefindrukken 
in de top van de Ero1 zijn zeker jonger.

– In het zuidwesten (wp. 84-1 t/m -5; zie fig. 22.17), waar 
vertrapping vanuit verschillende DG2-niveaus is gecon-
stateerd tot een maximale diepte van ca. 3,20 m -NAP, 
is de vertrapping vermoedelijk ouder dan Ero1.

7 Kuilen met vergelijkbare dimensies zijn zeer talrijk op de EGK4-vind-
plaats te Zijpe-Keinsmerbrug. Deze vindplaats is als een veeweiders-
kampement geïnterpreteerd en de kuilen zijn als waterkuilen opgevat 
(Van Ginkel & Hogestijn 1997, 92, fig. 55; Van Heeringen & Theu-
nissen 2001a, 132; 2001b, 302, fig. 31.9-10). Ook op bijvoorbeeld de 
EGK4-vindplaats Mienakker en te Kolhorn zijn zulke kuilen als op-
vangkuil voor regenwater, (mogelijke) drenkkuil of als ‘welput’ be-

schouwd. Op alle genoemde vindplaatsen komen runderhoefindrukken 
voor, die in het geval van Kolhorn bovendien duidelijk op de ‘welput’ 
gericht zijn (Van Ginkel & Hogestijn 1997, 100; Van Heeringen & 
Theunissen 2001b, 46, 178; Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 
2008, 158). Vanzelfsprekend is de behoefte aan waterkuilen in het 
Noord-Hollandse kustlandschap veel groter dan op P14. In de Vecht 
was altijd zoet water voorhanden.
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– Runderhoefindrukken gevuld met detritusgyttja waren 
aan de noordflank (wp. 89-8) en de zuidflank (wp. 90-4 
en -5) nabij de diepste uitschieters van eergetouwkras-
sen ingetrapt in de OAL. Mogelijk waren het de prenten 
van het eergetouwspan. Aan de noordflank (in wp. 87-
4) was in de profielen goed te zien dat vertrapping plaats 
heeft gehad vanuit drie verschillende DG2-niveaus. Al 
die niveaus lagen onder Ero1. De diepste aanwijzingen 
voor vertrapping waren hier rond 3,50 m -NAP te vin-
den.

– Van kort na het ontstaan van Ero1 dateren de met het 
witte zand van Ero1 gevulde prenten in de noordooste-
lijke oever (in wp. 87-7; fig. 22.18). Die zijn tot ca. 4,00 
m -NAP aangetroffen, in het vlak direct onder de Ero1. 
Jonger zijn de sporen van vertrapping in de Ero1 zelf, 
vanuit een DG2-laag er direct boven.

– Voor de vertrappingssporen in de zuidoostelijke oever-
zone (wp. 89-17), vanuit de DG2 in de Unio II, is niet 
goed te bepalen of deze ouder of jonger dan Ero1 zijn, al 
is het hogere deel van de DG2 hier op grond van de pol-
len- en macrospectra die brakwaterindicatoren tonen, 
zeker relatief jong en van na ca. 3650 BP (ca. 2000 cal 
BC). Aanwijzingen voor vertrapping zijn tot ca. 4,50 m 
-NAP aangetroffen.

De hoefindrukken her en der op P14 bewijzen de aanwezig-
heid van runderen, zowel vóór ca. 3750 BP (ca. 2200 cal 
BC; het ontstaan van Ero1) als erna, en ten minste inciden-
teel de aanwezigheid van kleinvee. Zij maken waarschijnlijk 
dat de kruin regelmatig als weide heeft gediend. De diepste 
sporen van vertrapping, tot wel anderhalve meter onder het 
gemiddelde waterpeil, kunnen wijzen op lage (zomer-) wa-
terstanden en op runderen die in de rivier verkoeling zoch-
ten.

Bijzondere vermelding verdienen drie langwerpige, met wit-
roze zand gevulde indrukken opgemerkt in de Ero1, nabij 
het jongste westelijke greppelsysteem, en omringd door 
runderhoefindrukken uit dezelfde periode (zie fig. 18.7). 
Het zouden menselijke voetindrukken kunnen zijn, maar 
zij zijn minder duidelijk dan P14’s voetindrukken uit de 
Vroege Bronstijd (zie paragraaf 23.4).

Verspreiding van de grondsporen
De laatneolithische grondsporen zijn vanaf de oever van de 
Vecht tot in het westen van P14 te vinden (zie fig. 22.4-5). 
Het verspreidingsbeeld is zeer incompleet door latere ero-
sie. Voor de periode na ca. 3750 BP is dit nog sterker het 
geval dan voor de periode ervoor. De afwezigheid van eer-
getouwkrassen op de hoogste delen, en het ontbreken van 
haardjes, runderhoefindrukken en andere ondiepe grond-
sporen op de kruin is hierop terug te voeren. Dergelijke on-
diepe sporen zijn wel aangetroffen in de omringende DG2, 

Fig. 22.17 – Hoefindruk in wp. 84-5.

0 50cm

Fig. 22.18 – Hoefindrukken in wp. 87-7.
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al is te verwachten dat de meeste haardjes en andere sporen 
die ooit in de drooggevallen DG2 aangelegd zijn, door ero-
sie verdwenen zijn.
Sommige spoorcategorieën clustereren: de graven in een 
grafveld bij de rivier; de akkersporen op het hogere deel van 
P14, het westelijke greppelsysteem in een wat lager gelegen 
deel tussen de kruin op P14 en de verdere voortzetting van 
de zandrug westelijk van de kavel.

Als er in deze periode op P14 huizen gestaan zouden heb-
ben, dan hadden de paalsporen ervan teruggevonden moe-
ten zijn, net zoals die van de SW/Pre-Drouwener huisplat-
tegronden. De weinige verspreid aangetroffen paalsporen 
zullen geen onderdeel uitgemaakt hebben van huizen.
Het ligt voor de hand dat het zwaartepunt van de laatneoli-
thische bewoning, met huizen, jongere grafvelden en meer 
akkers, hoog en droog op de zandrug ten westen van P14 
gelegen heeft (zie paragraaf 22.6).

22.5 Vondsten

De vondsten bestaan grotendeels uit secundair afval. Al-
leen de al genoemde, zeer kleine minderheid die ruimtelijk 
geassocieerd is met haarden, is als niet of nauwelijks ver-
plaatst, primair afval te beschouwen.

Aardewerk
Voor de verschillende aspecten van het aardewerk van P14 
uit EGK en KB zie hoofdstukken 8-9.
Op P14 zijn alle versierde EGK-bekertypen herkend, zij het 
in sterk uiteenlopende aantallen (299 scherven van 63 pot-
eenheden; daarnaast 51 scherven van 40 bekers die ook fijne 
KB-waar zouden kunnen zijn, zonder de mogelijke scher-
ven van type 2IIa mee te rekenen). Ook grove waar is aan-
wezig, met late golfbandpotten, een mogelijke vingertoppot 
en EGK-bekerpotten (74 scherven van 17 zekere EGK-pot-
ten, en 25 scherven van 17 mogelijke EGK-potten).
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Fig. 22.19 – Verspreiding van het zekere EGK-aardewerk (fijne en grove waar).
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Veel scherven konden niet met zekerheid aan een specifiek 
type toegewezen worden. Van slechts twee aangetroffen be-
kers (bekers 1-2) staat vast dat zij behoren tot een type dat 
al in EGK1 heeft bestaan. Het probleem is dat de typen die 
al vroeg voor kunnen komen een lange looptijd hebben ge-
had, en dat alle typen ook nog in de jongste EGK-fase voor-
kwamen. Zeker vroege fijne of grove waar is er niet. Wel is 
veel EGK-aardewerk van P14 zeker laat, en op typologische 
gronden in EGK3-4 te plaatsen. Het is goed mogelijk dat al 
het EGK-aardewerk van P14 niet ouder is dan EGK4 en 
van na ca. 4050 BP (ca. 2550 cal BC) dateert.
Het KB-aardewerk van P14 is voor ons land de grootste 
KB-vondstgroep die tot nog toe gepubliceerd is, en omvat 
zowel vroege als late bekertypen (651 scherven van 198 be-
kers, inclusief enkele scherven die mogelijk van EGK-type 
2IIa afkomstig zijn, en exclusief nog eens 63 scherven van 
42 bekers die eventueel fijne EGK-waar zouden kunnen 
zijn). Ook de grove waar is ruim vertegenwoordigd, met 

mogelijke zonepotbekers (3 scherven van 3 potten) en alle 
bekende potbekertypen en latere varianten (potbekerderi-
vaten; 782 scherven van 105 potten; exclusief 125 scherven 
van 63 mogelijke potbekers). Voor de KB-periode zijn geen 
typologische hiaten aanwezig.
Op grond van het aardewerk is ononderbroken bewoning/
gebruik van P14 vanaf EGK4 tot het einde van KB (en daar-
na) aannemelijk.

Voor EGK en KB worden in ons land verschillende ‘regio-
nale’ groepen verondersteld. Tot welke EGK- of KB-groep 
de gemeenschap op P14 (en het Noordoostpoldergebied) 
heeft behoord, is op basis van het aardewerk of andere ge-
gevens niet te bepalen.

Verspreiding van het aardewerk
Figuren 22.19-21 tonen de verspreiding van al het zekere 
EGK-aardewerk, al het zekere KB-aardewerk, en het geza-
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Fig. 22.20 – Verspreiding van het zekere KB-aardewerk (klokbekers en potbekers).
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menlijke laatneolithische aardewerk (inclusief de scherven 
die niet aan hetzij EGK, hetzij KB toe te schrijven zijn).
Bij het vergelijken van de verspreidingspatronen (en scherf-
dichtheden) van EGK en KB moet bedacht worden dat het 
EGK-aardewerk ten opzichte van het KB-aardewerk onder-
vertegenwoordigd zal zijn. Dat is niet alleen terug te voeren 
op langere blootstelling aan verweringsprocessen en erosie, 
maar ook op de slechtere herkenbaarheid vanwege een gro-
ter aandeel onversierd aardewerk en onversierde potgedeel-
ten. Bovendien kan de depositieperiode van EGK-aarde-
werk aanmerkelijk korter geweest zijn, omdat de EGK-be-
woning zich vermoedelijk beperkt heeft tot EGK4, terwijl 
P14 gedurende geheel KB werd gebruikt.
Bij KB speelt dit probleem van ondervertegenwoordiging 
over het algemeen veel minder. De overgrote meerderheid 
van de potten was geheel of grotendeels versierd, wat bete-
kent dat er maar weinig niet-determineerbare, onversierde 
scherven zijn. Het jongste KB is echter waarschijnlijk wel 

ondervertegenwoordigd. Het toenmalige loopvlak en de ni-
veaus direct eronder zijn immers bijna overal verdwenen 
(het betreft de late DG2-niveaus en de top van de Akker-
laag/Ero1, waarin niet meer geploegd is zodat materiaal so-
wieso minder gemakkelijk dieper de grond in kon komen).
De verspreidingspatronen van het EGK- en KB-aardewerk 
zijn desondanks onderling goed vergelijkbaar. Het grootste 
verschil betreft de uiteenlopende aantallen. Het patroon en 
de relatieve dichtheden wijken nauwelijks af van die van het 
SW/Pre-Drouwener aardewerk. De meeste van de eerder 
aangevoerde factoren die het verspreidingspatroon van het 
SW/Pre-Drouwen aardewerk hebben beïnvloed, zijn nu 
ook weer van toepassing (zie paragraaf 20.5). Wel of geen 
erosie van de OAL speelt nu echter een ondergeschikte rol, 
omdat deze laag voor het laatneolithische verspreidings-
beeld minder relevant is. De DG2 is dat wel. De DG2 is 
relatief vondstarm, ook waar deze troffelend en schavend in 
plaats van machinaal is onderzocht. Ik wijt dit vooral aan 
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Fig. 22.21 – Verspreiding van het zeker laatneolithische aardewerk.
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tussentijdse erosie (al kunnen hogere sedimentatiesnelheid 
en geringere depositie eveneens verklaringen zijn voor de 
schaarste aan vondsten in de DG2).
In het westen zijn maar weinig laatneolithische scherven 
gevonden. Zij bevonden zich vooral diep in de DG2, direct 
op het zand. Relatieve concentraties zijn gevonden in het 
zuidwesten, in wp. 84-2, en in het noordwesten, in wp. 89-
2, waar getroffeld is in plaats van machinaal verdiept en 
geschaafd. Die concentraties betreffen veelal scherven van 
hetzelfde potindividu (AOC-beker 58 in het noordwesten 
en potbeker 43 in het zuidwesten).
Vanaf wp. 89-18 oostwaarts nemen de scherfdichtheden toe. 
Het is lastig of niet te bewijzen dat in het oosten, nabij de 
rivier, de oorspronkelijke vondstconcentraties groter waren 
dan in het westen, vanwege de al eerder gesignaleerde pro-
blemen van onderlinge vergelijkbaarheid (zie paragraaf 20.5). 
Toch vermoed ik dat er bij de rivier wel degelijk sprake zal 
zijn geweest van een sterke concentratie van activiteiten. De 
beste aanwijzing daarvoor zie ik in het verspreidingsbeeld 
van potbekers (waarin gekookt werd, waarvoor water nodig 
was) dat nadrukkelijk een oostelijk zwaartepunt heeft (zie 
fig. 9.9). Dit valt nog meer in het oog als dit verspreidings-
beeld vergeleken wordt met dat van de late klokbekers (zie 
fig. 9.3).

Ik geloof in elk geval niet dat de aardewerkverspreiding het 
gevolg is van bemesting van de akker met nederzettings-
afval (zie paragraaf 22.5 en Gehasse 1995, 101). Een argu-
ment hiertegen is dat er vrij veel verspoeld aardewerk en 
overige vondsten gevonden zijn in de Cardiumdetritus, met 
name ter hoogte van het grafveld, waar aanwijzingen voor 
een akker juist ontbreken. Dit materiaal zal aanvankelijk in 
de oeverzone gelegen hebben, waarschijnlijk in de DG2, en 
niet in de akkerlaag. De laatneolithische haardjes (zowel ou-
der als jonger dan de Ero1) die niet door erosie waren ver-
dwenen, en merendeels in de oeverzone lagen, getuigen van 
buitenactiviteiten. Ik denk dat P14’s laatneolithische vond-
sten overwegend het afval zijn van dergelijke activiteiten.

Vuursteen
Het is te verwachten dat het vuursteen uit de niet-zandige 
DG2-niveaus voor het merendeel uit EGK en KB zal stam-
men. Dit materiaal wacht nog op uitwerking. Het laatneoli-
thische vuursteen uit de zandige DG2, Akkerlaag, Ero1, 
Ero2 en Cardiumdetritus is meestal niet betrouwbaar te 
scheiden van ouder of jonger materiaal. Integrale bewer-
king daarvan zal weinig opleveren. Het scannen op typolo-
gisch goed toewijsbare artefacten zou wel zinvol zijn en 
dient nog te gebeuren. Enkele werktuigen die in deze peri-
ode thuishoren en die tijdens het veldwerk opvielen, zijn 
een fragment van een Grand-Pressigny-dolk (vnr. 89-656) 
en de al eerder genoemde vuurstenen kling (mogelijke graf-

gift b, een pseudo-Grand-Pressigny-dolk).8 Transversale 
pijlsneden, die op P14 talrijk zijn en tot SW en TRB gere-
kend mogen worden, zijn waarschijnlijk in de loop van het 
Laat-Neolithicum A in onbruik geraakt. Zij komen in Vroeg-
EGK nog voor in een graf te Borger (in associatie met een 
strijdhamer van type B; zie Lanting 2007/08, 45). In Laat-
EGK is dit type afwezig, in elk geval in Noord-Holland 
(Peeters 2001), en waarschijnlijk ook elders.9 Onder de be-
studeerde pijlbewapeningen van P14 (Wilhelm 1996) be-
vinden zich andere typen die zeker laatneolithisch zijn (zie 
ook Lanting 2007/2008, 45):
– twee gesteelde, een- of tweezijdig geretoucheerde, lang-

werpige driehoeken (‘dennenboompje’). Dit type is ken-
merkend voor EGK en tot in EGK4 (geassocieerd met 
AOO-aardewerk) aangetoond;

– twee gelijkzijdige of licht-langwerpige driehoeken met 
oppervlakteretouche, rechte tot licht-convexe zijden, en 
een convexe basis die zo is opengewerkt, dat een schacht-
doorntje en weerhaken zijn ontstaan (‘driedoorn’). Dit 
type is vanaf EGK4 (in AOO-context) bekend en ook in 
KB gebruikelijk;

– zes gelijkzijdige of licht-langwerpige driehoeken met op-
pervlakteretouche, rechte tot licht-convexe zijden en een 
rechte basis. Deze komen (althans in onze streken) al-
leen in KB voor;

– tien of elf gelijkzijdige of licht-langwerpige driehoeken 
met oppervlakteretouche, rechte tot licht-convexe zijden 
en een concave basis. Dit is eveneens een type dat te on-
zent met KB geassocieerd mag worden.

Verder zijn enkele fragmenten van pijlspitsen aanwezig die 
tot de bovengenoemde typen zouden kunnen behoren. Las-
tig is de toewijzing van acht gelijkzijdige of licht-langwer-
pige driehoeken met oppervlakteretouche, rechte tot licht-
convexe zijden en een (licht) convexe basis. Zulke pijlpunten 
zijn niet alleen in KB-, maar ook in SW-context aangetrof-
fen, en niet van elkaar te onderscheiden.

Bewerkt hout
In situ aangetroffen bewerkt hout (staken) is hierboven al 
besproken. Voorts komen ook verspoelde, platliggende stuk-
ken hout voor, die soms bewerkt zijn (Gehasse 1995, 103-
104). Zij lagen in de oeverzone of in de geul:
– in de Cardiumdetritus (wp. 87-6) zijn twee elzenhouten 

staken gevonden, één van hazelaar, de ander van eiken-
hout. Beide waren aangepunt. De punt van de hazelaar-
staak was bovendien aangekoold, om hem harder en 
duurzamer te maken;

– in de Ero2 (wp. 87-1) en in de menglaag van Ero2, Car-
diumgyttja en Cardiumklei (in wp. 87-6) bevonden zich 
twee aangepunte staken, de één van elzenhout en de an-
der, met aangekoolde punt, van eikenhout.

8 De Grand-Pressigny-dolk zal geen grafgift geweest zijn omdat het een 
fragment betreft. Bovendien is deze ver van het grafveld gevonden; in 
de stort van wp. 89-4.

9  Dit alleen al maakt het onwaarschijnlijk dat de twee transversale pijl-
punten (of trapezia) en onder andere een 2Ia-beker uit een vernield 

grafveld te Fochtelo als een gesloten vondst beschouwd mogen worden 
(Lanting & Van der Waals 1976, fig. 23). Lanting (2007/08, 127) 
geloofde hier ook niet meer in. Hij gaf andere argumenten die aanne-
melijk maken dat deze pijlbewapeningen toevallig nabijgelegen mesoli-
thische werktuigen zijn (zie ook Drenth & Hogestijn z.j., noot 95).
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Mogelijk was dit bewerkte hout afkomstig van een omhei-
ning, oeverbeschoeiing, aanlegsteiger, droogrek, visweer, 
of net- of fuikbevestigingsconstructie (ibidem, 103). Deze 
staken kunnen uit het Laat-Neolithicum stammen, maar 
een datering in het begin van de Vroege Bronstijd (WKD1, 
WKD2, of vroeg WKD3) is ook een optie.

Artefacten van bot en gewei
Voor de uitgebreide beschrijvingen en tekeningen zie Ge-
hasse (1995, 238-244; fig. 35, 37). De meeste artefacten 
van bot en gewei die Gehasse aan de periode EGK-WKD2 
toeschreef, en ook de vijf voorwerpen uit de DG2 in wp. 
89-17 (laag E) waarvoor zij tevens een toewijzing aan SW 
mogelijk achtte, worden hieronder opgevoerd. Ook die laat-
ste categorie zal mijns inziens in hoofdzaak uit het Laat-
Neolithicum stammen. Dit is zeer waarschijnlijk voor drie 
van de objecten. Twee vishaken en een halffabrikaat van 
een spatel zijn namelijk niet verweerd, wat een extra aan-
wijzing voor een jongere datering vormt, naast de argu-
menten die ik gaf om het (onverbrande) botmateriaal uit 
laag E eerder als laatneolithisch dan als SW/Pre-Drouwen 
te bestempelen (zie paragraaf 20.5). Het verweerde moge-
lijke mes en een sterk verweerde vishaak uit laag E kunnen 
eveneens laatneolithisch zijn, al blijft een SW/Pre-Drou-
wener datering ook mogelijk.
Het betreft voorwerpen die met slechts één uitzondering 
(een priem uit de Akkerlaag) afkomstig zijn uit de oever-
zone (uit de DG2, Ero1, Ero2, Cardiumdetritus of de meng-
laag boven de Ero2). Dit betekent niet zozeer dat de meeste 
activiteiten nabij de rivier plaats vonden (al is daar veel voor 
te zeggen), maar dat de conserveringsomstandigheden al-
daar gunstiger waren dan op de kruin.

De artefacten zijn onverbrand. Hun conserveringstoestand 
loopt sterk uiteen; van niet tot sterk verweerd. In natte con-
texten kunnen gave artefacten relatief oud zijn, ook al zijn 
zij bijvoorbeeld uit de DG2 verspoeld en pas in tweede in-
stantie in de Cardiumdetritus terecht gekomen. Maar als 
zij uit zandige contexten afkomstig zijn, zullen alleen de 
jongste artefacten nog helemaal gaaf zijn. Daarom zijn de 
sterk tot licht verweerde voorwerpen uit de Ero2, een zan-
dige laag, aan het Laat-Neolithicum of eventueel nog aan 
WKD1 toe te schrijven, en de gave artefacten van bot en 
gewei uit deze laag aan WKD2 of vroeg WKD3. Die laatste 
worden in het volgende hoofdstuk behandeld.
De volgende 21 artefacten zijn waarschijnlijk in hoofdzaak 
laatneolithisch:
– vier afvalstukken (drie van gewei, één van een zoogdier-

rib);
– vier vishaken (drie van een lang zoogdierbot, één van ge-

wei);10

– twee gebroken hamers met steelgat (gewei);
– twee priemen (van een lang zoogdierbot en van een mid-

denvoetsbeen van schaap/geit);
– een beitel/retouchoir (middenhands- of middenvoetsbeen 

van rund of eland);
– een mogelijke beitel/retouchoir (dijbeen van varken);
– een mogelijke spleutsteker (middenvoetsbeen van rund);
– een mogelijk mes (dijbeen van varken);
– een heft/manchet (gewei) met het vergane restant van een 

houten steel;
– een halffabrikaat van een spatel (gewei);
– een doorboorde spaan (spaakbeen van rund);
– een onbekend doorboord object (lang zoogdierbot);
– een doorboord schouderblad (rund), dat mogelijk geen 

werktuig is maar getuigt van schoudervlees dat te dro-
gen hing.

Overige zoölogische resten
Met grondsporen geassocieerd botmateriaal uit deze peri-
ode is al bij het betreffende grondspoor besproken. Om een 
beeld te krijgen van het overige botmateriaal dat niet uit 
grondsporen maar uit grondlagen komt, heeft Gehasse 
(1995, 87-94) een beargumenteerde selectie gemaakt. Zo-
doende kon contaminatie met botmateriaal uit andere peri-
oden grotendeels worden uitgesloten. Het gaat om materi-
aal uit verschillende terreingedeelten en grondlagen:
– uit de DG2: zowel het verbrande als niet-verbrande ma-

teriaal (exclusief het bot uit laag E in wp. 89-17);
– uit de oostelijke oeverzone, dat wil zeggen uit Ero1, Ero2 

en menglagen: het relatief goed geconserveerde, onver-
brande botmateriaal exclusief de gebitselementen;

– en uit de geul, uit de Cardiumdetritus en het diepste 
deel van de Cardiumklei: van wp. 84-7 en 87-6 al het 
botmateriaal; van wp. 87-1: alleen het onverbrande, ver-
weerde botmateriaal exclusief de gebitselementen.

Gehasse presenteerde het geselecteerde botmateriaal uit de 
verschillende lagen zowel gezamenlijk als per terreindeel. 
De deelselectie uit de DG2 betreft in overgrote meerder-
heid materiaal uit het Laat-Neolithicum en waarschijnlijk 
geen jonger botmateriaal, maar omvat slechts 24 op soort te 
brengen botten. Benadrukt moet worden dat de deelselec-
ties uit de oeverzone en de geul naast materiaal uit het Laat-
Neolithicum ook bot uit de Vroege Bronstijd (WKD1 en -2, 
en zelfs vroeg WKD3) kunnen bevatten. Het meeste bot is 
uit de geul afkomstig, maar vergeleken met het botmateriaal 
uit de overige geselecteerde terreingedeelten zijn er geen we-
zenlijke verschillen in de diersoortensamenstelling of in het 
aandeel per diersoort.

Gehasse zag meestal af van het bepalen van het aantal de-
termineerbare botten en het aandeel van het verbrande bot. 
Dit had alleen zin voor het materiaal uit de DG2. Daarvan 
was 23% op soort te brengen, en 38% verbrand (Gehasse 
1995, 87). Gelet op de vondstcontext, een nat sediment dat 

10 De gevonden vishaken zijn overigens van een type zonder weerhaken 
dat niet specifiek is voor het Laat-Neolithicum. Het is bijvoorbeeld te 
Molenaarsgraaf in een vroeg WKD-graf aangetroffen, en elders in 
andere, meestal niet goed gedateerde contexten (Louwe Kooijmans 

1974, 255,303, fig. 108; Brinkhuizen 1983, 34, fig. 42). Ook van 
Emmeloord-J97 is zo’n vishaak bekend (Bulten 2002, fig. 12.12). De 
datering daarvan is onduidelijk.
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vermoedelijk niet al te zuur was, zou men in het eerste geval 
een hoger percentage, en in het tweede geval een lager per-
centage verwacht hebben. Gehasse verklaarde dit door te 
veronderstellen dat de DG2 veel verbrand materiaal uit 
verspoelde haardjes bevatte.
Net zo als voor het eerder besproken SW-bot geldt dat de 
verhoudingen tussen de verschillende diersoorten vanwege 
taphonomische en postdepositionele processen en de ‘toe-
vallige’ selectie van het materiaal, niet indicatief hoeven te 
zijn voor hun relatieve belang binnen de bestaanseconomie 
(Gehasse 1995, 97).

– Zoogdieren (Gehasse 1995, 97-98): Van de selectie van 521 
zoogdierbotten is 34% op soort te brengen. Gedomesti-
ceerde dieren overheersen (zie tabel 22.1).
Rund komt het meest voor, op afstand gevolgd door (tam) 
varken en schaap/geit. Het grote belang van runderen is 
goed te rijmen met het grote aantal runderhoefindrukken. 
Schaap is met zekerheid aangetoond, geit niet. Hond is met 
enkele botten vertegenwoordigd. Het enige aangetroffen 
paardenbot uit deze periode zal van een gedomesticeerd 
dier afkomstig zijn (Clason 1986, 304-305).
Gejaagd werd vooral op bever maar ook op edelhert. Wild 
zwijn lijkt als jachtwild minder belangrijk geweest te zijn. 
Van bruine beer, ree, eland, en vos of wilde kat zijn hooguit 
enkele botten herkend. Deze soorten zijn eerder als gele-
genheidsbuit te beschouwen.
De zoogdierbotten vertonen regelmatig slacht-, snij-, brand-, 
vraat- en bewerkingssporen.

– Vogels (Gehasse 1995, 96, 111): Slechts acht botten zijn van 
vogels afkomstig: wilde eend, knobbelzwaan of wilde zwaan, 
grote zaagbek, grauwe gans of rietgans en oehoe. Zoals ook 
voor eerdere perioden geldt, lijkt het belang van de vogel-
jacht vanuit P14 verwaarloosbaar klein geweest te zijn.

– Vissen (Gehasse 1995, 98-99): Bijna alle 162 visbotten zijn 
uit de geul afkomstig. De overgrote meerderheid is onver-
brand. Het is gezien de vondstcontext niet vanzelfsprekend 
dat het om gevangen en gegeten vis gaat, in plaats van om 
vis die een natuurlijke dood gestorven is. Het betreft vooral 
dunlipharder, vrij veel snoek, en voorts paling, meerval, 
bot, brasem, karperachtigen en (incidenteel) baars, blank-
voorn en zalm. Enkele snij- en slachtsporen op harderbot, 
en voorts de eerder besproken vishaken, maken duidelijk 
dat in elk geval een deel van de vissen gevangen en gegeten 
moet zijn. De onnatuurlijke verdeling van skeletdelen, de 
zware oververtegenwoordiging van roofvissen, grote vis-
soorten en juist volwassen vissen, zijn verdere aanwijzingen 

dat het (met uitzondering van de kleinere karperachtigen?) 
waarschijnlijk steeds gaat om resten van gevangen vis.

Botanische resten
Botanische resten uit de grondsporen zijn hierboven al in 
hun context behandeld, voor zover zij van voldoende be-
lang geacht zijn. Hieronder gaat het om materiaal uit de 
grondlagen.

– Granen (Gehasse 1995, 100-101, 106): Graanpollen (onder 
andere van tarwe) en verkoolde macroresten van naakte 
gerst (korrels) en emmertarwe (aarvorkje) uit de Akkerlaag 
zijn waarschijnlijk afkomstig van de laatneolithische akker. 
Omdat in de Akkerlaag ook veelvuldig ouder materiaal is 
aangetroffen, is echter niet uit te sluiten dat het om resten 
van graan uit SW2/Pre-Drouwen gaat.
De DG2 (met uitzondering van het zandige niveau dat veel 
verspoeld ouder materiaal bevat) is een betrouwbaarder bron 
voor botanisch materiaal uit het Laat-Neolithicum dan de 
Akkerlaag. De bemonsterde DG2 in wp. 87-7 bevatte stuif-
meel van het gersttype in niveaus die zeer waarschijnlijk 
afgezet zijn toen de EGK/KB-akker nog in gebruik was.11 
Hoger in de DG2 is in wp. 87-7 graanpollen van het (em-
mer-) tarwetype en het gersttype aangetroffen in niveaus 
tussen Ero1 en Ero2. Die niveaus zijn gevormd toen de ak-
ker op P14 al was opgegeven. Het stuifmeel hierin is moge-
lijk van de zandkop afgespoeld en zou eerder bijvoorbeeld 
in geërodeerde Ero1 en in de Akkerlaag gelegen kunnen 
hebben, en in dat geval dus te relateren zijn aan de akker op 

Tabel 22.1 – EGK/KB-zoogdierbot (naar Gehasse 1995, tab. 
6.11).

gewei
edelhert
overige herten
bever
overige pelsdieren
bruine beer
paard
varken
schaap/geit
rund
hond
groot zoogdier
middelgroot zoogdier
klein zoogdier
zoogdier algemeen

soort

12
19
6

30
1
4
1

32
9

58
4

130
40
4

171

aantal

11 De monsterbakken in het profiel van wp. 87-7 zijn ter hoogte van vak 
278 geplaatst (zie fig. I.10). Graanpollen, (akker-) onkruiden, houts-
kool en aardewerkscherfjes zijn in de niet-zandige detritusgyttja tussen 
ca. 4,90 en 4,65 m -NAP aangetroffen. De Ero1 die het einde van de 
akker markeert, wigt 5 m zuidelijker uit op 4,15 m -NAP. Ter hoogte 
van de monsterbakken ligt het gelijktijdige niveau als gevolg van klink 
rond 4,50 m -NAP of wat lager. De antropogene indicatoren tussen 
4,90 en 4,65 m -NAP zullen daarom dateren uit de periode dat de 

laatneolithische akker in gebruik was, en dus niet voornamelijk uit 
verspoeld SW- of TRB-materiaal bestaan (Gehasse 1995, 82, 102). 
De antropogene indicatoren in het zeer zandige detritusgyttja-pakket 
aan de basis van de DG2 zijn eerder aan SW te verbinden (zie para-
graaf 20.5). Ik verwacht overigens dat gedurende de periode waarin 
de akker in gebruik was (en ook daarna), de DG2 in de oeverzone di-
verse malen opgeruimd of omgezet is. Dat kan de zeldzaamheid aan 
antropogene aanwijzingen verklaren.
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P14. Het kan echter ook dateren van na de akkerperiode; 
dan zou het vrijgekomen kunnen zijn bij het op de vind-
plaats dorsen van graan dat toen op een meer westelijk ge-
legen gedeelte van de zandrug werd verbouwd.
Elders op P14 is in de DG2 eveneens graanpollen van het 
tarwetype en het gersttype gevonden. Dit zal ook wel laat-
neolithisch zijn, maar het is niet nader binnen de periode 
EGK-KB te dateren.
In twee doorgezaagde potbekerscherven zijn indrukken van 
uitgebrande graanresten opgemerkt: een stengellid, korrel 
en aarvorkje van emmertarwe, en een korrel van naakte 
gerst.

– Akkeronkruiden en tredplanten (Gehasse 1995, 101, 103): 
Uit de DG2 zijn pollen en macroresten van diverse akkeron-
kruiden afkomstig, waaronder melganzenvoet, akkerwinde, 
zwaluwtong, perzikkruid, schapezuring, vogelmuur en smal-
le weegbree. De Akkerlaag bevatte in aanvulling hierop var-
kensgras en herderstasje, maar het kan hier om ingewaaid 
modern materiaal gaan. Interessant is de vondst van maan-
zaad in wp. 87-7 in het eerdergenoemde akkerniveau in de 
DG2. Waarschijnlijk betreft het niet de gecultiveerde vorm, 
maar wilde papaver.

– Verzamelde planten (Gehasse 1995, 100-101, 103): De Ak-
kerlaag heeft verkoolde macroresten opgeleverd van eikels 
(doppen en noten), hazelnoten (doppen), speenkruidknol-
letjes, meidoorn (pit) en sleedoorn (pit). Het is echter niet 
helemaal onmogelijk dat dit deels resten van de SW- of 
TRB-bewoning zijn. Verkoolde hazelnootdoppen zijn ook 
regelmatig in de DG2 aangetroffen. Boven het zandige 
DG2-niveau zijn die zeker laatneolithisch. Opvallend is de 
afwezigheid van waternoot.

– Houtskool (Gehasse 1995, 101, 120): Het gedetermineerde 
houtskool uit de Akkerlaag bestond voornamelijk uit grote, 
hoekige brokken en zal gezien het formaat in hoofdzaak 
jonger zijn dan SW of TRB (zie paragraaf 22.3 voor het 
houtskoolspectrum). Houtskool van els, eik en wilg komt 
het meest voor. Dat van hazelaar, es, spaanse aak en iep is 
eveneens regelmatig opgemerkt. De overige bomen die lo-
kaal aanwezig waren, zijn in het houtskool nauwelijks verte-
genwoordigd.
Gehasse (ibidem, 101) maakte aannemelijk dat het houts-
kool in de Akkerlaag niet het gevolg is van (a) het afbran-
den van een bosbestand ter plaatse, van (b) het afbranden 
van de tijdens de periode van braak opgeschoten struiken 
en bomen, of van (c) het afbranden van het stoppelveld. 
Het pollenbeeld wijst niet op ontbossing en regeneratie 
(contra a-b). Verbrande takjes, onkruidzaden, wortelhout, 
en graanresten (korrels, kaf, stengelfragmenten) zijn zeld-
zaam (contra b-c). Gehasses gedachte aan van elders van 
de zandrug aangevoerd huisafval, waarmee de akker werd 
bemest en dat omwille van bemesting op de akker werd ver-
brand, is weinig aannemelijk (zie paragraaf 22.4). Voor 
haar suggestie dat het houtskool afkomstig is van haarden 
die op de braakliggende akker aangelegd waren, bestaan 
wel indirecte aanwijzingen. Haarden zijn immers vlakbij 
aangetoond, in de omringende DG2. De hoge percentages 

verbrand en ondetermineerbaar bot in de DG2 maken Ge-
hasses gedachte aan een directe relatie met zulke haardjes 
geloofwaardig. Het is zeer onwaarschijnlijk dat destijds al-
leen haardjes aangelegd zouden zijn in de periodiek droog-
gevallen DG2. Ongetwijfeld waren zij ook op de aangren-
zende kruin te vinden. De regelmatige aanwezigheid van 
verkoolde aankoeksel- of voedselresten op scherven (vooral 
van grove waar) op de kruin duidt eveneens op koken en op 
haardjes aldaar.

22.6 Synthese

Voor laatneolithische bewoning op P14 zijn meer verschil-
lende elementen voorhanden dan voor elke andere periode 
op P14. Verder verschaft de Ero1 een referentiehorizont die 
een chronologische onderverdeling (ouder of jonger dan ca. 
3750 BP; ca. 2200 cal BC) regelmatig mogelijk maakt (zie 
fig. 22.4 en 22.5). Desondanks zijn sporen en vondsten 
dikwijls niet aan een specifieke laatneolithische periode toe 
te schrijven. Strikt genomen zijn alleen aardewerk, enkele 
pijlpunten en de meeste laatneolithische graven zeker aan 
EGK toewijsbaar. Tot KB behoren in elk geval aardewerk, 
enkele pijlpunten, enkele paalsporen, ten minste de jongere 
fasen van de akker, de meeste haarden en de runderhoef-
indrukken die jonger dan de Ero1 zijn. De oeververstevi-
ging, de greppels en de kooksteenconcentratie dateren waar-
schijnlijk eveneens uit KB. De overige grondsporen en het 
dierlijke en plantaardige materiaal zijn niet aan hetzij EGK, 
hetzij KB te verbinden.

Bewoning tijdens EGK1-3?
Met het beschikbare databestand is bewoning in EGK1-3 
niet bewijsbaar (zie ook Hogestijn 1986a, 34).12 Hiervoor 
ontbreken 14C-dateringen, zekere grondsporen en een be-
trouwbare stratigrafische context. Het ambivalente aarde-
werk geeft onvoldoende uitsluitsel. Andere typologisch da-
teerbare artefacten (zoals hamers) die aan specifieke EGK-
fasen toe te wijzen zijn, heeft P14 niet opgeleverd.
Het gaat daarom wel wat ver om continue aanwezigheid 
voor deze periode te overwegen. Door erosie (bij het begin 
van DG2) zou dan veel afval op en vlak onder het loopvlak 
verdwenen moeten zijn. Hetzelfde geldt voor ondiepe grond-
sporen. In het geval van eventueel extensief gebruik van 
P14 en een residentiële nederzetting iets westelijker op de 
zandrug, is deze optie voor EGK1-3 toch niet helemaal uit 
te sluiten, maar aannemelijk is dit scenario niet. Daar komt 
bij dat elders in de Noordoostpolder evenmin overtuigende 
indicaties voor menselijke aanwezigheid in EGK1-3 voor-
handen zijn.
Emmeloord-J97, de al vaker genoemde oeverwalvindplaats 
en veronderstelde satelliet van P14, is herhaaldelijk gebruikt 
(in Vroeg-, Midden- en Laat-Neolithicum en ook nog in de 
Vroege en Midden-Bronstijd), maar juist voor EGK-aanwe-

12 Dit zou overigens mede samen kunnen hangen met de lastige herken-
baarheid van EGK1-3. Daarvoor zijn veel minder gidsartefacten 
voorhanden dan voor EGK4 (mondelinge mededeling E. Drenth).
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zigheid bestaat geen enkele zekere aanwijzing.13 Een eerder 
genoemde 14C-gedateerde, onversierde scherf van oever-
walvindplaats Emmeloord-J78, een andere veronderstelde 
satelliet, kan weliswaar eventueel uit Vroeg-EGK stam-
men, maar een datering in Laat-Havelte is waarschijnlijker 
(zie paragraaf 21.6).
Op grond van de beschikbare gegevens, of liever het gebrek 
daaraan, is totale menselijke afwezigheid dus eveneens een 
mogelijkheid, al is deze evenmin bevredigend. Ik houd het 
er voorlopig op dat de EGK-aanwezigheid in de Noord-
oostpolder en op P14 vóór EGK4 beperkt is gebleven tot 
sporadisch, kortstondig bezoek tijdens jacht- en exploratie-
expedities op doortochten van het pleistocene achterland 
naar de kust. De met name voor weidegronden ongeschik-
te, slecht gedraineerde zeggenmoerassen rond P14 en in een 
groot deel van het rivierdal van de Vecht, kunnen verklaren 
waarom in deze periode geen sprake is geweest van perma-
nente bewoning. De oorzaak voor de slechte drainage moet 
gezocht worden in verlanding van de Vecht ter hoogte van 
het voormalige Unio-II-meer (dat veranderd was in een riet-
rijk zeggenmoeras). Hierdoor stagneerde de waterafvoer in 
het rivierdal oostelijk ervan (zie Gotjé 1993, 89; zie ook pa-
ragraaf 27.1.6)

Bewoning tijdens EGK4
Het uitgebreide ROB-onderzoek naar de EGK-bewoning 
in Noord-Holland, in een voormalig wadden- en kwelder-
landschap, heeft een overvloed aan hoogwaardige gegevens 
opgeleverd. De argumenten voor een ‘year-round residen-
tial/logistic mobility strategy’ lijken overtuigend. Hogestijn 
(1992; 1997; 1998; 2001; 2005) ging uit van een nederzet-
tingssysteem met een onderverdeling in twee categorieën. 
Op geclusterde kleinere, of op grotere hoogten nabij open 
water bevonden zich (permanente?) residentiële nederzet-
tingen met huizen en akkers. Hier lag de nadruk vooral op 
agrarische activiteiten. Op kleine hoogten in de omgeving 
waren tijdelijke kampementen te vinden, al dan niet voor-
zien van huizen of hutten, met een grote nadruk op de ver-
werking van de producten van jacht- en visserij. In het door 
riet en zegge gedomineerde, afwisselende landschap buiten 
de residentiële nederzettingen werd niet alleen gejaagd en 
gevist, maar ook vee geweid. De bewijzen voor de aanwe-
zigheid van vee (runderhoefindrukken) zijn zowel in de re-
sidentiële nederzettingen als in de tijdelijke kampementen 
gevonden. Het grote belang van veehouderij (naast andere 
bronnen van bestaan) voor de EGK is overigens al door 
Waterbolk (1954, 138; zie ook Van der Waals 1964b, 26) 
benadrukt. De aanwezigheid van runderen in EGK-gra-
ven, elders in het land, duidt eveneens op hun bijzondere 
positie (zie bijvoorbeeld Drenth 2005, 360; Drenth, 
Brinkkemper & Lauwerier 2008, 173). Van der Waals 
(1964b, 27) onderkende dat de vroeger veronderstelde no-
madische levenswijze van de EGK-bevolking op zijn best 
“of a semi-nomadic sort” kan zijn geweest. De bevindingen 
van Hogestijn sluiten hier aardig op aan.
Drenth, Brinkkemper & Lauwerier (2008, 164-168) merk-
ten echter op dat de Noord-Hollandse zoölogische en bota-
nische data een veel sterkere functionele overlap tussen de 
kleine en de grote sites suggereren dan Hogestijn deed 

voorkomen. Maar hoewel het functionele onderscheid dif-
fuus geweest lijkt te zijn, blijft zijn globale beeld van ener-
zijds residentiële basisnederzettingen en anderzijds tijdelij-
ke ‘special purpose’-kampementen (die maanden achter-
een bewoond geweest kunnen zijn) overeind staan – in feite 
dus een nederzettingssysteem zoals ik ook verondersteld heb 
voor SW/Pre-Drouwen in de Noordoostpolder.

De Noord-Hollandse dataset laat veel gedetailleerdere ob-
servaties toe dan voor de Noordoostpolder mogelijk is. Hier 
moeten we het wat de EGK betreft voorlopig doen met 
landschappelijke gegevens, met P14 en met mogelijk wat 
verspoelde scherven en enkele stenen werktuigen van an-
dere vindplaatsen. Het lijkt mij echter aannemelijk dat de 
Noord-Hollandse situatie – hoewel in een kustgebied en 
daardoor met andere accenten – relevante analogieën biedt 
voor het aangrenzende perimariene achterland, waartoe de 
Noordoostpolder behoorde. De schaarse data lijken te wij-
zen op een vergelijkbaar systeem.
Omstreeks het begin van EGK4 moet het landschap in de 
zuidelijke Noordoostpolder aantrekkelijker geworden zijn 
voor het type EGK-bewoning zoals dat voor Noord-Hol-
land verondersteld is. De hoge zandrug van Schokland was 
nu in de wijde omgeving de enige overgebleven hoogte die 
een vaste uitvalsbasis voor de (periodieke) exploitatie van 
het open zeggenlandschap bood. Gehasse (1995, 80) noem-
de als mogelijke redenen voor hernieuwde bewoning ook 
herstel van de bodemvruchtbaarheid op P14 en van de wild-
stand in de omgeving. De toegankelijkheid moet rond 4050 
BP (ca. 2550 cal BC) aanzienlijk verbeterd zijn als gevolg 
van het uitschuren van een nieuwe, diepe rivierbedding (de 
Oude-Detritusgeul), waardoor de omgeving weer beter ge-
draineerd werd. De bewoning van P14 gedurende Laat-
EGK heeft misschien samengehangen met de gelijktijdige 
kolonisatiegolf verder stroomafwaarts, in Noord-Holland. 
Hernieuwde bewoning van P14 kan ingegeven zijn door de 
voor veehouderij aantrekkelijker geworden landschappelij-
ke omstandigheden in de directe omgeving.

Voor EGK4 is menselijke aanwezigheid op P14 aangetoond 
dankzij vrij veel aardewerk uit die fase. Onder de grove 
waar bevinden zich golfbandpotten en andere wijdmondi-
ge, grote potten die op Noord-Hollandse tijdelijke kampe-
menten ontbreken (Sier 2001, 399, 410, zie ook Hogestijn 
1992, 201; 2001, 147-148). Grote kook- en voorraadpotten 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een wat grotere 
groep mensen en op langdurige aanwezigheid (Hogestijn 
2001, 152). Ook de overige beschikbare gegevens pleiten 
voor een residentiële nederzetting op de zandrug van 
Schokland, die waarschijnlijk permanent bewoond werd. 
Het grafveld vormt een belangrijke aanwijzing, prominent 
gelegen aan de oever van de Vecht als een symbolische 
claim op het achterliggende terrein en de omgeving. Hierin 
zijn ogenschijnlijk zo weinig mensen begraven (de ‘foun-

13 Een scherf met twee visgraatzones en een insnoering (ter hoogte van de 
hals?) die Bloo (2002, 83, fig. 9.8a) als “mogelijke standvoetbeker of 
AOO” betitelde, lijkt mij eerder KB-aardewerk (zie bijlage O).
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ding generation’?), dat naast alternatieve grafrituelen die 
geen archeologisch herkenbare sporen achter hebben gela-
ten, ook EGK-grafvelden elders op P14 (ter hoogte van los 
skeletelement A?) of op de zandrug westelijk van P14 over-
wogen moeten worden.

Het verbaast niet dat voor EGK-huizen geen aanwijzingen 
zijn gevonden. Bij een gemiddelde grondwaterstand in Laat-
EGK rond 2,90 m -NAP (in de oeverzone) zouden deze op 
de kruin op P14 (hooguit ca. 2,30 m -NAP) zeer kwetsbaar 
voor hoog water geweest zijn. Laatneolithische huizen zijn 
wel te verwachten op de hogere delen van de zandrug van 
Schokland, bijvoorbeeld op het westelijk aangrenzende P13.

Het is aannemelijk dat op P14 (en elders op de zandrug) al 
vanaf het begin van de EGK4-bewoning graan werd ver-
bouwd (emmertarwe en naakte gerst), aangezien dit een 
vast bestanddeel van de laatneolithische bestaanseconomie 
geweest lijkt te zijn. Vanwege het risico op overstromingen 
zou op P14 verbouw van zomergraan, gezaaid tussen maart 
en mei, geoogst in augustus-september, voor de hand gele-
gen hebben. Maar hoe waarschijnlijk ook, het is niet be-
wijsbaar dat op P14 al tijdens EGK4 geakkerd werd.

Het is evenmin zeker of de oudste runderhoefindrukken (in 
en door de DG2), de vroegste drenkkuilen en staaksporen 
horen bij de EGK4-bewoning, in plaats van bij vroege KB-
bewoning. Een EGK-datering is echter niet onwaarschijn-
lijk. Deze sporen vormen een ensemble dat ook op EGK-
vindplaatsen in Noord-Holland is aangetroffen, en kunnen 
wijzen op een veeweide. Als er gewas op het land stond zal 
het vee van het akkerareaal zijn weggehouden. Na de oogst 
en in perioden van braak ligt het voor de hand dat P14 als 
weidegrond werd gebruikt. Het terrein zal bij braakligging 
immers in korte tijd vergrast zijn; door beweiding werd de 
opslag van struiken en bomen tegengegaan en verkreeg men 
mest. Bovendien was het een gemakkelijke locatie, dichtbij 
de veronderstelde nederzetting en met de Vecht als drenk-
voorziening.

Het is, zoals eerder gezegd, onmogelijk individueel botma-
teriaal specifiek aan EGK4 of aan een andere laatneolithi-
sche fase toe te wijzen. Maar het is niet onredelijk te veron-
derstellen dat het beeld dat de algemene botselectie toont, 
ook de EGK-voorkeuren weergeeft, temeer omdat dit aar-
dig overeenkomt met het botspectrum van enkele Noord-
Hollandse residentiële EGK-vindplaatsen. Dan zou het 
hoofdaccent gelegen hebben op gedomesticeerde dieren, 
rund voorop, gevolgd door varken en schaap/geit. Voor ja-
gen (vooral op bever, met edelhert als goede tweede) en vis-
serij zijn de aanwijzingen op P14 schaarser.

Op P14 is slechts een klein aantal pijlpunten aan de EGK te 
verbinden. Dit is ook het geval op residentiële nederzettin-
gen in Noord-Holland, afgezien van Aartswoud (Hogestijn 
2001, 148). In Noord-Holland lijkt vooral vanuit de resi-
dentiële nederzettingen op groot wild gejaagd te zijn (Ho-
gestijn 1997; 2001, fig. 5). Daar ontbreken pijlpunten juist 
op tijdelijke kampementen, ondanks vele aanwijzingen voor 

jacht. Het betrof echter hoofdzakelijk vogeljacht (naast vis-
serij), waarvoor vuurstenen pijlpunten niet het meest geëi-
gende jachtgerei vormen. Een gering aantal vuurstenen 
pijlpunten hoeft dus op zich niet te betekenen dat de jacht 
voor de bestaanseconomie van de bewoners van de zandrug 
van Schokland van weinig belang was, al is te verwachten 
dat de agrarische component toen toch domineerde.

Het belang van verzamelde voedselbronnen blijft zeer sterk 
onderbelicht. De resten zijn zeer vergankelijk, en voor zover 
bewaard, niet eenduidig aan een laatneolithische fase toe te 
wijzen. Een indirecte aanwijzing voor een groter aandeel 
van plantaardig voedsel dan voorheen leveren de gebitten 
uit het EGK-grafveld. Die lijken meer slijtage en cariës te 
vertonen dan in eerdere perioden. Daarbij is eerder te den-
ken aan verbouwde gewassen (graan) dan aan verzameld 
plantaardig voedsel (Gehasse 1995, 180).

Het aardewerk dat waarschijnlijk ter plekke gemaakt, ge-
bruikt, en afgedankt werd, duidt erop dat men op P14 ge-
kookt, gegeten en gedronken heeft, in elk geval dikwijls op 
de oostelijke helft van de zandkop. Dit zal gebeurd zijn in 
de perioden waarin de akker (als daarvan toen al sprake 
was) niet in gebruik was. De verbrande voedselresten op de 
scherven pleiten voor de aanwezigheid van EGK-haarden 
die echter op de kruin geen enkele kans op behoud hadden. 
In tegenstelling tot de hieropvolgende perioden zijn voor de 
EGK in de omringende DG2 evenmin haarden aangetrof-
fen. Dit wijt ik aan erosie. Behalve bereiding en nuttiging 
van voedsel zal nabij de rivier een groot scala aan andere 
buitenactiviteiten zijn uitgevoerd. Bij gebrek aan alleen aan 
EGK toewijsbare vondsten (anders dan aardewerk) kunnen 
deze niet nader gespecificeerd worden, maar vast staat wel 
dat in het Laat-Neolithicum in zijn algemeenheid artefac-
ten van bot, gewei en vuursteen lokaal vervaardigd zijn, en 
dat geldt waarschijnlijk eveneens voor voorwerpen van na-
tuursteen en sieraden van barnsteen. Het botmateriaal le-
vert vooral aanwijzingen voor bezigheden in de lente, zo-
mer en herfst, maar winteraanwezigheid is niet uitgesloten 
(Gehasse 1995, 110-112).

Bewoning tijdens KB
Na EGK4 lijkt het boven geschetste patroon op P14 in gro-
te lijnen voortgezet te zijn, al werd het lokale gebruik gaan-
deweg steeds meer ingeperkt als gevolg van het stijgende 
waterpeil.

In het grafveld aan de Vecht werd vermoedelijk niet meer 
begraven. Dat zal nu ten westen van P14 gedaan zijn. Wel 
zijn hier waarschijnlijk nog andersoortige rituelen (zie de 
vuurkuilen) uitgevoerd. Het grafveld was nog wellicht een 
eeuw lang gemarkeerd met zware (en hoge?) palen die ver-
moedelijk pas in Vroeg-KB opgericht waren.

Dat gedurende KB op P14 een akker aanwezig was, is aan-
nemelijk, gelet op de lange looptijd (vermoedelijk enkele 
eeuwen) waarop de vele ploeggangen wijzen, en op de voor 
het akkeren beschikbare tijdspanne (maximaal tussen ca. 
4050 en 3750 BP; 2550-2200 cal BC). Graanverbouw op 
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P14 moet met het stijgen van de waterstand steeds proble-
matischer geworden zijn, maar of de beëindiging van graan-
verbouw op P14 het directe gevolg is geweest van een over-
stroming rond 3750 BP (Ero1), of al eerder was gebeurd, 
valt niet te achterhalen. Het uiteindelijke opgeven van deze 
akker zal de bewoners niet voor grote problemen hebben 
gesteld. De zandrug bood westelijker immers genoeg ruim-
te voor een opvolger. Bovendien lijkt het logisch dat daar 
ook al eerder akkertjes waren, om de graanvoorziening vei-
lig te stellen wanneer de akker op P14 braak lag. Graanpol-
len in DG2-niveaus boven de Ero1 doet de aanwezigheid 
van jongere akkers ten westen van P14 vermoeden. De run-
derhoefindrukken suggereren dat P14 in tijden van braak 
en na het opgeven van de akker geregeld als weide werd ge-
bruikt.

Pijlpunten van KB-typen maken duidelijk dat ook in deze 
periode op groot wild werd gejaagd; voornamelijk edelhert, 
waarvoor het omringende landschap ook in deze periode 
geschikt was. Maar net als eerder was de jacht op klein wild 
(bever) vermoedelijk belangrijker. Voor de beverjacht zul-
len de zeldzame pijlpunten niet gebruikt zijn; zo kan bever 
vrij eenvoudig met behulp van vallen of strikken gevangen 
worden.
Gevist heeft men tijdens KB zeker, gelet op de visresten 
rond enkele haarden (zie hieronder). Visweren en fuiken 
(zoals in KB-context op Emmeloord-J97) zijn op P14 niet 
aangetroffen. Wel zouden misschien verspoelde, platliggende 
houtfragmenten in Ero1 (en Ero2), waaronder aangepunte 
palen, deel uitgemaakt kunnen hebben van laatneolithische 
visserij-voorzieningen. P14 heeft enkele vishaken opgele-
verd. Het aangetroffen vishaaktype is geschikt voor visserij 
op snoek, zalm en meerval (zie Brinkhuizen 1983, 35, fig. 
42a-c; Bulten 2002, 104). Deze vissoorten zijn op P14 in 
laatneolithische context aangetroffen, maar hun resten zijn 
evenmin als de vishaken preciezer aan EGK of KB toe te 
wijzen.

Een nieuw element zijn greppels, verdeeld in een oostelijk 
en een westelijk systeem, die deels gelijktijdig geweest kun-
nen zijn met de jongste akkerfasen. De oostelijke greppels 
kunnen naast een pad gelegen hebben dat vanaf de Vecht-
oever, langs het oude grafveld en de akker of de weide naar 
het westen voerde. Het westelijke greppelsysteem was ver-
moedelijk een drainagevoorziening om een relatieve laagte 
tussen de kruin op P14 en het westelijke deel van de zand-
rug gemakkelijker te kunnen passeren. Dit beeld past goed 
in de trend van de toenemende vernatting op P14. Na ca. 
3750 BP werd de oeverzone nabij het begin van het veron-
derstelde pad (dat toen al in onbruik kan zijn geraakt) met 
stenen verstevigd. Het westelijke greppelsysteem was rond 
3750 BP deels geërodeerd en overdekt met afgespoeld 
zand, maar werd vervolgens weer hersteld en kan nog tot in 
de Vroege Bronstijd in gebruik geweest zijn.

Naar het zich laat aanzien vonden vooral nabij de rivier al-
lerlei buitenactiviteiten plaats. Daar zijn de meeste haarden 
gevonden. Deze waren in de drooggevallen, omringende 
natte sedimenten aangelegd. Dat zij incidenteel bewaard 
gebleven zijn, is te danken aan hun toevallige, beschutte 
ligging en aan snelle afdekking. Vermoedelijk hebben hier 
en ook op de zandkop oorspronkelijk veel meer haarden ge-
legen, die al dateren vanaf het begin van de laatneolithische 
bewoning.14 Een aanwijzing voor verdwenen haarden is het 
grote aandeel verbrand bot in de DG2. Het afval rond de 
haarden getuigt van vis- en vleesverwerking, van bewerking 
van huiden, en van de consumptie van vis, vlees en hazel-
noten. De aanleg van haarden langs de oever, in de droog-
gevallen sedimenten, en vermoedelijk ook op de kruin, be-
hoorde waarschijnlijk tot een vast patroon in het zomer-
halfjaar. Het kan er bovendien op wijzen dat de loopafstand 
tot de veronderstelde huizen, westelijk van P14, in het Laat-
Neolithicum vrij groot was. Deze traditie bleef, nadat ove-
rig gebruik (begraven, akkeren) allang was opgegeven, nog 
tot ver in de Vroege Bronstijd bestaan.

Op P14 is sprake van een ononderbroken aardewerktypen-
reeks vanaf Laat-EGK tot ver in de Vroege Bronstijd. Het 
aardewerk en de verspreiding ervan wijzen op continu ge-
bruik (voor zover dat typologisch bewijsbaar is) en ver-
schaffen geen argumenten voor een verandering in het be-
woningspatroon na ca. 3750 BP.

Net als Gehasse (1995, 111-112, 180), beschouw ik P14 ook 
na 3750 BP als een perifeer onderdeel van een waarschijn-
lijk permanent bewoonde, residentiële nederzetting, waar-
van het zwaartepunt ten westen van P14 lag. Daar konden 
alle denkbare functies nog zonder belemmeringen plaats-
vinden. Het gebruik van P14 zelf moet zich echter nadien 
steeds vaker tot de laagwaterperioden hebben beperkt. De 
zandkop op P14 was niet of nauwelijks meer herkenbaar, en 
het hele terrein was verworden tot een oeverzone die zich 
afhankelijk van de waterstand bewoog tussen het diepere 
water (de geul die op zijn oude plaats was gebleven) en het 
permanent droge gebied zo’n 150 m westelijker. Het ge-
bruik van P14 lijkt aan deze fluctuerende omstandigheden 
aangepast te zijn (weide en haarden, ook verder westelijk op 
de kavel). Misschien kon na ca. 3750 BP gedurende het 
natte seizoen ook al boven de wat hogere delen van P14 ge-
vist worden (zie de staken op en nabij de kruin die in ver-
band gebracht zijn met fuiken).

Een losse menselijke onderkaak (E) uit het einde van deze 
periode roept veel vragen op. In tegenstelling tot de andere 
losse menselijke skeletelementen uit het Laat-Neolithicum, 
is in dit geval een herkomst uit een verploegd of verspoeld 
graf niet plausibel. Was hier sprake van een alternatief graf-
ritueel? Wijst de vondst op geweld of antropofagie? Een de-
finitief antwoord is hierop niet te geven.

14 Het is onbekend of laatneolithische haardjes ook nog tientallen meters 
ten zuiden en ten noorden van de zandkop te vinden zijn (langs de 
geul in de DG2), zoals het geval was bij haardjes uit de Vroege Brons-

tijd (in de Cardiumgyttja en de DG3). Langs de geul zijn alleen in 
wp. 84-7 vlakken tot in de DG2 onderzocht.
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Slotopmerkingen

Groepsgrootte en -samenstelling: Ik stel me een gemeenschap 
van enkele tientallen mannen, vrouwen en kinderen voor, 
die voornamelijk ten westen van het opgegraven terrein 
heeft gewoond. Het is duidelijk dat het grafveld geen af-
spiegeling vormt van de laatneolithische bevolkingssamen-
stelling (onderrepresentatie van vrouwen, afwezigheid van 
kinderen). De gemiddelde leeftijd bij overlijden (25 tot 45 
jaar) was hoger dan gedurende de bewoning in Laat-SW, en 
komt overeen met wat voor het Laat-Neolithicum gebrui-
kelijk is geweest.

Regionale en bovenregionale contacten: Hierover is weinig te 
zeggen. Het fragment van een Grand-Pressigny-dolk is een 
Midden-Franse import en duidt op participatie in een 
groot netwerk. Hoe ver de bewoners van de zandrug van 
Schokland zich buiten het eigen territorium hebben bege-
ven, is niet te achterhalen. Maar vanwege de noodzaak van 
‘social storage’, om beter bestand te zijn tegen allerlei tegen-
slagen en om voldoende partners te verkrijgen, neem ik aan 
dat vanuit P14 ook het gebied verder stroomop- en stroom-
afwaarts bezocht werd en dat men met de bewoners daar 
regelmatig contact had.
Voorlopig is onduidelijk tot welke regionale EGK- en KB-
groep de bewoners van P14 (en het Noordoostpolderge-
bied) behoord hebben, en waarmee bij gevolg de meest in-
tensieve contacten werden onderhouden (zie paragrafen 
8.6 en 9.7). Het kan een Midden-Nederlandse groep ge-
weest zijn, met de Veluwe als kerngebied, of een noordoos-
telijke, met Drenthe als zwaartepunt, of een kustgroep die 
ook de Noord-Hollandse delta bewoonde. De Noordoost-
polder ligt in het overgangsgebied van al deze veronderstel-
de groepen.

Territorium: Uitgaande van een vergelijkbaar nederzettings-
systeem zoals verondersteld is voor Noord-Holland, zijn in 
de Noordoostpolder op kleinere hoogten tijdelijke kampe-
menten te verwachten. Langs de IJssel was de duinkop op 
Schokkerhaven-E170 vermoedelijk de enige hoogte die nog 

boven het veen uitstak. Langs de Vecht speelden rivierdui-
nen geen rol meer, en oeverwallen mogelijk alleen nog aan 
het begin van deze periode. Boven de oeverwallen ontston-
den vlakke veenoevers. Op, of beter gezegd, boven enkele 
oeverwallocaties zijn laatneolithische vondsten gedaan. Twee 
grotere oeverwalvindplaatsen (of oeversites met oeverwallen 
in de ondergrond) zijn gedeeltelijk opgegraven. Emmeloord-
J78 verschaft voor Laat-KB aanwijzingen voor het weiden 
van vee en voor visserij. Emmeloord-J97 was een ‘special 
purpose site’ met visweren en fuiken. Die locatie diende te-
vens als veeweiderskamp en als uitvalsbasis voor jacht.

Relatie tussen landschap en bestaanseconomie: De lokale aan-
passingen op P14, als gevolg van het stijgen van de water-
stand, zijn hierboven al toegelicht. Het aangetroffen laat-
neolithische bot van wild kan als een reflectie van de regio-
nale mogelijkheden gezien worden (vergelijk Gehasse 1995, 
98). In de wijdere omgeving hadden de uitgestrekte, voed-
selrijkere maar natte zeggenmoerassen na ca. 3800 BP (ca. 
2250 cal BC) geleidelijk plaats gemaakt voor begaanbare 
hoogveengebieden met uitgestrekte berkenbroekbossen (zie 
paragraaf 27.1.8). Die laatste boden ruime, zij het karige 
weidegronden zowel voor vee als voor edelhert en vermoe-
delijk ook voor wild zwijn.

Het gebied bleef gedurende het gehele Laat-Neolithicum 
onverminderd gunstig voor beverjacht en voor visserij. Vis-
vangst zal veel belangrijker zijn geweest dan het weinige 
visbot en de paar vishaken van P14 aangeven – een sterke 
aanwijzing vormen de al vaker genoemde visweren en fuiken 
van Emmeloord-J97, een site die opgevat is als een satelliet 
van P14.
Het is jammer dat voor het Laat-Neolithicum eventuele 
kleine diachrone verschuivingen niet te distilleren zijn uit 
het botmateriaal. De geleidelijke milieuveranderingen zul-
len naar verwachting niet tot wezenlijke strategische (cul-
turele) aanpassingen geleid hebben, omdat het landschap 
geschikt bleef voor de laatneolithische bestaanseconomie, 
gebaseerd op veehouden, akkeren, vissen, jagen en verza-
melen.
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BEWONING TIJDENS WKD

23.1 Landschappelijk kader

Gedurende de Vroege Bronstijd steeg de gemiddelde water-
stand met zeker ca. 0,4 m, tot ca. 2,10-2,00 m -NAP.
– Tussen ca. 3650 en 3550 BP (ca. 2000-1900 cal BC; van-
af WKD1 tot net voorbij het begin van WKD3), in een pe-
riode met sterk fluctuerende waterstanden, en met meren-
uitbreidingen elders in de Noordoostpolder, kwamen inun-
daties van het rivierdal en het aangrenzende gebied met 
voedselrijk (brak) water steeds vaker voor. Dit alles hing sa-
men met een actieve getijdengeul (zie fig. 13.4e en para-
graaf 14.3.10). Dit leidde niet alleen tot erosie en nieuwe 
afzettingen van (kleiige) detritusgyttja in het rivierdal en 
langs de flanken van de zandkop op P14, maar ook tot ero-
sie van de kruin in de oeverzone. Daarbij ontstond Ero2. 
Het gevolg van deze getijdeninvloeden was het verdwijnen 
van het gagel-berkenmoerasbos rond de zandrug van 
Schokland. Een brede strook met een open, eutrofe zeggen-
vegetatie met riet kwam ervoor in de plaats, ook langs de 
rivier. De zandrug was nog steeds begroeid met gemengd 
loofbos en omringd door een smalle zoom met elzen.
– Tussen ca. 3550 en 3400 BP (ca. 1900-1700 cal BC; ge-
durende WKD3) werd de mariene invloed aanvankelijk nog 
sterker, vermoedelijk als gevolg van afnemende komberging 
stroomafwaarts (zie paragrafen 14.3.11-12). De meren in 
de Noordoostpolder werden groter (zie fig. 27.9). Rond P14 
lag vanaf ca. 3550 BP gedurende hooguit enkele decennia 
de oostelijke uitloper van een brakwatergetijdengebied. Na 
uitslijpen van de Vechtbedding werd Cardiumdetritus af-
gezet, korte tijd later gevolgd door dikke pakketten Cardi-
umklei. Waarschijnlijk al ruim voor 3450 BP (ca. 1750 cal 
BC) kwam een einde aan de regelmatige brakwateraanvoer. 
Het milieu werd weer overwegend zoet en de fluctuaties in 
de waterstanden verminderden. Dit is goed aantoonbaar in 
de hoogste trajecten van de Cardiumklei en in de Cardium-
gyttja (zie paragraaf 23.3). In perioden met hoog water 
werd Cardiumgyttja in het rivierdal tot honderden meters 
buiten de geul afgezet.
Langs de rivier ontwikkelde zich in deze periode in een bre-
de zone een eutrofe vegetatie met vooral riet, maar ook met 
zeggensoorten; hoe verder van de rivier af, hoe meer zeggen 
(zie fig. 23.1). De beboste zandrug van Schokland lag te 
midden van die riet- en zeggenvegetaties.
– Omstreeks 3400 BP (ca. 1700 cal BC), of misschien al 
iets eerder (tegen het einde van WKD3), werd het sluiten van 
het Zeegat van Bergen in het achterland duidelijk merkbaar. 
Met de mariene invloed was het in de Noordoostpolder ge-
daan, in elk geval tot ver in de IJzertijd. In de ondiepe geul 
en in het rivierdal werd detritusgyttja, DG3, afgezet. De 
rivier kreeg steeds sterker de aanblik van een ondiep meer. 
In de aanvankelijk nog rietrijke zeggenvegetaties langs de 

Fig. 23.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

oever stond veel galigaan. De vegetatie daarbuiten was voed-
selarmer en bestond vermoedelijk vooral uit zeggensoorten, 
wat riet en gagel. Binnen enkele decennia ontwikkelde zich 
op P14 een brede zoom met broekbos (vooral els, maar ook 
wilg). Het loofbos op de zandrug ten oosten van P14 kon 
zich handhaven.

23.2 Beschikbaar terrein op P14 en relevante 
grondlagen

In het begin van WKD was de gemiddelde waterstand ca. 
2,50 m -NAP (zie fig. 23.4). De kleiige gyttjalagen met ja-
rosiet (de hoogste DG2 niveaus) die destijds werden afge-
zet, zijn uitsluitend in de oeverzone bewaard gebleven. De 
gemiddelde waterstand rond 3600 BP (ca. 1950 cal BC), na 
de zware erosie waarbij Ero2 ontstond, bedroeg ca. 2,40 m 
-NAP. Toen stond P14 meestal blank, op enkele kleine, ge-
isoleerde delen op de kruin na (zie fig. 23.5). Het terrein 
met aanwijzingen voor WKD2 viel samen met de Ero2, die 
nabij de geul gespaard was. Dit areaal was alleen bij laag 
water toegankelijk.

ca. 3550 BP
(1900 cal BC)

gemengd loofbos

berkenbroekbos

zeggenvegetatie hoogveen

open waterrietvegetatie



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

466

BEWONING TIJDENS WKD DEEL V – HOOFDSTUK 23

467

Boven de Ero2 sedimenteerde opnieuw kleiige gyttja met 
jarosiet. Deze jongste DG2 zal ook boven de hoogste delen 
van de kruin afgezet zijn, maar was slechts nabij de Vecht 
behouden (in wp. 87-7).
Vervolgens werd dieper in de geul, na het begin van WKD3, 
de Cardiumdetritus gevormd (zie fig. 23.3; alleen bereikt 
in wp. 84-7 en wp. 87-6). Kort daarna, vermoedelijk om-
streeks 3550 BP (ca. 1900 cal BC), werd in de geul Cardi-
umklei afgezet, later gevolgd door Cardiumgyttja en DG3. 
Die laatste twee lagen zijn ook buiten de geul gesedimen-
teerd. Voorafgaand daaraan zijn oudere afzettingen geëro-
deerd. Op de kruin zijn deze lagen op hun beurt verdwenen. 
Vanaf ca. 3450 BP (ca. 1750 cal BC) lag de nat/drooggrens 
voor het grootste deel van het jaar westelijk van P14. Bij la-
ge waterstanden vormden de Cardiumgyttja en de diepste 
niveaus van de DG3 nog gedurende enkele tientallen jaren 
loopvlakken voor WKD3-activiteiten (zie fig. 23.5).

23.3 Lokale vegetatie

Informatie over de lokale vegetatie voor het tijdstraject 
WKD1 t/m vroeg WKD3 is afkomstig uit de kleiige DG2 in 
wp. 87-7, direct onder en boven de Ero2 (zie bijlage I, fig. 
I.10; Gehasse 1995, 83-84). Deze kleiige gyttja’s zijn arm 
aan zaden en pollen, wat een aanwijzing is voor snelle sedi-
mentatie. Zij vertegenwoordigen met Ero2 samen maar een 
korte periode; vermoedelijk niet meer dan een kleine 100 
14C-jaren. Indicaties voor een lokale rietgordel bestaan uit 
zaden en epidermisfragmenten. Incidenteel komen zaden 
voor van kwelder- en schorrensoorten zoals kortarige zee-
kraal en zeebies. Deze wijzen op aanvankelijk nog inciden-
tele mariene invloed.
Evenals de Ero2 vertoont, zoals gezegd, het hoogste kleiige 
gyttjaniveau daarboven nog jarosiet. Jarosiet is zowel een 
indicatie voor brakwateraanvoer, als voor periodiek droog-
vallen (concretievorming). Het kleiige DG2-niveau op de 

Ero2 bevat een hoog percentage pollen van de ganzenvoet-
familie, vermoedelijk afkomstig van spiesmelde of uitstaan-
de melde. Deze soorten breiden zich vooral na stormvloe-
den sterk uit. Stuifmeel van els, hazelaar, eik en de overige 
boomsoorten die al in het Laat-Neolithicum voorkwamen, 
is nu opnieuw gevonden. Het duidt op moerasbos op P14 
en op gemengd loofbos elders op de zandrug van Schok-
land.
De lokale vegetatie laat vervolgens gedurende WKD3 eerst 
een toename van brakwaterinvloeden, en dan snelle verzoe-
ting zien (Gehasse 1995, 124-125). Zeekraalzaden in de 
Cardiumdetritus en bryozoën op verspoelde vondsten ge-
tuigen van mariene invloed.
De Cardiumklei is arm aan pollen en zaden, wat een argu-
ment is voor snelle sedimentatie. Dit laatste blijkt tevens uit 
de lage aantallen visbotjes in deze klei (Gehasse 1995, 127-
129) en uit de schaarste aan overige vondsten. Het pollen 
hieruit is relatief rijk aan soorten van de ganzenvoetfamilie, 
waarschijnlijk meldensoorten. Onder de macroresten zijn 
vooral spiesmelde of uitstaande melde, riet en grasachtigen 
goed vertegenwoordigd. Zaden van schorrenplanten en fo-
raminiferen verschaffen aanwijzingen voor de nu regelma-
tige aanvoer van brak water, wat weerspiegeld wordt in het 
vissenbestand (brakwatertolerante soorten) en de diatomee-
en (met onderin veel gebroken marien-litorale soorten en 
andere polyhalobionte soorten, naast planktonische soor-
ten uit brak en zoet water). Het boompollen kan met het 
sediment aangevoerd zijn, maar het betreft hetzelfde spec-
trum als eerder. Vermoedelijk was er dus weinig veranderd 
in het bomenbestand in de directe omgeving, met vooral 
els, hazelaar, berk, wilg, eik en es.
In de hogere niveaus van de Cardiumklei en in de Cardium-
gyttja zijn meer zaden en pollen aanwezig, wat wijst op rus-
tigere afzettingscondities en langzamere sedimentatie. Ook 
bij de schelpen en diatomeeën (Gehasse 1995, 125-126, 
129-130) is sprake van een afname van brakwaterminnen-
de soorten. In het hoogste Cardiumklei-niveau (zonder fo-
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Fig. 23.2 – Relevante grondlagen 
voor de periode WKD1 t/m vroeg WKD3.

Fig. 23.3 – Relevante grondlagen
voor gevorderd WKD3.
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raminiferen) zijn vrijwel uitsluitend zoetwaterdiatomeeën 
en maar weinig gebroken exemplaren aangetroffen. Zaden 
van schorrenplanten komen incidenteel nog voor, maar het 
algemene beeld wijst op verzoeting, al konden de meeste 
soorten licht brakke omstandigheden wel verdragen. De lo-
kale vegetatie moet overwegend bestaan hebben uit riet, en 
uit pioniers van verstoringsmilieus zoals brandnetel en rus-
sen.
Zaden en pollen uit de DG3 tonen een afname van versto-
rings- en pioniersgemeenschappen en een vegetatie die lo-
kaal en in de directe omgeving door riet en elzenbroekbos 
gedomineerd werd. Het boompollenspectrum is ongewij-

zigd. Onbewerkt hout uit de WKD3-periode omvat naast 
els, wilg, hazelaar en eik tevens vuilboom en wegedoorn. 
Houtskool uit WKD3-haarden (vooral afkomstig van els, 
wilg en eik) vult het boomsoortenspectrum verder aan met 
iep, zachte berk en meidoorn (Gehasse 1995, 147-148).

23.4 Grondsporen

De analyse van het WKD-aardewerk verschafte de sleutel 
om de overige vondsten, grondsporen en grondlagen aan 
een WKD-fase te verbinden. Het zou te toevallig zijn als 

Fig. 23.4 – Periodekaart voor WKD1 t/m vroeg WKD3.
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Fig. 23.5 – Periodekaart voor WKD3, voor zover jonger dan de Cardiumklei.
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deze typologische fasen geheel samen zouden vallen met 
bepaalde lithostratigrafische eenheden. Dat is dan ook niet 
het geval (zie tabel 14.1). Dit maakt de toewijzingen van 
grondsporen en vondsten uit de Ero2 lastiger, omdat die 
niet te verbinden zijn aan een enkele WKD-fase, maar al-
leen aan het fase-overschrijdende traject van laat WKD1 
t/m vroeg WKD3.
Alle grondsporen uit de Vroege Bronstijd die ouder zijn dan 
de Cardiumklei zijn aangegeven op fig. 23.4), alle jongere 
op fig. 23.5).

Palen en staken
– In wp. 87-1 zijn in en onder de Ero2 resten aangetroffen 
van aangepunte, 7-8 cm dikke staken (zie fig. 22.7, en zie 
Gehasse 1995, 108, tab. 6.23). Enkele ervan, van els en ha-
zelaar, waren geplaatst in een rechte, noordnoordoost-zuid-
zuidwest gerichte lijn met een lengte van ca. 1,4 m en waren 
12-46 cm lang. Nog eens zeven 4-12 cm dikke staken en 
palen leken willekeurig verspreid te staan. Voor zover de-
termineerbaar waren deze van elzenhout en nog 5-22 cm 
lang. Vaak zat rond deze paalresten in het vlak een smalle 
ring van wit zand, minder dan 1 cm breed. Vermoedelijk 
hadden de palen een klein beetje speling gekregen, en is het 
zand daarbij ingespoeld.
– In wp. 87-4 zijn tussen de eergetouwkrassen drie paral-
lelle, noordnoordoost-zuidzuidwest gerichte staakrijtjes aan-
getroffen. Zij waren over lengtes van 1,6, 2,6 en 1,6 m te 
vervolgen. De afstand tussen de rijen was 40-60 cm. Het is 
onduidelijk vanuit welk niveau zij ingedreven waren. Het 
hout was te verweerd om te determineren (Gehasse 1995, 
108).
– Veel (aangespoeld) hout, waaronder ook enkele bewerkte 
stukken, lag plat in de Ero2 (in wp. 87-1, -6 en wp. 84-7; zie 
fig. 23.6 en zie fig. 22.7). Dit hout kan deels ouder zijn dan 
de Vroege Bronstijd.
Functie: Gehasse (1995, 108) bracht de staken en palen in 
verband met visserij. Zij dacht aan bevestigingsstaken voor 
visfuiken.
Datering: Voor staken en palen in en onder de Ero2 ligt een 
datering in het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3 voor 
de hand. Het is evenwel niet ondenkbaar dat zij uit vroeg 
WKD1 of zelfs uit Laat-KB stammen, als het zou gaan om 
resten die de erosie voorafgaande aan de sedimentatie van 
de Ero2 hebben overleefd en vervolgens in de Ero2 ingebed 

geraakt zijn. Dit geldt evenzeer voor het platliggende hout 
in de Ero2. De staken uit wp. 87-4 zijn nog lastiger te date-
ren. Vanwege de gelijkenis met de andere rijtjes reken ik ze 
ook tot het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3, maar een 
laatneolithische datering of juist een jongere datering is 
niet uit te sluiten.

Stoofkuilen
– Stoofkuil 1 (sp. 87-25; fig. 23.7, zie ook fig. 22.7 en fig. I.8): 
Onder de DG3 tekende zich in de top van de Ero2 vanaf ca. 
2,90 m -NAP een ovale kuil af van ca. 160 x 130 cm. Deze 
was komvormig ingegraven tot in het dekzand, tot 3,26 m 
-NAP. De vulling bestond uit brokken humeus zand, detri-
tusgyttja, en humeus kleiig sediment (waarschijnlijk kleiige 
DG2). Het protocolboek vermeldt ook roodbruine en gele 
vlekjes. Uit de vulling zijn zeven scherven (22 g) afkomstig, 
waaronder een scherf van potbeker 47 en mogelijke potbe-
ker 135. De overige scherven zijn niet nader toe te wijzen 
aan een periode. De kuil bevatte voorts houtskool en vooral 
in de onderste helft veel stenen die sporen van verhitting 
vertoonden in de vorm van barsten en verkleuringen. De 
stenen waren vaak met een korstje jarosiet bedekt.
Bij het graven van de kuil, waarschijnlijk vanuit de (hier la-
ter opgeruimde) jongste kleiige DG2, is men ongetwijfeld 
gestuit op de stenen in de Ero2 (zie paragraaf 22.4). Mo-
gelijk zijn de aangetroffen stenen hergebruikt als kookste-
nen. Een brok houtskool (els) uit deze stoofkuil is 14C-ge-
dateerd op 3570±80 BP (UtC-2511).
– Stoofkuil 2 (sp. 87-20; fig. 23.8 en 23.11): Dit ovale grond-
spoor van 125 x 100 cm was afgedekt door DG3 en werd op 
3,22 m -NAP (geen klinkvrije diepte) zichtbaar. De kuil 

Fig. 23.6 – Platliggend hout in de Ero2 in wp. 84-7.
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Fig. 23.7 – Stoofkuil 1.
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was komvormig ingegraven door een enigszins kleiig DG3-
niveau tot in de Cardiumgyttja, tot 3,37 m -NAP. De vul-
ling bestond uit rulle detritusgyttja (DG3). De kuil bevatte 
veel kleine en grotere stukken natuursteen (vaak met spo-
ren van verhitting), wat vuursteen en houtskool.
Functie: In de stoofkuilen werden vermoedelijk verhitte ste-
nen onder, om en op stukken vlees of vis gelegd, waarna de 
kuil werd toegedekt. In deze ‘hooikisten avant la lettre’ 
stoofde het voedsel vervolgens vanzelf gaar.1 Het is verlei-
delijk haard 3 (zie onder), direct ten westen van stoofkuil 2, 
te beschouwen als de plaats waar de stenen voorverhit zijn. 
Weliswaar lag die haard ca. 20 cm hoger, maar het is goed 
mogelijk dat de stoofkuil tijdens de opgraving niet herken-
baar was op het oorspronkelijke loopvlak. Dat zou ook de 
rulle vulling verklaren, die afweek van de licht-kleiige DG3 
in het vlak waarin de stoofkuil herkend werd.
Datering: Stoofkuil 1 stamt, gelet op de stratigrafische po-
sitie en de 14C-datering, uit het tijdstraject van laat WKD1 
t/m vroeg WKD3. De 14C-datering levert een terminus post 
quem voor het ontstaan van de Ero2. Stoofkuil 2 behoort op 
grond van de ligging in de DG3 tot de gevorderde WKD3.

Haarden, houtskoolconcentraties en loopvlakken
Langs de geul is een groot aantal haardjes uit de Vroege 
Bronstijd ontdekt. De hierondergenoemde NAP-hoogtes 
zijn steeds afkomstig van ingeklonken niveaus. Behalve in 
het geval van de haarden die in het zuidoosten van de kavel 
gevonden zijn (zie verder), zijn de betreffende houtskool en 

botresten niet per individuele haard bepaald (Gehasse 1995, 
147-148). Als brandhout is vooral els gebruikt, eik veel 
minder, en wilg, iep en berk nauwelijks. Het betreft dunne 
takken en twijgen. Verkoolde schimmeldraden wijzen op het 
gebruik van sprokkelhout. Omdat tevens vrij veel verkoolde 
rietresten zijn aangetroffen, kan ook riet als brandstof ge-
bruikt zijn, maar het kan eveneens gaan om resten van de 
lokale, afgebrande rietvegetatie. Botmateriaal uit en rond 
de haarden bestaat uit verbrande visresten van onder meer 
karperachtigen, snoek en paling, en uit niet nader te deter-
mineren verbrande zoogdierresten.
– Haard 1 (sp. 84-7343; fig. 23.9): Deze haard in wp. 84-7 
werd op 2,94 m -NAP gevonden in een kleiig gyttjaniveau 
met jarosiet (top DG2) direct onder de Ero2. De haard be-
stond uit een houtskoolrijke ovale centrale vlek met rode 
oker en verbrand schelpgruis (of vergruisd verbrand bot?), 
omgeven door een gelige vlek as en waarschijnlijk ook ver-
brande kleiige gyttja, en met een koolzwarte rand. Het ge-
heel had een lengte van 90 cm en een breedte van 70 cm. 
Vanwege het concentrische patroon zal deze haard wel 
schotelvormig verdiept geweest zijn. De zwarte laag zal dan 
ook onder het centrale deel gelegen hebben. Uit de as zijn 
verbrande zoogdierresten afkomstig, die niet op soort te 
brengen zijn (Gehasse 1995, 110).

1 Aboriginals brengen deze techniek nog steeds in praktijk en krijgen er 
een complete wallaby mee gaar. Liversage (1980, 108) beeldde een 
vergelijkbaar grondspoor uit Deense TRB-context af. Aan hem ont-

0 50cm

BA

BA

Fig. 23.8 – Stoofkuil 2.

leen ik de hier gegeven interpretatie. Deze stoofkuilen wijken duidelijk 
af van de veel voorkomende diepe mesolithische haarden die meestal 
veel meer houtskool bevatten en nauwelijks of geen stenen.

0 50cm

Fig. 23.9 – Haard 1.
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– Haard 2 (sp. 87-18; fig. 23.11): Deze min of meer ovale 
vlek van 130 x 110 cm tekende zich op 3,08 m -NAP af in 
het noorden van wp. 87-2. De haard was in de DG3 aange-
legd. De haard was komvormig verdiept (tot hoe diep is on-
bekend) met van onder naar boven een houtskoollaag, geel 
verbrand materiaal (as of verbrande licht-kleiige detritus-
gyttja) gevolgd door oranjerood verbrand materiaal. Hij 
bevatte granietgruis, vermoedelijk van een uit elkaar ge-
sprongen kooksteen, vuurstenen afslagjes en wat verbrand 
(gecalcineerd) bot. In een ca. 1 m brede zone eromheen lag 
veel houtskool, natuur- en vuursteen en een enkel verbrand, 
ondetermineerbaar botfragment. Hier was dus nog een res-
tant van het oude loopvlak voorhanden.
– Haard 3 (sp. 87-11.1), haard 4 (sp. 87-12) en haard 5 (sp. 
87-13): Deze haarden lagen in de buurt van haard 2 en wa-
ren op diepteligging en afmetingen na goed vergelijkbaar; 
min of meer ovale, komvormig verdiepte haarden, met een 
oranjerode of oranjebruine, verbrande kern, gelig materiaal 
eromheen en eronder, houtskool, en een koolzwarte laag 
om en onder het geheel. Zij waren in de DG3 aangelegd. 
Haard 3 was groter dan 30 x 40 cm, en lag tussen 2,86 en 
2,89 m -NAP, haard 4 was ca. 65 x 40 cm en lag tussen 2,92 
en 2,96 m -NAP, en haard 5 was ca. 70 x 40 cm en lag tus-
sen 2,88 en 2,91 m -NAP. In tegenstelling tot haard 2 zijn 
rondom deze haarden geen vondsten opgemerkt, op wat 
houtskool na. De directe omgeving van haarden 4 en 5 was 
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Fig. 23.10 – Locatie van haarden 1-6 en 40-41, en ligging van uitsnedes (figuren 23.11-14).

zwart geoxideerd. In het profiel van wp. 87-7 (fig. I.10) cor-
respondeerde dit met het onderste van de twee oxidatieni-
veaus in de DG3. Die oxidatieniveaus gaven dus loopvlak-
ken aan.
– Haarden 6-39: Van haarden 6-39 (fig. 23.12), in wp. 84-
7, -14 en -15, is alleen vlakinformatie voorhanden. In tabel 
23.1 zijn de hoogteligging en de formaten aangegeven. Het 
gaat steeds om plekken in de Cardiumgyttja met houtskool, 
as (in de opgravingsdocumentatie soms aangeduid als ‘gele 
vlekken’) en/of verbrande klei (Cardiumgyttja die direct 
onder het vuur lag en daardoor licht gebakken is). Een en-
kele keer is rode oker opgemerkt (haard 15). Sommige be-
zaten een grote ronde of ovale vorm, met een doorsnede 
van een kleine meter. Andere waren zeer grillig, alsof zij ka-
potgelopen waren. Enkele waren veel groter dan gebruike-
lijk, tot bijna vijf vierkante meter. Vermoedelijk betrof het 
hier overlappende haarden die direct na elkaar waren aan-
gelegd.

Het minutieus met troffel en borstel onderzochte vlak rond-
om deze haarden was bezaaid met houtskool, soms in gro-
tere concentraties. Ook lagen hier vuurstenen afslagen en 
artefacten, natuurstenen (veelal gecraqueleerd en waar-
schijnlijk als kookstenen gebruikt), verbrande en soms on-
verbrande vis- en zoogdierbotten, en een enkele aardewerk-
scherf. Dat een vondst in of vlak bij een bepaalde haard ligt, 



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

472

BEWONING TIJDENS WKD DEEL V – HOOFDSTUK 23

473

hoeft nog niet te betekenen dat er een directe relatie is met 
juist die haard. Figuur 23.14 toont een detail van het opgra-
vingsvlak in wp. 84-7. Dat alle afgebeelde grondsporen en 
vondsten van hetzelfde gebruiksseizoen zijn, is zeker geen 
uitgemaakte zaak. Het is zeer goed denkbaar dat het zuid-
waarts licht hellende opgravingsvlak verschillende Cardium-
gyttjaniveaus doorsneden heeft en dan delen van loopvlak-
ken uit enkele opeenvolgende jaren bevatte. Verder zuide-
lijk, in wp. 84-14 en -15, nam de dichtheid aan vondsten en 
sporen af, waarbij wel gezegd moet worden dat die werkput-
ten minder gedetailleerd onderzocht zijn (met de schop).
Bij het verdiepen van de Cardiumgyttja in wp. 84-7 kwam 
opnieuw een niveau met haarden (29-36) en omringend af-
val te voorschijn. Ook in de zuidelijkere werkputten, waarin 

0 1m

locatie
stoofkuil 2

houtskoolrijke zone

natuursteen

vuursteen

Fig. 23.11 – Haard 2 met restanten van het loopvlak eromheen, en aanduiding van de positie van stoofkuil 2.

slechts enkele vierkante meters verdiept zijn, kwamen weer 
haarden (37-39) en omringende vondsten aan het licht. De 
loopvlakken waren met het toenemen van de afstand tot de 
zandrug steeds duidelijker gescheiden door lagen vondst-
loze Cardiumgyttja.
– Haard 41 (sp. 86-z.n.): Deze haard in het westen van P14 
is in een lengte- en dwarsprofiel boven het grootste grond-
spoor van het westelijke greppelsysteem (sp. 86-103) gedo-
cumenteerd (zie fig. 18.3). In de profielen was de haard te 
vervolgen over respectievelijk 40 en 20 cm. Deze zal in het 
vlak ca. 80 x 60 cm groot geweest zijn. Hij bevond zich op 
2,61 m -NAP direct onder de bouwvoor in de Cardium-
gyttja. Onder een ca. 2 cm dikke laag verbrande Cardium-
gyttja (en as?) lag een 1 cm dik houtskoolniveau.
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In de directe omgeving, en ook enkele meters zuidelijker in 
wp. 84-16 en -17, zijn in het vlak in de Cardiumgyttja ver-
schillende grillige plekken met verbrande klei, as en houts-
kool opgemerkt, die ook restanten van haarden geweest 
kunnen zijn. In het westen van wp. 86-1 is op 2,65 m -NAP 
een concentratie houtskool van ca. 125 x 70 cm in de (ver-
brande?) Cardiumgyttja gevonden, die als een haardres-
tant (haard 40) beschouwd is.
– Haarden ten zuiden van P14: Ver buiten de opgravings-
putten, in het uiterste zuidoosten van kavel P14, zijn nabij 
de Vechtoever drie haarden ontdekt. Zij waren bij het diep-
ploegen van het zuidelijke deel van P14 aan de oppervlakte 
gekomen. Oranjegelige verbrande klei verraadde hun lig-
ging. De velddocumentatie (van 2 en 10 september 1985) 
maakt melding van vuursteensplinters, kookstenen (zand-
steen), zowel verbrand als onverbrand bot, en een grote 
hoeveelheid houtskool. Uit nader booronderzoek bleek dat 
deze haarden vanuit de Cardiumgyttja (de ‘rietklei’ boven 
de Cardiumklei) waren opgeploegd.
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Fig. 23.12 – Locatie van haarden 6-39, in verschillende 
niveaus van de Cardiumgyttja in wp. 84-7, -14 en -17.

haard 6
haard 7
haard 8
haard 9
haard 10
haard 11
haard 12
haard 13
haard 14
haard 15
haard 16
haard 17
haard 18
haard 19
haard 20
haard 21
haard 22
haard 23
haard 24
haard 25
haard 26
haard 27
haard 28
haard 29
haard 30
haard 31
haard 32
haard 33
haard 34
haard 35
haard 36
haard 37
haard 38
haard 39

-2,71
-2,80
-2,79
-2,74
-2,69
-2,78
-2,82
-2,77
-2,77
-2,82
-2,82
-2,78
-2,76
-2,96
-2,90
-3,07
-3,21
-3,07
-3,12
-3,23
-3,21
-3,21
-3,20
-2,94
-2,94

-
-2,91
-3,05
-3,00
-3,08
-2,81
-2,80
-2,96
-3,26

NAP

84-7295
84-7301
84-7296
84-7290
84-7282
84-7293
84-7294
84-7285
84-7288
84-7287
84-7289
84-7297
84-7299
84-7298
84-7309
84-7335
84-7334
84-7355
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-z.n.
84-7323
84-z.n.
84-7330
84-z.n.
84-7300
84-z.n.
84-7308
84-7336

spoor

40 x
75 x

135 x
60 x

100 x
70 x
45 x
45 x

105 x
60 x
95 x
75 x
95 x
90 x
65 x

110 x
>55 x
255 x
110 x
250 x
65 x
80 x

155 x
55 x
90 x
90 x

140 x
45 x

>190 x
100 x
70 x
85 x

125 x
>60 x

40 cm
40 cm
90 cm
40 cm
55 cm
45 cm
40 cm
45 cm
70 cm
45 cm
90 cm
40 cm
35 cm
65 cm
45 cm
70 cm
80 cm
200 cm
60 cm
160 cm
60 cm
70 cm
90 cm
40 cm
45 cm
70 cm
85 cm
45 cm
190 cm
45 cm
35 cm
65 cm
50 cm
140 cm

afmeting

Tabel 23.1 – Gegevens van haarden 6-39.
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houtskool
asvlek

aardewerk

steen
vuursteen
vuursteen (verbr.)
hazelnoot
bot, zoogdier
bot, vis (verbr.)

schrabber (verbr.)
schrabber
schrabber
geret. kling
kern

1

2

3

4

5

geret. afslag6

runderbot, priem7

0 50cm

De onderzochte monsters bevatten houtskool van vooral 
els, maar ook vrij veel wilg, verbrand riet en verbrand zoog-
dierbot (Van Amerongen 1993, 4.3, fig. 13; Gehasse 1995, 
147-148).2

Verschijningsvorm: De haarden zijn dikwijls identiek aan die 
uit het Laat-Neolithicum (zie paragraaf 22.4). De afwezig-
heid van een koolzwart niveau onder of om de haarden in 
de Cardiumgyttja, in de zuidoostelijke werkputten, doet ver-

moeden dat aan- of afwezigheid van zo’n niveau inderdaad 
samenhangt met het gehalte aan plantaardig materiaal van 
het onderliggende sediment (vergelijk paragraaf 22.4).
Functie: Het ligt voor de hand de vondsten in de omgeving 
van een haard te beschouwen als afval van de rond die plek 
uitgevoerde activiteiten. Maar bij zulke haarddichtheden als 
hier is de verbinding van een bepaalde vondst aan een spe-
cifieke haard vaak arbitrair.3

2 Van Amerongen en Gehasse (die zich op Van Amerongen baseerde) 
noemden maar twee haardjes, de ‘noordhaard’ en een ‘zuidhaard’. Ik 
heb niet kunnen achterhalen of Van Amerongen slechts één van de 
twee zuidhaarden heeft onderzocht, of dat de monsters uit beide haar-
den bij elkaar zijn genomen.

3 Het was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk de vondsten, die 
afzonderlijk zijn ingemeten en geadministreerd, nader in hun ruimte-
lijke context te analyseren, en bijvoorbeeld op gebruikssporen te onder-
zoeken. Dit zou nog gedaan kunnen worden.

Fig. 23.13 – WKD-loopvlak in het oosten van wp. 90-4.
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De haarden en omgeving wijzen op het bereiden (zie de haar-
den zelf, en de kookstenen) en nuttigen (scherven met aan-
koeksel, verbrande resten) van vlees, vis, en incidenteel ook 
schelpdieren, op het bewerken van huiden (rode oker), en op 
het bewerken van vuursteen (afslagen en werktuigen); het 
soort bezigheden waarvoor ook rond haardjes uit eerdere pe-
rioden aanwijzingen bestaan (zie paragraaf 22.4). De vlakbij 
gevonden scherven met aangekoolde voedselresten maken 
waarschijnlijk dat althans een deel van het voedsel ter plaatse 
in potten gekookt is.
Datering: Alleen haard 1, in het hoogst bewaarde DG2-ni-
veau direct onder Ero2, hoort waarschijnlijk thuis in vroeg 
WKD1. Alle overige waren ingebed in de Cardiumgyttja of 
de DG3, en moeten dus uit WKD3 stammen.

Aanwijzingen voor het afbranden van de oevervegetatie; nog-
maals loopvlakken
Grillig gevormde, gelige gloei- of schroeiplekken van soms 
enkele vierkante meters groot, zijn in het noordoosten (in 
wp. 87-2) aangetroffen in de DG3 (WKD3). Deze sporen 
zijn vanwege hun afwijkende habitus niet beschouwd als 
haarden of restanten ervan, al zijn er wel wat verspreide 
houtskoolbrokjes bij gevonden. Vermoedelijk is hier de oe-
vervegetatie afgebrand.4

hk-spikkel
hk-stukje
hk-brok
asvlek

aardewerk
steen
vuursteen
bot

coupe

0 1m

Fig. 23.14 – WKD-loopvlak in wp. 84-7.

4  In wp. 84-7 zijn volgens de laagbeschrijving in de opgravingsdocu-
mentatie (sp. 84-7252) in de Cardiumgyttja ook “rietbrand-plekken” 
opgemerkt.
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Overtuigender aanwijzingen voor afgebrande oevervegeta-
tie leverde het oosten van wp. 90-4 en de aangrenzende 
metervakken. Hier waren de asconcentraties niet gelig ver-
kleurd, maar zwartgrijs.5 De as bevatte minuscule witte 
‘naaldjes’; de resten van het siliciumskelet van riet. In een 
3-5 cm hoog dwarsprofieltje in wp. 90-4 waren in de Car-
diumgyttja vier van zulke aslaagjes met elk een dikte van 
ca. 1 mm zichtbaar. De onderliggende Cardiumgyttja was 
niet verbrand of licht gebakken, zoals onder de haarden, 
waarschijnlijk omdat het vuur hier niet zo (lang) heet ge-
weest is. De verschillende aslaagjes zullen wel wijzen op 
enkele successieve niveaus met seizoensbewoning, maar zij 
waren zo dun dat zij in het vlak niet te vervolgen waren. In 
figuur 23.13 zijn alle asvlekken en alle vondsten die in dit 
pakketje Cardiumgyttja van maximaal ca. 5 cm dik aanwe-
zig waren, in één vlak geprojecteerd. De vondsten omvatten 
naast as veel houtskool, zoogdierbot, verbrande visbotjes, 
fragmentjes WKD3-aardewerk, natuursteen en verbrand 
en onverbrand vuursteen, waaronder een kern, een klinge-
tje met retouche en drie schrabbers. Regelmatig lagen vond-

sten niet plat; kennelijk waren die wat dieper ingetrapt. Dit 
beeld is exemplarisch voor alle oostelijke werkputdelen van 
de campagne van 1990 waar de bewaarde Cardiumgyttja 
nog maar enkele centimeters dik was.6 Omdat figuur 23.13 
de vondsten uit een traject met diverse niet te scheiden 
loopvlakken weergeeft, lijkt de vondstdichtheid hoger te 
zijn dan verder zuidelijk, waar de verschillende loopvlakken 
wel beter verticaal te scheiden waren (vergelijk fig. 23.14).

Runderhoefindrukken
Regelmatig zijn runderhoefindrukken opgemerkt in, of di-
rect onder, de afzettingen uit de Vroege Bronstijd. Evenals 
voor het Laat-Neolithicum is gedaan, zijn ook de grillig ver-
lopende laagbegrenzingen met neerwaartse uitstulpingen 
in de profielen geïnterpreteerd als aanwijzingen voor ver-
trapping door vee (zie fig. 23.4-5 en fig. I.10). De oudste in-
drukken uit de Vroege Bronstijd zijn in de noordoostelijke 
oeverzone (wp. 87-7) aangetroffen. Hier was de DG2 tot 
ca. 3,70 m -NAP vertrapt vanuit het onderste kleiige gyttja-
niveau. Deze prenten zijn aan vroeg WKD1 te verbinden.

Fig. 23.15 – Runderhoefindrukken en vermoedelijk ook 
voetstappen in wp. 84-7.

Fig. 23.16 – Overzicht en detail van runderhoefindrukken in 
wp. 90-6.

5 Ik heb mij laten vertellen dat de kleur van de as afhankelijk is van de 
mineralen in het verbrande materiaal en afhankelijk is van het vocht-
gehalte ten tijde van de waarneming. Onder vochtige omstandigheden 
wordt as dikwijls geel.

6 Vanwege de tijdsdruk kon alleen wp. 90-4 zo minutieus gedocumen-
teerd worden. De contemporaine lagen in de overige werkputten van 
1990 zijn schavend met de schop onderzocht in plaats van met de trof-
fel.
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Van na de sedimentatie van de Ero2 dateert de vertrapping 
vanuit het hoogst bewaarde kleiige gyttjaniveau. Deze in-
drukken zullen iets jonger zijn geweest dan de runderpren-
ten die vlakbij (in wp. 87-1) direct onder de Ero2 in de on-
derliggende OAL zijn opgemerkt. De diepste met Ero2 ge-
vulde indrukken bevonden zich daar eveneens op ca. 3,70 
m -NAP (zie fig. 22.7). Ook zuidelijker (wp. 84-7, wp. 89-
17) zijn bij de geul in de profielen aanwijzingen aanwezig 
voor vertrapping vanuit de Ero2, maximaal tot ca. 3,50 m 
-NAP. Hier (in wp. 83-1, wp. 84-7, wp. 90-5 en -6) teken-
den zich ook vele met wit Ero2-zand gevulde prenten af in 
de DG2 of in het onderliggende zand (fig. 23.15-16, zie ook 
fig. 22.16).7 Al deze runderhoefindrukken dateren uit het 
traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3.
Vanuit de verschillende sedimenten die gedurende WKD3 
zijn afgezet, zijn opnieuw aanwijzingen voor vertrapping 
gedocumenteerd, ook nu weer uit verschillende tijdsmomen-
ten. Nabij de geul (wp. 89-17) was vanuit de Cardiumklei 
de onderliggende DG2 vertrapt tot een diepte van 4,20 m 
-NAP. Verspreid waren nabij de geul, aan de noordflank en 
in het westen, jongere aanwijzingen voor vertrapping van-
uit de Cardiumgyttja aanwezig; tot in de Cardiumklei (wp. 
87-6), Ero2 (wp. 90-3) of Ero1 (in wp. 87-4 en wp. 86-1). 
De diepste aanwijzing voor deze vertrapping bevond zich 
op 3,70 m -NAP. De jongste vertrappingen, vanuit de DG3, 
zijn zowel in de profielen nabij de geul, tot een maximale 
diepte van 3,90 m -NAP, als in het westen en het zuidwes-
ten opgemerkt, maar ontbraken langs de noordflank. Ge-
zien de diepten waarop de prenten aangetroffen zijn, ver 
onder het toenmalige gemiddelde waterpeil, waren runde-
ren nabij de geul aanwezig in perioden met lage waterstan-
den.

Voetindrukken
Bij de geul (in wp. 84-7) is ook een twintigtal voetindruk-
ken aangetroffen (fig. 23.17). Eén indruk toonde duidelijk 
een grote teen; de betreffende persoon liep barrevoets. An-
dere indrukken lijken eerder te wijzen op schoeisel (verge-
lijk Groenman-van Waateringe 1970; 1991; Groenman-
van Waateringe & Smith 1984). Er waren zowel kleine als 
grote indrukken, van 22,5 bij 8,1 cm tot 34,5 bij 10 cm. Het 
lijkt om één of meer volwassenen en één of meer kinderen 
te gaan, al is het toewijzen aan jong of oud niet eenvoudig. 
De indrukken in de zachte DG2 hoeven immers niet de 
precieze contouren van voet of schoen te geven. Enkele wa-
ren zo lang of zo breed, dat te denken is aan ‘uitglijders’ in 
de nattigheid. Terwijl die indrukken dus eerder te groot 
waren, kunnen andere incompleet geweest zijn. Misschien 
waren daar de teenindrukken al weg, bijvoorbeeld als ge-
volg van het opschaven van de voetindrukken.
De indrukken bevonden zich in de top van de DG2 (in de 
kleiige gyttja met jarosiet) in een hellend vlak tussen 2,97 
en 3,10 m -NAP, en waren met Ero2 gevuld. Zij zijn dus 
ingetrapt vanuit de bovenliggende Ero2 en stammen uit het 
traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3.

0 25cm

0 25cm

Fig. 23.17 – Voetindrukken in wp. 84-7 (tekeningen exclusief 
de aanwezige runderhoefindrukken).

7 In wp. 84-7 zijn de runderhoefindrukken in het vlak niet getekend, 
maar alleen gefotografeerd. Omdat ik niet zeker ben van hun exacte 

Verspreiding van de grondsporen
De zekere grondsporen uit WKD1 t/m vroeg WKD3 zijn 
uitsluitend nabij de geul aangetroffen (zie fig. 23.4). Ook de 
sporen uit het latere WKD3 tonen een duidelijke concen-
tratie nabij de geul, ondanks het feit dat in wp. 87-2 de Car-
diumgyttja nauwelijks onderzocht is (slechts in het zuiden, 
in een in omvang beperkte dagzoom), en hoewel in wp. 84-
14 en -15 alleen de hoogste niveaus van de Cardiumgyttja 
opgegraven zijn (zie fig. 23.5). Verder waren alleen in de 
westelijke en zuidwestelijke werkputten weer wat meer 
grondsporen uit deze jongere periode aanwezig.

Vanzelfsprekend is het verspreidingsbeeld vertekend. Op 
de kruin zijn de lagen uit de Vroege Bronstijd grotendeels 
verdwenen als gevolg van erosie en recent ploegen. Langs 

locaties, zijn zij in fig. 23.4 niet aangegeven; de wel aangeduide run-
derhoefindrukken in deze werkput zijn in profielen waargenomen.
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de flanken (westelijk van wp. 84-7 en westelijk van wp. 87-
7) was het vroege-bronstijdoppervlak, voorzover bewaard 
en onderzocht, bovendien geringer in omvang dan langs de 
geul of in het westen en zuidwesten.
Ook de al vaker genoemde verschillen in de wijze van op-
graven zal een vertekenende factor geweest zijn. Als er ech-
ter duidelijke grondsporen uit deze periode waren geweest, 
zouden zij gezien moeten zijn in de wel onderzochte rele-
vante putten, zoals wp. 84-8 t/m 13 langs de zuidflank, ook 
al zijn die onder zware tijdsdruk machinaal opgegraven. 
Tijdsdruk speelde in elk geval geen rol langs de noordflank. 
Wp. 89-2, een vrij groot vlak dat schavend onderzocht is, 
leverde aan informatie over de Vroege Bronstijd niets op, 
afgezien van een paar brokken natuursteen en een verkoold 
stuk bewerkt eikenhout in de DG3/broekveen. Wp. 89-8 
(noordelijk gedeelte), wp. 87-4 en wp. 87-3 gaven geen aan-
wijzingen voor WKD-aanwezigheid, met uitzondering van 
enige vertrapping vanuit de Cardiumgyttja in het oostpro-
fiel van wp. 87-4.
Opmerkelijk was verder dat niet alleen vertrappingssporen 
ontbraken, die in profielen toch eenvoudig herkenbaar zijn, 
maar ook houtskool. Daarom denk ik dat het verspreidings-
beeld in essentie juist is, en dat de grondsporen zich daad-
werkelijk hoofdzakelijk enerzijds bij de geul, en anderzijds 
nabij de 2,50 m -NAP hoogtelijn in het westen hebben ge-
concentreerd. Voor dit patroon is een eenvoudige verkla-
ring te geven, die nader zal worden toegelicht in paragraaf 
23.6.

23.5 Vondsten

Aardewerk
Het WKD-aardewerk van P14 is uitgebreid besproken in 
hoofdstuk 10. Dat de oude WKD-fasering globaal correct 
is, is op P14 stratigrafisch aangetoond. Die oude WKD-fa-
sering kan verfijnd worden. Ik hanteer een nieuwe indeling 
(zie paragrafen 10.2 en 10.10). De fasen WKD1-3, waartoe 
het vroege-bronstijdaardewerk van P14 behoort, zijn in het 
hele land aan te treffen. WKD4 is alleen in het noordoosten 
te vinden.
Het zekere WKD1-aardewerk (30 scherven van 14 potten) 
en dat uit WKD2 (12 scherven van 4 potten) is vrij zeld-
zaam. Dit duidt niet zozeer op minder intensief gebruik in 
de Vroege Bronstijd, als wel op erosie waardoor het groot-
ste deel van de contemporaine sedimenten is opgeruimd. 
Daarnaast is een deel van het bewaard gebleven aardewerk 
uit de vroegste fasen van de Vroege Bronstijd in scherven 
niet of nauwelijks te herkennen, omdat zij versierd zijn met 
versieringstechnieken en -motieven die ook al in Laat-KB 
gangbaar waren. In hoofdstuk 10 verwijs ik naar enkele be-
kers en potten die als KB-scherven beschreven zijn, maar 
in WKD1 of WKD2 vervaardigd zouden kunnen zijn. Vroeg 
WKD3 is weliswaar met vele tientallen scherven vertegen-
woordigd, maar het aantal potten is klein (114 scherven van 
7 potten).
Een deel van het WKD1-aardewerk is stratigrafisch geschei-
den van de rest van het net genoemde WKD-aardewerk. 

(Fig. 23.17 – vervolg)
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Ook in typologisch en technologisch opzicht onderscheidt 
dit WKD1-aardewerk zich daarvan. Het zal gemiddeld net 
iets ouder zijn dan het WKD1-aardewerk dat vermengd 
met WKD2- en vroege WKD3-scherven (en oudere vond-
sten) in de Ero2 en in de Cardiumdetritus gevonden is.
Het jongere WKD3-aardewerk van P14 (343 scherven van 
73 potten) is afgezien van een enkele verplaatste scherf af-
komstig uit de Cardiumklei, de Cardiumgyttja en de diep-
ste niveaus van de DG3. Het vormt samen met het overige 
materiaal uit die sedimenten een min of meer gesloten 
vondstgroep. Het is het grootste WKD3-assemblage van 
ons land.
De technologische kenmerken van het WKD-aardewerk la-
ten door de tijd heen een vergroving zien in de gemiddelde 
wanddikte en magering. Vergroving (en vereenvoudiging) 
blijkt ook in vorm en versiering.

Het aardewerk getuigt van zeer regelmatige menselijke aan-
wezigheid op P14 vanaf het einde van Laat-KB. Tot ver in 
de Vroege Bronstijd bestaat op basis van het aardewerk 

geen aanleiding aan te nemen dat P14 jaren achtereen niet 
gebruikt zou zijn, ondanks stratigrafische hiaten.
Het ziet ernaar uit dat aan het gebruik van P14 net voor de 
introductie van HVS-typen een einde is gekomen.

Verspreiding van het aardewerk
Over het algemeen heeft het WKD-materiaal nauwelijks 
kans gehad dieper in de grond te geraken, omdat het da-
teert van na de periode waarin het meeste verticale vondst-
transport heeft plaatsgehad. Dat was de periode waarin op 
P14 geakkerd werd. De jongste en hoogste, kleiige en jaro-
sietrijke DG2-niveaus, het voormalige WKD1-loopvlak in-
begrepen, waren bijna overal verdwenen. Alleen de WKD1-
scherven die door bioturbatie, vertrapping en soms als ge-
volg van erosie dieper verplaatst zijn, zijn teruggevonden. 
De schaarste aan WKD1-aardewerk zegt dus vooral iets 
over de erosiegeschiedenis. Op grond van het WKD1-ver-
spreidingsbeeld (fig. 23.18) mag verondersteld worden dat 
men destijds wel ‘overal’ op P14 geweest zal zijn. Bijna de 
helft van de potten (disproportioneel veel, maar de scherf-

0 25m
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Fig. 23.18 – Verspreiding van WKD1- en WKD2-aardewerk.
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aantallen zijn gering) is in de meest oostelijke 20 m terug-
gevonden. Dit kan betekenen dat veel WKD1-activiteiten 
zich nabij de geul hebben afgespeeld.
Voor WKD2-afval dat eveneens in de top van de DG2 te-
recht moet zijn gekomen, zijn de kansen aan erosie te ont-
snappen nog kleiner geweest. Het verspreidingsbeeld van 
het bewaard gebleven WKD2-aardewerk (fig. 23.18) valt 
samen met dat van de Ero2. De top van de Ero2 en de bo-
venliggende DG2 vormden het toenmalige loopvlak, maar 
beide niveaus zijn geheel opgeruimd (behalve in wp. 87-7, 
waar vondsten echter ontbraken). Vanwege vele activiteiten 
langs de geul (en ook als gevolg van vertrapping) is nog vrij 
veel WKD2-materiaal dieper in de Ero2 terechtgekomen. 
Dankzij de relatief lage ligging, op een helling, is deze laag 
vervolgens voor een groot deel gespaard gebleven.

Ook de verspreiding van het WKD3-aardewerk (fig. 23.19) 
beperkt zich op een enkele uitzondering na tot de oeverzone. 
Dat op de kruin geen vondsten uit deze tijd gedaan zijn, is 
vanzelfsprekend, omdat daar de Cardiumgyttja en de DG3 

met hun eventuele WKD3-afval verdwenen zijn. De DG3, 
en vooral de Cardiumgyttja, waren echter langs de flanken 
nog bijna overal aanwezig. Dat maakt de afwezigheid van 
WKD3-vondsten daar opmerkelijk.
Het verspreidingspatroon van het WKD3-aardewerk zal 
beïnvloed zijn door de onderzoeksmethode. De WKD3-
grondlagen zijn machinaal (in zo dun mogelijke plakken) 
verdiept, totdat vondsten of grondsporen werden aange-
troffen. Dat laatste was nabij de geul steeds, en verder naar 
het westen slechts zelden het geval. Alleen waar vondsten of 
grondsporen werden aangetroffen, werden deze sedimen-
ten vervolgens schavend en troffelend onderzocht. Maar het 
verspreidingsbeeld van het aardewerk is zo uitgesproken, 
en sluit zo goed aan bij dat van de grondsporen, dat gecon-
cludeerd mag worden dat het zwaartepunt van de WKD3-
activiteiten op P14 nabij de geul heeft gelegen.

Verkoolde voedselresten zijn zeer zeldzaam op het meestal 
nogal verweerde WKD1-aardewerk. Op WKD2-scherven 
daarentegen zijn deze resten vrij gebruikelijk en op WKD3-
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Fig. 23.19 – Verspreiding van WKD3-aardewerk.
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aardewerk, dat in sedimenten lag die voor het behoud van 
aankoeksel gunstig zijn, zelfs algemeen. Vanwege de samen-
hang met haardjes is het aannemelijk dat het aardewerk na-
bij de geul gebruikt werd om erin te koken. Waarschijnlijk 
is een deel ervan ter plaatse kapot gegaan en blijven lig-
gen.

Vuursteen en natuursteen
Deze vondstcategorieën zijn nog niet uitgewerkt. Het na-
tuursteen en vuursteen uit WKD1 en WKD2 is niet be-
trouwbaar te scheiden van oudere vondsten, maar dat uit 
WKD3 (hoger uit de Cardiumklei, uit de Cardiumgyttja en 
uit DG3/broekveen) wel. Uitwerking van die laatste catego-
rie zou zeer wenselijk zijn, omdat natuur- en vuursteenas-
semblages uit de Vroege Bronstijd nog niet of nauwelijks 
gepubliceerd zijn.

Artefacten van bot en gewei
De onverbrande, gave artefacten uit de Ero2 zijn vermoe-
delijk in het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3 vervaar-
digd (zie paragraaf 22.5). Het betreft de volgende voorwer-
pen:
– twee afvalstukken (gewei);
– een priem, beitel of afvalstuk (gewei).

De volgende komen uit WKD3-niveaus. Zij zijn alle onver-
brand en hun conserveringstoestand varieert van verweerd 
tot gaaf:
– drie afvalstukken (twee van gewei, één van lang zoog-

dierbot);
– twee priemen (middenvoetsbeen rund en scheenbeen, 

schaap/geit?);
– een bijl met steelgat (gewei met steelrestant van slee-

doorn);
– een bijl, hak of hamer, met steelgat (gewei);
– een mogelijke spatel of guts (lang zoogdierbot);
– een kraal (middenvoetsbeen schaap/geit).

Voor de uitgebreide beschrijvingen en de objecttekeningen 
zie Gehasse (1995, 243-247, fig. 37, 39).

Overige zoölogische resten
Geen enkel bot is met zekerheid aan WKD1 te verbinden. 
Afgezien van de eerder genoemde artefacten kon Gehasse 
(1995, 89) slechts één bot, een goed geconserveerde onder-
kaak van wild zwijn uit de Ero2, in verband brengen met 
WKD2 (lees: het traject laat WKD1 t/m vroeg WKD3).8 
Dankzij de slacht- en snijsporen op deze onderkaak waren 
de stappen in het slachtproces gedetailleerd te reconstrue-
ren (Gehasse 1995, 89).
Gehasse behandelde al het WKD3-botmateriaal uit de Car-
diumklei, Cardiumgyttja, DG3 en DG3/broekveen, dat hier-
onder wordt besproken, als één geheel.9 Ik ga voorbij aan de 
resten van kleine knaagdieren en amfibieën die vooral ge-

bruikt zijn als aanwijzingen voor de milieuomstandigheden 
(ibidem, 130-132, 134, 145).

– Zoogdieren (Gehasse 1995, 133-136, tab. 7.7): Van de 419 
botfragmenten (zie tabel 23.2) kon 33% op soort gebracht 
worden. Zowel deze vrij hoge score als het geringe aandeel 
van verbrand bot (7%) hangen samen met de voor conser-
vering gunstige vondstomstandigheden in ‘natte’ sedimen-
ten. Ook de ten opzichte van eerdere perioden geringe frag-
mentatie is daarop terug te voeren. Dit zal overigens tevens 
op minder betreding duiden.
Zonder de geweifragmenten mee te tellen en aangenomen 
dat bijna alle varkensbotten van huisvarken zijn (gelet op de 
eerder genoemde onderkaak is tenminste één bot van wild 
zwijn aanwezig), is 82% afkomstig van gedomesticeerde die-
ren. Gedomesticeerde dieren domineren zelfs nog met 62% 
als gewei wel wordt meegeteld en als alle varkensbotten van 
wild zwijn zouden zijn, wat zeer onwaarschijnlijk is.
Het veruit belangrijkste huisdier is rund, gevolgd door var-
ken, hond, schaap/geit en paard. Geit is niet met zekerheid 
aangetoond, schaap wel. Gelet op de leeftijdspreiding wa-
ren complete populaties (jonge, jong volwassen en volwas-
sen dieren) rund, varken en schaap/geit aanwezig. Bij het 
jachtwild domineert het edelhert, zelfs als de geweifragmen-
ten niet meegeteld worden, gevolgd door bever. Vos, eland 
en beer zijn elk maar met een enkel skeletelement aanwezig. 
Als in plaats van botaantallen gerekend wordt met het mini-
mum aantal individuen (wat alleen voor WKD3 mogelijk 
was), blijven deze volgordes ongewijzigd.
Het zoogdierbot vertoont nauwelijks brandsporen, maar 
wel veel slacht-, snij- en vraatsporen, en regelmatig ook be-
werkingssporen. Op geen van de relatief veel hondenbotten 
zijn slachtsporen opgemerkt, waaruit Gehasse concludeerde 
dat honden op P14 niet gegeten werden (op J78 wel).

8 Gehasse (1995, 89) verwisselde hier per abuis Ero2 met Ero1.
9 Ten onrechte is hierbij ook het botmateriaal uit de DG4 betrokken 

(wp. 84-14: sp. 7255, zie Gehasse 1995, 132). Uit de DG4 is echter 

gewei
edelhert
overige herten
bever
overige pelsdieren
bruine beer
paard
varken
schaap/geit
rund
hond
groot zoogdier
middelgroot zoogdier
klein zoogdier
zoogdier algemeen

soort

8
11
1
9
3
1
3

26
11
46
18
74
43
6

159

aantal

nauwelijks materiaal afkomstig, zodat de hierdoor opgetreden verteke-
ning verwaarloosbaar is.

Tabel 23.2 – Zoogdierbot uit WKD3 (naar Gehasse 1995, tab. 
7.7).
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– Vogels (Gehasse 1995, 136): Ondanks een vooral voor wa-
tervogels gunstig milieu, de gunstige conserveringseigen-
schappen van de grondlagen en nauwkeurig troffelen en 
zeven, zijn slechts 19 skeletelementen van vogels herkend. 
Zij zullen daarom ook werkelijk relatief zeldzaam geweest 
zijn in het botmateriaal. Het betreft merendeels watervogels, 
vooral eendachtigen (wilde eend, smient, nonnetje, duik-
eend, zee-eend), en verder gans en kroeskoppelikaan. 
Daarnaast zijn kraanvogel, raaf en een niet nader te deter-
mineren zangvogelsoort opgemerkt.

– Vissen (Gehasse 1995, 137-145): De aangetroffen resten 
(2065 skeletelementen) zijn in volgorde van botaantal af-
komstig van karperachtigen, dunlipharder, meerval, pa-
ling, baars, snoek, platvis (bot), pos en zalm. De karperach-
tigen omvatten vooral brasem en blei, en in mindere mate 
blankvoorn, rietvoorn, winde, serpeling en alver. Omgere-
kend naar het minimum aantal individuen is de volgorde 
dunlipharder en karperachtigen (merendeels brasem), op af-
stand gevolgd door paling, meerval, snoek, bot, pos, baars 
en zalm. Gehasse verklaarde de oververtegenwoordiging van 
dunlipharder en meerval uit de goede herkenbaarheid (res-
pectievelijk grote opercula en karakteristieke botstructuur).
Slechts acht visbotjes zijn verbrand, en slacht- of snijsporen 
zijn geheel afwezig. Dit maakt het lastig te bewijzen dat het 
om voedselresten gaat. Het aandeel roofvissen ten opzichte 
van karperachtigen (in botaantallen 1:1, in minimum aan-
tal individuen 2:3) is echter veel te groot om natuurlijk te 
zijn. Gehasse ging dan ook uit van selectieve vangst van 
roofvissen die smakelijker zijn en minder graten bevatten 
dan karperachtigen. Deze gunstige eigenschappen hebben 
harder en bot ook, waarmee gesuggereerd is dat op deze 
soorten eveneens gericht gevist is.

Bewerkt hout
Er is geen bewerkt hout met zekerheid aan WKD1 of -2 toe 
te wijzen. Mogelijk zijn enkele stukken uit de Ero2 en de 
Cardiumdetritus, die in het vorige hoofdstuk als mogelijk 
laatneolithisch beschreven zijn, in werkelijkheid iets jonger 
(zie paragraaf 22.5).
In de oeverzone zijn in de Cardiumklei, de Cardiumgyttja 
en de DG3 verplaatste stukken hout aangetroffen die moge-
lijk bewerkt zijn (Gehasse 1995, 147). Zij dateren uit WKD3. 
Het gaat om twee platte stokken of smalle planken van els, 
vijf mogelijke paalpunten van els, eik en wilg, en vijf moge-
lijke paalfragmenten van dezelfde houtsoorten. Ook zijn 
veel kapsplinters gevonden. Daarvan was de houtsoort niet 
altijd te bepalen, maar in elk geval zijn kapsplinters van eik 
herkend. Het steelrestant van sleedoornhout in een gewei-
bijl uit de DG3 is al genoemd. Het enige houten voorwerp 
uit WKD3 in het westen (wp. 89-2) is een ook al eerder ge-
noemd bewerkt stuk eikenhout uit de DG3/broekveen (zie 
paragraaf 23.4).

Botanische resten
De voor de Vroege Bronstijd op P14 beschikbare informa-
tie over cultuurgewassen en andere gebruiksplanten is in 
een enkel geval aan WKD1, en verder uitsluitend aan 
WKD3 te verbinden.

– Granen (Gehasse 1995, 102-103, 145-146): Enig graanpol-
len van het gersttype is opgemerkt in de kleiige DG2 direct 
onder de Ero2 (in wp. 87-7). Het zal hierin ten tijde van 
WKD1 terechtgekomen zijn. In de tijdens WKD3 afgezette 
sedimenten (Cardiumklei en Cardiumgyttja) is graanpol-
len ook zeldzaam. Waarschijnlijk is dit pollen afkomstig 
van een akker die ten westen van P14 lag. Uit de Cardium-
klei zijn voorts drie verkoolde korrels naakte gerst afkom-
stig. Kaf- en stroresten zijn niet aangetoond.

– Akkeronkruiden en tredplanten (Gehasse 1995, 146): Alle 
onkruiden die aangetroffen zijn in grondlagen die tijdens 
WKD3 zijn afgezet, zijn onverkoold. Het kan om afstam-
melingen van de onkruidvegetatie op de laatneolithische 
akker, om ingewaaide onkruidzaden van de vermoede wes-
telijker gelegen akkers, of zelfs om moderne zaden gaan. Zij 
mogen in elk geval niet gelden als aanwijzingen voor een 
akker op P14, want dat is hier voor de Vroege Bronstijd om 
landschappelijke redenen uitgesloten.

– Verzamelde planten (Gehasse 1995, 146-147): Behalve gro-
te aantallen (soms verkoolde) hazelnootdoppen, zijn een 
verkoolde eikel, verkoolde en onverkoolde braampitten en 
onverkoolde meidoornpitten aangetroffen in de sedimen-
ten die gedurende WKD3 zijn afgezet, en ook in de haar-
den uit deze periode. Van een stekel van waternoot in de 
Cardiumklei staat niet vast of deze tot WKD3 gerekend 
mag worden. De stekel is bovendien onverbrand. In dit ge-
val is onduidelijk of twijfelachtig of het gaat om afval van 
verzameld voedsel.

– Houtskool: voor het gebruikte brandhout verwijs ik naar 
paragrafen 23.3-4.

23.6 Synthese

In de Vroege Bronstijd stond aanvankelijk nog een klein deel 
van P14 droog. Gaandeweg kwamen ook de hoogste delen 
van de kruin meestal onder water te liggen. De opgravings-
putten vallen voor deze periode samen met de in breedte 
sterk fluctuerende oeverzone. De meeste aanwijzingen voor 
activiteiten zijn nabij de geul aangetroffen, in terrein dat al-
leen bij laag water toegankelijk was. Dat zal hoofdzakelijk 
gedurende het zomerhalfjaar geweest zijn. Maar omdat tot 
ver in de Vroege Bronstijd sprake was van sterk wisselende 
waterstanden, zou dit terreingedeelte ook in het winterhalf-
jaar vaker betreedbaar kunnen zijn geweest dan men op 
grond van het gemiddelde waterpeil zou vermoeden.

De weinige zekere grondsporen uit het traject WKD1 t/m 
vroeg WKD3 – een haard, een stoofkuil en runderhoef-
indrukken – passen goed in het beeld dat al voor Laat-KB 
geschetst is. Deze schaarste aan grondsporen (en vondsten) 
is het gevolg van de erosiegeschiedenis en mag niet uitge-
legd worden als indicatie voor verminderde menselijke aan-
wezigheid op P14. De grondsporen uit WKD3 zijn, hoewel 
veel talrijker, in hun aard niet anders. Ik ga ervan uit dat 
zowel het activiteitenspectrum in de periode WKD1 t/m 
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vroeg WKD3, als de bijbehorende locatievoorkeuren op P14, 
gelijk geweest zijn aan die van de periode ervoor en erna. 
Het gaat naar mijn idee dus om een continue, uniforme ge-
bruikstraditie.

De Vechtbedding was in de Vroege Bronstijd direct langs 
de zandkop misschien maar enkele meters westwaarts ver-
legd. In tijden met laag water vonden langs de geul allerlei 
bezigheden plaats: verwerking van vlees en vis, huiden-, 
bot- en vuursteenbewerking, koken, eten en ‘socializing’, 
met name rond meestal eenmalig gebruikte haarden en 
soms bij stoofkuilen. Daarbij werden, zoals eerder, ook 
voedsel (bijvoorbeeld graan, bessen, hazelnoten), grond-
stoffen (vuur- en natuursteen, sprokkelhout) en andere be-
nodigdheden (potten) van elders aangevoerd, hoogstwaar-
schijnlijk van de (veronderstelde) nabijgelegen residentiële 
nederzetting op de zandrug ten westen van P14. Om langs 
het water de benodigde ruimte te verkrijgen voor bovenge-
noemde activiteiten en voor de hier waarschijnlijke kano-
aanlegplaatsen, werd mogelijk al tijdens de vroegste WKD-
fasen en zeker in WKD3 de rietvegetatie platgebrand.
Dat zoveel haardjes met hun omgeving bewaard gebleven 
zijn, is te danken aan het uitblijven van latere diepe erosie 
en aan snelle afdekking door riviersedimenten. Daardoor 
zijn de haardjes over het algemeen weinig verstoord door 
betreding. Ook de relatief grote bot- en aardewerkfragmen-
ten uit deze periode wijzen op geringe betreding van de 
kortstondige loopvlakken. Hoewel de vroege-bronstijdla-
gen niet verder noordelijk en zuidelijk onderzocht konden 
worden, zal de zone langs de geul bezaaid geweest zijn met 
kort gebruikte haardjes en de bijbehorende activiteitenge-
biedjes, mogelijk tot voorbij de WKD3-haarden die zo’n 
300 m zuidoostelijk van de zandkop gevonden zijn. De 
grootste dichtheden zijn bij de (nu op P14 overdekte) zand-
kop te verwachten. Daar bevond zich immers de kortste 
toegang vanaf het water tot de zandrug van Schokland en 
het makkelijkste vertrekpunt om de omgeving per kano te 
bezoeken. Het verspreidingsbeeld van de haarden in het 
zuidoosten van het opgegraven terrein suggereert een ijler 
beeld naarmate de afstand tot de zandkop toeneemt (maar 
hier zijn de diepere niveaus van de WKD3-afzettingen niet 
onderzocht).
Het verspreidingspatroon van de grondsporen is nogal uit-
gesproken; hetzij nabij de geul, hetzij ver naar het westen. 
De verklaring is gelegen in de geomorfologie. Het reliëf op 
P14 was door sedimentatie zo goed als verdwenen. Dit vlak-
ke gebied vormde meestal een drassige zone. Bij laag water, 
vooral in de zomer, richtten de activiteiten zich op de geul. 
Bij normale en hoge waterstanden, meestal in het voorjaar 
en late herfst, lag de waterkant meteen al zo’n 100 m weste-
lijker, waar de zandrug hoger was.

Misschien kon zich in de brede oeverzone dankzij de sterk 
fluctuerende waterstanden aanvankelijk nog een vegetatie 
handhaven, die het terrein geschikt maakte als weidegrond. 
Allengs echter moet die mogelijkheid verslechterd en ver-
dwenen zijn. Zou op P14 nog regelmatig vee geweid zijn in 
de periode dat Cardiumgyttja werd afgezet of kort daarna, 
dan hadden bijvoorbeeld de profielen langs de noordflank 

vele vertrappingssporen moeten tonen in hun vroege-
bronstijdtraject. Daar blijkt alleen dichter bij de rivier (in 
wp. 87-4) zeer incidenteel iets van. De aanwijzingen voor 
vertrapping in de DG3 beperken zich geheel tot de oever-
zone en het terrein nabij het hoger gelegen gebied in het 
(zuid-) westen. Daarom ga ik ervan uit dat het gebied rond 
de zandrug op P14 vanaf ca. 3450 BP niet meer als weide 
kon worden gebruikt (contra Gehasse 1995, 151). Uit het 
voorafgaande leid ik ook af dat het vee toen niet meer onbe-
geleid rond gelopen zal hebben, maar over het algemeen 
gericht gedrenkt werd, en vervolgens teruggedreven werd 
naar de hogere gronden ten westen van P14.

Visserij lijkt als bestaansmiddel ten opzichte van eerdere 
perioden aanmerkelijk aan betekenis gewonnen te hebben. 
Dit beeld is echter terug te voeren op de voor conservering 
van (onverbrand) visbot gunstige sedimenten en vooral op 
de omstandigheid dat deze lagen (althans die uit WKD3) 
nabij de geul veel minder geërodeerd zijn dan de oeverlagen 
uit eerdere perioden. Dit neemt niet weg dat visserij en het 
verwerken van de vangst hoofdactiviteiten zullen zijn ge-
weest. Jacht had vergeleken met eerdere perioden fors aan 
belang ingeboet. Dat edelhert nu in botaantallen belangrij-
ker is dan bever, zegt niet veel. Als de geweifragmenten niet 
meegerekend worden, zijn de botaantallen van edelhert 
nauwelijks groter. De vogeljacht lijkt verwaarloosbaar ge-
weest te zijn, wat ook eerder het geval was (en voor de 
Noordoostpolder in het algemeen een diachroon kenmerk 
lijkt te zijn). Het verzamelen van voedsel (bosvruchten, no-
ten, en soms schelpdieren) speelde in de Vroege Bronstijd 
nog een rol. Het aandeel van deze component binnen de 
voedseleconomie is onbekend. Sterke aanwezigheid van 
huisdieren en een gering aandeel van wild is ook buiten P14 
en de Noordoostpolder gebruikelijk voor deze periode. Vee-
houderij moet steeds belangrijker geworden zijn. De agrari-
sche component is voorts herkenbaar in het graanpollen en 
de aangetroffen graankorrels. Ik ga ervan uit dat deze af-
komstig zijn van graan dat op de zandrug van Schokland 
werd verbouwd (zie verder).

Het botmateriaal verschaft informatie over de seizoensaan-
wezigheid (Gehasse 1995, 149-151). De sterftetijdstippen 
van de belangrijkste huisdieren liggen tussen april en sep-
tember. Het aangetroffen graan zal tussen de late zomer en 
oktober geoogst zijn, maar men kan natuurlijk in de vooraf-
gaande maanden graan uit voorraad gegeten hebben. En-
kele schedelvaste geweifragmenten kunnen wijzen op ver-
werking van de jachtbuit in oktober, of eventueel later, tij-
dens een laagwaterperiode op P14 in de herfst of in de 
winter.
In tegenstelling tot de verwachting lijkt een kleine meerder-
heid van de op seizoensindicatie onderzochte viswervels 
sterfte in het najaar of de winter aan te geven. Maar sei-
zoensbepalingen op basis van viswervels zijn niet erg be-
trouwbaar (Gehasse 1995, 150, verwijzend naar Brinkhui-
zen 1989). Visvangst in het natte seizoen is overigens niet 
ondenkbaar (zie bijvoorbeeld de staak- en paalsporen die 
mogelijk in WKD1 t/m vroeg WKD3 thuishoren). Gehas-
ses conclusie dat P14 tijdens WKD3 van april t/m oktober 
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gebruikt zal zijn, sluit aardig aan op de verwachting van 
menselijke aanwezigheid in vooral het zomerhalfjaar.10 Het 
min of meer seizoensgebonden gebruik van P14 was, naar 
het zich laat aanzien, sinds Laat-KB gelijk gebleven.11 Er is 
dan ook geen enkele reden om ervan uit te gaan dat de voor 
het Laat-Neolithicum veronderstelde, permanent bewoon-
de residentiële nederzetting op de hoge zandrug ten westen 
van P14, met zijn bijbehorende graven en akkers, in de 
Vroege Bronstijd zou zijn opgegeven. P14 zelf had in de 
Vroege Bronstijd de functie van een tijdelijk kampement 
direct voor de deur, aan het water. Het vormde een locatie 
voor seizoensgebruik, zoals ook andere in de nabije en wij-
dere omgeving.

In het aardewerk van P14 ontbreekt de aansluiting op de 
HVS-traditie. Waarschijnlijk hebben in laat WKD3 het stij-
gende waterpeil, het afnemen van sterke fluctuaties hierin, 
het verlanden van de geul en het ontstaan van een broekbos 
tussen de (voormalige) geul en de hoger gelegen zandrug 
geleid tot verslechterende toegankelijkheid en steeds kor-
tere beschikbaarheid van het terrein op P14. Dat betekende 
het einde van het gebruik van de zone langs de geul.
Kwam tegen het einde van WKD3 ook een einde aan de 
veronderstelde residentiële nederzetting op de achterlig-
gende zandrug? Dat is maar de vraag. Als nog steeds één 
van de gunstigste locaties voor permanente vestiging in de 
Noordoostpolder zal deze niet zomaar opgegeven zijn. Zou 
de zandrug nog enigszins bereikbaar zijn geweest, dan is 
het denkbaar dat een permanente nederzetting zich hier 
nog langdurig gehandhaafd kan hebben.
De oeverwalvindplaats Emmeloord-J97 heb ik eerder steeds 
opgevoerd als een locatie voor specifiek seizoensgebruik, 
waarop de bewoners van de zandrug van Schokland van-
ouds een claim hadden. J97 heeft vroeg-HVS-aardewerk 
opgeleverd (Bloo 2002, 85, fig. 9.13; 2008). Deze vondsten 
geven aan dat de Noordoostpolder voor de Bronstijd min of 
meer dezelfde aardewerktypensequentie heeft gekend als 
bijvoorbeeld de kuststreek en het rivierengebied. Belangrijk 
is dat zij wijzen op bewoningscontinuïteit in de Noordoost-
polder. Zou Emmeloord-J97 ook nu nog een satelliet ge-
weest zijn van de bewoners van de zandrug van Schokland, 
dan wijzen de voortgaande activiteiten op Emmeloord-J97 
tot in de Midden-Bronstijd, tevens op het voortbestaan van 
een residentiële nederzetting op de zandrug van Schok-
land.

Slotopmerkingen

Over groepsgrootte en groepssamenstelling is niets te zeg-
gen. Importen uit de Vroege Bronstijd zijn van P14 niet be-

kend. Wel is uit de lokale aardewerkontwikkelingen af te 
leiden dat men deel uitmaakte van een groot netwerk en dat 
allerlei typologische ontwikkelingen nagevolgd werden.

Territorium: Door de voortschrijdende hoogveenvorming 
en de sterke uitbreiding van de meren was het karakter van 
het territorium rond het begin van WKD3 sterk veranderd. 
Of dit een voor bewoning gunstige ontwikkeling was, is 
twijfelachtig. Weidegronden lijken schaarser geworden te 
zijn. Overigens had P14, of liever de zandrug van Schok-
land, van alle contemporaine potentiële locaties voor resi-
dentiële nederzettingen in de Noordoostpolder nog de bes-
te landschappelijke mogelijkheden. Het open berkenbroek-
bos met zijn graaspotentieel was weliswaar al ver oostwaarts 
teruggedrongen, maar lag nog relatief dicht bij de zandrug 
van Schokland. Dit voordeel hadden de overige voor per-
manente bewoning in aanmerking komende hoogten Tolle-
beek (toen een eiland) en Urk toen niet meer, of in veel ge-
ringere mate (zie fig. 27.9). De vraag is wat de sociaaleco-
nomische gevolgen van de landschappelijke veranderingen 
zijn geweest. Meer conflicten tussen verschillende groepen 
in de Noordoostpolder om de vermoedelijk schaarsere wei-
degronden? Een forse accentverschuiving in de bestaans-
economie ten gunste van visserij? De benodigde kennis en 
middelen voor dat laatste waren waarschijnlijk ruim voor-
handen. Maar het is nog niet zo vanzelfsprekend dat een 
samenleving waarvoor de agrarische bestaanscomponent, 
veehouderij in het bijzonder, steeds belangrijker was gewor-
den, gemakkelijk zou kunnen omschakelen naar een be-
staan dat veel meer dan voorheen op visserij gericht was. 
Het ziet er echter naar uit dat dankzij landschappelijke ma-
nipulatie (zie hieronder) een aanpassing in de bestaanseco-
nomie niet nodig is geweest. De oude territoriale status quo 
zou dan dus gehandhaafd kunnen zijn.
De oeverwalvindplaatsen Emmeloord-J78 en -J97 werden 
gedurende de Vroege Bronstijd op dezelfde wijze als voor-
heen gebruikt; respectievelijk als veeweiders- en viskampe-
ment en als een speciaal voor de visserij ingerichte locatie. 
Dit wijst op continuïteit van het oude nederzettingssys-
teem.

Relatie tussen landschap en bestaanseconomie: Het lijkt waar-
schijnlijk dat de edelhertpopulatie in de Vroege Bronstijd 
afgenomen was als gevolg van de landschappelijke ontwik-
kelingen waardoor begrazingsmogelijkheden minder waren 
geworden, en voedselcompetitie met het vee heviger. Voor 
bever daarentegen moet het landschap uitermate geschikt 
geweest zijn. Uitgaande van de bevindingen op P14 (en ook 
elders in de Noordoostpolder) lijkt de jacht in de Vroege 
Bronstijd slechts een ondergeschikte rol gespeeld te heb-

10 De op seizoensindicatie onderzochte viswervels van P14 zijn alleen af-
komstig van snoek, paling, baars en cypriniden (Gehasse 1995, 150). 
Of de seizoensbepaling op basis van deze selectie representatief is voor 
al het visbot, is dus maar de vraag. Hoe binnen de selectie de sterfte-
verdeling is per soort, is overigens niet vermeld. Als vooral cypriniden 
en baars in het winterhalfjaar zouden zijn gestorven, soorten die ver-
moedelijk minder vaak gegeten werden en eerder een natuurlijke dood 

gestorven zijn, blijft de gedachte aan aanwezigheid in met name het 
zomerhalfjaar sowieso overeind, ook als de seizoensbepaling aan de 
hand van viswervels wel redelijk betrouwbaar zou zijn.

11 De algemene observatie dat de vroege-bronstijdontwikkeling in essentie 
een ononderbroken voortzetting van het KB-patroon was (Lanting 
1973; Fokkens 2001, 256-258), kan op grond van de bevindingen op 
P14 worden onderschreven.
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ben. Dit is vanaf de Bronstijd een algemeen cultureel ver-
schijnsel, ongeacht de specifieke landschappelijke omstan-
digheden (Louwe Kooijmans 2005b, 705-706).
Geschikte akkergronden waren op de zandrug van Schok-
land nog voorhanden. Natuurlijke weiden voor vee werden, 
zoals reeds opgemerkt is, schaarser. Rond Schokland en 
nabij Urk zijn opvallend veel aanwijzingen gevonden voor 
het regelmatig afbranden van de vegetatie, juist in de Vroe-
ge Bronstijd (Gotjé 1993, 151, 156-157, 170). Door regel-
matig afbranden wordt riet uit de vegetatie verdreven, ter-
wijl met name galigaan hiervan profiteert (ibidem, 146). 
Maar dit zal ook de groei van andere planten hebben gesti-
muleerd, die geschikter waren als veevoedsel.
Volgens Gotjé waren deze branden mensenwerk (Gotjé 
1993, 68, 156).12 Dit lijkt mij des te waarschijnlijker omdat 

de soms herhaaldelijke aanwijzingen hiervoor te vinden zijn 
in een gebied dat vaak onder water stond, en te koppelen 
zijn aan een periode die gekenmerkt werd door vernatting. 
Bovendien komt dit verschijnsel in de bemonsterde kernen 
niet willekeurig en over alle perioden verspreid voor, of 
juist in associatie met bliksemgevoelige vegetatietypen. Er 
is integendeel sprake van een duidelijke correlatie met vege-
tatietypen die gedomineerd werden door riet, en, zoals 
reeds gezegd, van een opvallende clustering van aanwijzin-
gen voor de Vroege Bronstijd. Het is dus inderdaad plausi-
bel dat vuur nu structureel en mogelijk op grote schaal is 
gebruikt om voor begrazing geschikte vegetatie te verkrij-
gen. Zodoende kon, door actief ingrijpen in het landschap, 
het verlies aan natuurlijke weidegronden gecompenseerd 
worden.

12 Was in de Vroege Bronstijd naar het zich laat aanzien sprake van 
structurele grootschalige inzet van vuur (in drie van de vier onder-
zochte kernen die op flinke onderlinge afstand lagen; de enige kern 
zonder aanwijzingen voor vuur bevond zich (te) dicht bij de Vecht), 
een nieuw wapen om het landschap in de Noordoostpolder naar de 
hand te zetten was dit niet. Houtskoolniveautjes in Gotjés boorkernen 
wijzen verder op ogenschijnlijk minder wijd verbreide vegetatiemani-
pulatie gedurende KB, ten zuiden van P14 (Gotjé 1993, 156, 169), 
en op het regelmatig afbranden van de vegetatie nabij Urk ten tijde 
van SW en TRB (ibidem, 146-149). Dat er geen aanwijzingen zijn 
voor branden in de vegetatie voorafgaand aan de introductie van vee 
gedurende SW is in overeenstemming met de aanname dat opzet in het 

spel geweest moet zijn. Dat er gedurende TRB nabij Urk wel, en rond 
P14 geen aanwijzingen zijn voor manipulatie door vuur, verbaast niet 
zo. Rond Urk kon het afbranden van rietlanden tot een voor mens en 
vee bruikbaarder omgeving leiden. Het afbranden van het gelijktijdige 
moerasbos rond P14 zou niet geresulteerd hebben in weidegronden en 
zou zinloos geweest zijn. Het ontbreken van indicaties voor branden 
tijdens EGK sluit aan op de zeldzaamheid van EGK-vondsten in de 
Noordoostpolder.
Zie verder Bakker 2004, 114-116 voor onder meer voorbeelden van 
deze praktijk voor de Bronstijd in West-Friesland, en Exaltus & Kor-
tekaas 2008 voor dit verschijnsel op de Groningse kwelders tijdens de 
IJzertijd en Vroege Middeleeuwen.
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HOOFDSTUK 24

MIDDEN-BRONSTIJD EN VROEGE IJZERTIJD

24.1 Landschappelijk kader

Voor deze periode is de regionale stijging van de waterstand 
niet meer te vervolgen bij gebrek aan geschikte monsterlo-
caties.
– In de periode tussen ca. 3400 en 3000 BP (ca. 1700-1250 
cal BC; globaal de Midden-Bronstijd) traden geen sterke 
fluctuaties in de waterstand meer op. Door het verdere slui-
ten van het Zeegat van Bergen, een proces dat omstreeks 
3000 BP voltooid was, werd de afvoer van het rivierwater 
steeds slechter. Die waterafvoer verliep vooral via met el-
kaar verbonden meren ten oosten en noordoosten van P14 
(zie fig. 27.10). Daardoor kon de oude Vechtloop ten noor-
den en ten noordwesten van de zandrug van Schokland 
over een traject van ca. 2 km gaandeweg verlanden (zie fig. 
24.1). Ook nabij de vindplaats begonnen zich zeggenvege-
taties te vormen boven de jongste afzettingen van detritus-
gyttja (DG3). Aangrenzend bevond zich, min of meer het 
rivierdal volgend en eveneens boven de vindplaats, een el-
zenbroekboszone, met daarachter een strook berkenbroek-
bos. Een berkenbroekbos omzoomde verder de toen ca. 1 km 
lange en minder dan 100 m brede zandrug van Schokland. 
Daarop zal nog een restant van het gemengd loofbos ge-
staan hebben. Achter de broekboszone lag het uitgestrekte, 
relatief droge hoogveengebied; vooral met heidesoorten, en 
op nattere plekken mosvegetaties. De zandrug van Schok-
land was toen ca. 200-300 m verwijderd van open water.
– Na 3000 BP (na 1250 cal BC) tot rond het begin van de 
jaartelling nam de omvang van de zandrug van Schokland 
gestaag verder af. Het loofbos op de zandrug werd vermoe-
delijk steeds meer door berken gedomineerd. De omgeving 
bestond voornamelijk uit hoogveen dat als gevolg van meer-
uitbreidingen werd aangetast. Vermoedelijk werd het elzen-
broekbos vervangen door een zeggenvegetatie die zich tot 
over de voormalige Vechtbedding ten oosten van de voor-
malige zandkop op P14 uitstrekte, tot aan de oever van een 
groot meer.

24.2 Relevante grondlagen op P14

In deze lange periode werden op de vindplaats de hoogste 
trajecten van de DG3 en het broekveen gevormd, waarmee 
de voormalige zandkop op P14 overdekt werd (zie fig. 24.2-
3). In het broekveen lag een met DG4 opgevuld watertje, 

Na de Vroege Bronstijd was de zandkop op P14 niet meer als hoogte herkenbaar; de zandrug verder westelijk 

nog wel. Aanwijzingen voor later gebruik zijn op P14 uiterst schaars. Het is niet uitgesloten, al is het wel zeer 

speculatief, dat hier tegen het eind van de Prehistorie op het veen gewoond is.

Fig. 24.1 – Landschappelijke zones binnen een straal van 2 km 
rond de zandrug van Schokland. Legenda:

waarvan de begin- en einddateringen onduidelijk zijn. Als 
gevolg van diepploegen in 1984 is het verloop ervan buiten 
wp. 84-14 niet meer te achterhalen. Het zou een willekeu-
rige natte plek in het veenmoeras geweest kunnen zijn. 
Maar misschien was het wel een restant van een enkele me-
ters breed veenstroompje, dat een verbinding gevormd kan 
hebben tussen de zandrug die ten westen van P14 nog bo-
ven het veen uitstak, en het grote meer ten oosten van de 
vindplaats.

24.3 Lokale vegetatie

Het ingedroogde broekveen van enkele monsterlocaties (wp. 
84-2, -7 en wp. 89-17) heeft aanwijzingen opgeleverd voor 
een lokale vegetatie bestaande uit vooral berk, els, hazelaar, 

ca. 3200 BP
(1475 cal BC)

gemengd loofbos

berkenbroekbos

elzenbroekbos

hoogveen

zeggenvegetatie

open water

verdronken hoogveen
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wilg, heidesoorten en veenmos. In het diepste traject van 
het broekveen zijn nog veel plantensoorten gesignaleerd die 
kenmerkend zijn voor natte standplaatsen, maar hoger zijn 
deze soorten schaars of uit het plantenspectrum verdwenen 
(Gehasse 1995, 170).

24.4 Aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid

In een poel in de broekboszone langs en boven de voorma-
lige Vecht, ca. 100 m ten noorden van de zandkop, is het 
grootste deel van een Larenpot gevonden. Het betreft ver-
moedelijk een rituele depositie uit de gevorderde Midden-
Bronstijd. Uit het met DG4 gevulde watertje aan de zuid-
oostzijde van de zandkop is een groot deel van een Schräg-
halspot afkomstig. Deze vroege-ijzertijdpot kan eveneens 
een offervondst geweest zijn. Het zijn de enige (zekere) pre-
historische aanwijzingen op P14 na de Vroege Bronstijd.

24.5 Synthese

Over de periode Midden-Bronstijd t/m Vroege IJzertijd is 
bij gebrek aan voldoende gegevens weinig te zeggen. De 
zandrug van Schokland moet nog lang zichtbaar zijn ge-
weest, als één van de laatste hoogten in de Noordoostpolder 
(naast de zandruggen van De Voorst, Tollebeek, en Urk, en 
misschien het hoogste rivierduin langs de IJssel, op E170). 
Met het met DG4 gevulde watertje als eventuele toegangs-
route tot de zandrug, of met een veenweg tussen de zand-
rug en het meer ten oosten ervan, kan deze locatie ook na 
WKD3 nog regelmatig bezocht zijn. Het is zelfs goed denk-
baar dat daar, aansluitend op de veronderstelde permanente 
bewoning uit WKD3, nog eeuwenlang een residentiële ne-
derzetting heeft gelegen. Een zelfde bestaanswijze zoals tot 
ver in de Vroege Bronstijd in de Noordoostpolder gebrui-

kelijk was, was waarschijnlijk in beperkte mate nog steeds 
mogelijk. Op de zandrug zelf kon net zoals voorheen ge-
woond, geakkerd en geweid worden, en het omringende 
hoogveenmoeras bood schrale weidegronden en wat jacht- 
en verzamelmogelijkheden. Voor jacht en visvangt waren 
de omringende meren zeker geschikt. Stationaire visinstal-
laties zoals visweren zullen in dit merenlandschap zonder 
smalle waterverbindingen minder effectief geweest zijn dan 
in eerdere perioden.

Of het nederzettingssysteem van permanente, residentiële 
nederzettingen en tijdelijke kampementen nog tot ver in de 
Midden-Bronstijd gehandhaafd is gebleven, blijft de vraag. 
Vertrouwde locaties zoals Emmeloord-J78 en -J97 waren 
toen in elk geval niet meer voorhanden.

Hogestijn (1986a, 41) veronderstelde voor de late prehisto-
rie bewoning op het veen. In dat geval is het denkbaar dat 
de ijzertijdpot van P14 niet gedeponeerd is door iemand die 
zich per kano langs de meeroever had verplaatst en even 
een klein veenstroompje was ingevaren, of door iemand die 
verder westelijk op de zandrug van Schokland woonde, 
maar door bewoners van een nabije, op het veen gelegen 
boerderij.
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Fig. 24.2 – Relevante grondlagen voor
de Midden-Bronstijd t/m Vroege IJzertijd.
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Fig. 24.3 – Periodekaart voor de Midden-Bronstijd t/m Vroege 
IJzertijd.
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BEWONING EN GEBRUIK VAN P14: SAMENVATTING

In zijn schets van het ontstaan van ‘cultuurenclaves’ en van 
de ‘domesticatie’ van ons land sinds het Neolithicum, stel-
de Louwe Kooijmans (2005, 708): “Deze inrichting van de 
hogere zandgronden staat in schril contrast met de lagere 
streken, waar elke inrichting maar tijdelijk was en telkens 
werd gefrustreerd door de natuurlijke landschapsdynamiek: 
door veengroei, door inbraken van de zee en de vorming 
van kreeksystemen en kleidekken of door afzettingen van 
de rivieren. Dit alles gebeurde onder het straffe regime van 
de stijgende zeespiegel en de afwisseling van transgressie- 
en regressiefasen”.
Dit geldt tot op grote hoogte ook voor een laaglandgebied 
als de Noordoostpolder. P14 is hierin echter uitzonderlijk 
omdat deze vindplaats juist wel aantoonbaar gedurende mil-
lennia in gebruik geweest is. Daarmee biedt P14 de sleutel 
om een beeld te krijgen van de bewoningsgeschiedenis en 
het gebruik van de Noordoostpolder door de tijd heen – de 
bewoning op P14 heeft als het ware een echo gehad in an-
dere vindplaatsen in de polder, maar die bezitten nergens 
een tijdsdiepte die ook maar in de buurt komt van die van 
P14. Als men niet op de zandkop van Schokland heeft geze-
ten, dan elders in de Noordoostpolder evenmin, lijkt een 
redelijke veronderstelling, althans voor het Neolithicum en 
de Vroege Bronstijd.

De bewoningsgeschiedenis op P14 vangt al aan in het Laat-
Paleolithicum. De vindplaats werd ook gedurende het Meso-
lithicum herhaald en regelmatig tijdelijk bezocht, mogelijk 
op seizoensbasis. Het gebruik van de vindplaats zal tijdens 
SW1 aanvankelijk een voortzetting van de mesolithische 
traditie geweest zijn, in een landschap dat nog rijk aan bos-
gebieden was. De archeologische neerslag van deze oudste 
bewoningsperioden is alleen herkenbaar als een ruis tussen 
latere bewoningsresten. Het is niet goed mogelijk hierop 
archeologisch greep te krijgen. Waarschijnlijk was het leven 
in deze vroege perioden zeer sterk op de rivier gericht. De 
toen vermoedelijk meest relevante en intensiefst gebruikte 
terreingedeelten, nabij de Vecht (Unio-I-geul), zijn al in 
SW2 geërodeerd.
Resten van latere bewoning/gebruik op P14 zijn eveneens 
stevig aangetast. Dat is niet alleen veroorzaakt door ma-
riene erosie van de Zuiderzee en landbewerking sinds de 
inpoldering; de erosie ten tijde van de prehistorische bewo-
ning was immers reeds aanzienlijk. Voor een belangrijk deel 
was dat het gevolg van de ligging aan de Vecht, maar ook 
de langdurige bewoning zelf en vroege grondbewerkingen 
hebben tot verstoringen geleid. Toch kon enig zicht op de 
diachrone ontwikkelingen verkregen worden.
In de loop van SW2 heeft het gebruik van P14 met de intro-
ductie van vee en waarschijnlijk de aanleg van akkers een 

permanent karakter gekregen. Op P14 lag de residentiële 
uitvalsbasis voor de exploitatie van de wijdere omgeving via 
land en via water. Dit laatste is alleen al af te leiden uit de 
ligging op het oostelijke uiteinde van de zandrug, nabij de 
rivier. Daarbij werd door (een deel van) de bewoners van de 
zandrug van Schokland tevens gebruik gemaakt van wat 
verder weg gelegen tijdelijke kampementen, vermoedelijk 
volgens een min of meer vast seizoensstramien. Sommige 
van deze satellieten, gelegen op oeverwallen en onder meer 
gericht op visvangst, zijn aantoonbaar gedurende lange tijd 
herhaaldelijk gebruikt.
Ondanks grote landschappelijke veranderingen – het aan-
eengesloten gemengde loofbos uit het begin van SW maak-
te plaats voor een open landschap met moerasvegetaties en 
gedurende enkele perioden ook met elzen- en berkenbroek-
bossen – bleef dit exploitatiesysteem tot in de Vroege Brons-
tijd en misschien wel tot in de Midden-Bronstijd gehand-
haafd. Waarschijnlijk traden hierin geen noemenswaardige 
veranderingen op, al moet wel met hiaten in TRB en EGK 
rekening gehouden worden.
Terwijl het nederzettingssysteem waarschijnlijk ongewijzigd 
bleef, veranderde het gebruik van P14 zelf aanzienlijk als 
gevolg van het stijgen van de waterspiegel. Daardoor ver-
schoof de relatieve positie van P14, van een hoogte aan de 
rivier ten tijde van SW tot een oeverzone tijdens WKD, en 
tot misschien alleen maar een ‘natte’ corridor later (zie fig. 
25.1).
Deze ontwikkeling is weerspiegeld in het geleidelijk verval-
len van gebruiksfuncties op P14, en hoogstwaarschijnlijk 
(maar niet aangetoond) in de verplaatsing van het zwaarte-
punt van de bewoning naar het hoger gelegen terrein verder 
westelijk op de zandrug. Aanvankelijk, in SW en Pre-Drou-
wen, vormde P14 letterlijk het middelpunt van het bestaan, 
zowel in bestaanseconomische zin, alsook in sociaal en spi-
ritueel opzicht. Hier werd gewoond, geleefd, geofferd en be-
graven. In hoeverre dit nog tijdens de Drouwener en Havel-
ter TRB het geval is geweest, is de vraag, al werd er toen in 
elk geval af en toe gebivakkeerd en waarschijnlijk tevens in-
cidenteel begraven. Voor de eerste EGK-fasen is het beeld 
nog vager en kan zelfs totale afwezigheid niet uitgesloten 
worden. Vanaf EGK4 zijn de aanwijzingen voor intensief en 
langdurig ‘continu’ gebruik van P14 weer overduidelijk 
voorhanden. Op de vindplaats werd toen niet gewoond (de 
huizen zullen ten westen van P14 gelegen hebben), maar 
wel begraven, geakkerd, geweid en gevist. Ook andere acti-
viteiten werden er uitgevoerd, waarvan onder andere kuilen 
en haarden getuigen. In de loop van KB verviel het begra-
ven. Later werd ook het akkeren opgegeven, maar de ove-
rige gebruiksfuncties bleven gehandhaafd. Gedurende de 
Vroege Bronstijd kwam op P14 eerst een einde aan het vee-
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weiden, en vervolgens aan het kamperen langs de geul en 
aan het vissen. In de Midden-Bronstijd en de Vroege IJzer-
tijd zijn nabij de zandkop incidenteel in het moeras of in wa-
ter potten gedeponeerd. Of de zandrug van Schokland des-
tijds nog bewoond werd, hangt af van de (onbekende) toe-
gangsmogelijkheden. Dat op P14 zelf in de IJzertijd 
opnieuw gewoond zou kunnen zijn, is niet meer dan specu-
latie. Dat moet dan in een totaal andere landschappelijke 
en sociaaleconomische context geweest zijn, in verspreid 
liggende boerderijen op het veen langs een meeroever.

Voor het uitzonderlijk lange prehistorische gebruik van P14 
en de zandrug van Schokland kunnen vier of vijf hoofd-
oorzaken aangevoerd worden.

1. P14 lag op één van de weinige hoge en grote verhogingen 
in de Noordoostpolder, een omstandigheid die met de 
gestage vernatting in de prehistorie steeds belangrijker 
werd. Vanaf SW moet dit zeker een primaire vestigings-
voorwaarde voor een residentiële nederzetting in dit 
landschap geweest zijn. In tegenstelling tot de rivierdui-
nen in de polder had de zandrug een ondergrond van 
keileem, zodat lokaal natuursteen en vuursteen, essenti-
ele grondstoffen, voorhanden waren. Dat maakte deze 
locatie naast het voorkomen van brand- en bouwhout en 
bosvruchten extra aantrekkelijk. Het bos bood het vee 
hoge en droge weidegronden. De zandrug verschafte ge-
noeg ruimte voor verschillende akkers, deels in gebruik, 
deels braak liggend. Samen met het volgende punt lijkt 
hiermee voldaan aan zo’n beetje alle locatiewensen van 
een gemeenschap van vroege landbouwers-veehouders-
jagers-vissers-verzamelaars.

2. De zandrug van Schokland lag aan een rivier, de Vecht. 
Dit betekende drinkwater voor mens en vee, waswater, 
kookwater, lokale visgronden en een gemakkelijke toe-
gang, zowel tot de zandrug zelf als tot de nabije en verre 
omgeving. Voorts leverde de klei in het rivierdal de be-
langrijkste grondstof voor het pottenbakken. Waarschijn-
lijk was de kano het verplaatsingsmiddel bij uitstek. Van-
wege de ligging direct aan de rivier was de zandrug niet 
te missen voor iedereen op de route van het binnenland 
naar de kust en vice versa. Als één van de laatste hoge en 
grote landschappelijke markeringspunten moet de zand-
rug wijd en zijd als pleisterplaats bekend geweest zijn. 
Van sociale isolatie van de bewoners ervan zal alleen hier-
om al geen sprake geweest zijn. Vanwege de voor bewo-
ning zo uitgelezen ligging, waardoor het gebruik van 
P14 zich als het ware aan de bewoners heeft opgedron-
gen, denk ik niet dat hier sprake is van een voorbeeld van 
‘contingentie’ ofwel ‘pad-afhankelijkheid’, waarbij een 
‘toevallige’ aanleiding tot langdurig gebruik heeft geleid 
(vergelijk Driessen 2007, 14). Ik beschouw de langdurige 
bewoning van P14 daarentegen als haast onvermijdelijk.

3. De goede toegankelijkheid via water bleef gedurende 
een zeer lange periode over het algemeen in stand. Dit 
was te danken aan de kustontwikkeling en de invloed 
van de getijdengeulen, waardoor het Vechtsysteem af en 
toe werd verjongd. Het dichtslibben en verlanden van 
het systeem werd zo lange tijd verhinderd. Daar komt bij 
dat de geulen ter hoogte van P14 juist in de richting ver-
schoven, die voor een goede ontsluiting van de zandrug 
van Schokland gunstig was: successievelijk westwaarts 
en niet oostwaarts. Zo raakte P14 niet geïsoleerd van de 
rivier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rivierduintjes 
en de oeverwallen ten zuidoosten van Urk. P14 met zijn 
achterliggende zandrug bleef zodoende tot ver in de 
Vroege Bronstijd een uitstekende vestigingslocatie en zal 
daarmee ook een constante vanzelfsprekendheid ge-
weest zijn in het collectieve lange termijngeheugen van 
de bewoners van het gehele stroomgebied van de Vecht. 

SW1-2

Laat-SW2 /
Pre-Drouwen

TRB-EGK3

EGK4 / KB

WKD

HVS

Fig. 25.1 – Schematische voorstelling van de opgravingslocatie 
in relatie tot de diachroon verschuivende bewoning op de 
zandrug van Schokland.
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Ook toen hier in de Bronstijd een meer ontstond, zou de 
zandrug via water redelijk toegankelijk geweest kunnen 
zijn, wellicht via een waterloopje tussen de zandrug en 
het meer, of misschien via een veenweg.

4. De bestaanseconomie was gebaseerd op een breed spec-
trum aan wilde en gedomesticeerde voedselbronnen. Dit 
maakte het tot een flexibel en robuust systeem, geschikt 
voor uiteenlopende landschapstypen. De waarschijnlijk 
vooral cultureel bepaalde verschuivingen hierin ten gun-
ste van de agrarische componenten (vooral veehouderij), 
verdroegen zich toevallig goed met de landschappelijke 
ontwikkelingen. Minder gunstige gebieden konden met 
behulp van vuur soms omgezet worden in bruikbare wei-
degronden. Zou bijvoorbeeld de jacht nog tot ver in de 
Bronstijd een hoofdpijler van het bestaan gevormd heb-
ben, dan valt te betwijfelen of die landschappelijke ont-
wikkelingen wel zo lang cultureel acceptabel zouden zijn 
geweest.

Het is de combinatie van deze landschappelijke en cultu-
rele factoren die het langdurige gebruik van de vindplaats 
P14 mogelijk maakte.

Een vijfde aspect kan hier nog bijgekomen zijn. Hierboven 
is de toegankelijkheid via water benadrukt, maar misschien 
was dat voor een bestaan waarin veehouderij een belang-
rijke rol speelde, nog niet voldoende. De toegankelijkheid 
van de omgeving, speciaal de voor beweiding geschikte 
gronden, via land vanaf de zandrug, kan eveneens zwaar 
meegewogen hebben. De perioden waarin sprake lijkt te 
zijn van afwezigheid van (permanente) bewoning zijn juist 
die waarin de zandrug omringd werd door een nat type 
moerasbos en slecht gedraineerde, zeer natte zeggenvege-
taties. Vermoedelijk waren weidegronden daardoor vanaf 
de zandrug niet of nauwelijks bereikbaar. Dan zou dus ook 
de afwezigheid van bewoning of gebruik zowel landschap-
pelijke als culturele oorzaken hebben gehad.
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LANDSCHAP EN VINDPLAATSEN IN DE NOORDOOSTPOLDER: INLEIDING

26.1 Landschapsreconstructies: kaarten 1-10

Voor Gotjés zes landschapsreconstructies van het zuidwes-
ten van de Noordoostpolder waren zijn botanische analyses 
van vier boorkernen ten noorden van Urk en rond Schok-
land cruciaal (Gotjé 1993, 144-171, fig. 1.3, 5.14-5.19). 
Deze boorkernen zijn onderzocht op macroresten en twee 
ervan ook op hun pollen- en sporeninhoud. Gotjé onder-
scheidde binnen zijn kernen verschillende paleobotanische 
zones. Hij dateerde deze met behulp van 21 14C-dateringen 
van strategisch gekozen macromonsters (ibidem, 42-45, 
172, tab. 1, appendix B). Gotjé kon de vegetatie-ontwikke-
lingen ruimtelijk extrapoleren via gecorreleerde lagen in 
zijn boorraaien, via de regionale gemiddelde grondwater-
curve die hij samen met Roeleveld heeft gemaakt, en via 
zijn verbeterde versie van de pleistoceen-dieptekaart (ibi-
dem, fig. 1.3, 5.1, 5.2, 5.13, profielen I-VII). Voorts recon-
strueerde hij fluctuaties in de waterstand op grond van de 
regionale grondwatercurve, 14C-dateringen, de vegetatie-
samenstellingen, de verschijningsvorm van de lagen en 
soms de aanwezigheid van foraminiferen (ibidem, 86-90, 
fig. 4.10).
In deze studie werk ik met tien ‘nieuwe’ kaarten, die Gotjé 
samen met mij in 1994 heeft gemaakt (kaarten 1-10, fig. 
27.1-10).1 Het zijn deels verbeterde versies van Gotjés eer-
dere landschapsreconstructies, doorvertaald naar de gehele 
Noordoostpolder, en vier nieuwe kaarten. Behalve Gotjés 
eerste kaartversies zijn hierin de volgende bronnen ver-
werkt:
– de gepubliceerde fysisch-geografische kaarten met de 

verbreiding van verschillende kleiafzettingen en detri-
tusgyttja’s (Wiggers 1955; Ente 1971; 1976; Koopstra 
1981; Ente, Koning & Koopstra 1986);

– enkele ongepubliceerde kaarten en ongepubliceerde pro-
fielen uit het Archief van Rijkswaterstaat, directie Flevo-
land te Lelystad;

– een set van 21 kaarten met de diepten van de pleistocene 
ondergrond (ten opzichte van het maaiveld) van vlak na 

Stond in deel V de vindplaats P14 met zijn directe omgeving centraal, in deel VI wordt uitgezoomd naar het 

regionale niveau. Dit is niet meer dan een eerste verkenning, waarbij de belangrijkste landschappelijke en 

archeologische ingrediënten gegeven worden, en enkele voorlopige conclusies getrokken worden. Dit hoofd-

stuk dient als achtergrondinformatie bij het diachrone overzicht in hoofdstuk 27.

de inpoldering, uit het bovengenoemde Archief. Dit was 
de basis voor de pleistoceen-dieptekaart van Wiggers 
(1955, bijlage 2);

– de met de 21 kaarten corresponderende Bodemkundige 
Code- en Profielenkaarten van de Noordoostpolder (Di-
rectie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), 
1947-1956);

– de boorprofielen en boorraaien van Gotjé, die van twee 
VU-studenten (Van Zweden & Van der Giessen 1988), 
en die van de IPP-veldcampagnes (zie de IPP-veldteke-
ningen en IPP-protocolboeken uit 1984-1986, 1988, 
1990-1991; en zie vooral Palarczyk 1986);

– Gotjés paleobotanische analyses en de regionale gemid-
delde grondwatercurve die hij samen met Roeleveld 
maakte (Gotjé 1993; Roeleveld & Gotjé 1993);

– en de bekenkaart (fig. 26.4; zie paragraaf 26.4).

Kaarten 1-10 zijn bedoeld als visueel hulpmiddel. Zij die-
nen met name om P14 in zijn landschappelijke context te 
plaatsen en om de diachrone ontwikkelingen aldaar beter te 
kunnen begrijpen. Al bieden de kaarten een diachroon 
beeld van de gehele Noordoostpolder, grote delen berusten 
zoals gezegd op extrapolaties. Zij zijn het betrouwbaarst 
voor het meest ingewikkelde gedeelte, het zuidwesten van 
de polder, waar het veenlandschap en oude klei-afzettingen 
redelijk bewaard gebleven zijn. Het veen in het zuidoosten 
en oosten is eigenlijk alleen in het rivierdal van de Vecht 
nog deels behouden. In het noorden is het voor het grootste 
deel opgeruimd, behalve langs de uiterste noordrand en in 
het rivierdal van de Kuinder. Waar dus nog lagenpakketten 
aanwezig zijn die inzicht kunnen verschaffen in het land-
schap en de vegetatie, zijn deze zelden of nooit compleet, 
terwijl deze informatiebronnen in grofweg de helft van het 
gebied geheel verloren zijn gegaan (zie fig. 26.1; zie ook 
Wiggers 1955, fig. 24 en 25). Het is correct voor de Noord-
oostpolder te spreken van gestapelde prehistorische land-
schappen, met dien verstande dat hiervan slechts flarden 
resteren.

1 Bij de totstandkoming had Gotjé de belangrijkste inhoudelijke inbreng. 
Mijn bijdrage bestond, behalve uit de aanlevering van een bekenkaart 
en data, uit de zorgvuldige uitwerking in potlood op schaal 1:50.000, 

onder uitvoerige discussies. De fraaie digitale versie is te danken aan 
de grote inzet van Edy Mulié en Paul van der Kroft, destijds IPP-stu-
denten.
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Het voorafgaande maakt duidelijk dat het niet verstandig of 
gerechtvaardigd zou zijn allerlei analyses op regionaal land-
schappelijk niveau uit te voeren, zoals het berekenen van de 
diachrone veranderingen in oppervlakten per landschaps-
type, het berekenen van de diachrone ontwikkeling in de 
draagkracht van het natuurlijke milieu, en de diachrone 
ontwikkeling in nederzettingstypen en -voorkeuren per 
landschapstype. De vegetatiezones zijn hiervoor eenvoudig-
weg niet betrouwbaar genoeg te karteren, ook niet in het 
zuidwesten. Men moet zich dus niet blind staren op de 
kaarten, al lijken zij zo ‘echt’.2

Bij het bespreken van kaarten 1-10 in hoofdstuk 27 schets 
ik telkens de grote landschappelijke trends. De verschil-
lende vegetatiezones zijn op hoofdlijnen getypeerd, geba-
seerd op de bevindingen van Gotjé (1993). Dit betekent 
bijvoorbeeld dat een zeggengebied niet zeggen wil dat bo-
men en struiken hierin afwezig waren, of dat er op lokaal 
niveau geen andere vegetatietypen in voorkwamen.3

Regelmatig komen in hoofdstukken 26 en 27 de Noord-
Hollandse kustontwikkelingen ter sprake (met name de ge-
tijdengeulen, zie fig. 13.4). De impact daarvan is elders in 
de Noordoostpolder regelmatig duidelijker herkenbaar dan 
in de directe omgeving van P14.

26.2 Hoge en droge landschapselementen

In paragraaf 1.1 ben ik al omwille van een globaal beeld 
kort ingegaan op de belangrijkste hoge en droge landschaps-
elementen. Hieronder bespreek ik ze nader (zie fig. 26.2), 
mede vanuit het oogpunt van hun bewoningspotentieel. 
Het zijn binnen de polder de meest voor de hand liggende 
locaties voor tijdelijke of permanente nederzettingen, ter-
wijl er ook andere site-typen te verwachten zijn. Het is dan 
ook geen toeval dat juist op de hoge en droge landschaps-
elementen, die over het algemeen geomorfologisch gemak-
kelijk herkenbaar zijn, gericht archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd. Daarbij ging het tot nog toe vooral om boor-
onderzoek en oppervlaktekarteringen op de rivierduinen, 
de zandruggen en de dekzandruggen, minder frequent op 
oeverwallocaties, en niet of nauwelijks in het dekzandge-
bied en op de zandwal bij het Unio-II-meer. Er zijn maar 
enkele vindplaatsen gravend onderzocht (zie bijlage O).

Dekzandgebied en dekzandruggen
In het grootste deel van de Noordoostpolder bestaat het 
pleistocene oppervlak uit dekzand, afgezet tijdens het Weich-
selien (zie fig. 26.4; Wiggers 1955, 23-24, bijlage 2). Om-
streeks 6000 BP (ca. 4900 cal BC; het begin van SW) was 
het dekzandoppervlak boven ca. 7,5 m -NAP nog als loop-
vlak beschikbaar. Hiervan zullen zeker nog delen intact 
zijn, maar dit dekzandgebied heeft te lijden gehad van om-
vangrijke erosie (vergelijk ibidem, fig. 18). Het geërodeerde 
gebied is afgedekt met Unio II (alleen binnen het voorma-
lige Unio-II-meer), jonge detritusgyttja (ontstaan bij de me-
renvorming in de Bronstijd; zie ibidem, fig. 27), en vooral 
met afzettingen van na het begin van de jaartelling.
Het dekzandoppervlak boven ca. 3,5 m -NAP (een arbitrai-
re grens), heb ik aangeduid als dekzandrug. Dekzandrug-
gen zijn te vinden langs de noord- en noordoostrand van de 
polder. Tot hoger dan ca. 2,0 m -NAP reiken zij nergens. 

2 Hier komt nog iets bij. Deze kaarten (fig. 27.1-10), gebaseerd op de 
destijds voorhanden zijnde informatie en inzichten, vormden een 
momentopname in ons denken. Op hoofdlijnen zijn ze juist, maar ik-
zelf heb inmiddels over enkele ‘details’ gedachten die niet meer met de 
kaarten stroken (zie paragrafen 26.2, 26.4 en hoofdstuk 27). Zo na-
men Gotjé en ik aan dat de oeverwallen op J97 en directe omgeving uit 
Unio-II-afzettingen bestonden. Inmiddels is duidelijk dat het deels om 
doorgebroken Unio-I-oeverwallen gaat die met Unio-II-klei zijn opge-
hoogd. De Unio-I-oeverwallen langs een waterloop ten noorden van 
de Vecht (Unio I-geul) strekken zich dus ca. 5 km oostelijker uit dan 
kaart 2 aangeeft (zoals eigenlijk al op te maken viel uit Wiggers 1955, 
fig. 21). De oeverwal met vindplaats J97 was niet omgeven door het 
Unio-II-meer zoals kaart 4 toont, maar lag direct ten zuiden ervan, 
aan een waterloop (vergelijk Wiggers 1955, fig. 105). De ligging van 
diverse Vechtgeulen nabij Schokland en P14 is beter te differentiëren 
dan we toen dachten. De zandwal die de noordoostelijke begrenzing 

van het Unio-II-meer vormt, komt op kaarten 4-5 niet tot zijn recht. 
Deze moet hoog genoeg geweest zijn voor een bos, vermoedelijk van el-
zen. Dat geldt ook voor de oeverwallen direct ten westen van het Unio-
II-meer. Het Unio-II-meer had op kaarten 5-6 al moeras moeten zijn. 
Op kaart 7 had al beginnende merenvorming ten oosten van P14 aan-
gegeven kunnen worden.
De nu zwaar geërodeerde rivierduinen ten zuiden van Schokland zijn 
op onze kaarten al in de Vroege Bronstijd met veen overdekt. Volgens 
oude (maar mogelijk onjuiste) vermeldingen van de maximale hoogten 
zou dit pas vele eeuwen later gebeurd zijn (zie noot 4).
Mij ontbraken tijd en middelen om deze recente inzichten te verwerken 
in nieuwe kaartversies.

3 Zie voor meer botanisch detail Gotjé 1993, 144-171; zie ook Gehasse 
1995, 37-39, 73-74, 79-80, 123, 169-170; zie paragraaf 26.3 en 
noot 6 voor de methodische beperkingen ten aanzien van de vegetatie-
reconstructies.

veen met lagen Unioklei

veen nagenoeg afwezig

veen grotendeels intact

slechts dun veenrestant

Fig. 26.1 – Verbreiding van bewaard gebleven veen (naar 
Wiggers 1955, fig. 18).
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Hun toppen zijn geërodeerd (Wiggers 1955, 34; zie ook 
Klaar 1951, kaart II).
Het lager gelegen, afgedekte dekzandgebied heeft nog geen 
duidelijke archeologische vindplaatsen opgeleverd. Gericht 
onderzoek wordt hier bemoeilijkt door het gebrek aan zicht-
bare geomorfologische aanknopingspunten. De archeologie 
moet het hier hebben van diepere graafwerkzaamheden, 
waarbij toevalsvondsten kunnen worden gedaan. De dek-
zandruggen waren in de prehistorie gedurende lange tijd 
aantrekkelijke vestigingslocaties, zoals de archeologische 
vondsten daar bewijzen, ongetwijfeld ook omdat zij goed 
ontsloten waren via de Kuinder (vergelijk fig. 26.3).

Rivierduinen
In het zuiden van de Noordoostpolder bevinden zich langs 
de geulen van de Vecht en de IJssel min of meer oost-west-
gerichte, deels parallelle rivierduinreeksen. Zij zijn ge-
vormd aan het einde van het Laatglaciaal (Weichselien) uit 
opgestoven zand van de drooggevallen rivierbeddingen 
(Wiggers 1955, 39, bijlage 2). Hun ligging kan bepaald zijn 
door vegetatie langs de rivierdalen, waardoor het zand werd 
vastgelegd (ibidem, 39). De grootste en hoogste rivierdui-
nen liggen langs de IJssel. Voor de hoogste, bij de zuidpunt 
van Schokland zijn maximale hoogten tot ca. 1,0 m -NAP 
of nog iets hoger gemeld (Klaar 1951, 12; Wiggers 1955, 
43).4 Die langs de Vecht zijn over het algemeen kleiner en 
lager geweest, meestal rond 4,0 m -NAP of lager, maar de 
rivierduintjes ten noorden en noordoosten van Schokland 
zouden tot ca. 3,0 m -NAP gereikt hebben (Klaar 1951, 
kaart II). Tegenwoordig zijn zij, zoals waarschijnlijk bijna 

alle rivierduinen in de polder, in meer of mindere mate ge-
erodeerd. Hogestijn (1986a, 45) ging uit van bewaard ge-
bleven hoogten van maximaal ca. 4,5 m -NAP voor deze 
duintjes. Een zeldzame uitzondering is een klein duintje op 
kavel J112.
In het noordwesten liggen enkele noord-zuid tot zuidwest-
noordoost gerichte verhogingen in het dekzandlandschap 
die tot boven 4,0 m -NAP reiken. Wellicht gaat het om laat-
pleniglaciale duinvorming of betreft het rivierduinen die 
verband houden met een pleistocene bedding van de Kuin-
der.
Van zowel rivierduintjes langs de Vecht als van rivierduinen 
langs de IJssel zijn archeologische vondsten bekend.

Zandruggen met keileem in de ondergrond
Vier grote opduikingen in de Noordoostpolder bestaan uit 
keileem, ontstaan in het Saalien (Wiggers 1955, 19-22, fig. 
6; Ente, Koning & Koopstra 1986, 23-26, fig. 1.5). Zij zijn 
na enige verwering waarbij keizand ontstaan was, met dek-
zand overstoven. Ik heb ze daarom aangeduid als zandrug-
gen, al dekt die term de lading dus maar gedeeltelijk. Zij 
liggen min of meer op één lijn in de zuidelijke helft van de 
polder en markeren de maximale uitbreiding van het land-
ijs tijdens de eerste glaciatiefase (Rappol & Kluiving 1992, 
112, fig. 6.24). Deze eindmorene is tijdens de tweede glaci-
atiefase overreden en vervormd door het verder zuidweste-
lijk oprukkende ijs. Het gaat van oost naar west om de 
zandruggen van De Voorst, Schokland, Tollebeek en Urk. 
Zij onderscheiden zich van alle andere locaties in de polder 
door de combinatie van relatieve grootte, hoogte en aanwe-
zigheid van natuur- en vuursteen, wat deze locaties voor de 
mens extra aantrekkelijk maakte, ook voor permanente ne-
derzettingen. Alle zandruggen hebben aanwijzingen voor 
menselijke aanwezigheid opgeleverd, al zijn die voor De 
Voorst vooralsnog vaag, en bestaan die voor de zandruggen 
van Tollebeek en Urk uit verplaatste vondsten.

– De zandrug van De Voorst is zwaar geabradeerd; de ho-
gere delen tot in de keileem, de zuidflank in elk geval tot ca. 
4,0 m -NAP, en de noordflank tot ca. 2,0 m -NAP (Wig-
gers 1955, 129, fig. 61-63). Het verspoelde dekzand is in de 
directe omgeving als zogenaamd Urkzand afgezet. Omdat 
de zandrug van De Voorst aan de noord-, west- en zuidzij-
de ontsloten was via de Kuinder en de Vecht, is te verwach-
ten dat deze locatie langdurig bewoond is geweest.
– De zandrug van Tollebeek is getopt tot ca. 4,0 m -NAP 
en omringd door Urkzand (Wiggers 1955, 130, fig. 64). 
Deze zandrug was aanvankelijk aan de zuidzijde ontsloten 
via een waterloop, mogelijk de benedenloop van de Kuin-
der (zie hieronder). Deze waterloop werd omstreeks 4900 
BP (ca. 3700 cal BC) door het ontstaan van een nieuwe, 
noordelijke geul van de Vecht van zijn bovenloop afgesne-
den, en is vervolgens westelijk van die nieuwe Vechtgeul 

4 Ik vraag mij af of dit correct is. Het zouden opvallende hoge uitzonde-
ringen zijn. De enige hoogten die Klaar (1951) op zijn kaart II no-
teerde voor de rivierduinen langs de IJssel, variëren van 3,5 tot 3,8 m 
-NAP. Elders in zijn tekst noemde hij een diepte in m -NAP, terwijl 

uit het profiel waaraan hij refereerde, blijkt dat hij m -Mv bedoelde 
(vergelijk Klaar 1951, 14 met zijn profielen 1a en 1b). Mogelijk heeft 
hij deze voor de hand liggende vergissing nog eens gemaakt, en greep 
vervolgens Wiggers daarop terug.

Fig. 26.2 – Hoge en droge landschapselementen.

Tollebeek

Urk

Schokland

De Voorst

dekzandgebied

zandwal

dekzandrug

zandrug

laagte/rivierdal

rivierduin
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verland. Maar dankzij de vorming van het Unio-II-meer in 
diezelfde periode (zie hieronder), lag de zandrug van Tol-
lebeek nu aan de noordkant aan open water. Hoe lang dat 
het geval is geweest, is onduidelijk, wat mede te maken 
heeft met de onduidelijkheid over de ligging van de Vecht 
binnen het meer. In de Bronstijd lag deze zandrug wel weer 
met zekerheid aan open water.
– Over de best bewaarde hoogte binnen deze categorie, de 
zandrug van Schokland, is genoeg gezegd (zie onder andere 
paragraaf 13.1). Van de zware erosie in historische tijden 
(toen het Noordoostpoldergebied in een binnenzee veran-
derde) bleef deze opduiking grotendeels gevrijwaard, afge-
zien van het deel ten westen van Schokland. Dat deel was in 
de prehistorie vermoedelijk nog het minst intensief ge-
bruikt, vanwege de relatief grote afstand tot de Vecht. De 
rest bleef gespaard dankzij de beschermde ligging onder 
Schokland of in de luwte ervan (oostelijk van het eiland, op 
de kavels P13 en P14).
– Van de zandrug van Urk, omringd door dikke pakketten 
Urkzand, is meestal zelfs een metersdikke laag van de kei-
leem verdwenen (Wiggers, 131-132, fig. 65). Deze zandrug 
strekte zich ooit zowel ten noordoosten als ten zuidoosten 
van het voormalige eiland Urk uit. De kans op niet-ver-
plaatste prehistorische vondsten op Urk is verwaarloosbaar. 
Dit neemt niet weg dat het in de prehistorie een aantrekke-
lijke vestigingsplaats geweest moet zijn. Als hoogste van de 
zandruggen reikte deze tot boven NAP. Aanvankelijk was 
deze locatie aan de zuidzijde via de Vecht bereikbaar. Na de 
ingrijpende geulverlegging rond 4900 BP was Urk aan de 
noordzijde via deze rivier ontsloten.

Oeverwallen
Oeverwallen zijn in de Noordoostpolder niet bekend van 
het IJsselsysteem. Zij komen wel voor langs de Vecht en een 
daarop aansluitende waterloop.
De Unio-I-oeverwallen zijn de oudste (Ente 1971, fig. 3; 
zie ook Wiggers 1955, fig. 21, 64). Termini ante quem zijn 
voorhanden in de vorm van enkele 14C-dateringen van en-
kele eeuwen oude eiken die hierop gegroeid hebben. Op 
grond van deze dateringen ging Hogestijn uit van oever-
walvorming rond 5500 BP (ca. 4400 cal BC).5

De meest noordelijke Unio-I-oeverwallen liggen langs een 
waterloop die in het oosten van de polder ontsprong of mis-
schien zelfs wel de benedenloop van de Kuinder heeft ge-
vormd. Deze stroomde via kavel J97 langs de zuidzijde van 
de zandrug van Tollebeek, en sloot ca. 3 km ten oosten van 
Urk aan op de Vecht. De meest oostelijke oeverwallen langs 
deze waterloop zijn tot op J97 aan te treffen, en daar hoog-
uit 10 m breed (Van Zijverden 2002, fig. 4.5).
Zuidelijker liggen Unio-I-oeverwallen langs de Vecht. Na-
bij Urk zijn zij 25-50 m breed en reiken tot 6,0-5,0 m -NAP 
(Menke & Lenselink 1991, 15, 17; zie ook Wiggers 1955, 
fig. 23). Aan het oostelijke einde van de Unio-I-oeverwal-
verbreiding, in het noorden van kavel P14, is hun hoogste 

punt 5,8 m -NAP. Hier zijn zij maximaal ca. 25 m breed 
(Van Zweden & Van der Giessen 1988, 7, 18, bijlagen 2-3). 
Het ziet er dus naar uit dat de oeverwallen in breedte afne-
men naarmate zij verder landinwaarts liggen, en voor de 
hoogte geldt vermoedelijk hetzelfde. Een complicatie is 
echter dat de Unio-I-klei onder de oeverwallen zeer slap is, 
waardoor sprake is van aanzienlijke, niet-uniforme klink; 
een proces dat nog steeds plaats vindt (zie Klaar 1951, 18; 
Palarczyk 1986, 17-20; Van Zweden & Van der Giessen 
1988, 18; Van Zijverden 2002, 29). Daarom zal zelfs de op-
slibbing tot ca. 4,5 m -NAP, die Wiggers (1955, 55) ver-
meldde voor de oeverwallen “in het zuidelijke gedeelte van 
de polder”, waarmee hij vermoedelijk doelde op de Unio-I-
oeverwallen, een te lage inschatting zijn van hun oorspron-
kelijke hoogte.

Vanaf ca. 4900 BP (ca. 3700 cal BC) zijn langs de Unio-II-
geul aan de westzijde van het Unio-II-meer (zie hieronder) 
oeverwallen gevormd van ca. 50 m breed, die tot minimaal 
3,95 m -NAP reiken (Gotjé 1993, 29, profiel D56). Daar-
naast komen noord-zuidgerichte oeverwallen voor langs 
een Unio-II-doorbraakgeul, vanaf de zuidoosthoek van het 
Unio-II-meer tot ca. 2 km zuidelijker. De doorgebroken en 
deels geërodeerde Unio-I-oeverwallen nabij de zuidoost-
hoek van dit meer (op kavel J97; zie Gehasse 1995, fig. 14) 
zijn eveneens opgehoogd met Unio-II-klei. Deze Unio-II-
oeverwallen zijn ca. 10 m breed en reiken tot minimaal 4,7-
4,5 m -NAP (Van Zijverden 2002, 29, fig. 4.5; Gehasse 
1995, profiel V). Op genoemde noord-zuid gerichte oever-
wallen sluiten vervolgens west-oostgerichte oeverwallen 
aan, die tot nabij de kop van Schokland voorkomen. Deze 
lijken 50 tot meer dan 100 m breed te zijn, gezien de zones 
met doorwortelde, gerijpte klei in de profielen van Gotjé 
(1993, profielen I, IV). Hun maximale hoogte is hier ca. 5,3 
m -NAP (gemeten rond 1990). Het zou mij niet verbazen 
als de Unio-II-oeverwallen oorspronkelijk tot een niveau 
van 4,0 m -NAP waren opgeslibd, of nog hoger.
Door de Unio-II-oeverwallen werd de Vecht als het ware 
lateraal vastgelegd. De jongere Vechtgeulen bleven hier 
steeds binnen. Ook toen de oeverwallen met veen waren 
overdekt, en de latere oevers niet langer hoger waren dan 
het achterliggende veenlandschap, verschaften de oever-
wallen in de ondergrond waarschijnlijk extra stevigheid, 
waardoor afkalving werd tegengegaan.
In de Vroege Bronstijd is na enige erosie wat Cardiumklei 
boven deze oeverwallen afgezet, maar als gevolg van te kort 
durende getijdenwerking is het toen niet meer gekomen tot 
duidelijke oeverwalvorming (Gehasse 1995, 123, 125-126, 
129-130).
Op de Unio-I-oeverwallen ontbreken vooralsnog onmisken-
bare aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid. De Unio-
II-oeverwallen hebben zekere aanwijzingen voor gebruik op-
geleverd. Wel bestaat de mogelijkheid dat jongere vondsten 
die hierop gedaan zijn niet samenhangen met activiteiten 

5 Zie Menke & Lenselink (1991, 14) met verwijzing naar Hogestijn. 
Het betreft zowel AMS-dateringen (UtC-1638: 4960 ±80 BP; UtC-
1639: 5110 ±40 BP) die te jong lijken, als betrouwbaar geachte con-

ventionele 14C-dateringen (GrN-16706: 5290 ±40 BP; GrN-16707: 
5280 ±40 BP). De laatste dateringen komen goed overeen met die van 
de Unio I uit Oostelijk Flevoland (Ente 1971, fig. 4-5).
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op de overwallen zelf, maar met activiteiten op de venige 
oevers boven de oeverwallen (Hogestijn 1986b, 103).

Zandwal bij het Unio-II-meer
Bij de vorming van het Unio-II-meer werd geërodeerd zand 
als een zandwal op een pakket zeggenveen afgezet (Muller 
& Van Raadshooven 1947, 162; Klaar 1951, 11, 18; Wiggers 
1955, 55, fig. 21). Deze wal vormde de noordoostelijke be-
grenzing van het meer en reikte ten minste tot ca. 5 m 
-NAP (Muller & Van Raadshooven 1947, 162; Wiggers, fig. 
22). Klaar (1951, kaart II) noteerde hoogten tot 4,3 m 
-NAP. Hogestijn (1986a, 21) ging uit van een oorspronke-
lijke ligging rond 4 m -NAP, wat mij nog een behoudende 
inschatting lijkt. De zandwal moet namelijk voldoende lang 
een redelijk gedraineerde hoogte geweest zijn om de gecon-
stateerde podzolbodem in de geërodeerde top mogelijk te 
maken (zie Klaar 1951, 11). Dit impliceert forse klink van 
het onderliggende zeggenveen.
Van de zandwal zijn geen archeologische vondsten bekend, 
hoewel menselijk gebruik goed mogelijk moet zijn geweest. 
Hierbij speelt een rol dat onderzoek aan de zandwal, onder 
de bebouwing van het huidige Emmeloord, lastig is.

26.3 Veenlandschap

Gedurende het Neolithicum en de Bronstijd werd het veen-
landschap in de Noordoostpolder steeds omvangrijker. In 
het begin van SW was de verbreiding beperkt tot het zuid-
westen, maar al gedurende Pre-Drouwen bedekte veen het 
grootste deel van de polder. Spreken over ‘het’ veenland-
schap is verraderlijk. Dit landschap heeft een grote variabi-
liteit gekend, zowel in tegelijkertijd naast elkaar optredende 
vegetatietypen, als diachroon. Gotjé (1993, 31) merkte hier-
over het volgende op: “interne factoren (successie) en ex-
terne factoren (mariene invloed, klimaat, menselijke activi-
teit, stijging van de grondwaterspiegel) die van invloed zijn 
op de vegetatieontwikkeling, leiden tot het voorkomen van 
verschillende gradiënten in het landschap (vochtigheid, nu-
triënten). Welk type veenvormende vegetatie (en dus veen-
type) zich ontwikkelt, hangt onder andere af van de positie 
langs deze gradiënten, de voorgeschiedenis van de vegeta-

tie, de beschikbaarheid van nieuwe taxa, het aanpassings-
vermogen van vegetaties en invloed van andere, vaak lokale 
factoren (kwel, ondoorlaatbare lagen, nabijheid van geu-
len)”. Gotjé (ibidem, 36-38) besprak de mogelijkheden en 
beperkingen van vegetatiereconstructies uitgebreid.6 On-
danks door hem gesignaleerde problemen omtrent de ken-
baarheid van prehistorische plantengemeenschappen en de 
bijbehorende milieus, bestaat nu dankzij zijn werk een ge-
generaliseerd beeld van de vegetatieontwikkelingen, op zijn 
fijnst op een tijdsniveau van enkele decennia, maar meestal 
grover. Via de landschapskaarten is dit ruimtelijk en dia-
chroon vertaald (zie ook hoofdstuk 27).
Natuurlijk kunnen vraagtekens gezet worden bij de repre-
sentativiteit van deze reconstructies die op maar enkele ge-
analyseerde kernen berusten. Wel moet bedacht worden 
dat een extrapolatie mogelijk was via de boorbeschrijvingen 
van de vele niet-geanalyseerde boringen. De hierin aange-
troffen veenlagen konden al op hoofdlijnen gekarakteri-
seerd worden. Over de variabiliteit (het vegetatiemozaïek) 
binnen een specifieke vegetatiezone op kaarten 1-10 kan 
over het algemeen maar weinig concreets gezegd worden, 
terwijl die verscheidenheid juist de gebruiksmogelijkheden 
voor mens en dier sterk bepaald zal hebben. De regelmatig 
voorkomende veraarde niveaus in het veen wijzen op perio-
dieke ontwatering en betere betreedbaarheid. Van veraard 
veen is het vegetatietype echter niet of nauwelijks meer te 
achterhalen. Zo blijft het heel moeilijk in te schatten wat de 
daadwerkelijke betekenis geweest is van bepaalde vegetatie-
typen voor de prehistorische exploitatiemogelijkheden. Voor 
het veengebied zijn aanwijzingen voor menselijke aanwezig-
heid schaars (zie hoofdstuk 24).

26.4 Rivieren, beken en meren

Voor de rivieren in de polder kan hier volstaan worden met 
enkele opmerkingen. De beken en meren in het gebied be-
hoeven wel een uitgebreidere inleidende bespreking.
De rivieren, beken en meren (zie fig. 26.3) vormden ontslui-
tingswegen om het omringende landschap te exploiteren, 
en belangrijke verkeersroutes. Verder boden zij vis- en jacht-
mogelijkheden en drinkwater voor de mens en zijn huisdie-

Gotjé (ibidem, 36-38) nadrukkelijk noemde. In hoeverre de analyse-
resultaten geïnterpreteerd mogen worden in termen van hedendaagse 
plantengemeenschappen en bijbehorende milieus, zoals door Gotjé ge-
daan is, is een niet op te lossen vraag. In het verleden kwamen vegetatie-
samenstellingen voor die in onze huidige, praktisch volledig door de 
mens beïnvloede landschappen verdwenen zijn, en waarvoor dus geen 
goede analogieën voor een ‘milieuvertaling’ bestaan. Voorts is het de 
vraag in hoeverre de kensoorten van de referentie-plantengemeen-
schappen deel uit hebben gemaakt van plantengemeenschappen uit het 
verleden. Bovendien hoeven niet alle kensoorten en differentiërende 
soorten, ook al waren zij aanwezig, vertegenwoordigd te zijn in de pol-
len- en macrorestenassemblages. En al zullen de meeste macroresten 
wel lokaal zijn, een deel ervan (en een groter deel van de pollen- en 
sporeninhoud) kan regionaal zijn. Tenslotte zijn de afzonderlijke 
plantensoorten slechts zelden kenmerkend voor maar één specifieke 
plantengemeenschap. Zo hebben de in Gotjés monsters veel voorko-
mende elzen en zeggensoorten een vrij brede ecologische amplitude.

6 Gotjé (1993, 36-41) ging in zijn algemeenheid in op diverse planten-
gemeenschappen die als standaardreferenties gelden en gekoppeld zijn 
aan specifieke (hedendaagse) milieus, en op de verschillende successie-
reeksen in vegetaties die optreden als externe invloeden geen beduiden-
de rol spelen. De aard van dergelijke ‘progressieve hydroseries’ is af-
hankelijk van de lokale omstandigheden. Gotjé constateerde bij zijn 
analyses regelmatig overgangen in vegetatietypen, die niet passen in 
een progressieve hydroserie, oftewel een normale successiereeks. Zo is 
soms sprake van een overgang naar een vegetatietype dat kenmerkend 
is voor een eerdere fase in een successiereeks. Een geval van zo’n ‘re-
trogressieve hydroserie’ is de ontwikkeling van zeggenveen met veen-
mos naar rietveen, wat wijzen kan op vernatting en verrijking van het 
milieu. Andere afwijkingen van hydroseries, zoals het ontstaan van 
vegetaties die kenmerkend zijn voor zoetwater-getijdenmilieus, zijn 
evenzeer opgevat als afwijkingen op de progressieve hydroseries, en als 
indicaties voor veranderende externe milieu-invloeden.
Toch blijft er een fundamenteel methodisch probleem bestaan, dat 
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ren. De meeste van deze gebruiksfuncties hebben geen ar-
cheologische sporen nagelaten, maar er zijn onmiskenbare 
aanwijzingen aangetroffen voor visserij (onder andere vis-
weren en visfuiken) en transport (een kano).

Rivieren
De Kuinder en de IJssel spelen vanwege hun perifere lig-
ging in het gebied een ondergeschikte rol in mijn verhaal. 
Bovendien is er binnen de Noordoostpolder niet veel on-
derzoek naar deze rivieren gedaan.
De loop van de IJssel binnen de polder is bekend. Voor de 
Kuinder bestaat onduidelijkheid over de ligging ter hoogte 
van de zandrug van De Voorst. Vanaf de noordwesthoek 
van die zandrug kon het riviertje over een afstand van ca. 1 
km niet worden aangetoond. Ik heb steeds aangenomen dat 
de Kuinder vanaf daar een zuidelijk verloop heeft gehad, en 
na ca. 3,5 km aansloot op de Vecht. Een andere, hierboven 
al meermaals genoemde optie is dat het riviertje vanaf die 
noordwesthoek pal naar het westen liep, via kavel J97 rich-
ting Tollebeek, en pas ca. 3 km ten oosten van Urk op de 
Vecht aansloot. Deze mogelijke verbinding is niet op de 
kaarten aangegeven.
De Vecht is de belangrijkste rivier van de Noordoostpolder. 
De loop is redelijk bekend, hoewel van geen van de succes-
sieve Vechtgeulen het complete tracé gedetailleerd in kaart 
gebracht is. Alleen voor het gedeelte vanaf P14 tot iets ten 
westen van Schokland zijn genoeg dwarsraaien voorhanden 
om de verschillende geulen betrouwbaar te karteren (zie 
fig. 13.3). Voor het verdere verloop van de jongste geulen 
tot aan het Unio-II-meer geven luchtfoto’s uit de oorlogsja-
ren (net na de inpoldering) voldoende houvast. De grootste 
onduidelijkheid betreft de ligging van de geulen in het ge-
bied van het Unio-II-meer. De ontwikkelingen in de rivier 
en de samenhang tussen de Vecht en de Noord-Hollandse 
kustontwikkelingen en getijdengeulen (die in delen III en V 

in verband met P14 al herhaaldelijk genoemd zijn) bespreek 
ik in hoofdstuk 27 binnen het regionale kader. Hieronder 
ga ik alleen dieper in op de Vechtfase die verbonden is met 
de Oude-Detritusgeul, maar dan in verband met de meren-
problematiek.

Beken
De fossiele beken in de Noordoostpolder zijn in de litera-
tuur nauwelijks belicht. Hogestijn (1986a, 30-31, fig. 4) 
veronderstelde het bestaan van enkele kleinere waterlopen, 
buiten de geulen die Wiggers (1955, bijlage 2) had afge-
beeld. Hij zag hiervoor als belangrijkste aanwijzingen het 
voorkomen van enkele vindplaatsen die als kralen aan een 
ketting lagen, en een ‘verdachte’ uitstulping aan het Unio-
II-meer. Dit zette mij aan tot nader onderzoek naar de aan-
wezigheid van beeklopen. Een grof beeld bleek verrassend 
eenvoudig te verkrijgen te zijn met behulp van de in para-
graaf 26.1 genoemde set van 21 kaarten. Deze geven voor 
ca. 40.000 punten de diepte van het pleistocene oppervlak 
ten opzichte van het maaiveld (zie Wiggers 1955, 43, bijlage 
2). De betreffende boringen zijn in de jaren na de inpolde-
ring langs de sloten gezet op intervallen van meestal 100 m 
en soms minder. Eerst heb ik de punten met de diepste 
waarden gemarkeerd en met elkaar verbonden. Dit leverde 
lijnen op die min of meer loodrecht staan op de hoogtelij-
nen van de pleistocene ondergrond; een goede aanwijzing 
voor een drainagepatroon. Uiteindelijk heb ik alleen die de-
pressies die ook voorkomen op de in paragraaf 26.1 ge-
noemde Code- en Profielenkaarten (met profielen tot 1,0 m 
-Mv) als beken voorgesteld. Volgens deze kaarten waren zij 
opgevuld met detritusgyttja of verslagen veen.
Sommige gereconstrueerde beken (zie fig. 26.4) bleken aan 
te sluiten op depressies in het pleistocene oppervlak die al 
door Wiggers (1955, bijlage 2) als geulen waren herkend, of 
op uitstulpingen van het Unio-II-meer, zoals Hogestijn al 
had vermoed (vergelijk fig. 26.3). Andere waren niet te ver-
volgen tot aan een logische aansluiting stroomafwaarts. Zij 
lijken uit het niets te komen en in het niets te eindigen. 
Soms is dit het gevolg van erosie van de pleistocene onder-
grond, soms gaat de beschikbare profielinformatie niet diep 
genoeg. Het is bovendien goed voorstelbaar dat in een moe-
rasgebied, zoals de Noordoostpolder in het Neolithicum en 
de Bronstijd geweest is, waterlopen zo maar beginnen en 
ophouden, met name nadat door de vorming van oeverwal-
len de lokale afwatering werd gehinderd. Ook zijn de be-
ken afgebeeld waarvan de verdere loop onduidelijk is. Voor 
alle beken geldt echter dat zij op de kaarten zijn weggelaten 
als op grond van de algemene (vermoede) landschappelijke 
situatie hun aanwezigheid niet langer waarschijnlijk is (zo-
als in nieuw ontstane meren).
Ten slotte merk ik op dat het gebruikte sonderingenbestand, 
hoe uitzonderlijk het ook is in zijn omvang, voor de recon-
structie van beken nog steeds een zeer grofmazige ingang 
vormt. De loop van de herkende beken is hiermee verre van 
precies te karteren; afwijkingen van 50 m of meer zijn goed 
mogelijk. Bovendien zullen veel beken vanwege de forse 
boorintervallen gemist zijn. Deze bekenreconstructie kan 
dus alleen maar een incomplete en globale eerste indruk 
geven.

Vecht

Kuinder

IJssel

meren, vanaf WKD3
meren, EGK4-WKD3
Unio-II-meer

rivier (met oeverwallen)
beek

Fig. 26.3 – Rivieren, beken en meren.
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Meren
Vermoedelijk gaat de merenvorming in de Noordoostpol-
der over het algemeen terug op diepe geulinsnijdingen. In 
de Noordoostpolder zijn die geulinsnijdingen telkens in 
verband te brengen met Noord-Hollandse getijdengeulen 
(zie paragraaf 13.2). Deze getijdengeulen volgden vanuit 
het westen waarschijnlijk de weg van de minste weerstand. 
Het afwateringspatroon (bestaande beddingen met open 
water en met een slap sediment (detritusgyttja), zowel van 
de Vecht als van beken) zal de gemakkelijke, voor de hand 
liggende inbraakroute landinwaarts verschaft hebben.7 Door 
erosie werden deze beddingen in het veenlandschap van de 
Noordoostpolder uitgeslepen, soms tot diep in de pleisto-
cene ondergrond.
Dergelijke uitdieping van geulen leidde in eerste instantie 
tot een verbeterde drainage van de veenoevers die hierdoor 
konden oxideren, met een daling van het maaiveld als ge-
volg. Bij hogere waterstanden ontstond vervolgens vanzelf 
een breder water dat zich door afkalving (golfafslag) en on-
derspoeling gestaag kon uitbreiden, vooral oostwaarts (met 
de overheersende westenwinden mee); een zichzelf verster-
kend proces (vergelijk Wiggers 1955, 65-66, fig. 25). Dit 
proces is door Hogestijn (1986a, 26-27, 41) genoemd ter 
verklaring van het ontstaan van meren in de Bronstijd, 

maar is ook aannemelijk voor eerdere merenvorming.8 De 
merenvorming vond daar plaats waar oeverwallen geen be-
lemmering vormden.

Het Unio-II-meer
Het oudste meer in de Noordoostpolder, het Unio-II-meer, 
is ontstaan rond 4900 BP (ca. 3700 cal BC; zie Wiggers 
1955, 53-55, fig. 21-23; zie paragraaf 14.3.5), maar pas na-
dat de getijdengeul, van waaruit het meer werd gevormd, 
nabij P14 aansluiting had gevonden op de Vecht (zie para-
graaf 27.1.4). Anders zou deze getijdengeul ter hoogte van 
het meer (met een diepte tot maximaal ca. 7,5 m -NAP 
(Wiggers 1955, fig. 22)) snel aan diepte ingeboet hebben, 
omdat de erosieve kracht, de getijdenenergie, verdeeld had 
moeten worden over een groot, breed oppervlak, en dan 
had de geul oostelijk van het meer nooit zo diep ingesneden 
kunnen zijn (op P14 nog steeds tot ca. 9,5 m -NAP).
Binnen het meer zijn geultjes herkenbaar (de in noot 7 ge-
noemde ‘kreekjes’) die, als bovengenoemde hypothese juist 
is, (deels) oude beeklopen verraden. Hun patroon dicteerde 
de uiteindelijke, min of meer driehoekige vorm van het 
meer. Opgewerveld pleistoceen zand werd langs de noord-
oostelijke meerrand op het veenpakket afgezet als een zand-
wal (zie paragraaf 26.2). Deze verhinderde aan die kant de 
verdere afkalving van het veenlandschap. Aan de zuidzijde 
gingen de barrière van Unio-I-oeverwallen en de zandrug 
van Tollebeek verdere meeruitbreiding tegen. Gotjé (1993, 
28, fig. 2.11, zie ook Wiggers 1955, fig. 21) ging in op de 
aanwezigheid van Unio-II-klei als oplichtingsklei (onder-
spoelingsklei/klapklei) in het veengebied aan de west- en 
zuidoostzijde van het meer. Uit de verspreiding van de op-
lichtingsklei, niet onder of voorbij de zandwal, maar wel 
met een oostelijke ‘uitstulping’ direct ten zuiden ervan, 
maak ik op dat dit verschijnsel ten minste deels jonger is 
dan de vorming van de zandwal. Veen werd tot 2 km buiten 
de getijdengeul in grote platen opgelicht. Deze drijftillen 
zijn echter niet losgescheurd en er is hier geen gebied met 
open water ontstaan.

Het meer was, zoals eerder gezegd, maximaal tot ca. 7,5 m 
-NAP uitgeslepen, en kan bij gemiddelde waterstanden 
aanvankelijk niet veel dieper dan ca. 2-2,5 m geweest zijn. 
Het is tot minimaal 4,8 m -NAP opgevuld met Unio-II-klei 
(Wiggers 1955, fig. 22). Deze slappe klei moet ingeklonken 
zijn; 0,5-1,0 m klink is een behoudende inschatting. Nadat 
een eind was gekomen aan de sedimentatie van Unio II, 
voor ca. 4600/4500 BP (ca. 3300 cal BC), omstreeks het be-
gin van de Drouwener TRB, schommelde de gemiddelde 
grondwaterstand rond 4,2 m -NAP. Het meer was toen dus 

7 Wiggers (1955, 55) merkte in navolging van Klaar (1951, 19) het 
volgende op bij zijn bespreking van het Unio-II-meer: “Op luchtfoto’s 
van dit Unioklei-gebied is vaag een krekenstelsel te herkennen. Bij een 
nader onderzoek is gebleken dat onder de jongste afzettingen een vrij 
sterk vertakt stelsel van kreekjes aanwezig is, van waaruit de Unioklei 
is afgezet. Zeer globaal is in figuur 21 het verloop van enkele van de be-
langrijkste kreken aangegeven. Zij zijn grotendeels met detritus-gyttja 
of verslagen veen gevuld [wat een aanwijzing is dat zij in elk geval la-
ter nog als afwateringsgeulen gefungeerd hebben] en hebben bij de Car-

diumklei-transgressie veelal opnieuw als toevoergeulen gediend”. Ho-
gestijn (1986a, 21) interpreteerde het krekenstelsel als sporen van de 
verlandingsfase van het meer.

8 Hogestijn (1986a, 26-27) betrok tevens een door Van Geel (1976) en 
Dupont (1985) gesignaleerde droge periode in zijn hypothese. Afname 
van het debiet en geringere neerslag kunnen geleid hebben tot een lage-
re grondwaterstand nabij stromen, en oxidatie van de veenoevers, wat 
deze bij hogere waterstanden extra gevoelig maakte voor erosie, en me-
renvorming in de hand werkte.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

m NAPbeek / rivier
rivierduin

Fig. 26.4 – Pleistoceen-dieptekaart (naar Wiggers 1955, bijlage 
2 en Gotjé 1993, fig. 5.2) met gereconstrueerde beeklopen.
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al veranderd in een moeras met een waterdiepte van wel-
licht nog maar een decimeter (zie ook noot 10). Wiggers 
(1955, 55) gaf een ander argument voor snelle verlanding: 
“Het bovenste gedeelte van de klei bevat veel plantenresten, 
vooral van riet. Zeer waarschijnlijk was het terrein reeds 
geheel of grotendeels begroeid vóór de afzetting van de klei 
beëindigd was”.

De jongere meren
De latere meren werden opnieuw gevormd ter plaatse van 
het eerdere Unio-II-meer. Dat is begrijpelijk, want hier was 
een moerassige laagte aanwezig waar de Vecht nog steeds 
doorheen stroomde. Ook de meren uit het Laat-Neolithi-
cum en de Vroege Bronstijd verraden door hun langerekte 
vormen dat zij laterale uitbreidingen van geulen zijn (Wig-
gers 1955, fig. 24; zie ook fig. 26.3).
Het is niet duidelijk wanneer deze meren precies ontstaan 
zijn. Wiggers leek in navolging van Klaar (1951, 24) uit te 
gaan van een relatief late datering. Zijn invloedrijke kaartje 
(Wiggers 1955, fig. 24), het bijbehorende onderschrift (“di-
rect [mijn cursivering] met de Cardiumklei-transgressie ver-
bonden verschijnselen”) en zijn beschrijving (ibidem, 60) 
van de Cardiumdetritus als “verslagen veen afkomstig van 
de veenafbraak ten gevolge van de [Cardiumklei-] trans-
gressie”, hebben ertoe geleid dat deze merenvorming door 
latere auteurs telkens in verband is gebracht met erosie kort 
voor de afzetting van de Cardiumdetritus (zie bijvoorbeeld 
Hogestijn 1986a, 42; Palarczyk 1986, 29; Gotjé 1993, 110).9 
Wiggers’ observaties (1955, 61) dat de Cardiumschelpen “in 
een reeds bestaand meer [in het noordwesten van de Noord-
oostpolder] op de bodem zijn afgezet”, en dat ook de ove-
rige meren (met schelpen direct op pleistoceen zand, of op 
veen of oude detritusgyttja) al voorafgaand aan de afzetting 
van de Cardiumklei gevormd waren (ibidem, 62, 65), zijn dus 
meestal opgevat als aanwijzingen voor betrekkelijk jonge 
meren, die direct voor of aan het begin van de ‘Cardium-
kleitransgressie’ ontstaan zijn. Wiggers (ibidem, 67) no-
teerde verder: “ook in de vóór de Cardiumkleitransgressie 
gevormde meren werd reeds een dunne laag oude detritus-
gyttja afgezet, doch in vergelijking met de dikke lagen die 
in de veenstromen voorkomen, speelt de overige oude detri-

tus-gyttja geen belangrijke rol” (zie ook ibidem, fig. 25).
Er zijn dus onmiskenbare aanwijzingen voorhanden voor 
meren ten tijde van de afzetting van de oude detritusgyttja 
(contra Hogestijn 1986a, 32, vergelijk echter ibidem, 22). 
Wat is dan binnen de lange periode waarin sprake is ge-
weest van sedimentatie van oude detritusgyttja een waar-
schijnlijke begindatering voor deze merenvorming vooraf-
gaand aan de Cardiumafzettingen? In paragraaf 14.2 ben 
ik al kort ingegaan op de relatie tussen detritusgyttja en 
meren. Detritusgyttja kan een afbraakproduct zijn dat bij 
meervorming ontstaat. Ik heb eerder ook al aandacht ge-
schonken aan de Oude-Detritusgeul (zie paragraaf 13.2), 
die indirect via aardewerk uit de DG2 op P14 gedateerd 
kon worden op ca. 4050 BP (ca. 2550 cal BC). Het is deze, 
in de Noordoostpolderliteratuur wat verwaarloosde geul, 
die mijns inziens in verband gebracht moet worden met 
laatneolithische merenvorming. Ik heb hiervoor de volgen-
de argumenten.
– Hoewel in de literatuur niet beklemtoond, is de Oude-
Detritusgeul de diepst ingesneden geul van de Vecht.10 
Deze geul was, net zoals eerder de Unio-geulen en later de 
Cardiumgeul, verbonden met een actieve Noord-Holland-
se getijdengeul. De getijdeninvloed zelf reikte ditmaal ken-
nelijk niet tot in de Noordoostpolder – het kwam bijvoor-
beeld niet tot kleisedimentatie – maar de indirecte invloed 
ervan was wel in het gebied merkbaar, in de vorm van de 
genoemde zeer diepe insnijding van de geul.11

– Ik refereer nog even aan het eerder genoemde proces 
waarbij diepe insnijding na enige tijd via oxidatie en ontwa-
tering tot merenvorming leidt. Het metersdikke detritus-
gyttja-pakket waarmee de Oude-Detritusgeul gevuld is, 
moet ergens vandaan gekomen zijn. Het ligt voor de hand 
dat dit grotendeels een onder rustiger omstandigheden be-
zonken afbraakproduct is van het omringende veenland-
schap, zoals dit ook bij de jonge detritusgyttja in de latere 
meren uit de Midden-Bronstijd het geval is geweest.
– Op erosie vanuit de Oude-Detritusgeul wijst voorts het 
gegeven dat nabij Urk de veenpakketten die aan deze geul 
grensden opgeruimd zijn (Gotjé 1993, 30).
– Uit een profiel dat Wiggers afbeeldde blijkt de aanwezig-
heid van een meer, direct ten noorden van de zandrug van 

9 De Cardiumdetritus die niet alleen in de Vecht, maar ook in meren is 
aangetroffen, heeft vaak maar een dikte van ca. 25 cm (Wiggers 
1955, tab. 11; op P14 is de dikte maximaal 0,5 m (gezien in de geul 
in een enkele boring)). Kennelijk is de onuitgesproken gedachte ge-
weest dat het meeste afbraakmateriaal van deze uitgebreide merenvor-
ming niet in de Noordoostpolder is bezonken, maar richting zee is af-
gevoerd. Ik vermoed daarentegen dat dit erosieresidu relatief dun is 
omdat een fors deel van de meren al eeuwen bestond, en de nieuwe uit-
breidingen relatief beperkt waren en dus maar betrekkelijk weinig 
nieuw afbraakmateriaal konden opleveren.

10 Een uitspraak van Wiggers (1955, 58) deed ten onrechte anders ver-
moeden: “Indien in de geulen tevens Unioklei aanwezig is, ligt het 
grootste gedeelte van deze oude detritus-gyttja vrijwel steeds op deze 
klei”. Oostelijk van P14, in de Q-sectie, is de met detritusgyttja opge-
vulde Oude-Detritusgeul nog tot bijna 11 m ingesneden in de pleistoce-
ne ondergrond (zie ibidem, fig. 28). Ook op P14 is deze tot ca. 10-11 
m -NAP aangetroffen, en eveneens door alle eerdere geulvullingen tot 
in het pleistocene substraat ingeschuurd (Van Zweden & Van der 
Giessen 1988, 9, fig. 3, bijlage 2, 3 en 5; Gotjé 1993, 34, fig. 2.8). 

Noordwestelijker, in de J-sectie, reikt de bedding tot minimaal 10 m 
-NAP, tot in de pleistocene ondergrond (Gotjé 1993, profiel I en IV). 
Ten noorden van Urk zijn helaas geen boringen gezet tussen de twee 
boringen (op 100 m van elkaar gelegen) waarin de geul tot bijna 8 m 
-NAP ingesneden is in de Unio-II-geul (Gotjé 1993, profiel D56). 
Het diepste punt van de Oude-Detritusgeul is hier dus hoogstwaar-
schijnlijk niet aangeboord. Ten westen van Urk, in het IJsselmeer, 
volgt deze geul een traject dat samenvalt met een insnijding in het 
pleistocene oppervlak die dieper is dan 12 m -NAP (zie Koopstra, 
Lenselink & Menke 1993, blad 7, 9).
Het bovenstaande maakt overigens opnieuw duidelijk dat het Unio-
II-meer toen reeds verland moet zijn geweest. Anders zou de Oude-
Detritusgeul (vanuit het westen gevormd) ten oosten van het meer niet 
meer zo diep geweest zijn.

11 Mijn beeld staat haaks op dat van Gotjé (1993, 120) die geen relatie 
zag tussen de vorming van de Oude-Detritusgeul en de contemporaine 
getijdengeulen in Noord-Holland, en hun invloed in de polder als ver-
waarloosbaar beoordeelde.
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Tollebeek, en een volgend meer ca. 2 km noordelijk hier-
van, naast een diepe geul. Meren en geul zijn gevuld met 
oude detritusgyttja, en duidelijk ouder dan de Cardiumklei 
die in het noordelijkste meer ontbreekt (Wiggers 1955, fig. 
22, vergelijk ibidem, fig. 24).
Deze gegevens tezamen pleiten dus voor merenvorming, 
die al kort na het inslijpen van de Oude-Detritusgeul be-
gonnen zou kunnen zijn. Mogelijk bestaat er ook een relatie 
met een periode van droogte die rond 4100 BP (ca. 2600 
cal BC) inzette (Bohncke 1991, fig. 10). Dit zal tot een af-
name van het debiet van de Vecht geleid hebben, wat ook 
weer lagere waterstanden, en verdroging en oxidatie van de 
veenoevers als gevolg had. Een aanwijzing voor voortschrij-
dende merenuitbreiding is de observatie van een geïsoleer-
de Ericacea-piek (geen lokale vegetatie) in het pollendiagram 
van de DG2 in P14’s oeverzone (wp. 87-7), wat hoger in het 
DG2-traject. Gehasse (1995, 82) bracht dit in verband met 
afslag van het veengebied tussen Urk en Emmeloord.
Het lijkt mij dus aannemelijk dat de meren die Wiggers 
(1955, fig. 24) afbeeldde, uitbreidingen zijn van meren 
waarvan de eerste aanzetten al dateren uit het eind van het 
Laat-Neolithicum A.12 Erg diep waren deze meren niet. De 
oude detritus ligt buiten de geul niet dieper dan ca. 6,0-5,5 
m -NAP, op niet-klinkvrije ondergrond (Wiggers 1955, fig. 
22). Bij een gemiddelde grondwaterstand rond 3,2 m -NAP 
ten tijde van het veronderstelde ontstaan van de Oude-De-
tritusgeul zal de gemiddelde waterdiepte ca. 2 m bedragen 
hebben. Hoe de graduele uitbreiding van de meren verlo-
pen is, is niet te reconstrueren. Hun vormen op figuren 
27.6-8) zijn dan ook arbitrair.
Het ziet ernaar uit dat de meren omstreeks 3550 BP (ca. 
1900 cal BC; in de Vroege Bronstijd) een versterkte uitbrei-
ding ondergingen als gevolg van flink toegenomen mariene 
invloeden.
De sterke merenuitbreiding na ca. 3400 BP (1700 cal BC), 
herkenbaar aan de opvulling met jonge detritusgyttja, had 
daarentegen als hoofdoorzaak juist de afname van de ma-
riene invloeden door de verdere sluiting van het Zeegat van 
Bergen, en de als gevolg daarvan optredende stagnatie van 
de waterafvoer (Wiggers 1955, fig. 25, zie ook fig. 27.10).

26.5 Vindplaatsen

In deze studie zijn alle vindplaatsen verwerkt die tot in de 
zomer van 1996 bekend waren, en verder de belangrijkste 

recentere ontdekkingen. Onder vindplaatsen worden loca-
ties verstaan waar archeologische vondsten zijn gedaan. 
Vindplaatsen die alleen houtskool opgeleverd hebben, blij-
ven hier buiten beschouwing. Het betreft bijna uitsluitend 
oppervlaktevondsten; toevalsvondsten, vaak door amateur-
archeologen, maar ook vondsten die gedaan zijn in het ka-
der van een archeologisch onderzoeksprogramma.13 Zoals 
eerder gezegd, ging het daarbij meestal om booronderzoek 
en om veldverkenningen (oppervlaktekarteringen en sloot-
kantverkenningen waarbij kleine profielputjes werden ge-
graven). Van gravend archeologisch onderzoek, gericht op 
het Neolithicum en de Bronstijd, is nog maar mondjesmaat 
sprake geweest (zie bijlage O); éénmaal op een zandrug 
(P14), tweemaal op oeverwallen (J78, J97), en vijfmaal op 
een rivierduin (E4, E170, J98, J112, J125).
Afgezien van de meeste vondsten van P14 en J78, en van 
vrij veel vondsten van overige kavels die door het IPP zijn 
onderzocht, ken ik het materiaal uit de Noordoostpolder 
niet uit eigen waarneming. Mijn hoofdbron is de grondige, 
rijk geïllustreerde inventarisatie van prehistorische vond-
sten in Flevoland van Hogestijn (1986a; 1986b). Hij ging 
uitgebreid in op de vondstomstandigheden, en projecteerde 
de vondstlocaties op vier paleogeografische kaarten, geba-
seerd op kaarten van Wiggers.14 In het vervolg zijn bijna 
steeds Hogestijns dateringen gevolgd. In de hieronder ge-
presenteerde kaarten zijn voorts nieuwe vondsten en vind-
plaatsen opgenomen die Hogestijn en ook anderen nader-
hand hebben gepubliceerd, naast bevindingen van het IPP-
veldwerk buiten P14 (zeer globaal samengebracht in bijlage 
P).15 Ik besteed verder geen aandacht aan allerlei zaken die 
Hogestijn (1986a) reeds behandeld heeft, zoals de proces-
sen die de representativiteit van de dataset hebben beïn-
vloed (bijvoorbeeld de relatie tussen ontdekte vindplaatsen 
en de ontginningswijze, en de afstand van het onderliggende 
pleistocene oppervlak tot het maaiveld) en de verdeling over 
de archeologische perioden van de ca. 110 destijds bekende 
prehistorische vindplaatsen uit de Noordoostpolder.

Op landschapskaarten 1-10 zijn de vindplaatsen verwerkt 
die uit het Neolithicum en de Bronstijd kunnen dateren. 
Voorts zijn de vindplaatsen van prehistorisch materiaal 
weergegeven waarvan de kavel wel bekend is, maar waar-
van onduidelijk is om wat voor vondsten het gaat (zie Hoge-
stijn 1986b, bijlage 1D). Weggelaten zijn vindplaatsen van 
prehistorische vondsten die zeker of zeer waarschijnlijk af-
komstig zijn uit van elders aangevoerde grond.

12 Klaar (1951, 18) hield overigens rekening met een nog eerder begin 
van de merenvorming in de secties O, S, N, P en Q van de Noordoost-
polder. Hij dacht daarbij aan de periode waarin Unio-klei is afgezet 
(dat moet dan Unio II zijn; destijds werd het verschil tussen Unio I en 
II nog niet gemaakt), of tegen het einde daarvan. Dit is mijns inziens 
te vroeg omdat tegen het einde van de Unio-II-sedimentatie geen logi-
sche ‘trigger’ voorhanden was in de vorm van versterkte mariene in-
vloed die tot in de Noordoostpolder merkbaar was – al zijn er ook an-
dere oorzaken denkbaar voor merenvorming.

13 In de laatste 20-25 jaar zijn veel vondsten gedaan door amateur-
archeologen; met name door Wies Kreukniet, Emmeloord.

14 Destijds was een gedetailleerder diachroon kaartbeeld nog niet mogelijk, 
wat reden voor Bakker en Hogestijn was om voor het Natte-Hartpro-

ject een fysisch-geograaf/botanicus te bepleiten, die zich op de land-
schapsreconstructies zou moeten toeleggen. Gotjé (1993) heeft hieraan 
invulling gegeven.

15 Met de komst van ARCHIS, het nationale digitale archeologische ar-
chief, is een vrij compleet overzicht van de vondsten uit de Noordoost-
polder (zonder afbeeldingen) breed beschikbaar gekomen. G.V. Mauro 
heeft deze digitale catalogus, die vanzelfsprekend zwaar leunt op het 
werk van Hogestijn, opgesteld. Alle nieuwe archeologische onderzoe-
ken worden in ARCHIS aangemeld, en alle nieuwe bevindingen wor-
den hierin verwerkt. Van dit archief verschijnt gemiddeld om het halve 
jaar een geactualiseerde versie. Via ARCHIS kan men dus gemakke-
lijk zien dat het hier gepresenteerde beeld van de Noordoostpolder in-
middels niet wezenlijk anders geworden is.
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De vindplaatsen zijn aangeduid met de betreffende kavel-
coderingen, zonder voorafgaande toponiemen (zie ook het 
vindplaatsenoverzicht bij elke landschapskaart, met de be-
treffende vindplaatscoderingen). Per kavel komt niet meer 
dan één symbool voor, ongeacht het aantal vondsten, tenzij 
binnen één kavel verschillende duidelijk geomorfologisch 
gescheiden vindplaatsen bekend zijn. Het symbool is in het 
midden van de kavel geprojecteerd als de precieze vondst-
locatie binnen de kavel onbekend is (conform Hogestijn 
1986b, 1-2; I, fig. 3-8). Ligt binnen de kavel echter een 
hoogte of een fossiele waterloop, dan is het vindplaatssym-
bool daar op of bij gezet.
In enkele gevallen is de kavel niet bekend, maar de globale 
herkomst wel. Het betreft enkele geïsoleerde vondsten die 
afkomstig moeten zijn van de zandrug van Urk (Urk I) of 
de directe omgeving ervan (Urk II, IV, V; opgebaggerd ten 
westen van het eiland), en een vondst uit de nabijheid van 
de IJssel (ZW-hoek III).
Het verspreidingsbeeld moet wel grote hiaten vertonen en 
weinig representatief zijn, bepaald als het is door de erosie-
geschiedenis, toevallige ontdekkingen en selectief archeo-
logisch onderzoek dat vooral gericht is geweest op potenti-
ele nederzettingen en zich daarom geconcentreerd heeft op 
de hoge en droge locaties.

Datering
De vindplaatsen zijn op de kaarten aangeduid met verschil-
lende symbolen, afhankelijk van hun daterings(on)zeker-
heden. Ik onderscheid voor elke periodekaart drie klassen 
vindplaatsen: zekere, mogelijke en eventuele vindplaatsen 
(zie bijlage P).
– Soms is een vondst of vondstcomplex met zekerheid aan 

een bepaalde kaartperiode toe te schrijven, dankzij de 
vondstcontext, 14C-dateringen en/of typologische aan-
wijzingen. In de beschrijving bij de betreffende kaartpe-
riode worden telkens de belangrijkste doorslaggevende 
argumenten genoemd.

– Regelmatig zijn de daterende aanwijzingen minder ze-
ker. Het gaat dan om artefacten of artefacttypen, die re-
delijk typologisch te dateren zijn. Zij zijn wel toe te 
schrijven aan de cultuur waarmee de betreffende kaart-
periode samenvalt, maar zij kunnen ook uit een jongere 
of oudere fase van die cultuur afkomstig zijn, en dan bij 
de vorige of volgende kaartperiode horen. Voorbeelden 
zijn niet nader te dateren SW- of Bekeraardewerk, en ha-
mer- en bijltypen met een betrekkelijk korte looptijd. In 
hoofdstuk 27 worden ook de vindplaatsen met dergelijke 
vondsten telkens even aangestipt.

– De meeste vindplaatsen echter hebben artefacten opge-
leverd die niet specifiek aan een bepaalde cultuur te ver-
binden zijn, en soms zelfs niet aan een archeologische 
periode. Een deel van zulke vondsten, bijvoorbeeld vuur-
stenen klingen, zou zelfs kunnen stammen uit het Meso-
lithicum. Het enige dat van deze vindplaatsen gezegd 
kan worden, is dat niet uit te sluiten is dat zij in de be-
treffende kaartperiode thuis kunnen horen. Zij dienen 
alleen als stippen op de kaart, als achtergrondinforma-
tie, om te illustreren dat het bewoningsbeeld uitgebrei-
der is dan de zekere en mogelijke vindplaatsen tonen, en 

om aan te geven waar verder zoal sprake geweest zou 
kunnen zijn van toenmalige aanwezigheid. In de bijbe-
horende beschrijving besteed ik er nauwelijks aandacht 
aan, omdat deze categorie te weinig concreet houvast 
biedt.

Bij het wel of niet opnemen op een specifieke periodekaart 
van de laatstgenoemde, lastige categorie, speelden verschil-
lende overwegingen een rol.
– Bij artefacten van een type met een lange looptijd zijn dit 

vanzelfsprekend de uit de algemene literatuur bekende 
begin- en einddateringen (zie bijvoorbeeld Fokkens 1991, 
fig. 19-20).

– Indien de precieze vondstcontext onbekend is, maar op 
de betreffende kavel een oeverwal, rivierduin of zandrug 
aan het huidige oppervlak of zeer dicht eronder ligt, is 
die hoogte de waarschijnlijke vindplaats. De vindplaats 
is dan weergegeven op de kaarten van de perioden waar-
in die hoogte nog boven het veenlandschap uitstak.16

– Soms bestaat een globaal daterend houvast dankzij het 
sediment waaruit een vondst afkomstig is.

– In geval van vergankelijk materiaal (zoals onverbrande 
hazelnoten, gewei- en botresten) ligt voor de hand dat 
deze dateren uit perioden waarvoor op de betreffende 
vindplaats afzettingen voorhanden zijn die gunstig voor 
de conservering zijn: klei, veen of eventueel detritus-
gyttja (dat echter voor behoud van dierlijk materiaal 
wellicht te zuur geweest is).

Vanwege tijdgebrek heb ik me niet gedetailleerd met iedere 
individuele vindplaats beziggehouden. Had ik dat wel ge-
daan, en me meer bekommerd om de specifieke vondst-
omstandigheden, lokale erosiegeschiedenis en lokale land-
schappelijke context, dan waren er waarschijnlijk op elke 
kaart minder eventuele vindplaatsen geweest.

Van vondsten naar site-typen
In onze streken was in het Neolithicum en de Bronstijd het 
landschap vermoedelijk opgedeeld in territoria, met daar-
binnen (vermoedelijk vanaf SW2) een permanente hoofd-
nederzetting en een aantal kleinere, korter of langer ge-
bruikte tijdelijke nederzettingen, geëxploiteerd door dezelf-
de gemeenschap (zie bijvoorbeeld Fokkens 1991, 83-90). 
Naast deze site-typen die vooral een economisch doel dien-
den, waren er site-typen van rituele/sociaal-ceremoniële 
aard; grafvelden, rituele deposities en ‘central places’ (voor 
bijzondere bijeenkomsten, voor enkele gemeenschappen 
samen, vermoedelijk mede bedoeld om allerlei sociale rela-
ties te onderstrepen en te bestendigen). Dit nederzettings-
patroon met zijn site-hiërarchie en zijn uiteenlopende site-
typen lijkt tot in de Midden-Bronstijd gangbaar gebleven te 
zijn. Wel is uit de zeldzaamheid van tijdelijke nederzettin-
gen uit de Midden-Bronstijd af te leiden dat het belang er-
van toen niet meer zo groot was als voorheen.
Om voor de Noordoostpolder een beeld te krijgen van de 
bewoning uit een bepaalde periode, moeten enerzijds de 
vondsten of vondstcomplexen gedateerd worden – met alle 

16 Omdat de toppen van deze locaties over het algemeen geërodeerd zijn, 
zijn hun oorspronkelijke NAP-hoogten meestal geschat.
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problemen van dien, zie hierboven. Anderzijds is enig in-
zicht in de aard van de vindplaatsen nodig. Op grond van 
landschappelijke context (locatiekarakteristieken), artefact-
type en specifieke kenmerken ervan, vondstaantal en arte-
factsamenstellingen kunnen losse vondsten en vondstcom-
plexen met meer of minder zekerheid verbonden worden 
aan verschillende site-typen (zie bijvoorbeeld Fokkens 1991, 
23-25, tab. 1).
Voor de Noordoostpolder onderscheid ik de volgende site-
typen: permanente nederzettingen, tijdelijke nederzettin-
gen, akkers, graven, en rituele deposities.17 Het heeft geen 
zin hier een site-type op te voeren (zoals een ‘central place’) 
waarvoor in de regio toch geen redelijke aanwijzingen be-
staan. Verschillende site-typen kunnen op dezelfde vind-
plaats voorkomen en daar ook gelijktijdig zijn. Bijvoorbeeld 
op P14 zijn binnen de context van een permanente neder-
zetting tevens graven en een rituele depositie aangetroffen.

Hoe meer gegevens bekend zijn, hoe beter verdedigbaar de 
toewijzing aan een site-type is. Maar over het algemeen zijn 
de gegevens niet eenduidig en blijven meerdere opties open. 
Vooral de vertaalslag van een enkele losse vondst naar site-
type blijft een heikele zaak. Zo kan een losse vondst van een 
laatneolithische pijlpunt mogelijk wijzen op een graf, een 
rituele depositie, een tijdelijke of permanente nederzetting, 
maar deze kan misschien ook wel verloren gegaan zijn bij de 
jacht en dan geen directe relatie hebben met een specifiek 
site-type. Betrekkelijke zekerheid bestaat in feite alleen 
voor het handjevol vindplaatsen waar gravend archeolo-
gisch onderzoek is uitgevoerd.

Hieronder worden voor de onderscheiden sitetypen de (ver-
onderstelde) archeologische en landschappelijke correlaten 
gegeven, vooral bedoeld om enig houvast te krijgen bij de 
vertaalslag van losse vondsten en oppervlakteverzamelin-
gen naar site-typen.

Permanente nederzettingen
– Algemeen: Permanente, residentiële nederzettingen zijn 
het hele jaar door en jaren achtereen bewoond geweest. In 
of vanuit een permanente nederzetting werden allerlei acti-
viteiten uitgevoerd, die ook in of vanuit een tijdelijke kam-
pement gedaan werden, maar daarnaast waren hier voor-
zieningen aanwezig die een langdurig verblijf in alle seizoe-
nen mogelijk maakten, met name huizen. Ook zijn in de 
nabijheid van een permanente nederzetting akkers en gra-
ven te verwachten. Dit type nederzetting bestaat in de 
Noordoostpolder vermoedelijk pas vanaf het begin van 
SW2 (vanaf ca. 5500 BP; ca. 4400 cal BC), hetgeen bete-
kent dat (klinkvrije) locaties die dieper liggen dan ca. 6,0 m 
-NAP voor deze categorie sowieso afvallen.
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Voor permanente 
bewoning kwamen waarschijnlijk alleen de goed bereikba-
re, overstromingsvrije (hoge en droge) locaties nabij open 
water in aanmerking. Omdat bij permanente nederzettin-

gen ook geakkerd moest kunnen worden (waarmee niet ge-
zegd is dat een akker per se aan permanente nederzettingen 
verbonden moet zijn), waren zulke locaties bovendien bij 
voorkeur zandig en vrij groot. Op de locatie zelf en in de 
directe omgeving moeten geschikte weidegronden aanwe-
zig geweest zijn. Een aanbod van veel grondstofcategorieën 
is een pre; hoe meer, hoe beter. Voor de hand liggende loca-
ties voor permanente nederzettingen zijn het dekzand bo-
ven ca. 6,0 m -NAP, nabij water, de dekzandruggen in het 
noordoosten, de grotere rivierduinen langs de IJssel en de 
zandruggen van De Voorst, Schokland, Tollebeek en Urk. 
De oeverwallen daarentegen waren waarschijnlijk te over-
stromingsgevoelig om in aanmerking te komen voor per-
manente nederzettingen. Ik ga ervan uit dat kleine rivier-
duintjes ongeschikt waren voor dit type nederzetting, al 
zou een ensemble van enkele goed ontsloten, vlakbij elkaar 
gelegen rivierduintjes hiervoor mogelijk wel bruikbaar ge-
weest kunnen zijn, als die in alle seizoenen ook over land 
onderling gemakkelijk bereikbaar waren.
– Archeologische indicatoren: Meerdere vondsten van uit-
eenlopende vondstcategorieën, afkomstig van globaal de-
zelfde plek, vormen redelijke eerste aanwijzingen, samen 
met vondsten die als ‘afval’ te typeren zijn. Op basis van 
losse vondsten is het onderscheid met tijdelijke nederzettin-
gen, die ook op deze locaties voor kunnen komen, echter 
niet te maken. Permanente nederzettingen zullen dikwijls 
ook met andere site-typen (graven, akkers) geassocieerd 
zijn, zodat een aanwijzing voor zo’n ander site-type tevens 
een aanwijzing voor een permanente nederzetting kan zijn, 
mits ook de landschappelijke context dit waarschijnlijk 
maakt. De beste aanwijzing geeft het geheel van aanvul-
lende gegevens, zoals ecologische gegevens en (de combi-
natie van) grondsporen (de aanwezigheid van graven vormt 
een aardige indicatie, de aanwezigheid van huisplattegron-
den een nog veel betere).

Tijdelijke nederzettingen
– Algemeen: De tijdelijke nederzettingen, gericht op exploi-
tatie van de (directe) omgeving, kunnen gediend hebben 
voor een breed scala aan activiteiten, maar zij kunnen ook 
een specifieke functie hebben gehad (visstek of veeweiders-
kampje). Soms waren zij niet direct aan een specifieke plek 
gebonden, soms wel, en dan werd zo’n locatie telkens weer 
opgezocht (een mooi voorbeeld is de voor visvangst strate-
gisch gelegen, en daarvoor speciaal ingerichte vindplaats 
op J97). Dit is dus een gevarieerde categorie.
Er heeft een zekere rangorde in deze tijdelijke kampemen-
ten bestaan, met een directe relatie tussen gebruiksduur, 
functie, locatie, grootte van de nederzetting, en vermoede-
lijk ook de samenstelling van de groep gebruikers. Met 
name de kleinste en kortstondigst benutte kampementen 
zouden niet alleen vanuit permanente nederzettingen, 
maar ook vanuit langduriger bewoonde tijdelijke nederzet-
tingen (seizoenskampementen) geëxploiteerd geweest kun-
nen zijn.

17 Niet alle vindplaatsen/vondsten zijn aan deze site-typen te verbinden. 
Zo heeft kavel T85 een IJzertijd-kano opgeleverd (Maarleveld 2009), 

die ik verder niet bespreek omdat de IJzertijd buiten het bestek van dit 
boek valt.
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Het is maar de vraag of het terecht is sites die slechts activi-
teiten van een paar uur of minder vertegenwoordigen, tot 
de tijdelijke nederzettingen te rekenen (zie Fokkens 1991, 
23, die er een aparte categorie van maakte). Dat wordt hier 
wel gedaan om praktische redenen. Zonder gravend onder-
zoek is deze subcategorie immers niet te onderscheiden van 
de langduriger gebruikte tijdelijke nederzettingen; de eer-
ste aanwijzingen kunnen identiek zijn.
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: De locatiekeuze 
is gerelateerd aan de functies en gebruiksduur van een tij-
delijke nederzetting. Afhankelijk daarvan komen de meest 
uiteenlopende locaties in aanmerking. Alle hoge en droge 
landschapselementen, maar ook het veengebied, met uit-
zondering van de natste delen, kunnen benut geweest zijn. 
Maar voor tijdelijke kampementen die langer dan slechts 
zeer kortstondig gebruikt zijn, mag verwacht worden dat 
het locaties betreft die wat langer droog stonden, en dus 
meestal wat hoger lagen dan de directe omgeving, en die 
redelijk toegankelijk waren; via water of te voet over vol-
doende droog terrein.
– Archeologische indicatoren: De aanwijzingen zijn dezelfde 
die hierboven al genoemd zijn voor permanente nederzet-
tingen, alleen luistert de landschappelijke context veel min-
der nauw. Een landschappelijke context die niet aanneme-
lijk is voor een permanente nederzetting (een te kleine op-
duiking, te laag gelegen om het gehele jaar droog te zijn), en 
daarbij veel vondsten van uiteenlopende vondstcategorie-
en, waaronder afval, vormen goede aanwijzingen voor dit 
site-type.
De archeologische herkenbaarheid van zeer kortstondig ge-
bruikte locaties met maar weinig afval is slecht. Soms zal 
deze categorie niet meer te onderscheiden zijn van aange-
taste rituele deposities (verstoorde onooglijke, of kapotge-
ploegde deposities, zie hieronder).

Akkers
– Algemeen: Het is onwaarschijnlijk dat in de Noordoostpol-
der sprake is geweest van akkers voor SW2 (eerder dan ca. 
5500 BP; ca. 4400 cal BC). Daarom zullen eventuele ak-
kers niet dieper liggen dan ca. 6,0 m -NAP (op klinkvrije 
ondergrond).
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Geschikte locaties 
moeten boven de gemiddelde grondwaterstand liggen. Hoge 
en droge locaties komen hiervoor in aanmerking; niet alleen 
de zandige, maar ook de kleiige hoogten (de oeverwallen).
– Archeologische indicatoren: Graanpollen, verkoolde graan-
korrels, dorsafval (al dan niet verkoolde kafresten en aar-
vorkjes) wijzen op akkerbouw, maar niet per se op lokale 
akkers. Haksporen of eergetouwkrassen zijn daarvoor de 
beste aanwijzingen. De facto is dit site-type zonder gravend 
onderzoek en botanische analyse niet vast te stellen.

Graven
– Algemeen: Het zal bij deze categorie in hoofdzaak om in-
humatiegraven gaan. Voor zover van grafheuvels sprake is 
geweest, zullen de heuvellichamen verdwenen zijn. Het is 
voorts vanwege de erosiegeschiedenis uiterst onwaarschijn-
lijk dat in de Noordoostpolder urnenveldjes aangetroffen 
kunnen worden.

– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Alle hoge en dro-
ge landschapselementen komen in aanmerking. Over het 
algemeen lijken graven in de nabijheid van nederzettingen 
gelegen te hebben.
– Archeologische indicatoren: Incidentele gevallen van op-
geploegde menselijk skeletresten zijn bekend. Hoewel zij 
goede aanwijzingen vormen voor graven, zijn zij niet 14C-
gedateerd en daardoor niet of nauwelijks aan een periode te 
verbinden. De beste indicatoren vormen nog de los aange-
troffen complete artefacten van typen die in een bepaalde 
periode gangbaar waren als bijgaven (zoals bijlen, hamers 
en potten). Deze zijn echter niet te onderscheiden van ver-
plaatste rituele deposities uit ‘droge’ contexten. Als bijgaven 
na verplaatsing (opploegen) gefragmenteerd geraakt zijn 
(wat bij aardewerk bijna altijd het geval is) is bovendien on-
duidelijk dat het om een bijgave gaat, in plaats van een ver-
stoorde rituele depositie of een aanwijzing voor een neder-
zetting.

Rituele deposities
– Algemeen: Het betreft deels deposities van specifieke ar-
tefacten; met zorg uitgekozen, complete objecten, niet of 
nauwelijks gebruikt, waarvan gemakkelijk voorstelbaar is 
dat hieraan bijzondere waarde gehecht werd, en die kenne-
lijk bewust onttrokken zijn aan profaan gebruik. Het is bij 
dergelijke objecten niet aannemelijk dat zij ‘zomaar’ verlo-
ren gegaan zijn. Maar ook allerhande veel minder opval-
lende artefacten die men eerder aan nederzettingen en aan 
dagelijks gebruik zou verbinden, kunnen rituele depositie 
vertegenwoordigen (Ebbesen 1993, 122-123).
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Kenmerkend voor 
een archeologisch goed bekende klasse van rituele deposi-
ties is het geïsoleerde voorkomen van één of meerdere ob-
jecten in allerlei natte contexten. Maar rituele deposities 
zijn ook uit droge contexten bekend. Van voorbeelden bui-
ten de polder is bekend dat bij voorkeur specifieke, opval-
lende landschappelijke situaties uitverkoren werden, bij-
voorbeeld beken nabij een voorde, open water in een moe-
ras, of een opvallende hoogte. Maar elke locatie, droog of 
nat, die maar enigszins bereikbaar geweest was, kan in aan-
merking gekomen zijn voor deposities.
– Archeologische indicatoren: Verplaatste depotvondsten zijn 
het gemakkelijkst als zodanig herkenbaar, wanneer het gaat 
om complete objecten (zoals hele potten, grote stukken ge-
wei, volgtakgeweibijlen (T-bijlen), basisbijlen, geweihamers, 
complete vuurstenen en natuurstenen bijlen en hamers, 
bronzen bijlen en bronzen lanspunten) die in natte contex-
ten aangetroffen zijn. Dan bestaat er geen verwarring met 
verplaatste grafvondsten, zoals in geval van droge vondst-
contexten. De eerder genoemde eenvoudigere voorwerpen 
die geofferd zijn, vormen een nogal ongrijpbare categorie. 
Zij zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van de indicato-
ren voor tijdelijke of permanente nederzettingen, waarvoor 
zij in de praktijk aangezien zullen worden, zeker als zij aan 
het maaiveld gevonden zijn.

Bij de vindplaatsen die in hoofdstuk 27 worden genoemd, 
zie ik af van uitgebreide beschrijvingen en directe bron- en 
literatuurverwijzingen; daarvoor dienen bijlagen O en P.
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HOOFDSTUK 27

LANDSCHAP EN BEWONING IN DE NOORDOOSTPOLDER

27.1 Landschap en bewoning in het Neolithicum en 
de Bronstijd

27.1.1 Landschap en bewoning tijdens SW1

Landschap
Kaart 1 toont het landschap rond 5800 BP (4700 cal BC), 
bij een gemiddelde grondwaterstand van ca. 7,00 m -NAP. 
In grote lijnen is dit het beeld voor de periode 6000-5500 
BP (4900-4350 cal BC), gedurende SW1. Het landschap 
werd doorsneden door beken die afwateren op de Vecht. In 
de Vecht en de IJssel werd detritusgyttja afgezet. Op het 
dekzand groeide tussen ca. 7,00 en 6,50 m -NAP een door 
elzen en berken gedomineerd broekbos. Aansluitend, op 
hoger terrein, stond een omvangrijk gemengd loofbos met 
waarschijnlijk veel eik, linde, iep en es, dat zich uitstrekte 
tot ver ten noorden en oosten van de polder. Waar het pleis-
tocene oppervlak dieper lag, bevond zich een zeggenmoe-
ras. Zeggenvegetaties omzoomden ook de IJssel en de Vecht. 
Alleen bij Urk waren uitgestrekte rietlanden aan te treffen. 
Het milieu was daar voedselrijker vanwege de ligging nabij 
een lagune- en kweldergebied ten zuidwesten van de Noord-
oostpolder (zie Zagwijn 1986, kaart 2; Vos & Kiden 2005, 
fig. 9). Ca. 10 km zuidwestelijk van Urk (buiten het kaart-
beeld) kwamen daarin de Vecht en de IJssel samen (Koop-
stra, Lenselink & Menke 1993, blad 9). De lagune ging over 
in de Noordzee, via het open kustgebied tussen Opmeer en 
Krommenie (zie fig. 13.4a; De Mulder & Bosch 1982, fig. 
17; Westerhoff & Cleveringa 1990, fig. 2, 4).

Het Noordoostpoldergebied werd dus door loofbos gedo-
mineerd, terwijl een open vegetatie in het zuidwestelijke 
kwart te vinden was. Hierin vielen de rivierduinen op als 
lange, nog min of meer aaneengesloten hoogten met bos. In 
dit gebied waren ook de zandruggen van Schokland, Urk 
en Tollebeek als bosrijke hoogten herkenbaar.

Bewoning
P14 en J112 behoren zeker tot deze kaartperiode, op grond 
van 14C-dateringen (P14: aankoeksel op aardewerk; J112: 
paaltje). SW- of Pre-Drouwener scherven zijn ook bekend 
van D134, E4, E170/E171, J89, J125 en M132 maar deze 

In tien kaarten wordt de landschappelijke ontwikkeling in de Noordoostpolder tijdens het Neolithicum en 

de Bronstijd voorgesteld. De projectie van de archeologische vindplaatsen in hun landschappelijke context 

en hun vertaling naar site-typen leiden tot een globaal pars pro toto beeld van de bewoning en het gebruik 

van het landschap. Omdat van veel vindplaatsen verder maar weinig bekend is, wegen hun landschappelijke 

positie en de veronderstelde gebruiksmogelijkheden van de omgeving zwaar mee bij de interpretatie.

vindplaatsen zijn mogelijk jonger dan deze tijd. De volgtak-
geweibijlen van Urk II en ZW-hoek III, en een Walzenbeil 
van E171 zijn weliswaar aan SW (en mogelijk ook Pre-
Drouwen) te verbinden, maar niet preciezer te dateren. Al 
deze vindplaatsen liggen op locaties die destijds goed be-
reikbaar waren via de Vecht, de IJssel of de Kuinder.
– Nederzettingen: Van de genoemde vindplaatsen zijn alleen 
de zandrug van P14, de dekzandrug van M132 en het grote 
rivierduin van E170/E171 groot genoeg voor permanente 
nederzettingen. De overige vindplaatsen die aardewerk en 
ook andere vondstcategorieën hebben opgeleverd, liggen 
op kleine rivierduinen. Het ziet er echter niet naar uit dat in 
deze tijd, waarin waarschijnlijk in de wijde omgeving nog 
geen graan verbouwd werd en waarin veehouderij vermoe-
delijk nog maar een ondergeschikte rol speelde, al perma-
nente nederzettingen voorkwamen. Dat zou betekenen dat 
alle vindplaatsen uit deze periode die op nederzettingen wij-
zen, tijdelijke nederzettingen geweest zijn. Te denken is aan 
een cyclisch systeem van herhaaldelijk gebruikte, maar al-
leen kortstondig of seizoensmatig bewoonde locaties. Het 
hierboven beschreven landschap moet welhaast ideaal ge-
weest zijn voor een levenswijze die hoofdzakelijk gebaseerd 
was op jagen, vissen en verzamelen.
De eventuele vindplaatsen kunnen wijzen op kampemen-
ten (of in enkele gevallen op rituele deposities) in het veen-
landschap en op rivierduinen, zandruggen, dekzandrug-
gen, en het lager gelegen dekzandgebied. Zij lijken niet al-
leen op exploitatie van de zone nabij de rivieren te wijzen, 
maar ook op gebruik van het bosgebied en het veenland-
schap, verder van de grote waterlopen vandaan.
– Akkers: Voor akkers zijn in deze tijd geen zekere aanwij-
zingen voorhanden. Incidentele aanwijzingen voor graan 
op P14 zijn vermoedelijk jonger dan deze periode. Hetzelf-
de geldt voor de indicaties voor een akker op E4.
– Graven: Het is niet bekend of enkele van de SW-graven 
van P14 (zandrug) en E4 (rivierduin) al in deze tijd thuis-
horen.
– Rituele deposities: De Walzenbeil van E171 (rivierduin) en 
volgtakgeweibijlen van Urk II (zandrug) en ZW-hoek III 
(locatietype onbekend) wijzen op rituele deposities, maar 
het is zeer goed mogelijk dat zij jonger zijn dan deze kaart-
periode.
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27.1.2 Landschap en bewoning tijdens SW2

Landschap
Kaart 2 geeft een beeld van het landschap rond 5500 BP 
(4350 cal BC), aan het begin van SW2, bij een gemiddelde 
grondwaterstand van ca. 6,00 m -NAP. Dit is op hoofdlij-
nen de situatie tot ca. 5300 BP (4150 cal BC), nog steeds 
ten tijde van SW2. In deze periode was sprake van een toe-
genomen mariene invloed (Ente 1976, fig. 3). Via getijden-
geulen vanuit het open kustgebied (zie fig. 13.4a; De Mul-
der & Bosch 1982, fig. 17; Westerhoff & Cleveringa 1990, 
fig. 2) was deze invloed merkbaar tot ver in de rivierdalen 
van IJssel en Vecht. Het zuidwesten van de Noordoostpol-

der vormde de oostelijke uitloper van een zoetwatergetij-
dengebied. Unio-I-klei werd in de IJssel, en in de Vecht tot 
even ten oosten van P14 afgezet. Voorafgaande aan deze 
kleiafzetting was in de rivierdalen nauwelijks sprake van 
erosie. Hoewel het niet duidelijk is of het langs de IJssel ook 
tot oeverwalvorming gekomen is (zoals op kaart 2 wel is 
voorgesteld), is dat zeker langs de Vecht het geval geweest, 
en langs een hierop aansluitende waterloop die vanuit het 
oosten van de Noordoostpolder via de zandrug van Tolle-
beek stroomde. Waar de oeverwallen hoog genoeg waren 
opgeslibd, waren zij met riet en wilgen begroeid. Hier kon-
den zich ook elzen en eiken vestigen. In de kommen en 
langs de rivieroevers in het westen van de polder ontstond 
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een rietmoeras, lateraal overgaand in een uitgestrekt, door 
galigaan gedomineerd moeras, en daarbuiten in zeggen-
moeras. Oostelijker was de rietzoom langs de rivieren veel 
smaller. Deze ging over in een zone met zeggenvegetaties, 
met daarachter een gordel met elzenbroekbos. Dit elzen-
broekbos floreerde nabij de Vecht dankzij sterk fluctuerende 
waterstanden. Het kon zich daardoor zelfs onder het ge-
middelde grondwaterniveau handhaven. Buiten het rivierdal 
groeide het elzenbroekbos boven het gemiddelde grondwa-
terniveau, daar waar het dekzand tussen ca. 6,00 en 5,80 m 
-NAP lag. Hoger stond gemengd loofbos. Bos bedekte des-
tijds nog ongeveer drievijfde van het gebied. Vergeleken 
met kaart 1 zijn de rivierduinen langs de Vecht in het wes-

telijke deel van de polder fors in omvang afgenomen. De 
duintjes ten noorden en noordoosten van de zandrug van 
Schokland gingen nog steeds geheel op in het loofbos, 
evenals de rivierduinen langs de IJssel. De zandruggen van 
Urk, Tollebeek en Schokland vormden grotere beboste 
hoogten in het open landschap in het zuidwesten van de 
polder.

Bewoning
Voor E4 en P14 is bewoning in deze tijd zeker, zoals blijkt 
uit 14C-dateringen (aankoeksel op aardewerk). De overige 
vindplaatsen met SW/Pre-Drouwener scherven en ook ove-
rige vondsten, te weten D134, E170/E171, J89, J112, J125 

0 5km
W. Gotjé & T.J. ten Anscher

gemengd loofbos

elzenbroekbos

zeggenvegetatie

rietvegetatie

beekloop

open water

6000 − 5500 BP  (ca. 4900 − 4350 cal BC)
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zeker
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Fig. 27.1 – Kaart 1: landschap en bewoning tijdens SW1.
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en M132, zijn mogelijk in deze kaartperiode bewoond ge-
weest. De volgtakgeweibijlen van Urk II en ZW-hoek III, 
en de Walzenbeil van E171 zijn weliswaar aan SW te ver-
binden, maar verder niet preciezer te dateren. Alle genoem-
de vindplaatsen waren goed ontsloten via water.
– Permanente nederzettingen: Tegen het eind van deze peri-
ode kan op P14 (zandrug) sprake geweest zijn van perma-
nente bewoning. Ook bij E170/E171 (groot rivierduin) en 
M132 (dekzandrug) zou het, gelet op de landschappelijke 
context, om permanente nederzettingen kunnen gaan. An-
dere grote en hoge locaties komen hiervoor eveneens in aan-
merking, zoals de zandrug van De Voorst, overige grote ri-
vierduinen langs de IJssel, en locaties nabij waterlopen in 

het beboste dekzandgebied en op de dekzandruggen. De 
directe omgeving van de zandruggen van Tollebeek en Urk 
was zeer drassig en lijkt daarmee bijvoorbeeld als weidege-
bied weinig geschikt. Het is goed mogelijk dat de relatief 
kleine zandrug van Tollebeek hierdoor onaantrekkelijk was 
voor permanent verblijf. Hoe bezwaarlijk die natte omgeving 
voor een eventuele residentiële nederzetting op Urk was, is 
de vraag. Deze zandrug was in elk geval groot genoeg voor 
weitjes.
– Tijdelijke nederzettingen: De overige eerder genoemde vind-
plaatsen (afgezien van Urk II en ZW-hoek IV, die geen kam-
pementen vertegenwoordigen) lagen op kleine rivierduinen 
en zijn te beschouwen als tijdelijke nederzettingen; satellie-

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.2)
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ten van een permanente nederzetting. Het is opvallend dat 
er voor bewoning op de Unio-I-oeverwallen nauwelijks aan-
wijzingen zijn (misschien op H59?). Toch is te verwachten 
dat de oeverwallen vaak tijdelijk gebruikt werden, analoog 
aan de situatie bij Swifterbant in Oostelijk Flevoland.
Zouden de eventuele vindplaatsen tot deze kaartperiode 
behoren, dan wijzen hun locaties, behalve op gebruik van 
het gebied in de directe nabijheid van de rivieren, ook op 
benutting van het bosgebied en het veenlandschap. De lo-
caties nabij waterlopen in het galigaan- en zeggenmoeras, 
ver van hoge en droge locaties, pleiten voor jacht- en verza-
meltochten per kano. Het lijkt onwaarschijnlijk dat men 
zich met vee zo ver in het moeras zou hebben gewaagd, en 

vooral niet in het natte galigaanmoeras.
– Akkers: De incidentele botanische aanwijzingen voor ak-
kerbouw op P14 zijn niet betrouwbaar aan deze periode te 
verbinden. Dit laatste geldt ook voor de aanwijzingen voor 
akkerbouw op E4.
– Graven: P14 heeft SW-graven opgeleverd, die gelet op de 
14C-dateringen uit deze periode afkomstig kunnen zijn. Of 
de graven van E4 deels hierin thuishoren, is onbekend.
– Rituele deposities: Het Bischheim-achtige potje van P14 
(zandrug) is als een depotvondst geïnterpreteerd, en kan 
heel goed uit deze kaartperiode stammen. Een complete pot 
van Urk-E4 (rivierduin), eveneens opgevat als rituele depo-
sitie, heeft een 14C-datering die deze vondst dateert in de 

Fig. 27.2 – Kaart 2: landschap en bewoning tijdens SW2.
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overgang van deze kaartperiode naar de volgende. Overige 
kandidaten voor rituele deposities zijn voorts de al bij de 
vorige periode genoemde objecten: de volgtakgeweibijlen 
van Urk II (zandrug) en ZW-hoek III (locatietype onbe-
kend), en de Walzenbeil van E171 (rivierduin).

27.1.3 Landschap en bewoning tijdens SW2 tot in 
Pre-Drouwener TRB

Landschap
Na ca. 5300 BP (4150 cal BC) werd in de rivieren geen 
Unio-I-klei meer afgezet, maar detritusgyttja. Van sterke 

fluctuaties in de waterstand was toen geen sprake meer. Dit 
hing samen met verminderde mariene invloed in het noor-
delijke deel van het sedimentatiebekken in Noord-Holland 
(De Mulder & Bosch 1982, 140).
Kaart 3 toont de situatie rond 5000 BP (3800 cal BC), aan 
het begin van Pre-Drouwen, bij een gemiddelde grondwa-
terstand van ca. 5,15 m -NAP. De kaart geldt in zijn alge-
meenheid voor de periode 5300-4900 BP (ca. 4150-3700 
cal BC), gedurende laat SW2 en het begin van de Pre-Drou-
wener TRB.
In de kommen in het zuidwesten van de polder groeide een 
natte zeggenvegetatie met veel waterdrieblad. De toppen 
van de Unio-I-oeverwallen waren vermoedelijk nog zicht-

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.3)
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baar, en begroeid met bomen. Het grote moerasgebied met 
vooral galigaan kon zich handhaven. Aangrenzend waren 
veenmosrijke, uitgestrekte zeggenmoerassen te vinden, die 
overgingen in wat drogere zeggenvegetaties. Een wat snel-
lere stijging van de gemiddelde waterstand dan voorheen, 
samen met de genoemde geringe fluctuatie daarin, waren 
ongunstig voor het moerasbos. Het elzenbroekbos kon pas 
gedijen waar het dekzand boven ca. 5,00 m -NAP kwam. 
Boven de 4,65 m -NAP-hoogtelijn stond loofbos.
Aaneengesloten bos, in het oosten en noordoosten, bedekte 
nog een derde van de Noordoostpolder. Het grootste deel 
van de polder bestond uit een open moeraslandschap met 
behalve kleine duintjes enkele grotere beboste hoogten: de 

langgerekte strook rivierduinen langs de IJssel, de nog steeds 
aaneengesloten rivierduinenreeks ten noorden en noordoos-
ten van Schokland en de zandruggen van Urk, Tollebeek en 
Schokland.

Bewoning
Op basis van 14C-dateringen zijn de zekere vondstlocaties 
uit deze periode P14 (aankoeksel op aardewerk, skeletmate-
riaal), E4 (aankoeksel op aardewerk, graankorrel) en E170 
(houtskool, hazelnootdoppen, aankoeksel op aardewerk). 
Voorts behoort de hamer van F29 hetzij tot deze periode, 
hetzij tot de volgende (aangenomen dat het inderdaad een 
variant van Brandt-type A0 is, en geen Emmenhamer uit 

Fig. 27.3 – Kaart 3: landschap en bewoning tijdens SW2 tot in Pre-Drouwener TRB.
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het Laat-Neolithicum of de Vroege Bronstijd). Mogelijk ho-
ren ook andere, al eerder genoemde vindplaatsen die SW- of 
Pre-Drouwener aardewerk hebben opgeleverd, in deze tijd 
thuis: D134, E171, J89, J112, M132 (met tevens onder meer 
een MK-achtige schrabber van Lousberg-vuursteen), de volg-
takgeweibijlen van Urk II en ZW-hoek III en de Walzenbeil 
van E171. Alle genoemde vindplaatsen waren bereikbaar 
via de Vecht, de IJssel, de Kuinder, of een beekloop.
– Permanente nederzettingen: Van de genoemde vindplaat-
sen zijn het weer P14 (zandrug), E170/E171 (rivierduin) en 
M132 (dekzandrug) die in aanmerking komen als residen-
tiële nederzettingen. Alleen voor P14 is dit zo goed als be-
wezen. Deze hoogten waren omringd door wat drogere zeg-

genvegetaties die vermoedelijk, in het droge seizoen, ook 
verder dan langs alleen de randen van het moeras weidemo-
gelijkheden boden, en dan tevens redelijk toegankelijk ge-
weest kunnen zijn voor jacht- en verzameltochten. Geschik-
te overige locaties voor permanent verblijf zijn al in de vo-
rige paragraaf genoemd. De kleine zandrug van Tollebeek, 
en misschien ook wel de grote van Urk, waren minder aan-
trekkelijk voor een permanente nederzetting dan verder 
oostelijk gelegen hoogten, omdat tot ver buiten deze twee 
zandruggen de omgeving zeer drassig was.
– Tijdelijke nederzettingen: De overige, mogelijke vindplaat-
sen (uitgezonderd die van depotvondsten), op kleine rivier-
duinen, zullen tijdelijke kampementen geweest zijn. Tij-

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.4)
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delijke nederzettingen zijn op veel plaatsen te verwachten, 
bijvoorbeeld op de Unio-I-oeverwallen, die geschikt waren 
als locaties voor viskampementen en als uitvalsbases voor 
beverjacht. Dat het leven zich voor een belangrijk deel 
langs de rivieren zal hebben afgespeeld, ligt voor de hand. 
Voorts zal het bosgebied geëxploiteerd zijn. Het is onduide-
lijk hoe bruikbaar de uitgestrekte gebieden met nogal natte 
moerasvegetatie geweest zijn. Deze zullen wel per kano be-
zocht zijn, maar het is nog sterker dan in de vorige periode 
de vraag of het goed mogelijk was hier verder van de beken 
vandaan in door te dringen.
– Akkers: Voor E4 en P14 zijn indirecte, botanische aanwij-
zingen (graanresten en pollen) aanwezig, die goed te ver-

binden zijn aan deze periode en op lokale graanverbouw 
lijken te wijzen. Hoewel voor E4 eergetouwkrassen zijn ver-
ondersteld (Peters & Peeters 2001, 118), zijn de betreffende 
sporen bepaald niet overtuigend. Bovendien is de introduc-
tie van het eergetouw pas eeuwen later te verwachten.
– Graven: Alleen P14 heeft zekere graven uit deze tijd op-
geleverd. Mogelijk zijn enkele graven van E4 eveneens in 
deze periode aangelegd. Een 14C-datering die hierop wij-
zen kan, is echter als onbetrouwbaar beoordeeld (Peters & 
Peeters 2001, 113-114).
– Rituele deposities: Naast de al eerder genoemde objecten 
(het Bischheim-achtige potje van P14, de complete pot van 
E4 (rivierduin) die nog uit het begin van deze periode kan 

Fig. 27.4 – Kaart 4: landschap en bewoning tijdens Pre-Drouwener TRB.
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dateren, de volgtakgeweibijlen van Urk II (zandrug) en ZW-
hoek III (locatietype onbekend), en de Walzenbeil van E171 
(rivierduin)) kan ook de hamer van F29 een rituele deposi-
tie uit deze periode geweest zijn. In dat geval zou deze in 
bosgebied gelegen hebben, in of nabij een waterloop.

27.1.4 Landschap en bewoning tijdens Pre-Drouwen

Landschap
Omstreeks 4900 BP (ca. 3700 cal BC) onderging de loop 
van de Vecht een zeer ingrijpende wijziging. Het zuidelijke 
getijdengeulensysteem in Noord-Holland, waar de Vecht 

op afwaterde, was in de voorafgaande eeuwen gaandeweg 
opgevuld met sediment, en als gevolg van het ontstaan van 
de strandwal bij Castricum in onbruik geraakt (De Mulder 
& Bosch 1982, 140). Ten noorden hiervan ontstond het Zee-
gat van Bergen vanwaar zich via Schagen en de Wieringer-
meerpolder dwars door het IJsselmeergebied een nieuwe, 
diepe getijdengeul had ingesneden (zie fig. 13.4b; De Mul-
der & Bosch 1982, 140, 142, fig. 18; Koopstra, Lenselink & 
Menke 1993, Bladen 7, 9). Even ten noorden van Urk 
kwam deze geul het Noordoostpoldergebied binnen. Nadat 
de getijdengeul door de Unio-I-oeverwallen bij J97 gebro-
ken was, volgde deze eerst een zuidelijke koers, om ter 
hoogte van de barrière die de Unio-I-oeverwallen van de 

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.5)
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Vecht vormden, mee te buigen naar het oosten, min of meer 
parallel aan de noordelijke oeverwallen van de oude Vecht-
loop. Ten noorden van kavel P14, ter hoogte van een bocht 
in het rivierdal, brak de getijdengeul tenslotte door de oe-
verwallen van de Vecht. Hiermee ontstond een aansluiting 
op de rivier. Toen kwam waarschijnlijk ook ter hoogte van 
P14 de beddingverlegging naar het westen tot stand. Door 
erosie van het veenlandschap werd vermoedelijk zeer kort 
hierna een groot meer in het westen van de polder ge-
vormd; het Unio-II-meer, met een zandwal aan de noord-
oostzijde ervan (zie paragrafen 26.2 en 26.4). Tot uiterlijk 
ca. 4600/4500 BP (ca. 3300 cal BC) was rond de directe 
omgeving van deze nieuwe geul en rond het meer sprake 

van een zoetwatergetijdenmilieu. Tot even voorbij de vind-
plaats P14 werd Unio-II-klei afgezet, en tot even ten noor-
den ervan ontstonden oeverwallen. Die vormden begren-
zingen waardoor de nieuwe Vechtloop tot in de Bronstijd 
werd vastgelegd. De oude Unio-I-geul, die zijn functie als 
afvoer van het rivierwater verloren had, verlandde vermoe-
delijk binnen een eeuw (gelet op de einddateringen van het 
gebruik van E4, een rivierduin aan deze geul, rond 4800 BP; 
ca. 3650 cal BC). Door deze gebeurtenissen kwam een ein-
de aan de waterverbinding tussen Vecht en IJssel (ten zuid-
westen van Urk; zie paragraaf 27.1.1).
Kaart 4 toont de situatie rond 4800 BP (ca. 3650 cal BC), 
gedurende Pre-Drouwen, en is in grote lijnen representatief 

Fig. 27.5 – Kaart 5: landschap en bewoning tijdens TRB1-5.
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voor de periode 4900-4650 BP (ca. 3700-3400 cal BC), het 
verdere tijdstraject van Pre-Drouwen. Het grondwaterpeil 
lag destijds rond 4,60 m -NAP. De Noordoostpolder werd 
gedomineerd door zeggenvegetaties. Ook in de rivierdalen 
waren deze aan te treffen, met aangrenzend aan het water 
een toename van riet en els. Naar het westen toe werd riet 
in de oeverzone de dominerende vegetatie. Het Unio-II-
meer was omzoomd door rietkragen, westwaarts steeds 
breder, die ten westen van het meer overgingen in galigaan-
vegetaties. Waar ver van de rivier vandaan het dekzand tus-
sen ca. 4,20 en 4,10 m -NAP lag, vormden vooral els en 
berk een gordel om het hoger gelegen gemengde loofwoud. 
Dat werd steeds verder naar het noordoosten teruggedron-

gen en besloeg nog hooguit een kwart van de Noordoost-
polder. In het open moeraslandschap lagen de weinige be-
boste hoogten: een dekzandrug ver ten noordoosten van het 
Unio-II-meer; de rivierduinen langs de Vecht, steeds klei-
ner en steeds verder van open water verwijderd; de langge-
rekte rivierduinen langs de IJssel; de zandruggen van 
Schokland, Urk en Tollebeek, de laatste in een waterrijke 
omgeving; en als nieuwe elementen de oeverwallen langs 
de Unio-II-geul en de zandwal aan de noordoostzijde van 
het meer. Die oeverwallen en waarschijnlijk ook de zandwal 
waren begroeid met els, wilg en riet.
Hoewel in deze periode de fluctuerende waterstanden gun-
stig waren voor els, was aanvankelijk nog geen sprake van 

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.6)
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een explosieve toename van els in het rivierdal. Vermoede-
lijk gebeurde dit pas omstreeks 4700 BP (ca. 3450 cal BC). 
Een afvlakking in de grondwaterstandstijging kan hierbij 
een rol gespeeld hebben.

Bewoning
Op grond van 14C-dateringen (aankoeksel op aardewerk) 
en aardewerktypologische aanwijzingen behoren J97 en P14 
zeker tot deze periode, en E4 tot het begin ervan. J90 is ook 
aan deze tijd toewijsbaar, op basis van een stratigrafisch ar-
gument (bot ingebed in de Unio-II-klei, tijdens de oever-
walvorming). De mogelijke vindplaatsen uit deze tijd, die 
naast ander afval ook SW- of Pre-Drouwener aardewerk 

hebben opgeleverd, zijn D134, E170/E171, J89, J112 en 
M132 (tevens met een Michelsberg-achtige schrabber van 
Lousberg-vuursteen). Overige mogelijke vondsten zijn de al 
vaak genoemde volgtakgeweibijlen van Urk II en ZW-hoek 
III, de hamer van F29 en voorts een vroeg type duntoppige 
Flintrechteckbeil van J99 die op typologische gronden in 
deze of de volgende periode thuishoort.
– Permanente nederzettingen: De smalle, langgerekte rivier-
duinen langs de IJssel en het bosgebied in het noordoosten 
van de polder boden geschikte locaties voor permanente 
nederzettingen. Daarom zouden E170/E171 (rivierduin) en 
M132 (dekzandrug) wederom geloofwaardige locaties zijn 
geweest voor een residentiële nederzetting. Maar alleen 

Fig. 27.6 – Kaart 6: landschap en bewoning tijdens TRB6-EGK3.
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voor P14 (zandrug) is dit welhaast zeker, mede vanwege de 
huisplattegronden aldaar. 
Verder is de zandrug van De Voorst een mogelijke kandi-
daat. De zandrug van Tollebeek, nu een eilandje, had als 
nadeel dat vee niet zomaar ernaartoe en ervan af kon. Tij-
delijk gebruik lijkt daarom een aannemelijker optie. Voor 
Urk kwam de bereikbaarheid waarschijnlijk in het geding. 
Toegang via de verlandende Unio-I-geul (aan de zuidwest-
zijde, buiten het kaartbeeld) zal nog wel even mogelijk ge-
weest zijn, maar niet lang meer. In het noorden lag tussen 
de nieuwe Vechtgeul en Urk een moeras. De zandrug van 
Urk kan hierdoor voor permanente vestiging onaantrekke-
lijk geworden zijn, tenzij men bijvoorbeeld tussen de hoogte 
en de rivier een veenweg of -brug door het moeras zou heb-

ben aangelegd. Mogelijk was de zandwal aan het Unio-II-
meer, een nieuw landschapselement, niet alleen voor tijde-
lijk maar ook voor permanent verblijf geschikt. Maar dit 
kan maar kort het geval geweest zijn. Als gevolg van de 
snelle verlanding van het Unio-II-meer werd de zandwal al 
spoedig een slecht toegankelijke hoogte die aan alle kanten 
door kilometersbreed moeras werd omringd.
– Tijdelijke nederzettingen: De meeste van de nog resterende 
rivierduintjes langs de Vecht waren nu al bijna verdwenen 
onder het veen. Bovendien lag een deel ervan niet meer aan 
de actieve rivier, maar aan de oude, vermoedelijk snel ver-
landende Unio-I-geul, waardoor de toegankelijkheid van 
die duintjes sterk verslechterde. Het wegvallen van de rivier 
maakte dat het gebied in het zuidwesten van de polder veel 

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.7)
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minder te bieden had. Waarschijnlijk betekende deze ont-
wikkeling het einde voor een nederzetting als E4, hoewel 
deze op een duintje lag dat nog wel een meter boven het 
veen uitstak. Ook andere mogelijke vindplaatsen (D134, 
J89, en J112), op duintjes langs die oude Vechtgeul, zullen 
hooguit tot in het begin van deze periode gebruikt zijn.
Net als de meeste rivierduintjes waren de Unio-I-oeverwallen 
nauwelijks meer herkenbaar, en eveneens onaantrekkelijk 
geworden door het verlanden van de Unio-I-geul. Hiervoor 
in de plaats waren langs de nieuwe geul nieuwe vestigings-
locaties voor satellieten ontstaan; de Unio-II-oeverwallen. 
Die waren voldoende hoog om voor langere tijd als uitvals-
bases te dienen. J90 en vooral J97 bewijzen dat al spoedig 
van de Unio-II-oeverwallen gebruik gemaakt werd. Terwijl 

veel locaties daarop vanuit exploitatie-oogpunt min of meer 
gelijkwaardig en uitwisselbaar geweest zullen zijn, geldt dit 
in elk geval niet voor J97. Deze vindplaats lag bij het nieuwe 
uitstroompunt van een oude waterloop in de Vecht, op een 
uitgelezen locatie voor visvangst. Een hoofdaccent op vis-
serij aldaar is voor deze periode zeer aannemelijk, maar pas 
voor volgende kaartperioden bewezen.
De eventuele vindplaatsen zouden kunnen wijzen op het 
gebruik van zowel het bosgebied als het zeggenmoeras. Het 
bosgebied was vanuit het westen per kano goed bereikbaar. 
Via de beken, maar ook vanuit de meeste hoogten, kon waar-
schijnlijk ook het zeggengebied benut worden.
– Akkers: Er zijn voor deze periode botanische aanwijzin-
gen voor lokale graanverbouw op de zandrug van Schok-

Fig. 27.7 – Kaart 7: landschap en bewoning vanaf laat EGK3 t/m Vroeg-KB.
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land. Op het waarschijnlijke akkertje op E4 zal uiterlijk tot 
in het begin van deze periode graan verbouwd zijn.
– Graven: Of de grafveldjes van P14 en E4 in deze tijd nog 
in gebruik waren, is niet bewezen.
– Rituele deposities: De vroege duntoppige Flintrechteckbeil 
van J99 is op of vlakbij een Unio-II-oeverwal gevonden en 
daarom eerder een depotvondst dan een grafgift. Als de ha-
mer van F29 niet uit de vorige periode dateert, zal het om 
een rituele depositie uit deze tijd gaan. Dan zou deze aan of 
in een waterloop gelegen hebben in de randzone van het 
zeggenmoeras, net buiten het bosgebied. De volgtakgewei-
bijlen van Urk II (zandrug) en ZW-hoek III (locatietype 
onbekend), en de Walzenbeil van E171 (rivierduin) komen 
ook nog in aanmerking als rituele depots uit deze tijd.

27.1.5 Landschap en bewoning tijdens TRB1-5

Landschap
In Noord-Holland sloot de kust zich verder, waardoor de 
mariene invloed afnam. Deze beperkte zich vooral tot de 
kop van Noord-Holland en de Wieringermeerpolder (De 
Mulder & Bosch 1982, 143, fig. 19).
Kaart 5 toont het Noordoostpoldergebied omstreeks 4500 
BP (ca. 3300 cal BC) en kan model staan voor de landschap-
pelijke situatie van ca. 4650 tot 4400 BP (ca. 3400-2950 cal 
BC), ongeveer ten tijde van TRB1-5. De gemiddelde grond-
waterstand lag destijds rond 4,10 m -NAP. In de rivieren 
werd detritusgyttja afgezet. In het Vechtdal ten zuidoosten 
van het (voormalige) Unio-II-meer vormde een uitgestrekt 
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elzenbroekbos de dominerende vegetatie, rijk aan zeggen en 
met natte open plekken met waterdrieblad. Dit omzoomde 
de beboste rivierduinen en zandruggen van Schokland en 
De Voorst. Elzen stonden ook op de oeverwallen. De rivier 
werd begrensd door natte zeggenvegetatie, eveneens met 
veel waterdrieblad. De situatie langs de IJssel was vergelijk-
baar. Ook daar waar het dekzandoppervlak tussen ca. 4,10 
en 3,70 m -NAP dagzoomde, stonden vooral elzen, hogerop 
overgaand in het oude, gemengde loofbos. Ten westen en ten 
noorden van het grote moerasbos lag een uitgestrekt zeg-
genmoeras, waarin op enige afstand van stromend water ver-
moedelijk de eerste hoogveenvormende vegetaties (veen-
mos) ontstonden. Het Unio-II-meer was waarschijnlijk al 
bijna geheel verland (anders dan kaart 5 aangeeft) en ver-

anderd in een rietrijk zeggenmoeras, met aan de noordoost-
kant ervan nog de met elzen (?) begroeide zandwal. Waar in 
het voormalige meer de Vechtloop lag, is onbekend. Verder 
westelijk gingen de rietmoerassen lateraal over in galigaan-
vegetaties. Tegen het eind van deze periode, rond 4425-
4300 BP (ca. 3100-2900 cal BC) was ten noorden van Urk 
sprake van overstromingen met licht brak water, gevolgd 
door uitbreiding van de kalkminnende galigaanvegetatie 
aldaar.1 Gotjé (1993, 149) dacht aan korte perioden met 

Fig. 27.8 – Kaart 8: landschap en bewoning vanaf Laat-KB tot in het begin van WKD3.
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1 Vergelijk ook Gotjé 1993, 120. Gotjé bracht ten onrechte deze mariene 
invloeden in verband met een jongere getijdengeul (zie mijn fig. 13.4d; 
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hoge waterstanden (spring- en stormvloeden). Vermoede-
lijk waren deze mariene invloeden het gevolg van de verza-
diging van het kombergingsgebied rond de nog actieve ge-
tijdengeul in Noord-Holland. Daardoor kon het zeewater 
tijdens opkomend tij en vooral tijdens stormen verder oost-
waarts gestuwd worden dan voorheen, tot in de Noordoost-
polder.2

Bewoning
TRB-aardewerk uit deze periode is aangetroffen op J89, 
J97 en P14. Op basis van 14C-dateringen zijn ook E170 (pa-
lissade) en opnieuw J97 (visweren en fuiken) zeker gebruikt 
geweest. Mogelijke vondsten uit deze periode zijn de dun-
toppige Flintrechteckbeil van J99 en de Burenbijl van E116.
– Permanente nederzettingen: P14 (zandrug) biedt voor deze 

De Mulder & Bosch 1982, fig. 20). Dit is in tegenspraak met zijn ei-
gen dateringen (ibidem, 49, 149). Daaruit blijken de aanwijzingen 
voor deze sporadische inundaties in subzone D56-U4a, tussen 4425-
4300 BP, voor te komen, wat een relatie betekent met een eerdere ge-
tijdengeul (zie fig. 13.4c; De Mulder & Bosch 1982, fig. 19).
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2 Hogestijn merkte al op dat brede getijdengeulen het ver oostwaarts op-
stuwen van zeewater bemoeilijkten (Hogestijn 1986a, 26). Hij bracht 
alleen de sedimentatie van de Cardiumklei expliciet in verband met 
“verkleining of verdichting van het stroomoppervlak” (ibidem, 27), 
zoals later ook Gotjé (1993, 90, 127) deed.
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periode weinig aanknopingspunten. Er zijn geen redelijke 
argumenten voor een permanente nederzetting aldaar, al 
kan dit niet geheel uitgesloten worden. Een betere kandi-
daat zou E170 (groot rivierduin) kunnen zijn, hoewel deze 
vindplaats nauwelijks aanwijzingen voor gebruik in deze tijd 
opgeleverd heeft. Eén ervan betreft een palissade, die zou 
kunnen wijzen op een omheinde (permanente) nederzetting. 
De directe omgeving van zowel P14 als E170 werd echter 
gedomineerd door nat elzenbroekbos, en lijkt daarmee niet 
erg gunstig voor permanente vestiging (bijvoorbeeld vanwe-
ge slechte weidemogelijkheden in de directe nabijheid).
Van de overige voor de hand liggende vestigingslocaties is 
weinig te zeggen. Voor bewoning op M132 (dekzandrug) 
ontbreken typologische aanwijzingen, al is een residentiële 

nederzetting aldaar of elders op deze dekzandrug goed denk-
baar. De geschiktheid van de zandruggen van De Voorst, 
Urk en Tollebeek was waarschijnlijk afhankelijk van de toe-
gankelijkheid via water. Bij De Voorst kan het omringende 
moerasbos een negatieve vestigingsfactor zijn geweest, en bij 
Urk de zones met riet- en galigaanmoerassen. Voor Tolle-
beek is onbekend of de Vecht er wel dicht genoeg langs 
stroomde om goede bereikbaarheid te garanderen.
– Tijdelijke nederzettingen: J97 was een oeverwalnederzetting 
die over vaste installaties voor visvangst beschikte, in de 
vorm van visweren in de waterloop. Seizoensmatig gebruik 
is voor deze vindplaats aannemelijk. Ook P14 werd in elk 
geval herhaaldelijk bezocht. Op het maaiveld gevonden 
TRB-aardewerk van J89 heeft misschien een relatie met 

Fig. 27.9 – Kaart 9: landschap en bewoning gedurende WKD3.
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een rivierduintje (als dit nog boven het veen uitkwam), en 
anders met de Unio-II-oeverwal aldaar.
Alle zekere en mogelijke vindplaatsen lagen aan waterlopen, 
wat duidt op benutting van de bestaansmogelijkheden die 
het water en de oeverzones boden. De eventuele vindplaat-
sen zouden kunnen wijzen op exploitatie van het bosgebied 
en van het moerasgebied, misschien ook verder van de wa-
terlopen vandaan. Daarvoor ontbreken echter harde aan-
wijzingen, net als voor het gebruik van het uitgestrekte 
moerasbos in het zuiden en zuidoosten van de polder.
– Akkers: In de Noordoostpolder is voor deze periode geen 
vindplaats met directe of indirecte aanwijzingen voor ak-
kerbouw bekend.
– Graven: Een graf van P14 stamt waarschijnlijk uit deze 

tijd. De Burenbijl van E116 (rivierduin) is misschien uit een 
verploegd graf afkomstig.
– Rituele deposities: Behalve de vroege duntoppige Flintrecht-
eckbeil van J99 (op of nabij een Unio-II-oeverwal) kan ook 
de Burenbijl van E116 een depotvondst zijn. Voorts heeft P14 
een mogelijke rituele depositie opgeleverd; het vermoede-
lijke houten kommetje.

27.1.6 Landschap en bewoning tijdens TRB6-EGK3

Landschap
Tussen 4300-4100 BP (2900-2800/2600 cal BC) ontston-
den in Noord-Holland nieuwe getijdengeulen. Via de geul 

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.10)
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Heerhugowaard-Abbekerk-Medemblik (fig. 13.4d), die te-
vens de benedenloop van de Vecht vormde, manifesteerde 
de mariene invloed zich ver oostwaarts (De Mulder & Bosch 
1982, 144-146, fig. 20). Maar in het Noordoostpoldergebied 
was hiervan lange tijd niets te merken.
Kaart 6 toont het landschap rond 4200 BP (ca. 2875 cal BC) 
bij een gemiddelde grondwaterstand van ca. 3,30 m -NAP, 
gedurende TRB7. Deze kaart geeft tevens het globale beeld 
voor de periode 4400-4100 BP (ca. 2950-2800/2600 cal 
BC), tijdens TRB6-7 en EGK1-3.
In deze periode steeg de grondwaterspiegel weer iets snel-
ler, terwijl de waterstand nauwelijks fluctueerde – er zal wel 
een verband zijn met de aanwijzingen voor verhoogde neer-
slag in juist de periode 4400-4100 BP (zie Bohncke 1991, 

fig. 10). Dit was ongunstig voor het elzenbroekbos dat in 
het rivierdal van de Vecht vervangen werd door een nat 
type zeggenvegetatie met waterdrieblad, waterweegbree en 
wilg. Alleen op de hoogste oeverwallen en wat verder van 
de rivier vandaan kon het elzenbroekbos zich nog handha-
ven. Daar was het broekbos slecht gedraineerd, met veel 
open, natte plekken met een zeggenvegetatie die rijk aan 
waterdrieblad was. De zandrug van Schokland werd ook door 
zulke natte moerassen omringd. Nabij de IJssel groeiden 
elzen vooral nog direct rond de rivierduinen aldaar. Deze 
rivierduinen vormend geen geheel meer, maar een onderbro-
ken serie van langgerekte, hogere koppen, begroeid met loof-
bos. De omgeving werd hier gedomineerd door een zeggen-
vegetatie met wat wilg. In het noordoosten van de polder 

Fig. 27.10 – Kaart 10: landschap en bewoning vanaf Vroeg-HVS tot het einde van de Late Bronstijd.
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bevond zich een smalle strook elzenbroekbos waar het dek-
zandoppervlak tussen ca. 3,50 en 3,30 m -NAP lag. Hoger 
stonden de restanten van het oude loofwoud, waarvan in 
deze tijd niet veel meer over was.
In het uitgestrekte zeggenmoeras in de noordelijke helft van 
de polder en in ook het zuidwesten namen de hoogveenkus-
sens waarschijnlijk in omvang toe.
Terwijl bijna overal in het rivierdal van de Vecht aanwijzin-
gen voorhanden zijn voor vernatting van het milieu, is dat 
westelijk van het voormalige Unio-II-meer juist niet het ge-
val. Daar breidde zich in deze periode een relatief droge 
galigaanvegetatie met veel moerasvaren uit, ten koste van 
de rietvegetatie. De waarschijnlijke verklaring voor deze 
ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie is, dat ter hoogte van 
het voormalige Unio-II-meer de Vechtgeul opgevuld was 
geraakt, waardoor de afvoer verder oostelijk stagneerde (zie 
Gotjé 1993, 89).3

Even ten noorden van de IJssel zijn aanwijzingen voorhan-
den voor hogere waterstanden en inundaties aan het einde 
van deze periode. Langs de Vechtoevers bij de zandrug van 
Schokland is dan uit het ontstaan van mesotrofe zeggenve-
getaties een verrijking van het milieu af te leiden. Maar van 
een sterke mariene invloed was toen nog nauwelijks sprake; 
eerder van hevige westerstormen of stormvloeden, waarbij 
incidenteel voedselrijk (brak) water verder landinwaarts ge-
voerd kon worden (vergelijk Van de Plassche 1982, 131; Ho-
gestijn 1986a, 26).

Bewoning
Alleen P14 is zeker gebruikt gedurende TRB6-7, zoals blijkt 
uit het TRB-aardewerk. Op J78 is gelet op een 14C-date-
ring (aankoeksel op onversierd aardewerk) eveneens sprake 
geweest van menselijke aanwezigheid in deze tijd; waar-
schijnlijk in TRB6-7 of anders in EGK1-2. De Valbybijl 
van E170 bewijst aanwezigheid aldaar in hetzij deze, hetzij 
de volgende periode. De al eerder genoemde Burenbijl van 
E116 kan ook tot deze periode behoren. Bewoning is dus al-
leen zeker voor de laatste TRB-fasen. De Noordoostpolder 
heeft geen onmiskenbare aanwijzingen voor EGK1-3 opge-
leverd.
– Permanente nederzettingen: Goede aanwijzingen voor een 
permanente nederzetting in deze kaartperiode ontbreken. 
Landschappelijk gezien zou hier geen bezwaar tegen zijn op 
de dekzandrug bij M132, de zandrug van Tollebeek, of het 
grote rivierduin op E170/E171. De directe omgeving van de 
zandrug van Schokland was zeer nat en bood waarschijnlijk 
geen geschikte weidemogelijkheden voor vee. Dat zou een 
reden geweest kunnen zijn op deze zandrug af te zien van 
permanente vestiging. De toegankelijkheid van de zand-
ruggen van Tollebeek en Urk kan nog steeds problematisch 
geweest zijn.
– Tijdelijke nederzettingen: In deze tijd waren de enige nog 
zichtbare rivierduinen langs de IJssel te vinden; vermoede-
lijk waren ook de hoogste rivierduintjes langs de Vecht nu 
met veen overdekt geraakt. De Unio-II-oeverwallen moe-
ten nog maar nauwelijks herkenbare hoogten geweest zijn. 
Desondanks werden zij, zoals J78 aantoont, wel bezocht. 
Hoge en droge landschapselementen, geschikt voor langdu-
riger verblijf, waren dus schaars geworden. Natuurlijk kun-

nen met name kortstondige tijdelijke kampementen overal 
gelegen hebben, maar vooral nabij water. De eventuele 
vindplaatsen zouden kunnen wijzen op exploitatie van het 
bosgebied en van het zeggenmoeras dat waarschijnlijk nog 
via de talrijke beken per kano doorkruist kon worden.
– Akkers: Concrete aanwijzingen voor akkers zijn voor deze 
periode niet bekend.
– Graven: Het is niet geheel uitgesloten, maar niet waar-
schijnlijk, dat P14 (zandrug) in deze tijd als begraafplaats 
gediend heeft. De Burenbijl van E116 (rivierduin) en Valby-
bijl van E170 (rivierduin) kunnen afkomstig zijn van ver-
ploegde graven.
– Rituele deposities: De net genoemde bijlen zouden ook op 
rituele deposities kunnen wijzen.

27.1.7 Landschap en bewoning vanaf laat EGK3 t/m 
Vroeg-KB

Landschap
In Noord-Holland werd in de periode 4100-4000 BP (ca. 
2600-2500 cal BC) de getijdengeul die de benedenloop van 
de Vecht vormde, gereactiveerd met een nieuwe geul (via 
Dirkshorn, Abbekerk en Medemblik verder oostwaarts: fig. 
13.4d; De Mulder & Bosch 1982, 146). Het zal geen toeval 
zijn dat de diepe Oude-Detritusgeul rond deze tijd ont-
stond (afgaande op de begindatering van de DG2 op P14); 
dat in het rivierdal van de Vecht tussen 4050-3850 BP (ca. 
2600-2350 cal BC) bij P14 relatief eutrofe, basen- of kalk-
minnende zeggenvegetaties te vinden waren; en dat aanwij-
zingen voorhanden zijn voor wisselende omstandigheden: 
nat en droog, voedselarm en voedselrijk (Gotjé 1993, 163). 
De mariene invloed reikte nu dus wel tot ver in de Noord-
oostpolder (al kwam het hier niet tot kleisedimentatie), met 
als gevolg van de uitdieping van de rivierbedding een ver-
beterde drainage in het rivierdal en voedselrijkere vegeta-
ties aldaar. Deze voedselrijkere omstandigheden bleven 
overigens beperkt tot de directe omgeving van de Vecht (en 
waren daar niet van lange duur). Zo was op enkele honder-
den meters zuidelijk van de Vecht, rond Urk, in deze peri-
ode juist sprake van successie naar voedselarme vegetaties.
Kaart 7 geeft een voorstelling van het landschap rond 3950 
BP (ca. 2500 cal BC), tijdens EGK4, bij een gemiddelde 
grondwaterstand van ca. 3,00 m -NAP. Deze kaart kan glo-
baal model staan voor de situatie vanaf ca. 4100 tot 3800 
BP (ca. 2600-2250 cal BC), vanaf EGK3 tot in het begin 
van Laat-KB.
De noordelijke helft van de Noordoostpolder werd gedomi-
neerd door hoogveenvegetaties. Vanwege erosie is het niet 
mogelijk de aard ervan te bepalen, maar vermoedelijk was 
heide overheersend en werden relatief droge plekken afge-
wisseld door nattere plekken, rijk aan veenmos. Op nog niet 
met veen overdekte hoogten (de dekzandruggen in het 
noorden en noordoosten) stonden vooral berken, en alleen 

3 Gotjé (1993, 89) zag de verlanding van het Unio-II-meer als primai-
re oorzaak, maar het lijkt mij aannemelijker dat die verlanding al eer-
der plaats vond, zie paragraaf 26.4.
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op de kruinen ervan nog restanten van het gemengde loof-
bos. Zuidelijk van het hoogveenlandschap bevond zich een 
zeggenmoeras, met nabij de Vecht veel riet. In de omgeving 
van de IJssel was in het zeggenmoeras veel wilg te vinden. 
Verder van de rivieren af was deze zeggenvegetatie wat dro-
ger. Naar het westen toe ging het zeggenmoeras over in 
hoogveenvegetaties.
Vermoedelijk was langs de Vecht ten noorden van Tolle-
beek sprake van beginnende merenvorming binnen het 
voormalige Unio-II-meer. Westelijker werd de Vechtgeul 
begrensd door een smalle rietgordel, overgaand in een 
smalle zone met een galigaanvegetatie, gevolgd door een 
open berkenbroekbos dat rijk aan gagel was. Tegen het ein-
de van deze periode begon in dit berkenbroekbos met meer 
heide en veenmos de successie naar hoogveenvegetaties, 
terwijl zich in het oostelijk aangrenzende zeggenmoeras 
steeds meer berk en gagel vestigden.
In dit grotendeels open landschap waren oeverwallen niet 
meer als hoogten herkenbaar. Van de rivierduinen staken 
alleen die langs de IJssel nog boven het moeras uit. De met 
loofbos begroeide zandruggen van De Voorst, Schokland 
en Tollebeek moeten van verre zichtbaar geweest zijn. Die 
van Urk was mogelijk lastiger te zien (althans vanuit het 
oosten), omdat het omringende berkenbroekbos het zicht 
erop benomen kan hebben.

Bewoning
P14 heeft tijdens deze periode langdurige bewoning ge-
kend, zoals blijkt uit onder meer 14C-dateringen (houts-
kool, bewerkt hout) en het aardewerk. Tegen het einde van 
deze kaartperiode werd ook J97 blijkens 14C-dateringen 
(visweren, fuiken) zeker bezocht. J97, J110 en J123 hebben 
elk een versierde scherf opgeleverd die uit deze of de vol-
gende periode stamt.4 De Valby-bijl van E170 zou ook nog 
tot de vorige periode kunnen behoren, maar de H-hamer 
van deze vindplaats hoort zeker in deze tijd thuis. Van E170 
is tevens een klokbekerscherf bekend, maar of die uit 
Vroeg- of Laat-KB stamt, is onbekend.
– Permanente nederzettingen: Voor de zandrug van Schok-
land is een permanente nederzetting aannemelijk. Op P14 
lag de periferie ervan. De dekzandrug langs de Kuinder en 
het rivierduin waarop E170 ligt, waren de overige voldoen-
de grote en hoge locaties voor eventueel permanente bewo-
ning en akkers, met beweidingsmogelijkheden in de directe 
omgeving. De zandrug van Tollebeek zou geschikt geweest 
kunnen zijn als deze via water bereikbaar was, zoals kaart 7 
suggereert, maar dat is niet zeker. De zandrug van Urk was 
misschien via de Vecht beter toegankelijk dan in vorige pe-
rioden, omdat de tussenliggende moeraszone nu betrekke-
lijk smal geworden was, en daardoor gemakkelijker (bijvoor-
beeld met een veenweg) overbrugd kon worden. Dit kan 
Urk aantrekkelijker hebben gemaakt als vestigingsplaats.
– Tijdelijke nederzettingen: Aangezien de oeverwallen waar-
schijnlijk al met veen overdekt waren, duiden de scherven 
van J123 en J110, en de vondsten en installaties van J97, op 

aanwezigheid op vlakke oevers. Hierop was vermoedelijk 
ook langduriger tijdelijk verblijf mogelijk zonder dat men 
voor overstromingen hoefde te vrezen (althans in het droge 
seizoen), zodat men voor seizoenskampementen niet uit-
sluitend aangewezen was op de weinige overgebleven hoog-
ten. Tussen ca. 4000 en 3450 BP (ca. 2525-1750 cal BC) 
was namelijk sprake van minder neerslag (zie Bohncke 1991, 
fig. 10), wat een afname van het debiet en lagere rivierwa-
terstanden zal hebben betekend, en betere drainage van de 
oeverzones.
Gezien de overheersende plantensoorten waren het zeggen-
gebied en het hoogveengebied waarschijnlijk redelijk be-
gaanbaar. Het is onzeker of het veengebied nog zo doorsne-
den werd door beken als de kaart aangeeft, en men er met 
kano’s diep in door kon dringen. Het zijn overigens weer al-
leen de eventuele vindplaatsen die op exploitatie van het 
veenlandschap kunnen wijzen; de zekere en mogelijke vind-
plaatsen liggen aan of nabij de Vecht en de IJssel.
– Akkers: Eergetouwkrassen op P14 pleiten voor een lang-
durig gebruikte akker.
– Graven: Op P14 was in deze tijd zeker sprake van een 
grafveldje. Op E170 (rivierduin) kunnen één of meer EGK4-
graven gelegen hebben, indien de H-hamer en de Valbybijl 
opgeploegde grafgiften zouden zijn.
– Rituele deposities: De H-hamer en de Valbij-bijl van E170 
zouden ook depotvondsten kunnen zijn.

27.1.8 Landschap en bewoning vanaf Laat-KB tot in 
het begin van WKD3

Landschap
Vanaf ca. 3800 BP namen de mariene invloeden in de Noord-
oostpolder langzaam toe. Deze toename hing samen met 
een verlegging van de benedenloop van de Vecht, in een ge-
tijdengeul in het centrale deel van Westfriesland (zie fig. 
13.4e; De Mulder & Bosch 1982, 146, fig. 21). Mariene in-
vloeden komen in het veenmoeras ten noorden van Urk tot 
uiting in aanwijzingen voor kortstondige fluctuaties in de 
waterstand en inundaties, incidentele brakwateraanvoer (fo-
raminiferen) en in de aanwezigheid van verstoringsvegeta-
tie (ganzenvoetachtigen). Desondanks zette zich hier, via 
een periode met veel eenarig wollegras, de successie door 
naar een door mos gedomineerde hoogveenvegetatie; een 
ontwikkeling die nabij de IJssel zijn eerste aanzet had (zie 
hieronder). In het rivierdal van de Vecht waren de versterkte 
mariene invloeden duidelijker merkbaar: incidenteel door 
de aanwezigheid van foraminiferen, maar vooral in voedsel-
rijkere vegetaties met zeggen, riet en mattenbies.

Kaart 8 geeft het landschap rond 3700 BP (ca. 2100 cal BC) 
weer, bij een gemiddelde grondwaterstand van ca. 2,65 m 
-NAP. Deze kaart kan grofweg als illustratie gelden van de 
situatie tussen 3800 en 3550 BP (ca. 2250-1900 cal BC), 
vanaf Laat-KB tot in het begin van WKD3.

4 Het betreft een mogelijke 1e-scherf van J97 (vnr. J97/88-92) en een 
zeer gesleten scherf van J110, mogelijk type 2IId (vnr. J110/18) beide 

gevonden tijdens IPP-veldonderzoek in 1988, en een oude vondst van 
een verweerde scherf van J123, mogelijk van een maritieme klokbeker.
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Het noorden van de polder, en ook een omvangrijk gebied 
ten oosten van Urk, bestond uit een uitgestrekt hoogveen-
landschap, met veel mos. Het overige zuidelijke deel van de 
polder werd gedomineerd door een gagelrijk berkenbroek-
bos. Nabij de IJssel was hierin duidelijk sprake van een mo-
zaïekachtige vegetatie, met riet, moerasvaren en zeggen op 
nattere plekken. Ten zuiden van de zandrug van Schok-
land, wat verder van de Vecht af, had het open berkenbos 
met name op de natste plekken een ondergroei van riet en 
zeggen. In grote delen van de polder was dus sprake van 
successie naar hoogveenvegetaties. Nabij de Vecht kon zich 
echter een smalle zone met zeggenvegetatie handhaven. 
Ten westen van de zich uitbreidende meren ging deze gordel 
over in rietkragen met erachter een smalle zone met gali-
gaanvegetatie. In de rivier zelf werd detritusgyttja afgezet.
De overgebleven hoogten in de polder waren de beboste 
toppen van de dekzandruggen in het noorden en noordoos-
ten; de zandruggen van De Voorst, Schokland, Tollebeek 
en Urk; en de hoogste rivierduinen langs de IJssel.

Na ca. 3700 BP namen de mariene invloeden in het rivier-
dal van de Vecht verder toe, wat bijvoorbeeld op P14 blijkt 
uit jarosietrijke, kleiige lagen in de detritusgyttja-afzettin-
gen en uit zwak brakwaterminnende plantensoorten. Waar-
schijnlijk hangt ook het ontstaan van Erosielaag 2, even-
eens met jarosiet, hiermee samen. Vermoedelijk leidde deze 
toename van mariene invloeden tevens tot versterkte uit-
breidingen van de meren in de polder.

Bewoning
Vindplaatsen met vondsten die zeker uit deze tijd stammen, 
zijn C102 (vuurstenen klokbekermesje), C103 (late klokbe-
kerscherf), J78 (late klokbeker- en potbekerscherven) en 
Urk V (scherven van een potbeker). Van J97 en P14 zijn 
naast onder meer onmiskenbaar aardewerk uit deze periode 
(late klokbeker- en potbekerscherven, WKD1-2-scherven) 
ook 14C-dateringen bekend (J97: visweren en fuiken; P14: 
skeletmateriaal, houtskool, aankoeksel op aardewerk).
Mogelijke vindplaatsen met vondsten uit deze tijd zijn E170 
(vroege of late klokbekerscherf), J110 (mogelijk laat KB- en 
vroeg WKD-aardewerk) en J123 (mogelijk late klokbeker-
scherf). Uit deze of uit de volgende periode stammen een 
gebroken natuurstenen hamer (waarschijnlijk type Em-
men) en een natuurstenen Arbeitsaxt, beide van D102, en 
een Scandinavische dolk van M132 (type II). Ook op J97 is 
zo’n vuurstenen dolk (type Ib) gevonden.
– Permanente nederzettingen: Een residentiële nederzetting 
op de zandrug van Schokland, even ten westen van P14, is 
aannemelijk. Overige locaties die hiervoor in aanmerking 
komen, zijn misschien de dekzandrug nabij de Kuinder, al 
zal die nauwelijks meer boven het veen uitgestoken hebben, 
en verder de hoogste delen van de rivierduinen langs de 
IJssel (nabij E170/E171), en de zandrug van De Voorst. 
Voor de zandrug van Tollebeek blijft onduidelijk of deze 
goed toegankelijk was via water, zoals voor kaart 8 is aange-
nomen, en of de directe omgeving vanaf deze locatie ge-
makkelijk toegankelijk was, bijvoorbeeld voor vee. De 
zandrug van Urk heeft nu duidelijke aanwijzingen voor 
menselijke aanwezigheid opgeleverd, zeker met de potbeker 

van Urk V en mogelijk met de hamer en bijl van D102. Dit 
kan betekenen dat de moeraszone tussen de Vecht en Urk 
geen obstakel meer vormde, en dan zou een permanente 
nederzetting op Urk goed mogelijk geweest moeten zijn. De 
omgeving van met name de zandruggen van De Voorst, 
Schokland, en Urk en misschien in mindere mate die van 
het rivierduin op E170/E171, lijkt redelijk begaanbaar ge-
weest te zijn en voldoende weide-, jacht- en verzamelmoge-
lijkheden geboden te hebben, in aanvulling op de bestaans-
middelen die de rivieren verschaften.
– Tijdelijke nederzettingen: Vanwege hun landschappelijke 
context (vlakke oevers) zullen J97 (met visserij als belang-
rijke activiteit), J78, J110 en J123 korter of langer gebruikte, 
tijdelijke nederzettingen geweest zijn, gericht op activitei-
ten aan en in het water en in het achterliggende veenland-
schap. Opmerkelijk zijn de KB-vondsten van C102 en C103. 
Gelet op de kaart lijken zij te wijzen op een (kortstondig) 
kampement in het hoogveengebied. Daarbij moet worden 
aangetekend dat niet zeker is of de aangegeven beken nog 
bestonden. De vondsten van C102 en C103 zouden ook indi-
recte aanwijzingen kunnen zijn voor uitgebreidere meren 
dan de kaart toont, en afkomstig kunnen zijn van kampe-
menten aan een meeroever. In dat geval ontbreken weder-
om concrete aanwijzingen voor vindplaatsen in het veenge-
bied, al is exploitatie ervan wel aannemelijk.
– Akkers: De akker op P14 was waarschijnlijk nog tot in het 
begin van deze kaartperiode in gebruik, en had vermoede-
lijk een opvolger op de zandrug ten westen van P14.
– Graven: De Scandinavische dolk van M132 zou een graf-
gift kunnen zijn, vooropgesteld dat de dekzandrug ter plaat-
se nog niet onder het veen verdwenen was.
– Rituele deposities: Als de Scandinavische dolk van M132 
uit veen afkomstig zou zijn, zal het om een depotvondst gaan. 
Deze interpretatie ligt tevens voor de hand voor de Scandi-
navische dolk van J97, die in of nabij een waterloop gevon-
den is. Voorts duidt de Arbeitsaxt van D102 (zandrug van 
Urk) op een rituele depositie, mede vanwege het onvoltooi-
de steelgat.

27.1.9 Landschap en bewoning gedurende WKD3

Landschap
De mariene invloeden die zich in de voorafgaande eeuwen 
steeds duidelijker manifesteerden, bereikten hun hoogte-
punt rond 3550 BP (ca. 1900 cal BC). Dit hing samen met 
verdere vernauwing van het Zeegat van Bergen en met af-
genomen komberging in Noord-Holland omstreeks 3600 
BP (ca. 1950 cal BC; De Mulder & Bosch 1982, 146). 
Daardoor kon brak water verder oostwaarts worden opge-
stuwd. Er kan tevens een relatie zijn met een periode van 
relatieve droogte, die overigens al ingezet was rond 4100 
BP (ca. 2600 cal BC) en tot ca. 3450 BP (ca. 1750 cal BC) 
duurde. Gevolg hiervan was afnemend debiet van de Vecht, 
en dat kan mede geleid hebben tot het geleidelijk oost-
waarts opschuiven van de zout-zoetgradiënt (Hogestijn 
1986a, 25-28; Bohncke 1991, fig. 10; Gotjé 1993, 90, 127; 
Gehasse 1995, 123). Tot voorbij P14 sneed de Cardiumgeul 
zich in de met oude detritus opgevulde Vechtbedding in. 
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Ook lateraal trad erosie op; de merenuitbreiding kreeg in 
deze periode een extra impuls. Het geërodeerde materiaal 
werd in de geul afgezet als Cardiumdetritus. Zeer kort hier-
na (enkele jaren later?) begon de sedimentatie van Cardi-
umklei. Dit gebeurde aanvankelijk nog onder licht brakke 
omstandigheden en zwakke getijdenbewegingen, maar al 
spoedig in een overwegend zoet milieu (Gehasse 1995, 123, 
126, 130). Omdat de getijdeninvloed kortstondig en zwak 
was, kwam het in de polder nergens tot oeverwalvorming.

Kaart 9 geeft het landschap weer rond 3550 BP (ca. 1900 
cal BC), bij een gemiddelde waterstand van 2,40 m -NAP. 
Deze kaart toont min of meer de situatie tussen ca. 3550 en 
3400 BP (ca. 1900-1700 cal BC), tijdens WKD3.
In veel meren en in de Vecht (tot ver buiten de oevers) werd 
Cardiumklei afgezet. Tot honderden meters hiervandaan 
lag een kwelderachtig gebied met voedselrijke rietzeggen-
moerassen met veel mattenbies. Langs de IJssel was een 
mesotrofe vegetatie voorhanden die gedomineerd werd 
door pluimzegge. Een zone van voedselarmere zeggenvege-
taties vormde de overgang naar het hoogveenlandschap, 
waarschijnlijk gedomineerd door heide en veenmosvegeta-
ties, en ten oosten en zuidoosten van de zandrug van Schok-
land vermoedelijk nog met veel berk en gagel. Op de hoog-
ste terreingedeelten, boven ca. 2,0 m -NAP, stond gemengd 
loofbos: op de opduikingen van Urk, Tollebeek, Schokland 
en De Voorst, en op het hoogste rivierduin langs de IJssel. 
Dit waren de laatste goed herkenbare hoogten in het Noord-
oostpoldergebied. Waarschijnlijk was de dekzandrug in het 
noordoosten, nabij de Kuinder, nu hooguit een lichte glooi-
ing in het hoogveenlandschap.

Als gevolg van het verdere sluiten van het Zeegat van Ber-
gen nam de mariene invloed snel af, al bleven de waterstan-
den aanvankelijk nog fluctueren. In de bedding en de om-
geving van de Vecht werd na ca. 3450 BP (ca. 1750 cal BC) 
geen “pure” Cardiumklei meer afgezet, maar allengs steeds 
humeuzere klei (Cardiumgyttja), en rond 3400 BP (ca. 
1700 cal BC) alleen nog maar detritusgyttja. In de brede 
rietzeggengordels langs het water ontstonden minder voed-
selrijke zeggenvegetaties, met veel gagel en galigaan.

Bewoning
Op stratigrafische en typologische gronden (WKD3-aar-
dewerk) is WKD3-aanwezigheid zeker voor H45, J78, J97, 
J98 en P14. Voor J78, J97 en P14 zijn ook 14C-dateringen 
uit deze tijd voorhanden (J78, P14: aankoeksel op aarde-
werk; J97: visweren). In het zuidoosten van kavel P14 lag 
een tweede vindplaats die vanwege de stratigrafische con-
text eveneens aan WKD3 kan worden toegeschreven. Ver-
der is de bronzen lage randlijstbijl van K60 typologisch ge-
dateerd in deze tijd.
Mogelijke vondsten uit WKD3 zijn de Scandinavische dol-
ken van M132 en J97, die ook iets vroeger kunnen zijn, de 
al eerder genoemde gebroken Emmenhamer en de Arbeits-
axt van D102, een holle zijschrabber van J77 die op strati-
grafische gronden uit deze of de volgende periode stamt, en 
een bronzen kortbladige speerpunt van J122 waarvoor het-
zelfde geldt.

– Permanente nederzettingen: Voor de zandrug van Schok-
land mag uitgegaan worden van een residentiële nederzet-
ting. Of de dekzandrug waar M132 op ligt, hiervoor nog 
geschikt was, is de vraag, gezien de nu geringe hoogte, 
maar mogelijk had men langs de Kuinder minder van over-
stromingen te duchten dan langs de Vecht. De zandruggen 
van De Voorst en Urk zouden voor permanente vestiging in 
aanmerking gekomen kunnen zijn, vooropgesteld dat de 
toegang tot die laatste via het rietmoeras mogelijk was. Dit 
voorbehoud geldt ook voor het hoogste rivierduin langs de 
IJssel, op E170. De zandrug van Tollebeek lijkt daarentegen 
voor permanent verblijf ongeschikt geweest te zijn, omdat 
deze opnieuw een eilandje geworden was.
– Tijdelijke nederzettingen: P14 bewijst dat activiteitengebied-
jes op oeverlocaties vaak overslibd raakten. Dit is een dui-
delijke aanwijzing voor hun tijdelijke karakter. Ook elders 
in de polder zullen langs de vlakke rivier- en meeroevers 
veel van zulke kampementen gelegen hebben. Aanwijzin-
gen zijn enkele haardjes in het zuidoosten van P14, en ver-
der de vondsten van H45, J78, J97, en vermoedelijk J77. 
Naast visvangst, waarvoor opnieuw de visweren op J97 de 
meest in het oog springende bewijzen vormen, was sprake 
van een breed scala aan activiteiten die op het weiden van 
vee, op jagen en op verzamelen duiden. Waarschijnlijk werd 
ook het redelijk begaanbare veenlandschap geëxploiteerd. 
De randlijstbijl van K60 (en mogelijk ook de dolk van M132) 
wijst hierop.
– Akkers: P14 heeft enkele indirecte indicaties (graan, pol-
len) voor akkers opgeleverd. De veronderstelde akkers zul-
len op de zandrug van Schokland gelegen hebben, westelijk 
van P14.
– Graven: Als de dekzandrug op M132 nog als hoogte her-
kenbaar zou zijn geweest, is niet uit te sluiten dat de Scandi-
navische dolk van M132 uit een graf afkomstig is.
– Rituele deposities: De Scandinavische dolk van M132 (dek-
zandrug of veen) zou ook een depotvondst kunnen zijn, net 
zoals de dolk van J97 (in of bij een waterloop), de onvoltooi-
de Arbeitsaxt van D102 (zandrug van Urk), de randlijstbijl 
van K60 (hoogveengebied) en de kortbladige lanspunt van 
J122 (nabij de Vechtoever).

27.1.10 Landschap en bewoning vanaf Vroeg-HVS tot 
het einde van de Late Bronstijd

Landschap
Het gaandeweg sluiten van het Zeegat van Bergen, een pro-
ces dat rond 3000 BP (ca. 1250 cal BC) voltooid was, leid-
de tot een steeds minder actieve getijdengeul in Noord-Hol-
land en tot veenvorming aldaar (De Mulder & Bosch 1982, 
146-147, fig. 22). Al vanaf ca. 3400 BP (ca. 1700 cal BC), 
vanaf Vroeg-HVS, was de Noordoostpolder buiten de ma-
riene invloedsfeer geraakt. Daarmee kwam een einde aan 
de aanvoer van voedselrijk water uit het westen. De water-
afvoer begon te stagneren. Deze ontwikkelingen leidden 
enerzijds tot verarming en successie naar voedselarme, 
overwegend vrij droge hoogveenvegetaties (veelal heide-
soorten, ook veel gagel en eenarig wollegras) en op nattere 
plekken veenmosveen, en anderzijds tot een uitbreiding 
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van de meren door verdrinking en afkalving van hoogveen-
gebieden. Ook de toename van neerslag sinds ca. 3450 BP 
(ca. 1750 cal BC), en als gevolg daarvan het verhoogde de-
biet van de Vecht, zal verdrinking in de hand gewerkt heb-
ben (zie Bohncke 1991, fig. 10). De waterafvoer verliep nu 
via een aaneenschakeling van ondiepe, onderling verbonden 
meren. Langs de waterkanten groeiden voedselrijkere vege-
taties, althans daar waar de afbraak van het veenlandschap 
niet te snel ging. Ten noorden en ter hoogte van P14 raakte 
de Vechtbedding opgevuld met sediment en volgde verlan-
ding.
Op de laatste overgebleven hoogten in de polder, de zand-
ruggen en het hoogste rivierduin langs de IJssel, die gedu-
rende deze periode sterk in omvang afnamen, werd het aan-
deel van berk in de gemengde loofbosvegetatie vermoede-
lijk steeds groter.

De ontwikkelingen na de Bronstijd vallen buiten het bestek 
van dit boek. Overigens is er over het landschap in de latere 
prehistorie niet veel te zeggen. Het is onduidelijk of de vor-
ming van een nieuwe getijdengeul tussen Heemskerk, Cas-
tricum en Uitgeest (na ca. 2700 BP; ca. 825 cal BC), en het 
ontstaan van het Oer-IJ en vervolgens het verzanden ervan 
(De Mulder & Bosch 1982, 147-148) in de Noordoostpol-
der aanwijsbare effecten hebben gehad. In elk geval moet 
omstreeks de jaartelling of al eerder het hoogveengebied 
verdronken zijn, waarna na een fase met eutrofe vegetatie 
(rietzeggenvenen) het Flevomeer zich over de polder uitbreid-
de (zie Wiggers 1955, fig. 107; Vos & Kiden 2005, fig. 13).

Kaart 10 geeft, anders dan de overige kaarten, geen moment-
opname van het landschap, maar een idee van de ontwikke-
lingen over langere termijn, globaal tot het eind van de 
Bronstijd, rond 2600 BP (ca. 800 cal BC). Zowel de om-
vang van de meren omstreeks 3550 BP (ca. 1900 cal BC) 
als hun latere grootste aantoonbare uitbreiding is weerge-
geven (conform Wiggers 1955, fig. 25). Vermoedelijk is de 
werkelijke uitbreiding van de meren nog groter geweest 
(Hogestijn 1986a, 40). Tijdens de Midden-Bronstijd ver-
landde de Vecht ten noorden van P14. De rivier was in de 
polder opgegaan in uiteindelijk aaneengesloten meren, en  
niet meer als zodanig herkenbaar.

Bewoning
Uit de Midden-Bronstijd dateren een bronzen hielbijl van 
F39, vroeg HVS-aardewerk (Hilversumtypen) van J97, en 
een Larenpot van P14. De al eerder genoemde schrabber 
van J77 kan eventueel nog in deze tijd thuishoren, terwijl de 
bronzen kortbladige lanspunt van J122 ook een vondst uit 
de Midden- of Late Bronstijd zou kunnen zijn. De enorme 
speerpunt (type Tollebeek) van H105 stamt uit het einde van 
de Late Bronstijd, ondanks de 14C-datering van het steel-
restant, die op een middenbronstijddatering wijst (Butler & 
Hogestijn 1988).
Vondsten die uit de Late Bronstijd kunnen dateren, maar ook 
uit de IJzertijd, zijn de sikkelfragmenten van D100 en M132, 
en een nackengebogene Axt (type Muntendam I) van T33.
De zekere en mogelijke vondsten uit de IJzertijd, die hier 
verder niet besproken worden, maken waarschijnlijk dat 

enkele meren verland zijn, en dat er nadien nederzettingen 
op het veen gelegen hebben (Wiggers 1955, 191-192, fig. 
107; Hogestijn 1986a, 41).
– Permanente nederzettingen: Misschien lag ook in de Mid-
den- en Late Bronstijd nog een residentiële nederzetting op 
de zandrug van Schokland. Voorwaarde is wel dat deze rug 
redelijk ontsloten was, bijvoorbeeld via een veenstroompje 
waarvan mogelijk een restant op P14 is aangetroffen. Het 
zou dan om de residentiële nederzetting kunnen gaan van 
waaruit bijvoorbeeld J97 werd bezocht, zoals dat vermoede-
lijk al eeuwenlang het geval was geweest. De overige hoog-
ten waarop een permanente nederzetting denkbaar zou zijn, 
zijn het rivierduin op E170 en de zandruggen van De Voorst 
en Urk. De landschappelijke situatie doet een karig boeren-
bestaan vermoeden, met huizen en akkers op de laatste zan-
dige hoogten, en weidegronden in het hoogveengebied. Op 
de redelijke toegankelijkheid van het vrij droge hoogveen-
gebied wijzen niet alleen de botanische gegevens, maar ook 
de rituele deposities (zie hieronder). Of in deze periode nog 
(veel) gejaagd werd, bijvoorbeeld op bever in het merenge-
bied, is onduidelijk, maar visserij ligt voor de hand.
– Tijdelijke nederzettingen: Helaas zijn op J97 de aanwijzin-
gen voor een breed scala aan activiteiten niet goed te ver-
binden aan de middenbronstijdbewoning. Vermoedelijk was 
J97 nu een veeweiderskampement op een vlakke meeroever, 
van waaruit ook gevist werd. J97 moet in de loop van de 
Midden-Bronstijd verdronken zijn. Verder zijn, mogelijk 
afgezien van J77, geen aanwijzingen voor tijdelijke neder-
zettingen bekend.
– Akkers: De sikkelfragmenten van D100 en M132 vormen 
wellicht aanwijzingen voor akkers. Die van D100 is te rela-
teren aan een akker op de zandrug van Urk. Het sikkelfrag-
ment zou kunnen wijzen op een akker op het veen. Maar zij 
kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt zijn dan voor 
het oogsten van graan, en bovendien is niet zeker dat zij tot 
deze periode behoren.
– Graven: Redelijke indicaties voor graven ontbreken.
– Rituele deposities: De hielbijl van F39 (hoogveengebied), 
de lanspunt van H104 (zandrug-eilandje) de lanspunt van 
J122 (bij de verlande Vechtgeul of bij een meer), de Laren-
pot van P14 (natte plek in broekveen), en de nackengebo-
gene Axt van T33 (zandrug of hoogveengebied) wijzen op 
rituele deposities.

27.2 Reageren op een veranderend milieu

In het voorafgaande diachrone overzicht was P14 de meest 
prominente vindplaats, die in elke kaartperiode figureerde. 
Het is evident dat men in het Neolithicum en de Bronstijd 
gebruik maakte van de zandrug van Schokland vanwege de 
combinatie van eigenschappen waarin deze zich van de om-
geving onderscheidde: hoog, droog en goed ontsloten via 
de Vecht, met lokale voorkomens van natuur- en vuursteen, 
met een bos voor brand- en bouwhout, noten, vruchten en 
paddestoelen en met goede weide-, akker- en vismogelijk-
heden.
Toch garandeerden deze op zich nog geen permanente be-
woning, gezien de schaarse menselijke aanwezigheid gedu-
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rende bijvoorbeeld TRB1 t/m EGK3. De overige voor per-
manente vestiging gunstige hoge locaties in de Noordoost-
polder, waar veel minder van bekend is, hoeven evenmin 
steeds bewoond geweest te zijn.
Natuurlijke calamiteiten, zoals overstromingen, en allerlei 
sociale verschijnselen, zoals taboes en rooftochten, kunnen 
geleid hebben tot verschuivingen in het gebruik van neder-
zettingsterreinen en veranderingen in het bewoningspa-
troon. Archeologisch aantoonbaar zijn zulke factoren ech-
ter niet. Daarom zullen zij hier nauwelijks besproken wor-
den, hoe reëel zij ook geweest kunnen zijn.
Over het milieu is wel concrete informatie voorhanden. Er 
zijn geen indicaties dat de mens verantwoordelijk is geweest 
voor grote milieuveranderingen in de Noordoostpolder. 
Aanwijzingen voor ingrijpende verstoringen van het na-
tuurlijk evenwicht door overbejaging, overbeweiding of 
overbevissing ontbreken (maar zijn erg moeilijk aantoon-
baar). Grote landschappelijke ingrepen buiten de nederzet-
tingsterreinen zijn evenmin aangetoond, met als mogelijke 
uitzondering het afbranden van de vegetatie – dat dit ge-
beurde is waarschijnlijk, maar op welke schaal is onbekend. 
In grote lijnen volgden de vegetatie-ontwikkelingen een nor-
male, natuurlijke successie: als gevolg van vernatting ver-
anderde de Noordoostpolder van een door loofbos gedomi-
neerd gebied in het Vroeg- en Midden-Neolithicum, via een 
laagveenlandschap in het Midden- en Laat-Neolithicum, 
in een hoogveengebied in de Bronstijd. De vertragingen in 
dit proces werden, zo niet geheel, dan toch in zeer sterke 
mate veroorzaakt door mariene invloeden.

Terwijl de invloed van de mens op het milieu beperkt lijkt 
te zijn geweest, zal, omgekeerd, het veranderende milieu in 
de Noordoostpolder van zeer grote invloed geweest zijn op 
het menselijk gedrag. De belangrijkste veranderingen betrof-
fen de waterstand, de vegetatie en de waterlopen. Zij moe-
ten grote gevolgen hebben gehad voor de beschikbaarheid, 
de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van 
geschikte nederzettingslocaties, voor de bestaanseconomie, 
en daarmee ook voor allerlei aspecten van het sociale leven. 
In het vervolg wordt ingegaan op deze veranderingen, de 
gevolgen ervan en de mogelijke menselijke reacties erop.

Stijging van de waterstand, verlies van hoge en droge vestigings-
plaatsen, en de reactie hierop
Wat betekende het alsmaar stijgen van de waterstand voor 
de tijdelijke nederzettingen? Vlakke venige of kleiige oevers 
bleven algemeen voorhanden en boden vestigingsmogelijk-
heden voor kampementen. Daarentegen namen de hoger 
gelegen terreinen die het meest geschikt waren voor lang-
duriger gebruik (seizoensbewoning) gestaag in aantal en 
oppervlak af. In de loop van het Neolithicum verdwenen 
gaandeweg alle rivierduinen en oeverwallen onder het veen. 
Men moest dus als gevolg van de stijgende grondwaterstand 
in toenemende mate gebruik maken van tijdelijke nederzet-
tingen op vlakke oevers. Dergelijke oeverkampementen zijn 
in de Noordoostpolder aangetoond voor het Laat-Neolithi-
cum en de Vroege Bronstijd, maar bestonden waarschijnlijk 
ook veel eerder. Oudere kampjes zijn echter moeilijker te 
ontdekken omdat zij dieper onder het maaiveld liggen. 

Bovendien is te verwachten dat verreweg de meeste ervan 
opgeruimd zullen zijn. Hun kwetsbare ligging aan het wa-
ter maakte ze immers zeer erosiegevoelig.
Misschien werden ook in de Noordoostpolder dergelijke 
nederzettingen als bescherming tegen de nattigheid iets 
verhoogd aangelegd, op planken, takken- of rietbossen, zo-
als voor Bergschenhoek is aangetoond (Louwe Kooijmans 
1985, 92-94; 1986, 10, fig. 2-3) en voor Swifterbant-S3 
waarschijnlijk is (De Roever 2004, 21). Het verdwijnen van 
geschikte hoge locaties voor seizoenskampen heeft dus wel 
geleid tot een verschuiving in locaties – van de ene locatie 
naar een andere, en steeds meer op vlak terrein, – maar niet 
tot het opgeven van het oude exploitatiepatroon, weerspie-
geld in een nederzettingssysteem van permanente neder-
zettingen en tijdelijke kampementen.
Sommige specifieke locaties waren kennelijk zo belangrijk 
voor een gemeenschap, dat zij niet zomaar opgegeven wer-
den, ook al was aanvankelijk sprake van een hoogte en later 
niet meer. J97, met zijn uiterst strategische ligging waar-
door het een ideale site was voor visvangst, is hier een voor-
beeld van. Het gebruik van deze vindplaats, die waarschijn-
lijk van groot belang was, duurde voort totdat dit door 
landschappelijke ontwikkelingen (uitbreiding van de me-
ren) onmogelijk werd.

Ook de voor permanente bewoning geschikte terreinen, de 
hoogste landschapselementen die alle aan rivieren lagen, wer-
den langzamerhand kleiner en minder hoog. P14 illustreert 
hoe hierop gereageerd werd (zie hoofdstuk 25). Deze vind-
plaats werd van het centrum van een residentiële nederzet-
ting in SW/Pre-Drouwen ‘gedegradeerd’ tot uiteindelijk 
een laagwaterperiferie van een (vermoede) permanente ne-
derzetting in de Vroege Bronstijd. Op P14 verdwenen suc-
cessievelijk de functies die voor nattigheid het meest gevoe-
lig zijn: als eerste de woonfunctie, vervolgens de functie als 
grafveld, daarna de akker. De overgebleven functies waren 
ongeveer dezelfde als die van elke willekeurige tijdelijke ne-
derzetting aan de rivieroever. Deze volgorde laat zich goed 
verklaren als een reactie op, en aanpassing aan het stijgende 
water. De eenvoudigste en meest voor de hand liggende 
strategie was verplaatsing van steeds meer activiteiten naar 
het hoger gelegen terrein, verder westelijk op de zandrug 
van Schokland. Net zoals bij J97 (en E4) ziet het ernaar uit 
dat de mogelijkheden van het terrein uitgebuit werden zo-
lang dit maar kon. Dit vasthouden aan bestaande locaties 
zou goed verklaarbaar zijn als het landschap onderverdeeld 
was in betrekkelijk kleine territoria. Dan zouden er geen 
uitwijkmogelijkheden geweest zijn naar de weinige geschikte 
locaties elders in de polder of in het achterland, omdat die 
al bezet waren door andere gemeenschappen.
Een zelfde reactie als op P14 – een graduele verschuiving van 
het zwaartepunt van een permanente nederzetting naar een 
terrein hoger op dezelfde zandrug – is ook denkbaar voor bij-
voorbeeld het grote rivierduin waarop E170 ligt, de dekzand-
rug met M132, en de zandrug van De Voorst. Deze strategie 
lijkt minder aannemelijk voor bijvoorbeeld de zandruggen 
van Urk en Tollebeek, waar waarschijnlijk nog een andere 
factor een belangrijke rol speelde, namelijk die van de soms 
problematische bereikbaarheid via water (zie onder).
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Vegetatie-ontwikkelingen en de relatie met bewoning
Terwijl de vegetatie op de hoogste landschapselementen min 
of meer gelijk bleef, veranderde die in de omgeving ervan 
voortdurend als gevolg van de stijging van de waterstand, 
fluctuaties daarin en door mariene invloeden.
Het onderzoek aan P14 biedt enige aanknopingspunten 
voor de vraag in hoeverre de ligging te midden van een be-
paald vegetatietype bepalend zou kunnen zijn geweest voor 
de aan- of afwezigheid van permanente bewoning. De mees-
te vegetatietypen die de omgeving voor een tijd gekenmerkt 
hebben, lijken permanente bewoning op de zandrug van 
Schokland niet in de weg gestaan te hebben, of juist aan-
trekkelijker gemaakt te hebben dan voorheen, vanwege de 
toegevoegde mogelijkheden voor beweiden, jagen en verza-
melen. Dat gold voor een eiken-berkenbos, voor redelijk ge-
draineerde zeggenvegetaties en regelmatig droogvallende 
rietlanden en voor een open berkenbroekbos met zeggen. 
Ook een omgeving met hoogveenvegetatie zoals in de Brons-
tijd het geval was, zal niet het einde van bewoning betekend 
hebben, omdat het een vrij droog hoogveenlandschap be-
trof. Dit zal nog genoeg mogelijkheden geboden hebben 
voor beweiden, jagen en verzamelen. Daarentegen moeten 
natte elzenbroekbossen en slecht gedraineerde, zeer natte 
zeggenmoerassen onaantrekkelijk geweest zijn. Zij waren 
vanwege de hoge waterstand en de slapheid van de veenbo-
dem slecht doordringbaar en niet geschikt als weidegron-
den (zie Clerkx e.a. 1994, 236, 293). Gebrek aan geschikte 
weidegronden in de directe nabijheid kan betekend hebben 
dat men afzag van permanent verblijf op de zandrug van 
Schokland. Juist voor de periode waarin een dergelijke ve-
getatie de wijde omgeving van P14 domineerde (in toene-
mende mate vanaf de Douwener TRB tot in EGK3), zijn 
aardewerk en bewoningssporen op P14 schaars of afwezig.

De mens kon de grote vegetatie-ontwikkelingen niet keren. 
Wel ziet het ernaar uit dat men de vegetatie (en indirect ook 
de fauna) op kleine schaal (?) gemanipuleerd heeft door be-
weiding en door riet- en zeggengebieden af te branden (zie 
paragraaf 23.6). Zodoende konden geschiktere weidegron-
den verkregen worden, en misschien profiteerde het jacht-
wild er ook van. De aanwijzingen voor de inzet van vuur 
dateren rond Urk uit laat SW2 en uit het begin van Pre-
Drouwen, TRB en WKD3, en rond Schokland uit KB en 
WKD3 (Gotjé 1993, 146-148, 151, 156-157, 169, 170). Op 
P14 zelf bestaan hiervoor aanwijzingen ten tijde van WKD3. 
Bewust aangestoken branden zouden rond Schokland tij-
dens Laat-KB en WKD de oorzaak geweest kunnen zijn van 
het uitblijven van een snelle overgang van het open berken-
broekbos naar hoogveenvegetaties.

Landschappelijke veranderingen en de bestaanseconomie
De landschappelijke veranderingen in de nabijheid van P14 
moeten wel tot grote verschuivingen hebben geleid in aan-
bod en samenstelling van het voedsel voor de mens en zijn 
huisdieren. Voor de Noordoostpolder in zijn geheel zal de 
geleidelijke vervanging van een door loofbos gedomineerde 
omgeving in SW naar een hoogveenlandschap in de Brons-
tijd een gestage en continue afname van de primaire produc-
tie hebben betekend (Odum 1971, Hogestijn 1986a, 42).

De voedseleconomie berustte in alle perioden waarvoor op 
P14 informatie voorhanden is (SW, Pre-Drouwener TRB, 
EGK4 t/m WKD3), op een combinatie van verzamelen, 
jacht, visvangst, veehouderij en akkerbouw. Gehasse (1995, 
180) schreef: “In kwalitatief opzicht wijken de dierlijke voed-
selspectra [voor de verschillende perioden] niet wezenlijk 
van elkaar af. In kwantitatief opzicht is echter wel degelijk 
sprake van verschuivingen. [...] Ook de soortensamenstel-
ling van de plantaardige voedselspectra vertoont geen dia-
chrone veranderingen. Anders dan bij het zoölogische ma-
teriaal kan binnen het botanische materiaal geen relatieve 
verhouding worden bepaald tussen de verzamelde en gecul-
tiveerde component. [...] De relatieve verhouding tussen het 
dierlijke en plantaardige voedsel [...] laat zich moeilijk bepa-
len. [...] In de tijd treedt evenwel een verschuiving op van het 
relatieve belang der afzonderlijke componenten. Plantaar-
dige voedselbronnen worden belangrijker, terwijl zeker bin-
nen de dierlijke, maar waarschijnlijk ook binnen de plant-
aardige voedselbronnen sprake is van een toename van de 
gedomesticeerde/gecultiveerde component ten koste van de 
gejaagde/verzamelde component”.
Verschuivingen in de bestaansbronnen zijn soms aardig te 
verklaren vanuit landschappelijke veranderingen, zoals Ge-
hasse (1995, 59, 65; zie paragraaf 20.6) opmerkte. Illustra-
tief is het al eerder aangehaalde voorbeeld voor laat SW2: 
“Zo kan het relatief hoge aandeel bever in laag B […] ver-
band houden met de aanwezigheid van een zoetwatergetij-
demilieu en de uitbreiding van het elzenbroekbosareaal” 
(ibidem, 59). De langetermijnontwikkelingen, van SW tot 
in WKD, zijn ook vanuit het milieuperspectief verklaarbaar. 
“De relatieve afname van varken staat mogelijk (mede) in 
verband met de lokale en regionale teruggang aan mastbos, 
hetgeen overigens eveneens een lokale afname van wild zwijn 
kan hebben veroorzaakt. De relatieve toename van rund en 
ovicapriden kan (mede) in verband worden gebracht met de 
lokale en regionale uitbreiding van beweidbaar land. [...] 
De relatieve afname van bever houdt mogelijk (mede) ver-
band met een reële afname van deze soort in de omgeving 
van P14, wat gerelateerd kan zijn aan het in de tijd opener 
wordende landschap” (ibidem, 177).
Opvallend voor P14 is het zeer grote aandeel van visbot in 
het WKD3-botspectrum. Dit kan wijzen op een toegeno-
men belang van visserij, wat gelet op het toenmalige water-
rijke milieu goed voorstelbaar is. Meer visserij kan bijvoor-
beeld beperkingen in jachtmogelijkheden gecompenseerd 
hebben. Maar “of en in hoeverre deze toename een reële toe-
name van het belang van de visvangst [...] weerspiegelt, is 
vanwege de ongelijke conserveringsomstandigheden en van-
wege de wisselende relatieve positie van de opgravingsloka-
tie ten opzichte van de droge zandkop en de natte oeverzo-
ne moeilijk vast te stellen” (ibidem, 179).

Regionale milieuveranderingen zijn ongetwijfeld van in-
vloed geweest op verschuivingen in de voedseleconomie. 
De gesignaleerde hoofdtrend voor het Neolithicum en de 
Bronstijd is echter dezelfde als buiten de Noordoostpolder. 
Daarom laten de geleidelijke verschuivingen in de voedsel-
economie zich toch vooral verklaren vanuit het algemene 
culturele perspectief (Gehasse 1995, 180; zie paragraaf 20.6).
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Toegankelijkheid via water
De rivierduinen verder van het water af (ten noordoosten 
van P14) hebben geen indicaties voor neolithische of latere 
bewoning opgeleverd (zie kaarten 1-5), hoewel daar wel in-
tensief naar gezocht is. Daaruit leidde Hogestijn al in een 
vroeg stadium van het IPP-onderzoek af, dat de nabijheid 
tot water een cruciale vestigingsfactor moet zijn geweest. 
De verspreiding van de vindplaatsen in de polder onder-
streept dit, zoals de kaarten laten zien. Aanvankelijk leken 
nog enkele vindplaatsen zich ver van water te bevinden. Na 
de reconstructie van het bekenpatroon is waarschijnlijk dat 
ook de meeste hiervan bij waterlopen lagen. Het maakt nog 
duidelijker dat gedurende het Neolithicum en de Bronstijd 
het leven in het Noordoostpoldergebied zich vooral langs 
het water afgespeeld heeft, en dat de beschikbaarheid van 
een waterroute essentieel was.
Landschappelijke ontwikkelingen hadden soms een drasti-
sche verbetering of verslechtering van de toegankelijkheid 
via water tot gevolg, van individuele locaties, maar ook van 
grotere gebieden. Vindplaats E4 kan dit illustreren. Het 
herhaaldelijk gebruikte rivierduintje kwam pas omstreeks 
4200 BP onder het gemiddelde grondwaterniveau te liggen. 
De bewoning hield echter op na de verlegging van de Vecht 
rond 4900 BP (ca. 3700 cal BC), ten tijde van de verlan-
ding van de oude Vechtgeul in het zuidwesten van de pol-
der. Waarschijnlijk kwam door het wegvallen van de rivier 
en de bestaansmogelijkheden die deze bood, niet alleen aan 
de bewoning op E4 een einde, maar tevens aan het gebruik 
van alle voormalige hoogten langs deze oude Vechtloop (de 
Unio-I-geul). Een eventuele nederzetting op de zandrug 
van Urk, wellicht de residentiële nederzetting van waaruit 
onder meer E4 werd bezocht, zal dicht aan de Unio-I-loop 
gelegen hebben. Ook deze was toen gedoemd te verdwijnen. 
Zou later op Urk nog een nederzetting gelegen hebben, dan 
moet dat eerder aan de noordzijde geweest zijn, nabij de 
nieuwe Vechtgeul (Unio-II-geul).

Tegen een zo dramatische ontwikkeling als het verlanden 
van de Vechtloop in het zuidwesten van de polder, met on-
getwijfeld een uitgesproken verschraling van de gebruiks-
mogelijkheden in dat gebied als gevolg, kon de mens niets 
uitrichten. Tegen andere landschappelijke ontwikkelingen 
die consequenties hadden voor de bereikbaarheid van een 
vindplaats, viel soms wel wat te doen. De rivierduinen en 
zandruggen in de Noordoostpolder waren bijna altijd om-
zoomd door elzen. Bij een betrekkelijk steile helling, zoals 
op P14 tot aan de Vroege Bronstijd, was die zoom maar 
smal en zal een elzenbroekgordel nauwelijks een obstakel 
geweest zijn. Bij een zeer flauwe helling daarentegen, zoals 
die op P14 rond 3400 BP (ca. 1700 cal BC) ontstond, kon 
zich een bredere zone met een elzenbroekbos ontwikkelen, 
waardoor de toegankelijkheid van de achterliggende hoogte 
wel in gevaar kwam. Nu zal zo’n situatie voor een locatie die 
maar af en toe bezocht werd, eerder tot problemen geleid 
hebben dan in geval van een hoogte die permanent be-
woond werd, zoals voor de zandrug van Schokland aanne-
melijk is. Dan bestonden er voldoende redenen om maat-
regelen te treffen. De aanleg van een eenvoudige veenweg 
(knuppelpad) door het broekbos zou al voldoende geweest 

kunnen zijn om de toegang van de zandrug nog eeuwen 
lang te garanderen. Gezien het gebrek aan geschikte loca-
ties voor permanente bewoning in die tijd, de eerder ge-
noemde aanwijzingen voor het hardnekkig vasthouden aan 
locaties, en de zekere menselijke aanwezigheid in de omge-
ving (Vroeg-HVS op J97), is het zeer aannemelijk dat men 
inderdaad dergelijke maatregelen genomen heeft.

Landschappelijke veranderingen en repercussies op sociaal en 
sociaal-economisch gebied
De landschappelijke veranderingen kunnen, afgezien van 
de al genoemde wijzigingen in de bestaanseconomie, in-
grijpende sociaal-economische gevolgen gehad hebben. Zij 
kunnen de oorzaak geweest zijn van conflicten om de beste 
nederzettingslocaties en om akker-, weide-, vis- en jacht-
gronden. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voorgedaan 
hebben in de periode 4900-4800 BP (ca. 3700-3650 cal 
BC). Een eventuele gemeenschap op de zandrug van Urk 
moet toen een groot deel van haar vertrouwde exploitatie-
mogelijkheden langs de oude Vechtloop verloren hebben, 
en werd hierdoor in haar voortbestaan bedreigd. Deze om-
standigheid moet welhaast gevolgen hebben gehad voor de 
territoriale status quo. Strijd met de gemeenschap op de 
zandrug van Schokland om nieuwe vis- en jachtgronden bij 
het Unio-II-meer en langs de nieuwe Vechtloop is niet denk-
beeldig. De vele pijlpunten op P14 hoeven niet alleen voor 
de jacht op groot wild bedoeld geweest te zijn.
Voorts kunnen veranderingen in het milieu aanpassingen 
in de sociaal-economische organisatie en in sociale institu-
ties teweeggebracht hebben. Te denken valt aan kleinere 
groepen, of groepen van andere samenstelling, en aan uit-
gebreide netwerken om de toegang te verzekeren tot be-
paalde, lokaal moeilijk verkrijgbare zaken. Dat men conti-
nu in netwerken was opgenomen, blijkt uit de aangetroffen 
importen en uit het feit dat men de heersende aardewerk-
modes volgde.
Er valt veel te speculeren over de invloed van het verande-
rende milieu op het sociale leven, maar bij gebrek aan goe-
de aanwijzingen is dat hier verder niet zinvol.

27.3 Conclusie

Het verhaal van de Noordoostpolder in het Neolithicum en 
de Bronstijd is het verhaal van P14 in het groot. De land-
schappelijke omstandigheden bepaalden het bestaan in be-
langrijke mate. Dat speelde zich vooral aan het water af. 
Stijging van de waterstand betekende op de lange termijn 
verlies van lager gelegen vestigingslocaties. Maar strategisch 
gelegen nederzettingen, van groot belang voor het neder-
zettingssysteem, werden niet zomaar opgegeven. Zij bleven 
zo lang in gebruik als de landschappelijke omstandigheden 
toelieten, zoals P14, J97 en E4 aannemelijk maken. Ingrij-
pende landschappelijke veranderingen, zoals het verlanden 
van een Vechtloop en het ontstaan van grote meren, moe-
ten tot ruimtelijke verschuivingen in het nederzettingspa-
troon hebben geleid, met mogelijk grote sociale gevolgen. 
Soms leidde te veel water tot het opgeven van een nederzet-
ting, zoals uiteindelijk op J97 het geval was. Soms beteken-
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de juist het wegvallen van water, zoals bij E4 gebeurde, het 
einde ervan.
De bestaanseconomie die op jagen, vissen en verzamelen, 
en in toenemende mate op veehouderij en akkerbouw was 
gericht, gekoppeld aan een nederzettingssysteem bestaan-
de uit een residentiële nederzetting en tijdelijke kampemen-
ten, was flexibel en bij uitstek geschikt om de sterk wisse-
lende milieu-omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. 
Daarmee was dit een robuust systeem. Soms zette men de 
omgeving naar de hand door de vegetatie af te branden, om 

zo meer geschikte weidegronden te verkrijgen. Men kon 
zich aanpassen aan veel verschillende landschappen, en le-
ven met sterk uiteenlopende vegetatietypen. Maar uitge-
strekte, moeilijk doordringbare, natte vegetaties in de di-
recte omgeving (ongeschikt als weidegebied), lijken perma-
nente bewoning in de weg te hebben gestaan.

Water, te veel, te weinig, stagnerend, stijgend, overstromend; 
water is het sleutelelement geweest in de landschaps- en be-
woningsgeschiedenis van de Noordoostpolder.
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P14 is gelegen op een zandrug op keileem, de zandrug van 
Schokland, die dwars onder het voormalige eiland Schok-
land ligt. Deze zandrug was ontsloten door de belangrijkste 
rivier in het gebied, de Vecht. De langdurige bewoning, de 
relatief goede conservering en de aanwezigheid van bijna 
alle voor de Noordoostpolder kenmerkende afzettingen 
maken P14 tot de sleutelvindplaats voor het gebied. Na de 
ontdekking in 1957 zijn tussen 1982 en 1990 grote delen 
ervan door het IPP opgegraven.

Opzet van dit boek
Deel I (hoofdstukken 1-2) verschaft een algemene inleiding 
op P14, en gaat in op het belang van de vindplaats, de on-
derzoeksgeschiedenis en de doelstelling en opzet van dit 
boek. De onderzoeksbenadering is er één van uitzoomen; 
vanaf het detailniveau (aardewerkscherven) naar het lokale, 
regionale en regelmatig ook supraregionale niveau.
Om greep te krijgen op de bewoningsgeschiedenis moest 
eerst zo gedetailleerd mogelijk het chronologische kader ge-
reconstrueerd worden, op basis van vooral het aardewerk 
(deel II) en de lithostratigrafie (deel III). Daarna worden 
enkele grondspoorcategorieën en structuren uitgebreid be-
sproken, om deze te kunnen koppelen aan een bewonings-
periode (deel IV). Met onder meer de resultaten uit delen 
II-IV kon vervolgens in deel V per periode een overzicht 
gegeven worden van de langdurige bewoningsgeschiedenis 
van P14. In deel VI zijn de bewoning en de landschappelij-
ke ontwikkelingen in de Noordoostpolder geschetst.
Hieronder wordt nader ingegaan op de delen II-VI.

Deel II – Hoofdstukken 3-12

In deel II staan de ca. 32.500 scherven van P14 centraal. 
De aardewerkanalyse, toegelicht in hoofdstuk 3, was gericht 
op zowel typologische als technologische aspecten. Tot in de 
Midden-Bronstijd zijn alle in Midden- en Noord-Neder-
land te verwachten culturen op P14 vertegenwoordigd, al 
zijn niet alle fasen aangetoond of aanwezig geweest (zie fig. 
12.1). Voor enkele culturen of cultuurfasen was voor het 
aardewerk nog geen voldoende uitgekristalliseerd typo-
chronologisch referentiekader voorhanden. Het maken of 
aanscherpen ervan vormde een belangrijk onderdeel van 
deze studie.

SW/Pre-Drouwen uit wp. 89-17: een chronostratigrafische 
onderverdeling (hoofdstuk 4)
Het is meestal onmogelijk om SW-scherven en scherven van 
Pre-Drouwen, de oudste fase van de TRB-Westgroep, uit 

Dit proefschrift richt zich op de bewoningsgeschiedenis van de Noordoostpolder in het Neolithicum en de 

Bronstijd. De vindplaats P14 (waar ook aanwijzingen zijn voor menselijke aanwezigheid tijdens het Laat-

Paleolithicum en het Mesolithicum) fungeert als pars pro toto.

elkaar te houden. Daarom is dit aardewerk noodgedwon-
gen aangeduid als SW/Pre-Drouwen. Verreweg de meeste 
scherven van P14 behoren hiertoe.

Cruciaal voor de kennis van SW en Pre-Drouwen is het ma-
teriaal uit wp. 89-17, in de oeverzone van de Vecht, met vele 
tienduizenden vondsten. Via een analyse van aardewerkken-
merken, vooral mageringskenmerken, en via scherfaantal 
en -gewicht per verzameleenheid, kon voor deze werkput 
een chronostratigrafische onderverdeling gemaakt worden: 
lagen A-E (zie fig. 4.5). Deze onderverdeling geeft ook hou-
vast voor de andere vondstcategorieën. De vondsten uit elke 
opeenvolgende laag (met waarschijnlijke uitzondering van 
laag E) zijn in hun algemeenheid jonger dan die uit de on-
derliggende laag. Voor bijna geen enkele individuele vondst 
is echter uit te sluiten dat deze te jong of te oud gedateerd 
is, als gevolg van vertrapping, verplaatsing of opgravings-
contaminatie (zie fig. 4.7). Dit betekent dat de vondsten uit 
de opeenvolgende lagen alleen een globaal inzicht in de 
(typo-) chronologische tendensen kunnen verschaffen. La-
gen A-E zijn globaal gedateerd op aardewerktypologische 
en -technologische gronden, en met behulp van 14C-daterin-
gen van aankoeksel op scherven (zie tab. 4.3-4.4 en fig. 4.8). 
Mogelijke vertekeningen als gevolg van het reservoireffect 
vormen hierbij echter wel een complicatie.
Gelet op de 14C-dateringen (ook van aardewerk van elders 
van P14, en van graven) is P14 vermoedelijk vanaf het be-
gin van SW (ca. 6000 BP; ca. 4900 cal BC) regelmatig be-
zocht. Vanaf ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC) tot (kort voor?) 
het einde van Pre-Drouwen (rond 4650 BP; ca. 3400 cal BC) 
lijkt de vindplaats permanent bewoond geweest te zijn.

SW/Pre-Drouwener aardewerk uit wp. 89-17 (paragraaf 5.1)
Het SW/Pre-Drouwener aardewerk uit lagen A-E vertoont 
chronologische trends. Hieronder worden alleen de belang-
rijkste genoemd.

Vanwege de sterke fragmentatie is over eventuele vormont-
wikkeling binnen dit doorgaans S-vormige aardewerk niet 
veel te zeggen. Wel is duidelijk sprake van een verschuiving 
in bodemtypen. Knobbelbodems komen alleen in laag A 
voor, naast ronde bodems. Vlakke bodems zijn daarin af-
wezig. Vanaf laag B neemt het aandeel vlakke bodems ten 
opzichte van ronde toe. P14 ondersteunt de gedachte dat de 
meeste biconische potten en potten met een cilindrische 
hals relatief jong zijn.
Bij de versiering (over het algemeen een eenvoudig horizon-
taal motief) vallen verschuivingen in de voorkeur voor een 
bepaalde potlocatie op. Versiering aan de binnenkant van 
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de rand is een betrekkelijk zeldzaam en relatief vroeg ver-
schijnsel (in lagen A en B). Versiering op de rand komt veel 
vaker voor, maar neemt in de loop der tijd sterk af. Versie-
ring onder de rand/op de hals is gebruikelijk geweest en 
neemt toe. Vanaf laag C komt dit meer voor dan versiering 
op de rand. Het aandeel van versiering op de schouder/
grootste buikomvang is relatief gering. Vlakdekkende ver-
siering kwam waarschijnlijk maar op weinig potten voor, en 
vertoont een piek in laag B.
Bij de technologische kenmerken is sprake van duidelijke 
verschuivingen in de mageringsvoorkeur. Het aandeel van 
plantaardige magering neemt aanvankelijk toe ten opzichte 
van minerale magering. Scherven met plantaardige mage-
ring (vaak vermengd met minerale magering) domineren in 
laag B, maar hun aandeel neemt vervolgens gestaag af. In la-
gen D en E overheerst minerale magering. Een andere trend 
betreft de constructiewijze. Het aandeel H-voegen neemt 
in de loop der tijd gestaag af ten gunste van N/Z-voegen.
De geconstateerde verschuivingen in wandafwerkingstech-
nieken, baktechniek (kleur) en functie (voorkomen van aan-
koeksel) weerspiegelen geen werkelijke culturele trends, maar 
zijn terug te voeren op postdepositionele omstandigheden. 
Zij hangen samen met de mate van betreding (fragmenta-
tiegraad), het humusgehalte en de uiteenlopende conserve-
ringsomstandigheden binnen de verschillende lagen.

SW/Pre-Drouwener aardewerk elders op P14 en selectieve 
degradatie (paragrafen 5.2-3)
Ook elders op P14, op hoger gelegen terrein waar chrono-
stratigrafisch houvast ontbreekt, is veelvuldig SW/Pre-Drou-
wener aardewerk aangetroffen. Het is opvallend dat hier 
bepaalde typologisch oudere kenmerken, zoals knobbelbo-
dems, ontbreken. Daarentegen lijken typologisch jonge 
kenmerken elders op P14 juist meer voor te komen. Voorts 
is buiten wp. 89-17 het aandeel plantaardige magering veel 
geringer, wat eveneens lijkt te wijzen op het overheersen 
van een relatief jonge component. Dit strookt echter niet 
met het gegeven dat het aandeel herkende H-voegen, op 
zich een ouder kenmerk, op de kruin juist veel hoger is. 
Daarentegen is binnen de H-voegen het aandeel plantaar-
dige magering veel geringer dan in wp. 89-17.
Al deze geconstateerde verschillen zijn waarschijnlijk het 
gevolg van selectieve degradatie. Het aardewerk in wp. 89-
17 werd vrij snel afgedekt door een dik pakket sediment, 
maar dat op de kruin bleef vele eeuwen aan het loopvlak lig-
gen, of hooguit enkele decimeters eronder. Daar waren de 
vondsten dus in veel sterkere mate blootgesteld aan vorst in 
de grond. Plantaardig gemagerd aardewerk vriest veel ge-
makkelijker kapot dan mineraal gemagerd aardewerk. Het 
aardewerk op de kruin geeft daarom geen representatief to-
taalbeeld van het SW-aardewerk op P14. De SW-periode 
waarin plantaardig gemagerd aardewerk domineerde 
(SW2), is als gevolg van selectieve degradatie onevenredig 
zwaar getroffen. Voor wat het aardewerk betreft, is deze pe-
riode op de kruin grotendeels uit het bodemarchief verdwe-
nen.
Dit probleem speelt niet alleen op P14, maar ook op andere 
SW-vindplaatsen die pas laat of helemaal niet overdekt ge-
raakt zijn met veen of klei.

Pre-Drouwener TRB-aardewerk op P14 en de relatie SW-TRB 
(paragrafen 5.4-5)
Een zeer kleine minderheid van het SW/Pre-Drouwener 
aardewerk kan met zekerheid (of grote waarschijnlijkheid) 
toegeschreven worden aan Pre-Drouwener TRB, op basis 
van typologie, lithostratigrafie of 14C-dateringen. Het gaat 
om 30 potindividuen, met touwversiering (touwpoortjes, 
zigzagmotieven, hals- en buikfranje) en groef- of diepsteek-
lijnen (als hals- en buikfranje), kraagflessen met relatief 
grote kraag- en randdiameters, bakplaten met vingertopin-
drukken, en bakplaten met opgetrokken randen/vlakke 
schaaltjes. Vanaf laag C komen Pre-Drouwener scherven 
structureel voor (naast aardewerk in de SW-traditie). Zij 
vertonen hoofdzakelijk N- of Z-voegen en zijn doorgaans 
granietgemagerd. Plantaardige magering en andere mage-
ringssoorten komen incidenteel voor.
Het Pre-Drouwener aardewerk komt in technologisch op-
zicht overeen met aardewerk in de SW-traditie. Wat de 
vorm betreft is het evenmin (afgezien van kraagflessen en 
bakplaten) van SW-aardewerk te onderscheiden. De versie-
ringstechnieken (touwindrukken uitgezonderd) zijn van 
SW bekend, en de motieven laten zich, voor zover zij niet 
identiek aan die van SW zijn, gemakkelijk afleiden uit SW-
motieven. De 14C-dateringen van het Pre-Drouwener aar-
dewerk overlappen met die van aardewerk dat duidelijk een 
voortzetting is van de SW-traditie.
De vele overeenkomsten met SW pleiten ervoor dat dit Pre-
Drouwener aardewerk een autochtone traditie is. Er zijn 
geen overtuigende argumenten voor import. Bovendien is 
het touwpoortjesmotief buiten het voormalige SW-versprei-
dingsgebied niet te vinden in contemporaine complexen. 
Dit rechtvaardigt de toewijzing van de meerderheid van het 
aardewerk uit lagen C-E aan de Pre-Drouwener TRB, in-
clusief het aardewerk in de SW-traditie, met bijvoorbeeld 
allerlei indrukken onder de rand.
Via Pre-Drouwen wortelt de TRB-Westgroep dus in SW. 
Pre-Drouwen is globaal te dateren tussen ca. 5100 en 4650 
BP (ca. 3900-3400 cal BC).

De TRB-Westgroep is niet ontstaan onder invloed van de 
TRB-Noordgroep (die eveneens ondenkbaar is zonder im-
pulsen vanuit laat SW2, zie verder). Wel zijn tussen beide 
TRB-groepen contacten geweest. Algemeen onderkend is 
bijvoorbeeld het belang van TRB-Noordgroep-impulsen 
voor het ontstaan van de Drouwener fase (TRB1).
Typologische en technologische elementen uit de SW-tra-
ditie zijn niet alleen overduidelijk herkenbaar in Pre-Drou-
wen, maar lijken voort te leven in de jongere fasen van de 
TRB-Westgroep. Het betreft diepe ronde indrukken onder 
de rand, knobbels op de schouder, biconische pottypen, om-
kering in voegrichting en, minder specifiek, het incidenteel 
voorkomen van plantaardige magering. Ook Pre-Drouwener 
elementen zoals touwindrukken, kraagflessen, bakplaten 
en trechterbekers komen nog voor in het jongere TRB.

SW-fasering (paragrafen 5.6-7)
Aanvaarding van Pre-Drouwen als de vroegste TRB-West-
groep-fase impliceert bijstelling van de SW-fasering. De 
Pre-Drouwener TRB komt in de plaats van wat voorheen 
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als Laat-SW (of SW3 of SW4) werd aangeduid. De SW-in-
deling wordt dan als volgt:
– SW1: ca. 6000-5600/5500 BP (ca. 4900-4400 cal BC);
– SW2: ca. 5600/5500-5100 BP (ca. 4400-3900 cal BC).

Voor de IJssel/Vecht/Eem-groep van SW, waartoe P14 be-
hoort, is de typesite voor SW1 de vindplaats Hoge Vaart 
(minerale magering; vooral H-voegen; ronde, puntig-ron-
de en (weinig geprononceerde) knobbelbodems; S-profie-
len, incidenteel biconische profielen, incidenteel knobbels; 
grotendeels onversierd, afgezien van indrukken op de rand). 
SW2 lijkt onderverdeeld te kunnen worden. De typesite 
voor vroeg/gevorderd SW2 is Swifterbant-S3 (merendeels 
plantaardige magering, ook wel gemengd met minerale ma-
gering; ronde, puntig-ronde en knobbelbodems; vooral S-
profielen, incidenteel oortjes en knobbels; vooral versiering 
op de hals/schouder en op de binnenkant van de rand, ook 
wel op de rand, incidenteel onder de rand en vlakdekkende 
versiering). Voor laat SW2 is P14 met laag B de typesite 
(vooral plantaardige magering gemengd met minerale ma-
gering; ronde, puntig-ronde en vlakke bodems; met name 
S-profielen; soms met oortjes en knobbels; vooral versie-
ring op en onder de rand, incidenteel aan de binnenkant 
van de rand, ook wel op de schouder/grootste buikomvang 
en vlakdekkende versiering).

SW/Pre-Drouwen en de aangrenzende contemporaine cultuur-
groepen (paragraaf 6.1)
Hoewel men niet blind geweest is voor verschillen tussen 
SW en Ertebølle, zoals het ontbreken van lampen in SW, 
werd SW met name vanwege de knobbelbodems toch lang 
gezien als een Nederlandse Ertebølle-variant. Dit is niet te-
recht. De technologische en typologische verschillen zijn 
aanzienlijk. Ertebølle-aardewerk is dikwandiger, heeft een 
in SW onbekend voegtype, is niet gepolijst en de grootste 
buikomvang zit lager, wat Ertebølle-potten een heel ander 
aanzien geeft. Er zijn afgezien van knobbelbodems (waarbij 
de knobbels niet zoals bij SW als applique aangezet zijn) 
geen overtuigende morfologische raakvlakken, knobbels en 
oortjes ontbreken, en versiering is veel schaarser, met an-
dere motieven en andere voorkeuren voor de plaats op de 
pot.
Verschillen zijn er ook met het aardewerk van de cultuur-
reeks in het aangrenzende zuidoostelijke gebied (Rijnland 
en omgeving): Grossgartach, Planig-Friedberg, Rössen, 
Bischheim en Michelsberg, samen aangeduid als de Donau-
ländische Tradition. Bij het SW-aardewerk is vaak een een-
voudiger opbouwtechniek (H-voegen) gebruikt, het kent 
veel minder vormen, bezit knobbelbodems die in de Donau-
ländische Tradition afwezig zijn, is minder versierd, maakt 
over het algemeen een veel grovere indruk, en diende niet 
als grafgift. Toch bestaan er ook goede raakvlakken op tech-
nologisch en typologisch gebied. Die zijn er vooral met het 
(op Randkerbung na) meestal onversierde nederzettings-
aardewerk uit de Donauländische Tradition, dat in de lite-
ratuur wat overstraald is door het fijne, rijk versierde aarde-
werk uit graven. De overeenkomsten tussen dat nederzet-
tingsaardewerk (hoofdzakelijk Vorratsgefässe, Kugelbecher 
en Schüsseln) en SW-aardewerk zijn opmerkelijk, zowel in 

vorm als in wanddikte en wandopruwingstechnieken (Besen-
strich, besmeten wandoppervlak). Knobbels en Ösen, in de 
Donauländische Tradition veel toegepast, komen ook in SW 
voor. Technologische overeenkomsten zijn de voeg-omke-
ring bij N- en Z-voegen en de zeer specifieke wijze waarop 
knobbels bevestigd werden aan de potwand. Parallellen zijn 
er ook in locatie, techniek en motieven van versiering.
Het ziet ernaar uit dat de Donauländische Tradition voor de 
SW-gemeenschappen een belangrijke inspiratiebron is ge-
weest. Dit neemt niet weg dat SW nadrukkelijk een eigen 
karakter heeft gehad, met eigen voorkeuren, gebaseerd op 
keuzen binnen de eigen culturele context. Naast ontvanke-
lijkheid voor nieuwe elementen is een zeker conservatisme 
kenmerkend voor het SW-aardewerk. Nieuwe mode-impul-
sen, van binnen of van buiten, hebben geleid tot aanvullin-
gen op het vormen- en versieringsrepertoire, maar veel oude 
karakteristieken bleven zeer lang behouden. Daaronder be-
vinden zich versieringselementen uit de Donauländische 
Tradition die in hun oorsprongsgebied allang in onbruik 
waren geraakt.

Het ontstaan van TRB uit SW (paragraaf 6.2)
Hierboven is al betoogd dat Pre-Drouwen in SW wortelt. 
Een belangrijk argument vormt het aardewerk, maar ook 
bijvoorbeeld de rituele deposities en collectieve begravin-
gen van de TRB-Westgroep zijn op SW-tradities terug te 
voeren. De ontwikkeling van SW naar TRB-Westgroep is 
zeer geleidelijk verlopen.
P14 heeft een fraaie tegenhanger in het aardewerkcomplex 
van de Nedersaksische vindplaats Hüde I aan de Dümmer, 
dat uitgebreid is gepubliceerd door Kampffmeyer (1991). 
De SW-component hierin is nog veel groter dan Kampff-
meyer onderkend heeft. Hij had voor SW plaats ingeruimd 
in zijn oudste bewoningsfase. Met nieuwe kennis van met 
name het aardewerk van P14 is echter het overgrote deel 
van het aardewerk van Hüde I aan SW/Pre-Drouwen toe te 
wijzen, ook dat uit Kampffmeyers jongere fasen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het veronderstelde Ertebølle, Rössen en 
wat als een late lokale Bischheim-ontwikkeling werd be-
schouwd. Daarnaast zijn te Hüde veel Bischheim-importen 
aanwezig, wat terug te voeren is op de relatieve nabijheid 
tot Bischheim-nederzettingen.

Kampffmeyers ideeën over de aardewerkontwikkeling naar 
TRB werden deels beïnvloed door het ontwikkelingsmodel 
van Schwabedissen (1979b). Schwabedissen veronderstel-
de te Hüde I, en elders in Noordwest-Duitsland, het be-
staan van een langer voortlevende lokale Bischheim-groep, 
de Dümmer-Gruppe, die onder invloed van, en parallel 
aan Michelsberg de aanzet zou hebben gegeven tot TRB. Dit 
zou bijvoorbeeld blijken uit vroege “Trichterbecherelemen-
te” (allerlei indrukken, waaronder touwindrukken, onder 
de rand en soms aan de binnenkant van de rand) in deze 
Dümmer-Gruppe.
Volgens Kampffmeyer verliep de ontwikkeling naar TRB, 
te Hüde I en in Nedersaksen, via een formatieve/vroegste 
TRB-fase (met “Bischheimvariante”, een deelverzameling 
van Schwabedissens Dümmer-Gruppe), een TRB-fase A/
B en een TRB-fase C. Die laatste fasen zouden, zoals zijn 
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terminologie ook aangeeft, een ontwikkeling vormen min 
of meer parallel aan die van de vroege TRB-Noordgroep. 
Kampffmeyers ontwikkelingsschets is niet stratigrafisch te 
onderbouwen en ook volgens hemzelf hypothetisch. Zijn 
toewijzingen van aardewerk aan de door hem onderschei-
den fasen zijn bovendien regelmatig conflicterend.
In de ogen van Kampffmeyer speelde Michelsberg in Hüde 
I hooguit een geringe rol. Daarom bleef Michelsberg buiten 
beschouwing in zijn TRB-ontwikkelingsmodel. Toch bezit 
Hüde’s aardewerk kenmerken die te herleiden zijn tot MK-
invloeden (oppervlakteruwing, duidelijke schouder/halsover-
gang, randdiameters die groter zijn dan de grootste buikom-
vang, voorkeur voor versiering onder de rand, Arkadenrän-
der/Tupfenleisten, Ösenflaschen, en Ösenkranzflaschen en 
ook bakplaten). Daarom is Schwabedissens gedachte aan 
Michelsberg-impulsen bij de ontwikkeling naar TRB, die 
niet alleen te Hüde I, maar ook elders in Noordwest-Duits-
land herkenbaar zijn, aannemelijk. Schwabedissen (1979c, 
172) noteerde welhaast profetisch “dass man den Eindruck 
gewinnt, als sei in Norddeutschland eine bislang nicht hin-
reichend erfasste Kulturgruppe verbreitet gewesen, die in 
erheblichem Masse an der Neolithisierung des Nordens be-
teiligt war”. Die Kulturgruppe zal SW zijn, toen nog onvol-
doende bekend. Veel van Hüde’s aardewerkkenmerken die 
door Schwabedissen verbonden werden aan de Dümmer-
Gruppe (met TRB- en Michelsberg-achtige elementen), en 
door Kampffmeyer aan hetzij zijn formatieve fase (met 
Bischheim-varianten), hetzij zijn vroegste TRB-fase (met 
TRB A/B), zijn eveneens van P14 bekend, en wel uit late 
SW2-context (laag B). Andere (waaronder touwpoortjes 
zoals op P14) zijn aan Pre-Drouwen te verbinden. Voor 
Hüde I mag daarom dezelfde ontwikkeling van SW naar 
TRB-Westgroep aangenomen worden als voor P14. Net zo-
min als voor P14 zijn te Hüde I binnen de Pre-Drouwener 
fase betrouwbare ontwikkelingsstadia aan te geven. Naast 
Pre-Drouwener versieringstypen en aardewerkvormen die 
ook op P14 voorkomen, geeft Hüde I aanvullingen op de 
inventaris van deze fase. Het gaat om scherven met Wickel-
schnur-indrukken, trechterbekers met knobbels op de 
schouder, Ösenkranzflaschen, mogelijk Ösenbecher, Ösen-
flaschen met vier verticale oortjes op de grootste buikom-
vang en amforen/flessen van het type Klenzau/Hüde I. 
Toekomstige vondsten moeten uitwijzen of deze aanvullin-
gen alleen kenmerkend zijn voor het oostelijke deel van het 
Pre-Drouwener verspreidingsgebied.

De TRB-Westgroep is de enige TRB-groep met een aarde-
werktraditie die teruggaat op een autochtone bron. De ba-
kermat voor TRB bevindt zich daarom in het voormalige 
SW-gebied. Het aardewerk van laat SW2 ligt niet alleen 
aan de basis van dat van Pre-Drouwen (dat op zijn beurt de 
inspiratiebron vormde voor het aardewerk van de Vlaardin-
gencultuur). Het late SW2-aardewerk, waarin onder meer 
Bischheim- en Michelsberg-elementen verenigd zijn, en met 
zowel ronde als vlakke bodems, komt ook in aanmerking als 
de enige directe inspiratiebron voor het aardewerk van de 
verschillende vroege TRB-Noordgroepen. SW fungeerde 
als doorgeefluik van allerlei neolithische verworvenheden 
naar het voormalige Ertebølle-gebied. Via het Ertebølle-ge-

bied bereikten deze nieuwe impulsen de late Janisławice-
cultuur in Polen, waardoor de TRB-Oostgroep ontstond.
Figuur 6.2 vat de relaties tussen de Donauländische tradi-
tion, SW en TRB samen.

Drouwener en Havelter TRB-aardewerk op P14 (hoofdstuk 7)
P14 heeft scherven van ruim 70 potindividuen opgeleverd 
die toegewezen kunnen worden aan de Drouwener en Ha-
velter TRB (TRB1-7). Het betreft vooral scherven van trech-
terbekers, maar ook van bakplaten, kraagflessen, kommen, 
halskommen, een emmer, een terrine, een trechterbeker-
kopje en mogelijk nog van andere typen. Voor veel trechter-
bekers, bakplaten en kraagflessen is echter niet alleen een 
toewijzing aan Drouwen of Havelte, maar ook aan Pre-
Drouwen typologisch en lithostratigrafisch mogelijk. Bij 
deze categorie is vooral op technologische, en soms op ty-
pologische gronden onderscheid gemaakt tussen een ver-
moedelijk Pre-Drouwener contingent en jonger TRB.
In elk geval is de vindplaats bewoond/bezocht tijdens TRB3-
4 en TRB7. Aanwezigheid in TRB1-2 en TRB5-6 is moge-
lijk, maar typologisch niet te bewijzen.

EGK-aardewerk op P14 (hoofdstuk 8)
Het vroege bekeraardewerk van P14 omvat scherven van ten 
minste 80 potindividuen van EGK-fijne waar (standvoet-
beker- en AOO-typen; bij die laatste vooral AOC-bekers) 
en, minder vaak herkend, EGK-grove waar (golfbandpot-
ten, vingertoppotten en EGK-bekerpotten). EGK-bekerpot-
ten laten zich conform de fijne-waartypologie onderverdelen 
in SVB- en AOO-bekerpotten. Op basis van het aardewerk 
is onduidelijk tot welke door Van Ginkel & Hogestijn (1997) 
veronderstelde regionale EGK-groep P14 (en de Noordoost-
polder) gerekend zou moeten worden.
Het is op typologische gronden niet uit te sluiten dat P14 
bezocht is gedurende EGK1-3, terwijl aanwezigheid gedu-
rende EGK4 zeker is.

KB-aardewerk op P14 (hoofdstuk 9)
Het bestaan van een Midden-Nederlandse en een Noord-
oost-Nederlandse klokbekergroep wordt onderschreven. De 
aardewerkontwikkelingen in beide regionale groepen lijken 
echter veel meer overeen te komen dan Lanting (2007/08) 
veronderstelde. De bestaande typologieën voor klokbekers 
zijn lastig toepasbaar op een sterk gefragmenteerd vondst-
complex zoals dat van P14. In deze studie is om praktische 
redenen onderscheid gemaakt tussen Vroeg-KB (met mari-
tieme en epi-maritieme typen) en Laat-KB (met Veluwse 
en andere late typen). Er blijft een restcategorie over, met 
KB-scherven die niet zeker aan hetzij Vroeg-, hetzij Laat-
KB verbonden kunnen worden, en met 2Ic-scherven. Het 
gaat om scherven van ten minste 200 klokbekers en ruim 
100 potbekers.
Mede vanuit de oude gedachte dat de grove bekerwaar, de 
bekerpotten, uitvergrote bekers zijn, waarin dezelfde typo-
logische ontwikkelingen te herkennen zijn als in de fijne 
waar, kan voor de grove KB-waar (potbekers) een ontwik-
kelingsreeks worden geconstrueerd (tabel 9.3). Deze geldt 
voor zowel de Midden-Nederlandse als de Noordoost-Ne-
derlandse klokbekergroep. De ontwikkeling voert van (ver-
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onderstelde) zonepotbekers, via afgerond-drieledige potbe-
kers, en achtereenvolgens (en deels overlappend) halspot-
bekers, gordelpotbekers en trompetpotbekers naar potbeker-
derivaten – die laatste komen nog in de vroegste WKD-fase 
voor en zijn later vervangen door uniform-versierde WKD-
bekerpotten.
P14’s gereconstrueerde potbekers zijn evenwel zelden met 
zekerheid aan een specifiek potbekertype toewijsbaar.
In technologisch opzicht (magering en wanddikte) sluiten 
de vroege klokbekers van P14 aardig aan op de EGK-be-
kers, en de potbekers op de grove EGK-waar. Van vroege 
naar late klokbekers is in de magering een trend naar ver-
groving bespeurbaar.
De lithostratigrafie van P14 biedt enig houvast voor de 
klokbeker- en potbekerchronologie.
Op P14 komen zowel kenmerken voor die geassocieerd wor-
den met de Midden-Nederlandse als, zeldzamer, met de 
Noordoost-Nederlandse klokbekergroep. Eenduidige toe-
wijzing aan één van beide groepen is niet goed mogelijk. De 
vindplaats biedt een ongeëvenaard breed scala aan vroege 
en late klokbeker- en potbekertypen. Typologische hiaten 
zijn er niet. Daarom wordt continue (permanente) aanwe-
zigheid op de vindplaats verondersteld.

WKD-aardewerk op P14 (hoofdstuk 10)
Voor het WKD-aardewerk is een aangescherpte fasering 
met bijbehorende sites en criteria gepresenteerd (zie para-
graaf 10.11 voor een dateringsvoorstel voor de WKD-fa-
sen). Dankzij P14 is de WKD-fasering op hoofdlijnen chro-
nostratigrafisch te onderbouwen (zie fig. 10.4).
Aan WKD1 is met zekerheid alleen een tiental wikkel-
draadversierde bekers toe te wijzen, al zijn er tevens enkele 
klokbekers en potbekers/potbekerderivaten die waarschijn-
lijk gelijktijdig zijn. P14’s WKD1-aardewerk is uit verschil-
lende grondlagen afkomstig en lijkt op grond daarvan on-
derverdeeld te kunnen worden in vroeg en laat WKD1. Dit 
onderscheid lijkt tevens op technologische gronden verde-
digbaar.
WKD2 is eveneens vertegenwoordigd met wat wikkeldraad-
versierde voorbeelden. Ook voor deze fase zijn enkele mo-
gelijke voorbeelden voorhanden van de contemporaine on-
versierde en anders versierde grove waar (potbekerderivaten 
en uniform-versierde WKD-bekerpotten).
P14 heeft voor WKD3 (anders dan voor de eerdere WKD-
fasen) een min of meer gesloten vondstcomplex opgeleverd, 
waarin ca. 80 potindividuen vertegenwoordigd zijn. Daar-
door is voor deze fase wel een goed beeld van het ‘complete’ 
servies voorhanden. Het is het grootste WKD3-complex dat 
tot dusver bekend is. Dit materiaal laat zich lithostratigra-
fisch nader onderverdelen, wat enig zicht op de aardewerk-
tendensen binnen WKD3 verschaft.

Vanaf het vroegste WKD-aardewerk is sprake van een ont-
wikkeling naar versobering en vergroving. Deze komt tot 
uitdrukking in de versiering (toenemende onzorgvuldigheid 
in uitvoering, toenemende onderlinge afstand van de touw-
wikkelingen om een stempel, en grotere intervallen tussen 
de afzonderlijke stempelindrukken; vereenvoudiging in mo-
tieven; vereenvoudiging in versieringstechnieken, met een 

grote voorkeur voor wikkeldraadindrukken en, kenmerkend 
voor WKD3, touwversiering op en aan de binnenkant van 
de rand). Vergroving blijkt ook uit technologische aspecten 
(meer en grovere magering, dikwandiger). P14 doet voorts 
vermoeden dat richels en zigzagversiering in de loop van 
WKD3 in onbruik geraakt zijn, en dat gaatjes onder de rand 
vervangen werden door ronde indrukken onder de rand, 
vaak samengaand met een Lochbuckel. Tijdens WKD3 
lijkt nog geen sprake van een tendens naar een groter aan-
deel onversierd aardewerk.

Binnen het WKD-verspreidingsgebied bestaan aanzienlijke 
regionale verschillen; niet zozeer in de aardewerktypologie, 
maar wel in het tijdstip van de overgang van WKD naar 
HVS. In de duinstreek, in het zuiden en in het rivierenge-
bied vond die overgang al vroeg in WKD3 plaats. In de 
Noordoostpolder en boven de grote rivieren tot in Overijs-
sel gebeurde dit aan het einde van die waarschijnlijk lang-
durige fase. Op grond van het bekende gegeven dat in het 
noordoosten van het land alleen het jongste HVS-aarde-
werk (Drakenstein- en Laren-achtige typen) voorkomt, wordt 
alleen daar een grotendeels onversierde fase vermoed, 
WKD4, met Gasteren als typesite. Deze fase kan zo’n an-
derhalve eeuw geduurd hebben maar moet nog nader on-
derbouwd worden.

HVS en later prehistorisch aardewerk op P14 (hoofdstuk 11)
Noordelijk van de zandrug op P14 is een Larenpot gevon-
den. De vindplaats zelf heeft nog fragmenten van een pot 
uit de Vroege IJzertijd opgeleverd. Dit is het jongste prehis-
torische aardewerk van P14.

Hoofdstuk 12 geeft een samenvattend typochronologisch 
overzicht van P14’s aardewerk (zie fig. 12.1 en tabel 21.1).

Deel III – Hoofdstukken 13-14

In deel III wordt ingegaan op landschappelijke aspecten en 
op de lithostratigrafie op en rond P14.

Landschapselementen (hoofdstuk 13)
De vindplaats, op het oostelijke uiteinde van de zandrug 
van Schokland, is relatief goed bewaard gebleven dankzij 
de beschermde ligging in de luwte van het latere eiland 
Schokland (zie fig. 13.1-2). Desondanks is vooral de kruin 
aangetast, door recente agrarische activiteiten. Maar ook in 
het verleden is sprake geweest van erosie, met name in de 
oeverzone. De belangrijkste bron van erosie is de Vecht ge-
weest, de rivier die direct oostelijk van de zandkop op P14 
stroomde en herhaaldelijk een nieuwe geul heeft gevormd 
(zie tabel 13.1 en fig. 13.3). Zo is bij de vorming van de 
Unio-II-geul de eerdere oeverzone bijna compleet opge-
ruimd. Op zijn beurt zijn de Unio-II-bedding en bijbehoren-
de oeverzone zo goed als geheel verdwenen bij de vorming 
van de Oude-Detritusgeul. Van die laatste is de oeverzone 
grotendeels opgeruimd bij het onstaan van de Cardium-
geul. Deze geulverleggingen en geulinsnijdingen hingen 
nauw samen met kustontwikkelingen in Noord-Holland.
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Stratigrafie (hoofdstuk 14)
Inzicht in de aard, de onderlinge relatie en de datering van 
de grondlagen van P14 was nodig om de bewoningsgeschie-
denis verder te kunnen ontrafelen en om grondsporen en 
milieu-analyses aan een periode te kunnen verbinden. De 
laagopbouw  is zeer complex (zie bijlage I). Voor het identi-
ficeren, interpreteren, en dateren van de grondlagen is ge-
bruik gemaakt van gegevens uit de literatuur over lagen die 
ook elders in de polder voorkomen, en van de regionale 
grondwatercurve (zie fig. 14.1), stratigrafische observaties, 
en 14C-gedateerde grondsporen en artefacten. Uitgaande 
van de principes van ‘potpiek’ en ‘cultuurpiek’ levert de 
aardewerkinhoud van de grondlagen belangrijk daterend 
houvast (zie tab. 14.1). De onderscheiden lagen zijn gede-
tailleerd voorgesteld. Zij konden vaak gecorreleerd worden 
met ontwikkelingen elders in de Noordoostpolder en in het 
Noord-Hollandse kustgebied. Op grond van de ter be-
schikking staande gegevens zijn de lagen meer of minder 
nauwkeurig gedateerd.
Een ruimtelijk beeld van de laagopbouw verschaft fig. 14.5. 
In fig. 14.8 en tabel 14.3 is de essentie van de lithostratigra-
fie samengevat. Fig. 14.9 geeft de relevante 14C-dateringen 
en de koppeling met de archeologische perioden.
De stratigrafie op en rond P14 is grotendeels bepaald door 
een continu proces van (re-) sedimentatie van detritusgyttja 
en, incidenteel, klei. Dit proces werd periodiek onderbro-
ken door soms zware erosie. Met het stijgen van het gemid-
delde rivierwaterpeil werd sediment telkens hoger op de 
zandkop afgezet en kregen ook de hogere delen meer te lij-
den van erosie. Nadat de Vecht in de loop van de Bronstijd 
al ver oostelijk van de vindplaats een nieuwe route ging vol-
gen via een reeks ondiepe meren, kon de geul bij P14 ver-
landen. Het terrein op P14 raakte met broekbos overgroeid, 
waardoor het nauwelijks of niet meer toegankelijk was.
De consequenties van de ingewikkelde sedimentatie- en 
erosiegeschiedenis zijn voor elke archeologische periode op 
P14 anders geweest. Natuurlijk hebben de diverse erosie-
momenten negatieve gevolgen gehad voor het archeologisch 
bodemarchief op P14. Maar de sedimenten verschaffen 
tijdshorizonten, waardoor grondsporen en vondsten uit ver-
schillende perioden van elkaar onderscheiden kunnen wor-
den. Bovendien waren langs de flanken en in de oeverzone 
nog enkele grondlagen aanwezig met nauwelijks geconta-
mineerde vondstcomplexen.

Deel IV – Hoofdstukken 15-18

In deel IV staan de belangrijkste grondspoorcategorieën en 
structuren centraal. Deze worden uitgebreid afzonderlijk 
besproken en bediscussieerd om een koppeling aan een be-
paalde bewoningsperiode mogelijk te maken. De grondspo-
ren die niet in dit deel aan bod komen, zijn op basis van 
stratigrafie of op grond van andere overwegingen relatief 
eenvoudig toewijsbaar.

Graven en bijbehorende grondsporen (hoofdstuk 15)
P14 heeft zekere en mogelijke graven opgeleverd, enkele bij-
behorende palen en vuurkuilen, een paar mogelijke grafgif-

ten, en voorts wat losse menselijke skeletelementen. Zij zijn 
aan verschillende perioden toegewezen op grond van 14C-
dateringen van tandemail, hout en houtskool, en op basis 
van dodenhouding, bijgaven, oversnijdingen, conserverings-
toestand van skeletten, aan- of afwezigheid van hout en ge-
laagdheid in de grafkuilen, en de mate van zichtbaarheid 
van de grafkuilen (zie tab. 15.1).

De SW/Pre-Drouwener component omvat slecht of nauwe-
lijks bewaard gebleven resten van volwasssenen (waar-
schijnlijk zowel mannen als vrouwen) en kinderen. Zij zijn 
afkomstig van individuele graven, één of enkele meervou-
dige begravingen (waaronder een collectief graf met ten-
minste zes individuen), en van één of meer schedelbegra-
vingen. Van bijgiften lijkt geen sprake, met als mogelijke 
uitzonderingen een hoofdtooi, een stuk gewei en misschien 
bloemen. Ook de mogelijke graven, met op zijn best vage 
verkleuringen (restanten van lijksilhouetten?), horen in SW/
Pre-Drouwen thuis. De meeste van deze zekere en moge-
lijke graven lagen in een grafveldje in het oosten van de 
vindplaats. Een mogelijk dubbelgraf bevond zich tientallen 
meters westelijker.

Een bij het grafveld gelegen matig geconserveerd, verstoord 
hurkgraf zonder bijgaven kan tot de Drouwener of eventu-
eel Havelter TRB gerekend worden.

Aan het Laat-Neolithicum, in elk geval aan Laat-EGK, zijn 
enkele matig geconserveerde skeletten van mannen en een 
vrouw in vlakgraven toe te schrijven, en voorts een kring-
greppel met een centrale kuil, vermoedelijk een grafheuvel-
restant. Dit grafveldje oversneed de eerdere begravingen.
De laatneolithische bijgaven bestaan uit een 1d-bekertje, 
vuurstenen artefacten en een knuppel van taxushout. Mis-
schien is een pseudo-Grand-Pressigny-dolk een bijgift, 
verspoeld uit de grafheuvel. Uitzonderlijk was de aanwezig-
heid van (slecht geconserveerde) houtstructuren in deze 
graven. Deze wijzen op grafkamertjes met gevarieerde bo-
dem- en wandbekledingen en afdekkingen. Voor delen van 
deze constructies was incidenteel gebruik gemaakt van stok-
ken, maar meestal werden schors en vlechtwerk toegepast.
Het laatneolithische grafveldje aan de rivier (en in het bij-
zonder de grafheuvel) lijkt gemarkeerd geweest te zijn met 
enkele palen, waarvan er één zeer fors was. Twee vuurkui-
len zijn met dit grafveld geassocieerd. Vuurkuilen vormen 
een structureel verschijnsel bij graven, dat minder zeld-
zaam is geweest dan menigeen denkt. Zij zijn te dateren 
vanaf (Laat-) EGK tot ten minste in Vroeg-WKD. In de 
Midden-Bronstijd komen zij in elk geval niet meer voor. 
Vuurkuilen hoeven geen rol gespeeld te hebben in het graf-
ritueel voor een specifieke dode. Wel lijkt de fysieke nabij-
heid tot de voorouders (graven) een vereiste geweest te zijn.

Paalsporen en huisplattegronden (hoofdstuk 16)
De paalsporen van P14 zijn aan bewoningsperioden toege-
wezen op grond van diepteligging, mate van zichtbaarheid, 
aan- of afwezigheid van gelaagdheid en onverkoold hout, 
aardewerkinhoud en oversnijdingen. Verreweg de meeste 
horen thuis in de periode SW/Pre-Drouwen, en daarbin-
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nen, gelet op de mageringskarakteristieken van het aarde-
werk (overwegend granietmagering), vermoedelijk in Pre-
Drouwen. Dit beeld kan echter vertekend zijn als gevolg 
van selectieve degradatie. Een SW2-datering van (een 
deel) van de paalsporen blijft dan ook mogelijk. In de paal-
sporenzwerm zijn op de kruin twee plattegronden herkend 
van zuidwest-noordoost gerichte, tweeschepige huizen, 12-
13 m lang en 5,5-7 m breed, met een rechthoekig of trape-
zoïdaal grondvlak, licht uitgebogen of rechte wanden en 
een onderverdeling in een voor- en achtervertrek. Met 
moeite zijn nog twee andere plattegronden van hetzelfde 
type te ontwaren, maar deze reconstructies zijn twijfelach-
tiger. Dit huistype heeft raakvlakken met huizen uit de Do-
nauländische Tradition.

Neolithische akker (hoofdstuk 17)
Een groot deel (0,25-0,5 ha) van de dekzandkop op P14 
was afgedekt met een akkerlaag die oorspronkelijk 15 tot 
incidenteel 20 cm dik geweest zal zijn. De vele eergetouw-
krassen zijn terug te brengen tot vijf patronen en ten minste 
14 verschillende ploeggangen. Dankzij aardewerkinhoud, 
oversnijdingen, de uitwigdiepte van de akkerlaag en eerge-
touwkrassen, en afdekking door een indirect gedateerde 
grondlaag is de gebruiksduur van de akker in te schatten; 
waarschijnlijk vanaf Laat-EGK tot in Laat-KB (tussen ca. 
4050 en 3750 BP; ca. 2550-2200 cal BC).

Greppels (hoofdstuk 18)
Het westelijke greppelsysteem, ten westen van de net ge-
noemde akker, bestond uit een tiental evenwijdige greppels 
die niet alle tegelijkertijd open gelegen zullen hebben. Het 
heeft op dezelfde plaats een opvolger gehad. Het oostelijke 
systeem, aan de noordrand van de akker, bestond slechts 
uit twee parallelle greppels. Mogelijk flankeerde het ooste-
lijke systeem een paadje dat vanaf de rivieroever westwaarts 
voerde, en daar via het westelijke systeem, vermoedelijk een 
drainagesysteem in een voorde-achtige laagte, aansloot op 
de hogere delen van de zandrug van Schokland. Beide grep-
pelsystemen zijn onder meer op basis van oversnijdingen, 
stratigrafie en hoogteligging in KB te plaatsen, en zijn om-
streeks 3750 BP (ca. 2200 cal BC) afgedekt door afgespoeld 
zand. Het westelijke systeem werd daarna hersteld, en is in 
Laat-KB en mogelijk nog tot in WKD in gebruik geweest 
(uiterlijk tot ca. 3450 BP; ca. 1750 cal BC).

Deel V – Hoofdstukken 19-25

In deel V is per periode de bewoningsgeschiedenis van P14 
gepresenteerd. In hoofdstuk 19 is de aanpak beschreven. 
Hieronder worden voor elke periode alleen de hoofdele-
menten genoemd.

Bewoning op P14 tijdens SW en Pre-Drouwen (hoofdstuk 20)
De zandkop op P14 lag ten tijde van SW/Pre-Drouwen hoog 
en droog in een aanvankelijk bosrijk gebied, waarin gaan-
deweg zeggenvegetaties een grotere rol gingen spelen. Op 
de zandkop zijn graven en mogelijke graven, een rituele de-
positie in de vorm van een complete Ösenbecher, kuilen, 

paalsporen die deels aan huisplattegronden toe te wijzen 
zijn, en runderhoefindrukken aangetroffen. Deze grond-
sporen bevonden zich bijna zonder uitzondering in het cen-
trale en oostelijke deel van het opgegraven terrein (zie fig. 
20.4). Voorts behoren vele tienduizenden vondsten tot deze 
periode. Het gaat om aardewerk, vuursteen, natuursteen, 
artefacten van bot en gewei, botresten van wilde en gedo-
mesticeerde zoogdieren, en (minder dan verwacht) van vis-
sen en vogels, en voorts plantaardige resten, onder meer 
van verzamelde planten en van graan. Dankzij de gerecon-
strueerde chronostratigrafie in wp. 89-17 (zie hoofdstuk 4) 
bestaat enig zicht op de globale diachrone trends; niet al-
leen in het aardewerk, maar ook binnen de overige materi-
aalcategorieën en de voedseleconomie. Op P14 is buiten 
wp. 89-17 het materiaal uit SW1, SW2 en Pre-Drouwen 
vermengd, deels met jongere vondsten, en daarom niet of 
zelden nader aan een fase toewijsbaar.
Het is op basis van 14C-dateringen en typologische aanwij-
zingen (met name materiaal uit laag A) aannemelijk dat 
P14 al vanaf het begin van SW1 regelmatig bezocht werd; 
een voortzetting van de mesolithische gebruikstraditie. 
Aan deze vroegste SW-fase zijn echter nauwelijks specifieke 
vondsten, en geen enkel grondspoor, met zekerheid te ver-
binden. Betrouwbare uitspraken over frequentie, duur, en 
aard van de bewoning, het activiteitengamma en de midde-
len van bestaan zijn daarom niet mogelijk. Concrete aan-
wijzingen voor de aanwezigheid van graan en gedomesti-
ceerde dieren ontbreken (en zijn gelet op de bevindingen 
elders ook niet te verwachten). De ongrijpbaarheid van deze 
bewoningsperiode hangt samen met de volledige erosie van 
de contemporaine oeverzone (die van de Unio-I-geul). Voor 
het oudste traject van SW2 speelt hetzelfde probleem.
Pas op de bewoning vanaf ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC) is 
wat meer greep te krijgen, dankzij de oudst gedateerde gra-
ven die rond die tijd aangelegd zijn, en vooral dankzij ma-
teriaal uit laag B. Dat zal in hoofdzaak gedeponeerd zijn 
tussen ca. 5250 en 5000 BP (ca. 4050-3800 cal BC). Daar-
mee vormt laag B het enige bekende grote vondstcomplex 
voor laat SW2. Tijdens SW2 was op P14 sprake van de aan-
wezigheid van een complete gemeenschap, met zowel vol-
wassenen als kinderen. De voedseleconomie was gebaseerd 
op jacht (met name op bever en edelhert), en op visserij en 
verzamelen, op veehouderij (rund en varken) en vermoede-
lijk ook op lokale akkerbouw – men beschikte in elk geval 
over graan. Er zijn indicaties voor een breed spectrum aan 
deels seizoensgebonden activiteiten, uitgevoerd in het 
voorjaar, de zomer en de herfst. Winteraanwezigheid is las-
tig aantoonbaar, maar niet uitgesloten. Mogelijk dateren de 
huisplattegronden van P14 (deels) reeds uit SW2. Zij wij-
zen op substantiële constructies. Vermoedelijk is de site 
vanaf ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC), in de loop van SW2, 
tot ver in de Pre-Drouwener TRB in gebruik geweest als 
permanente nederzetting. De vindplaats lijkt het hart ge-
vormd te hebben van een territorium dat zowel vanuit P14 
werd geëxploiteerd, als vanuit tijdelijke kampementen (sa-
tellieten). Die laatste lagen met name op naburige rivier-
duintjes en oeverwallen.
De aanwijzingen uit de Pre-Drouwener fase pleiten voor een 
voortzetting van hetgeen voor SW2 is geschetst, waarbij de 
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gedomesticeerde component (veehouderij en akkerbouw) 
belangrijker geworden lijkt te zijn. De jongste graven date-
ren uit vroeg Pre-Drouwen. Als de huizen niet al tijdens 
SW2 gebouwd waren, zullen zij uit de Pre-Drouwener fase 
dateren. Het is onduidelijk of in laat Pre-Drouwen aan de 
bewoning een voorlopig einde kwam, of dat deze zich on-
onderbroken voortzette tot in de Drouwener TRB (aange-
zien zekere TRB1-vondsten ontbreken).

Bewoning op P14 tijdens de Drouwener en Havelter TRB 
(hoofdstuk 21)
Ten tijde van de Drouwener en Havelter TRB bestond de 
omgeving van de zandrug van Schokland in hoofdzaak uit 
elzenbroekbos. Op P14 zijn geen natte sedimenten met ze-
kerheid aan die TRB-fasen te verbinden. Slechts een enkel 
graf en een mogelijke rituele depositie kunnen hiertoe be-
hoord hebben (zie fig. 21.3). Vondsten zijn relatief schaars; 
het betreft alleen aardewerk, naast enkele transversale pijl-
punten die ook ouder kunnen zijn. De interpretatie is van-
wege dit povere gegevensbestand lastig. Zou de zandrug 
van Schokland destijds permanent bewoond geweest zijn, 
dan moeten de sporen daarvan op P14 zo goed als geheel 
verdwenen zijn als gevolg van latere grondbewerking en 
erosie. Het is waarschijnlijker dat P14 destijds maar af en 
toe bezocht werd, in elk geval tijdens TRB3-4 en TRB7, op 
doorreis van het achterland naar de kust en vice versa, of in 
het kader van jachtexpedities. Dat P14 dan in tegenstelling 
tot eerdere perioden nauwelijks gebruikt is, zou terug te 
voeren kunnen zijn op ongunstige omgevingsfactoren, zo-
als de aanwezigheid van het omringende, uitgestrekte moe-
rasbos. Dat moet slecht toegankelijk geweest zijn en was 
bijvoorbeeld als weidegebied niet of nauwelijks geschikt.

Bewoning op P14 tijdens EGK en KB (hoofdstuk 22)
Tijdens EGK werd de directe omgeving van de vindplaats 
aanvankelijk nog gedomineerd door elzenbroekbos; later 
door slecht gedraineerde zeggenvegetaties. In de loop van 
EGK ontwikkelde zich een open landschap met redelijk ge-
draineerde zeggenvegetaties. Gedurende KB kreeg gaan-
deweg een gagelrijk berkenbroekbos de overhand. In het 
Laat-Neolithicum nam op P14 het terrein dat meestal 
droog stond, aanzienlijk af (vergelijk fig 22.4 en 22.5). Tot 
deze periode behoren een grafveld met bijbehorende palen 
en vuurkuilen, een akker, greppels, een oeverversteviging, 
enkele paalsporen, kleine ingravingen, staaksporen en sta-
ken, haarden met restanten van loopvlakken, een concen-
tratie kookstenen, grote (water)kuilen, hoefindrukken en 
mogelijk menselijke voetindrukken. De grondsporen be-
vinden zich zowel in het oosten als in het westen van het 
opgegraven terrein. De laatneolithische vondsten waren ver-
mengd met jonger en ouder materiaal. Er is vrij veel laat-
neolithisch aardewerk herkend. Verder zijn alleen enkele 
vuurstenen pijlpunten typologisch toewijsbaar aan deze pe-
riode. Andere, typologisch niet-dateerbare vondsten, zijn 
op grond van de stratigrafische context en de conserve-
ringstoestand zijn  aan het Laat-Neolithicum toegewezen: 
wat bewerkt hout, enkele artefacten van bot en gewei, zoog-
dierbot, weinig vogelbot, wat visbot en botanische resten 
(waaronder granen, verzamelde planten en houtskool).

P14 lijkt tijdens EGK1-3 slechts sporadisch bezocht ge-
weest te zijn. Vanaf EGK4 daarentegen zijn de aanwijzin-
gen voor menselijke aanwezigheid talrijk. Deze omslag lijkt 
het gevolg van landschappelijke veranderingen die de om-
geving opnieuw langdurig geschikt maakten voor perma-
nente bewoning. Die landschappelijke veranderingen han-
gen samen met de vorming van de Oude-Detritusgeul, 
waardoor het rivierdal van de Vecht na een periode van 
stagnatie weer goed gedraineerd werd.
Op P14 werd in EGK4 direct aan de oever een grafveldje 
aangelegd met hoofdzakelijk vlakgraven. Waarschijnlijk is 
toen ook een akker ontgonnen, die enkele eeuwen in ge-
bruik gebleven is. Helaas is het bot- en plantaardige mate-
riaal niet nader aan hetzij EGK, hetzij KB toe te wijzen, 
maar het ziet er naar uit dat men tijdens het Laat-Neoli-
thicum vooral leefde van de opbrengsten van akkerbouw en 
veehouderij – bot van huisdieren (rund, varken, schaap/geit) 
domineert over dat van wild (vooral bever, ook (edel)hert). 
De aanwijzingen voor visserij en jacht zijn schaarser. De wei-
nige indicaties voor verzamelen geven ongetwijfeld een zeer 
onvolledig beeld.
Het grafveld, dat tijdens Vroeg-KB gemarkeerd was met 
palen, werd in de loop van KB niet meer gebruikt, ook niet 
meer voor rituelen rond vuurkuilen. Voorts werd het akke-
ren op P14 opgegeven, waarschijnlijk als gevolg van het stij-
gen van de gemiddelde waterstand en vanwege overstro-
mingen. Een oeverversteviging en greppels zijn in verband 
te brengen met deze voortschrijdende vernatting. In de pe-
riodiek drooggevallen oeverzone werden haardjes aangelegd, 
en waarschijnlijk ook op de zandkop zelf. Dat gebeurde al 
toen de akker nog in gebruik was, maar ook daarna. Rond-
om die haardjes vonden allerlei buitenactiviteiten plaats. 
Enkele haardjes zijn ver westelijk aangetroffen. Zij wijzen 
op vergelijkbare activiteiten, maar dan in natte perioden, 
wanneer de oeverrand verder westelijk lag.
Het is aannemelijk dat het terrein op P14 gedurende Laat-
EGK en tijdens de gehele KB de periferie van een perma-
nente nederzetting vormde. De huizen en overige akkers 
lagen vermoedelijk verder westelijk op de zandrug van 
Schokland, op hoger terrein. Net als eerder zal de zandrug 
van Schokland het centrum geweest zijn van een territori-
um dat ook vanuit tijdelijk gebruikte satellietnederzettin-
gen werd geëxploiteerd.

Bewoning op P14 tijdens WKD (hoofdstuk 23)
Als gevolg van toegenomen getijdeninvloeden maakte het 
berkenbroekbos rond de zandrug van Schokland in WKD1 
en WKD2 plaats voor een rietrijke zeggenvegetatie. In de 
loop van WKD3 werd het riet dominerend. Aan het einde 
van WKD3 volgde een omslag naar zeggenvegetaties en 
broekbos. Het opgegraven terrein vormde gedurende de 
Vroege Bronstijd een dikwijls onder water staande oever-
zone (zie fig. 23.4 en 23.5). Aan WKD zijn palen, staken, 
stoofkuilen, resten van afgebrande vegetatie, haarden, loop-
vlakken, runderhoefindrukken en menselijke voetindruk-
ken toe te schrijven. De vondsten bestaan uit aardewerk, 
vuur- en natuursteen (dat nog op uitwerking wacht), arte-
facten van gewei en bot, overige zoogdierresten, nauwelijks 
vogelbot, relatief veel visresten, wat bewerkt hout, houts-
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kool en overige botanische resten van onder meer granen 
en verzamelde planten. De vondsten uit WKD1 en WKD2 
waren vermengd met ouder materiaal. Aan die vroege 
WKD-fasen is, afgezien van enkele grondsporen, alleen 
aardewerk te verbinden. WKD3-materiaal was wel strati-
grafisch te scheiden van oudere vondsten, zodat voor deze 
fase tevens betrouwbaar materiaal uit overige vondstcate-
gorieën voorhanden is.

Het bewoningsbeeld van de Vroege Bronstijd sluit naadloos 
aan op dat van Laat-KB, met aanwijzingen voor allerlei 
werkzaamheden rond haarden en stoofkuilen. Vermoede-
lijk was de hele oeverzone ooit bezaaid geweest met de res-
ten van zulke kortstondige activiteiten. De benodigde 
ruimte werd verkregen door de rietvegetatie af te branden. 
Hier werd ook vee gedrenkt. Het gaat om seizoensaanwe-
zigheid, voornamelijk in het zomerhalfjaar, in tijden met 
laag water. Vergelijkbare aanwijzingen zijn binnen het op-
gegraven terrein eveneens ver westelijk gevonden. Zij dui-
den op een zelfde soort gebruik, maar dan bij hogere water-
standen.
Het belang van de jacht (vooral op bever en edelhert) lijkt 
verder afgenomen te zijn, en dat van veehouderij (vooral 
rund, en verder varken en schaap/geit) gegroeid. Het vee 
liet men vermoedelijk in de omgeving van de zandrug van 
Schokland grazen op gronden die door riet af te branden 
geschikt gemaakt waren als weiden. Mogelijk speelde vis-
vangst in de Vroege Bronstijd een belangrijkere rol dan 
voorheen, maar deze indruk kan het gevolg zijn van betere 
conserveringsomstandigheden. Het aandeel van de verza-
melde component in de voedelvoorziening is zoals steeds 
moeilijk in te schatten. Men beschikte over graan.
Vermoedelijk lag in de Vroege Bronstijd ten westen van 
P14, op het hogere deel van de zandrug van Schokland, nog 
steeds een nederzetting, met huizen, akkers en graven, en 
was het exploitatiesysteem in essentie hetzelfde als in het 
Laat-Neolithicum. In de loop van WKD3 werden de ge-
bruiksmogelijkheden van het terrein op P14 steeds beperk-
ter door het stijgende gemiddelde waterpeil, het afnemen 
van fluctuaties hierin, en het ontstaan van een moerasbos. 
Aan het reguliere seizoensgebruik kwam in laat WKD3 ten 
slotte een einde.

Resten op P14 uit de Midden-Bronstijd en de IJzertijd (hoofd-
stuk 24)
Na de Vroege Bronstijd werd de omgeving van de zandrug 
een hoogveengebied te midden van uitgestrekte meren. De 
Vecht was als rivier niet meer herkenbaar. De aanwijzingen 
voor menselijke aanwezigheid op P14 zijn zeer schaars (zie 
fig. 24.3). Het gaat om een Larenpot, een toevalsvondst uit 
een watertje te midden van broekbos, en om resten van een 
pot uit de Vroege IJzertijd, aangetroffen in wat ooit een wa-
terloopje of poel op de vindplaats zelf was.
Het is goed mogelijk dat in de Midden-Bronstijd de veron-
derstelde nederzetting op de zandrug ten westen van P14 
nog enkele eeuwen heeft voortbestaan. Voorwaarde is dat 
deze locatie nog voldoende toegankelijk was, bijvoorbeeld 
via een waterloopje of een veenbrug. De zandrug van Schok-
land was destijds een van de laatste overgebleven hogere 

locaties. Deze zal daarom vermoedelijk niet zomaar zijn op-
gegeven. Het voor eerdere perioden veronderstelde systeem 
van een permanente nederzetting met seizoenskampemen-
ten zou in elk geval nog tot in HVS gehandhaafd kunnen 
zijn, gelet op HVS-aanwezigheid op Emmeloord-J97. Die 
vindplaats (een tijdelijke nederzetting die al sinds Pre-
Drouwen regelmatig bezocht werd) is beschouwd als een 
belangrijke satelliet van de bewoners van de zandrug van 
Schokland.

Bewoning op P14: de grote lijn (hoofdstuk 25)
Anders dan gebruikelijk in het holocene laagland, was de 
neolithische en bronstijdbewoning op P14 zeer langdurig. 
Daarbij verplaatste het zwaartepunt van de bewoning zich 
van oost naar west (zie fig. 25.1). Aanvankelijk, in SW1 en 
vroeg SW2, lag dat vermoedelijk op het uiterste puntje van 
de zandrug, oostelijk van het opgegraven terrein. Na west-
waartse verlegging van de Vechtgeul rond 4900 BP (3700 
cal BC), kwam het hoofdaccent binnen het opgegraven ter-
rein te liggen. Later verschoof het zwaartepunt als gevolg 
van de stijgende gemiddelde waterstand waarschijnlijk naar 
de hogere delen van de zandrug van Schokland, verder naar 
het westen. P14 ging toen deel uitmaken van de nederzet-
tingsperiferie. Voortschrijdende vernatting leidde in de 
loop van KB tot een afname van functies, totdat in laat 
WKD3 ook een einde kwam aan het tijdelijke gebruik van 
P14. De zandrug van Schokland is westelijk van P14 moge-
lijk bewoond gebleven tot in HVS of later.
P14 lijkt al sinds SW2 deel uitgemaakt te hebben van een 
permanente nederzetting (of de periferie ervan). Alleen 
voor de Drouwener en Havelter TRB en voor een groot 
deel van EGK pleiten de aanwijzingen eerder voor inciden-
teel, tijdelijk gebruik.

Als verklaring voor deze uitzonderlijk lange bewoning kan 
een combinatie van landschappelijke en culturele factoren 
worden aangevoerd.
– De vindplaats lag op een hoogte. Zulke locaties waren in 
de Noordoostpolder schaars, en werden in de loop der tijd 
steeds zeldzamer. Bovendien waren hier allerlei grondstof-
fen aanwezig, waaronder natuur- en vuursteen. De zand-
rug was voorts groot genoeg voor akkers en weiden.
– De vindplaats lag aan een rivier, waarmee drinkwater, 
visgronden en een gemakkelijke toegang tot de omgeving 
voorhanden waren. De vindplaats was vanaf de Vecht niet 
te missen.
– De toegankelijkheid bleef zeer goed dankzij geulverleg-
gingen, telkens naar de zandrug toe. Die geulverleggingen 
waren het gevolg van kustontwikkelingen. Onder invloed 
van getijdengeulen die de benedenloop van de Vecht vorm-
den, werd tot voorbij P14 het dichtslibben en verlanden van 
de rivier voor lange tijd verhinderd. Maar ook toen de rivier 
in de Bronstijd vervangen werd door een aaneenschakeling 
van meren, kan de toegankelijkheid van de zandrug van 
Schokland via water redelijk gebleven zijn.
– De bestaanseconomie, gebaseerd op een breed spectrum 
aan wilde en gedomesticeerde voedselbronnen, was door 
zijn gevarieerdheid een flexibel, robuust systeem. De ac-
centverschuiving richting agrarische component (vooral 
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veehouderij) verdroeg zich goed met de landschappelijke 
ontwikkelingen. Soms konden gebieden door de inzet van 
vuur geschikt gemaakt worden als weidegronden.
– De beschikbaarheid van weidegronden en hun bereik-
baarheid vanaf de zandrug kunnen eveneens zwaar meege-
wogen hebben. De perioden waarin sprake lijkt te zijn van 
afwezigheid van (permanente) bewoning zijn juist de tijden 
waarin de zandrug van Schokland omringd was door slecht 
toegankelijke vegetaties; uitgestrekte moerasbossen en slecht 
gedraineerde, zeer natte zeggenvegetaties.

Deel VI – Hoofdstukken 26-27

Landschap en vindplaatsen in de Noordoostpolder: inleiding 
(hoofdstuk 26)
In hoofdstuk 26 wordt ingegaan op de achtergronden van 
de tien kaarten (fig. 27.1-10), die gemaakt zijn om een in-
druk te geven van de landschapsontwikkeling in de Noord-
oostpolder. Vervolgens worden de verschillende landschap-
pelijke eenheden voorgesteld: de hoge en droge landschaps-
elementen (het dekzandgebied en de dekzandruggen, de 
rivierduinen, de zandruggen op keileem, de oeverwallen en 
een zandwal), het veenlandschap, en de ‘natte’ elementen 
(de rivieren, beken en meren). Zo is met behulp van be-
staande gegevens een globale reconstructie gemaakt van 
het bekensysteem in de polder. Voorts wordt betoogd dat 
het begin van de merenvorming te relateren is aan de vor-
ming van de Oude-Detritusgeul omstreeks het begin van 
EGK4, veel eerder dan rond het begin van de Vroege 
Bronstijd zoals voorheen aangenomen werd.
De archeologische vindplaatsen in de polder zijn onderver-
deeld naar site-typen (permanente nederzettingen, tijdelij-
ke nederzettingen, akkers, graven en rituele deposities) en 
geprojecteerd op de betreffende landschapskaarten.

De Noordoostpolder in het Neolithicum en de Bronstijd 
(hoofdstuk 27)
In hoofdstuk 27 wordt aan de hand van de tien landschaps-
kaarten een beeld geschetst van de landschappelijke ont-

wikkeling en de bewoningsgeschiedenis vanaf het begin van 
het Neolithicum tot het einde van de Bronstijd (fig. 27.1-
10). Het landschap in de polder veranderde van een door 
loofbos gedomineerd milieu in het Vroeg-Neolithicum, via 
een laagveenlandschap in het Midden- en Laat-Neolithi-
cum, in een meren- en hoogveengebied in de Bronstijd. P14 
is de meest prominente vindplaats op deze kaarten; telkens 
weer blijkt de bijzondere, strategische ligging ervan.

Het boek wordt besloten met enkele observaties en bespie-
gelingen over de menselijke reacties op het veranderende 
milieu. De landschappelijke omstandigheden bepaalden het 
bestaan in belangrijke mate. Dat speelde zich vooral aan 
het water af. Stijging van de waterstand betekende op de 
lange termijn verlies van lager gelegen vestigingslocaties. 
Maar strategisch gelegen nederzettingen, van groot belang 
voor het nederzettingssysteem, bleven zo lang in gebruik 
als de landschappelijke omstandigheden toelieten. Ingrij-
pende landschappelijke veranderingen, zoals het verlanden 
van rivierlopen en het ontstaan van grote meren, moeten 
tot ruimtelijke verschuivingen in het nederzettingspatroon 
hebben geleid, met mogelijk grote sociale gevolgen. Soms 
leidde te veel water tot het opgeven van een nederzetting, 
zoals uiteindelijk op Emmeloord-J97 het geval was. Soms 
betekende juist het wegvallen van water, zoals bij Urk-E4 
gebeurde, het einde van het gebruik van een locatie.
Het Noordoostpolderverhaal voor het Neolithicum en de 
Bronstijd is het verhaal van P14 in het groot. De bestaans-
economie die op jagen, vissen en verzamelen, en in toene-
mende mate op veehouderij en akkerbouw was gericht, ge-
koppeld aan een nederzettingssysteem bestaande uit een 
residentiële nederzetting en tijdelijke kampementen, was 
flexibel en robuust, en bij uitstek geschikt om uiteenlopen-
de milieu-omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. 
Soms zette men de omgeving naar de hand door de vegetatie 
af te branden, om zo meer geschikte weidegronden te ver-
krijgen. Men kon zich aanpassen aan veel verschillende 
landschappen met sterk verschillende vegetatietypen, maar 
uitgestrekte, moeilijk doordringbare, te natte moerassen lij-
ken permanente bewoning in de weg gestaan te hebben.
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SUMMARY

P14 is located on the Schokland sand ridge on top of boul-
der clay, lying underneath and perpendicular to the former 
island Schokland. This sand ridge was accessible by way of 
the most important river in the region, the Vecht. Lengthy 
habitation, the relatively good preservation and the pres-
ence of nearly all deposits characteristic of the Noordoost-
polder make P14 the key site for the entire region. Discov-
ered in 1957, a large part of the site was excavated between 
1982 and 1990 by the University of Amsterdam.

Structure of this book
Part I (chapters 1-2) provides a general introduction to 
P14, and discusses the significance of the site, the research 
history and the aims and structure of this book. The re-
search approach was one of zooming out: from the level of 
minutiae (pot sherds) to the local, regional and regularly 
also the supra-regional level.
To get a handle on the habitation history, first the chrono-
logical framework had to be reconstructed in detail, prima-
rily on the basis of ceramics (part II) and lithostratigraphy 
(part III). Subsequently, a number of feature categories 
and structures are dealt with in depth, in order to link these 
to habitation phases (part IV). The results from parts II-IV 
are used in part V to present a period-by-period overview 
of the long-term habitation history of P14. The habitation 
of and environmental developments in the Noordoostpol-
der are sketched in part VI.

Part II – Chapters 3-12

Part II deals with nearly 32.500 ceramic sherds from P14. 
The ceramic analysis, explained in chapter 3, centred on 
both typological and technological aspects. All cultures 
known from the Middle and Northern Netherlands up to 
and including the Middle Bronze Age are represented at 
P14, although not all of their phases have been attested (see 
fig. 12.1). Some cultures lacked an adequate typo-chrono-
logical framework. Creating or improving such frameworks 
constituted an important part of this study.

SW/Pre-Drouwen ceramics from trench 89-17: a chronostrati-
graphic subdivision (chapter 4)
It is usually impossible to distinguish Swifterbant (SW) 
sherds from those of Pre-Drouwen, the oldest phase of the 
West group of the Funnel Beaker culture (further TRB 
West group). Therefore, these ceramics could only be re-
ferred to as SW/Pre-Drouwen. This category comprised the 
vast majority of sherds recovered from P14.
Trench 89-17 in the riparian zone of the Vecht, with many 
tens of thousands of finds, was crucial to the understand-

This dissertation addresses the habitation history of the Noordoostpolder during the Neolithic and the 

Bronze Age. The site P14 serves as a pars pro toto.

ing of SW and Pre-Drouwen. By means of an analysis of 
ceramic traits, particularly temper characteristics, and by 
recording sherd numbers and weight per collection unit, a 
chronostratigraphic subdivision was constructed (layers A-
E, see figs. 4.3-4.6). Finds from each overlying layer are 
generally younger than those from the underlying layer 
(with the probable exception of finds from layer E). How-
ever, most individual finds within these layers might be 
dated too early or too late, due to trampling, displacement 
or as a result of the excavation method employed (see fig. 
4.7). This implies that only a rough impression of the typo-
chronological trends can be achieved. Layers A-E have 
been roughly dated on the basis of ceramic typology and 
technology, and by 14C-dates of organic residue on sherds 
(see fig. 4.8 and table 4.1). 14C-dates are possibly affected 
by the reservoir effect though.
Going by 14C-dates (including dates from elsewhere at P14), 
it is likely that P14 was frequently visited from the start of 
SW (ca. 6000 BP; ca. 4900 cal BC) onwards. The site ap-
pears to have been permanently inhabited from ca. 5400 
BP (ca. 4300 cal BC) until (just prior to?) the end of Pre-
Drouwen (around 4650 BP; ca. 3400 cal BC).

SW/Pre-Drouwen ceramics from trench 89-17 (section 5.1)
The SW/Pre-Drouwen ceramics from layers A-E exhibit 
chronological trends of which only the most significant are 
mentioned here.
The high degree of fragmentation precludes extensive con-
clusions being drawn about the morphological development 
within these predominantly S-shaped ceramics. There is 
however a clear shift in base-type. Knob-type bases only 
occur in layer A, alongside round bases. Flat bases are ab-
sent here. From layer B onwards, round bases are gradually 
replaced by flat bases. P14 supports the notion that most 
biconical vessels and vessels with a cylindrical neck are 
relatively young.
Some shifts are apparent in the preferred location of deco-
rations too (in general a simple horizontal motif). Decora-
tion on the interior of the rim is a quite rare and relatively 
early phenomenon (in layers A and B). Decoration on the 
rim occurs much more frequently, but diminishes over time. 
Decoration below the rim/on the neck is already common 
in the lower layers and from layer C onwards, surpasses 
decoration on the rim. Decoration on the shoulder/at the 
point of greatest body diameter is relatively rare. Few ves-
sels were all-over decorated, mainly from layer B.
Among the technological traits, clear shifts are found in 
temper preference. Initially, organic temper increases rela-
tive to mineral temper. Organic temper (often mixed with 
mineral temper) predominates in layer B, but subsequently 
decreases. Mineral temper predominates in layers D and E. 
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Another trend can be seen in vessel construction. Over 
time, so-called H-joints are by and large replaced by N/Z-
joints.
Changes over time in surface finishing techniques, firing 
(colour) and function (occurrence of residue) do not reflect 
real cultural trends, but can be linked to post-depositional 
conditions. These relate to trampling (degree of fragmenta-
tion), humic content and preservation conditions in the var-
ious layers.

SW/Pre-Drouwen ceramics elsewhere at P14 and selective 
degradation (sections 5.2-3)
Elsewhere at P14, on elevated terrain where lithostrati-
graphic support is absent, abundant numbers of SW/Pre-
Drouwen ceramics were found too. Some typologically 
older traits, such as the knob-type bases, are absent here, 
while typologically younger elements appear more fre-
quently. Furthermore, compared to trench 89-17, fewer 
sherds contain organic temper, also suggesting the pre-
dominance of younger finds. This however does not tally 
with the fact that the H-joints, an early characteristic, are 
far more frequent on the top of the sand ridge. Within this 
category, organic temper is rare. These differences are 
probably the result of selective degradation. The finds in 
trench 89-17 were soon covered by a thick layer of sedi-
ments, while those on the crest remained exposed at or just 
below the surface for many centuries, suffering the effects 
of ground frost to a much greater extent. Organically-tem-
pered sherds are much more prone to disintegration 
through freezing than those with mineral temper. The 
finds on the top of the ridge therefore do not constitute a 
representative range of SW pottery at P14. On the crest, the 
ceramics belonging to the SW period during which organi-
cally-tempered pottery dominated (SW2) have largely dis-
appeared from the archaeological record. This problem 
pertains not only to P14, but also to other SW sites that 
were not, or only after a long period of time, covered by 
peat or clay.

Pre-Drouwen TRB ceramics at P14 and the SW-TRB 
relationship (sections 5.4-5)
A small minority of the SW/Pre-Drouwen ceramics can 
be attributed with certainty (or great probability) to Pre-
Drouwen, on the basis of typology, lithostratigraphy or 
14C-dates. Sherds of at least 30 vessels have been identified, 
with cord decoration (cord arches, zigzag motifs, neck and 
belly fringes) grooves and stab and drag lines (again neck 
and belly fringes), collared flasks with relatively large collar 
and rim diameters, baking plates with fingertip impres-
sions, and baking plates or flat dishes with raised edges. From 
layer C onwards, Pre-Drouwen sherds are a regular occur-
rence alongside ceramics in the SW tradition. They exhibit 
N/Z-joints and are in the main tempered with granite. Orga-
nic temper and other temper materials occur sporadically. 
Pre-Drouwen pottery is technologically similar to that of 
the SW tradition. Morphologically it is also indistinguish-
able from SW (except collared flasks and baking plates). Its 
decoration techniques, other than cord impressions, al-
ready occur in SW. The motifs are, if not identical, plausi-

bly derived from SW. The 14C-dates of the Pre-Drouwen 
ceramics demonstrate contemporaneity with SW-type pot-
tery.

The many similarities with SW support the argument that 
Pre-Drouwen has its roots in this autochthonous tradition, 
whereas no convincing case can be made for an external 
development. Moreover, cord arches are absent outside the 
SW distribution area. This justifies the ascription of the 
majority of the finds from layers C-E to Pre-Drouwen 
TRB, including pottery in SW style, for instance sherds 
with various types of impressions below the rim.
The TRB West group therefore is rooted in SW by way of 
Pre-Drouwen. Pre-Drouwen TRB can broadly be dated 
between ca. 5100 and 4650 BP; ca. 3900-3400 cal BC.

Contrary to general belief, the TRB West group did not 
arise under the influence of the TRB North group (the lat-
ter being equally unthinkable without impulses from late 
SW2, see further down). There were contacts between the 
two TRB groups however. For instance, the importance of 
TRB North group impulses for the development of the Drou-
wen phase (TRB1) is widely acknowledged, and rightly so. 
Not only are typological and technological elements of the 
SW pottery tradition easily recognizable in Pre-Drouwen, 
they seem to persist into the younger phases of the TRB 
West group. Examples are the deep round impressions be-
low the rim, knobs on the shoulder, biconical vessels, joint 
reversal, and the incidental occurrence of organic temper. 
Pre-Drouwen elements such as cord impressions, collared 
flasks, baking plates and funnel beakers also still feature in 
younger TRB times.

SW phasing (sections 5.6-7)
Accepting Pre-Drouwen as the earliest TRB West group 
phase entails adjustment of the SW phasing. Therefore, a 
division into SW1 (ca. 6000-5600/5500 BP; ca. 4900-4400 
cal BC) and SW2 (ca. 5600/5500-5100 BP; ca. 4400-3900 
cal BC) is proposed, Pre-Drouwen TRB replacing what was 
formerly known as Late SW (or SW3 or SW4).
Hoge Vaart is the SW1 type-site for the IJssel/Vecht/Eem 
group, to which P14 belongs. Characteristics are mineral 
temper; predominantly H-joints; round, tapering and 
(barely pronounced) knob-type bases; S-shaped profiles, 
occasionally biconical, incidental knobs; largely undeco-
rated except impressions on the rim. SW2 can probably be 
subdivided. The type-site for early/advanced SW2 is Swift-
erbant-S3 (mostly organic temper, though admixture with 
mineral temper occurs; round, tapering and knob-type 
bases; mainly S-shaped profiles, incidental lugs and knobs; 
decoration mainly on neck/shoulder and on the interior of 
the rim, also on the rim itself, occasionally below the rim, 
and all-over decoration). Its layer B makes P14 the type-
site for late SW2 (mostly organic temper mixed with min-
eral temper; round, tapering and flat bases; mainly S-
shaped profiles, incidental lugs and knobs; decoration 
mainly on and below the rim, incidentally on the interior of 
the rim, also occurring on the shoulder/at the point of the 
greatest body diameter, and all-over decoration).
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SW/Pre-Drouwen and neighbouring contemporaneous culture 
groups (section 6.1)
Differences between SW and Ertebølle, such as the lack of 
lamps in SW, were never ignored. Nevertheless, SW has 
long been regarded, incorrectly, as a Dutch variety of Erte-
bølle, mainly due to its knob-type bases. There are in fact 
significant technological and typological differences. Erte-
bølle ceramics have thicker walls, display a type of joint 
that does not occur in SW, their wall surfaces are not pol-
ished, and the greatest body diameter is found lower down, 
lending the Ertebølle vessels an entirely distinct appear-
ance. Except for knob-type bases (the knobs of which are 
not attached in the form of appliqués in contrast to SW 
practises) there are no convincing morphological common-
alities. Lugs and knobs are absent and decoration is much 
more scarce, exhibiting different motifs and different pref-
erences for location on the vessel.
There are also differences with the ceramics of the cultural 
sequence in the neighbouring south-eastern region (Rhine-
land and surroundings): Grossgartach, Planig-Friedberg, 
Rössen, Bischheim and Michelsberg, united under the 
heading ‘Danubian tradition’. Often, a simpler construction 
technique (H-joints) was used for SW ceramics. They dis-
play a much more limited range of forms. Knob-type bases 
do feature, whereas they are absent in the Danubian tradi-
tion. SW pots are less decorated and in general have a much 
cruder appearance. They did not serve as grave goods. And 
yet, there are also convincing commonalities in technologi-
cal and typological respects. These can be found in par-
ticular among the mostly undecorated settlement ceramics 
of the Danubian tradition (see fig. 6.1), that has been 
somewhat overshadowed in the literature by the fine, richly 
decorated ware from graves. The similarities between those 
settlement ceramics (chiefly storage vessels, Kugelbecher 
and dishes) and SW pottery are remarkable, both in form 
as well as in wall thickness and techniques for roughening 
the exterior. Knobs and lugs, frequently applied in the 
Danubian tradition, occur in SW as well. Technological 
similarities include the joint reversal around the shoulder 
zone and the highly specific manner in which knobs were 
attached to the vessel wall. There are further parallels in 
location, techniques and motifs of decoration.
Apparently, the Danubian tradition served as a significant 
source of inspiration for the SW communities. Nonethe-
less, SW pottery maintained its own distinct character, 
demonstrating its own preferences, based on choices made 
within its own cultural context. SW ceramics are charac-
terized not only by receptiveness to new elements from the 
south-east but also by a degree of conservatism. Fresh sty-
listic impulses, from both within and outside, resulted in 
additions to the morphological and decorating repertoire, 
but many older traits were retained for a considerable pe-
riod. These include decorative elements drawn from the 
Danubian tradition that had long since gone out of style in 
their region of origin.

The development of TRB from SW (section 6.2)
It has already been argued above that Pre-Drouwen is root-
ed in SW. The ceramics are an important argument for 

this, but for instance the ritual depositions and collective 
burials of the TRB West group can also be traced back to 
SW traditions. The transformation from SW into TRB West 
group occurred very gradually.
P14 has a fine counterpart in the ceramic complex of the 
site Hüde I, extensively published by Kampffmeyer (1991). 
The SW component at this site, located along lake Düm-
mer in Lower Saxony, is much greater still than Kampff-
meyer recognized. He attributed his oldest habitation phase 
mainly to SW. Bearing P14 in mind, the overwhelming ma-
jority of the Hüde I ceramics can be assigned to SW/Pre-
Drouwen, even those that Kampffmeyer attributed to Hü-
de’s younger habitation phases. This applies for instance to 
the supposed Ertebølle and Rössen pottery and to the ware 
regarded as a late local Bischheim development. Addition-
ally, there are many Bischheim imports at Hüde, which can 
be explained by the proximity to Bischheim settlements.

Kampffmeyer’s postulations about the transition to TRB 
were partly influenced by Schwabedissen’s developmental 
model. Schwabedissen (1979b) surmised the existence of 
the Dümmer group, a Bischheim group that endured local-
ly at Hüde I and elsewhere in northwest Germany, which, 
influenced by and in tandem with Michelsberg, must have 
initiated the emergence of the TRB pottery style. Supposed-
ly this could be inferred from early TRB elements (various 
types of impressions below the rim, including cord impres-
sions, and occasionally on the interior of the rim) present 
within this Dümmer group.
According to Kampffmeyer, the development into TRB at 
Hüde I and in Lower Saxony went through various phases: a 
formative/earliest TRB phase (including Bischheim vari-
ants, a subset of Schwabedissen’s Dümmer group), a TRB 
phase A/B and a TRB phase C (cf. Becker 1948). The latter 
phases would represent, as the terminology indicates, a devel-
opment more or less parallel to the early TRB North group. 
Kampffmeyer’s developmental sequence is not under-
pinned stratigraphically and is by his own admission hypo-
thetical. Furthermore, his assignments of ceramics to his 
phases are regularly contradictory.
According to Kampffmeyer, Michelsberg played a minor 
role at Hüde I. For that reason, Michelsberg did not feature 
in his TRB developmental model. Nevertheless, the Hüde 
ceramics exhibit traits that can be traced back to Michels-
berg influences (surface roughening, marked shoulder/neck 
transition, rim diameters that exceed the greatest body dia-
meter, preference for decoration below the rim, ‘Arkaden-
ränder/Tupfenleisten’, lugged flasks, ‘Ösenkranzflaschen’ 
and also baking plates). Thus Schwabedissen’s ideas of Mi-
chelsberg impulses driving the development to TRB, rec-
ognizable not only at Hüde I, but also elsewhere in north-
west Germany, are quite plausible. Schwabedissen (1979c, 
172) noted almost prophetically that in Northern Germany 
a still largely unknown culture group must have been pres-
ent which had contributed heavily to the neolithisation of 
the North. This culture group must be SW, insufficiently 
known at the time. Many of Hüde’s ceramic traits (those 
displaying TRB- and Michelsberg-like elements) that were 
linked by Schwabedissen to the Dümmer group, and by 
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Kampffmeyer to either his formative phase (with Bischheim 
variants) or his earliest TRB phase (including TRB A/B), 
are equally known from P14, more precisely from late SW2 
context (layer B). Other traits (including cord arches like at 
P14) can be linked to Pre-Drouwen. Thus the same devel-
opment from SW to TRB West group can be surmised for 
Hüde I as for P14. Neither site however allows the lengthy 
Pre-Drouwen period to be subdivided into recognizable 
stages. Besides Pre-Drouwen decoration types and vessel 
shapes that also occur at P14, Hüde I has yielded addition-
al characteristics. These include sherds exhibiting ‘Wickel-
schnur’ impressions, funnel beakers featuring knobs on the 
shoulder, ‘Ösenkranzflaschen’ and possibly lugged beakers, 
lugged flasks with four vertical lugs at the location of the 
greatest body diameter and amphorae/jars of the Klenzau/
Hüde I type. Future discoveries will have to determine 
whether these additions typify only the eastern part of the 
Pre-Drouwen distribution area, west of the river Elbe.

The TRB West group is the only TRB group whose ceram-
ic tradition has local origins. The cradle of the TRB cul-
ture must therefore lie in the former SW region. Late SW2 
ceramics not only lay the foundations for those of Pre-
Drouwen (Pre-Drouwen in turn being the inspirational 
source for the pottery of the Vlaardingen culture). Late SW2 
pottery, uniting elements of Bischheim and Michelsberg 
among others, and featuring both round and flat bases, 
also presents itself as the only direct source of inspiration 
for the ceramics of the various early TRB North groups. 
SW served as a conduit for all kinds of Neolithic attributes 
to the former Ertebølle region. Via the Ertebølle region, 
these new impulses reached the late Janisławice culture in 
Poland, which gave rise to the TRB East group.
Figure 6.2 summarizes the relationships between the Da-
nubian tradition, SW and TRB.

Drouwen and Havelte TRB ceramics at P14 (chapter 7)
P14 yielded sherds belonging to some 70 vessels which 
could be typologically linked to the Drouwen and Havelte 
phases of TRB (TRB1-7). These are mainly sherds of fun-
nel beakers, but also of baking plates, collared flasks, bowls, 
necked bowls, a pail, a tureen, a funnel beaker cup and pos-
sibly other types as well. Many funnel beakers and several 
baking plates and collared flasks can however be assigned 
not only to Drouwen or Havelte, but also to Pre-Drouwen 
on typological and lithostratigraphic grounds. For this cat-
egory, distinctions between a suspected Pre-Drouwen con-
tingent and the younger TRB were drawn mainly on tech-
nological but occasionally on typological grounds as well.
The pottery demonstrates that P14 was inhabited/visited 
during TRB3-4 and TRB7. A presence during TRB1-2 
and TRB5-6 is possible, but cannot be established typo-
logically.

SGC ceramics at P14 (chapter 8)
P14’s pottery of the Single Grave culture (SGC) consists of 
sherds belonging to at least 80 beakers. The fine ware con-
sists of protruding foot beakers (PFB) and all-over orna-
mented (AOO) types; the latter mainly comprising all-over 

corded (AOC) beakers. The less frequently recognized 
coarse ware consists of beaker pots with short wave mould-
ing, beaker pots with fingertip impressions and SGC bea-
ker pots. The latter can be subdivided into PFB and AOO 
beaker pots in accordance with the fine ware typology. It is 
unclear to which of the regional SGC groups proposed by 
Van Ginkel & Hogestijn (1997) P14 and the Noordoostpol-
der should be assigned.
On typological grounds, it cannot be ruled out that P14 
was visited during SGC1-3, while presence during SGC4 is 
certain.

BB ceramics at P14 (chapter 9)
The existence of a Middle-Netherlands and a Northeast-
Netherlands Bell Beaker (BB) group is endorsed, but the 
ceramic developments among both regional groups appear 
to correspond to each other to a much greater degree than 
Lanting (2007/08) supposed. The existing typologies for 
bell beakers are difficult to apply to a heavily fragmented 
find assemblage like that of P14. In this study, practical 
reasons dictated that a distinction be made between Early 
BB (comprising maritime and epi-maritime beaker types) 
and Late BB (comprising Veluvian and other late bell bea-
ker types). That leaves a remainder category, comprising 
BB fine ware sherds that cannot be attributed with certain-
ty to either Early or Late BB, as well as sherds belonging to 
bell beaker type 2Ic. P14’s BB ceramics include sherds be-
longing to at least 200 bell beakers and over 100 pot bea-
kers (the beaker pots of the BB).
Partly based on the old idea that the beaker pots of the bea-
ker cultures are simply enlarged beakers, exhibiting the 
same typological developments as the fine ware, a develop-
mental sequence can be constructed for the BB coarse ware 
(and other beaker pots; see table 9.3). This applies to both 
the Middle-Netherlands and the Northeast-Netherlands 
bell beaker group. The sequence runs from (presumed) zone 
pot beakers, via curved-tripartite pot beakers, and succes-
sively (and partly overlapping) neck pot beakers, belted pot 
beakers, and trumpet pot beakers to pot beaker derivatives 
– the latter still occurred in the earliest BWB phase and 
were later replaced by uniformly decorated BWB beaker 
pots.
For all that, due to fragmentation P14’s pot beakers can sel-
dom be attributed to a specific pot beaker type with any 
degree of confidence.
From a technological point of view (temper and wall thick-
ness) the early bell beakers of P14 correspond well with the 
SGC beakers, and the pot beakers with the preceding SGC 
coarse ware. Late bell beakers tend to be somewhat more 
coarsely tempered than early bell beakers.
The lithostratigraphy of P14 offers some footholds for bell 
beaker and pot beaker chronology, not contradicting the 
generally accepted ceramic sequence.
At P14, traits are present that are associated with the Mid-
dle-Netherlands bell beaker group as well as with the 
Northeast-Netherlands group, albeit more rarely. Clear-
cut assignation to either one of the two groups is not really 
possible. The site offers an exceptionally broad range of 
early and late bell beaker and pot beaker types. There are 
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no typological hiatuses. For this reason, continuous (per-
manent) presence at the site is surmised.

BWB ceramics at P14 (chapter 10)
A more detailed phasing with associated sites and crite-
ria has been proposed for the Barbed Wire Beaker culture 
(BWB; see section 10.11 for proposed dates for the BWB 
phases). This phasing based on the ceramics can largely 
be supported stratigraphically at P14 (see fig. 10.4). Only 
about a dozen beakers, all with barbed-wire decoration, can 
be assigned with certainty to BWB1, although a number of 
bell beakers and pot beakers or pot beaker derivatives are 
likely contemporaneous. P14’s BWB1 beakers, recovered 
from different soil layers, seem to allow a differentiation 
into early and late BWB1. Technological characteristics ap-
pear to support this.
BWB2 is likewise represented by some barbed-wire deco-
rated specimens. For this phase too, there are a number of 
potential examples of contemporaneous undecorated and 
alternatively decorated coarse ware (pot beaker derivatives 
and uniformly decorated BWB beaker pots).
In contrast to its earlier BWB phases, P14’s BWB3 phase 
represents a more or less sealed off find complex with the 
remnants of about 80 vessels. The ceramic finds offer a 
rather complete picture of the BWB3 inventory. This largest 
BWB3 assemblage uncovered thus far can be further subdi-
vided on the basis of stratigraphic differentiation, providing 
some insight into pottery trends within BWB3.

The ceramics at P14 demonstrate a development, from 
BWB1 onwards, towards plainer and coarser pottery (a 
trend found elsewhere too). This is manifested in the deco-
ration (increasing sloppiness in execution, impressions 
with increasingly loose-wound cord stamps, and impres-
sions wider apart from each other; simplification of motifs; 
simplification in decorating techniques, towards mainly 
barbed-wire impressions and, characteristic of BWB3, 
cord decoration on the rim and on the interior of the rim). 
The tendency towards coarseness is also displayed in tech-
nological aspects (more and coarser temper and thicker-
walled). Probably grooves and zigzag decoration were 
abandoned during the course of BWB3, and perforations 
below the rim were replaced by deep round impressions be-
low the rim, often accompanied by ‘Lochbuckel’ on the in-
terior. There does not yet appear to be a shift towards a 
greater share of undecorated ceramics in BWB3.

There are significant regional differences within the Dutch 
BWB distribution area, not so much in the ceramic typo-
logy, but in the timing of the transition from BWB (Early 
Bronze Age) to Hilversum culture (HVS; Middle Bronze 
Age). In the dune area, in the south and in the riverine area 
this transition took place in early BWB3. In the Noordoost-
polder and north of the great rivers up to Overijssel this did 
not occur until the end of this probably lengthy phase. It is 
a well-known fact that in the northeast of the country only 
the youngest HVS ceramics (Drakenstein- and Laren-like 
types) occur. Only in that region is a largely undecorated 
phase, BWB4, suspected to have existed, Gasteren being 

the type-site. BWB4 may have lasted about a century and a 
half but this supposition requires further research.

HVS and later prehistoric ceramics at P14 (chapter 11)
A Laren pot was found north of the sand ridge on P14. The 
site itself yielded fragments of a vessel dating to the Early 
Iron Age. These are the youngest prehistoric ceramics re-
covered from P14.

Chapter 12 (fig. 12.1 and table 12.1) provides a summariz-
ing typo-chronological overview of the ceramics of P14.

Part III (chapters 13-14)

Part III delves into aspects of landscape and the lithostrati-
graphy at and around P14.

Landscape features (chapter 13)
The site, established at the eastern tip of the Schokland 
sand ridge, has been preserved relatively well thanks to its 
protected setting sheltered by the later island of Schokland 
in the Zuiderzee (see figs. 13.1-2). However, especially the 
crest has been affected by recent agricultural activities. 
Erosion took place in the past as well, in particular in the 
riparian zone. The most significant erosive force was the 
Vecht, the river that flowed directly adjacent to the site, re-
peatedly carving itself a new channel (see table 13.1 and 
fig. 13.3). The Unio II channel for instance nearly com-
pletely wiped out the earlier riparian zone. In turn, the 
Unio II riverbed and the associated riparian zone disap-
peared almost entirely upon the formation of the Oude De-
tritus channel. The riparian zone of the latter was largely 
eroded by the formation of the Cardium channel. These 
channel migrations and incisions were closely related with 
coastal developments in North-Holland (see fig. 13.4).

Stratigraphy (chapter 14)
Insight into the nature of the soil layers of P14, their rela-
tionships and chronology was necessary to further unravel 
the habitation history and to be able to connect features 
and environmental analyses to a specific period. The stra-
tigraphy is quite complicated (see appendix I). In order to 
identify, interpret and date the soil layers, data from the 
literature about layers occurring elsewhere in the polder 
were used as well, together with the regional groundwater 
curve (see fig. 14.1), stratigraphic observations and 14C-dat-
ed features and artefacts. On the basis of the principles of 
‘vessel peak’ and ‘culture peak’, the ceramic content of the 
horizons yields important dating footholds (see table 14.1). 
The discerned layers have been represented in detail. They 
could often be correlated with developments elsewhere in 
the Noordoostpolder and in the North-Holland coastal 
area. Depending on the available data the layers have been 
dated with a greater or lesser degree of precision.
Fig. 14.5 provides a spatial overview of the stratigraphy. 
The essence of the lithostratigraphy has been summarized 
in table 14.3 and fig. 14.8. Fig. 14.9 provides the relevant 
14C-dates and the link to archaeological periods.
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The stratigraphy at and around P14 has been largely de-
termined by a continuous process of (re)sedimentation of 
detritic gyttja and, incidentally, clay. This process was in-
terrupted periodically by at times severe erosion. As the 
average water level of the river rose, sediments were de-
posited ever higher on the sand ridge and even the higher 
parts began to suffer from the effects of erosion. At some 
stage during the Bronze Age the Vecht assumed a more 
eastern course through a series of shallow lakes, allowing 
the channel adjacent to P14 to silt up. The P14 terrain was 
steadily overgrown by alder carr, rendering it barely acces-
sible, if at all.
The consequences of the complex history of sedimentation 
and erosion varied for each individual archaeological peri-
od at P14. Naturally, the various erosional episodes have 
had a negative impact on the archaeological record at the 
site. But the sediments in turn sometimes provided hori-
zons, separating features and finds from different periods. 
Besides, some soil layers present along the flanks and in the 
riparian zone harboured find assemblages almost unaffect-
ed by contamination.

Part IV (chapters 15-18)

Part IV centres on the most important feature categories 
and structures. These are described in great detail and dis-
cussed in order to link them to distinct habitation periods. 
The features that are not discussed in this section are rela-
tively easy to assign to a period on the basis of stratigraphy 
or other considerations.

Graves and associated soil features (chapter 15)
P14 has yielded certain and potential graves, a number of 
associated posts and fire-pits, a few potential grave gifts, 
and finally some scattered human skeletal remains. They 
have been assigned to different periods on the basis of 14C-
dating of tooth enamel, wood and charcoal, and on the 
basis of burial position, burial gifts, cross-cutting, state of 
preservation of skeletons, presence or absence of wood and 
stratigraphy within the burial pits, and the degree of visibil-
ity of the grave pits (see tables 15.1-2, and figs. 15.45-47).
The SW/Pre-Drouwen component comprises badly or bare-
ly preserved remains of adults (probably both male and fe-
male) and children. They come from single graves, one or 
more multiple burials (including a collective burial with at 
least six individuals), and one or more skull burials. Grave 
goods seem to be absent, with the possible exception of a 
head dress (strictly speaking not a grave good), a piece of 
antler and flowers. The potential graves, at best marked by 
vague soil discolourations (remains of body silhouettes?), 
also belong to SW/Pre-Drouwen. The majority of these 
certain and potential graves were located in a little burial 
ground in the eastern part of the site. A possible double 
grave was found some 50 metres further west. A moder-
ately preserved, disturbed, flexed burial without grave goods 
can be assigned to the Drouwen or perhaps Havelte TRB.
Some moderately preserved skeletons of men and a woman 
in flat graves as well as a ring ditch with a central pit, pre-

sumably the remnants of a burial mound, can be attributed 
to the Late Neolithic, at least to late SGC. This small buri-
al ground cross-cuts the earlier cemetery.
The Late Neolithic grave goods consist of a 1d type beaker, 
flint artefacts and a yew club. A pseudo-Grand-Pressigny 
dagger may represent a grave good that was washed out of 
the burial mound. The presence of (poorly preserved) 
wooden structures within these graves is quite exceptional. 
These point to the existence of little burial chambers with 
a variety of floor and wall linings and covers. For parts of 
these constructions incidental use was made of sticks, but 
for the most part, bark and wicker-work were used.
The Late Neolithic cemetery alongside the river (and par-
ticularly the burial mound) appears to have been demarcat-
ed by a number of posts, one of which was extremely sturdy. 
Two fire-pits belong to this burial ground. Such fire-pits are 
a recurrent phenomenon near graves, and probably much 
less scarce than thought previously. They date from (late) 
SGC onwards, and at least until early BWB. They had cer-
tainly disappeared by the Middle Bronze Age. Fire-pits did 
not necessarily play a role in the burial ritual of any specific 
deceased person. It does appear however that proximity to 
graves of the ancestors was a prerequisite.

Postholes and house plans (chapter 16)
The postholes of P14 are assigned to habitation periods on 
the basis of depth, degree of visibility, presence or absence 
of layering and non-carbonized wood, ceramic content and 
cross-cutting. The overwhelming majority belongs to the 
SW/Pre-Drouwen period, and narrowing it down, most 
likely to Pre-Drouwen, considering the temper characteris-
tics of the ceramics (predominantly granite temper). This 
outcome may be skewed however, as a result of selective 
degradation. A SW2 date for a number of postholes remains 
a possibility. In the swarm of postholes on the crest two 
plans have been recognized of southwest-northeast orient-
ed, two-aisled houses, 12-13 m long and 5.5-7 m wide, with 
a rectangular or trapezoidal floor plan, lightly convex or 
straight walls and a division in front and rear quarters. Two 
other plans of the same type can be discerned with some 
difficulty, but they are less certain. P14’s plans resemble to 
some extent houses of the Danubian tradition.

Neolithic arable field (chapter 17)
A large part (0.25-0.5 ha) of the crest of the sand ridge at 
P14 was covered by an agricultural layer, originally 15 cm 
and in places up to 20 cm thick. Thousands of ard marks 
showed up at its base. These can be brought back to five 
patterns and at least 14 different phases. On the grounds of 
ceramic content, cross-cutting, depth of the ard marks in 
relation to the surrounding sediments and to the regional 
ground water curve, and the estimated date of the overlying 
layer, the duration of use of the arable field can be estimat-
ed. It probably dates from late SGC until into late BB (be-
tween ca. 4050 and 3750 BP; ca. 2550-2200 cal BC).

Ditches (chapter 18)
The western ditch system, to the west of the mentioned ar-
able field, consisted of about a dozen parallel ditches, but 
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they are not all coeval. A successor was found at the same 
locality. The eastern system, on the northern edge of the 
arable field, consisted of only two parallel ditches. This 
eastern system may have flanked a little path that ran from 
the riverbank westwards. It might have linked up with the 
western system, presumably a drainage system in a ford-
like depression, leading to the higher parts of the Schok-
land sand ridge. Both ditch systems can be assigned to BB, 
based on cross-cutting, stratigraphy and height among oth-
er things. They were covered over around 3750 BP (ca. 2200 
cal BC) by run-off sand. The western system was then re-
paired, and used during Late BB and possibly into BWB 
times (at the very latest until ca. 3450 BP; ca. 1750 cal BC).

Part V (chapters 19-25)

In part V the habitation history of P14 is presented per pe-
riod. The approach is described in chapter 19. Below only 
the main aspects of each period are mentioned.

Habitation of P14 during SW and Pre-Drouwen (chapter 20)
During SW/Pre-Drouwen, the sand ridge at P14 was an 
elevated, dry location in what was initially a wooded area, 
although sedge vegetation gradually began to play a more 
important role. Graves and potential graves, a ritual depo-
sition in the form of a complete lugged beaker, pits, post-
holes that can partly be assigned to house plans and cattle 
hoof prints have been discovered. These features were lo-
cated almost without exception in the central and eastern 
part of the excavated area (see fig. 20.4). Furthermore, tens 
of thousands of finds belong to this period. These include 
ceramics, flint, stone, bone and antler artefacts, remains 
of wild and domesticated mammals, and (though less than 
expected) remains of fish and birds, and additionally plant 
remains, including collected plants and cereals. The recon-
structed chronostratigraphy of trench 89-17 (see chapter 
4) provides some insight into the broad diachronic trends; 
not just in the ceramics, but also within the other find cat-
egories and the subsistence economy. Outside trench 89-
17 the SW1, SW2 and Pre-Drouwen material at P14 was 
found intermixed, containing some younger finds as well, 
and for that reason not or only rarely assignable to any par-
ticular phase.
On the basis of 14C-dates and typological indications (par-
ticularly material from layer A) it is plausible that P14 was 
visited regularly right from the start of SW1. This was 
probably a continuation of the Mesolithic tradition. How-
ever, hardly any specific finds and not a single feature can 
be linked to this earliest SW phase with confidence. There-
fore, no firm conclusions can be drawn about frequency, 
duration and nature of the habitation, the spectrum of ac-
tivities and the means of subsistence. Evidence for the pres-
ence of cereals and domesticated animals is absent (and 
based on findings elsewhere not to be expected). The elu-
siveness of this habitation period, as well as the oldest phase 
of SW2, derives in part from the total erosion of the con-
temporaneous riparian zone (that of the Unio I channel).

The picture of the habitation from ca. 5400 BP (ca. 4300 
cal BC) onwards is somewhat clearer. The oldest graves 
date to around that time. In particular the finds from layer 
B, that mainly will have been deposited between ca. 5250 
and 5000 BP (ca. 4050-3800 cal BC) are helpful for a bet-
ter understanding. Layer B represents the only known large 
find assemblage for late SW2.
A small community was present at P14 during SW2, com-
prising both adults and children. The subsistence economy 
was based on hunting (particularly beaver and red deer), 
on fishing and gathering, on animal husbandry (cattle and 
pig) and presumably also on local agriculture, as indicated 
by the remains of cereals. There is evidence for a broad 
spectrum of partly seasonal activities, carried out in spring, 
summer and autumn. Presence in wintertime is hard to 
demonstrate, but cannot be ruled out. The house plans of 
P14 may date from SW2. They point to substantial long-
lasting structures. Presumably, the site was in use as a per-
manent settlement from ca. 5400 BP (ca. 4300 cal BC), 
during the course of SW2, until well into Pre-Drouwen. 
The site seems to have been at the heart of a territory that 
was exploited not only from P14 but also from temporary 
satellite camps. The latter were located chiefly on neigh-
bouring river dunes and levees.

Pre-Drouwen finds indicate a continuation of the outline 
sketched for SW2, with an increased share of the domesti-
cated component (animal husbandry and arable farming). 
The youngest graves date to early Pre-Drouwen. If not al-
ready belonging to SW2, the house plans will certainly date 
to Pre-Drouwen. It is unclear whether habitation came to 
an end during late Pre-Drouwen, or continued uninter-
rupted until into Drouwen TRB, since ceramics that are 
exclusively typical for TRB1 are lacking.

Habitation of P14 during Drouwen and Havelte TRB (chapter 
21)
During Drouwen and Havelte TRB (TRB1-7) the Schok-
land sand ridge was surrounded by alder carr. No water-
lain sediments at P14 can be connected with certainty to 
the TRB phases mentioned. An isolated grave and a possi-
ble ritual deposition might be linked to this period (see fig. 
21.3). Attributable finds are relatively scarce. Apart from a 
few transverse arrow-heads that could date to earlier peri-
ods as well, they consist of pottery only. This meagre data-
set hinders interpretation. A permanent settlement for this 
entire period cannot be ruled out but seems improbable. In 
the case of permanent habitation, the accompanying fea-
tures at P14 must have been largely wiped out by erosion 
and later prehistoric agricultural activities. It is more likely 
that P14 was visited only sporadically during this time, in 
any case during TRB3-4 and TRB7, en route from the hin-
terland to the coast and vice versa, or in the context of 
hunting expeditions. If P14 was used more sporadically, a 
plausible explanation lies in the unfavourable environmen-
tal conditions at the time. The extensive surrounding carr 
must have hampered accessibility considerably and was 
hardly suitable for pasture.
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Habitation of P14 during SGC and BB (chapter 22)
During SGC, the vicinity of the site was initially dominat-
ed by alder carr, and later by poorly drained sedge swamps. 
In the course of SGC, an open landscape developed char-
acterized by better drained sedge marshes. As BB pro-
gressed, a myrtle-rich birch marsh woodland gradually 
gained predominance. During the Late Neolithic, dry ter-
rain at P14 decreased significantly (see figs. 22.4-5). To 
this period belong a burial ground with associated posts 
and fire-pits, an arable field, ditches, a riverbank reinforce-
ment, a number of postholes, small pits, stakes and stake 
holes, hearths with remains of the surrounding tread sur-
face, a concentration of cooking stones, large (water) pits, 
hoof prints and possible human footprints. The features 
are located in both the east and west of the excavated area. 
The Late Neolithic finds were mixed with younger and older 
material. A substantial amount of Late Neolithic pottery 
was identified. Only a few flint arrow heads can be firmly 
ascribed typologically to this period. Stratigraphic context 
and the state of preservation allowed some other finds to be 
assigned to the Late Neolithic. These consist of worked 
wood, a number of bone and antler artefacts, mammal 
bones, few bird and fish bones as well as plant remains, in-
cluding collected plants, cereals and charcoal.
It seems that P14 was only visited sporadically during 
SGC1-3. From SGC4 onwards however, indications for 
human presence are plentiful. This turnaround appears to 
be the result of environmental changes that rendered the 
adjacent landscape fit for permanent habitation once more. 
These changes appear to be connected to the formation of 
the Oude Detritus channel, improving drainage in the river 
valley after a period of stagnation.
During SGC4 a burial ground was created directly along 
the river bank at P14, consisting mainly of flat graves. 
Probably around the same time, an arable field was re-
claimed, and remained in use for several centuries. Unfor-
tunately, the faunal and plant remains cannot be assigned 
to either SGC or BB, but it would appear that people sub-
sisted on the fruits of agriculture and livestock rearing dur-
ing the Late Neolithic. Bones of domesticates (cattle, pig, 
sheep/goat) predominate over those of wild animals (par-
ticularly beaver, also red deer). Indications for fishing and 
hunting are more scarce. Evidence for foraging/collecting 
is meagre, which undoubtedly severely understates its role 
in the subsistence economy.
During Early BB the burial ground was marked with posts. 
Rituals were conducted around fire pits. Later in BB, the 
cemetery fell into disuse. Furthermore, agriculture at P14 
was abandoned, probably as a result of the rising water ta-
ble and flooding. Ditches and a stone embankment at the 
river bank can be linked to these ever increasing wet condi-
tions. Hearths were built in the periodically dry riparian 
zone, and probably also on the sand ridge itself. This oc-
curred while the arable field was still in use, and also after 
its abandonment. Various activities took place around 
these hearths. A few hearths have been found far off to the 
west. They point to similar activities, only now taking place 
during wet seasons, when the water edge was shifted to the 
west.

It is plausible that the terrain of P14 formed the periphery 
of a permanent settlement during late SGC and the entire 
BB. The houses and other arable fields were probably lo-
cated further west on the Schokland sand ridge, on elevat-
ed ground. As before, the Schokland sand ridge will have 
formed the centre of a territory that was also exploited from 
temporarily used satellite settlements.

Habitation of P14 during BWB (chapter 23)
As a result of the increasing tidal influence, the birch carr 
surrounding the Schokland sand ridge during BWB1 and 
BWB2 gave way to a reed-rich sedge marsh. During BWB3, 
reed progressively dominated the vegetation, replaced by 
sedges and alder carr towards the end of BWB3. Through-
out the Early Bronze Age, the excavated area was usually 
flooded (see figs. 23.4-5). BWB is represented by posts, 
stakes, cooking pits, remains of burned down vegetation, 
hearths, tread surfaces, cattle hoof prints and human foot 
prints. Finds consist of ceramics, flint and stone (that still 
awaits analysis), antler and bone artefacts, other mammal 
remains, few bird bones, many fish remains, some worked 
wood, charcoal and other plant remains including cereals 
and collected plants. The BWB1 and BWB2 finds were 
mixed with older material. Bar a few features, only ceram-
ics can be attributed to those early BWB phases. A BWB3 
assemblage on the other hand, was stratigraphically sepa-
rated from the earlier finds.
Site activities in the Early Bronze Age were basically the 
same as in Late BB, concentrating around hearths and 
cooking pits. Probably, the entire riparian zone was once 
littered with the remnants of such short-term activities, in-
cluding leading cattle to drinking water. By burning down 
reed vegetation open space was created. Seasonal presence 
is implied, particularly in the summer months, when wa-
ter levels were low. When water levels were higher, similar 
activities took place in the western part of the excavated 
area.
Continuing an earlier trend, rearing livestock (especial-
ly cattle, along with pigs and sheep/goat) gained further 
weight at the expense of hunting (mostly beaver and red 
deer). Livestock was probably allowed to graze in the vicin-
ity on pasture created by burning down the reed vegeta-
tion. Compared to earlier periods, the large number of fish 
bones detected points towards a greater share of fishery in 
food procurement, but the comparison is severely affected 
by differences in preservation conditions. The proportion 
of foraging/gathering in the subsistence economy is as ever 
difficult to estimate. The inhabitants had access to cere-
als.

Presumably, there was still a settlement with houses, arable 
fields and graves on the higher part of the Schokland sand 
ridge to the west of P14. In essence, the Late Neolithic ex-
ploitation system continued into the Early Bronze Age. 
During the course of BWB3 the potential uses of the ter-
rain of P14 became more and more restricted due to the ris-
ing average water level, the reduction of fluctuations there-
in, and the development of an alder carr. In late BWB3, the 
regular seasonal activities ceased altogether.
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Middle Bronze Age and Iron Age finds from P14 (chapter 24)
After the Early Bronze Age, the landscape around the sand 
ridge consisted of a raised bog along expanding lakes. The 
Vecht river was no longer recognizable. Indications for hu-
man presence at P14 are very scarce (see fig. 24.3). They 
consist of a Laren pot, found to the north of the site in a 
pool amidst alder carr, and part of an Early Iron Age vessel, 
recovered from what was once a rivulet or puddle at the site 
itself. Both presumably are ritual deposits.
It is quite possible that the surmised settlement on the sand 
ridge to the west of P14 persisted for several centuries dur-
ing the Middle Bronze Age, but only if the location re-
mained sufficiently accessible, for instance by a stream or 
trackway. The Schokland sand ridge was at the time one of 
the last remaining elevated locations in the region, and 
therefore would not have been abandoned easily. The sys-
tem of one permanent settlement with seasonal satellite 
camps in the surroundings could have prevailed at least un-
til HVS, considering HVS finds at Emmeloord-J97. That 
site (a temporary settlement that was visited frequently 
from Pre-Drouwen onwards) is considered to be an impor-
tant satellite site belonging to the inhabitants of the Schok-
land sand ridge.

Habitation of P14: the general outline (chapter 25)
In contrast to elsewhere in the Holocene lowlands, the 
Neolithic and Bronze Age habitation of P14 was extremely 
long-lived. The centre of habitation gradually gravitated 
from east to west however (see fig. 25.1). Initially, during 
SW1 and early SW2, it presumably focussed on the ex-
treme edge of the sand ridge, east of the excavated area. 
After the course of the Vecht channel shifted westwards 
around 4900 BP (3700 cal BC), habitation moved towards 
the terrain that lies within the confines of the excavation. 
Later, habitation relocated west towards higher grounds of 
the Schokland sand ridge, as a consequence of the rising 
water table. At that point, P14 began to form part of the 
settlement periphery. Ever-increasing wet conditions dur-
ing the course of BB led to diminished functionality of the 
site, and eventually to the end of temporary use in late 
BWB3. The Schokland sand ridge west of P14 may have 
remained inhabited into HVS times or even later.
It would appear that P14 formed part of a permanent settle-
ment (or its periphery) since SW2. Only for the Drouwen 
and Havelte TRB and for a large part of SGC does the evi-
dence point at most to incidental, temporary use.

A combination of landscape and cultural factors can be ad-
vanced to explain this exceptionally lengthy habitation.
- The site was located on higher ground. Such locations 
were rare in the Noordoostpolder, and only became scarcer 
over the course of time. In addition, all kinds of raw materi-
als were available here, including stone and flint. Further-
more, the sand ridge was large enough to accommodate ar-
able fields and meadows.
- The site was located adjacent to a river, which meant a 
constant supply of drinking water and fishing grounds as 
well as easy access to the surrounding areas. The site could 
not be missed when navigating the Vecht.

- The site remained accessible thanks to repeated channel 
diversions directed towards the sand ridge. These diver-
sions were a result of coastal developments. Under the in-
fluence of the tidal channels that form the lower reaches of 
the Vecht, the silting up and overgrowing of the river far 
beyond P14 was long prevented. And even when the river 
was eventually replaced in the Bronze Age by a series of in-
terconnected lakes, the accessibility of the Schokland sand 
ridge via water could have remained adequate.
- The diversity of the subsistence economy, based on hunt-
ing, fishing, gathering, animal husbandry and agriculture, 
made it a flexible, robust system, a successful formula for 
coping with quite diverse environments for a long period of 
time. The shift in emphasis towards an agrarian lifestyle 
(especially cattle rearing) fitted in well with the landscape 
developments. At times, the use of fire could render addi-
tional areas fit for pasture.
- The presence of suitable pastures and their accessibility 
from the sand ridge may also have been decisive factors. 
The periods during which (permanent) habitation appears 
absent, coincide with the times when the Schokland sand 
ridge was surrounded by vegetation that hampered easy ac-
cess, such as extensive poorly drained alder carr and sedge 
swamps.

Part VI (chapters 26-27)

Part VI zooms out to take in the Noordoostpolder as a 
whole.

Landscape and sites of the Noordoostpolder: introduction 
(chapter 26)
In chapter 26, the underlying principles of ten maps illus-
trating the development of the landscape are presented. 
Subsequently, the various landscape units are discussed: 
the elevated, dry landscape elements (the coversand region 
and coversand ridges, the river dunes, the sand ridges over-
lying boulder clay, the levees and a beach ridge), the peat 
region, and the ‘wet’ elements (rivers, brooks and lakes). 
Drawing on the existing data, a broad reconstruction was 
made of the drainage system in the polder. Furthermore, it 
is proposed that initial lake development can be related to 
the formation of the Oude Detritus channel around the be-
ginning of SGC4, instead of around the Early Bronze Age 
as presumed before.
The archaeological sites in the polder have been catego-
rized according to site type (permanent settlements, tempo-
rary settlements, arable fields, graves/burial grounds and 
ritual deposits) and projected on the corresponding land-
scape maps.

The Noordoostpolder during the Neolithic and the Bronze Age 
(chapter 27)
In chapter 27 the landscape developments and the habita-
tion history from the start of the Neolithic to the end of the 
Bronze Age is illustrated on the basis of the ten landscape 
maps (figs. 27.1-10). The landscape in the polder changed 
from an environment dominated by deciduous forest dur-
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ing the Early Neolithic, through a peat landscape during 
the Middle and Late Neolithic, into a lacustrine and raised 
bog landscape during the Bronze Age. P14 is the most 
prominent site on these maps. Time and again, the special, 
strategic setting of this site is apparent.

The book concludes with a number of observations and ru-
minations on the human reactions to the changing envi-
ronment. Subsistence was to a large degree determined by 
environmental conditions. Everyday life took place mostly 
along the water. Gradually rising water levels meant per-
manent loss of lower-lying settlement locations. But strate-
gically located settlements, which were of great importance 
to the settlement system, remained in use for as long as the 
landscape conditions permitted. Far-reaching changes in 
the landscape, such as the silting up of river channels and 
the emergence and expansion of lakes, must have led to 

spatial shifts in the settlement pattern, which may have had 
a serious social impact. At times, too much water led to 
abandonment of settlements, as was eventually the case at 
Emmeloord-J97. Alternatively, the silting up of a channel 
could cause a settlement to be given up, as at Urk-E4.
The subsistence economy, based on hunting, fishing and 
gathering, and increasingly on animal husbandry and ar-
able farming, combined with a settlement system com-
prising residential settlements and temporary camps, was 
flexible and robust, particularly suited to coping with a 
broad range of environmental circumstances. Sometimes, 
the surroundings were adapted to human needs, by burn-
ing down the vegetation to obtain more suitable pasture. 
People were able to adapt to many different landscapes and 
widely divergent vegetation types, but extensive swamps 
and poorly drained marshes appear to have precluded per-
manent habitation.
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AFKORTINGEN

Abb.: Abbildung
ADC: Archeologisch Diensten Centrum
AFL: Afvallaag
AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland
AIO: Assistent in Opleiding
AK: Akkerlaag
AOC: all over corded
AOO: all over ornamented
ARCHON: Stichting voor Archeologisch Onderzoek van de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek

BAI: Biologisch-Archaeologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit Groningen

BRV: Broekveen
BV: bouwvoor
CDE: Cardiumdetritus
CGY: Cardiumgyttja
CKL: Cardiumklei
DG: Detritusgyttja
DKS: Drakenstein
DZ: dekzand
EGK: Enkelgrafcultuur
Ero: Erosielaag
Fig.: Figur, figuur, figure
FN: Früh-Neolithikum (volgens de Noord-Duitse/

Deense fasering)
Fnr: Fundnummer
GIA: Groninger Instituut voor Archeologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen (voorheen BAI)
GP: Grand-Pressigny
HVS: Hilversumcultuur
IPL: Instituut voor Prehistorie van de Rijksuniversiteit 

Leiden
IPP: Albert Egges Van Giffen Instituut voor Prae- en 

Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam
KB: Klokbekercultuur

KL: keileem
KZ: keizand
LBK: Lineaire Bandkeramiek
MK: Michelsbergcultuur
MN: Midden-Neolithicum/Mittel-Neolithikum/Middle 

Neolithic (volgens de Noord-Duitse/Scandinavi-
sche fasering)

NAP: Normaal Amsterdams Peil
NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek
OAL: Oude Archeologische Laag
OIO: Onderzoeker in opleiding
Pl.: plaat, plate
RAAP: Regionaal Archeologisch Archiverings Project
RIJP: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
ROB: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-

onderzoek
sp.: spoor
SVB: Standvoetbekercultuur
SW: Swifterbantcultuur
Tab.: Tabelle, tabel, table
Taf.: Tafel
TBK: Trichterbecherkultur
TRB: Trechterbekercultuur
UN: Unio-klei
VL: Vlaardingencultuur (-groep)
VN: Vroeg-Neolithicum (volgens de Noord-Duitse/

Deense fasering)
vnr.: vondstnummer
WKD: Wikkeldraadcultuur
wp.: werkput
z.j.: zonder jaartal
z.n.: zonder nummer
ZWO: Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 

Onderzoek
zz: zigzag
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BIJLAGE A – HET NATTE-HARTPROJECT: SCRIPTIES EN PUBLICATIES

KUIJPER 1985: Een molluskenanalyse van de Cardiumklei 
uit P14’s wp. 84-7.

BAKKER & HOGESTIJN 1985: Een uitgebreid verslag over de 
veldcampagne van 1984 op P14.

HOGESTIJN 1986A; 1986B: Deze toegelichte catalogus van 
prehistorische vondsten in Flevoland was in essentie 
al voor 1986 klaar. De inventarisatie met onder meer 
veel vondsttekeningen en foto’s was richtinggevend 
voor het veldwerk van het Natte-Hartproject.

PALARCZYK 1986: Een scriptie over het slootkantonderzoek 
(profielkuiltjes en grondboringen) dat in de zomer 
van 1984 is uitgevoerd op 13 kavels in de Noordoost-
polder en op twee kavels in Oostelijk Flevoland.

BAKKER 1986: De NWO-aanvraag voor het Natte-Hartpro-
ject, op grond waarvan Hogestijn en later ikzelf wer-
den aangesteld als OIO.

BAKKER & HOGESTIJN 1987: Een zeer globaal overzicht van-
het onderzoek op P14.

LUIJTEN 1987A: Een scriptie over de zadenanalyse van mon-
sters uit P14’s wp. 84-2 en -7.

LUIJTEN 1987B: Een scriptie over de zadenanalyse van mon-
sters van Schokkerhaven-E170, afkomstig uit sloot-
kantprofiel 12 (1984).

SEWUSTER 1987: Een scriptie over het palynologisch onder-
zoek van monsters uit P14’s wp. 84-2.

VAN ZWEDEN & VAN DER GIESSEN 1988: Een verslag over fy-
sisch-geografisch veldwerk uit 1984, dat uit vier boor-
raaien bestond die direct ten noorden van de vind-
plaats gezet zijn op kavels P14 en P15, evenwijdig aan, 
en haaks op de geulen van de Overijsselse Vecht.

FLOORE, GEERLINK & MAURO 1988: Een deels achterhaalde 
beschrijving en analyse van het aardewerk uit wp. 87-
6. Van de analyse en de tekeningen heb ik geen ge-
bruik gemaakt.

BAKKER 1988: Een verslag over de veldcampagne van 1987.
BAKKER 1989: Een uitgebreid verslag over de veldverkennin-

gen in de zomer en herfst van 1988, op 12 kavels in de 
Noordoostpolder, met een overzicht van de vondsten 
(determinaties door Gehasse en door mij, met teke-
ningen van materiaal van J97).

MAURO & FLOORE 1990: Een deels achterhaalde beschrij-
ving en analyse van het aardewerk uit wp. 87-1 t/m 4. 
Van de analyse en de tekeningen heb ik geen gebruik 
gemaakt.

JANSMA 1990: een verslag van de diatomeeënanalyse van 
grondmonsters uit wp. 83-1 en van scherven van P14 
(TRB, KB en WKD, naast ‘VL’ (lees SW/Pre-Drou-
wen) en de terp ‘Zuiderbuurt’ waarmee Schokkerha-
ven-E170 bedoeld is. Ik kon niet achterhalen welke 

Naast dit boek hebben ook de volgende publicaties, scripties en verslagen direct betrekking op het Natte-

Hartproject. Hieronder worden zij in chronologische volgorde gepresenteerd, voorzien van een korte toe-

lichting. Een groot deel hiervan is niet of nauwelijks toegankelijk.

scherven van P14 en E170 bemonsterd zijn.
TEN ANSCHER 1990: Een deels achterhaald globaal over-

zicht van de opgravingsresultaten van P14.
ARCHON 1990: Een door mij geschreven verslag over de 

voortgang in 1989 van het project “Neolithische en 
Bronstijd-bewoning in Flevoland”.

D’HOLLOSY 1991: Een verslag over het menselijk skeletma-
teriaal van P14, afkomstig uit het SW-grafveld, het 
laatneolithische grafveld en voorts enkele losse vond-
sten, met een los toegevoegd verslag over het schedel-
restant uit graf 8. Dit verslag was onmisbaar voor 
mijn beschrijvingen van de graven en de losse skelet-
elementen (zie paragrafen 15.1 en 15.3).

TEN ANSCHER & GEHASSE 1991: Een deels achterhaald over-
zicht van het archeologisch onderzoek op P14.

ARCHON 1992: Een door mij geschreven verslag over de 
voortgang in 1990-1991 van het project “Neolithische 
en Bronstijd-bewoning in Flevoland”.

TOL 1993: Een scriptie over het fosfaatonderzoek aan en-
kele graven en mogelijke graven.

GOTJÉ 1993: Dissertatie over het landschap in het zuidweste-
lijke deel van de Noordoostpolder, met name rond 
Schokland, met onder meer palaeobotanische ana-
lyses, een regionale grondwatercurve, en landschaps-
reconstructies voor het Neolithicum en de Bronstijd.

VAN AMERONGEN 1993: Een scriptie over geanalyseerd hout 
en houtskool van P14, afkomstig uit de vuurkuilen, 
enkele haarden, enkele (paal-) kuilen, en de laatneo-
lithische Akkerlaag.

TEN ANSCHER & GEHASSE 1993: Een deels achterhaalde pu-
blicatie over de bewoningsgeschiedenis van P14.

TEN ANSCHER, GEHASSE & BAKKER 1993: Een eerste verslag 
over het aardewerk en de zoölogische en botanische 
resten uit wp. 89-17, met achterhaalde aardewerktoe-
wijzingen.

AALBERSBERG 1993: Een scriptie over de determinatie van 
al het aardewerk van P14 buiten wp. 89-17. De deter-
minatie is samen met mij en onder mijn begeleiding 
uitgevoerd en later enigszins door mij herzien.

GEHASSE 1995: Dissertatie over het ecologisch-archeolo-
gisch onderzoek op vooral P14, en J78, E170, en J97/
J98, met een overzicht van de bewoningsgeschiedenis 
van ons land gedurende het Neolithicum en de Vroe-
ge Bronstijd vanuit voedseleconomisch perspectief.

AALBERSBERG 1995: Een scriptie over het SW/Pre-Drouwe-
ner natuursteen van P14’s wp. 89-17 en van KB- en 
vooral WKD3-natuursteen van J78.

WILHELM 1996: Een scriptie over vuurstenen pijlpunten af-
komstig uit P14’s werkputten uit 1986-1990, met uit-
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zondering van wp. 89-17 en met uitzondering van de 
pijlbewapeningen uit WKD3-context.

VAN DER KROFT 1997: Een scriptie over het vuursteen uit wp. 
89-17, integraal opgenomen als Bijlage L in dit boek.

TEN ANSCHER 2000: Een publicatie over de huisplattegron-
den van P14.

TEN ANSCHER 2000/2001: Een Nederlandse bewerking van 
het vorige artikel.

Ter afsluiting wijs ik hier nog op het bestaan van de proto-
colboeken (verslagen van het veldonderzoek met de bijbe-
horende velddocumentatie) van het IPP-veldwerk op zowel 
P14 als elders in de Noordoostpolder. Zij zijn door studen-
ten in het kader van hun studie samengesteld en bevinden 
zich nu, samen met de vondsten en de overige documenta-
tie, in het provinciale archeologische depot in museum, ar-
chief en studiecentrum Nieuw Land, Lelystad.

LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD
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B.1 SW- en mogelijk Pre-Drouwener aardewerk

Het SW- en mogelijke Pre-Drouwener aardewerk is op scherf-
niveau beschreven. De in de beschrijving opgenomen vari-
abelen zijn de volgende:
1. administratieve gegevens (vondstjaar en vondstnummer 

van de betreffende verzameleenheid);
2. ruimtelijke gegevens (vaknummer en grondlaag- of grond-

spoornummer bij de betreffende verzameleenheid, en 
NAP-hoogte);

3. gewicht (afgerond op hele grammen, en alleen op halve 
grammen bij een scherfgewicht onder 1 g) en de gemid-
delde scherfdikte afgerond op 1 mm. Grote scherven en 
verschillende scherven van dezelfde pot laten niet zelden 
een vrij grote variatie in wanddikte zien. Daardoor is het 
bepalen van de gemiddelde scherfdikte soms een wat 
subjectieve aangelegenheid;

4. mageringskarakteristieken per mageringssoort (zand, gra-
niet, kwarts, chamotte en plantaardige magering). Het 
onderscheid tussen kwarts en graniet kan lastig zijn, 
omdat kwarts een bestanddeel van graniet is. Als behal-
ve kwartsbrokjes ook glimmers en/of veldspaten in de 
scherf zichtbaar zijn, of als laatsgenoemde mineralen di-
rect verbonden zijn met een kwartsbrokje, is de mage-
ring als graniet geïnterpreteerd. De combinatie graniet 
en kwarts komt bij mij dus niet voor. Als volgens mijn 
definitie van kwartsmagering sprake is, ontbreken de 
andere genoemde mineralen.

 Genoteerd is de relatieve hoeveelheid magering (op het 
oog weinig (1), gemiddeld (2) of veel (3), gelet op het 
scherfoppervlak en de breukvlakken), en de gemiddelde 
mageringspartikelgrootte (tot 1 mm, tot 2 mm of tot 3 
mm – in de zeldzame gevallen met een gemiddelde groot-
te boven 3 mm, is echter eveneens ‘3’ genoteerd. Ik zou 
daar nu een klasse ‘4’ voor gemaakt hebben).

 Er zijn twee uitzonderingen. Voor zand is alleen de aan-
wezigheid genoteerd, en in het geval van plantaardige 
magering is niet de gemiddelde, maar de maximale 
grootte in mm vastgelegd.

 Ik heb in geval van mageringscombinaties in de data-
base niet genoteerd of bijvoorbeeld een gemiddelde hoe-
veelheid plantaardige magering en een geringe hoeveel-
heid granietmagering tezamen veel magering betekent 
in plaats van toch niet meer dan een gemiddelde hoe-
veelheid. In de figuren is bij mageringscombinaties uit-
gegaan van de component met de hoogste hoeveelheid.

 Ook het beoordelen van mageringshoeveelheid en ge-
middelde grootte is subjectief (en dat is ook het geval bij 
objectiever aandoende methoden). Toch is zodoende re-
latief snel een redelijke indruk van het materiaal te ver-
krijgen;

5. de aanwezigheid van aankoeksel;
6. de kleuropbouw in het breukvlak (in drie denkbeeldige 

zones onderverdeeld (binnenkant, kern, buitenkant) en 
gecodeerd naar hetzij ‘lichte’ (‘geoxideerde’), hetzij don-
kere (‘gereduceerde’) kleur. De specifieke kleuren zijn 
dus niet genoteerd;

7. het voegtype (H-, N- of Z-voegen en per type de dikte 
van de kleirollen in mm) zie ook noot 18 bij paragraaf 
5.1.3.3);

8. de afwerkingstechnieken van de binnen- en de buiten-
kant: niet afgewerkt, geglad, gepolijst, niet te bepalen en 
een code 1 (zeker) of 2 (waarschijnlijk);

9. coderingen voor de locatie van de scherf, de aanwezig-
heid van knobbels of oortjes, de diverse versieringstech-
nieken en de locatie van de versiering.

 Versieringsmotieven zijn afgeleid van de scherftekenin-
gen. Als de diameter voldoende betrouwbaar kon wor-
den vastgesteld (met behulp van een set segmentbogen), 
blijkt dit eveneens uit de betreffende scherftekening.

B.2 Zeker Pre-Drouwener en jonger aardewerk

Al het zekere Pre-Drouwener aardewerk en al het jongere 
prehistorische aardewerk is op het niveau van potindividu 
beschreven. Bij deze beschrijvingen is het aantal variabelen 
kleiner.
De hierboven genoemde gegevens en variabelen 1-5 zijn 
steeds ingevuld (met uitzondering van de NAP-hoogte), 
waarbij dezelfde regels gehanteerd zijn als voor het SW/
Pre-Drouwener aardewerk. Er is een kolom ‘aantal’ toege-
voegd omdat onder één vondstnummer meerdere scherven 
van dezelfde pot verzameld kunnen zijn. Alleen achter de 
scherf (of scherven) met het als eerste genoteerde vondst-
nummer zijn de overige variabelen voor zover mogelijk in-
gevuld. De scherfdikte is (indien sprake is van een potindi-
vidu met meerdere scherven) de gemiddelde scherfdikte 
van alle scherven die aan een bepaald potindividu zijn toe-
gewezen. De mageringskarakteristieken geven eveneens het 
gemiddelde beeld van die scherven. Er bestaan overigens 
soms grote verschillen in mageringsverdeling. Vooral bij 
grotere/dikwandigere potten kan deze minder gelijkmatig 
zijn. Ook komt het incidenteel voor dat de afzonderlijke 
scherven die zeker van dezelfde pot afkomstig zijn, niet het 
complete scala aan mageringssoorten vertonen. Naarmate 
de scherven kleiner zijn, is de kans hierop groter.
De aanwezigheid van aankoeksel is genoteerd, ongeacht of 
dit op slechts één, enkele of alle scherven van hetzelfde 
potindividu te vinden is.
Voor het overige is de beschrijving gebaseerd op de aarde-
werktekeningen.

BIJLAGE B – AARDEWERKVARIABELEN
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BIJLAGE C – OVERZICHT VAN 14C-DATERINGEN VAN P14 EN J78

De 14C-monsters die in het R.J. van de Graaff laboratorium 
van de Faculteit der Natuur-en Sterrenkunde van de Rijks-
universiteit Utrecht zijn gedateerd, zijn daar als volgt voor-
bewerkt:

– Alle monsters zijn eerst visueel geïnspecteerd op macro-
contaminatie, die vervolgens verwijderd is;

– De aankoeksel- en houtskoolmonsters zijn voorbehan-
deld met een verdunde zuur-loog-zuur-behandeling: 4% 
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OVERZICHT VAN 14C-DATERINGEN VAN P14 EN J78 BIJLAGE C
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HCL bij 80° C; 0,1% NaOH bij 20° C; 4% HCL bij 80° C; 
gedroogd bij 80° C en tussentijds gewassen tot pH=7;

– De hout- en schorsmonsters zijn voorbehandeld met een 
verdunde zuur-loog-zuur-behandeling: 4% HCL bij 80° 
C; 4% NaOH bij 80° C; 4% HCL bij 80° C; gedroogd 
bij 80° C en tussentijds gewassen tot pH=7;

– Uit de monsters van sterk verweerde gebitselementen is 
collageen zo goed mogelijk geprepareerd. De collageen-

opbrengst was slechts ca. 2%; onvoldoende voor δ13C-
analyses. De δ13C-waarden zijn geschat aan de hand van 
de AMS-metingen;

– Uit de botmonsters is collageen geprepareerd. De colla-
geenopbrengst was ca. 20%;

– Van de twee kaakmonsters is uit zowel bot als gebitsele-
menten collageen geprepareerd. De collageenopbrengst 
was steeds ca. 20%.
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UtC-1908
UtC-1909
UtC-1910
UtC-1911
UtC-1912
UtC-1913
UtC-1914
UtC-1915
UtC-1916
UtC-1917
UtC-1918
UtC-1919
UtC-1920
UtC-1921
UtC-1922
UtC-1923
UtC-1924
UtC-1925
UtC-1926
UtC-1927

UtC-1928

UtC-1929

UtC-1930

UtC-1931
UtC-1932
UtC-1934

UtC-1935
UtC-1936
UtC-1937
UtC-1938
UtC-1939
UtC-1940
UtC-1941
UtC-1942
UtC-1943
UtC-1944
UtC-1945
UtC-1946
UtC-1947
UtC-1948
UtC-1949
UtC-1950
UtC-1951
UtC-1952
UtC-1953
UtC-1954
UtC-1955
UtC-1956
UtC-1957
UtC-1958
UtC-1959

UtC-2510
UtC-2511
UtC-2512
UtC-2513

UtC-2514
GrA-12612
GrA-15426
GrA-15427
GrA-15438
GrA-16186
GrA-16188

lab.nr.

3990±60
4920±60
4230±50
4750±70
4810±60
4890±80
4680±80
5590±70
5880±70
5090±120
4880±80
5460±70
5060±70
4630±70
5750±70
4860±50
3630±50
4780±70
5180±50
5460±60

5450±50

5020±50

4050±50

3430±50
3480±50
3510±50

3780±80
4260±70
3990±80
4370±90
4390±80
3990±80
3760±70
3970±140
4170±80
4200±90
4040±70
3870±60
4500±50
3740±50
3910±50
3640±100
3210±120
3680±50
3830±50
3810±50
3540±60
3480±50
3790±50
3850±60
3820±70

3860±80
3570±80
4860±150
3710±60

5010±80
5380±120
4970±40
5030±40
3640±30
5200±60
5330±80

datering
conv. BP

-26,9
-28,3
-28,3
-29,7
-28,0
-29,7
-27,6
-24,9
-31,9
-29,1
-29,5
-27,9
-28,4
-26,4
-23,7
-30,2
-28,2
-28,9
-27,1
-26,7

-28,8

-30,0

-27,6

-26,4
-25,3
-24,9

-27,5
-24,9
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22e
-22,5
-23,1
-25,4
-23,1
-22,6
-25,7
-23,7
-22,4
-22,8
-22,5
-23,1
-22,2
-25,9
-25,0
-25,7

-27,3
-22,6
-29,0
-26,2

-29,2

δ13C
(‰)

aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel

aankoeksel

aankoeksel

aankoeksel

aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel

aankoeksel
aankoeksel
bot
dentine
dentine
dentine
dentine
dentine
dentine
dentine
bot
bot
bot
bot
bot
schors
bot
bot
bot
dentine
bot
dentine
houtskool wilg
houtskool wilg
hout eik max 10
   jaar buitenste ring 
houtskool els
houtskool els
aankoeksel
houtskool els,
   hazelaar
aankoeksel
tandemail
tandemail
tandemail
tandemail
tandemail
tandemail

aard

DG2 (laag E)
DG2 (laag E)
DG2 (laag E)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Unio-II (laag D)
Afvallaag (laag A)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag A )
Afvallaag (laag B)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag A)
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag C) 
Afvallaag (laag C)
Afvallaag (laag B)
Afvallaag (laag A)

Afvallaag (laag A)

Afvallaag (laag A)

DG3-Broekveen

Cardiumklei
Cardiumklei
Cardiumgyttja

Cardiumgyttja
Detritusgyttja
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
OAL
Akkerlaag/Ero1?
(stortvondst)
Ero2
Ero2
Cardiumdetritus  
Cardiumdetritus
OAL
OAL
OAL

DG2
Ero2
(OAL?)
Ero1(DG2)

(OAL?)
OAL
OAL
OAL
Cardiumdetritus
OAL
OAL

lithologie

EGK-beker 61
SW/Pre-Dr. 53
SW/Pre-Dr. 294
SW/Pre-Dr. 292
SW/Pre-Dr. 376
SW/Pre-Dr. 41
SW/Pre-Dr. 52
SW/Pre-Dr. 604
SW/Pre-Dr. 82
Pre-Dr. pot 5
Pre-Dr. pot 10
SW/Pre-Dr. 54
SW/Pre-Dr. 380
SW/Pre-Dr. 368
SW/Pre-Dr. 345
SW/Pre-Dr. 405
KB potbeker 108
SW/Pre-Dr. 286
SW/Pre-Dr. 460
SW/Pre-Dr. wandscherf,
   onversierd
SW/Pre-Dr. wandscherf,
   onversierd
SW/Pre-Dr. wandscherf,
   onversierd
randscherf ‘WKD’,
   reparatiegat
WKD3 pot 32
WKD3 pot 31
WKD3 randscherf met
   gaatjes / nagelindr.
WKD3 randscherf
onversierd
graf 1
graf 4 individu 1
graf 4 individu 2
graf 4 individu 3
graf 5
graf 6
graf 2
graf 7
graf 12
graf 13
graf 9
graf 14
graf 10
graf 11
los skeletelement C
los skeletelement A
los skeletelement D
los skeletelement D
los skeletelement E
los skeletelement E
vuurkuil α
vuurkuil β
paal ε

KB-haard 1
WKD-stoofkuil 1
Pre-Dr. pot 9
KB-haard 5

Pre-Dr. pot 25
graf 3
graf 4 individu 1
graf 4 individu 2
los skeletelement E
graf 5
graf 4 cluster 3

opmerkingen

1989-31/961/6041
1989-31/941/6167-2
1989-31/941/6113
1989-32/924/6261
1989-32/943/6276
1989-32/906/6246
1989-32/921/6258
1989-32/889/6233
1989-200/879/6558
1989-200/973/6753-1
1989-200/950/6347-1
1989-200/956/6873
1989-200/966/6856-2
1989-200/929/6406-5
1989-200/884/6764
1989-200/959/6436-1
1989-200/920/6319-1
1989-200/971/6965-1
1989-200/970/6860
1989-200/971/7024

1989-201/936/6956

1989-201/961/6895

1989-1/662/3301

1989-30/805/1000
1984-381/1427
J78-91-101/132/1191

J78-91-101(102)/15/1132
J78-91-104/49/1212
1990-184
1990-117-I
1990-177-II
1990-177-III
1990-113
1990-89
1990-175
1990-148
1990-122
1990-82
1990-84
1990-83
1990-117
1990-152
1990-25/1391
1989-9999
1987-65/117/3678
1987-65/117/3678
1987-8/729/3414
1987-8/729/3414
1990-74
1990-160
1990-114

1984-7339/9062
1987-25/3860
1983-82B
1990-142/9133

1983-61B/B65
1990-186
1990-177-I
1990-177-II
1987-8/729/3414
1990-113
1990-177-cluster 3

monsternr.
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BIJLAGE D – DATERING VAN SCHOKKERHAVEN–E170

IPP-onderzoek en de bevindingen van Palarczyk
Palarczyk (1986, 142-161) ging uitgebreid in op het IPP-
veldonderzoek op de vindplaats Schokkerhaven-E170. De 
top van dit rivierduin, dat zich ook onder kavel E171 uit-
strekt, is getopt. Incidenteel is nog een B-horizont behou-
den. Het duin zal althans op E170 niet veel hoger dan 3,5 m 
-NAP geweest zijn (ibidem, 143; zie echter Klaar 1951, 12; 
Wiggers 1955, 43). Aan de zuid- en noordflanken zijn vondst-
lagen opgemerkt. Uit enkele noord-zuid gerichte boorraaien 
op E170 bleek dat tegen de zuidelijke duinhelling onder een 
zeggenbroekveen vondsthoudende lagen uitwiggen. In de bo-
ringen zijn enkele vondsten gedaan in een detrituspakket. 
Palarczyk correleerde deze met de hieronder genoemde vond-
sten uit “de artefactrijke lagen verslagen veen (met klei en 
zand bijmenging) van profiel 12” (ibidem, 148).
De verdere bespreking beperkt zich tot dit profiel 12, een ca. 
6 m lang noord-zuid gericht slootkantprofiel nabij de grens 
met E171 (Palarczyk 1986, 150-160). Dit profiel is gesitu-
eerd aan de zuidzijde van het duin en aan de noordoever van 
de IJssel. De stratigrafie is ingewikkeld (ibidem, tab. 9.1, fig. 
9.4). Het vereenvoudigde profiel toont in de noordelijke helft 
een opeenvolging van humeuze zandpakketten. Hieronder 
zal het duinzand gelegen hebben. Halverwege het profiel be-
vindt zich een rechtopstaande paal, met enkele platliggende 
planken aan de zuidzijde ervan. Deze werden geïnterpre-
teerd als mogelijke onderdelen van een beschoeiingscon-
structie.
Direct ten zuiden ervan is de laagopeenvolging anders. Het 
profiel (dat hier dieper is blootgelegd) toont van onder naar 
boven geel duinzand, een schoon kleipakket (Unio I, uitwig-
gend op ca. 5,2 m -NAP), en daarboven verschillende lagen 
die uit klei, verslagen veen en zand bestaan, of uit verslagen 
veen en zand, afgewisseld met enkele zand- en aslaagjes. Dit 
geheel is afgesloten door een dik zandpakket met erboven 
veraard zeggenbroekveen en de bouwvoor. De honderden 
SW-artefacten zijn aangetroffen vanaf de top van de Unio-I-
klei tot in de basis van het veraarde veen (dat slechts enkele 
kleine vondsten onderin bevatte). Voor het verdere betoog is 
van belang te constateren dat Palarczyck geen enkel (ver-
mengd) kleilaagje boven de Unio I als Unio II identificeerde, 
en het nergens had over een vondstconcentratie in broekveen 
(zoals in de nabijgelegen opgravingssleuf van 1988, zie hier-
onder). Palarczyck (ibidem, 155) concludeerde: “De zand-
opduiking van het rivierduin is (getuige de afwezigheid van 
artefacten dieper in de klei) waarschijnlijk na de afzetting 
van de zuivere klei [Unio I] bewoond geraakt. De ondiepe 
oeverzone is door de zandbewoners gebruikt als afvalstort-
plaats. Dit afval is terecht gekomen in natuurlijke afzet-
tingslagen die zich geleidelijk boven de klei begonnen af te 
zetten. Deze lagen bestonden uit een mengsel van verslagen 
veen, klei en zand. Iets ten westen van profiel 12 is tegelijker-
tijd ook detritus afgezet […]. De vorming van bovenge-
noemde lagen is een aantal keer onderbroken door de afzet-
ting van een dun zandlaagje […]. Ze weerspiegelen kortston-
dige erosiefases van het rivierduin”.

Ik betwijfel of veel van de lagen die tussen de Unio-I-klei en 
het veraarde zeggenbroekveenpakket liggen, geleidelijk zjn 
afgezet. Mij lijkt het te gaan om succesieve bezinksels van 
geërodeerd materiaal van uiteenlopende herkomst (Unio-I-
klei, detritus, veen, afgeslagen duinzand, vondsten), en van 
het duin afgespoeld zand vermengd met wat detritusresten. 
De posities van de vondstconcentraties, in de top en in de 
basis van de verschillende lagen, wijzen hier ook op. Ik denk 
dus niet dat dit materiaal nog in zijn oorspronkelijke afval-
context lag, zoals Palarczyk meende. Of de houtskoolrijke as-
niveautjes uit verspoeld materiaal bestaan of in situ liggen 
(vuur gestookt op drooggevallen sediment, op later sterk in-
geklonken lagen?), is lastig te bepalen, al neig ik tot de eerste 
verklaring. De lagen hoeven niet ten tijde van de SW-bewo-
ning verspoeld te zijn; dit kan eeuwen later gebeurd zijn.

Botanisch onderzoek door Luijten
Luijten (1987b) analyseerde zadenmonsters uit profiel 12 
(monsters afkomstig uit de lagen met verslagen veen ver-
mengd met zand en klei, vanaf een niveau met veel hazel-
nootdoppen tot onder de dikke laag afgespoeld zand, en een 
monster van het zeggenbroekveen). Alle afzonderlijke mon-
sters bevatten zaden uit sterk uiteenlopende milieus (telkens 
zowel oever- en moerasvegetaties, alsook planten uit vrij diep 
tot ondiep water, (jong) moerasbos, natte ruigten, bosran-
den en struwelen, akkers en droge ruigten, naast storings- en 
natte pionierplanten). Dit voor elk monster steeds zo hetero-
gene beeld is in lijn met de interpretatie van vermengde en 
afgespoelde lagen.

ROB-opgraving en Hogestijns interpretaties
In 1988 werd vlakbij dit profiel door de ROB een opgraving 
uitgevoerd. Hogestijn (1991, 114) beschreef de profielop-
bouw van ‘de opgravingssleuf’ van onder naar boven: een 
pakket Calais-II-klei [lees: Unio-I-klei] tot 5,35 m -NAP; 
een dun pakket detritus tot ca. 5,25 m -NAP; Calais III-klei 
[lees: Unio-II-klei] tot ca. 5,20 m -NAP; broekveen tot ca. 
3,90 m -NAP; en afsluitend de bouwvoor. Hij (ibidem, 114) 
vervolgde: “Uit het bovenste pakket broekveen […] is verre-
weg het grootste deel van de geborgen archeologische vonds-
ten afkomstig. Uit het onderste deel van dit afvalpakket is 
een hoeveelheid hazelnootschillen afkomstig waarvan een 
deel is gebruikt voor een 14C bepaling (GrN:14122: 5035 
±30 BP), en men dateert daarmee de startdatum van dit af-
valpakket rond 3900/3800 v. Chr. Een hoger uit het profiel 
afkomstige hoeveelheid verspoeld eikenhoutskool is ook ge-
dateerd (GrN-14123: 5190±40 BP). Deze laatste datering 
wordt vanwege de aard en context van het monster als min-
der betrouwbaar beschouwd”.
De vondsten die gebruikt zijn om de Nagelefase te definië-
ren, zijn de vondsten uit het genoemde afvalpakket uit het 
broekveen. In eerste instantie dateerde Hogestijn (1989, 120; 
1990, 170-171, zie ook idem 1991, 115) dit vondstmateriaal 
tussen 5000 en 4900/4800 BP (ca. 3800-3650 cal BC). De 
veenvorming zou namelijk niet eerder te verwachten zijn, ge-
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let op een 14C-datering van elders, genomen van de basis van 
veen op Unio II (4955±40 BP (GrN-7505); Ente 1976, 22, 
fig. 4).1

Naderhand kwamen nog eens zeven 14C-dateringen van 
aankoeksel van een scherf en van organische magering van 
dezelfde scherf van Schokkerhaven-E170 beschikbaar, met 
uitkomsten tussen ca. 5200-5000 BP; ca. 4000-3800 cal BC 
(UtC-1085 t/m 1091; zie Lanting & Van der Plicht 1999/
2000, 58). Dit leidde tot aanpassing van de dateringen van 
wat eerder de Nagelefase heette, en vervolgens als Laat-SW 
werd aangeduid: tussen 5300/5100-4800/4700 BP (Hoge-
stijn e.a. 1995b, 87; Peeters & Hogestijn 2001, 142, fig. 63).

Kritiek van Lanting & Van der Plicht
Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 20) maakten duidelijk 
dat monsters GrN-14122 (hazelnootdoppen) en GrN-14123 
(geen houtskool van eik, zoals Hogestijn had vermeld, maar 
van els) volgens de 14C-formulieren afkomstig zijn van het 
IPP-onderzoek uit 1984. Dit blijkt ook uit Luijten (1987b, 6) 
die letterlijk aan GrN-14122 refereerde. GrN-14122 dateert 
dus de basis van het door Palarczyk beschreven vondstrijke 
niveau met laagjes verslagen veen, klei, en al dan niet venige 
zandlaagjes, en GrN-14123 een aslaagje daarin. In Hogestijns 
hierboven aangehaalde beschrijving van de opgravingssleuf 
van 1988 is dus, verwarrend, ook informatie verwerkt uit het 
slootkantprofiel van 1984.
Lanting & Van der Plicht (ibidem, 21) betwijfelden of de in-
terpretatie van het kleilaagje als Calais-III-/Unio-II-klei, 
cruciaal voor Hogestijns interpretatie van de ouderdom van 
de vondsten, wel terecht was, mede vanwege de daarvoor 
ogenschijnlijk te diepe ligging. Zij zagen bovendien geen re-
den om het houtskool van els als verspoeld te beschouwen 
(ibidem, 58).
Het blijft voor mij lastig navolgbaar dat Lanting & Van der 
Plicht, ondanks hun terechte kritiek, Schokkerhaven-E170, 
met dateringen tussen 5200 en 5000 BP, als een vroeg voor-
beeld voor Laat-SW bleven beschouwen (ibidem, 20-21, 58), 
temeer omdat zij voor Midden-SW waren uitgegaan van da-
teringen tussen ca. 5600 en 5000 BP (ibidem, 20).

Hogestijns huidige standpunt
Navraag bij Hogestijn (in oktober 2010) leerde het volgende. 
Hij is nu van mening dat het bij het slootkantprofiel van 
1984 inderdaad om geërodeerde en verspoelde lagen gaat, en 
kan zich vinden in de interpretatie die ik hierboven gegeven 
heb. Ook volgens hem is hier geen in situ-afval te verwach-
ten. De lithostratigrafische situatie in de opgravingsput van 
1988 was, hoewel vlakbij gelegen, totaal anders. Het meeste 
materiaal is daadwerkelijk afkomstig uit een niveau met zeer 
fijne doorworteling (zeggenresten?) en met veel houtresten 
en boomwortels; zeker geen detritusgyttja. Een fysisch-geo-
graaf interpreteerde deze vondsthoudende laag als broek-
veen. Wat Hogestijn betrof zouden die boomwortels pas later 
in dit pakket gegroeid kunnen zijn. De koppeling van het 

profiel uit 1988 aan het slootkantprofiel van 1984, waaruit 
alle 14C-monsters afkomstig zijn, was eigenlijk niet mogelijk. 
Er zijn geen dateringen voor het begin of het einde van het 
vondsthoudende veen in de opgravingsput van 1988.

Raemaekers’ aardewerkanalyse
Raemaekers (2003/04, 23-26, fig. 5 (met herziene aardewerk-
tekeningen, ter vervanging van Hogestijn 1990, fig. 4), fig. 
8; tab. 4 -6) bewerkte het aardewerk van de ROB-opgraving 
van 1988. Raemaekers (ibidem, 24) stelde: “The clear [sic!] 
stratigraphical position and the available 14C dates suggest 
that all Schokkerhaven pottery is of relevance here”. Hij be-
schouwde zowel de vondsten uit de opgravingssleuf van 1988 
als die uit het slootkantprofiel van 1984 als Laat-SW-materi-
aal.
De helft (48,7 %) van de 337 scherven die Raemaekers heeft 
onderzocht, bevatte plantaardige magering (vaak gecombi-
neerd met minerale magering). Het aandeel scherven met 
herkende H-voegen ten opzichte van N-voegen is hoog (47:
11) maar geeft mogelijk een vertekend beeld, want het aantal 
scherven met herkende N-voegen is opvallend laag. Enkele 
van de door hem gepresenteerde potten zijn afkomstig uit 
het slootkantprofiel van 1984.

De aardewerkkenmerken van Schokkerhaven-E170 wijken 
nogal af van die van de 14C-gedateerde potten van Urk-E4 
en Emmeloord-J97, die zeker jonger zijn dan 5000 BP (Rae-
maekers 2003/04, 17-23, fig. 4-7, tab. 1), en van de kenmer-
ken van het aardewerk uit P14’s laag D of de hogere trajecten 
van laag C. In tegenstelling tot E170 betreft het in die geval-
len aardewerk dat in overgrote meerderheid mineraal gema-
gerd is, terwijl H-voegen nauwelijks voorkomen. Biconische 
potten zoals van deze vindplaatsen bekend zijn, zijn in het 
vondstcomplex van E170 niet herkend.
Het verschil tussen het aardewerk van Schokkerhaven en die 
zeker late potten van elders kan dus chronologisch bepaald 
zijn; het aardewerk van E170 kan grotendeels of zelfs in zijn 
geheel wat ouder zijn. Tevens is subregionale variatie denk-
baar, als die overige vindplaatsen tot een andere gemeen-
schap zouden hebben behoord, de Vecht-gemeenschap, met 
iets andere lokale tradities dan Schokkerhaven-E170 dat eer-
der tot de IJssel-gemeenschap van Swifterbant behoord zal 
hebben (zie paragraaf 20.6). Ten slotte bestaat de mogelijk-
heid dat in het door Raemaekers bewerkte vondstcomplex 
van Schokkerhaven-E170 ouder en jonger materiaal ver-
mengd zijn.

Dat het door Raemaekers bewerkte vondstcomplex uit de pe-
riode 5200-5000 BP (ca. 4000-3800 cal BC) stamt, zoals hij 
aannam, is in elk geval niet aangetoond. De tijdsdiepte ervan 
is immers onbekend. Het staat evenmin vast of het door hem 
genoemde en opnieuw getekende aardewerk uit het sloot-
kantprofiel van 1984 in laat SW2 en Pre-Drouwen thuis-
hoort.

1 Overigens zou, als de laatstgenoemde 14C-datering correct zou zijn, en 
niet veel te jong, de Unio-II-sedimentatie in het IJssel-systeem al be-
eindigd zijn toen de Unio-II-sedimentatie in het systeem van de Vecht 

LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

nog niet begonnen was (zie ook Lanting & Van der Plicht 1999/
2000, 21). Of Entes datering en identificatie van de klei juist is, zou 
nader onderzocht moeten worden.
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BIJLAGE E – HÜDE I

De Nedersaksische vindplaats Hüde I ligt aan de zuidwestzijde van de Dümmer See, nabij het punt waar de 

Hunte uitmondt in het meer. In het Neolithicum werd in een water- en moerasrijke omgeving gewoond op 

een direct aan een waterloop gelegen, kleine veenverhoging. Dankzij vele publicaties naar aanleiding van de 

opgravingen die tussen 1956 en 1967 werden uitgevoerd, is Hüde I archeologisch goed ontsloten.1 Duitse 

collega’s (bijvoorbeeld Schwabedissen 1966, 418) en iets later ook enkele Nederlandse onderzoekers, waren 

al snel doordrongen van het grote belang van deze vindplaats.

Hüde I speelt vanwege het aardewerk onder meer een grote 
rol in de discussies over het ontstaan van TRB. Als er boven-
dien een vindplaats is die in tijdsdiepte en aardewerkinhoud 
als tegenhanger kan gelden voor P14, dan is het wel Hüde I 
(vergelijk fig. 5.1, 5.16 en 5.19 met Kampffmeyer 1991, Band 
3). Zelfs de chronostratigrafische problematiek is verwant, 
hoewel P14’s lagen A-E meer houvast verschaffen dan de nog 
veel lastigere chronologie en stratigrafie van Hüde I. Ik ont-
kom dus niet aan een uitgebreide bespreking van deze sleu-
telsite, temeer daar mijn ideeën voor P14 onverenigbaar zijn 
met de determinaties van Kampffmeyer (1991) van Hüdes 
aardewerk en met de door hem voorgestelde aardewerkont-
wikkeling.

E.1 Hüde I volgens Kampffmeyer en kanttekeningen 
hierbij

Het centrale probleem van Hüde I is dat de bewoningsfasen 
met de bijbehorende vondsten stratigrafisch niet of nauwe-
lijks uit elkaar te houden zijn als gevolg van vertrapping, 
klink en bodemvorming. Met name in het centrale deel van 
het opgegraven terrein heeft het “Eintrampeln der Funde in 
den weichen Moorboden” geleid tot “tiefgründigen Vermisch-
ungserscheinungen der verschiedenen kulturellen Kompo-
nenten” (Stapel 1991, 10, zie ook Kampffmeyer 1991, 242-
244). Maar ook in de randzone is sprake van aanzienlijke 
contaminatie.

Kampffmeyer selecteerde 6256 significante scherven uit het 
totale bestand van ca. 35.000 tot 40.000 scherven (zie Kampff-
meyer 1991, 79, 283, noot 888). Van zijn selectie is ca. 30% 
versierd en wordt ca. 60% gevormd door randscherven. Het 
niet-onderzochte aardewerk bestaat voor het overgrote deel 
uit onversierde wandscherven. Van de scherven uit alle peri-
oden is dus maar ca. 5% versierd. Dit benadruk ik nog maar 
even, want het ‘visuele beeld’ van Hüde I wordt al snel gedo-
mineerd door versierd Bischheim- en ander versierd aarde-
werk. Daarbij verdient Kampffmeyer alle lof voor de ontslui-
ting van het aardewerk middels de uitgebreide tekeningen- en 
fotodocumentatie.

Hij onderscheidde op grond van zijn aardewerkselectie en de 
14C-dateringen zes bewoningsfasen. Hoe reëel de aan de be-
woningsfasen gekoppelde dateringen zijn, en of inderdaad 
sprake is geweest van de veronderstelde hiaten in plaats van 
een min of meer continue bewoning tot in de Drouwener 
TRB, is echter zeer de vraag (zie Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 24-25).
Voor de verdere discussie zijn alleen zijn eerste drie bewo-
ningsfasen relevant (Kampffmeyer 1991, 241, 284; voor de 
bijbehorende dateringen zie ibidem, Abb. 250, 250a, zie ook 
Abb. 249):
– bewoningsfase 1 (ca. 6050-5850 BP; “Hüde-Swifterbant-

Horizont”) met Ertebølle-achtig en Rössener aardewerk;
– bewoningsfase 2 (ca. 5550-5450 BP), gekenmerkt door 

Rössen-III-aardewerk en Bischheim-varianten;
– bewoningsfase 3 (ca. 5450-5150 BP) met het vroegste 

TRB-aardewerk (“formative Phase der TBK”) en Vroeg-
TRB-aardewerk (“Frühneolithikum A-C”).

Cruciaal voor de betrouwbaarheid van deze bewoningsfasen 
zijn de aardewerkdeterminaties. Typologische vergelijkingen 
spelen daarin een rol, naast lithostratigrafische overwegin-
gen, vondstsamenhang, randvorm, bakseltype en versiering 
(Kampffmeyer 1991, noot 767).
Kampffmeyer (1991, noot 736) merkte op dat zijn culturele 
toewijzingen van de scherven “in starkem Masse von seiner 
subjektiven Betrachtung und Auswahl der Merkmale sowie 
den intuitiv angestrebten Zuordnungen, die sich bei der Be-
arbeitung des Fundmaterials ergaben, geprägt sind”. Iedere 
materiaalonderzoeker zal dit tot op zekere hoogte herken-
nen.
Geenszins Kampffmeyer aan te rekenen, maar wel een es-
sentieel probleem met het oog op zijn determinaties, vormt 
de toenmalige ontoereikende kennis van het SW-aardewerk. 
De Roever 1979 was destijds de hoofdbron. Voor Kampff-
meyer (1991, 271) was SW slechts “Rössenzeitlich”. Mede 
als gevolg van zijn onbekendheid met het jongere SW en met 
Pre-Drouwen (en het bijbehorende grote aandeel aardewerk 
in de SW-traditie), schatte hij het totale aandeel van SW-
scherven te Hüde I, “hauptsächtlich durch spitze Böden und 
Scherben grosser Vorratsgefässe vertreten”, veel te laag, op 

1 Voorlopige berichten en overzichten: o.a. Genrich 1958, Deichmüller 
1963b; 1965a; 1965b; 1969, 1975; Schirnig 1979a; Kampffmeyer 
1983; Fansa & Kampffmeyer 1985. Ecologische deelrapporten: o.a. 

Boessneck 1978; Werning 1983; Hüster 1983; Schütrumpf 1988. Mo-
nografie over de vuursteenartefacten: Stapel 1991. Monografie over 
het aardewerk en de algemene vondstcontext: Kampffmeyer 1991.
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ca. 5% (ibidem, 271, 283, noot 888). Op grond van genoem-
de noot 888, het aandeel versierde scherven (5% inclusief 
Bischheim en Drouwener TRB), en met kennis van het ma-
teriaal van P14, vermoed ik dat het aandeel van SW/Pre-
Drouwen ca. 75% bedraagt.

Kampffmeyer koppelde zijn eerste bewoningsfase aan SW 
(dat hij aanduidde als Hüde-SW).2 Of hij ook aan zijn twee-
de fase nog een deel toeschreef van het materiaal dat hij als 
SW beschouwde, is mij niet helemaal duidelijk, al denk ik 
van niet. Ik heb de indruk dat hij de bewoners van zijn twee-
de fase niet als Bischheim-lieden zag, maar als SW-nazaten 
die echter toen geen SW-aardewerk meer maakten.3 Kampff-
meyer (1991, 241, 284 e.v.) sprak in verband met zijn tweede 
bewoningsfase over “Rössen III und Bischheim-Variante”. 
Nergens werd door hem die laatste aardewerkcategorie die 
“im Gesamtmaterial den grössten Teil einnimmt” (ibidem, 
noot 756, zie ook noot 888) nog met SW-aardewerk geasso-
cieerd of gelijkgesteld.
Voor zijn derde bewoningsfase wekte hij evenmin de indruk 
nog te denken aan SW-aardewerk, conform zijn onjuiste aan-
name dat SW uitsluitend “Rössen-zeitlich” is.

Kampffmeyers toewijzingen zijn uitsluitend expliciet ge-
maakt door vermeldingen in het tekstdeel (Band 1) en in 
Abb. 67.1. Zij betreffen alleen de afgebeelde scherven en 
daarvan slechts een klein deel.4 Gelukkig kan de lezer wel 
een eigen indruk verkrijgen dankzij de uitgebreide beelddo-
cumentatie. Voor zover te achterhalen, zijn de toewijzingen 
soms geforceerd. Zo maakte Kampffmeyer onderscheid tus-
sen aardewerk dat hij aan Hüde-Swifterbant en aan Bisch-
heim toeschreef (Kampffmeyer 1991, noot 875 en 877). Uit 
nadere bestudering van de betreffende voorbeelden blijkt dat 
hiertussen geen vormverschillen bestaan; al dit aardewerk is 
als SW aan te merken.5 Zijn determinaties verliezen verder 
aan zeggingskracht doordat dezelfde potten niet aan één pe-
riode, maar aan verschillende perioden zijn toegewezen.6 
Voorts lijken de bakseltypen minder bruikbaar als bijko-
mend argument voor een culturele toewijzing dan Kampff-
meyer (1991, 140, noot 286) meende.7

Het bovenstaande illustreert hoe problematisch het is om het 
onversierde aardewerk, dat mijns inziens in hoofdzaak SW/
Pre-Drouwener materiaal is, en aardewerk dat anders ver-
sierd is dan in Rössener, Bischheim- of Pre-Drouwener stijl 

2 De term Hüde-SW doet aan de verspreiding van deze cultuur meer recht 
dan ons SW. Ik vind de aanduiding Hüde-SW daarom eigenlijk beter.

3 Ik twijfel vanwege het volgende citaat (Kampffmeyer 1991, 338): “In 
Hüde I gehören besonders die Funde aus der Besiedlungsphase 1 zu 
dieser Gruppe [Hüde-SW-Gruppe], aber auch die Phase 2 ist zeit-
gleich mit ihr [maar betekent dit nu wel of geen SW-bewoning? Men 
zou denken van niet, omdat Kampffmeyer dan wel gezegd zou hebben 
dat ook fase 2 tot SW zou behoren]. Chronologisch ist die Besiedlungs-
fase 1 in Hüde dabei eher an den Anfang, Swifterbant dagegen an das 
Ende dieser Gruppe zu stellen. Die Hüde-Swifterbant-Gruppe leitet 
nach einer Zwischenphase in die westliche TBK über”. De laatste zin 
suggereert etnische continuïteit. Op dit laatste wijst ook het volgende 
citaat (ibidem, 339), dat volgt op de vaststelling dat te Hüde I de “for-
mative fase van TRB” (bewoningsfase 3) uit het aardewerk is af te 
leiden: “Die lebensweise der sie tragende Gemeinschaft erinnert noch 
stark an sesshafte mesolithische Jäger”.

4 In Kampffmeyers catalogus is de culturele toeschrijving van de scher-
ven (“Merkmal 52”) weggelaten “da sich die Zugehörigkeiten [zu be-
stimmten Kulturgruppen] während der Bearbeitung ändern und zudem 
nur vorläufig sind” (Kampffmeyer 1991, Band 4, 125). Oorspronkelijk 
stonden daarin de determinaties van Deichmüller. “In der späteren 
Auswertung wurde die kulturelle Zuordnung der Scherben programma-
gestützt zusätzlich durch die Warenart, Materialeigenschaften, Lage 
innerhalb der Grabung, Verzierung, usw. ergänzt oder ersetzt” en werd 
Merkmal 52 verder niet meer gebruikt (ibidem, Band 4, noot 188).

5 Dit blijkt bijvoorbeeld bij de bestudering van Kampffmeyers “unver-
zierte Bischheimer Formen”(Kampffmeyer 1991, noot 877). Het be-
treft meestal scherven waarvan het potprofiel niet betrouwbaar te re-
construeren is. Vaak zijn het scherven van middelgrote en grote potten, 
met een randdiameter van meer dan 25 cm. Hun bodemvorm is onbe-
kend. Kampffmeyer duidde de “unverzierte Bischheimer Formen” 
(ibidem, noot 877) aan als ‘Becher’ (ibidem, 272-273). Fragmenten 
van even grote potten uit de “Hü-SW-Horizont” noemde hij echter 
scherven van “grosse Vorratsgefässe” (ibidem, 271). De terminologie 
verhult dat dit SW-aardewerk eigenlijk in niets verschilt van het door 
hem aan Bischheim toegewezen materiaal. Vergelijk het door Kampff-
meyer als Hüde-Swifterbant beschouwde aardewerk (ibidem, noot 875) 
met de volgende, als Bischheim aangemerkte potten met een wanddikte 
van 6-10 mm en een randdiameter van 25-31 cm, en een ongeveer 
even grote grootste buikomvang: Fnr. 2407, 3015, 3035, 19814, 21613, 
30141,30385 en 31440 (resp. Taf. 13, 16, 17, 49-50, 64-65, 74). 

Vergelijk deze potten ook met de potten die, gelet op hun 14C-daterin-
gen, in de vroegste bewoningsfase thuishoren, maar die Kampffmeyer 
in Bischheim plaatste: Fnr. 4742, 19814 en 21919 (Taf. 25, 49, 51). 
Vergelijk verder Fnr. 4742/21648 (Taf. 25; volgens Kampffmeyer 
vermoedelijk Hü-SW) met Fnr. 3982, 4887, 9722 en 15605 (Taf. 23, 
26, 39, 42; volgens Kampffmeyer Bischheim), of Fnr. 31145 (Taf. 72; 
volgens Kampffmeyer Hü-SW) met Fnr. 15605, 22552, 29183 en 
29928 (Taf. 42, 53, 60, 63; volgens Kampffmeyer Bischheim).

6 Dit is bepaald geen incident. Fnr. 2768 en 9339 (Taf. 13, 38) zouden 
behoren tot de Hüde-Swifterbant-Horizont (zie Kampffmeyer 1991, 
Abb. 67.1, 271, noot 875), maar ook tot de ‘formative Phase’ van TRB 
(ibidem, 276, noot 879). Fnr. 93 (Taf. 1) is geplaatst in Bischheim of 
laat-Rössen (Abb. 67.1) en ook in FN B (278, noot 883). Fnr. 3044 
(Taf. 18) zou Bischheim of laat-Rössen zijn (Abb. 67.1), maar is 
eveneens gerekend tot de ‘formative Phase’ van TRB (274, noot 879). 
Fnr. 706, 3044, 8595, 16667, 16774, 21345 en 31109 (Taf. 7, 18, 
33, 44, 50, 70) zijn aan de ‘formative Phase’ van TRB toegewezen 
(276, noot 879) en eveneens aan het jongere FN B (278, noot 570, 
noot 883); Fnr. 31208 en 31386 (Taf. 73-74) zouden waarschijnlijk 
een bronstijd/ijzertijddatering bezitten (noot 763), terwijl zij “von der 
Form und der Warenzugehörigkeit allgemein in die frühe Trichterbecher-
kultur zu datieren sind” (278, noot 884) en ook nog als Drouwener 
TRB opgevoerd werden (noot 887). Fnr. 357 (Taf. 2) behoorde aan-
vankelijk tot FN B (noot 883) en later tot de Drouwener TRB (noot 
887). Fnr. 26376 (Taf. 56) werd als waarschijnlijke bronstijd/ijzer-
tijdscherf genoemd (noot 763), maar tevens in de Drouwener TRB ge-
plaatst (noot 887). Fnr. 29899 (Taf. 63) behoorde tot de “formative 
Phase der TBK” (275), tot vroeg TRB (noot 884) en ook tot de 
Drouwener TRB (noot 887).

7 Zo vermeldde Kampffmeyer in zijn catalogus (Band 4) de baksels 
van 16 van de 18 voorbeelden die hij tot SW rekende (ibidem, Band 
1, noot 875). De helft daarvan heeft niet het baksel dat kenmerkend 
zou zijn voor dit aardewerk (vergelijk voor de betreffende scherven het 
bakseltype in Kampffmeyers catalogus; het betreft dan baksels die vol-
gens Kampffmeyer (1991, 140, 146) typerend zouden zijn voor Bisch-
heim, vroege TRB, en ‘entwickelte’ TRB). De Roever (2004, 142) 
wees op deze discrepantie. Ook de in mijn noot 10 genoemde Fnr. 21919 
en de andere scherven van dezelfde pot maken duidelijk hoe problema-
tisch toewijzingen op grond van baksels, zoals Kampffmeyer (1991, 
121- 147, 272-280) deed, kunnen zijn. Volgens Kampffmeyers catalo-
gus behoren de scherven van deze ene pot tot drie verschillende baksels.
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(touwversiering, buik- en halsfranje), aan een relatief korte 
periode toe te wijzen. Dit is terug te voeren op:
– de problematische stratigrafische situatie met sterke ver-

menging van materiaal uit successieve bewoningsfasen;
– een overlap in bakselsoorten van het aardewerk uit de ver-

schillende bewoningsfasen;
– het aan SW eigen, zeer lange voortleven van potvormen en 

versieringen (wat Kampffmeyer destijds niet weten kon).

Uit het bovenstaande volgt dat Kampffmeyers deteminaties 
niet zomaar geaccepteerd mogen worden. Ik becommentari-
eer hieronder het aardewerk dat hij toewees aan zijn eerste 
twee bewoningsfasen. Het materiaal dat hij voor zijn derde 
bewoningsfase kenmerkend achtte, behandel ik in mijn hoofd-
tekst (zie paragrafen 6.3.2 en 6.3.4).

Kampffmeyers bewoningsfase 1
De potten die Kampffmeyer tot de oudste bewoning van 
Hüde I rekende, zouden gekenmerkt zijn door “Ertebølle-

Ellerbek-Elemente”, en “Rössen-Importe” (Zie Kampffmeyer 
1991, 284, Abb. 250, 250a, zie ook 245: “Rössen-ähnliche 
Funde” samen met “Ertebølle-scherben”).8 Hij verwees ver-
volgens nergens naar een specifieke Rössener pot die uit deze 
vroegste fase zou kunnen stammen. Uit opmerkingen elders 
blijkt dat hij geen Rössen-I-potten in Hüde I zag, maar alleen 
jonger Rössener aardewerk, vanaf (laat-) Rössen II, dat hij 
niet in verband bracht met zijn vroegste bewoningsfase. Vol-
gens Gleser (1995, 305; zie ook Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 24) komt Rössen te Hüde I helemaal niet voor, 
en is uitsluitend sprake van Bischheim. Daarmee vervalt de 
gedachte aan aanwezigheid van Rössener aardewerk in Hü-
des oudste bewoningsfase.
Evenmin is trouwens overtuigend Ertebølle-aardewerk aan-
wezig.9 Kampffmeyers voorbeelden van die “Ertebølle/Eller-
bek-Elemente”, waarmee hij SW-aardewerk bedoelde, be-
treffen inderdaad SW-aardewerk dat echter soms MK-in-
vloeden vertoont en dan dus niet in de oudste fase van Hüde 
I thuis kan horen.10

8 Eerdere auteurs hadden zich ook al over het aardewerk van de vroeg-
ste bewoning van Hüde uitgelaten. Ik haal enkele aan.

– De Spitzböden van Hüde werden door Deichmüller met de vroegste be-
woning geassocieerd. Een direkte parallel tussen de Spitzböden (zowel 
de spitsronde als de knobbelbodems) en Ertebølle heeft Deichmüller 
nooit getrokken. Wel hield hij rekening met een mogelijk “räumliches 
Zwischenglied zwischen Ertebölle und Michelsberg. [...] Jedenfalls be-
darf es noch eines eingehenden Vergleiches zwischen Dümmer-Spitz-
böden und dem Ertebölle-Ellerbek-Material” (Deichmüller 1969, 30-
31). Eerder had hij (idem 1963b, 86) Schütrumpf aangehaald, die 
een “runde Wackelboden [...] ins früheste Neolithikum (Ellerbek-Er-
tebölle)” zou willen dateren.

– Ook Schwabedissen was voorzichtig. Hij wees al vroeg op een pot uit 
Hüde met “ähnlichkeit mit Spitzbodentöpfen von Ellerbek-Ertebölle, 
wenn auch gewisse Abweichungen zu vermerken sind”(1957/58, 23 en 
Abb. 18a). Later had hij het over Ertebølle “mit Einschränkung!” 
(idem 1966, 454, zie ook 420) en over een “Kulturschicht, die mit 
Vorbehalt einige Elemente der Ertebölle/Ellerbek-Kultur aufweist” 
(idem 1979b, 212).

– Louwe Kooijmans (1976, 255) beschouwde weliswaar het onderste ni-
veau van Hüde als een westelijke faciës van Ertebølle, vergelijkbaar 
met SW, maar signaleerde ook nadrukkelijk het ontbreken van onder 
meer Tonwannen (Lampen) en afslagbijlen (zie ook Van der Waals 
1972, 167; Laux 1985, 31).

– Bakker (1979, 120) sprak met betrekking tot Hüde (‘Dümmer-S’) 
over “Ertebølle-like pots” maar merkte tevens op dat “fingertip im-
pressions below the rim in ‘real Ertebølle’” ontbreken.

– Lichardus (1991, 776) ging wel kort door de bocht: “Die frühesten, in 
Kalkgyttja liegenden Kulturreste mit charakteristischen Geweihäxten 
gehören einer Ertebølle-Ellerbek Besiedlung an. Dieser kann auch ein 
Teil der Spitz- und Wackelbodenkeramik zugeordnet werden”. Hij 
noemde tevens de “Spitz- und Wackelbodenkeramik” uit de laag erbo-
ven: “Vergleichbare Keramik ist aus den späten Ertebølle-Ellerbek-
Siedlungen wie in Ringkloster und anderswo hinreichend bekannt”. 
Overigens had Lichardus Hüdes spitsronde en knobbelbodems [sic] 
eerder nog beschouwd als “Siedlungsfunde der späten Stufe der Rösse-
ner Kultur“ (Lichardus 1976, Taf. 83).

9  De voor Ertebølle zo kenmerkende bootvormige ‘Lampen’ ontbreken te 
Hüde geheel (Kampffmeyer 1991, 271). Bovendien komt het vuur-
steenassemblage dat met de oudste bewoningsfase van Hüde geassoci-
eerd is, niet overeen met Ertebølle-vuursteenassemblages, maar juist 
wèl goed met die van SW (Stapel 1991, 158-161, 165-166). Schwabe-
dissen (1966, 420) had ook al opgemerkt dat niet goed te bepalen valt 
of de “Spitzbodengefässe einem eigenen oder dem Rössener Horizont 

angehören. Die Aufbautechnik der Gefässe ist auf alle Fälle anders als 
in der Ertebölle-Ellerbek-Kultur”. Volgens Deichmüller (1965a, 6, 8) 
zijn dit soort bodems “nicht in jedem Fall typologisch eindeutig von 
Rundböden mit etwas spitzoval zulaufender Form zu trennen. Ausser-
dem gibt es einigen Rundböden mit warzenförmiger Verdickung unter 
der Mitte des Bodens [knobbelbodems]. Diese ‘Warzen’ sind nach-
träglich am Boden aufgesetzt worden” (vergelijk Kampffmeyer 1991, 
Taf. 99: Fnr. 30727, gerekend tot de oudste bewoningsfase; ibidem, 
noot 875). De bodemknobbels van Ertebølle zijn nooit als applique 
aangezet, die van SW wel (zie paragraaf 6.1.1).

10 Het gaat om 12 scherven van spitsronde bodems en knobbelbodems 
(Kampffmeyer 1991, noot 875) en, bepalend voor de beeldvorming, 
zes half- of bijna complete potten met een spitsronde of ronde bodem. 
Het zijn middelgrote tot grote potten (grootste omvang 23-35 cm) die 
niet uitgesproken dikwandig zijn (6-10 mm). Zij zijn gekenmerkt door 
een S-profiel met een duidelijke schouder en een grootste buikomvang 
die, voorzover te bepalen, meestal tussen de helft en tweederde van de 
pothoogte zit. De grootste randdiameter is ongeveer even groot als de 
grootste buikomvang, of, in een enkel geval, wat groter. De randen zijn 
glad of voorzien van Randkerbung. Verder zijn de potten onversierd of 
spaarzaam versierd met een rij vingertopindrukken onder de rand.

 Hoewel het mogelijk is dat deze zes voorbeelden inderdaad tot de vroeg-
ste neolithische bewoningsperiode behoren, is op grond van de typologie 
en de geassocieerde 14C-dateringen en hun eventuele reservoireffect niet 
uit te sluiten dat zij jonger zijn.

– Fnr. 9339 (Taf. 38) is door Kampffmeyer (1991, 276) ook als voor-
beeld van de ‘formative Phase’ van TRB genoemd.

– De “Inhalt des Gefässbodens” van Fnr. 30990/31119 (Taf. 69) is 
14C-gedateerd op 5400 ±50 BP (ibidem, 327, noot 486, Abb. 249). 
Ik vermoed dat deze datering te oud is. Hoewel deze pot aan Erte-
bølle-profielen doet denken vanwege de laag geplaatse grootste bui-
komvang en de lange, bijna cilindrische schouder/halszone, zijn ook 
goede MK-parallellen voorhanden (Schwabedissen 1957/58, Abb. 
16a; 1966, 454, 457, Abb. 24; Behrens 1969, Abb. 1e, 7e). Een date-
ring in de MK-periode is gezien de vondstpositie in het broekveen wel 
degelijk mogelijk en zelfs waarschijnlijker (zie Kampffmeyer 1991, 
256-257, 339, noot 802 en zie ook Abb. 216, waarin Kampffmeyer 
zelf deze pot met MK vergeleek).

– Ook Fnr. 31145 (Taf. 72), 4532 (Taf. 24) en 7917 (Taf. 32) hebben 
in MK-aardewerk goede parallellen (zie Bakker 1979a, 120; zie ook 
Genrich 1958, 168 = Jacob-Friesen 1959, Abb. 87 = Schwabedissen 
1957/58a Abb. 18a = Deichmüller 1963b, Taf. 1:3).

– Voor Fnr. 4742/21648 (Taf. 25) zijn “organische Reste vom runden 
Boden” 14C-gedateerd op 5510 ±160 BP. “Das Gefäss gehört wahr-
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Het is dus al met al lastig om een beeld te krijgen van het 
oudste aardewerk van Hüde I. Zouden de SW-ontwikkelin-
gen gedurende SW1 voor Hüde I vergelijkbaar zijn met die 
van de IJssel/Vecht/Eem-groep, dan zijn potten met ronde, 
spitsronde en knobbelbodems te verwachten. Zij zullen on-
versierd zijn, op Randkerbung na, zoals het SW1-aardewerk 
van Hoge Vaart-A27.11

Kampffmeyers bewoningsfase 2
Tot zijn tweede bewoningsfase rekende Kampffmeyer (1991, 
284, noot 876-877) het versierde Rössen III/Bischheim-aar-
dewerk en het onversierde aardewerk (‘Bischheim-Variante’ 
die overigens wel vrij vaak van Randkerbung voorzien 
zijn).12 Naast grotere potten, al dan niet versierde bekers, 
versierde amforen en versierde schalen vermeldde hij (ibi-
dem, 273) onversierde, van Randkerbung voorziene kom-
men.13

Als niet te zwaar getild wordt aan de te vroege dateringen die 
Kampffmeyer aan deze fase verbond (ca. 5550-5450 BP, ter-
wijl volgens Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 19) Bisch-
heim pas rond 5400 BP (4300 cal BC) begint), is de toewij-
zing van het bovengenoemde aardewerk aan zijn bewonings-
fase 2 wel verdedigbaar. Vergelijking met aardewerk van de 
vindplaatsen bij Swifterbant (De Roever 2004, fig. 9-16) en 
met het SW-aardewerk van P14 maakt duidelijk dat Hüdes 
“Bischheim-Variante” zonder problemen aan SW kunnen 
worden toegeschreven.14 Een deel van dit SW-aardewerk van 
Hüde I kan ook ouder of jonger zijn dan Kampffmeyers be-
woningsfase 2.
Verder heeft Hüde I veel scherven opgeleverd die versierd 
zijn met allerlei indrukken op en onder de rand, en ook aan 
de binnenkant van de rand, en (minder vaak) indrukken in 
een horizontale rij op de schouder. Andere bezitten opper-

vlakteruwing, soms met ‘dakpan-effect’ of met diepe krassen. 
Zulke scherven plaatste Kampffmeyer pas in zijn bewonings-
fase 3, de “formative Phase” van TRB (Kampffmeyer 1991, 
229-230, 276), in navolging van Schwabedissen (1979b). 
Dergelijk aardewerk beeldde echter De Roever (1979, fig. 1-
5) al af voor Swifterbant. Kampffmeyer had daarom voor 
zijn vergelijkbaar versierde scherven ook een SW-toewijzing 
kunnen overwegen. Dat had hij bovendien kunnen doen op 
grond van zijn correcte, belangrijke observatie: “Der einfa-
che unverzierte Rundbecher [van SW] weist formale Ähn-
lichkeit mit verzierten Rössener Kugelbechern, unverzierten 
Bechern der Bischheimer-Variante am Dümmer und frühen 
Trichterbechern auf. Die spitzbodigen Gefässe zeigen deut-
liche Parallelen zur Ertebølle- wie auch zur Michelsberg-
keramik” (Kampffmeyer 1991, 252).

In die vele geïmporteerde Bischheim-potten en de vele knob-
bels en Ösen te Hüde I komt een verschil met de SW-vind-
plaatsen in Flevoland en de Noordoostpolder tot uitdrukking. 
Het Bischheim-territorium lag voor de SW-bewoners van 
Hüde I veel dichterbij, waardoor zij veel gemakkelijker toe-
gang tot Bischheim-aardewerk gehad zullen hebben.

Het grote aantal nog min of meer complete Bischheim-pot-
ten te Hüde I is opmerkelijk, ook vergeleken met een ‘nor-
male’ Bischheim-nederzetting.15 Of dit alleen samenhangt 
met de zachte grondlagen van Hüde I, wat van invloed ge-
weest zal zijn op de fragmentatiegraad, is de vraag. Zou het 
kunnen zijn dat in SW – niet alleen te Hüde I, maar ook op 
P14 (als de Ösenbecher een Bischheim-import zou zijn) – 
met name (versierde) importen een bijzondere status hadden 
en dat deze bij voorkeur uitverkoren werden voor rituele de-
posities? Toegevoegd praktisch nut zullen die potten immers 

scheinlich noch in Besiedlungsphase 1, allenfalls an den Beginn von 
Phase 2” (Kampffmeyer 1991, noot 993, zie ook ibidem, 327, noot 
486, 327, Abb. 249). Daarmee gaf Kampffmeyer zelf al aan hoe dis-
cutabel het typologische verschil is tussen aardewerk uit zijn Hü-SW-
bewoningsfase en dat uit de daaropvolgende bewoningsfase. Dit blijkt 
verder uit twee andere voorbeelden van scherven die “in die älteste Be-
siedlungsphase gehören” (ibidem, 327: Fnr. 19814 (Taf. 49) en 21919 
(Taf. 51)). Elders schreef hij ze aan Bischheim toe (ibidem, noot 877: 
Fnr. 21613 behoort namelijk tot dezelfde pot als Fnr. 21919). Het zijn 
uitbuigende randscherven met Randkerbung met een dikte van 7-10 
mm, afkomstig van twee potten met een randdiameter van 26-28 cm. 
Dit zijn inderdaad geloofwaardige kandidaten voor Hüdes oudste be-
woningsfase vanwege de 14C-dateringen van hun verkoolde aankoek-
sels: 5885±225 BP en 5875±100 BP (Abb. 249, 250-250a).

11 Vergelijkbaar aardewerk, vermoedelijk uit dezelfde periode, is ook ge-
vonden nabij de bronnen van de Retlage, ca. 70 km ten zuidzuidoos-
ten van de Dümmer (Schwanold 1933; Jacob-Friesen 1959, 68-70, 
Abb. 46-47; Midgley 1992, 13). Het betreft “hohe Töpfe mit ge-
schweifter Wandung und spitz ausgezogenen Boden” (Jacob-Friesen 
1959, 70). Jacob-Friesen zag overeenkomsten met “Gefässe aus Kök-
kenmödingern Schleswig-Holsteins und Dänemarks, jetzt auch aus 
Mooren Niedersachsens”, waarmee hij op Hüde I doelde. Op deze 
vindplaats zijn verder mesolithisch aandoende vuursteenartefacten en 
een ovale hutplattegrond aangetroffen.

12 Ook hield Kampffmeyer (1991, 253-254, Abb. 213-214) rekening 
met een paar Rössen-II-potten, in weerwil van de determinatie van de 
betreffende bekers als Rössen III door Lichardus, en als Bischheim 
door Schwabedissen (ibidem, noot 791). Later leek hij dit af te zwak-

ken tot bekervormen “die noch an Rössen II erinnern” (ibidem, 272). 
Binnen zijn Rössen-Bischheim-Horizont maakte Kampffmeyer onder-
scheid tussen Rössen III en Bischheim (ibidem, 272). Met Rössen III 
doelde hij op een late fase van de “mitteldeutsche Gruppe der Rössener 
Kultur”, en met Bischheim doelde hij specifiek op een “rheinisch-west-
fälische Gruppe”. Voor Hüde I is echter “eine eindeutige Zuordnung 
zu einer der beiden regionalen Gruppen nicht möglich” (ibidem, 335).

13 Tot zijn tweede bewoningsfase rekende Kampffmeyer (1991, 274, noot 
876) verder nog een “Füsschenbecher/-schale Fnr. 4606”( bedoeld is 
Taf. 26:Fnr. 4604), een versierde amfoor (Taf. 28: Fnr. 6591, Taf. 
93) en een versierde schaal (Taf. 34: Fnr. 8812, Taf. 92) Ten onrech-
te is in noot 876 ook Fnr. 4132 (Taf. 24) genoemd, maar deze scherf 
bezit een horizontale touwindruk (ibidem, noot 663) en moet daarom 
jonger zijn.

14 Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het volgende. De pot waartoe Fnr. 
29928 (Taf. 63) met S-profiel en Randkerbung behoorde, is volgens 
Kampffmeyer (1991, noot 877) onversierd Bischheim-aardewerk. 
Volgens zijn catalogus bezat deze pot echter een Spitzboden (niet afge-
beeld), wat bij een ‘echte’ Bischheim-pot niet voorkomt. Dit zal dus 
een SW-pot zijn. Aankoeksel hiervan is 14C-gedateerd op 5260 ±70 
BP (ibidem, Abb. 249).

15 Alleen al van de 33 door Kampffmeyer afgebeelde versierde Rund-
becher, een versierde schaal en twee versierde amforen in Rössen III/
Bischheimer-stijl zijn er 11 (bijna) compleet: Fnr. 554/663/675/9131/
30732, 1949/7886, 3007, 3041, 8815, 8935/9139/9156, 9119, 30467, 
30506, 30522 en 30640 (Taf. 5, 12, 15, 18, 33, 35-36, 66-67, 85-
94). Er zijn nog meer complete, meest onversierde potten, waaronder 
wederom Bischheim-importen en een veel jongere Baalberge-import.
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niet gehad hebben. Als deze interpretatie correct is, vormt 
het een bijkomend argument tegen de mogelijke suggestie 
dat Hüde I ook door Bischheim-lieden bewoond zou zijn. 
Het gebruik van aardewerk als rituele depositie is Rössen en 
Bischheim vreemd.

Voor Kampffmeyers bewoningsfase 3 met in mijn termen de 
Pre-Drouwener component van Hüde, zie paragrafen 6.3.2-4.

E.2 Hüde I volgens Raemaekers

Ook Raemaekers (1999, 72-89) behandelde Hüde I uitge-
breid. Hij benadrukte het door onderzoekers als Deichmül-
ler, Kampffmeyer en Stapel ondergewaardeerde belang van 
formatieprocessen, en gaf een methodische kritiek op het 
werk van Kampffmeyer (1991) en Stapel (1991). Raemaekers 
(1999, 73-74) merkte op dat er geen goede aanwijzingen zijn 
voor hiaten in de bewoningsgeschiedenis van Hüde I. Hij 
analyseerde een selectie van het aardewerk uit de waterloop 
van Hüde I. De scherven wees hij toe aan verschillende een-
heden (met een stratigrafisch naar boven toe oplopend volg-
nummer) die hij onderscheiden had op basis van lithostrati-
grafie en diepteligging. Raemaekers (ibidem, 75) was zich 
goed bewust van de beperkingen van deze aanpak. Een be-
trouwbaar beeld van de materiële cultuur van een specifieke 
bewoningsfase van Hüde I is op deze wijze niet te verwach-
ten, inzicht in globale trends mogelijk wel. Afhankelijk van 
de inhoud is voor elke eenheid op grond van van het toege-
wezen aardewerk een inschatting te maken van de tijdsdiep-
te. Het resultaat van Raemaekers’ exercitie is verhelderend. 
In de voor zijn onderzoek relevante eenheden 1-5 signaleer-
de hij steeds zowel Bischheim, MK- als SW-elementen, wat 
duidt op contaminatie. Desalniettemin zijn de volgende 
trends aanwezig (ibidem, 89): vanaf eenheid 2/3 vermindert 
het relatieve aandeel van plantaardige magering. Binnenrand-
versiering is vooral aan te treffen in eenheid 1, dikwijls in 
combinatie met versiering op de rand of direct eronder aan 
de buitenkant. Het aandeel groeflijnen neemt vanaf eenheid 
4 toe. De verschillende bodemtypen komen in alle eenheden 
voor, met uitzondering van vlakke bodems die alleen in een-
heid 5 gesignaleerd zijn.
Een zeer globale (typologische) trend op basis van de diepte-
ligging van het materiaal (zij het veel minder uitgewerkt dan 
die van Raemaekers) was overigens voor Hüde I al eerder 
aangetoond door Deichmüller (1965a, 5, Abb. 7; 1975, 46-
47; zie ook Schwabedissen 1979b, 212 e.v., Abb. 10).

Raemaekers (1999, 88) kwam tot dezelfde conclusie als ik: 
Hüde I is een SW-vindplaats zonder Ertebølle, met veel Bisch-
heim-invloeden. De MK-elementen (Tupfenleisten, enkele 
hoekige potvormen, lepels, bakplaten en Schlickrauhung) 
interpreteerde Raemaekers (ibidem, 88) als autochtone ver-
werkingen.

De als Pre-Drouwen aan te merken elementen (buikfranje in 
groeflijnen of in diepsteken) die zichtbaar zijn in het door 
hem afgebeelde aardewerk dat tot zijn eenheden 1, 2/3 en 4 
gerekend werd, liet hij onbesproken.16

E.3 Hüde I volgens Lanting & Van der Plicht

Na een bondige inleiding op de vindplaats en een schets van 
de bevindingen van Kampffmeyer (1991) en Stapel (1991), 
corrigeerden Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 24) en-
kele determinaties van Kampffmeyer. Zij merkten op dat al 
het ‘Rössen’ van Hüde I als Bischheim beschouwd moet wor-
den. Het materiaal overziend oordeelden zij (ibidem, 24): 
“Het lijkt er dus eerder op, dat het aardewerk van de vroege 
en middelste fase van Hüde I bestaat uit punt- en rond-
bodemaardewerk van Swifterbant-type, met een aanzienlijk 
aandeel Bischheim-aardewerk”.

Bischheim-aardewerk in de oudste fase zou een secundaire 
bijmenging kunnen zijn, of misschien wel kunnen duiden op 
een jongere datering van die fase. Lanting & Van der Plicht 
stelden dat MK-aardewerk nauwelijks aanwezig is. Een ver-
moede MK-knikwandschaal wezen zij af, zoals ook bijna al 
het vroege TRB. De enige trechterbeker (Kampffmeyer 
1991, Taf. 46: Fnr. 1742) die volgens hen wat ouder zou kun-
nen zijn, synchroniseerden zij met het noordelijke Vroeg-
Neolithicum-C/Midden-Neolithicum 1. Zij zagen verder 
slechts één Baalberge-import, de bekende trechterbeker 
(Kampffmeyer 1991, Taf. 1: Fnr. 150). Verder volgden zij 
Kampffmeyer in zijn dateringen van het Drouwener aarde-
werk (in Drouwen A-D1 volgens Bakker 1979a, ofwel in 
TRB1-3 volgens Brindley 1986b).

Daarna gingen Lanting & Van der Plicht kort in op Rae-
maekers’ analyse. Zij schreven enkele grote scherven van 
twee trechterbekers met buikfranje, afkomstig uit Raemae-
kers’ eenheden 2/3 en 4, toe aan Drouwener trechterbekers. 
Op grond daarvan stelden zij (ibidem, 24): “Dus zelfs in de 
kreek is het materiaal veel sterker vermengd dan Raemaekers 
denkt”. Dat zij de betreffende trechterbekers als jongere 
trechterbekers beschouwden, was onvermijdelijk gezien hun 
uitgangspunt dat Pre-Drouwen niet bestaat. Ik denk echter 
dat het op typologische gronden heel goed mogelijk is dat de 
genoemde trechterbekers, zeker die uit eenheid 4, in feite 
Pre-Drouwener trechterbekers zijn.17 Ongeacht of de conta-
minatie (nog) sterker is dan Raemaekers al dacht, wegwui-
ven van Raemaekers’ bevindingen op grond van deze trech-
terbekers zou onterecht zijn. Het feit dat de door Raemaekers 
gesignaleerde, globale trends een afgezwakte echo zijn van 
de algemene SW-trends binnen Flevoland en die van P14’s 
lagen A-E, pleit er voor dat de stratigrafie in de geul van 
Hüde I nog enige, zij het beperkte, chronologische waarde 
heeft.

16 Zie Raemaekers 1999, fig. 3.23:31809; fig. 3.24:31426; fig. 3.25:
31029/31426, 31124, 31422.

17 Vergelijk het profiel van de trechterbeker met ‘hoge buikknik’ (Kampff-

meyer 1991, Taf. 74:Fnr. 31426) met bijvoorbeeld een identiek, on-
miskenbaar Bischheim-profiel als Fnr. 1949/7886 (Taf. 12), of een 
SW- of Bischheim-profiel zoals van Fnr. 3032 (Taf. 17).
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Vervolgens analyseerden Lanting & Van der Plicht (ibidem, 
24-25) de 14C-dateringen van Hüde. Daaruit concludeerden 
zij dat te Hüde I sprake moet zijn geweest van regelmatig te-
rugkerende SW-bewoning, zonder al te grote hiaten, over een 
lange periode; waarschijnlijk al (Raemaekers’ fasering vol-
gend) vanaf Vroeg-SW, en verder in Midden-SW (met veel 
Bischheim-importen) en in Laat-SW. Deze interpretatie sluit 
aan op mijn eigen bevindingen (als voor Laat-SW Pre-Drou-
wen gelezen mag worden) en op die van Raemaekers.

Lanting & Van der Plicht (ibidem, 25) sloten hun beschou-
wing over Hüde I als volgt af: “Een ontwikkeling naar vroeg-
neolithische TRB is [in Hüde I] niet zichtbaar. De Trechter-
bekercultuur verschijnt tamelijk abrupt, in de vorm van 
midden-neolithische TRB-Westgroep met hooguit een klei-
ne bijmenging van aardewerk dat verwant is aan laat VN-C 
in Denemarken/Noord-Duitsland. Met nadruk moet er op 
gewezen worden, dat aardewerk met versiering in de Fuchs-
berg-stijl ontbreekt”.18 Afgezien van de laatste zin ben ik het 
hiermee hartgrondig oneens.

E.4 14C-dateringen van het aardewerk van Hüde I

Tabel E.1 geeft een overzicht van 14C-dateringen die direct 
met aardewerk van Hüde I verbonden zijn (hoofdzakelijk 
aankoekseldateringen of dateringen van de potinhoud).19

Vanwege de vaak erg grote standaardafwijkingen zijn veel 
dateringen nauwelijks bruikbaar. Bij deze dateringen moet 
verder rekening gehouden worden met te oude uitkomsten 
vanwege het reservoireffect. Of en in welke mate de lokale 
kalkgyttja een bron van vertekening is, is onduidelijk.
Kampffmeyer (1991, 327) was van mening dat de dateringen 
eerder te jong zullen zijn “da die Verfüllung und die Krus-
tenbildung wesentlich später eingesetzt haben können”. De 
14C-datering van Fnr. 30143 is duidelijk veel te jong, en die 
van Fnr. 491 veel te oud. De overige 14C-dateringen lijken 
niet onmogelijk en laten zich bijvoorbeeld redelijk vergelij-
ken met die van P14. Daarbij moet wel bedacht worden dat 
ook de dateringen van P14 vertekend kunnen zijn, zodat het 
risico bestaat dat vertekende uitkomsten met vertekende uit-
komsten vergeleken worden.

18 Bakker 1979a, 120 had dit ook al opgemerkt, zij het op basis van 
Deichmüllers eerste, voorlopige publicaties (Deichmüller 1963; 1965a; 
1965b).

19 Niet altijd is duidelijk wat precies gedateerd is. Kampffmeyer (1991, 
327) meldde dat van de potinhoud van Fnr. 4742 houtskool is geda-
teerd, maar gelet op zijn noot 486 gaat het om organische resten die 
van de potbodem afkomstig zijn (aankoeksel). Niet van Fnr. 4742, 
maar van Fnr. 4741 lijkt houtskool uit de pot gedateerd te zijn (zie 
Abb. 249). Volgens noot 486 is tevens van Fnr. 31119 de potinhoud 

gedateerd. Uit Kampffmeyers tekst (ibidem, 327) valt af te leiden dat 
van Fnr. 19814 en Fnr. 21919 aankoekselmonsters gedateerd zijn, wat 
ook geldt voor Fnr. 19814, Fnr. 29928 (zie voor beide laatste ibidem, 
noot 483) en Fnr. 30143 (ibidem, noot 485). Via Deichmüller (1969, 
31) en Kampffmeyer (1991, Abb. 249) is te achterhalen dat aankoek-
sel gedateerd is van Fnr. 8479 en Fnr. 3034. Fnr. 391 zou volgens 
Deichmüller (1969, 31) niet direct gedateerd zijn, maar een terminus 
ante quem bezitten via de 14C-datering van een stuk verkoold hout di-
rect erboven.

Tabel E.1 – De aardewerkdateringen van Hüde. Selectie uit Kampffmeyer 1991 Abb. 249 (BC-dateringen omgezet naar BP); voor 
de Taf.-verwijzingen zie ibidem, Band 3; alle 14C-dateringen zijn afkomstig van het laboratorium van Hannover, met vermoede-
lijke uitzondering van die van Fnr. 4742 (laboratorium Köln, zie ibidem, noot 393). De betreffende laboratoriumnummers zijn 
alleen bij uitzondering te achterhalen, via Deichmüller 1969. De δ13C-waarden zijn in de geraadpleegde literatuur niet vermeld.

aankoeksel
aankoeksel
verkoold hout
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
houtskool uit pot
aankoeksel
aankoeksel
potinhoud
potinhoud?
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
aankoeksel
potinhoud

aard

2810±210
4700±270
4840±130
4865±150
4870±390
4880±50
5175±155
5210±155
5250±240
5260±70
5400±50
5420±50
5425±350
5510±160
5615±95
5875±100
5885±225

datering
conv. BP

scherf met Randkerbung
scherf van grootste buikomvang
randscherf met touwpoortjes, datering van verkoold hout boven scherf?
Trechterbekerscherven
randscherf met rij onregelmatig-ovale indrukken onder rand
uitstaande rand met indrukken op rand en dubbele rij ronde indrukken onder rand
rondbodemige amfoor/beker met twee oortjes op schouder
uitstaande rand met gaatje en indrukken op rand 
ronde bodem en Randkerbung
Vorratsgefäss met indrukken op rand
pot met tulpprofiel en indrukken op rand
scherf met Wickelschnur-indrukken
rondbodemige beker met vier knobbels op schouder en indrukken op rand
rondbodemig Vorratsgefäss met Randkerbung en oortjes op schouder
uitstaande rand met indrukken op rand
steile randscherf met indrukken op rand
steile randscherf met indrukken op rand

opmerkingen

30143
13715
391

28209
24275
3598
4741
8479
3034
29928
31119
491
3011
4742

?
21919
19814

Fnr.

−
−
3
−
55
20
25
33
−
63
69
−
15
25
−
51
49

Taf.
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BIJLAGE F – BOBERG-15

Net binnen het Ertebølle-verspreidingsgebied liggen aan de 
rechter Elbe-oever enkele rivierduinen, waarvan Hamburg-
Boberg-15 voor mijn studie de belangrijkste is.1, 2

Boberg-15 is een palimpsest met een zeer grote tijdsdiepte. 
De vondsten uit verschillende perioden zijn niet stratigra-
fisch gescheiden. Het aardewerk bevat waarschijnlijk een Er-
tebølle-component.3 Een deel van het materiaal is te verbin-
den aan de Satrup-fase.4 Ik ga niet in op enkele importstukken 
en op de deels discutabele interpretatie die hieraan gegeven 
is (Laux 1985, 27-29, Abb. 19: 1-5).

Mijn interesse gaat uit naar een andere component van het 
aardewerk (zie Schindler 1953/54, 10-12, Taf. IV: 2, 11-15; 
VI: 1, 2, 4; VII: 3-4; VIII: 1-5, 12, 16, 18-25; IX; X: 3, 49, 
112, 12, 16, 18; idem 1962, 249, 251; Laux 1985, 23, Abb. 
16-17). Dit aardewerk heeft volgens de tekeningen een wand-
dikte van meestal 8-9 mm. Kenmerkend is een vloeiend S-
profiel, soms met een duidelijke korte schouder en een vrij 
abrupte schouder/hals-overgang. Regelmatig is de randdia-
meter groter dan die van de grootste buikomvang. De groot-
ste buikomvang bevindt zich op ca. tweederde van de totale 
hoogte.5 Biconische profielen komen ook voor.6 De bijbeho-
rende bodems zijn relatief smal en vlak. Incidenteel is sprake 
van een wiebelbodem.
De versiering bestaat uit nagelindrukken, vlakdekkend of in 
horizontale zones, over de hele pot verdeeld, of alleen onder 
de rand. Ronde indrukken komen voor in een eenvoudig ho-
rizontaal motief, in een enkele of dubbele rij onder de rand, 
soms in Metopenmuster. Rechthoekige indrukken zijn on-
der de rand of op de schouder aan te treffen. Randkerbung 
en langwerpige knobbels zijn aanwezig.

Raemaekers (1999, 163-165) zag in het aardewerk hooguit 
enkele oppervlakkige overeenkomsten met SW en dacht eer-
der aan een relatie met het vroegste TRB van de Noord-
groep. Hij vond hierin steun bij Louwe Kooijmans 1976, 
262) die het genoemde Boberg-aardewerk als een lokale ont-

wikkeling op Ertebølle-basis beschouwde. De Roever (2004, 
144) bespeurde bescheiden relaties met SW.

Ik geloof niet in onafhankelijke, zelfstandige lokale ontwik-
kelingen te Boberg, temeer niet omdat in de contemporaine 
omgeving een aannemelijke inspiratiebron aanwezig is. Ik 
zie juist wel veel vorm- en versieringsovereenkomsten tussen 
dit materiaal van Boberg-15 en met name het SW-aardewerk 
van Hüde I, en ook met vondsten van Rosenhof.7 Daarmee 
zit ik op de lijn van Schwabedissen (1979c). Lanting & Van 
der Plicht (1999/2000, 25) dachten voor Boberg-15 (en Bo-
berg-20) aan SW-bewoning, geassocieerd met Bischheim-
aardewerk. Zo ver wil ik niet gaan. Ik interpreteer het aarde-
werk van Boberg-15 als sterk beïnvloed door SW. Het is te 
dateren in het tijdstraject (laat SW2) waarin in SW al vlakke 
bodems voorkwamen en verschillende MK-elementen verwerkt 
zijn (randen die een grotere diameter hebben dan de grootste 
buikomvang, naast vloeiende S-profielen ook meer gepronon-
ceerde schouder/hals-overgangen, een voorkeur voor versie-
ring onder de rand, en het incidenteel optreden van omge-
slagen randen met vingertopindrukken). Dit beïnvloedings-
moment verklaart ook de afwezigheid van versiering aan de 
binnenkant van de rand. In die afwezigheid zag Raemaekers 
(1999, 165) een verzwakking van de gedachte aan een relatie 
met SW, maar zijn tegenwerping is gebaseerd op ouder SW-
aardewerk, zoals dat van Swifterbant-S3, waarop binnen-
randversiering nog veel voorkomt. Ten tijde van de door mij 
veronderstelde noordelijke SW-uitstraling naar vindplaatsen 
als Boberg, vermoedelijk na 5250 BP (ca. 4050 cal BC), is 
binnenrandversiering op SW-potten al niet meer gebruike-
lijk (zie het materiaal uit P14’s laag B). Voor de vlakdekkende 
versiering te Boberg zijn in SW goede parallellen aanwezig, 
maar de gezoneerde versiering van Boberg (die ook in Sig-
geneben-Süd te vinden is) lijkt een eigen verwerking van het 
late SW-idioom te zijn. Met Raemaekers en Louwe Kooij-
mans lijkt het me zeer aannemelijk dat dit aardewerk door 
Ertebølle-nazaten is vervaardigd.

1 Boberg-15 en Boberg-20 zijn voorlopig gepubliceerd in Schindler 
1953/54; 1960; 1961; 1962a; 1962b. Laux (1985) heeft deze vind-
plaatsen opnieuw bewerkt en geïnterpreteerd, en voor het eerst Boberg-
15-Ost nader voorgesteld. Zie verder onder meer Lichardus 1976, 171-
173, Taf. 84-85; 1991, 776-777; Schwabedissen 1981a, 136, 140; 
1994, 376-380.

2 Naar mijn mening is al het met Boberg vergelijkbare aardewerk in 
Noord-Duitsland, dat door Laux (1985, 29-30; vergelijk ook Beran 
1993, 44) aangeduid is als “Grübchenkeramik” (niet te verwarren 
met de jongere Grübchenkeramik uit oostelijk Denemarken, Zweden 
en het Baltische gebied), aardewerk dat door SW beïnvloed is.

3 Raemaekers (1999, 164) is daar niet zo zeker van, omdat lampen ook 
geassocieerd zijn met vindplaatsen met aardewerk uit de Rosenhof-
fase. Veel van de knobbel- en puntbodems (niet kenmerkend voor Ro-
senhof of Noordgroep-TRB) lijken mij echter als SW- of MK-achtige 
bodems niet geloofwaardig. Ertebølle is bovendien op naburige duintjes 
zeker aanwezig.

4 Hieraan is vrij veel aardewerk toe te wijzen. Het gaat om gedrongen 
trechterbekers met meestal een slap S-profiel. Ook een slanke variant 

met een scherpe schouder/halsovergang en met een randdiameter groter 
dan de grootste buikomvang is aanwezig. De trechterbekers bezitten 
Fransenverzierung, meestal in groeflijnen, soms in plastische lijsten of 
in touwindrukken. Af en toe is buikfranje met korte groefjes onder de 
rand gecombineerd. Verder zijn mogelijk Ösenbecher voorhanden, en 
zeker kraagflessen met hoge tuit, en met kragen en halzen met een 
kleine diameter, soms met buikfranje en groefjes op de kraag (Schind-
ler 1953/54, 11-12; Taf. VI, VIII, X-XI, XIII; Laux 1985, 21, 23, 
Abb. 14-15). ‘Tiefstich-TRB’ ontbreekt.

5 Zie ook Laux 1985, Abb. 12:1. Gezien de hoog geplaatste grootste 
buikdiameter, boven de helft van de (gereconstrueerde) pothoogte, is 
dit (contra Laux) zeker geen Ertebølle-pot.

6 Een beker van Boberg-15 met tulpprofiel en ronde bodem is ook als Er-
tebølle voorgesteld (Schwabedissen 1994, Taf. 20:3). Voor Schindler 
(1953/54, Taf. X:4) daarentegen betrof het een trechterbeker. Een da-
tering na 5350 BP is op grond van het MK-achtige profiel het waar-
schijnlijkst.

7 Als verbindend element tussen Boberg, Rosenhof en Hüde I is ook een 
amfoor van Boberg-20 relevant (Richter 2002, 91-92, Abb. 43).
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BIJLAGE G – ROSENHOF

De vindplaats Rosenhof in Holstein is opgegraven en (voor-
lopig) beschreven door Schwabedissen (1972; 1979b; 1979c; 
1981a; 1994). Het niveau met de Ertebølle-component van 
deze vindplaats laat ik verder buiten beschouwing.
Het vroegneolithische Rosenhof-aardewerk kent N- en Z-
voegen en is meestal dunwandig (volgens de reconstructie-
tekeningen gemiddeld 7-8 mm) en glad afgewerkt. Over de 
magering is niets vermeld. Voor zover te beoordelen, zijn de 
bodems vlak of enigszins hol en vermoedelijk ook rond. De 
afgebeelde scherven tonen uitstaande, hoge halzen, mogelijk 
van bekers en potten met een vloeiend S-profiel. Een knik 
ter hoogte van de schouder/halsovergang komt eveneens ze-
ker voor. Behalve bekervormen en scherven van Vorratsge-
fässe zijn amfoorfragmenten aanwezig, en een vrij complete, 
buikige amfoor met vier oren hoog op de schouder en met 
een vlakke bodem. Schwabedissen (1979c, 168) noemde een 
scherf met omgeslagen rand en een oor op de schouder/hals-
overgang een “Ösenbecher von Michelsberg-Gepräge”. Voorts 
zijn kommen en lampen in de Ertebølle-traditie aanwezig. 
Het aardewerk is overwegend onversierd. Indrukken op de 
rand komen voor, als enige versiering of in combinatie met 
onregelmatig-driehoekige tot ronde indrukken in een enkele 
rij onder de rand. Een rand van een Vorratsgefäss is omge-
slagen en voorzien van vingertopindrukken (Arkadenrand).

Schwabedissen (1979b, 217, 220; 1979c, 171) zag in het aar-
dewerk van Rosenhof parallellen met Hüde I, en eenzelfde 
soort TRB-ontwikkeling met MK-elementen “aber doch ab-
gewandelt” en met “Verzierungsmerkmale der Trichterbecher-
Kultur” (waarmee indrukken onder de rand zijn bedoeld).
Schwabedissen (1979c, 168, 171; 1981b, 47-50) postuleerde 
tevens vroege Baalberge-invloeden en beschouwde die als 
belangrijk voor de TRB-ontwikkeling. Zo zag hij een Baal-
berge-invloed in de bovengenoemde amfoor van Rosenhof 
met vier oortjes op de schouder en een vlakke bodem. De 
verbinding die Schwabedissen (1981b) met Baalberge con-
strueerde, is niet bijzonder elegant. In de buurt van Rosen-
hof is te Klenzau een vermoedelijk globaal gelijktijdige, bol-
lige amfoor/fles gevonden, met een wiebelbodem en met 
twee oren hoog op de schouder. Deze bracht hij in verband 
met enkele bolle, rondbodemige amforen met twee oortjes 
hoog op de schouder uit Noordoost-Duitsland en Polen. 
Hoewel Schwabedissen opmerkte dat rondbodemige am-
foortjes niet echt typisch zijn voor Baalberge, werden deze 
amforen toch als Vroeg-Baalberge bestempeld. En zo “be-
stätigt sich damit der Eindrück, dass sowohl Michelsberg als 
auch Baalberge eine Rolle bei der Herausbildung der Trich-
terbecherkultur im Norden gespielt haben” (ibidem, 49)!
Midgley (1992, 225) stelde dat Schwabedissens associatie 
van de amfoor/fles van Rosenhof met Baalberge ongelukkig 
was, “since it suggests that such pottery originated in central 
Germany and was then disseminated northwards. All the 
available evidence [...] suggests, to the contrary, that such 
pottery developed locally in the North European plain and 
that the development of the Baalberge phase in middle Ger-

many takes place at a later stage, on present evidence not be-
fore 4000 BC [na 5100 BP]” (zie ook Lichardus 1976, 144; 
Lichardus & Lichardus-Itten 1993, 73).
Baalberge is volgens Lanting & Van der Plicht iets ouder te 
dateren, globaal tussen 5300-4950 BP; ca. 4150-3700 cal 
BC (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 8, en zie hun ver-
wijzing (ibidem, 30) naar de synchronisatie van Baalberge 
met MKII-IV (Gleser 1995, 304)). Tegenwoordig wordt Baal-
berge echter veel later gedateerd; tussen ca. 3800 en 3300 
cal BC (op welke auteur dit teruggaat, is mij niet bekend, 
maar zie bijvoorbeeld Müller e.a. 2010, Abb. 1). Als dit cor-
rect is, en ook de dateringen voor Rosenhof (zie hieronder) 
juist zijn, is Baalberge-invloed te Rosenhof (en voor de ont-
wikkeling van Vroeg-TRB in zijn algemeenheid) uitgesloten.

Schwabedissen vermeldde voor zijn amfoor/fles uit Klenzau 
tevens een parallel uit Hüde I; een rondbodemige, bolle am-
foor met indrukken op de rand, echter met vier oortjes even 
boven de grootste buikomvang (Kampffmeyer 1991, Taf. 17, 
81: Fnr. 3039). Er zijn meer vergelijkbare, mogelijke am-
foorscherven te Hüde I aanwezig, waaronder een fragment 
met een oor op de schouder/hals-overgang (ibidem, Taf. 12:
Fnr. 2113, Taf. 57: Fnr. 26682). Vlakbij het bollige amfoor-
tje van Klenzau is een flesachtige pot met twee oortjes hoog 
op de schouder gevonden (Schwabedissen 1981, 43, Abb. 1-
2). Deze werd vanwege de “gleichen Technik” als gelijktijdig 
met het amfoortje voorgesteld (ibidem, 47). Destijds kende 
Schwabedissen geen tegenvoorbeelden. Hüde I levert een 
min of meer gelijkvormig tegenstuk. Het betreffende frag-
ment toont slechts een enkel oortje, wat lager geplaatst dan 
de tegenhanger uit Klenzau, even boven de grootste buik-
omvang (Kampffmeyer 1991, Taf. 48: Fnr. 19291/19463; 
vergelijk Taf. 47: Fnr. 28258, met oorspronkelijk vier oortjes 
op de grootste buikomvang).
Bovengenoemde voorbeelden uit Hüde I versterken de rela-
tie tussen deze SW-vindplaats en het materiaal van de Rosen-
hof-groep, een overeenkomst die ook door Schwabedissen 
sterk werd benadrukt. Een directe MK-invloed is, zoals Schwa-
bedissen al aangaf, niet te verwachten. De gesignaleerde 
MK-invloeden zijn goed verklaarbaar als in SW geïntegreer-
de elementen. De zogenaamde TRB-elementen in de versie-
ring zijn dat eveneens.

Schwabedissen (1979c, Abb. 5) dateerde Rosenhof tussen 
5460-5000 BP (ca. 4300-3800 cal BC). Lanting & Van der 
Plicht (1999/2000, 30) waren kritisch over de betreffende 
14C-dateringen. Zij achtten de oudere dateringen (van 
houtskool en van houtmonsters) te oud. Zij rekenden met 
een begin rond 5250-5200 BP (omstreeks 4100 cal BC), 
nauwelijks eerder dan de Oxie-groep, waarmee goede paral-
lellen bestaan. Ik volg hen hierin. Lanting & Van der Plicht 
(ibidem, 30) refereerden voorts aan de vindplaats Wangels 
LA 505 (Hartz 1997/98), met aardewerk identiek aan Rosen-
hof en met redelijk vergelijkbare 14C-dateringen (van aan-
koeksels op scherven) tussen 5300 en 5000 BP.
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BIJLAGE H – SIGGENEBEN-SÜD

Op nog geen kilometer van Rosenhof is in Siggeneben-Süd 
een iets jonger complex opgegraven (Meurers-Balke 1983; 
1994; zie ook Hoika 1994, 89, Abb. 1). Deze vindplaats, met 
een ca. 40 cm dikke vondstlaag, is op te vatten als een pa-
limpsest met een vrij aanzienlijke tijdsdiepte (Meurers-Bal-
ke 1994, 243).

Siggeneben-Süd gold als de typesite voor een aparte gelijk-
namige fase (Hoika 1990, 199, 206, Tab. 1-2; 1994, 89; Meu-
rers-Balke & Weninger 1994, Abb. 32; vergelijk Meurers-
Balke 1983, 91). Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 31) 
haalden echter instemmend Nielsen (1985) aan, die voor 
Siggeneben-Süd uitging van herhaaldelijke bewoning met 
grote tussenpozen, met een jonge Satrup-component als af-
sluiting. Ook Lanting & Van der Plicht dachten daarom aan 
een tweedeling met enerzijds materiaal dat nauwelijks jonger 
is dan dat van Rosenhof, en anderzijds een Satrup-compo-
nent. Midgley (1992, 82) zat eveneens op deze lijn en vroeg 
zich af of een aparte Siggeneben-Süd-fase wel bestaansrecht 
heeft. Gelet op de 14C-dateringen van de Rosenhof-fase en 
de Satrup-fase (zie noot 41 bij paragraaf 6.3.3) kan deze in-
derdaad vervallen.
Hoika (1994, 90) rekende voor Siggeneben-Süd met drie be-
woningsfasen (door mij omgezet naar BP) met oudste bewo-
ning rond 5700 BP (Ertebølle) en jongste rond 4850-4500 
BP (Satrup). De hoofdbewoning (min of meer gelijktijdig met 
Rosenhof) is dan te dateren tussen 5300 en 4900 BP (zie ook 
Meurers-Balke & Weninger, Tab. 13; vergelijk Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 31).

Het aardewerk van Siggeneben-Süd is merendeels gemagerd 
met kwartsiet en graniet, minder vaak met kwarts, zand, cha-
motte of plantaardig materiaal. Een combinatie van verschil-
lende soorten magering is gebruikelijk. Het aardewerk is in 
N-techniek opgebouwd en kent een wisseling van voegrich-
ting ter hoogte van de grootste buikomvang of schouder. De 
meeste scherven hebben een wanddikte van 6 tot 9 mm. Het 
is veelal geglad/gepolijst.

Trechterbekers vormen 90% van de aan een type toewijsba-
re poteenheden. Deze trechterbekers met zowel lage als hoge 
halzen bezitten vaak een duidelijke schouder en een scherpe 
schouder/halsovergang, maar regelmatig ook vloeiende S-
profielen die uitgesproken slap kunnen zijn. De grootste buik-
omvang bevindt zich op de helft van de pothoogte of hoger. 
Verder zijn vooral flesachtige typen aanwezig, en grote bui-
kige amforen met rechte bodem en oortjes op de schouder. 
Ösenbecher (met Wickelschnur-versiering) komen voor. Zo-
wel gladde bakplaten als bakplaten met vingertopindrukken 
zijn herkend. Bij drie flessen werd een interpretatie als kraag-
fles overwogen maar ontkracht (Meurers-Balke 1983, 55): 
“Die sehr regelmässige Wandstärke spricht technologisch 
gegen einen Kragenaufsatz; bei der Flasche mit Omphalos-
Boden scheint der Rand partiell schon erreicht zu sein […] 
Kragenflaschen sind im Material von Siggeneben-Sud bis-

her nicht belegt”. De kromming van de halzen en het breuk-
vlak doen in elk geval geen directe kraagaanzetten vermoe-
den. Bijzonder is een steilwandig ongeleed kopje met vlakke 
bodem en Randkerbung (ibidem, Taf. 35:11); vergelijk met 
mijn figuur 5.16:679). Lampen, als type een Ertebølle-relict, 
completeren de inventaris. Vlakke bodems zijn regelmatig 
vastgesteld. Ronde bodems zijn niet afgebeeld, al lijkt het 
profiel van een trechterbeker (ibidem, Taf. 27:3) op een ron-
de bodem te wijzen.
Versiering is zeer schaars, beperkt zich tot trechterbekers en 
is slechts te vinden op 5% van de 830 herkende poteenhe-
den. Het gaat vooral om Randkerbung, meestal met behulp 
van nagelindrukken, en verder om een enkele of dubbele ho-
rizontale rij langwerpige, driehoekige, onregelmatig gevorm-
de of ronde insteken en soms nagel-indrukken onder de rand, 
af en toe in een onderbroken motief (Metopenmuster). Verge-
lijkbare motieven en indrukken (waaronder ook ruitvormige) 
komen een enkele keer op de schouder voor. Zeldzaam is een 
bredere horizontale versieringszone op de schouder, met dicht 
opeen vier rijen indrukken met witte incrustatie. Een omge-
slagen rand is van rechthoekige indrukken voorzien. Een 
gaatje onder de rand op een halsscherf met (afgaande op de 
tekening) oppervlakteruwing is een andere bijzonderheid.
Voorts herkende Meurers-Balke op trechterbekers typolo-
gisch jongere versieringskenmerken. Het betreft aaneenge-
sloten of onderbroken ‘Bauchfransenverzieriung’ uitgevoerd 
met verticale touwindrukken, groeflijnen of plastische, lijn-
vormige verdikkingen (lijsten). Hetzelfde motief komt ook in 
Wickelschnur voor, en is onder andere samen met guirlandes 
in Wickelschnur op de hals van een Ösenbecher te vinden.

Meurers-Balke (1983, 92-96) zag vooral parallellen in Sten-
gade-II (Skaarup 1975), en verder relaties met Vroeg-TRB 
oostelijk van de Elbe (A/B-aardewerk) en in Polen (Molt-
zow-groep), maar ook met de Satrup-fase, waarin zij in na-
volging van Schwabedissen nadrukkelijk een Epi-Rössener 
invloed signaleerde. Zij wees vervolgens op overeenkomsten 
met het aardewerk van Boberg en de Dümmer-Keramik van 
Hüde I, en constateerde overeenkomsten met Bischheim in 
onder meer de Randkerbung en de Metopenversiering op de 
schouder, en in de S-vormige profielen. Zij benadrukte de 
relatie tussen Vroeg-MK en TRB, en wees daarbij op de vin-
gertopversierde bakplaat en “verdickte Ränder und Arka-
denränder” (ibidem, 95).

Al deze observaties zijn terecht. Het late SW-aardewerk 
waarin alle genoemde elementen geïntegreerd zijn, was des-
tijds onbekend. Meurers-Balke noemde SW dus niet. Met 
laat SW2 als belangrijkste inspiratiebron worden echter zo-
wel de MK- als de Epi-Rössener elementen te Siggeneben-
Süd begrijpelijk. Hüde I en P14 leveren parallellen voor alle 
genoemde versieringen van de oude component van Siggen-
eben-Süd, ook voor een scherf met enkele verticaal geplaats-
te nagelindrukken op de schouder (Meurers-Balke 1983, 
Taf. 22:3; vergelijk mijn fig. 5.1:397) en voor de scherf met 
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oppervlakteruwing en een gaatje onder de rand (ibidem, 
Taf. 23:6; vergelijk mijn fig. 5.1:517 en 5.16:742). Buiten 
SW zie ik daarvoor geen geloofwaardigere contemporaine 
parallellen. Bovendien is de versiering op de rand moeilijk 
herleidbaar uit oostelijke richting, waar dit niet of nauwelijks 
voorkomt. De relaties die Meurers-Balke zag met de Satrup- 
en Moltzow-groep slaan op de jonge component van Siggen-
eben-Süd. Via die Satrup-component heeft Siggeneben-Süd 
tevens raakvlakken met Pre-Drouwen (zie paragraaf 6.3.3).

Ook het vormenspectrum van Siggeneben-Süd, met vlakke, 
maar vermoedelijk eveneens ronde bodems, en met vloeien-
de profielen naast profielen met een duidelijkere schouder/
halsovergang, is via Rosenhof aan Hüde I, en daarmee aan 
laat SW2 te verbinden. De bakplaten die mogelijk bij de Sa-
trup-component horen, zijn van typen die op P14 in Pre-
Drouwen voorkomen. Voor parallellen voor de flesvormen 
en de amforen van Siggeneben-Süd die in SW/Pre-Drouwen 
te Hüde I voorkomen, verwijs ik naar bijlage G.

LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD
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BIJLAGE I

REPRESENTATIEVE PROFIELEN VAN P14

Omdat de grondlagen en de argumenten voor erosie al uit-
gebreid in hoofdstuk 14 besproken zijn, en om zinswendin-
gen als ‘erosie voorafgaande aan de sedimentatie van’ te 
vermijden, gebruik ik zonder verdere uitleg verkorte aan-
duidingen zoals ‘ligt erosief op’, ‘getopt door’ of woorden 
van gelijke strekking. Witte zandlaagjes stel ik gelijk aan 

In hoofdsruk 14 zijn de lithostratigrafische eenheden van P14 in detail voorgesteld. In deze bijlage worden 

kort de belangrijkste profielen gepresenteerd die representatief zijn voor de verschillende zones binnen de 

vindplaats (zie fig. 14.3).

Fig. I.1 – Locaties van de besproken profielen.

‘spoellenzen’ of ‘spoellagen’. Omwille van de bondigheid 
doe ik soms alsof een laag een actor is. Ik negeer de moder-
ne bouwvoor als een te beschrijven laag. Van minder naar 
meer complex komen achtereenvolgens de laagopeenvol-
ging op de kruin, langs de noord- en zuidflanken en in de 
oever-/geulzone van de Overijsselse Vecht ter sprake.
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De stratigrafische situatie op de kruin

– Wp. 87-4, zuidprofiel (fig. I.2): Hier gaat geel dekzand 
naar boven toe geleidelijk over in geelgrijs dekzand. In het 
dekzand is de Akkerlaag aangelegd, waarin twee niveaus 
zichtbaar zijn. Erosielaag 1 (Ero1; afgespoeld akkerzand) 
ligt abrupt op de Akkerlaag.
– Wp. 86-1, noordprofiel (fig. I.3): Op dekzand met een pod-
zolbodem is nog over het algemeen het diepste traject van 
de Oude Archeologische Laag (OAL) aanwezig. De OAL en 

soms het dekzand zijn getopt door een humeus zandpakket 
met incidentele spoellaagjes, die geïnterpreteerd is als Ero1. 
Hierop ligt lokaal een dikkere spoellens. Het humeuze zand-
pakket is afgedekt met Detritusgyttja 2 (DG2) die afgesne-
den is door Cardiumgyttja. De Cardiumgyttja ligt ook ero-
sief op de Ero1 en de dikkere spoellens. Op de Cardiumgyttja 
bevindt zich Detritusgyttja 3 (DG3)/broekveen (zie noot 6 
bij paragraaf 14.3 voor een alternatieve interpretatie).

435 434 433 432 431 430 429 428 427

wp. 87-4 − zuidprofiel(oost)

-2,5

-3,0

-2,0
m NAP

Fig. I.2 – Wp. 87-4, zuidprofiel.
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-3,0
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(west) wp. 86-1 − noordprofiel

Fig. I.3 – Wp. 86-1, noordprofiel.
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(Fig. I.2 – vervolg)
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(Fig. I.3 – vervolg)
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Legenda bij figuren I.2 t/m I.13
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De stratigrafische situatie langs de noord- en zuid-
flanken in het westen

– Wp. 89-2, westprofiel (fig. I.4): Dit profiel toont hoger op 
de helling boven geel dekzand de OAL, getopt door Ero1. 
Lager op de helling zijn in grijs dekzand boomwortels (els) 
zichtbaar, waarschijnlijk onderdeel van een broekbos dat 
voor de afzettingen van DG2 op de flank van de zandkop 
groeide. Op het getopte dekzand en op restanten van de 

OAL liggen spoellenzen met brokjes detritusgyttja, onder 
de zandige basis van de DG2. Vanuit de spoellenzen en de 
zandige DG2-basis zijn het onderliggende dekzand en de 
OAL vertrapt. Een gyttjalaag en een niet-zandig detritus-
gyttjapakket liggen erosief op de zandige DG2-basis, en 
zijn soms door een spoellens daarvan gescheiden. Ook van-
uit de niet-zandige detrtitusgyttja zijn onderliggende lagen 
vertrapt. De DG2 is getopt door Cardiumgyttja, waarop 
DG3/broekveen ligt. In het noorden van het profiel wijzen 
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(zuid) wp. 89-2 westprofiel
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-3,5

m NAP

platliggend riet
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Fig. I.4 – Wp. 89-2, westprofiel.
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Fig. I.5 – Wp. 84-4, zuidprofiel.
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elzen- en wilgenwortels en boomstronken op moerasbos in 
de DG2. Dit moerasbos zal op een gegeven moment ver-
dronken zijn, omdat hoger in de DG2 nauwelijks wortelres-
ten gevonden zijn. De DG2 ligt hier erosief op DG1. Het 
grensvlak met de DG1 is gemarkeerd door een spoellens en 
platliggend riet dat ingespoeld moet zijn (omdat eronder 
geen rietresten zijn aangetroffen; zie Gehasse 1995, 84). 
De DG1, met een zandig onderste traject en aan de basis 
een spoellens, is ingesneden in het dekzand.
– Wp. 84-4, zuidprofiel (fig. I.5): In het oosten van dit pro-
fiel, lager op de flank, is keileem/keizand aanwezig onder 

dekzand waarin een (in het profiel niet weergegeven) pod-
zolbodem ontwikkeld is. Hierop ligt erosief een dun laagje 
detritusgyttja, mogelijk DG1. Dit laagje is getopt door een 
gyttjaniveau in de DG2, dat abrupt overgaat in detritus-
gyttja (DG2), met daarboven Cardiumgyttja en DG3/
Broekveen. Zowel vanuit het gyttjaniveau als vanuit het de-
tritusgyttjapakket zijn de onderliggende lagen vertrapt.
Hoger op de flank is de basis van de DG2 zandig. Deze 
westwaarts steeds zandiger laag ligt op een naar het westen 
toe dikker wordende OAL. Waar de ene laag eindigt en de 
andere begint, is niet betrouwbaar te bepalen.
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(Fig. I.4 – vervolg)
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Fig. I.8 – Wp. 87-1, zuidprofiel.

-3,0

-3,5

-2,5

-4,0

-4,5

30 29 28 27 26 25 24 23 22m NAP

wp. 87-1 zuidprofiel(oost)

De stratigrafische situatie langs de noord- en zuid-
flanken nabij de oeverzone

– Wp. 87-1/-3, westprofiel (fig. I.6): In dit profiel (aan de 
noordelijke flank van de zandkop) ligt geelgrijs dekzand 
onder de Akkerlaag. Op de Akkerlaag ligt Ero1 (afgespoeld 
akkerzand). Iets lager op de helling bevindt zich op (daar 
grijzer) dekzand nog een restant van de OAL, getopt door 
DG2. De Akkerlaag en Ero1 wiggen uit in de DG2, die hier 
drie gyttjaniveaus bevat. Het is waarschijnlijk dat in het on-
derste gyttjaniveau ter hoogte van vak 121 geploegd is. De 
overgang tussen Akkerlaag en gyttjaniveau is hier diffuus. 
Vanuit het onderste DG2-niveau en vanuit het onderste gyttja-
niveau is de onderliggende OAL vertrapt. Op het onderste 
en middelste gyttjaniveau zijn spoellenzen gesignaleerd, op 
het bovenste gyttjaniveau KB-haard 4. Erosief op de DG2 
ligt Cardiumgyttja. In het uiterste noorden van het profiel 
is DG1 in het dekzand ingesneden. De DG1 is getopt door 
DG2. Elzenwortels in de DG2 zijn aanwijzingen voor een 
moerasbos.

– Wp. 90-6, noord-zuidprofiel (fig. I.7): Een dwarscoupe 
door een grondspoor aan de zuidflank laat een deel van de-
zelfde laagopeenvolging zien: dekzand met een grijzige top 
onder een afgesneden OAL onder zandige DG2. In de niet-
zandige DG2 daarboven bevinden zich enkele spoellenzen. 
Op de DG2 ligt Ero1 (afgespoeld akkerzand) met erboven 
de 14C-gedateerde KB-haard 5.

KB-haard 5

-3,0

-3,5

999 1049

(zuid) (noord)

m NAP

Fig. I.6 – Westprofiel van werkputten 87-1 en 87-3.

Fig. I.7 – Dwarscoupe door KB-haard 5 in wp. 90-6.
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De stratigrafische situatie in de oever-/geulzone

– Wp. 87-1, zuidprofiel (fig. I.8): Op geel, en hellingafwaarts 
grijs dekzand ligt OAL. De overgang van OAL naar grijs 
dekzand verloopt gradueel. Gescheiden door spoellenzen, 
die mogelijk restanten van bijna geheel opgeruimde Ero1 
zijn, ligt hierop erosief een dikke verspoelde zandlaag, ver-
mengd met detritus (DG2) en met jarosietconcreties; 
Erosielaag 2 (Ero2). Geulwaarts bevat de Ero2 ook wat in-
getrapte Cardiumklei en Cardiumgyttja. Aan de basis er-
van liggen zeer veel stenen, geïnterpreteerd als verplaatste 
resten van een laat-neolithische oeverversteviging. WKD-

stoofkuil 1 (14C-gedateerd in het traject van laat WKD1 t/m 
vroeg WKD3) is in de Ero2 ingegraven. Erosief op de Ero2, 
soms gescheiden door spoellenzen, ligt DG3, die af en toe 
ingetrapt is in de Ero2.
In het oosten is de Ero2 geërodeerd door de Cardiumklei 
die tot in het dekzand is ingesneden. Abrupt op de Cardium-
klei ligt Cardiumgyttja. Deze is getopt door de DG3. Vanuit 
de DG3 zijn de Cardiumgyttja en de Cardiumklei vertrapt. 
Op de DG3 bevindt zich broekveen.

(Fig. I.8 – vervolg)
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(Fig. I.6 – vervolg)



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

602

REPRESENTATIEVE PROFIELEN VAN P14 BIJLAGE I

603

Fig. I.10 – Wp. 87-7, oostprofiel.
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– Wp. 87-6, zuidprofiel (fig. I.9): In het oosten van dit pro-
fiel, in de geul, is Cardiumdetritus tot in het dekzand inge-
sneden. Op de Cardiumdetritus en op het dekzand ligt 
grofgelaagde Cardiumklei die getopt is door Cardiumgyttja. 
De Cardiumgyttja wordt naar boven toe steeds humeuzer 
en is afgesneden door DG3. Vanuit het onderste, zwak-klei-
ige DG3-niveau is de Cardiumgyttja vertrapt. Dit DG3-ni-
veau is door platliggend hout gescheiden van de humeuzere 
DG3 erboven. Boven de DG3 bevindt zich (uitgedroogd) 
broekveen.
Hoger op de helling, in het westen van het profiel, ligt Ero1 
erosief op dekzand en op restanten van de OAL. Ero1 is ge-

topt door Ero2 (waarin veel jarosietconcreties zijn opge-
merkt). De Ero2 is afgesneden door een menglaag die daar 
bestaat uit vertrapte Cardiumklei, Cardiumgyttja en inge-
trapte DG3. Net iets lager op de helling is ook Ero2 hierin 
opgenomen. Nog verder geulwaarts is de menglaag niet meer 
vanuit de (kleiige) DG3 vertrapt. De menglaag bestaat daar 
vooral uit vertrapte Cardiumgyttja en Cardiumklei, en gaat 
lateraal over in Cardiumklei. In dit oostelijke deel van het 
profiel zijn de hogere niveaus in de DG3 van elkaar geschei-
den door een kleiig of siltig bandje. De hogere DG3-ni-
veaus en het broekveen vertonen nergens aanwijzingen voor 
betreding.
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(oost) wp. 87-6 zuidprofiel
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Fig. I.9 – Wp. 87-6, zuidprofiel.
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– Wp. 87-7, oostprofiel (fig. I.10): In het uiterste zuiden van 
dit profiel, dat parallel aan de geul ligt, gaat geel dekzand 
geleidelijk over in lichtgrijs dekzand. Daarop ligt een res-
tant van de OAL, getopt door een dun laagje Ero2. Hierbo-
ven bevindt zich een kleiig gyttjaniveau van de DG2, afge-
sneden door Cardiumgyttja. Enkele meters noordelijker 
ligt de Ero1 erosief op de OAL en, verder hellingafwaarts, 
erosief op de zandige basis en een kleiig niveau van de 
DG2. De Ero1 wigt uit in een DG2-detrituslaag. In de top 
van de Ero1 is veel platliggend hout aanwezig. Daarop be-
vindt zich een DG2-detritusniveau dat wat hoger op de hel-
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wp. 87-7 oostprofiel (zuid)
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-4,5
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(Fig. I.10 – vervolg)

ling ingetrapt is in de Ero1. Dat detritusniveau wordt afge-
sneden door een DG2-gyttjalaag die op zijn beurt getopt is 
door een kleiige gyttjalaag, van waaruit zowel de gyttjalaag 
als het detritusniveau vertrapt zijn. In de kleiige gyttja wigt 
de Ero2 uit. Daarboven is wederom een kleiige gyttjalaag 
aanwezig, van waaruit het onderliggende kleiige niveau 
deels vertrapt is. De DG2-pakketten zijn getopt door de 
Cardiumgyttja met fijn- en grover gelaagde niveaus. 
Abrupt op de Cardiumgyttja ligt DG3. Twee zwart geoxi-
deerde lagen in de DG3 wijzen op het periodieke droog-
vallen ervan.
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Fig. I.11 – Wp. 89-17, zuidprofiel.

Fig. I.12 – Wp. 89-17, westprofiel.

(Fig. I.12 – vervolg)
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afgesneden door Cardiumklei, die ook de DG2, Unio II en 
Afvallaag doorsnijdt. In het diepere traject bevat de Car-
diumklei enkele niveaus met kokkels in levenspositie. In de 
klei is wat platliggend hout opgemerkt. Vanuit de Cardium-
klei is de DG2 vetrapt. De grofgelaagde Cardium gaat in 
het west- en zuidprofiel geleidelijk over in fijngelaagde Car-
diumgyttja die naar boven toe steeds humeuzer wordt. Een 
oxidatieniveau in de Cardiumgyttja wijst op het periodieke 
droogvallen ervan. De Cardiumgyttja is echter meestal ge-
heel opgeruimd door DG3. DG3 is in de onderliggende Car-
diumklei getrapt. In het westprofiel is te zien dat de Cardium-
gyttja over een lengte van ca. 1,5 m is opgelicht, waarna 
detritusgyttja ingespoeld is. Op de DG3 ligt broekveen met 
veel hout- en wortelresten (van els) en met een niveautje 
met platliggende kleine houtresten.
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– Wp. 89-17, zuid-, west- en noordprofiel (fig. I.11-13): In 
geel dekzand bevindt zich een haardkuil die hoger in het 
dekzand niet zichtbaar is, wat een aanwijzing is voor de 
hoge (mesolithische) ouderdom ervan. Het dekzand gaat 
via een gebioturbeerd niveau (dat tot de Afvallaag gerekend 
is) over in de Afvallaag. Het bovenste traject ervan is in toe-
nemende mate gyttja-achtig/kleiig. Hierin zijn spoellenzen 
opgemerkt. De Afvallaag wordt afgedekt door Unio-II-klei 
die hoger op de helling zeer humeus is en niet altijd gemak-
kelijk te onderscheiden is van de onderliggende humeus-
kleiige Afvallaag. De Unio II is afgedekt door DG2, van 
waaruit de onderliggende Unio II en de Afvallaag vertrapt 
zijn. In de DG2 zijn resten van elzenwortels en resten van 
een elzenstronk aanwezig. Ero2, in het uiterste noorden 
van het westprofiel, is ingetrapt in de DG2. De Ero2 wordt 

(Fig. I.12 – vervolg)

Fig. I.13 – Wp. 89-17, noordprofiel.
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BIJLAGE J

VUURKUILEN, MOGELIJKE VUURKUILEN EN RITUELE KUILEN 

IN NEDERLAND EN AANGRENZEND DUITSLAND

Opdat de lezer eenvoudig een eigen oordeel kan vormen over wat naar mijn mening zekere vuurkuilen, mo-

gelijke vuurkuilen en rituele kuilen zijn, wordt hieronder uitgebreid verwezen naar de diagnostische passages 

en andere belangrijke informatie uit de literatuur, min of meer in chronologische volgorde.

J.1 Zekere vuurkuilen

Eext-Galgwandenveen
Grafheuvel I van Eext-Galgwandenveen bevatte een cen-
traal graf met onder andere een 1e-beker (Jager 1985, 225, 
fig. 32). “The south-east corner of the grave just touched a 
round pit. This had a diameter of 1.30 m and a depth of 
0.55 m. Its fill consisted of sand burnt red and charcoal; 
radiocarbon dating gave an age of 3930 ± 45 BP (GrN-
8254)” (ibidem, 225, fig. 31; zie ook Lanting & Van der 
Waals 1971a, 51). Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 75) 
stelden: “De relatie graf/kuil is onduidelijk: voor een func-
tie als “rituele kuil” zijn geen tegenhangers aan te wijzen. 
De kuil is wel gelijktijdig met het graf onder het heuvel-
lichaam verdwenen. Waarschijnlijk is de datering het best 
te beschouwen als een t.p.q”.
Dat Lanting niet aan de interpretatie “rituele kuil” wilde, 
verbaast mij enigszins, aangezien aan tegenhangers geen 
gebrek is, zoals uit de volgende opsomming blijkt. Lanting 
was wel consequent: in het geval van de associaties te Mo-
lenaarsgraaf, Oostwoud-De Tuithoorn en Eigenblok-Site 5 
werd de relatie tussen graf en kuil eveneens weggerede-
neerd, en hetzelfde geldt in feite voor de kuil van Epe-Klok-
bekerweg (zie hieronder).

Anlo-Evertsbos
Vlakgraf B uit Anlo-Evertsbos bevatte twee 2IIb-bekers 
(Waterbolk 1960, 57, fig. 32) en was omgeven door een 
standgreppel. De vuurkuil lag ten zuidoosten van het graf 
in het verlengde van de lengte-as en oversneed de stand-
greppel. Hij bevatte in het vlak vooral houtskool langs de 
kuilwand (ibidem, fig. 24). De vuurkuil had een diameter 
van ca. 90 cm en een diepte van ca. 50 cm onder het oude 
oppervlak, en uit de dwarsdoorsnede blijkt een opeenho-
ping van houtskool boven de komvormige kuilbodem (ibi-
dem, fig. 21:4). Behalve uit houtskool bestond de kuilvul-
ling ook uit “sand burnt red” (Jager 1985, 219, fig. 23).

Putten
In grafheuvel 6 te Putten werd een Grand-Pressigny-dolk 
aangetroffen in een oost-west gerichte grafkuil. Deze bijga-
ve dateert het graf in EGK4. “Über der Grabgrube, genau 
in der Mitte, lag eine Brandstelle mit einem Durchmesser 
von 1 m, und etwas tiefer fanden sich die letzten Überreste 

(Schädel und Becken) eines fast ganz vermoderten Leich-
nams” (Bursch 1933, 43, Abb.38). De dwarsdoorsnede laat 
een komvormige verdiepte kuil zien van ca. 50 cm diep, ge-
vuld met houtskool.

Nierssen-Het Enkhout
In de laatneolithische grafheuvel h van Nierssen-Het Enk-
hout werd “het midden van den [vondstenloze] grafkuil 
door een geheel ronde vrij diepe brandplek gedekt; op den 
gevulden lijkenkuil had hier zonder enigen twijfel een vuur 
gebrand en het ligt voor de hand hier aan een offervuur te 
denken” (Holwerda 1911a, 3; zie ook Van Giffen 1930, 154-
115). Holwerda’s fig. 1 toont de vuurkuil met een doorsne-
de van ca. 95 cm, ca. 25 cm diep, komvormig en met houts-
kool in de vulling. Uit zijn fig. 2 blijkt dat de houtskool 
vooral ook tegen de kuilwand lag.

Werl
Grafheuvel 2 bij Werl, Kr. Soest, is op grond van de vond-
sten te dateren van het Laat-Neolithicum tot in de Vroege 
Bronstijd. “Etwa 6,50 m nordöstlich vom Zentrum befan-
den sich 0,60 m über Bodenniveau zwei Stellen von 1,00-
1,50 m Dm, unter deren Holzkohleschicht der Lehm der 
Hügelschüttung etwa 0,20 m tief gerötet war. Der Befund 
liess klar erkennen, dass hier in halber Höhe des Hügels 
grössere Feuer gebrannt haben, die später überschüttet 
worden sind” (Beck 1960, 126, Abb.1).

Eext-Schaapsdijkweg
Tumulus B aan de Schaapsdijkweg te Eext bevatte een graf 
waaruit onder andere een zz-beker afkomstig is (Glasber-
gen 1957, 35-37, fig. 13). “Binnen de standgreppel werd 
[boven dit graf] een ongeveer ronde plek van ± 1 meter 
[volgens fig. 10: ca. 120 cm] en een dikte van ± 10 cm aan-
getroffen, bestaande uit houtskool gemengd met weinig 
zand. Deze pikzwarte houtskoolkoek lag iets boven het ni-
veau van het oud oppervlak” (Waterbolk 1957b, 29, fig. 
10). De houtskoolkoek van deze vuurkuil leverde de twee in 
mijn hoofdtekst genoemde 14C-dateringen (Lanting & Mook 
1977, 85; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 76).

Schokland-P14
Voor de beide vuurkuilen en het grafveld van P14 zie para-
grafen 15.5 en 15.9.4.
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Garderen-Meervelderweg
Grafheuvel 6 te Garderen-Meervelderweg bevatte een ron-
de kuil met zeer veel houtskool, hetgeen misschien op “das 
Brennen eines Leichenfeuers” wees (Bursch 1933, 76). De 
kuil had een diameter van ca. 80 cm en was nog 20 cm diep 
(ibidem, Abb.71). De vuurkuil lag op de dwars-as van het 
centrale graf, 2 m ten zuiden ervan. Het vondstenloze cen-
trale graf stamde mogelijk uit de EGK. Er zijn in deze heu-
vel ook potbekerscherven gevonden en voorts een WKD1-
bekertje als bijgave bij een later graf (ibidem, 76, Taf. IV:
9).

Epe-Klokbekerweg
De grafheuvel te Epe-Klokbekerweg bevatte een graf met 
een late (?) klokbeker (Hulst 1980, 5; Modderman & Mont-
forts 1991, 145, zie ook Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
84). “Onder de heuvelrand [in het noordwestelijke kwadrant] 
werd een kuil aangetroffen met onmiskenbare resten van 
een vuur. Deze kuil kan, zo bleek, onmogelijk lang vóór het 
ontstaan van de heuvel zijn dichtgeworpen. Hij kan zelfs 
zeer goed bij de heuvel, bv. het begrafenisritueel, horen. In 
de vulling van de kuil lagen diverse scherven van klokbe-
keraardewerk” (Hulst 1980, 8). Modderman & Montforts 
(1991, 145) publiceerden de 14C-datering van houtskool uit 
de vuurkuil. Volgens Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 
84) “lijkt [er] geen relatie te zijn tussen graf en kuil”. Ik denk 
dat die relatie er wel was.

Hunneschans
Binnen de paalkrans van een grafheuvel in de Hunne-
schans bij het Uddelermeer, waarvan het graf niet bewaard 
gebleven was, werden onder meer scherven van “klokurnen” 
(een oude benaming voor potbekers) aangetroffen (Holwer-
da 1909, 40). “Verder werden binnenin een drietal vuurga-
ten gevonden, in een waarvan schilfers van dierbeenderen; 
deze vuurhaarden waren nog met zwarte houtskool gevuld” 
(Holwerda 1909, 40-41). Blijkens de plattegronden (ibi-
dem, fig. 2, 15) waren de drie “vuurhaarden” rond met een 
diameter van ca. 1 m en lagen twee ten zuiden en één ten 
oosten van het grafheuvelcentrum.

Bennekom-Oostereng
Het primaire graf van grafheuvel 12 te Bennekom-Ooster-
eng bevatte onder meer een Veluwse klokbeker (Bursch 
1933, 55, Taf.II:8). Ten noordwesten ervan, ingegraven in 
de heuvel, maar buiten het standspoor, werd een diepe ron-
de vuurkuil aangetroffen “mit verbranntem Holz und Hu-
mus gefüllt und muldenförmig im Profil” (Bursch 1933, 
54-55). De doorsnede was ca. 120 cm, de diepte ca. 80 cm 
en tegen de kuilwand was houtskool opeengehoopt (ibidem, 
Abb.50).

Molenaarsgraaf
Voor Molenaarsgraaf vermeldde Louwe Kooijmans (1974, 
257) “a large pit (no.210) with abundant traces of fire along 
its walls and floor (fig. 105). The pit is perfectly round (dia-
meter about 140 cm), has steep sides and a fairly flat floor. 
[...] We interpret the pit as the remains of al large fire which 
burned as an element in the burial ceremony”. Ter onder-

steuning van deze interpretatie wees Louwe Kooijmans op 
de gelijktijdigheid van deze vuurkuil met graf II en op de 
locatie in het verlengde van de lengte-as van dit graf. De 
vuurkuil lag direct ten zuiden van het graf. De vuurkuil en 
graf II zijn in Vroeg-WKD te dateren.
Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 91) stelden ten on-
rechte: “Louwe Kooijmans beschouwt deze [kuil 210] als 
een rituele kuil behorend bij het vlakgraf, maar daar zijn 
geen tegenhangers van bekend, en dat maakt deze duiding 
nogal onzeker”.

Oostwoud-De Tuithoorn
Op ca. 1 m oostelijk van het KB-vlakgraf onder tumulus II 
te Oostwoud-De Tuithoorn, lag een ronde kuil met een 
doorsnede van ca. 1 m, die twee lagen houtskool bevatte 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 86, fig. 5a). “Een 
relatie met het vlakgraf is niet waarschijnlijk; eerder betreft 
het een nederzettingskuil” (ibidem, 87). De vlaktekening 
(ibidem, fig. 5a) laat echter geen andere kuilen in de buurt 
zien, zodat een relatie toch aannemelijk is.

Zuidelijk van Hunneschans
Grafheuvel B ten zuiden van de Hunneschans bezat een 
wijdgeplaatste, enkelvoudige palenkrans en dateert wellicht 
uit de Midden- of Vroege Bronstijd of eventueel uit het 
Laat-Neolithicum (vergelijk Glasbergen 1954b, 24-25). 
Onder de heuvel (ingegraven of al aanwezig?) en in de di-
recte omgeving kwamen meer dan 20 (mogelijke) vuurkui-
len aan het licht. “Van boven gezien vertoonden de meesten 
zeer duidelijk eerst een kring van rood verbranden grond, 
daarbinnen een kring houtskool en daarin de kern van zeer 
donkeren heihumus; niet zelden was bovendien geheel in 
het midden een lichte plek als van een klein paalgat in die 
donkere vulling zichtbaar […] De opstaande wand dezer 
kommen was, gelijk we boven reeds zeiden, als het ware 
met een dunne houtskoollaag bekleed, die met het zwart 
van de humusvulling ineen liep. Oppervlakkig zou men ge-
neigd zijn deze houtskool aan een vuurhaard toe te schrij-
ven, doch waren onze kommen zulke vuurhaarden geweest 
dan zou men die houtskool niet slechts aan de wanden, 
maar door de gehele vulling moeten weervinden. De wand 
was echter ook te steil en het gat te diep om een vuurhaard 
te kunnen zijn en bovendien bleek bij een kom (no.10) 
waarvan de foto afb. 18 nog zeer duidelijk dit verschijnsel 
doet herkennen, dat de houtskool niet horizontaal liggend 
in de kom aanwezig was, zooals we dat bij een vuurhaard 
moeten verwachten, doch dat de wanden met verticaal 
staande stukken hout bekleed zijn geweest, die blijkens den 
onafgebroken houtskoolwand van de kom onderling met 
hout of vlechtwerk verbonden waren. Zelfs was hier in de 
diepte ook nog het overschot van een horizontaal liggende 
plank” (Holwerda 1911b, 12-14). Het lijkt wel alsof P14’s 
vuurkuil α wordt beschreven! Holwerda dacht ten onrechte 
aan hutkommen met een centrale paal (ibidem, 14-15), wat 
nog meer bevreemdt omdat hij het bijna identieke spoor bij 
Nierssen-Het Enkhout wél als brandplek en het restant van 
een offervuur duidde (vergelijk Holwerda 1911a, fig. 2 en 
Holwerda 1911b, fig. 18). Kuil 12 leverde het veronderstel-
de bewijs voor zijn hutkomhypothese (ibidem, 13, fig. 14). 
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Het centrale ‘paalgat’ onderin deze kuil was echter geen 
paalgat maar door bioturbatie veroorzaakt (vergelijk ibi-
dem, fig. 17).
Dankzij de tekst, de bijgeleverde plattegrond met enkele 
dwarsdoorsneden (Holwerda 1911b, fig. 14) en foto’s (ibi-
dem, fig. 15-18) zijn acht kuilen als zekere vuurkuilen te 
identificeren. Hieronder volgt na Holwerda’s kuilnummer 
telkens de diameter. Verder zijn uitsluitend de diepten ver-
meld van de kuilen waarvan het profiel is afgebeeld; de aan-
gegeven kuildiepten op de plattegrond lijken onbetrouw-
baar. Bij elke kuil is de positie ten opzichte van grafheuvel 
B gegeven. De zekere vuurkuilen zijn:
– kuil 1: 100 cm, houtskool tegen kuilwand, 40 cm diep, 

komvormig, ten noorden van grafheuvel B;
– kuil 3: 150 cm, ten noordnoordwesten;
– kuil 4: 110 cm, ten noordnoordwesten;
– kuil 8: 150 cm, ten noordwesten;
– kuil 10: 110 cm, houtskool en verkoold hout tegen kuil-

wand en op de bodem (Holwerda 1911b, 13-14, fig. 18), 
in het noordwesten onder, of ingegraven in grafheuvel 
B;

– kuil 12: 110 cm, houtskool tegen kuilwand, 35 cm diep, 
komvormig, ten westen van grafheuvel B;

– kuil 17: 120 cm, 50 cm diep, vlakke bodem, ten west-
zuidwesten;

– kuil 18: 125 cm, houtskool tegen kuilwand, 65 cm diep, 
komvormig, ten zuidwesten.

Eigenblok-Site 5
Te Eigenblok-Site 5 is een kringgreppel opgegraven uit het 
Laat-Neolithicum/Vroege Bronstijd. Aanwijzingen voor 
een graf of een heuvellichaam zijn niet gevonden. “Wel is 
binnen de kringggreppel [in het zuidoostelijke kwadrant] 
een brandkuil aangetroffen met houtskool en verbrande 
klei (put 1 spoor 227). […] Ten oosten van de kringgreppel 
zijn enkele verbrande menselijke schedeldakfragmenten ge-
vonden. [...] Mogelijk moet dan toch worden gedacht aan 
een funeraire functie van de kuil en mogelijk ook van de 
kringgreppel. Het verband tussen kringgreppel, brandkuil 
en schedelfragmenten is echter niet met zekerheid te stel-
len” (Hielkema, Prangsma & Jongste 2002, 137). “De kuil 
[kuil 28, identiek aan put 1 spoor 227] heeft 3 vullingen, 
waaronder een zwarte houtskoollaag” (ibidem, 141, fig. 
3.29c). Volgens tabel 3.12 had de kuil een diameter van 130 
cm en nog een diepte van 35 cm. Hij bevatte 652,8 g houts-
kool en 363 g huttenleem. Dit laatste moet opgevat worden 
als verbrande klei (mondelinge mededeling J.B. Hielkema), 
ongetwijfeld het gevolg van het branden van een vuur in de 
kuil.
Er zijn twee 14C-dateringen van houtskool: 3660±80 BP 
(GrN-24324) en 3600±120 (GrN-24100). De laboratori-
umnummers in tabel 1.4 voor de twee dateringen zijn ge-
lijk. Ik houd de nummers aan zoals gepubliceerd in Lanting 
& Van der Plicht 2001/02. Zij stelden (ibidem, 179): “In 
feite ging het om een kuil met voornamelijk donkere grond 
en slechts heel weinig houtskool [...]. Dat de greppel iets 
met de brandkuil te maken zou hebben, lijkt ons onbewe-
zen. Dat ze samen bij een geheel verdwenen grafheuvel 
zouden hebben gehoord, lijkt ons onwaarschijnlijk”.

Ik vermoed dat het 14C-laboratrium een ongelukkig geko-
zen grondmonster heeft ontvangen. De kuil bevatte im-
mers volgens de beschrijving van Hielkema, Prangsma & 
Jongste juist wel veel houtskool. Ik denk dat hier wel dege-
lijk een grafmonument heeft gelegen waarvoor kringgrep-
pel, schedelresten en vuurkuil als indirecte bewijzen kun-
nen worden aangevoerd.

J.2 Mogelijke vuurkuilen

Eext-Ketenberg
In de Ketenberg bij Eext, een tweeperiodenheuvel, is in het 
primaire graf onder meer een 1a-beker aangetroffen (Van 
Giffen 1930, 47, Abb.32:a). In de heuvel van het primaire 
graf was ten zuidwestzuiden van het graf een komvormige 
ronde kuil ingegraven. De kuil had een doorsnede van ca. 1 
m en een diepte van ca. 40 cm (ibidem, 47, Abb.32a, b). Uit 
de verdere beschrijving is af te leiden dat deze kuil waar-
schijnlijk rijk aan houtskool was: “Vielleicht hat man geop-
fert, oder man hat Begräbnisschmause gehalten. Daher er-
klärt es sich, dass öfters in den steinzeitlichen Tumuli [...] 
eine dünne kohlenreiche Schicht eine untere und obere 
Partie trennt. Wie dem auch sei, im Rande jenes Hügels 
wurde ein Loch gegraben [...]” (Van Giffen 1930, 48).

Odoorn-Eppiesbergje
Het Eppiesbergje te Odoorn bevatte centraal een EGK-graf 
(Van Giffen 1939a, 122). Ten noorden van de steenkrans 
van dit primaire graf bevond zich een min of meer ronde 
kuil met een doorsnede van ca. 80 cm met houtskool (ibi-
dem, fig. 4; zie legenda fig. 10).

Eext-Bergakkers
De grafheuvel Eext-Bergakkers I heeft een EGK-bijenkorf-
graf opgeleverd (Lanting & Van der Waals 1971a, 51). Ten 
zuiden ervan, ingegraven in of onder de geheel verdwenen 
grafheuvel, zijn twee min of meer ronde kuilen aangetrof-
fen met een doorsnede van ca. 70 cm. Ten westen van de 
grafheuvel lag een derde, ongeveer even grote kuil (Jager 
1985, fig. 40).

Langedijke
Het centrale bijenkorfgraf in tumulus II te Langedijke be-
vatte onder andere een H-hamer (Van Giffen 1930, 134, 
Abb. 94). Ten noordwesten van het centrale graf was een 
ronde kuil met vlakke bodem ingegraven in de grafheuvel 
(profiel A). De diameter was ca. 80 cm, de diepte was 20 
cm en gerekend vanaf de eerste grafheuvel 50 cm. De kuil-
bodem was vlak. De tweede ronde kuil met een diameter 
van ca. 80 cm lag direct ten noordoosten van het graf. De 
derde was weer in de grafheuvel ingegraven (profiel A). 
Deze lag iets verder ten noordoosten van het graf. De dia-
meter was ca. 80 cm en de diepte van deze komvormige kuil 
was 45 cm. De vierde kuil was ook ca. 80 cm in diameter en 
bevond zich ten oosten van het graf. De vijfde kuil ten slot-
te, ten oostnoordoosten van het graf, was komvormig en 
ingegraven in de grafheuvel. Deze bezat een doorsnede van 
ca. 100 cm en een diepte van ca. 75 cm. Van Giffen (1930, 
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134-135, zie ook Abb. 94, 96, Taf.101) meende dat het hier 
ging om “Baumlöchern mit Kohle von verbrannten Bäu-
men”.

Anlo-Evertsbos Veekraal
Het centrale gedeelte van vlakgraf C te Anlo-Evertsbos be-
vatte een 2IIb-beker (Waterbolk 1960, fig. 33). De grafkuil 
was verstoord door “a pit, containing much charcoal” met 
een diameter van ca. 130 cm (ibidem, 75, fig. 24, Pl. VI:2). 
Hij was minstens 25 cm diep (Jager 1985, fig. 25). De 14C-
datering van houtskool uit de kuil is aanvankelijk niet ge-
heel juist vermeld. Voor de correcte datering zie Lanting & 
Mook 1977, 87.

Eext
Het oudste graf in een grafheuvel bij Eext bevatte o.a. een 
zz-beker. Ten noordoosten van het graf lag binnen de 
standgreppel een ronde kuil met houtskool, ca. 80 cm in 
doorsnede (Van Giffen 1939b, fig. 5).

Eext-Gieterstraat
Onder de tweeperiodenheuvel Eext-Gieterstraat, oversne-
den door de kringgreppel van de eerste grafheuvelperiode 
uit de eerste helft van de Midden-Bronstijd, is een graf ont-
dekt met een 2IIb-beker en een schaaltje met knobbelvoet-
jes, versierd met verticale gladde spatelindrukken (Lanting 
1984, 63; Jager 1985, 233, fig. 39). Ten zuidzuidwesten in 
het verlengde van de lengte-as van dit EGK4-graf lagen 
twee min of meer ronde kuilen met een doorsnede van ca. 
75 cm. Eén ervan werd oversneden door de steenpakking 
van de eerste grafheuvelperiode. Ten zuidoosten van het 
graf bevond zich een derde onregelmatig-ronde kuil met 
een diameter van ca. 90 cm (Jager 1985, fig. 38).

Anlo
Het primaire graf in de drieperiodenheuvel II bij Anlo 
heeft een 1e-beker opgeleverd (Brunsting 1943, fig. 15; Ja-
ger 1985, fig. 16). Vermoedelijk nog onder de heuvel van de 
eerste periode lag ten noordoosten van het graf een ronde 
kuil met houtskool en een diameter van ca. 125 cm 
(Brunsting 1943, fig. 15, Jager 1985, fig. 15).

Bennekom-Oostereng
Het primaire graf in grafheuvel 22 van Bennekom-Ooster-
eng bevatte o.a. een zz-beker en een beker met zz- en 1d-
elementen en net buiten de graf lag nog een onversierde 
beker (Bursch 1933, 56, Taf. I:6, IV:2, 18). Direct ten noord-
westen hiervan lag “eine beinahe kreisrunde, dunkelgefärbte 
Stelle” (ibidem, 56). De kuildiameter was ca. 60 cm en de 
diepte ten minste 42 cm (ibidem, Abb. 51).

Hilversum-Lange Heul
In 1938 is door Bursch een ongepubliceerde opgraving uit-
gevoerd op de Lange Heul bij Hilversum. De documentatie 
bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
en in het Goois Museum te Hilversum. Uit een grafkuil on-
der een jongere grafheuvel met palenkrans is een zz-beker 
afkomstig. Een plattegrond toont even ten zuidoosten van 
dit graf een ronde kuil met een doorsnede van ca. 75 cm, 

met de vermelding “houtskool”.

Ermelose Heide
– Grafheuvel VII op de Ermelose Heide, een drieperio-
denheuvel, is gedateerd vanaf het Laat-Neolithicum tot in 
de Vroege Bronstijd (Modderman 1954, 27). Onder de 
heuvel en buiten een kringgreppel zijn vier ronde, houts-
koolrijke kuilen aangetroffen (ibidem, Pl. XXXVII). Ten 
noordwesten van de kringgreppel lag een komvormige kuil, 
80 cm in doorsnede en ca. 25 cm diep. In het zuidwesten 
bevond zich een komvormige kuil met een diameter van ca. 
60 cm en 20 cm diep. In het zuidoosten lag een komvor-
mige kuil met een diameter van ca. 80 cm en een diepte van 
35 cm. Ten zuidzuidoosten van de kringgreppel ten slotte 
is een kuil gevonden, waarvan alleen de diameter te achter-
halen is: ca. 80 cm.
– Grafheuvel III op de Ermelose Heide bevatte een cen-
traal graf, omgeven door een kringgreppel. Uit het graf zijn 
o.a. een 1d-beker en een beker met kruisarcering afkom-
stig. De grafheuvel is ook in de Vroege en Midden-Brons-
tijd gebruikt (Modderman 1954, 24-25, fig. 7). Ten noord-
westen en ten zuidoosten van de kringgreppel lagen twee 
ronde kuilen met houtskool, beide ca. 90 cm buiten de 
kringgreppel. De diameter van de noordwestelijke kuil was 
ca. 70 cm, die van de zuidoostelijke ca. 110 cm (ibidem, Pl. 
XXXIV).
– Grafheuvel X op de Ermelose Heide bevatte vier ronde 
kuilen met houtskool (Modderman 1954, Pl. XL). Die ten 
noorden van de centrale kringgreppel had een diameter van 
75 cm; de doorsnede van de kuil ten zuiden van de greppel 
bedroeg 70 cm. Ten zuidoosten van de centrale greppel wa-
ren twee mogelijke vuurkuilen aanwezig, met een diameter 
van 90 en 70 cm. Beide werden oversneden door een secun-
daire kringgreppel. Modderman (ibidem, 28) dateerde de 
grafheuvel in het “Aeneolithicum of de vroegste Brons-
tijd”.

Ede
Het centrale graf in een grafheuvel in een urnenveld bij Ede 
bevatte onder meer een Veluwse klokbeker. Direct ten 
noordoosten van de kringgreppel rond het graf bevond zich 
een ovale kuil van ca. 80 bij 110 cm met houtskool (Bursch 
1933, 58-59, Abb.54, Taf. III:7).

Eext-Bergakkers
Het primaire graf van grafheuvel Eext-Bergakkers III kan 
uit KB of uit de eerste helft van de Midden-Bronstijd ge-
stamd hebben (Jager 1985, 235, 237). De bijbehorende 
kringgreppel oversneed een vondstenloos KB-graf, 14C-ge-
dateerd op 3750±50 BP (GrN-8253). Ten westen van het 
KB-graf lag onder de grafheuvel een min of meer ronde 
kuil met een diameter van ca. 85 cm en ten oosten van de 
grafheuvel werden nog twee min of meer ronde kuilen aan-
getroffen met een doorsnede van ca. 70 en 100 cm (ibidem, 
fig. 43).

Zuidelijk van Hunneschans
Onder en bij grafheuvel B ten zuiden van de Hunneschans, 
daterend uit de Midden- of Vroege Bronstijd of eventueel 
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uit het Laat-Neolithicum zijn behalve zekere vuurkuilen 
(zie hierboven) twaalf mogelijke vuurkuilen blootgelegd. 
Achter elk voorbeeld zijn hieronder de diameter en de posi-
tie ten opzichte van grafheuvel B vermeld (zie Holwerda 
1911b, fig. 14):
– kuil 2: 80 cm, ten noorden;
– kuil 5: 100 cm, overdekt door de grafheuvel of ingegra-

ven in het noorden ervan;
– kuil 6: 100 cm, ten noordnoordwesten;
– kuil 7: 60 cm, overdekt door de grafheuvel of ingegraven 

in het noordwesten;
– kuil 9: 60 cm, ten westnoordwesten;
– kuil 11: 75 cm, overdekt door de grafheuvel of ingegra-

ven in het westnoordwesten ervan;
– kuil 13: 100 cm, ten westen;
– kuil 14: 60 cm, ten westzuidwesten;
– kuil 16, 75 cm, komvormig, 25 cm diep, ten westzuid-

westen;
– kuil 19: 80 cm, ten zuidwesten;
– kuil 20: 50 cm, ten zuidwesten;
– kuil 21: 50 cm, ten zuidwesten.

Oudemolen
Bij Tumulus 12 te Oudemolen, een vierperiodenheuvel met 
als oudste begraving een WKD-graf, lag aan de oostzijde 
net buiten de dubbele palenkrans van de tweede periode 
een min of meer ronde kuil met een doorsnede van ca. 160 
cm (Waterbolk 1954, 65-66; Lanting 1973, 263-264, fig. 
21).

Ermelose Heide
Bij grafheuvel V op de Ermelose Heide oversneed een ron-
de kuil met houtskool en een diameter van ca. 60 cm de met 
het oudste graf geassocieerde kringgreppel. Deze kuil lag 
ten noordwesten van het vernielde centrale graf. De graf-
heuvel is in de Vroege t/m Midden-Bronstijd gedateerd 
(Modderman 1954, 26, Pl. XXXVI).

J.3 Rituele kuilen

Lunteren-De Valk
De zuidelijke grafheuvel op het landgoed De Valk bij Lun-
teren bevatte enkele late KB-graven. In het zuidwesten, on-
der de grafheuvel en nog net binnen de kringgreppel, be-
vond zich “a round shallow pit possibly of a ritual character 
and belonging to a group of phenomena repeatedly met 
with in this country” (Butler & Van der Waals 1966, 127). 
De komvormige kuil bevatte geen houtskool, de diameter 
was ca. 90 cm en de diepte ca. 50 cm (ibidem, fig. 44).

Molenaarsgraaf
Louwe Kooijmans vermeldde niet alleen een vuurkuil nabij 
vlakgraf II te Molenaarsgraaf: “The other pits in the group 
around grave II contain hardly any charcoal, yet they are of 
similar shape, and the finds in their fillings indicate a da-
ting in the same occcupation phase. It is possible that they 
also played a part in the burial ceremony” (Louwe Kooij-
mans 1974, 257; zie ook fig. 68).

Zuidelijk van Hunneschans
Kuil 15 even ten zuidwesten grafheuvel B ten zuiden van de 
Hunneschans kan als rituele kuil aangemerkt worden van-
wege het ontbreken van houtskool (Holwerda 1911b, 13). 
Hij had een doorsnede van ca. 90 cm en een diepte van ca. 
30 cm (ibidem, fig. 14).

Anlo-Evertsbos Veekraal
Bij de veekraal van Anlo zijn 34 kuilen aangetroffen in vier 
concentraties van zeven (ten zuiden en zuidoosten van graf 
D, daternd uit EGK4)), zes (ten westen van de graven B-C, 
daterend uit EGK4), zeven (ten noorden van graf A, date-
rend uit EGK4) en 14 stuks (binnen de kleinste omheining 
van de “veekraal”) (Waterbolk 1960, 72, 74, Pl. IV:2, V:1, 
XI). Waterbolk (ibidem, 74) merkte op: “The function of the 
pits is unclear. Perhaps they are just storage pits, grouped 
together close to the actual houses of which no traces have 
survived”. Zij bezaten een “marked circular outline and 
often rather cylindrical shape. They ranged in depth from 
0.40-1.00 m; in one pit [...] the depth was 1.48 m”(ibidem, 
72). De diameters varieerden tussen ca. 50-180 cm (ibi-
dem, Pl. XI). Waterbolk dateerde alle kuilen in de Vroege 
Bronstijd op grond van een oversnijding door een kring-
greppel van het urnenveld uit de late Bronstijd, de afdek-
king door een akkerlaag uit de Midden-Bronstijd, het voor-
komen van WKD-aardewerk in enkele kuilen (WKD3 en 
verder geen ouder aardewerk) en vanwege 14C-gedateerd 
houtskool in twee kuilen. Dit sluit echter een laatneolithi-
sche datering voor sommige kuilen niet uit. Zij zouden dan 
geassocieerd kunnen worden met de laatneolithische gra-
ven. De oudste zekere graven op het terrein dateren uit 
EGK1-2. Hoewel enkele kuilen zeker uit WKD3 moeten 
stammen, zijn geen graven uit de Vroege Bronstijd opge-
merkt, al heeft het terrein later wel weer zeker als grafveld 
gediend.

Eext
Bij de tweede periode van Tumulus ‘t Witzand bij Eext, te 
dateren in laat-WKD of jonger, hoorde mogelijk een 
vondstenloze cilindrische kuil met een diameter van 120-
130 cm en een diepte van 100 cm, ingegraven in het noord-
oosten van de heuvel (Jager 1985, 230, fig. 36).

Anderen/Gasselte
Binnen de heuvel van de tweede periode van Tumulus a, 
aan de weg van Anderen naar Gasselte, ten zuiden van Eex-
terhalte, is ten zuidoosten van het centrale graf met een ge-
strekte begraving uit de Vroege Bronstijd een grote ronde 
kuil aangetroffen (Waterbolk 1957b, 25-26, fig. 9:II). De 
14C-datering, 3485±45 BP (GrN-6726), plaatst het graf in 
laat-WKD (Lanting 1973, 230). De ronde kuil lag in de 
lengte-as van het graf, tussen en net buiten een palenkrans 
(die jonger dan het genoemde graf zal zijn geweest (Lan-
ting 1973, 230). Hij was 170 cm in doorsnede en 130 cm 
diep. De kuilvulling waaruit ten minste één WKD-scherf 
afkomstig is, bestond uit dezelfde houtskoolrijke grond 
waarmee de heuvel was opgeworpen. Waterbolk zag de kuil 
als een bij het graf behorende offerkuil of een “ritual pit” 
(Waterbolk 1957b, 26).
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Ermelose Heide
Grafheuvel IX op de Ermelose Heide is gedateerd in de 
Vroege tot Midden-Bronstijd (Modderman 1954, 27). Een 
ronde kuil in het zuidwesten, buiten de palenkrans van het 
centrale graf, was ingegraven in, of overdekt door de graf-
heuvel. De doorsnede van deze komvormig kuil was ca. 85 

cm. Vanaf het oude maaiveld was hij nog ca. 40 cm diep 
(ibidem, Pl.XXXIX). De kuilvulling bevatte weliswaar 
houtskool, maar dat was her en der in de kuil verspreid en 
niet geconcentreerd langs de wand of de bodem. Dit pleit 
eerder voor een interpretatie als rituele kuil dan als vuur-
kuil.
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AARDEWERK UIT GRONDSPOREN OP P14

SW/Pre-Drouwener sporen:
graf 1

graf 4
mog. graf VI

kuil 1

huis 1
huis 1
huis 1
(huis 1?)
huis 2

huis 2
huis 2

(huis 2?)
huis 3

huis 3

huis 3
(huis 3?)
huis 4
huis 4
huis 4
huis 4

paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor

paalspoor

paalspoor
paalspoor

paalspoor

periode:
aanduiding

18
2
1
1

28
44
1
6
1
1

12
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
5
4
1
1
3
1
1

12
1
4
7
1
1
3
2
1
1
3

15
2
1
8
1
1
1
3
6
1
1
5
5
1

n

27
3
4
6

193
81
74
8
1
3

17
2
2
1
2
5

39
5
6
5
1

28
6
4
1
4
1
1

19
1
3

12
8
4

16
7
1
5
3

460
10
7

34
1
3
2

10
14
1
2
5

12
120

gew.
(inc.

gruis) opmerkingen

-
-
-
-
-
o.a. graanindruk
-
-
-
rand met nagelindrukken
wrsch. alle van dezelfde pot, o.a. rand
-
-
-
-
nagelindruk
nagelindruk
-
oppervlakteruwing
-
-
o.a. rand
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o.a. 2x rand
H-voegen
-
-
-
-
-
-
o.a. 3x rand
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

toewijzing

SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
indet
potbeker 23
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
potbeker 24
SW/Pre-Drouwen
indet
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SW/Pre-Drouwen/indet
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SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet
Pre-Drouwen pot 12
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen
EGK-beker 36
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen/indet
SW/Pre-Drouwen/indet

spoor

90-184

90-177
89-148

90-190

89-147
89-172
89-175
89-104
89-136

89-154
89-163

89-138
90-66

90-67

90-68
90-52
90-93
90-94
90-104
90-109

89-129

89-153
89-156
89-160
89-162
89-165
90-58
90-61
90-65
90-88
90-96
90-96
90-96
90-99

90-100

90-115
90-124

90-126
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-
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SW/Pre-Drouwener sporen (vervolg):

TRB-sporen:

EGK/KB-sporen:

paalspoor
paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor

paalspoor

paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor
paalspoor

graf 9
rit. depositie

graf 10

graf 11
graf 12

graf 15

vuurkuil α

vuurkuil β
paal ε

kuil 2

kuil 3

kuil 4

kuil 5

kuil 6

periode:
aanduiding

2
6
3
2
2
3
3
1
3
1
2
3
1
1
4
1
2
2
1
3
1
3

13
1

42
2
1
1
1

15
1

13
1
9

22
1
1
1
1
2
1
4
1
9

10
1
1
1

11
1
9
1

12
29
3

49
16
26
3

n

5
16
3
3
2
5
3
1
1
4
2
2
3
1
8
8
6
5
5
2
2
4

27
4

374
19
2
4
4

82
2

23
7

56
130
14
2
3
5

18
1
5
5

16
23
2
1
1

58
2

20
2

15
49
7

344
38

137
5

gew.
(inc.

gruis) opmerkingen

-
-
o.a. rand m. nagelindruk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

o.a. rand
-

-
-
-
-
-
mageringsgegevens niet genoteerd
mageringsgegevens niet genoteerd
-
-
mageringsgegevens niet genoteerd
mageringsgegevens niet genoteerd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o.a. besmeten
-
-
-
-
-
-
-
o.a. graanindruk
-
-
o.a. gaatje, 2x rand
o.a. rand, 3x oppervlakteruwing
-
-

toewijzing
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WKD3-pot 37
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indet
SW/Pre-Drouwen
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mogelijke klokbeker 233
indet/Laat-Neol
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indet
KB-beker 14
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Pre-Drouwen pot 20
TRB-pot 47
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potbeker 105
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indet
indet
EGK-beker 53
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indet/Laat-Neol
EGK-beker 25
KB-beker 138
mogelijke KB-beker 209
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indet/Laat-Neol
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EGK/KB-sporen (vervolg):

WKD-sporen:

kuil 7

haard 5
greppel west

greppel oost

paalspoor 2

stoofkuil 1

periode:
aanduiding

4
1
1
4
5
3

1

1
3
1
1
1

n

21
2

25
6

61
21

3

7
5
2
3
5

gew.
(inc.

gruis) opmerkingen

mageringsgegevens niet genoteerd
-
-
-
-
mageringsgegevens niet genoteerd

-

-
-
-
-
-

toewijzing

indet
mogelijke klokbeker 234
potbeker 92
SW/Pre-Druwen/indet
SW/Pre-Drouwen
indet

indet

indet
indet
indet
potbeker 47
mogelijke potbeker 135

spoor
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BIJLAGE L

HET VUURSTEEN VAN P14 – WERKPUT 1989-17

Vroeg- en middenneolithische vondsten 

uit een stratigrafisch gelede verzameling

(P. van der Kroft, 1997)

In deze bijlage is de gecombineerde materiaal- en doctoraalscriptie van P. van der Kroft uit 1997 opgeno-

men. Inhoudelijk is de tekst onveranderd gebleven; wel zijn de meest hinderlijke typfouten gecorrigeerd. 

Delen van de scriptie zijn achterhaald; lagen A-E worden bijvoorbeeld inmiddels anders gedateerd. Achter-

haald is ook hoofdstuk L.2, waarin de wijze waarop de Afvallaag destijds werd onderverdeeld bekritiseerd 

wordt. Op grond van deze kritiek is in dit boek de onderverdeling van de Afvallaag aangepast (zie hoofdstuk 

4). Deze aanpassingen zijn dus achteraf niet doorgevoerd in deze bijlage. Erg bezwaarlijk is dat niet; zoals in 

paragraaf 4.6 is opgemerkt, en ook herhaaldelijk in de scriptie zelf, leidt dit niet tot een wezenlijk ander 

beeld. Een beknopte controle, in 2011, heeft dit nog eens bevestigd. Om verwarring in verwijzingen te voor-

komen is aan de hoofdstuk-, paragraaf- en figuurnummers in deze bijlage een “L.” toegevoegd.

Inhoudsopgave:

L.1 Inleiding 618
L.1.1 Lithostratigrafie en datering 618
L.1.2 Selectie van het materiaal 620
L.1.3 Doelstelling van het onderzoek 621
L.1.4 Opzet van het rapport 622

L.2 Stratigrafie en vondstlagen 622
L.2.1 De vondstlagen in het zandpakket 624
L.2.2 De aquatische afzettingen 627
L.2.3 Conclusies t.a.v. de stratigrafie 628

L.3 Materiaalbeschrijving 630
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L.3.2 Conclusies t.a.v. materiaalbeschrijving 633

L.4 Grondstofgebruik 634
L.4.1 Verdeling van basisvormen 635
L.4.2 Verkrijging van grondstoffen 635
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L.1 Inleiding

Het voorliggende rapport is het resultaat van onderzoek 
naar vuursteenmateriaal van de vindplaats P14 in de 
Noordoostpolder. Het onderzoek is in eerste instantie uit-
gevoerd in het kader van een persoonlijk materiaalpracti-
cum als onderdeel van de studie Culturele Prehistorie aan 
het Albert Egges van Giffeninstituut voor Pre- en Protohis-
torische Archeologie (Universiteit van Amsterdam), later 
uitgebreid tot een doctoraalscriptie aan hetzelfde instituut. 
Vanwege de nauwe relatie tussen de uitkomsten van beide 
werkzaamheden zijn de gegevens geïntegreerd en in één 
scriptie gepresenteerd.

De opgraving
De vindplaats P14 is genoemd naar het 14e kavel in de P-
sectie van de Noordoostpolder. Het bevindt zich ten oosten 
van het voormalige eiland Schokland en ten zuiden van de 
Oudemmeloorderweg. De ondergrond bestaat uit een west-
oost georiënteerde keileembult uit de Saale-ijstijd, afgedekt 
door een pakket fijn eolisch zand (mogelijk als rivierduin 
gevormd) uit het Laat-Weichselien of Vroeg-Holoceen. Ten 
oosten van de opgraving ligt de voormalige bedding van de 
Overijsselse Vecht, waarvan werkput 1987-6 (zie fig. L.1.1) 
de rand snijdt.
Na een kleine opgraving door G.D. van der Heide in 1957 
(Ten Anscher en Gehasse 1993) heeft het IPP in de jaren 
1982-’91 hier bijna ieder jaar veldwerk verricht in het kader 
van het project dat intern bekend staat als het ‘Natte Hart-
project’. Naast boorcampagnes bestond het veldwerk voor-
al uit opgravingen, waarvan het overzicht van de putten 
staat afgebeeld in fig. L.1.1.

In de zomer van 1989 is een aantal boringen gezet om in de 
zuidoostelijke flank van de opduiking gericht te zoeken 
naar zones waarin ten tijde van het gebruik van de site afval 
gedumpt zou kunnen zijn, met de nadruk op mogelijk ge-
conserveerd organisch materiaal (Gehasse 1995). Verge-
lijkbare zoektochten op de overige flanken hadden niet het 
gewenste resultaat opgeleverd, maar de boorgegevens wa-
ren voldoende veelbelovend om handmatig een proefputje 
van vier vierkante meters te graven (werkput 1989-11). 
Hierin werd inderdaad een zone met afvalmateriaal aange-
troffen, bestaand uit een circa 25 centimeter dikke laag hu-
meus zand. Hieruit werd een grote hoeveelheid materiaal 
geborgen, waarvan in ieder geval het aardewerk deels min-
der gefragmenteerd was dan op de zandkop. Ook vuur-
steen, organisch materiaal en natuursteen bleken in ruime 
mate voorhanden. In het najaar van 1989 is daarom op deze 
plaats een werkput aangelegd (werkput 1989-17) van 20 
meter lengte (Zuid-Noord) en vijf meter breedte. Het vuur-
steen dat uit deze put is geborgen vormt het materiaal dat in 
dit rapport wordt gepresenteerd.

L.1.1 Lithostratigrafie en datering

Werkput 1989-17 toont een grote verscheidenheid aan sedi-
menten, waarbij meerdere stratigrafische eenheden vond-

sten hebben opgeleverd. In tegenstelling tot die uit andere 
opgegraven putten leken de vondsten in de lagen met aqua-
tische sedimenten niet of nauwelijks verspoeld (zie hoofd-
stuk L.2) zodat nu de vondsten in stratigrafische relatie 
konden worden onderzocht. De aard van de verschillende 
sedimenten leidde tot verschillen in de wijze van opgraven. 
Naast de onderstaande omschrijving van de pakketten (de 
spoornummers geven de in het veld afzonderlijk genum-
merde lagen aan; zie Eggers 1989; Gehasse 1995, 6, 23-24) 
zal ook worden aangegeven op welke wijze de vondsten zijn 
verzameld.

De bovenste lagen zijn met behulp van de graafmachine 
verwijderd, waarbij dit in lagen 1, 203/204 en 30 langzaam 
schavend is gebeurd, met het oog op eventuele vondsten.

De resterende lagen bestaan alle uit zand, waardoor zeven 
van het materiaal mogelijk was. Dit is geschied op een zeef 
met een maaswijdte van vier millimeter. Ook nu zijn de 
vondsten verzameld per vak van een vierkante meter, tel-
kens in eenheden van circa vijf centimeter dikte.

Sp. 0: Bouwvoor, met een dikte van circa 30 cm. Deze laag is 
met de graafmachine verwijderd.

Sp. 1: Broekveen (els en wilg), circa 30 cm dik. In deze laag 
zijn geen artefacten aangetroffen.

Sp. 203/204: Vondstenloze detritusgyttja, circa 20 cm dik.
Sp. 30: Groen-blauwe klei (‘Cardiumklei’), 10 tot 100 cm dik. 

Er zijn wel enkele aardewerkscherven, botfragmenten 
en stenen aangetroffen, maar geen vuursteen. Het aar-
dewerk laat zich dateren in de Vroege Bronstijd (Wikkel-
draadcultuur).

Na het handmatig schavend verwijderen van de laatste res-
ten der Cardiumklei is de put opgedeeld in 100 vakken van 
een vierkante meter elk. De ondergenoemde organo- en si-
liciklastische afzettingen zijn vervolgens per vak uitgetrof-
feld, waaruit de vondsten zijn verzameld per eenheid van 
circa vijf centimeter dikte.

Sp. 31: Detritus-gyttja, met langs het westprofiel een dikte van 
20 tot 30 cm. Langs de oostelijke rand van de put is 
deze afzetting volledig geërodeerd door sp. 30. Het aar-
dewerk uit sp. 31 is voornamelijk te dateren in het Mid-
den- en Laat-Neolithicum, hoewel de laatstgenoemde 
component slechts sporadisch voorkomt.

Sp. 32/47: Humeuze grijsgroene gyttjeuze klei (‘Unio-II-klei’), 
tot circa 25 cm dik en uitwiggend op het zand op een 
hoogte van 4,5 meter onder N.A.P. Net als sp. 31 is deze 
laag langs de oostelijke rand van de werkput geëro-
deerd. De vondsten uit deze laag laten zich voorname-
lijk plaatsen in het Midden-Neolithicum A.

Sp. 200: Grijs humeus zand, dikte 20 tot 40 cm. De bovenste 10 
centimeter van het zand is licht gyttjeus (in sommige 
vakken sp. 34 genoemd), hetgeen waarschijnlijk sa-
menhangt met een stijging van de grondwaterspiegel. 
De overgang met sp. 32 is daarmee ook geleidelijk te 
noemen. Alleen langs de oostelijke rand van de put is de 
top van het zand geërodeerd, voorafgaand aan en ten 
tijde van de afzetting van de Cardiumklei. Aan de laag 
met het zandige residu van deze erosie zijn de nummers 
sp. 48 en 49 toegekend, de vondsten uit deze laag zijn 
gerekend bij die van sp. 200. Meer dan 90% van alle 
vondsten uit de werkput komen uit sp. 200. De datering 
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het aantal waarnemingen vanwege de kosten relatief be-
perkt. Voor de datering van de lithostratigrafische eenhe-
den is het ruimschoots voldoende, maar voor de onderver-
deling van de eenheden in vondstlagen (zie hoofdstuk L.3) 
zou het wenselijk zijn geweest om meer gegevens ter beschik-
king te hebben. Vooruitlopend op het genoemde hoofdstuk 
kan reeds hier gemeld worden dat de vondsten in het sa-
mengestelde zandpakket (sp. 200 tot en met 202) zich in 
(ten minste) drie eenheden laten splitsen. De scheiding 
hiervan is gebaseerd op de verschillen in vondsthoeveelhe-
den (Gehasse 1995, 26, naar Ten Anscher, dit boek), zowel 
aantallen als gewichten, waarbij de verticale verdeling ver-
loopt van een relatief vondstenarme zone (laag A) onderin 
het samengestelde pakket, via een zone met een duidelijke 
toename van de hoeveelheid vondsten (laag B) naar weder-
om een minder vondstenrijke zone aan de top van het zand-
pakket (laag C). De laagaanduidingen worden verder aan-
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Fig. L.1.1 – Overzicht van de opgravingsputten. De hoogtelijnen geven de morfologie weer van het pleistocene oppervlak, in meters 
ten opzichte van N.A.P. De lijn van -2,5m betreft een reconstructie omdat de top van de zandkop grotendeels is geërodeerd.

ligt hoofdzakelijk in het Midden-Neolithicum B en 
Laat-Neolithicum A.

Sp. 201: Een overgangszone van bruingeel zand, circa 8 centi-
meter dik, tussen sp. 200 en sp. 202.

Sp. 202: Geel duinzand, met een dikte van circa 100 cm in het 
noordwesten en 60 cm in het zuidoosten van de put, lig-
gend op keizand en -leem. In sp. 202 zijn nog slechts 
vier west-oostrijen van vijf vakken op vondsten onder-
zocht. De sterke afname van het aantal vondsten leidde 
tot het afzien van verder opgraven van dit pakket.

Slechts weinig aardewerkscherven konden op typologische 
gronden worden gedateerd. De ouderdomsbepaling van de 
lagen is daarom grotendeels afhankelijk van 14C-daterin-
gen. Hiertoe zijn 22 monsters genomen van verkoold aan-
koeksel op scherven, welke zijn onderzocht met behulp van 
de deeltjesversneller van het R.J. van de Graafflaboratori-
um van de Rijksuniversiteit Utrecht. Ofschoon deze date-
ringen meestal betrouwbaarder zijn dan typologische, is 
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gevuld met laag D voor de Unio-II-afzettingen (sp. 32 en 
47) en laag E (sp. 31). De daarboven liggende lagen (sp. 30 
en hoger) zijn, vanwege het geringe aantal vondsten, buiten 
verdere stratigrafische analyse van deze werkput gelaten.
De calibraties van de 14C-ouderdommen zijn verstrekt door 
dr. K. van der Borg, directeur van het R.J. van de Graaff-
laboratorium. Verwezen zij naar Ten Anscher (dit boek) 
voor de precieze uitkomsten, hier volstaan de globale date-
ringen der lagen:

Laag E: 3600-3300 cal BC
Laag D: 3600-3350 cal BC
Laag C: 3800-3600 cal BC
Laag B: 4100-3800 cal BC
Laag A: 4900-4100 cal BC

Hierbij dient te worden aangetekend dat van laag E de laat-
neolithische component, vanwege de zeer geringe aantal-
len, buiten beschouwing is gebleven. Bij laag A kan ten 
slotte worden opgemerkt dat het ruime chronologische tra-
ject van acht eeuwen veroorzaakt is door slechts één date-
ring; het grootste deel van het materiaal lijkt te dateren in 
de periode 4400-4100 cal BC.

L.1.2 Selectie van het materiaal

Ook al betreft het onder handen genomen onderzoek het 
materiaal van slechts één werkput, het totale aantal vonds-
ten bleek dusdanig groot dat binnen het bestek van een per-
soonlijk materiaalpracticum dit nooit allemaal in detail zou 
kunnen worden uitgewerkt. Daarom werd besloten om al-
leen van de vakken langs het westprofiel (deze waren het 
minst aan erosie blootgesteld en hadden daarmee de meest 
intacte stratigrafie) alle vondsten gedetailleerd te beschrij-
ven. Van de overige vakken zijn alleen die artefacten gese-
lecteerd1 die retouche of gebruikssporen lieten zien, alsme-
de de stukken met polijstsporen. Ook deze selectie bleek 
nog een dusdanig grote hoeveelheid materiaal op te leveren 
dat de beschikbare tijd ruimschoots overschreden zou wor-
den; met het beschrijven van de 4910 stukken (367 geretou-
cheerde of gebruikte artefacten en 4543 afvalstukken) uit 
de noordelijke tien profielvakken en 1120 artefacten uit de 
overige vakken waren reeds vier maanden (winter ’91 en 
voorjaar ’92) verstreken. Daarom is besloten van de zuide-

lijke tien profielvakken ook alleen de geretoucheerde en ge-
bruikte stukken te beschrijven (nog eens 131 artefacten). 
De hieruit resulterende database omvat dus alle werktuigen 
uit de gehele werkput, en de verzameling van beschreven 
afvalstukken werd groot genoeg geacht om uitspraken te 
kunnen doen ten aanzien van de stratigrafische verdeling 
van het materiaal. Omdat echter de verslaglegging van het 
onderzoek lange tijd op zich heeft laten wachten is in het 
voorjaar van 1997 nog tijd ingeruimd voor de telling en be-
schrijving van de afvalstukken uit de zuidelijke tien profiel-
vakken (nog eens 1645 stuks afval). Hierdoor is nu ook van 
het vuursteen, net als alle andere uitgewerkte vondstcate-
gorieën, de gehele vakkenrij langs het westprofiel volledig 
onderzocht2.

1 Het materiaal uit de vakken buiten de rij langs het westprofiel is niet 
door mijzelf maar door Gerard Aalbersberg uitgezocht (waarvoor 
dank!). Aangezien de herkenning van werktuigen van een groot aan-
tal factoren afhankelijk is, waarvan bekendheid met het materiaal de 
belangrijkste is, zou het mogelijk zijn dat een eigen doorgang door het 
materiaal een iets andere (grotere) collectie opgeleverd had. Een 
vluchtige controle tussen de beide datasets (het materiaal langs het 
westprofiel tegenover de vondsten uit de overige vakken) leerde echter 
dat de discrepanties waarschijnlijk zeer klein zijn.

2 Naast de genoemde aantallen zijn er nog 257 stuks vuursteen onder-
zocht, uit vakken die niet in de werkput zelf liggen. Het betreft hier de 
vakken met nummers 976-979, die ten noorden van de werkput liggen 
in het verlengde van de vakkenrij langs het westprofiel, en de vakken 
met nummers 980-982, die ten behoeve van ecologisch onderzoek 

langs het westprofiel zijn aangelegd. De vondsten uit deze vakken zijn 
stratigrafisch onvolledig (van de halve-metervakken voor ecologisch 
onderzoek bevindt zich waarschijnlijk nog een deel tussen de ecologi-
sche monsters) en zijn voor de analyses in dit rapport buiten beschou-
wing gelaten.

3 De vondsten in de put zijn waarschijnlijk niet gelijkmatig verspreid 
omdat de ondergrond een helling vormt, waarbij door verschillende 
processen het materiaal zich op verschillende plaatsen concentreert. 
Eén van die processen is de activiteit van het storten van afval zelf, 
waarvan in hoofdstuk L.2 wordt geprobeerd aan te tonen dat dit niet 
homogeen is geschied. Totdat de overige vondsten zelf zijn geteld is dit 
echter de beste schatting van het totale aantal (na telling van het ove-
rige materiaal zal het totaal waarschijnlijk lager uitkomen, dus het 
percentage nu onderzochte vondsten hoger).

E
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In tegenstelling tot het aardewerk en natuursteen is van het 
vuursteen nog geen poging ondernomen om de aantallen 
en gewichten van de vondsten uit de overige vakken in een 
database op te nemen. Het totale aantal in de gehele werk-
put kan wel worden geschat op basis van extrapolatie (zie 
fig. L.1.2).

Op basis van de formulieren met hoogtematen van de opge-
graven vlakken zijn de opgegraven volumes van iedere laag, 
en de opgegraven volumes in de vakken langs het westpro-
fiel berekend. Onder de aanname van min of meer gelijk-
matige verspreiding van de vondsten (wat echter slechts bij 
benadering het geval is3) kunnen vervolgens schattingen 
worden gemaakt van de aantallen in het overige deel van de 
werkput.

Fig. L.1.2 – Berekening van de aantallen vuursteen per laag.
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Fig. L.1.3 geeft de percentages weer van het aantal be-
schreven stukken vuursteen4 in relatie tot de geschatte to-
tale aantallen, per laag en ook voor de gehele werkput. Dat 
de percentages niet overal op 20% uitkomen (de onder-
zochte vakkenrij beslaat immers een vijfde van het opper-
vlak van de hele werkput) komt grotendeels door de diffe-
rentiële erosie in de werkput, waarbij de onderzochte rij het 
minst aan erosie heeft blootgestaan. Het best komt dit tot 
uitdrukking bij sp. 31 (laag E); hiervan bevindt zich meer 
dan de helft van het ongeërodeerde sediment langs het 
westprofiel. In mindere mate geldt hetzelfde voor sp. 32 
(laag D) en het bovenste gedeelte van het humeuze zand-
pakket (laag C). Deze zijn met name in de vakkenrij langs 
het oostprofiel aan erosie blootgesteld.
Dat het percentage voor laag C nog dicht bij 20 ligt, on-
danks het feit dat in de zuidelijke helft van de werkput nau-
welijks vondsteenheden aan deze laag zijn toegeschreven, is 
te danken aan de grote dikte van deze laag in het noordwes-
ten van de put en aan het gegeven dat het erosieresidu in de 
vakken langs het oostprofiel (sp. 48 en 49) aan deze laag is 
toegevoegd. Dat de percentages onderzochte vondsten van 
de nagenoeg ongeërodeerde lagen A en B boven de 20 lig-
gen is te verklaren door de (van nature) afnemende dikte 
van deze lagen bij grotere afstand van de zandkop. Dat het 
percentage voor laag B duidelijk lager ligt dan voor laag A 
komt door de toewijzing van vaak twee of drie vondsteen-
heden aan het ‘maximum’ in het oostelijke deel van de put, 
in plaats van één of twee langs het westprofiel. De oorzaak 
hiervan kan liggen in een werkelijk dikkere horizont van 
maximale vondstaantallen in de oostelijker gelegen vak-
ken5, of in de over het algemeen lagere aantallen in dat ge-
deelte van de put6 waardoor vondsteenheden direct onder 
of boven het maximum eerder binnen het getalsmatige be-
reik van het maximum komen.

L.1.3 Doelstelling van het onderzoek

Het eerste doel van een onderzoek als dit is het verkrijgen 
van een overzicht van het vuursteenmateriaal voor een be-
paalde periode op een bepaalde plaats. In dit geval betreft 
het voornamelijk het Midden-Neolithicum B en Laat-Neo-
lithicum A7, van een vindplaats aan de benedenloop van de 
Overijsselse Vecht. Het verkrijgen van een dergelijk over-
zicht is van belang vanwege een relatieve achterstand in de 
kennis van de materiaalgroep, niet alleen ten opzichte van 
andere (vroegere) perioden maar ook ten opzichte van an-
dere vondstcategorieën (het onderzoek naar neolithisch 
materiaal heeft zich vooral toegespitst op het aardewerk). 
Een overzicht zoals dat in dit rapport dient te ontstaan kan 
als referentie dienen voor toekomstig onderzoek in de re-
gio8.
Het tweede doel is ingegeven door de aanwezigheid van een 
stratigrafisch gescheiden verdeling van het materiaal, het-
geen nog steeds een grote zeldzaamheid is voor steentijd-
vindplaatsen. Door analyse van het materiaal in relatie tot 
die stratigrafie moet het mogelijk zijn diachrone verschui-
vingen aan te kunnen geven, zowel in cultureel als functio-
neel opzicht. Verschillen in cultureel opzicht (bijvoorbeeld 
het op andere wijze vervaardigen van dezelfde typen werk-
tuigen, of de vervanging van een werktuigtype door een 
ander met dezelfde functie) zijn naar algemeen wordt aan-
genomen regionaal bepaald. Het in beeld brengen van de 
culturele trends geeft een gedetailleerd houvast voor vind-
plaatsen zonder stratigrafische scheiding. De verschuivin-
gen in functioneel opzicht kunnen inzicht verschaffen in 
de veranderingen die optreden in de betreffende periode, 
waarbij landbouw steeds meer voeten in de aarde kreeg en 
nederzettingen, naar wordt aangenomen, meer permanent 
of semi-permanent bewoond waren.

De hierboven aangegeven doelstellingen zijn zeer ruim; het 
is onmogelijk gebleken om in het kader van materiaalprac-
ticum en doctoraalscriptie alle details van het materiaalon-
derzoek tot in de fijnheden uit te werken. Daarom is ervoor 
gekozen om in dit rapport die categorieën in zeker detail uit 
te werken die ten aanzien van de doelstellingen het hoogste 
rendement opleveren. Dit zijn in de eerste plaats de arte-
facttypen met duidelijke chronologische verschuivingen, 
zoals pijlbewapeningen en bijlen, en in de tweede plaats de 
typen die het meest voorkomen, zoals schrabbers. Met der-
gelijke categorieën wordt relatief snel een goed bruikbaar 
kader verkregen dat kan worden gebruikt bij analyses van 
andere vondstassemblages (niet alleen van andere vind-

4 Inclusief de 1120 artefacten uit de vakken ten oosten van de rij langs 
het westprofiel, maar zonder de vondsten uit de vakken die buiten de 
eigenlijke werkput zijn opgegraven, omdat hiervan de relatie tot de in-
deling in lagen niet eenduidig bepaald is.

5 Dit is niet onmogelijk, maar enigszins onwaarschijnlijk, in het licht 
van de algemeen afnemende dikte van het samengestelde pakket van 
laag A en B in zuidoostelijke richting, en de afnemende absolute aan-
tallen in beide lagen.

6 De in het algemeen lagere aantallen in het zuidoostelijke deel van de 
put maakt ook dat de aanname van gelijke verdeling niet juist is. Het 
is echter onbekend hoe sterk de aantallen in het vuursteen afnemen, 
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zodat de schatting op basis van de opgegraven volumes voorlopig het 
beste de verhoudingen tussen de lagen aangeeft. De eigenlijke aantal-
len zullen voor alle lagen lager uitvallen, en daarmee de percentages 
van de steekproef hoger.

7 Voor de indeling van het Neolithicum is de in Louwe Kooijmans et al. 
(2005) voorgestelde chronologie aangehouden.

8 Hoe ruim die regio is zal afhankelijk zijn van andere onderzochte 
vindplaatsen waarbij een referentiekader is opgesteld. Voorlopig geldt 
een kennisgebrek ten aanzien van het vuursteen van vindplaatsen in 
de aard en datering van P14 voor (ten minste) heel Noord-Nederland.

Fig. L.1.3 – Berekening van de grootte van het sample. De 
beschreven stukken omvatten van iedere laag alle werktuigen.
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plaatsen, maar ook van de andere werkputten van P14), 
omdat de meest markante en vrijwel altijd aan te treffen ar-
tefacten hierin vertegenwoordigd zijn. De beperking heeft 
er echter niet toe geleid dat de overige aspecten van het ma-
teriaal in het geheel niet bekeken zouden zijn; de detailana-
lyses zijn weliswaar niet volledig uitgewerkt maar een aan-
vang is er al mee gemaakt. Daar waar relevant zal dan ook 
gewezen worden op voorlopige inzichten ten aanzien van 
het materiaal en zullen punten van toekomstig onderzoek 
worden aangegeven.

L.1.4 Opzet van het rapport

In de volgende hoofdstukken zullen eerst de algemene za-
ken ten aanzien van de vondsten en hun context worden 
behandeld: in hoofdstuk L.2 wordt ingegaan op de strati-
grafie in de werkput, waar alle verdere analyses van het ma-
teriaal van afhankelijk zijn, in hoofdstuk L.3 volgt een 
overzicht van de wijze waarop het vuursteen is beschreven, 
waarmee de mogelijkheden en beperkingen van verdere 
analyse worden bepaald, en in hoofdstuk L.4 zal worden 
gekeken naar patronen in bewerking en verwerking van 
grondstoffen, welke van belang kunnen zijn bij het onder-
zoek naar veranderingen binnen werktuigtypen.
In hoofdstukken L.5-10 worden de werktuigcategorieën en 
-typen onderzocht, steeds vergezeld van een omschrijving 
van de kenmerken op grond waarvan de determinatie is ge-
schiedt. De volgorde van behandeling van de verschillende 
categorieën is min of meer willekeurig.
In hoofdstuk L.11 ten slotte worden algemene conclusies 
gegeven ten aanzien van de werktuigtypen, in zichzelf en in 
relatie tot de stratigrafie en het grondstofgebruik. In dat-
zelfde hoofdstuk zullen ook opmerkingen worden geplaatst 
ten aanzien van vervolganalyses.

Een woord van dank
De beschrijving van het materiaal en de totstandkoming 
van dit rapport hadden niet in de huidige vorm kunnen ge-
beuren zonder de medewerking van anderen, waarvoor 
dank hier op zijn plaats is. Gerard Aalbersberg wil ik dan-
ken voor het selecteren van werktuigen uit de vondsten van 
de vakken die buiten de rij langs het westprofiel liggen, en 
Edy Mulié voor het beschrijven van vondsten uit een groot 
deel van de vakken in het zuidelijke deel van de rij langs het 
westprofiel; zonder hun beider inspanningen zou de resul-
terende gegevensverzameling aanzienlijk kleiner zijn ge-
weest, waarmee een aantal interpretaties minder zeggings-
kracht zouden hebben of de daarvoor benodigde analyses 
zelfs onmogelijk zouden zijn geweest. Rengert Elburg en 
Edy is verder dank verschuldigd voor hun hulp bij een la-
tere doorgang door het materiaal, op zoek naar artefacten 
van mogelijk geïmporteerde vuursteensoorten. Jan Albert 

Bakker, Theo ten Anscher en Edy Mulié hebben ten slotte 
hun licht laten schijnen over dit rapport; niet alleen volgt de 
tekst hierdoor meer een taalkundige eenheid, ook inhoude-
lijke verbeteringen zijn hen in dank afgenomen. Van wat 
nog aan fouten of onlogische zaken resteert rust de blaam 
geheel op mijn schouders.

L.2 Stratigrafie en vondstlagen

Hoewel de vondsten in werkput 1989-17 verticaal zijn ver-
deeld over verschillende lithostratigrafische eenheden, en 
op grond hiervan al een stratigrafische scheiding van het 
materiaal te maken is, bevinden zich vrijwel alle vondsten 
(97%) in het zandpakket (hoofdstuk 4 van dit boek; zie ook 
Gehasse 1995, 24, Aalbersberg 1995, 8). De interne verde-
ling van het zand in sp. 200-202 is niet per definitie van 
stratigrafische waarde voor de verdeling van de vondsten; 
het zou hierbij puur om bodemkundige horizonten kunnen 
gaan en geen sedimentologische en chronologische beteke-
nis hoeven hebben9.

Vondstverdeling binnen het zandpakket
Toen tijdens de beschrijving van het materiaal duidelijk 
werd dat de vondsten in het zand geen homogene verticale 
verdeling toonden maar in aantallen zeer uiteenliepen, 
werd onderzocht of het mogelijk was een interne scheiding 
te maken op basis van die getalsmatige verschillen. Aange-
zien de bewerking van aardewerkvondsten het eerst gereed 
was is de indeling geschied aan de hand van dit materiaal. 
Hierbij werd van ieder vak de verzameleenheid met het 
hoogste aantal of gewicht aan een aparte horizont toege-
kend (laag B). Aangezien de verzameleenheden zich niet 
precies houden aan vondsthorizonten (er is per vak van een 
vierkante meter steeds in eenheden met een arbitraire dikte 
van circa vijf centimeter verzameld), kan de horizont van 
maximale waarden zich over meerdere verzameleenheden 
uitspreiden. Daarom is bepaald dat, wanneer een verzame-
leenheid direct onder of boven de eenheid met het voor het 
betreffende vak maximale aantal of gewicht ligt, deze even-
eens tot laag B wordt gerekend als aantal of gewicht binnen 
10% van de maximumwaarden ligt. De toepassing van deze 
regel heeft er toe geleid dat in 45 van de 100 vakken laag B 
bestaat uit twee, drie of zelfs vier verzameleenheden. De 
overige vondsten uit het samengestelde zandpakket zijn 
toegekend aan lagen A en C, waarbij de eerste laag alle 
vondsten bevat uit de verzameleenheden onder laag B en de 
tweede alle vondsten tussen laag B en de bovenliggende 
aquatische sedimenten.
De later gereedgekomen analyses van botmateriaal (Gehas-
se 1995, fig. 7) en vuursteen (fig. L.2.1) bleken in de verde-
ling van aantallen redelijk overeen te komen met de boven-
genoemde indeling in lagen. Alleen de categorie natuur-

9 Met name sp. 201 lijkt door bodemprocessen ontstaan (inspoeling in 
het gele zand van ijzer en vooral humus uit sp. 200) maar sp. 200 
heeft wel in ieder geval deels sedimentologische betekenis. Het binnen 
het humeuze zand aantreffen van dunne laagjes wit spoelzand geeft 
aan dat verscheidene niveaus op verschillende momenten aan het op-

pervlak lagen, waarbij verspoeling van het oppervlaktemateriaal kon 
plaatsvinden, om vervolgens weer te worden afgedekt met (vondsthou-
dend) humeus zand. Er is gepoogd om deze gelaagdheid bij het opgra-
ven te volgen, maar dit bleek vanwege de discontinue verdeling van de 
witte spoelzandlaagjes niet goed mogelijk.
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steen (Aalbersberg 1995, 8) wijkt sterk af, met maximale 
waarden in de onderste vondsteenheden.

Relevantie van de vondstlagen
Om te onderzoeken of deze indeling stratigrafische en 
chronologische relevantie zou hebben, en niet bijvoorbeeld 
ontstaan zou zijn door differentiële verticale verplaatsing 
van materiaal door vertrapping of activiteiten van bodem-
organismen, is vervolgens gekeken10 of er binnen het mate-
riaal verschillen optraden die niet primair afhankelijk kon-
den zijn van postdepositionele processen (verticale ver-
plaatsing). Bij analyse van mageringskarakteristieken van 
het aardewerk bleek in ieder vak een duidelijke trend waar-
neembaar van hoofdzakelijk granietgruisverschraling in 
het materiaal uit laag A, via een toename van het aandeel 
organisch gemagerde scherven in laag B, naar een geleide-
lijke terugkeer van voornamelijk granietgruis in het aarde-
werk van laag C en in (de middenneolithische component 
van) lagen D en E. De vuursteenvondsten, waarvan inmid-
dels enkele vakken compleet waren beschreven, toonden 
eveneens een trend in de samenstelling van het materiaal; 

analyse van de verhouding tussen klingen en afslagen gaf, 
van laag A naar laag E, een geleidelijke afname aan van het 
aandeel klingen ten opzichte van de afslagen (zie hoofdstuk 
L.4). Verder viel in de verdeling van de grootte van het ma-
teriaal op dat de kleinste fractie (kleiner dan een gram) zich 
met name bevindt in laag B (zie fig. L.2.1), een verschijnsel 
dat ook werd geconstateerd bij het natuursteen (Aalbers-
berg 1995, 9). Hoewel een opvallend verschijnsel, en te ge-
bruiken bij de toedeling van vondsteenheden aan laag B, 
kan dit niet gelden als bewijs voor onafhankelijkheid van 
bodemprocessen. Verschillen in grootte zijn immers wél 
van belang bij eventuele verticale verplaatsing.
De bovengenoemde trends, zowel in aantallen en gewich-
ten als in samenstelling van de verschillende materiaalgroe-
pen, tonen in de meeste vakken langs het westprofiel een 
onderling vergelijkbaar beeld. De vervolgens bekeken ver-
deling van mageringskarakteristieken van een steekproef 
uit de scherven van het overige deel van de werkput, als ook 
de getalsmatige verdelingen, kwamen overeen met de 
trends in de profielvakken. Hieruit kan worden geconclu-
deerd dat de in de profielvakken opgestelde indeling in la-

10 De hier gestelde volgorde van onderzoek is fout voorgesteld; na het le-
zen van dit stuk deelde Theo ten Anscher mee dat, in de profielvak-
ken, eerst de variatie in magering is opgemerkt en dat deze trend ver-
volgens gereflecteerd werd in de getalsmatige verdeling binnen ieder 

vak. De overige beschouwingen in dit hoofdstuk blijven echter geldig, 
omdat van de vakken buiten de rij langs het westprofiel de indeling in 
lagen gebaseerd is op aantallen en gewichten, en mageringskarakteris-
tieken (van een steekproef) slechts een controlerende rol spelen.
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Fig. L.2.1 – Verdeling van het vuursteen ten opzichte van de stratigrafie. In deze figuur zijn alleen de vakken langs het westprofiel 
opgenomen. De hoogtes zijn afgeleid van de opgegraven vondsteenheden. In de bovenste figuur is de zone van maximale aantallen 
aardewerk in lichtgrijs aangegeven en de scheidingen tussen de sedimenten met een stippellijn. De onderste figuur geeft de verhoudin-
gen weer van drie grootteklassen binnen het vuursteen.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

624

HET VUURSTEEN VAN P14 – WERKPUT 1989-17 BIJLAGE L

625

gen representatief is voor de gehele put, en dat derhalve alle 
vondsten in het zandpakket in drie verschillende vondstho-
rizonten kunnen worden ingedeeld, die naar wordt aange-
nomen van chronologische betekenis zijn.

L.2.1 De vondstlagen in het zandpakket

Hoewel de posities van maximale aantallen van met name 
aardewerk, botmateriaal en vuursteen binnen de opeen-
volging van ieder vak redelijk met elkaar overeenkomen, 
blijft er in een aantal gevallen een lichte afwijking bestaan, 
meestal echter slechts één positie.

In de bewerkingen van botmateriaal en natuursteen is de 
geringe discrepantie wel steeds opgemerkt maar de verde-
ling in lagen op basis van het aardewerk is vervolgens als 
leidraad gehanteerd, vanwege het behoud van onderlinge 
vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten. Dit zal om 
dezelfde reden ook gebeuren met de uitkomsten van het 
vuursteenonderzoek, dat als laatste van de materiaalcatego-
rieën gereed zal komen. Toch verdient de voor de stratigra-
fie en chronologie zo belangrijke indeling in lagen enige 
opmerkingen ten aanzien van methodiek en uitkomsten.

Grootte van de verzameleenheden
Om aan een verzameleenheid het label ‘maximum’ toe te 
kennen zijn de absolute aantallen en gewichten direct ver-
geleken met de erboven- en eronderliggende eenheden. 
Deze getallen zijn echter alleen onderling vergelijkbaar als 
het opgegraven volume van iedere vondsteenheid ook het-
zelfde is. Daar bij de opgraving het principe is gehanteerd 
van verzameling per mechanische eenheid van vijf centime-
ter dik, zijn bij de indeling in lagen op basis van de aarde-
werkvondsten alle vondsteenheden dan ook gesteld op een 
verzameling uit een vak van één vierkante meter, met een 
dikte van vijf centimeter, oftewel met een volume van 50 
liter. Dit is echter zelden het geval; slechts 121 van de 463 
verzameleenheden (26%) in het zandpakket hebben een 
dikte van vijf centimeter.
Een aanname van gelijke opgegraven volumes is echter be-
langrijk voor de methode; deze berust immers op concen-
traties vondsten. Indien dan in twee vakken, één van vijf en 
één van tien centimeter dik, respectievelijk 50 en 100 
vondsten worden verzameld, dan mag het aantal in het 
tweede vak geen concentratie heten omdat de verhouding 
vondsten per opgegraven volume precies eender is. Derge-
lijke grote verschillen in dikte komen gelukkig binnen een 
vak niet vaak voor (maar wel af en toe).

In fig. L.2.2 worden de diktes van de verzameleenheden ge-
toond, gescheiden per laag (hoewel lagen D en E bij de on-
derverdeling van het zandpakket niet van belang zijn, zijn 
ook de gegevens hiervan in de figuur opgenomen, omdat 
deze inzicht geven in de opgravingswijze van die lagen).
Eén van de redenen waarom de vakdiktes zo sterk kunnen 
afwijken van de standaardwaarde van vijf centimeter is het 
principe dat de genoemde dikte alléén wordt aangehouden 
als er geen verschil in sediment optreedt; indien binnen de 

vijf centimeter de op te graven laag ophoudt dan wordt ook 
het verzamelen gestaakt, resulterend in dunnere eenheden. 
Dit is met name het geval in laag C, waarin niet alleen de 
dunne afzettingen van sp. 34, 48 en 49 zijn opgenomen, 
maar waarin ook aanvankelijk getracht is de vondsten ge-
scheiden te verzamelen tussen de witte spoelzandbandjes. 
Hetzelfde geldt in mindere mate ook voor de onderzijde van 
sp. 200 (laag A), hoewel daar minder duidelijk. Vanwege de 
vage overgang tussen het humeuze zand en de onderlig-
gende overgangszone is hieruit waarschijnlijk iets vaker een 
eenheid van ongeveer de standaarddikte genomen. Laag A 
heeft ook meer verzameleenheden met een grotere dikte 
dan laag B. Dit komt grotendeels door de opgravingswijze 
van sp. 201. Waarschijnlijk om deze niet nog eens intern op 
te hoeven delen is vaak een iets grotere dikte genomen, zo-
dat de circa zeven centimeter dikke horizont over het alge-
meen in één keer is opgegraven. Het hoge aantal dikkere 
verzameleenheden in laag C is niet logisch te verklaren. 
Voor het overige tonen de verdelingen voor lagen A–C een 
duidelijke piek bij vijf en zes centimeter, hetgeen theore-
tisch voor de meeste vakken een voldoende regelmatige ver-
deling van de aantallen op zou moeten leveren. In de prak-
tijk blijken de verschillende diktes, hoe klein ook, toch van 
invloed op de laagindeling. Ter demonstratie toont fig. 
L.2.3 de waarden in vak 963 (dit vak is, hoewel het enige 
vak met een maximum verdeeld over vier eenheden, niet 
uitgekozen vanwege een exceptioneel onregelmatige verti-
cale vondstverspreiding, maar vanwege het goede voor-
beeld dat dit vak biedt bij de bespreking van verschillende 
problemen bij de toegepaste methodes. Al de hieronder ge-

Laag E

Laag D

Laag C

Laag A

Laag B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fig. L.2.2 – Diktes van de verzameleenheden (in cm) per laag. 
Een dikte van vijf centimeter (in de figuur donkergrijs 
weergegeven) wordt beschouwd als standaarddikte.
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noemde problemen komen bij meerdere vakken voor, maar 
vak 963 is een van de weinige die ze bij elkaar in één vak 
toont).
De grafieken maken duidelijk dat, indien de aantallen wor-
den gecorrigeerd voor de opgegraven volumes, er in plaats 
van vier eenheden nu nog maar drie tot het maximum gere-
kend worden. Verder is het aantal balken waaruit het maxi-
mum is gevormd gehalveerd; bij de verdeling op basis van 
standaardeenheden geschiedde de indeling op grond van 
zes gegevens (twee voor de aantallen en vier voor de ge-
wichten) terwijl de gecorrigeerde grafieken een veel scher-
per onderscheid maken waardoor nog slechts één vondst-
eenheid op grond van de aantallen en twee op grond van de 
gewichten als maximale waarden zijn te zien.

De 10%-regel
De grafieken van fig. L.2.3 maken niet alleen duidelijk dat 
de verschillende diktes van invloed zijn op de indeling in 
lagen, maar tevens dat die verschillen in dikte maar zeer 
gering hoeven te zijn om deze invloed te doen gelden. Als 
voorbeeld diene de verzameleenheid op de vierde positie 
van onder; in de absolute aantallen vormt dit het maxi-
mum, met de eenheid daaronder als goede tweede, en het 
absolute gewicht is nagenoeg gelijk aan de erboven gelegen 
eenheid. De dikte van het vak luidt op grond van de hoog-
tematen zeven centimeter, terwijl de aanliggende eenheden 
beide een dikte van zes centimeter hebben. Hoe klein dit 
dikteverschil ook moge zijn, de betreffende eenheid ver-
dwijnt geheel uit het maximum indien de volumecorrectie 
wordt toegepast.
Het toepassen van de 10%-regel is alleen zinvol als de op-
gegraven volumes, waarvan de vondsthoeveelheid deels af-
hankelijk is, ook met een nauwkeurigheid van 10% (of be-
ter) te bepalen zijn. Dit is echter absoluut niet het geval. 
Een afwijking van 10% betekent bij een gemiddelde dikte 
van vijf centimeter een verschil van vijf millimeter. Het is 
onmogelijk om in het veld het materiaal te verzamelen in 

eenheden waarvan de dikte niet meer dan vijf millimeter 
mag afwijken, zoals overigens ook blijkt uit fig. L.2.2. Ver-
der zijn de genomen hoogtematen van de vakken afgerond 
op hele centimeters, en daarmee wordt de vereiste nauw-
keurigheid al tenietgedaan. Ook al had men echter de 
hoogtematen genoteerd met een precisie van vijf of zelfs 
één millimeter, dan zou vanwege het onregelmatige karak-
ter van de opgravingsvlakken de genoemde nauwkeurig-
heid toch niet gehaald kunnen worden, ook niet als er meer 
(bijvoorbeeld vier) hoogtematen per vierkante meter zou-
den zijn gemeten.
De conclusie hieruit mag niet zijn dat de hoogtematen, en 
daarmee de dikteverschillen, dan maar genegeerd kunnen 
worden. In een groot aantal gevallen bedraagt het verschil 
tussen twee eenheden meer dan slechts één centimeter, ook 
in eenheden die in en rond laag B liggen, tot zelfs een ver-
dubbeling van de dikte. Omdat dikteverschillen, en daar-
mee volumeverschillen, wel degelijk aanwezig zijn zal een 
voldoende oplossing voor de berekening van de volumes ge-
zocht moeten worden. Tot die tijd is het gebruik van de 
10%-regel af te raden.

Aantallen en gewichten
Omdat ‘hoeveelheid materiaal’, waarop de maxima en 
daarmee de vondsthorizonten zijn gebaseerd, een over het 
algemeen slecht gedefinieerd begrip is en op veel verschil-
lende manieren wordt berekend, diende voor de stratigrafi-
sche verdeling van de vondsten het begrip eenduidig vast-
gesteld te worden. Bij de bepaling van de ‘maximale con-
centratie’ scherven bestond daarbij de onzekerheid of een 
hoog absoluut aantal niet een afgeleide kon zijn van postde-
positionele processen (het in vele kleine fragmenten ver-
trappen van enkele grote scherven) of dat hoge gewichten 
niet het gevolg konden zijn van het in de afvalzone dumpen 
van toevallig soms grote scherven. In dit licht bezien is het 
onfortuinlijk dat de indeling in lagen is gebaseerd op het 
aardewerk, omdat bij deze categorie de individuele vond-

10% 10%

Aantallen

Verdeling op basis van standaard vakdiktes.

10% 10%

Aantallen Gewichten

Verdeling op basis van opgegraven vakdiktes.

Gewichten

Fig. L.2.3 – De bepaling van het maximum in vak 963. Om de grafieken onderling te kunnen vergelijken zijn zij alle even breed 
weergegeven, met als breedte de waarde van het maximumaantal of -gewicht volgens de betreffende methode. De donkergrijze balken 
geven de vondsteenheden aan die het maximum vormen of waarvan de waarden binnen 10% van de maxima liggen (aangegeven 
met een stippellijn).
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sten onderling zeer aanzienlijk in grootte kunnen variëren, 
en daarenboven relatief ontvankelijk zijn voor postdeposi-
tionele fragmentatie.

De oplossing voor het probleem werd gevonden door zowel 
aantallen als gewichten mee te laten tellen bij de bepaling 
van de maxima. Over het algemeen werkt dit goed; niet al-
leen liggen in 55 vakken de maxima van aantallen en ge-
wichten in dezelfde eenheid, maar zijn er bij de samenge-
stelde maxima nog eens 34 verzameleenheden (fig. L.2.4, 
samengesteld op basis van 93 verzameleenheden11 in 44 vak-
ken12) waarbij zowel aantal als gewicht tot het maximum 
behoort (onder toepassing van de 10%-regel, en zonder een 
volumecorrectie). Dit houdt in dat er bij ongeveer 60% van 
de verzameleenheden die onder laag B zijn geschaard een 
correlatie bestaat tussen aantallen en gewichten.

Bij circa 40% van de verzameleenheden uit laag B echter 
(63% van de eenheden in samengestelde maxima), is een 
dergelijke correlatie niet aanwezig of in ieder geval niet bin-
nen de marge van 10%. De tabel laat zien dat er twee maal 
zo vaak een tweede verzameleenheid aan laag B is toegewe-
zen op grond van alleen het totaalgewicht dan op grond van 
alleen het aantal (vergelijk ook fig. L.2.3), hetgeen doet 
vermoeden dat uitschieters in gewichten wellicht geen goe-
de indicatie zijn bij de bepaling van de maxima. Dit wordt 
bevestigd als de trends in het natuursteen en vuursteen 
(beide categorieën zijn minder ontvankelijk voor postdepo-
sitionele fragmentatie) in de redenatie worden betrokken; 

hierbij blijken de vondsten behorend bij laag B juist erg veel 
klein materiaal te bevatten, terwijl in de lagen die niet tot 
het maximum behoren juist veel grootformaat afval is ge-
stort. Er is geen logische reden om op voorhand aan te ne-
men dat dit bij het aardewerk anders zou zijn. Om dit te 
testen zijn de gemiddelde gewichten per laag berekend (fig. 
L.2.5). Deze tabel, samengesteld op basis van de bestaande 
laagindeling13, bevestigt dat zich veel kleinere fragmenten 
in laag B bevinden, ook al bestaat deze laag (voor het groot-
ste deel) uit de eenheden met maximaal totaalgewicht.

De gemiddelde gewichten geven aan dat lagen A en C rela-
tief meer scherven met een groot individueel volume, en 
daarmee gewicht, bevatten. Dit is natuurlijk van invloed op 
het totaalgewicht van een verzameleenheid, waardoor dit 
misschien niet de meest aangewezen parameter is om de 
maxima te bepalen. Indien de gewichten uit de methode 
voor het bepalen van laag B zouden worden gehaald, blijven 
nog maar 13 van de 44 vakken over waar op basis van de 
aantallen het maximum moet worden samengesteld uit 
twee verzameleenheden.

Verschuiving van afvalzones
Vanwege de helling van de zandkop en de in de loop van de 
tijd (al dan niet regelmatig) stijgende gemiddelde grondwa-
terspiegel, wordt verwacht dat de concentraties in de ver-
schillende vondstzones niet recht boven elkaar liggen maar 
in horizontale zin verschuiven. De oeverzone, waarvan 
wordt aangenomen dat het de locatie vormt van de stort-
plaats van het afval, ligt in de oudste periode relatief ver in 
zuid-zuidoostelijke richting. Met de stijging van het grond-
water verplaatst deze zone zich steeds verder in noordwes-
telijke richting. Met name de vondsten in de aquatische 
afzettingen demonstreren dit principe; in laag D (sp. 32) 
bevindt zich nog een redelijk aantal vondsten in de middel-
ste vakken langs het westprofiel (fig. L.2.1) terwijl de 
vondstconcentratie in laag E (sp. 31) verder noordelijk ligt 
(vooral de meest noordelijke vier vakken). Er wordt aange-
nomen dat hetzelfde principe geldt voor de vondsten in het 
zandpakket. In het zand echter zal bij tijdelijke grondwater-
dalingen het oppervlak sneller begaanbaar worden, en de 

de eenheid hoort op grond van zowel hoge aantallen
als een hoog totaalgewicht bij het maximum

de eenheid hoort alleen op grond van het aantal bij 
het maximum, naast andere eenheden die in beide
parameters hoge waarden kennen

de eenheid hoort alleen op grond van het gewicht bij 
het maximum, naast andere eenheden die in beide
parameters hoge waarden kennen

meerdere eenheden zijn tot een samengesteld maxi-
mum gerekend, waarbij geen enkele eenheid in beide
parameters hoge waarden kent

reden van toewijzing van eenheden aan laag B,
bij een uit meerdere verzameleenheden samen-
gestelde maximum-horizont

34

10

20

29

aantal
eenheden

Fig. L.2.4 – Samenstelling van laag B uit meerdere verzamel-
eenheden.

11 Hier is bij twee vakken (895 en 900) afgeweken van de oorspronkelij-
ke indeling, omdat bij beide vakken een vondsteenheid (respectievelijk 
nr. 6574 en nr. 6377) op basis van het gewicht aan het maximum is 
toegekend hoewel de waarden buiten de 10%-marge liggen.

12 Vak 957 is hier buiten beschouwing gelaten, omdat de indeling in la-
gen van dit vak niet klopt. Dit vak is grotendeels opgegraven als on-
derdeel van werkput 1989-11. Bij het bepalen van de stratigrafie zijn 
door Ten Anscher de vondsteenheden uit werput 1989-11 onder elkaar 

gezet, en de eenheden opgegraven als onderdeel van werkput 1989-17 
daar weer onder, waarschijnlijk met de aanname dat deze alleen 
vondsten konden bevatten als ze in een niet-opgegraven deel ónder de 
oude proefput lagen. Dit is echter niet het geval; de proefput is tot in 
het gele zand uitgegraven, zoals ook de hoogtematen van de vondst-
nummers uitwijzen.

13 Behoudens enkele correcties van foutieve vondstnummers, vaknum-
mers en spoornummers.
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Fig. L.2.5 – Gemiddeld scherfgewicht per laag.
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oeverzone zich weer in zuidoostelijke richting verplaatsen, 
zodat hierin meer verschuivingen in beide richtingen wor-
den verwacht. Al tijdens de indeling van de lagen op grond 
van het aardewerk werd de mogelijkheid van dit verschijn-
sel onderkend en bleken er, met name in het dikkere zand-
pakket in het noordelijke gedeelte van de werkput, vage 
aanwijzingen te bestaan voor daadwerkelijk optreden van 
het principe. Omdat de aanwijzingen echter vaag waren en 
de omvang ervan beperkt14 is de mogelijke verdere opdeling 
buiten de uiteindelijke uitwerking gehouden.
Het verschijnsel van verschuivingen heeft consequenties 
voor de herkenbaarheid van vondsthorizonten, als deze 
worden gebaseerd op aantallen (en gewichten). Niet alleen 
bestaat de kans dat naast elkaar gelegen zones tot één hori-
zont worden samengevoegd, maar ook in directe superposi-
tie gelegen zones met hoge aantallen tot één (samengestel-
de) horizont worden gerekend.
In de toegepaste methode zijn zelfs samengestelde maxima 
opgesteld bestaande uit twee eenheden met hoge aantallen 
of gewichten, van elkaar gescheiden door een vondstarme 
eenheid. Met uitzondering van dergelijke scheidingen zijn 
verschoven of gestapelde zones op grond van aantallen niet 
of nauwelijks van elkaar te scheiden; om dit probleem op te 
lossen zullen intrinsieke parameters van de vondsten (zoals 
mageringskarakteristieken van het aardewerk of grootte-
samenstelling van het materiaal) in de methode betrokken 
moeten worden.

L.2.2 De aquatische afzettingen

Om verschillende redenen zijn de aquatische afzettingen 
(lagen D en E) buiten de analyse van vondstlagen gehou-
den. De voornaamste reden is het geringe aantal vondsten 
dat in deze lagen is gevonden, maar ook de hogere mate van 
ontvankelijkheid voor postdepositionele verticale verplaat-

sing speelt hierbij een rol. Toch verdienen deze afzettingen 
nadere beschouwing; juist vanwege de kleine aantallen (in 
relatie tot de sedimentatiesnelheid) zijn sommige proces-
sen, die ook in de vorming van lagen A–C een rol gespeeld 
zullen hebben, duidelijker zichtbaar.

Om de verschijnselen binnen deze pakketten beter te kun-
nen analyseren is het wenselijk om met een hoog aantal 
waarnemingen te werken; daarom zijn de gegevens van 
meerdere materiaalcategorieën bijeen gevoegd, onder de 
aanname dat de processen die ten grondslag liggen aan het 
storten van afval voor de verschillende vondstcategorieën 
gelijk of vergelijkbaar zijn. Ten tijde van het schrijven van 
dit hoofdstuk waren de aantallen aardewerk en botmateri-
aal met betrekking tot de verzameleenheden in laag D en E 
niet voorhanden. Daarom is de verdeling in fig. L.2.6 voor-
lopig alleen gebaseerd op de aantallen natuursteen (Aal-
bersberg 1995, App. B2) en vuursteen.

In deze figuur wordt nog duidelijker dan in fig. L.2.1 dat er 
een horizontale verschuiving plaatsvindt van de vondstcon-
centraties, met voor laag D een maximum rond het midden 
van het profiel terwijl de vondsten in laag E zich met name 
in de meest noordelijke vakken bevinden. Dat de vondsten 
binnen laag D uitsluitend in de onderste verzameleenheid 
van ieder vak liggen kan op verschillende gronden berus-
ten. De eerste mogelijkheid is dat het om een erosieresidu 
gaat; ten tijde van de overstroming van het zandlichaam is 
uit het bovenste gedeelte daarvan het zand weggespoeld en 
is alleen het grovere materiaal uit een eerdere periode (de 
vondsten uit het zand, met name uit laag C) blijven liggen. 
Een argument tegen deze interpretatie is echter de geleide-
lijk overgang tussen het zand en de gyttja-klei15. De tweede 
mogelijkheid, en deze wordt als meest plausibele verklaring 
gezien, is dat het materiaal hier gelijktijdig met de vorming 
van sp. 32/47 terecht is gekomen. Op dit moment bevindt 

14 Daarbij bevindt zich in de meest noordelijke vakkenrij een boomstronk 
in het profiel waardoor de stratigrafie ter plaatse minder betrouwbaar 
is geworden.

15 Een geleidelijk overgang is weliswaar geen bewijs voor het ontbreken 
van erosieve processen, maar voor dergelijke processen zijn in ieder ge-
val geen eenduidige aanwijzigen gevonden.

Vondsten in laag E (sp. 31)

Vondsten in laag D (sp. 32, 47)

Fig. L.2.6 – Verspreiding van vuursteen en natuursteen in de aquatische sedimenten. De tweedeling binnen laag E (stippellijn) is 
gebaseerd op de vondstverdeling, niet op sedimentologische verschillen.
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de sedimentlast zich nog grotendeels in suspensie, waar-
door de in het water geworpen vondsten direct naar de bo-
dem zakken16.
De figuur maakt nu ook beter zichtbaar dat de vondsten 
binnen laag E waarschijnlijk zijn op te delen in twee hori-
zonten, in de figuur aangegeven met een stippellijn, hoewel 
door de nog steeds geringe aantallen het contrast vrij laag is 
(door de meetelling van de 98 natuurstenen is het aantal 
waarnemingen slechts met 23% verhoogd). Deze scheiding 
is het meest duidelijk in de noordelijke vakken waar, dichter 
bij de oeverzone, de aantallen hoger zijn. In de zuidelijke 
vakken bevinden zich zo weinig vondsten dat het grootste 
deel van de verdeling aandoet als willekeurige ruis.

Interne samenstelling
Voor de laagindeling van het materiaal blijft fig. L.2.1 gel-
dig; van het natuursteen zijn de gegevens ten aanzien van 
de individuele groottes (vooralsnog) niet voorhanden. De 
gemiddelde gewichten per verzameleenheid (Aalbersberg 
1995, App. B-1) tonen echter hetzelfde beeld als de verde-
ling naar grootteklassen binnen het vuursteen. Het kleinste 
materiaal ligt vooral daar waar de concentratie het hoogst 
is, terwijl de grotere exemplaren verder over het oppervlak 
zijn verdeeld. Waarschijnlijk is dit terug te voeren op de 
manier waarop het afval wordt gestort; het kleine gruis zal 
in de nederzetting vooral bijeenvergaard zijn en in ‘massa’ 
weggeworpen. Dit zal dan vooral terechtkomen in de eigen-
lijke stortzone. De grotere stukken zullen relatief vaker in-
dividueel opgeraapt en weggegooid zijn; de verspreiding 
hiervan beperkt zich niet tot de geconcentreerde afvalzone 
maar beslaat een ruimer oppervlak.
In het algemeen maakt dit duidelijk dat, in tegenstelling tot 
wat veelal wordt aangenomen, afvalhorizonten niet homo-
geen zijn. De aanname van homogeniteit zou gebaseerd zijn 
op het onderscheid met activiteitenzones, waar de neerslag 
van materiaal zeer specifiek gerelateerd is aan de uitgevoer-
de activiteit, terwijl in afvalzones al het afval van alle acti-
viteiten door elkaar zou terechtkomen. Dit is echter slechts 
deels waar. In de eerste plaats is het verzamelen van afval 
dat gestort zal gaan worden ook een activiteit, met eigen 
parameters; als stukken individueel worden opgeraapt zul-
len kleinere stukken ondervertegenwoordigd zijn, terwijl 
deze bij een bulkverzameling (het aanvegen van een vloer, 
of het opruimen van een haardplaats) juist in de meerder-
heid zullen zijn. In de tweede plaats kan, zoals eerder aan-
gegeven, het wegwerpen zelf op meerdere manieren gebeu-
ren, met verschillende patronen van neerslag in de afval-
zone. Deze processen zijn ook van belang bij het verdelen 
van de vondsten in horizonten, en zullen in de methode 
dienen te worden betrokken.

Relatie met het zandpakket
De aquatische afzettingen zijn in alle bewerkingen apart 
genomen van het zand omdat zij op grond van de sedimen-

tologie sterk verschillen. Er kan echter beredeneerd worden 
dat een dergelijke strikte scheiding wellicht niet logisch is. 
De oeverzone waarin het afval wordt gestort bestaat niet al-
leen uit het gedeelte dat onder water staat, en waarin klei, 
gyttja en detritusgyttja worden afgezet, maar ook uit de 
aansluitende zone in het zand, dat door de hogere grondwa-
terstand waarschijnlijk drassig is. Het afval kan dus, in één 
en dezelfde fase, deels in het zand en deels in de aquatische 
afzettingen zijn gedeponeerd. Een aanwijzing hiervoor 
wordt gevonden in de overlappende 14C-dateringen van 
materiaal uit lagen C (de top van het zand), D en E, en lij-
ken bevestigd in de verdeling van het materiaal in laag C in 
de meest noordelijke vakken langs het westprofiel (zie fig. 
L.2.1). Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de 
dikte van het zandpakket boven het maximum toeneemt 
waar laag D in dikte afneemt en uiteindelijk uitwigt. Moge-
lijk vindt de opbouw van het zandpakket met afval in de 
oeverzone doorgang terwijl zich enkele meters verder open 
water bevindt. Een verdere aanwijzing wordt gevonden in 
de aantallen en grootteverdeling van het materiaal in de 
meest noordelijke vakken van laag C; beide parameters to-
nen op enkele decimeters boven laag B een nieuwe (gerin-
ge) toename, die lijkt over te gaan in de vondstlaag onderin 
laag D. Voor laag E zullen, waarschijnlijk iets meer noorde-
lijk, vergelijkbare relaties met de vondsten in het zand be-
staan.

L.2.3 Conclusies ten aanzien van de stratigrafie

De indeling van de vondsten in het samengestelde zand-
pakket is van cruciaal belang voor de uitwerking van de 
vondsten in werkput 1989-17. Was dit niet gebeurd dan wa-
ren de vondsten van de gehele stratigrafie, tot ongeveer een 
meter dik, in slechts drie lagen ingedeeld op basis van de 
sedimentologie, waarbij 98% in één laag terecht zou zijn 
gekomen. Het bepalen van een zone met maximumaantal-
len en –gewichten heeft er toe geleid dat het materiaal uit 
het zand in drie min of meer gelijkwaardige zones is inge-
deeld, waarvan onder andere de 14C-dateringen hebben 
aangetoond dat deze elkaar chronologisch opvolgen.
In dit hoofdstuk zijn echter enkele kanttekeningen ge-
plaatst bij de wijze waarop de indeling tot stand is gekomen. 
De 10%-regel bijvoorbeeld is op grond van de opgravings-
wijze niet toepasbaar, evenals de gehanteerde aanname dat 
iedere verzameleenheid een volume heeft van 50 liter. Ver-
der lijkt de bepaling van het ‘maximum’ onnodig verruimd 
door betrekking van de gewichten in de werkwijze; hier-
door kan het zijn dat de periferie van een afvalzone, waarin 
relatief grotere fragmenten zijn vertegenwoordigd, vanwege 
het hogere totaalgewicht opgeteld wordt bij een erboven- of 
erondergelegen aantallenmaximum, dat op grond van het 
verschil in samenstelling tot een andere fase van het storten 
van afval behoort.

16 Hetzelfde principe zou kunnen worden verwacht in de detritus-gyttja 
(sp. 31). In hoeverre de vondsten hier ten tijde van de organoklasti-
sche afzettingen naar de bodem van het pakket zakken is onder andere 

afhankelijk van de samenstelling van het pakket. De fragmentgrootte 
van het organisch materiaal en de mate van doorworteling zijn mede 
bepalend voor de weerstand tegen verticale beweging.
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Eén en ander geeft aan dat het hier wenselijk wordt geacht 
om de bepaling van de lagen, nu alleen gebaseerd op het 
aardewerk, deels te herzien. Inmiddels zijn ook de gegevens 
van de overige materiaalcategorieën bekend (in ieder geval 
van de vakken langs het westprofiel) zodat deze gegevens 
meegenomen kunnen worden in de methode; de processen 
die hebben gespeeld bij het storten van het materiaal zullen 
immers (tot op zekere hoogte) onafhankelijk zijn van het 
soort materiaal, hetgeen in ieder geval duidelijk is gewor-
den bij de vergelijking van maxima in aardewerk, bot en 
vuursteen, en in mindere mate ook het natuursteen.
Nadere analyse van de gegevens uit de profielvakken zal 
moeten uitwijzen of een diepgaande uitwerking, en schei-
ding van de vondsten in mogelijk meer dan vijf lagen, zinvol 
is. Indien dat het geval is zal van het overige deel van de 
werkput het vuursteen opnieuw doorgenomen moeten wor-
den om ook van deze categorie aantallen, fragmentgroottes 
en eventueel andere parameters beschikbaar te hebben ter 
bepaling van de vondstlagen. Het doornemen van het vuur-
steen buiten de profielvakken is zonder meer wenselijk, met 
name om een grotere verzameling gegevens uit de relatief 
vondstarme top van laag C en lagen D en E ter beschikking 
te hebben.

Correctie van gegevens
Als de verdeling in lagen een herwaardering ondergaat is 
dat een goede gelegenheid om enkele correcties toe te pas-
sen op de vondstgegevens. Omdat voor de hier uitgevoerde 
bestudering van de indelingsmethode geprobeerd is om an-
dere gegevens in de werkwijze te betrekken (met name de 
hoogtes) moesten gegevens uit verschillende bronnen ge-
koppeld worden. Hierbij kwam aan het licht dat er een aan-
tal fouten in de locatiegegevens van de vondsten is geslo-
pen. Hierbij gaat het om een gering aantal dubbele vondst-
nummers, verkeerde vaknummers en spoornummers en 
missende vondstnummers (van belang bij de relatieve posi-
tie ten opzichte van het maximum). Het grootste aantal 
fouten werd echter gemaakt bij de hoogtematen; meestal 
betreft dit fouten in de omrekening naar N.A.P.-waarden 
en omdraaiing van cijfers bij overname van de hoogte op 
het vondstkaartje. Verder zijn in het veld de vondstgegevens 
van de kaartjes overgenomen en in een database opgeno-
men; hierbij zijn (onvermijdelijke) typfouten gemaakt, ter-
wijl in een aantal gevallen modderige vondstkaartjes geleid 
hebben tot slecht leesbare gegevens.
Omdat het grootste deel van de verzameleenheden is opge-
graven in regelmatige vlakken kon aan de hand van de se-
ries vondstnummers, gekoppeld aan de vlakformulieren 
met hoogtematen, het merendeel van de bovengenoemde 
fouten worden gecorrigeerd. Deze correcties zijn overigens 
van geringe invloed op de uitgewerkte analyses van de ove-
rige materiaalcategorieën; de meeste fouten zijn gemaakt in 
de verzameleenheden van lagen D en E, die bij het botma-
teriaal en het aardewerk steeds in één laag zijn samengevat. 
In het zandpakket bestaan de meeste fouten uit verkeerde 
hoogtes (deze zijn bij alle andere analyses genegeerd) en 
verkeerde spoornummers (alle vondstposities zijn echter 
gerelateerd aan het ‘maximum’, niet aan een spoornum-
mer).

Andere laagindeling
Hoewel de verschillende controles op de uitgevoerde me-
thode van indeling in lagen (de verdeling van mageringska-
rakteristieken, de vergelijkbare maxima in aardewerk, bot-
materiaal en vuursteen) aangeven dat het principe redelijk 
goed werkt, wegen de eerdergenoemde kanttekeningen 
zwaar genoeg om een andere werkwijze voor te stellen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een methode om de 
vondstgegevens per vak zodanig weer te geven dat pieken 
en dalen in de verdeling duidelijker naar voren komen, ter-
wijl tegelijkertijd geleidelijke trends ook een vloeiender ver-
loop tonen. Het resultaat van de methode moet zijn dat het 
‘maximum’ niet wordt gerepresenteerd door een verzame-
leenheid van bepaalde dikte maar door een ‘punt’ (een 
hoogtemaat) waaraan de verzamelintervallen, op basis van 
hun hoogtematen, direct en zinvol kunnen worden gerela-
teerd. De methode is niet afhankelijk van het soort van 
waarnemingen zodat de gegevens ten aanzien van aantal-
len, fragmentgroottes, mageringskarakteristieken en ande-
re parameters kunnen worden gebundeld. Op dit moment 
zijn de intrinsieke parameters van het materiaal alleen ge-
bruikt om de werkbaarheid van de methode te controleren, 
maar omdat gebleken is dat er duidelijke correlaties be-
staan, kunnen dezelfde gegevens ook worden teruggekop-
peld om eventuele problemen in de laagindeling op te los-
sen.

De reikwijdte van de consequenties van een andere laagin-
deling is voor iedere materiaalcategorie verschillend. In het 
geval van het natuursteen liet de bestaande indeling al zien 
dat bij deze categorie over het algemeen maar geringe wij-
zigingen in de samenstelling optreden; een andere indeling 
zal dit nauwelijks veranderen. Bij botmateriaal en aarde-
werk zijn duidelijker trends aanwezig, zij het dat het vaak 
om relatief geringe aantallen vondsten gaat waaraan be-
paalde variabelen kunnen worden gewaardeerd. Een ande-
re laagindeling zou, omdat het naar verwachting veelal 
slechts gradueel zal verschillen van de bestaande, geen gro-
te verschuivingen binnen deze categorieën teweegbrengen. 
De verwachting is dan ook dat interpretaties ten aanzien 
van deze categorieën onveranderd zullen blijven. Mogelijk 
echter kunnen enkele van de verschillen scherper worden 
weergegeven.

De voorgestelde wijzigingen, waarbij naar alle waarschijn-
lijkheid een horizontale en verticale verdeling van het ma-
teriaal in meer zones dan de huidige vijf zal ontstaan, is 
voornamelijk van belang bij de uitwerking van het vuur-
steen. Bij deze categorie is het meer dan in de andere moge-
lijk om scheidingen in het materiaal aan te brengen daar er 
in het algemeen meer variabelen per artefact te waarderen 
zijn, en deze intern weer in een groot aantal subgroepen 
zijn in te delen. Aangezien één der doelstellingen het opstel-
len van een referentieassemblage is waarmee andere vondst-
verzamelingen in de regio kunnen worden vergeleken, is 
het wenselijk om de fasen zo klein mogelijk te houden. Een 
scherpe indeling is in zo’n geval immers prettiger dan een 
conclusie als ‘een voornamelijk vroeg optredend verschijnsel’. 
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Beter gescheiden (kleine) verzamelingen zijn ook voor de 
interpretatie van het materiaal zelf van belang; alleen dan 
kunnen interpretaties ten aanzien van de functie van de site 
in de verschillende gebruiksfasen van P14 plaatsvinden.

Helaas is het niet mogelijk gebleken de herziening van de 
lagen al uit te voeren voor dit rapport. Definitieve conclu-
sies ten aanzien van verschuivingen in typologische en 
functionele factoren kunnen daarom vooralsnog niet wor-
den gegeven. In de volgende hoofdstukken zal worden vol-
staan met het aangeven van de trends, op basis van de be-
staande laagindeling, waarbij punten van nadere uitwer-
king en verwachtingen ten aanzien van patronen zullen 
worden aangestipt.

L.3 Materiaalbeschrijving

Zoals bij ieder onderzoek geldt ook voor het voorliggende 
dat er, voorafgaand aan de daadwerkelijke opname en be-
werking van het vondstmateriaal, een bepaald beeld ge-
vormd was ten aanzien van de aard en samenstelling van 
het assemblage; men heeft zich altijd vooraf bepaalde im-
pressies of zelfs vooroordelen gevormd. In het geval van het 
materiaal van P14, en voor neolithisch vuursteen in het al-
gemeen, bestond de aanname daaruit dat het materiaal zeer 
amorf was, in de zin dat relatief weinig materiaal zich in 
conventionele typologieën zou laten plaatsen. Een groot 
deel, zo niet de meerderheid van de werktuigen, zou be-
staan uit niet-classificeerbare stukken. Om dergelijk mate-
riaal te kunnen bewerken moest dus naar een wijze van be-
schrijven worden gezocht waarin de bepalende kenmerken 
van de afzonderlijke artefacten worden opgenomen; een 
eventuele typologische benaming zou slechts op de tweede 
plaats komen.

Om de variabiliteit te kunnen vatten is ervoor gekozen om 
de functionele zijden vrij gedetailleerd te beschrijven. De 
achterliggende gedachte is dat locatie en aard van de retou-
che of (macroscopische) gebruikssporen functioneel zijn 
bepaald en dat op grond hiervan, in samenhang met ken-
merken als basisvorm en fragment van het artefact en de 
metrische kenmerken, een beschrijving en indeling van 
verschillende functionele groepen (of typen) kan worden 
gemaakt. In retrospect blijkt dit echter niet voldoende; de 
algemene vorm van het artefact en de vorm van de omtrek 
(vooral, maar niet uitsluitend, ter plaatse van de retouche) 
blijken evenzeer van belang bij een functionele classificatie. 
Omdat er in de beschrijving van het materiaal geen plaats is 
ingeruimd voor de morfologie van de artefacten, behalve 
een grove indicatie aan de hand van basisvorm, fragment of 
compleetheid en de metrische kenmerken, bleek de doel-
stelling niet op de gewenste wijze te kunnen worden uitge-
voerd. Hoewel dit gemis al tijdens de opname van het ma-
teriaal werd erkend is er toe besloten om een dergelijke 
morfologische beschrijving wegens tijdgebrek niet alsnog 
uit te voeren. In plaats daarvan zijn voor enkele artefact-
categorieën ad hoc indicaties opgesteld.

L.3.1 Beschreven variabelen

In deze paragraaf wordt aangegeven welke gegevens zijn 
opgenomen in de beschrijving van het materiaal, voorzien 
van een uitleg van de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Voor 
het grootste deel betreft het variabelen die door vrijwel ie-
dere onderzoeker worden beschreven, maar in de wijze 
waarop deze beschreven of gemeten worden blijft altijd 
ruimte voor persoonlijke voorkeur en inzichten. Omdat de 
aard van beschrijving bepalend is voor de mogelijkheden in 
de analytische fase, en vergaande consequenties kan heb-
ben bij vergelijkingen tussen door verschillende onderzoe-
kers beschreven vondstcomplexen, worden de gemaakte 
keuzes hier gedetailleerd uitgelegd.

Al op voorhand was bekend dat de grote hoeveelheid vond-
sten alleen makkelijk voor analyse toegankelijk gemaakt 
zou kunnen worden als de beschrijving volgens een strak 
schema plaats zou vinden dat, ongeacht het type werktuig 
of afvalstuk, voor alle artefacten op dezelfde wijze zou wor-
den toegepast.
In principe is het wenselijk, zo niet noodzakelijk, om verder 
per artefact meer typespecifieke kenmerken te verzamelen 
(bijvoorbeeld een morfologische aanduiding van schrab-
berkappen, of hoekmetingen aan trapezoïden) maar derge-
lijke informatie is niet in de beschrijvende basistabel opge-
nomen. Daar er verder van uit werd gegaan dat, door het 
aangenomen ‘amorfe’ karakter van het assemblage, een re-
levante typenindeling deels pas achteraf zou kunnen plaats-
vinden is het ook pas mogelijk om de specifieke kenmerken 
eerst na de catalogisering en subsequente categorisering op 
te nemen. De relevante kenmerken worden dan ook niet 
hier besproken, maar zullen in de navolgende hoofdstuk-
ken, bij de behandeling van de artefactcategorieën, worden 
uitgelegd.

Vondstnummer
Als eerste veld in de tabel wordt de identificatie van het ar-
tefact opgenomen, in dit geval het vondstnummer dat is 
gegeven aan de gehele verzameleenheid; een uitgetroffeld 
of uitgezeefd vak van een vierkante meter, in een laag van 
meestal vijf centimeter. De overige identificerende gege-
vens van de vondsten zoals vaknummer, spoornummer, 
laagaanduiding (zie paragraaf L.1.1), coördinaten en der-
gelijke zijn in een aparte tabel opgenomen. De gegevens 
zijn in eerste instantie overgenomen van de vondstkaartjes 
en later gecontroleerd aan de hand van de in het veld inge-
voerde formulieren en tabellen om discrepanties uit de weg 
te ruimen.
Hoewel het wenselijk zou zijn om door middel van een sub-
nummer ieder artefact individueel aan te kunnen spreken is 
zo’n nummering in de tabellen slechts zinvol als ook de ar-
tefacten zelf van subnummers zouden worden voorzien. 
Wegens gebrek aan de daarvoor benodigde tijd is dit ach-
terwege gebleven. De in de beschrijvende database opgeno-
men variabelen blijken echter in verreweg de meeste geval-
len voldoende om de individuele stukken terug te kunnen 
vinden.
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Basisvorm
Voor de determinatie van de grond- of basisvorm van ieder 
vuursteenstuk zijn zes categorieën aangehouden, te weten: 
ruw materiaal, amorfe brok, kern, kling, afslag en potlid. 
Voor een toewijzing in één van deze categorieën zijn de vol-
gende criteria gehanteerd: Wat de klingen betreft dient hier te worden vermeld dat, 

hoewel hier voor klingen een ruime definitie is aangehou-
den, achteraf is gebleken dat een onderscheid in klingen (in 
strikte zin) en klingvormige afslagen wel wenselijk geweest 
zou zijn, omdat dit extra inzicht kan geven in de gedurende 
de verschillende gebruiksfasen van de vindplaats gehan-
teerde technieken, naast andere factoren inzake het grond-
stofgebruik. Het verdient aanbeveling om voor toekomstige 
analyses de klingvormige afslagen als aparte categorie aan 
te houden.

Fragment
In dit veld is aangegeven welk deel van de basisvorm aan-
wezig is. Ieder stuk is ingedeeld in één van zeven mogelijke 
categorieën:

Ruw: Meer dan 75% van het gehele oppervlak (‘dorsaal’ plus 
‘ventraal’) dient te bestaan uit natuurlijk (ongemodifi-
ceerd) oppervlak. De reden waarom 75%, in plaats van 
100%, als grenswaarde wordt genomen is dat sommige 
stukken breuknegatieven tonen waarvan het duidelijk is 
dat deze niet het resultaat zijn van doelbewuste afslagen 
(in dat geval zou het betreffende stuk tot de kernen wor-
den gerekend).

Brok: Stukken met niet-directionele artificiële breukvlakken. 
Dergelijke breukvlakken onderscheiden zich van norma-
le afslagnegatieven door het ontbreken van een slagbult 
(-negatief) en de aanwezigheid van multidirectionele 
slaggolven (deze zijn overigens vaak scherper afgetekend 
dan de normale ‘vloeiende’ golven, hoewel dit afhanke-
lijk is van de parameters van het uitgangsmateriaal). De 
genoemde kenmerken zijn vergelijkbaar met thermoclas-
ten; door sommige onderzoekers worden dergelijke stuk-
ken dan ook altijd als ‘vorstbreuken’ beschreven17. Brok-
ken ontstaan door een slag die loodrecht op het oppervlak 
van de steen is gericht (Speth 1972, 1975), in tegenstel-
ling tot de normale slagrichting vrijwel parallel aan het 
oppervlak die in een afslag of kling resulteert, door een 
zeer onregelmatige vorm van het uitgangsstuk of door 
deflectie van de slaggolven op insluitsels of oude breuk-
vlakken in de steen.

Kern: Stukken met (minimaal één) slagnegatief, waarvan dui-
delijk is of aangenomen kan worden dat de slag niet als 
doel had het onderhavige artefact een bepaalde functio-
nele vorm te geven maar dat de resulterende afslag of 
kling het doel van de bewerking is. Deze definitie laat he-
laas in een aantal gevallen nog ruimte voor twijfel over; 
bij uitwerking van de kernen (in een eventueel vervolgon-
derzoek) moeten de definiërende factoren nader worden 
bepaald.

Kling: Als klingen zijn aangemerkt alle afslagen met een lengte 
(gemeten langs de as van de slagrichting) groter dan twee 
maal de breedte. Hoewel sommige onderzoekers als extra 
criteria opgeven dat zowel de zijden als de dorsale ribben 
min of meer parallel moeten lopen aan de lengterichting 
is een dergelijke strikte definitie hier niet aangehouden. 
De redenen voor het aanhouden van een ruimere defini-
tie liggen in het principe dat voor een aantal klingwerk-
tuigen de (on)regelmatigheid van het dorsale vlak geen 
bepalende factor vormt (bijvoorbeeld bij schrabbers, bo-
ren en stekers), of dat een eventueel negatief effect van 
een grillig verloop van de zijden teniet wordt gedaan door 
het gebruik van (mediale) klingfragmenten, zoals bij een 
groot aantal microlithische pijlbewapeningen.

Afslag: Als afslagen zijn aangemerkt alle stukken met een lengte 
kleiner dan of gelijk aan twee maal de breedte (als onder-
scheid met klingen) met een duidelijk intentioneel en di-
rectioneel (in tegenstelling tot de amorfe brokken) ven-
traal breukvlak.

Heel: De basisvorm is (bij benadering) in zijn geheel aanwezig. 
Als hele exemplaren zijn ook aangemerkt die stukken 
waarvan slechts een minimaal fragmentje is afgebroken, 
of waarvan een deel van de rand gemodificeerd is door 
middel van retouche, maar waarvan de metrische ken-
merken nog steeds een goed inzicht geven in de afmetin-
gen van de oorspronkelijke, onbeschadigde, basisvorm.

Proximaal: In het geval van klingen of afslagen heet het fragment 
proximaal als de slagbult of het slagvlak aanwezig is, ook 
al heeft er daarvan door retouche een afvlakking plaats-
gevonden. Gebroken kernen heten proximaal als het 
slagplatform aanwezig is (maar kernvernieuwingsstuk-
ken horen bij de afslagen). Hoewel sommige onderzoe-
kers extra aanduidingen toevoegen, zoals ‘proximaal + 
mediaal’, is dat in deze beschrijving niet gedaan; indien 
de metrische kenmerken immers in de beschouwing wor-
den betrokken wordt ook al duidelijk of er meer van het 
basisartefact aanwezig is dan alleen het minimale proxi-
male eind. Amorfe brokken en ruw materiaal kennen 
geen proximale zijde.

Distaal: Analoog aan de proximale zijde, maar van een distaal 
fragment moet duidelijk of aannemelijk zijn dat het uit-
einde (het verst verwijderd van de slagpunt) aanwezig is. 
Gebroken kernen heten distaal als het slagplatform afwe-
zig is, behalve wanneer dit is gebeurd door middel van 
een kernvernieuwingsafslag (in zo’n geval heet het nog 
steeds een complete kern, waarvan echter na de verjon-
ging geen nieuwe afslagen of klingen meer zijn verwij-
derd). Amorfe brokken en ruw materiaal hebben geen 
distaal einde.

Mediaal: Zowel het proximale als het distale gedeelte ontbreken. 
Deze categorie komt eigenlijk alleen voor bij afslagen en 
klingen; hoewel in theorie ook kernen zodanig kunnen 
zijn gebroken dat slechts een mediaal deel rest komt dit in 
de praktijk, onder normale omstandigheden, (vrijwel) 
niet voor.

17 Amorfe brokken worden als artefacten beschouwd omdat de breuk-
vlakken ‘vers’ zijn. Een interpretatie als natuurlijke breuken (door 
vorstinwerking) wordt hier verworpen op grond van het ontbreken van 
de daarvoor kenmerkende verschijnselen. Indien immers de artefacten 
na de gebruiksperiode van de vindplaats blootgestaan zouden hebben 
aan vorst, zouden ook andere vormcategorieën (grote afslagen, kernen 
etc.) in groten getale dergelijke splijtingen moeten vertonen en dat is 

Potlid: Een door verhitting van het steenoppervlak afgesprongen 
stuk. Meestal hebben potlids een ronde of ovale vorm en 
een convexe ‘ventrale’ zijde. De meeste exemplaren val-
len in verhittingscategorie 3 (zie onder) hoewel ook cate-
gorie 2 een enkele keer voorkomt.

niet het geval. Als de breuken zouden zijn ontstaan vóór de gebruiks-
periode van de vindplaats dan zou dit plaatsgevonden moeten hebben 
binnen het herkomstsediment (grondmorene), omdat het eolische zand 
waarop de vindplaats ligt van zichzelf geen stenen van formaat bevat. 
De in de grondmorene aangetroffen stukken met vorstsplijtingen zijn 
over het algemeen sterk gepatineerd, de amorfe brokken zijn dat dus 
niet.
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Verhitting
Hoewel door sommigen de term ‘verbranding’ wordt ge-
hanteerd wanneer er op vuursteen sporen van warmte-in-
werking aanwezig zijn, wordt hier de voorkeur gegeven aan 
‘verhitting’. Het materiaal is immers niet brandbaar maar 
kan alleen dehydreren door verhitting. De stukken worden 
ingedeeld in één van vier categorieën:

Aangenomen wordt dat de categorieën een steeds sterkere 
graad van verhitting weerspiegelen. Bij de beschrijving van 
‘gruis’ wordt geen mate van verhitting opgenomen.

Lateraal: Indien een mediaal fragment nog eens min of meer langs 
de lengte-as is gebroken zodat slechts een zijkant rest 
heet dit een lateraal fragment. Een fragment heet slechts 
lateraal als de proximale en distale einden ontbreken; is 
ten minste één van beide einden aanwezig dan wordt het 
fragment onder één van die beide categorieën geplaatst. 
De enige uitzondering wordt gevormd door die stukken 
die zowel (delen van) de proximale en distale uiteinden 
bevatten maar duidelijk min of meer parallel aan de lengte-
as zijn gebroken; deze worden wél tot de laterale fragmen-
ten gerekend. Omdat bij aanwezigheid van één der uit-
einden het fragment eerst in een andere categorie wordt 
ingedeeld komen laterale fragmenten in verhouding wei-
nig voor.

Indet: Als een stuk niet in één van de bovenstaande categorieën 
kan worden ingedeeld wordt het beschouwd als indeter-
mineerbaar. Dit komt met name voor bij brokken, waar-
van niet altijd duidelijk is welke breuken intentioneel en 
welke onbedoeld zijn. Verder worden hieronder de stuk-
ken geschaard waarvan de slagkarakteristieken (voorna-
melijk de slaggolven) niet herkenbaar zijn, bijvoorbeeld 
bij zeer grofkorrelig materiaal of bij artefacten waarvan 
het oppervlak door verhitting is versplinterd.

Gruis: Een speciale categorie wordt gevormd door het ‘gruis’, 
waarin zeer klein materiaal niet individueel maar per ver-
zameleenheid gegroepeerd is opgenomen. Het betreft 
materiaal dat over het algemeen individueel minder 
weegt dan een halve gram. De enige scheiding die wordt 
aangebracht binnen het gruis is het onderscheid tussen 
klingen en afslagen. Dit is de enige categorie waarbij in 
het veld ‘aantal’ (zie onder) een getal groter dan 1 wordt 
ingevuld. In het veld ‘gewicht’ wordt het gezamenlijke 
gewicht van de gehele verzameling kling- of afslaggruis 
ingevuld. Artefacten die onder de noemer ‘gruis’ zijn op-
genomen hebben geen retouche; ieder geretoucheerd 
stuk, ongeacht de grootte, is als individueel artefact be-
schreven.

0: Er zijn geen sporen van verhitting herkenbaar.
1: In het materiaal zijn enkele craquelures herkenbaar, soms 

vergezeld van een licht glanzend oppervlak),
2: Het materiaal is sterker gecraqueleerd dan bij categorie 1 

en er treedt een lichte verkleuring op, meestal roodachtig 
maar soms lichtgrijzig, afhankelijk van de kenmerken 
van de grondstof. Van het oppervlak splinteren kleine 
fragmentjes af met een grillig gevormd breukvlak. Echte 
potlids (zie de beschrijving van basisvormen) komen wel 
voor maar niet vaak.

3: Het materiaal is sterk verkleurd, meestal wit maar soms 
lichtgrijs, sterk gecraqueleerd en van het oppervlak is 
meer materiaal afgesprongen dan in de eerdere catego-
rieën. Als van een stuk slechts een deel witverkleurd is 
terwijl het overige deel van de steen alleen een lichte ver-
kleuring toont dan wordt het ingedeeld in categorie 2. 
Typische potlids worden het meest in deze categorie ge-
vonden.

Natuurlijk oppervlak
Van ieder stuk wordt bepaal hoeveel van het ongemodifi-
ceerde oorspronkelijke oppervlak aanwezig is. Het kan 
hierbij gaan om cortex, schors of patina18. De aanwezigheid 
wordt uitgedrukt in percentages, geschat in stappen van 
5%. Dit is zowel gedaan voor de dorsale als ventrale zijde, 
hoewel bij normale afslagen en klingen ventraal geen na-
tuurlijk oppervlak hoort voor te komen. Bij enkele grillig 
gevormde exemplaren is dit echter wel aangetroffen. Vooral 
bij amorfe brokken, kernen en ruwe stukken komt natuur-
lijk oppervlak op zowel de ‘dorsale’ als de ‘ventrale’ zijde 
voor. Dit veld is niet ingevuld bij de beschrijving van 
‘gruis’.

Retouche
De definitie van werktuigen is grotendeels gebaseerd op de 
plaats en aard van retouche (zowel intentionele als ge-
bruiksretouche) op het artefact. Om de plaats van de retou-
che vast te kunnen leggen is ieder artefact in acht sectoren 
verdeeld (zie fig. L.3.1), dorsaal en ventraal, waarbij de 
volgorde van de ventrale sectoren gespiegeld is ten opzichte 
van de dorsale zodat ongeacht het aanzicht de nummers 
hetzelfde deel van het artefact aangeven.

Dorsaal

62

3 5

1

4

0

7

Ventraal

6

35

1

4

0

7

2

Indien er in een sector retouche aanwezig is wordt deze in-
gedeeld in één van vijf soorten:

Fig. L.3.1 – Verdeling in sectoren.

Steil: Het breukvlak van de retoucheerafslag (met een lengte 
groter dan één millimeter) vormt een hoek van meer dan 
45 graden met het basisvlak. Dit is de meest voorkomen-
de vorm van retouche.

Vlak: De hoek tussen retouche en basisvlak bedraagt minder 
dan 45 graden. De lengte der retoucheerafslagen is groter 
dan 1 mm, maar blijft beperkt tot de randzone van het 
artefact (ter onderscheid met oppervlakteretouche).

Oppervlak: Zeer vlakke retouche die het oppervlak van het werktuig 
geheel of grotendeels bedekt. Deze vorm van retouche 
wordt vooral gebruikt bij de vervaardiging van spitsen en 
messen. Ook bij andere werktuigtypen wordt het af en toe 
gevonden, dan niet zozeer voor de vorming van de functi-
onele zijde maar ter correctie van de algemene vorm van 
het werktuig, met name bij de afvlakking van slagbulten.

18 Patina is normaliter niet aanwezig op de artefacten in deze werkput. 
Eventuele artefacten met patina worden hier beschouwd als oudere 
(mesolithische) artefacten. De gevonden artefacten met gepatineerd 
oppervlak zijn alle in de onderste lagen van de stratigrafie gevonden, 
met name onderin laag A.
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Zoals reeds bij de uitleg van het veld ‘fragment’ is gemeld 
komt er bij de categorie ‘gruis’ geen retouche voor.

Werktuigtype
Indien een artefact zich in een werktuigklasse laat typeren 
wordt in dit veld de conventionele benaming van het type 
ingevuld, om de zoekgang door de database te vergemak-
kelijken. In principe was het de bedoeling om de artefacten 
zodanig te beschrijven dat typen uit de overige variabelen 
gedestilleerd zou kunnen worden maar in de praktijk bleek 
dit niet mogelijk vanwege het ontbreken van een vormbe-
schrijving.
Bij alle werktuigen waar een typenaam is aangegeven is ook 
het veld ‘retouche’ ingevuld, aangezien alle typen zijn gede-
finieerd op basis van die retouche. Andersom kan het ech-
ter voorkomen dat wel retouche herkend is maar dat het 
artefact niet onder de gangbare typologieën te benoemen 
is. In dat geval is hier eenvoudigweg bijvoorbeeld ‘geretou-
cheerd afslag’ of ‘gebruikte kling’ ingevuld.

Metrische kenmerken
Voor de bepaling van de grootte van het artefact zijn drie 
variabelen gemeten (met uitzondering van de categorie 
‘gruis’):

Aantal
Dit invoerveld is alleen aangemaakt voor de categorie 
‘gruis’ omdat dit de enige categorie is waarbij meerdere 
stukken in één beschrijving worden samengevat. Alle ove-
rige vormen zijn individueel beschreven, dus hebben alle 
een aantal van 1.

Grondstof
Aanvankelijk is begonnen met opname van grondstofken-
merken in de beschrijving, om verschillen in herkomst van 
het materiaal te kunnen onderzoeken, maar dit is al spoedig 
gestaakt. Duidelijk werd dat vrijwel alle vuursteen uit de 
locale morene komt. Enkele collega’s meenden zuidelijke 
soorten als ‘Rijckholt’ te herkennen, maar kenmerken van 
de betreffende stukken bleken volkomen identiek met ma-
teriaal uit eigen collectie dat direct uit keileem is verza-
meld. De enige uitzondering binnen het onderzochte 
vondstmateriaal vormt de groep van geslepen of gepolijste 
werktuigen (bijlen), die alle vervaardigd lijken te zijn van 
uitheems materiaal.
Voor een eventuele analyse naar selectiekeuze ten aanzien 
van morenevuursteen zou een groot aantal extra variabelen 
moeten worden opgenomen, zoals korrelgrootte, aard en 
mate van bijmengingen en insluitsels, soort van natuurlijk 
oppervlak, breukkarakteristieken en kleur. Een dergelijke 
opname zou een verdubbeling van de benodigde tijd heb-
ben ingehouden, wat voor dit rapport niet als haalbaar werd 
geacht.

Opmerkingen
Er is een extra veld aangemaakt voor eventuele opmerkin-
gen, zoals mogelijke typebenamingen in geval van onzeker-
heid over het werktuigtype, nadere vormaanduidingen en 
kenmerken etc.

L.3.2 Conclusies ten aanzien van de materiaal-
beschrijving

Bij de analyse van de gegevens na de beschrijvende fase is 
geconstateerd dat een aantal zaken voor verbetering vat-
baar is; de belangrijkste hiervan zijn de onderverdeling van 
klingen in regelmatige klingen en ‘klingvormige afslagen’, 
en de bepaling van gewichten met een hogere nauwkeurig-
heid (reeds deels toegepast).
Verder is moeite gedaan om de modificatie van de artefac-
ten (in de zin van (gebruiks-) retouche) relatief gedetail-
leerd in de beschrijving op te nemen, door middel van een 
waardering van deze kenmerken per sector van het artefact. 
Eén en ander is geschied op grond van de aanname dat 
neolithische werktuigen, in vergelijking tot materiaal uit 
voorgaande perioden, relatief moeilijk in conventionele ty-
pologieën zouden zijn in te delen; met de generieke be-
schrijving van de artefacten zouden dan de niet-typeerbare 
werktuigen alsnog zijn in te delen.

De tabel in fig. L.3.2 geeft echter aan dat het met de ver-
meende vormeloosheid van de werktuigen nogal mee valt; 
de meeste werktuigen laten zich (zij het soms met enige ver-

Lengte: De grootste lengte van de afslag of kling, gemeten langs 
de as van slagrichting. Bij kernen is de grootste afstand 
genomen van het slagplatform tot het distale einde. Bij 
ruwe en amorfe brokken geldt de grootste afmeting als 
lengtemaat.

Breedte: De grootste breedte van het stuk, gemeten haaks op lengte-
richting.

Dikte: De grootste dikte van het stuk, gemeten loodrecht op het 
lengte/breedtevlak.

Gewicht
De gewichten van de stukken uit de noordelijke tien vakken 
langs het westprofiel zijn gemeten op een analoge weeg-
schaal, met een meetnauwkeurigheid van hele grammen. 
Hoewel dit een voldoende nauwkeurigheid biedt voor stuk-
ken met een gewicht groter dan 20 gram bestaat het meren-
deel van de vondsten uit kleiner materiaal. Voor zover de 
gewichten hier zijn gebruikt voor verdere analyse dienen de 
uitkomsten dan ook te worden geïnterpreteerd als ‘trends’; 
uitkomsten kunnen slechts worden gebruikt om aan te ge-
ven of nader onderzoek (en opnieuw wegen) zinvol zal 
zijn.
De tijdens het schrijven van dit rapport aangevangen op-
name van het materiaal uit de zuidelijke tien profielvakken 
is geschied op een elektronische weegschaal met een meet-
resolutie van 0,1 gram.
Bij de categorie ‘gruis’ is het totaalgewicht van respectieve-
lijk de afslagen en klingen ingevuld.

Micro: Regelmatige retouche (meestal steil), kleiner dan één 
millimeter in lengte.

Gebruik: Kleine afsplinteringen van de rand, vermoedelijk ont-
staan door gebruik van het artefact als werktuig. Deze 
laat zich onderscheiden van de overige vormen door on-
regelmatige breuken en een discontinue verdeling langs 
de rand van het artefact.
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ruiming van de definities) bij conventionele typen indelen 
terwijl slechts 450 artefacten (28%) als niet-typeerbaar zijn 
aan te merken. Dit percentage is weliswaar hoger dan in het 
Paleo- en Mesolithicum19, maar niet zo hoog als verwacht. 
De vermeende amorfiteit van neolithische werktuigen is 
blijkbaar een denkbeeld dat is ontstaan bij het bekijken van 
het assemblage als geheel; dit geeft inderdaad een indruk 
van een hoge mate van vormeloosheid van artefacten, maar 
de meeste vormeloze stukken blijken afvalstukken te zijn, 
en geen werktuigen20.
Daar is gebleken dat de conventionele typologie tot op re-
delijk hoogte een werkbaar referentiekader is, ware het be-
ter geweest hieruit de primaire beschrijving af te leiden, en de 
indeling van de kenmerken van modificatie per werktuig-
type apart te bepalen; in plaats van een algemene indeling 
in sectoren zouden per type alleen de relevante parameters 
hoeven worden gemeten, zoals maten van schrabberkappen 
bij schrabbers, of hoeken van zijden bij bijvoorbeeld vier-
hoekige pijlsneden of afgeknotte klingen. Voor het voorlig-
gende rapport is dat nog slechts in beperkte mate toegepast. 
Bij de beschrijving van de afzonderlijke typen in de volgen-
de hoofdstukken zal worden aangegeven welke parameters 
als meest relevant voor de betreffende werktuigcategorieën 
worden gezien.

L.4 Grondstofgebruik

Bij de beschrijving van de werktuigen in de volgende 
hoofdstukken zal onder andere worden gelet op de morfo-
logische verschillen binnen de categorieën. Voor een deel 
zullen deze verschillen culturele (stilistische) gronden heb-
ben, voor een deel echter ook gebaseerd zijn op veranderin-
gen in het basismateriaal waaruit een werktuig is vervaar-
digd. Een voorbeeld voor het laatste is de algemene ver-
schuiving gedurende het Vroeg- en Midden-Neolithicum 
van het gebruik van klingen naar het gebruik van afslagen 
als basisvorm (o.a. Deckers 1979, 1982). De analyse van 

het gebruik en de verwerking van het basismateriaal kan 
derhalve een hulpmiddel zijn bij de interpretatie van veran-
deringen in de vorm van de werktuigen.
De analyse van het grondstofgebruik wordt beschouwd als 
één van de belangrijkste punten van het vuursteenonder-
zoek. Niet alleen kan het als hulpmiddel dienen bij de inter-
pretatie van vormveranderingen in de werktuigen maar het 
is bij uitstek een middel om onderzoek te verrichten naar de 
functie van een vindplaats, dat wil zeggen de plaats van de 
site binnen een nederzettingssysteem. Deze site-functie 
moet deels te herleiden zijn uit de manier waarop met het 
materiaal is omgesprongen, en welk deel van het materiaal 
op de site is achtergebleven. Hoewel een deel van de beno-
digde analyses kan worden uitgevoerd met eenvoudige me-
thoden (bijvoorbeeld door de verhoudingen te bepalen tus-
sen kernen, werktuigen en afval) is een zinvolle analyse al-
leen mogelijk als een veel groter aantal factoren in het on-
derzoek wordt betrokken. Verder is het van het grootste 
belang om de verschillende deelassemblages zo scherp mo-
gelijk van elkaar te scheiden (zie hoofdstuk L.2). Omdat de 
deelonderzoeken uit tijdgebrek nog niet gecompleteerd 
zijn, en de definitieve scheiding in lagen buiten het kader 
van dit rapport valt, kunnen nog geen definitieve conclu-
sies worden gepresenteerd; in dit hoofdstuk wordt dan ook 
slechts aangegeven op welke punten een begin van onder-

pijlbewapeningen
bijlen en beitels
boren en burijnen
schrabbers en messen
klingwerktuigen
overige werktuigen

werktuigtype

115
51
63

791
134
450

aantal

L.5
L.6
L.7
L.8
L.9

L.9-10

hoofdstuk

Fig. L.3.2 – Aantallen werktuigen per type. Exclusief produc-
tieafval als pseudoburijnen en stekerafslagen.

19 Althans naar ik meen; een duidelijk overzicht van de verhouding tus-
sen gestandaardiseerde en niet-typeerbare werktuigen heb ik niet kun-
nen vinden. De vergelijking is hier alleen gebaseerd enkele ‘losse’ pu-
blicaties van assemblages, met uiteenlopende verhoudingen.

20 De andere reden voor de verwachting van vormeloosheid is dat neoli-
thische vuursteenassemblages slechts zeer beperkt zijn onderzocht (in 
vergelijking tot analyses van grondsporen en aardewerk); ik heb aan-

afslag

kling

kern

brok

ruw

E
D
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B

A

Fig. L.4.1 – Verdeling van basisvormen. De grafiek omvat zo-
wel de werktuigen als het afval uit de profielvakken. De hoogtes 
van de blokken weerspiegelen het aantal vondsten (1 mm = 100 
vondsten). Enkele balken zijn uit meerdere lagen samengesteld 
om een minimum van 100 vondsten te verkrijgen.21 Vanwege 
de geringe aantallen22 zijn de potlids uit de grafiek weggelaten.

genomen dat het achterwege blijven van onderzoek zijn reden zou heb-
ben, met name problemen bij de beschrijving van het materiaal.

21 De bovenste balk van laag C is samengesteld uit vijf lagen, de onderste 
balk van laag A uit twee.

22 In totaal betreft het 14 potlids, verdeeld over lagen A, B, D en E met 
respectievelijk 3, 8, 2 en 1 stuks.
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zoek heeft plaatsgevonden, en waar dit nog moet gebeuren. 
Hierbij zullen verwachtingen worden gegeven ten aanzien 
van de uiteindelijke patronen.

L.4.1 Verdeling van basisvormen

Als van de vakken langs het westprofiel de verhoudingen 
van de verschillende basisvormen naast elkaar worden ge-
zet (fig. L.4.1) blijken er op het eerste gezicht geen erg gro-
te verschillen op te treden.
In lagen A–C vindt een geleidelijke relatieve toename plaats 
van de afslagen. Dit hoeft niet per se een absolute toename 
te betekenen; het beeld kan veroorzaakt zijn door de gelijk-
tijdige afname in de ruwe stukken. Het relatief grote aan-
deel ruw materiaal in de onderste lagen hoeft niet in te hou-
den dat in de vroege periode meer grondstof ongebruikt is 
weggeworpen; vergelijking met het natuursteen leert dat 
met name in laag A een zekere hoeveelheid van nature 
voorkomende stenen ligt, afkomstig uit het kleileem en kei-
zand23.
De toename van ruw materiaal in lagen D en E is niet terug 
te voeren op natuurlijke aanwezigheid van stenen in het se-
diment; de klei, gyttja en detritusgyttja bevatten geen 
grind en stenen. Het hogere aantal ruw materiaal, samen 
met de relatieve toename in amorfe brokken en kernen, is te 
verklaren aan de hand van de opgravingswijze enerzijds en 
de samenstelling van de betreffende vondsthorizonten an-
derzijds. De opgravingswijze kan deels verantwoordelijk 
zijn voor het effect omdat deze lagen zijn getroffeld en niet 
gezeefd. Hierdoor wordt een deel van het kleinste materiaal 
gemist (met name kling- en afslaggruis) zodat de catego-
rieën met grotere stukken relatief overgerepresenteerd zijn. 
Verder bleek uit de verdeling van de vondsten in deze lagen 
dat deze, meer dan de horizonten in het zand, een versprei-
dingsbeeld tonen dat wordt verwacht bij periferieën van af-
valzones. Deze bevatten, door de aard van de depositionele 
processen, meer stukken van grotere omvang, waardoor de 
gevonden overrepresentatie van met name ruwe stukken en 
amorfe brokken kan zijn ontstaan.

Klingen en afslagen
In analyses van materiaal uit het Vroeg- en Midden-Neo-
lithicum (Deckers 1979, 1982) is gebleken dat de klingen 
geleidelijk plaatsmaken voor afslagen (overigens zonder ge-
heel uit het spectrum te verdwijnen). De grafiek in fig. 
L.4.2 geeft, duidelijker dan fig. L.4.1, aan dat dezelfde 
trend ook binnen het materiaal van P14 aanwezig is.
Hier komt het punt aan de orde dat in hoofdstuk L.3 is aan-
gegeven; namelijk het gemis van onderscheid tussen klin-
gen en klingvormige afslagen. Na een vluchtige inspectie van 
een deel van het materiaal lijken de klingen uit de hogere 
stratigrafische lagen verhoudingsgewijs vaker te bestaan uit 
onregelmatige exemplaren, die eerder als ‘lange afslagen’ 
zouden kunnen worden gezien, terwijl de onderste lagen 
meer welgevormde klingen bevatten. Dit punt verdient bij 
nader onderzoek aan het materiaal nog zeker aandacht, 
vooral ook omdat de analyse van klingen mede gebruikt 
kan worden bij het onderzoek naar eventuele voorproductie 

van basisvormen die, hetzij in de vindplaats zelf, hetzij in 
een gerelateerde vindplaats elders (bijvoorbeeld een extrac-
tiekamp), tot uiteindelijke werktuigen zijn gemodificeerd. 
Hierbij dienen ook de kernen, die nu alleen geteld maar 
niet in detail beschreven zijn, verder te worden gedifferen-
tieerd in onder andere kling- en afslagkernen (met daarbin-
nen alle morfologische varianten).
De verschuivingen worden duidelijker als de stratigrafische 
relatie tussen werktuigen (geretoucheerde en gebruikte ar-
tefacten) en basisvormen in een grafiek wordt uitgezet (fig. 
L.4.3). Niet alleen toont deze figuur de sterke afname van 
het aandeel klingwerktuigen ten opzichte van de werktui-
gen op afslagen, ook de toename van het gebruik van ove-
rige basisvormen (met name amorfe brokken) komt goed 
naar voren.

L.4.2 Verkrijging van grondstoffen

Door enkele onderzoekers (o.a. Beuker 1981, 11, Deckers 
1986, 82) worden de veranderingen in de morfologie van de 
artefacten in verband gebracht met de veranderende geo-
grafische omstandigheden gedurende het Neolithicum. Door 

23 De amorfe brokken vertonen niet hetzelfde beeld; dit is een extra reden 
om aan te nemen dat het bij deze stukken niet gaat om thermoklasten 
maar om artefacten (zie hoofdstuk L.3).

kling

afslag

E
D

C

B

A

Fig. L.4.2 – Verhouding tussen klingen en afslagen. De grafiek 
is opgesteld op basis van klingen, afslagen en fragmenten 
daarvan uit de profielvakken. De hoogtes van de blokken 
weerspiegel het aantal vondsten (1mm = 100 vondsten).
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n=362

Fig. L.4.3 – Verdeling van werktuigen naar basisvorm.
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een dichter vegetatiedek (al gedurende het Mesolithicum 
ontstaan) en de afdekking van de pleistocene ondergrond 
door aquatische afzettingen zou het steeds moeilijker wor-
den om vuursteenvoorkomens te lokaliseren. Het over het 
algemeen kleiner worden van artefacten zou dan, althans 
deels, te wijten zijn aan een geringere keuzemogelijkheid bij 
de exploitatie van ‘ontginningsplaatsen’, zodat vaker vuur-
steen van slechtere kwaliteit gebruikt zou moeten worden.
Deze verklaring gaat voorbij aan de mogelijkheid dat door 
mondelinge overlevering locaties met gemakkelijk toegan-
kelijke vuursteenvoorkomens bekend kunnen blijven, dat 
door de toenemende fluviatiele erosie meer ontsluitingen 
kunnen ontstaan, en dat door toenemende antropogene in-
vloed in het landschap het vegetatiedek, in ieder geval 
plaatselijk, kale plekken kan vertonen. De laatste twee fac-
toren zouden de zichtbaarheid van voorkomens op intensief 
gebruikte plaatsen juist verhogen.

In de omgeving van P14 zijn aanwijzingen (zie Gotjé 1993, 
profielen 1, 6 en 7) dat het vuursteenhoudende keileem, 
vanwege slechts geringe bedekking met sedimenten, rela-
tief makkelijk toegankelijk moest zijn. Verder is het keileem 
gedurende het Holoceen op enkele plaatsen door fluviatiele 
erosie periodiek vers ontsloten. Het wordt derhalve als on-
waarschijnlijk gezien dat de exploitatie van vuursteen aan 
grote veranderingen als gevolg van veranderende geografi-
sche omstandigheden onderhevig geweest zou zijn.

Materiaalkenmerken
De relatie tussen de morfologische veranderingen geduren-
de het Neolithicum en de beschikbaarheid van grondstof-
fen laat zich helaas niet direct onderzoeken; de locaties van 
vuursteenexploitatie zijn vooralsnog in de regio onbekend, 
en ook al zouden dergelijke plaatsen kunnen worden gelo-
kaliseerd dan laten zij zich over het algemeen moeilijk date-
ren. Voor de analyse kan alleen gebruik gemaakt worden 
van het afval op een vindplaats zelf, onder de aanname dat 
dit afval een redelijke representatie is van het verwerkte 
materiaal.
Analyse van het uitgangsmateriaal heeft, vanwege de voor 
dit onderzoek gestelde tijdsduur, nog niet plaats kunnen 
vinden, maar verdient zeker aandacht bij vervolgonder-
zoek. Zoals in hoofdstuk L.3 is opgemerkt zijn in de be-
schrijving van de vondsten geen materiaalkenmerken opge-
nomen. Eén van de punten voor nadere analyse is dan ook 
om (van een representatieve steekproef) dergelijke parame-
ters alsnog te bepalen. De grootteverdelingen van de ge-
vonden artefacten zelf kunnen wellicht een hulpmiddel bij 
de analyse zijn, maar omdat deze afhankelijk kunnen zijn 
van de te onderzoeken factoren (hetzij kwaliteitsfactoren 
dan wel culturele of functionele parameters) zijn zij slechts 
zijdelings te gebruiken.

Natuurlijk oppervlak
Een parameter met betere mogelijkheden om veranderin-
gen in de kenmerken van het uitgangsmateriaal, en dan met 
name de grootte van de stukken, te kunnen onderzoeken is 
de bedekking met natuurlijk oppervlak (cortex) van de ar-
tefacten. Aangezien de (gemiddelde) grootte van het uit-
gangsmateriaal benaderd kan worden door de verhouding 
te berekenen tussen totaalgewicht24 en het totale oorspron-
kelijke oppervlak25 van de stenen, is het mogelijk om met 
behulp van de reeds gemeten variabelen toch enkele op-
merkingen ten aanzien van het uitgangsmateriaal te plaat-
sen. De ratio’s per laag, tussen het totale gewicht en het 
totaaloppervlak met cortex- of schorsbedekking zijn in een 
grafiek weergegeven in fig. L.4.4.

Hoewel een index voor de grootte van het uitgangsmateri-
aal van meer factoren afhankelijk is, geeft reeds deze (voor-
lopige) grafiek een beeld van niet-lineaire verandering. 
Zouden in de loop der tijd steeds kleinere stukken ruw ma-
teriaal zijn gebruikt dan zouden de ratio’s hoger in de stra-
tigrafie steeds kleiner moeten worden (meer natuurlijk op-
pervlak per hoeveelheid materiaal). Ook als de waarden 
voor lagen D en E buiten beschouwing worden gelaten 
(door onder meer de andere opgravingswijze zijn in deze 
lagen de kleinere afslagen en klingen, mogelijk het primaire 
afval, ondergerepresenteerd) dan nog blijkt uit de grafiek 
niet een constante geleidelijke afname van de ratio maar, na 
een aanvankelijke afname van laag A naar laag B, een stij-
ging in laag C (die mogelijk wordt doorgezet in lagen D en 
E). Hoewel zoals eerder gezegd een analyse ten aanzien van 
de grootte van het uitgangsmateriaal op meer parameters 
gebaseerd dient te zijn, en de hier gebruikte ratio meer kan 
inhouden dan alleen de grootte van de ruwe stenen, kan in 
ieder geval worden geconcludeerd dat de veranderingen in 
de exploitatie van vuursteen niet unidirectioneel zijn. Het 
is daarom niet waarschijnlijk dat de geconstateerde geleide-
lijke veranderingen in de verwerking van vuursteen zijn te-

24 De ratio zou eigenlijk bepaald moeten worden aan de hand van het 
volume. Daartoe zouden de gewichten moeten worden gecorrigeerd 
voor het soortelijk gewicht van de verschillende soorten vuursteen, 
maar omdat deze niet bekend zijn wordt een constant soortelijk ge-
wicht verondersteld (dit zal ongeveer 2,6 g/cm3 bedragen; zie o.a. 
Speth 1972, 52).

A

B

C

D

E

1,686

2,870

1,671

1,449

1,607

Fig. L.4.4 – Ratio tussen totaalgewicht en totaal natuurlijk 
oppervlak. De gemiddelde ratio uit de gecombineerde lagen is 
1,6; deze waarde is ter referentie met een stippellijn in de figuur 
aangegeven.

25 De berekening voor het oppervlak per artefact is gebaseerd op lengte, 
breedte en dikte van de basisvorm, met een correctiefactor voor de aard 
van de basisvorm. De bepaling van de correctiefactoren is gebaseerd op 
slechts een klein aantal metingen; de uitkomsten dienen daarom te 
worden gezien als van voorlopige aard.
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rug te voeren op alleen verschillen in de exploitatie van 
grondstoffen; eerder zullen culturele en functionele facto-
ren bepalend zijn geweest. Deze conclusie wordt versterkt 
door vergelijking van fig. L.4.1 en fig. L.4.2; het gebruik 
van klingen als (basisvorm voor) werktuigen neemt sterker 
af dan de productie van klingen zelf, terwijl voor de afsla-
gen en amorfe brokken het tegenovergestelde geldt. Blijk-
baar is de grondstof voldoende geschikt voor het vervaardi-
gen van klingen26, maar daalt de behoefte naar het gebruik 
daarvan.

L.4.3 Conclusies ten aanzien van grondstofgebruik

Uit het voorgaande blijkt dat elders aangetoonde verschui-
vingen in vervaardiging en gebruik van basisvormen, voor-
al de afname van het aandeel klingen ten opzichte van af-
slagen, ook in het materiaal van werkput 1989-17 zichtbaar 
zijn. De verklaring voor deze trend is door sommige au-
teurs gezocht in de geografische ontwikkelingen gedurende 
het Holoceen, waarbij de bedekking van de ondergrond, 
hetzij door vegetatie dan wel door aquatische sedimenten, 
vuursteenvoorkomens aan het oog onttrokken zou hebben. 
Een dergelijke verklaring wordt hier voorlopig in twijfel ge-
trokken, hoewel onderzoek naar de meest plausibele verkla-
ring nog dient te worden uitgevoerd.
Omdat de locaties van grondstofextractie nauwelijks te be-
palen zijn kunnen mogelijke aanwijzingen alleen worden 
gevonden door de analyse van het afval op een vindplaats 
zelf. Het onderhavige assemblage zou zich zeer goed lenen 
voor dergelijke analyses, vanwege de grote hoeveelheid ma-
teriaal en de mogelijkheid van stratigrafische scheiding. 
Een eerste aanzet tot zulk onderzoek, in de vorm van de 
cortexbedekking van de artefacten, lijkt veelbelovend; bij 
een vervolgonderzoek verdient dit zeker nadere uitwerking. 
Een andere factor die moet worden onderzocht is de moge-
lijkheid van materiaaltransport, niet alleen van de extrac-
tielocatie naar de vindplaats, maar ook tussen vindplaatsen 
onderling.

L.5 Pijlbewapeningen

In dit rapport wordt het begrip ‘pijlbewapeningen’ gehan-
teerd, in plaats van de gangbare term pijlspitsen, als verza-
melnaam voor de artefacten die op de tip van een pijl wor-
den bevestigd. De term ‘pijlspits’ of ‘pijlpunt’ worden hier 
alleen gebruikt voor de typen die daadwerkelijk in een punt 
uitlopen. Binnen de vondsten van werkput 1989-17 kunnen 
zes spitstypen worden onderscheiden; fig. L.5.1 toont de 
typen met de gevonden aantallen, gescheiden in het aantal 
dat zeker tot het type behoort en het aantal artefacten dat 
mogelijk tot een dergelijk type kan worden gerekend. De 
eerste vijf typen in deze tabel worden samengevat onder de 
noemer ‘microlithische spitsen’.

Naast de spitsen worden onder de pijlbewapeningen ook 
artefacten gevonden waarvan de functionele zijde wordt ge-
vormd door een scherpe rechte snede, die bij schachting 
dwars op de richting van de pijl staat. Als naam voor deze 
categorie wordt de aan de Duitse vaktaal ontleende term 
‘pijlsnede’ gehanteerd. Samengevat onder de noemer ‘vier-
hoekige pijlsneden’ worden twee typen onderscheiden (fig. 
L.5.2): trapezoïdale en transversale pijlsneden. Het ge-
bruik van de termen ‘trapezoïdaal’ en ‘transversaal’ wordt 
uitgelegd bij de beschrijving van die werktuigen in para-
graaf L.5.3.

In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke typen 
beschreven; in paragraaf L.5.1 de spitsen met oppervlakte-
retouche en in paragraaf L.5.2 de microlithische spitsen. 
Hoewel de vierhoekige pijlsneden in principe bij de microli-
thische pijlbewapeningen moeten worden gerekend vormen 
zij morfologisch een aparte groep en in het assemblage een 
belangrijke en makkelijk te onderscheiden categorie. Deze 
zullen derhalve apart (paragraaf L.5.3) worden besproken. 
In paragraaf L.5.4 worden de pseudoburijnen behandeld. 
Deze artefacten behoren weliswaar niet tot de pijlbewape-
ningen, maar ontstaan bij de vervaardiging daarvan.

L.5.1 Spitsen met oppervlakteretouche

In werkput 1989-17 zijn acht spitsen met oppervlakteretou-
che gevonden. Deze worden gekenmerkt door een zeer 
vlakke retouchering die een groot deel van het oppervlak, of 
zelfs het hele oppervlak bedekt (bijvoorbeeld nr. 6858, hoe-
wel de achterzijde zich niet volledig laat beschrijven van-
wege een overdaad aan lak en inkt ten behoeve van het 

26 Dat een deel van de klingen in de hogere lagen eigenlijk ‘lange afsla-
gen’ zijn doet niets aan de conclusie af; de grootte van de artefacten 

A-spits
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Fig. L.5.1 – Spitstypen met de gevonden aantallen.
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transversale pijlsnede

type
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Fig. L.5.2 – Pijlsneden met de gevonden aantallen.

maakt duidelijk dat de grondstof voldoende geschikt was voor de ver-
vaardiging van materiaal met deze globale vorm en omvang.
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vondstnummer). Over het algemeen zijn zowel de ventrale 
als de dorsale zijde door middel van oppervlakteretouche 
bewerkt.
Spitsen met oppervlakteretouche worden vooral geassoci-
eerd met neolithische vondstassemblages maar de techniek 

was al in het Mesolithicum bekend. Met name ten zuiden 
van de Rijn worden in het latere deel van het Mesolithicum 
regelmatig zulke spitsen gevonden (bladspitsen, dubbel-
spitsen, ‘feuille de gui’-spitsen) die, hoewel uiteenlopend in 
vorm en omtrek, met elkaar gemeen hebben dat ze in het 
algemeen vrij rank zijn (de lengte is vaak meer dan twee 
maal zo groot als de breedte). Schachtdoornen en weerha-
ken komen op deze spitsen niet voor; deze toevoegingen 
raken pas in zwang gedurende het latere deel van het Neo-
lithicum (vanaf de Enkelgrafcultuur).

De in fig. L.5.3 afgebeelde spitsen tonen, ondanks het ge-
ringe aantal van slechts acht exemplaren, een grote variatie. 
Het meest opvallend is het verschil in lengte, van 20 mm tot 
meer dan 30 mm. Wanneer de verschillende lengtes in een 
grafiek (fig. L.5.4) worden uitgezet, in stratigrafische volg-
orde, dan valt op dat de oudste spitsen een grotere lengte 
hebben dan de jongste. De twee spitsen in het midden van 
de grafiek (nrs. 6380 en 6542) vormen de enige afwijkin-
gen in de trend; deze twee artefacten liggen in ‘omgedraai-
de positie’ ten opzichte van de trend. Dit is één van de ge-
vallen waarbij een andere laagindeling (hoofdstuk L.2) in 

Fig. L.5.3 – Spitsen met oppervlakteretouche.
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B 6360

B 6542

C 6380

C 6858

C 6746

C 6965
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A 6465

Fig. L.5.4 – Lengte van de spitsen met oppervlakteretouche. 
Gemeten lengtes in dikke lijnen, gereconstrueerde lengtes in dun-
ne lijnen. De stippellijn geeft de middelwaarde aan tussen de ge-
middelde lengtes van de twee in de tekst beschreven groepen.

lang
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Fig. L.5.5 – Verspreiding van spitsen met 
oppervlakteretouche.
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een duidelijker verdeling zou resulteren. De scheiding in 
laag B en C zou dan gelijk zijn aan de scheiding in lange en 
korte exemplaren.
Op grond van de verspreiding van de gevonden exemplaren 
wordt uitgegaan van twee (chronologisch relevante) groe-
pen. De oudste groep wordt gevormd door nrs. 6380, 6360, 
6371 en 6465 en laat zich kenmerken door relatief lange, 
slanke spitsen met een lengte groter dan 26 mm (gemid-
deld 31 mm) en een gemiddelde lengte/breedte-ratio van 
1,6. Deze spitsen worden ingedeeld in de fase van het 
‘maximum’, met uitzondering van nr. 6465 die in de bo-
venste laag van eenheid A is gevonden.
De jonge groep wordt gevormd door nrs. 6965, 6746, 6858 
en 6542. Deze spitsen zijn korter dan 26 mm (gemiddeld 
21 mm). De breedten zijn nagenoeg gelijk aan die van de 
oudste groep; door de geringere lengte maken de spitsen 
een gedrongener indruk. De gemiddelde lengte/breedte-
ratio bedraagt voor deze groep 1,2. Deze vorm van spitsen 
met oppervlakteretouche raakt in opkomst na de fase van 
het ‘maximum’.
Mogelijk zijn er nog andere verschillen in de spitsen aanwe-
zig, zoals concave / convexe zijden of een voorkeur voor con-
vexe of rechte bases. Vanwege het geringe aantal spitsen, 
waarvan bovendien de helft uit gebroken exemplaren be-
staat, heeft een dergelijke verdere onderverdeling niet plaats 
kunnen vinden.
De interpretatie van (chronologisch) gescheiden typen 
wordt versterkt als de ruimtelijke verspreiding van de arte-
facten in ogenschouw wordt genomen; fig. L.5.5 toont twee 
aparte clusters waarbij de spitsen die als ouder zijn aange-
merkt in het zuidoostelijke (diepere) deel van de put zijn 
aangetroffen terwijl de jongere spitsen zonder uitzondering 
dichter bij de ten noordwesten van de put gelegen zandkop 
liggen. Het verspreidingsbeeld maakt tevens duidelijk dat 
het ‘negeren’ van de stratigrafische onregelmatigheid van 
nrs. 6380 en 6542 niet onterecht is geweest; beide spitsen 
passen perfect in de ruimtelijke clustering van de groepen 
waartoe ze, op basis van de vorm, zijn ingedeeld.

Naast de bovengenoemde spitsen zijn er nog twee werktui-
gen met oppervlakteretouche, die mogelijk tot de spitsen 
behoren (fig. L.5.6). Beide artefacten zijn enkelzijdig gere-
toucheerd, en bij beide exemplaren is de tip niet door mid-
del van retouche gevormd maar uit de algemene vorm van 
het basisartefact ontstaan (in het geval van nr. 6875 zelfs 
met cortex bedekt). De reden waarom deze werktuigen hier 
bij de (mogelijke) spitsen worden behandeld is dat de aard 
van de bewerking, oppervlakteretouche, eigenlijk alleen 
wordt toegepast bij de vorming van spitsen en messen, en 
de vorm van de hier gepresenteerde werktuigen wijkt nog 
meer af van messen dan van de bekende spitstypen. Beide 
exemplaren zijn afkomstig uit laag A.

L.5.2 Microlithische spitsen

In het assemblage is een aantal spitsen aangetroffen die 
deel uitmaken van een groep microlithische spitsen van 
Mesolithische traditie en aangeduid worden als A-, B-, C-, 

en D-spitsen. Over het algemeen zijn deze van klingen ge-
maakt, en de uiteindelijke vorm is min of meer driehoekig 
(een smalle punt en een brede basis). In de Mesolithische 
traditie wordt de punt vaak aan het artefact gegeven door 
middel van de pseudoburijnmethode (zie paragraaf L.5.4), 
waarvan de relicten soms nog op de pijlspits herkenbaar 
zijn. In principe zijn alle spitsen ten minste aan de punt ge-
retoucheerd, en dan vaak door middel van steile retouche. 
De lengte varieert van twee tot vijf centimeter (langere ar-
tefacten zouden niet meer tot de microlieten mogen worden 
gerekend), hoewel exemplaren langer dan drie centimeter 
relatief weinig voorkomen. Naast de bovengenoemde spits-
typen worden onder de ‘microlithische spitsen’ nog andere 
typen gevat, waarvan in het onderhavige assemblage alleen 
driehoekige spitsen zijn aangetroffen.

A-spitsen
Eén der zijkanten is geheel, dus van top tot basis, geretou-
cheerd langs een min of meer rechte lijn. De basis is nooit 
geretoucheerd (zie C-spits). Verwarring met andere spits-
typen, zoals driehoekige of segmentspitsen waarvan even-
eens een zijkant geheel geretoucheerd is, komt niet vaak 
voor.
Bij de laatstgenoemden vertoont de geretoucheerde zijde 
een duidelijke hoek of bocht, waarbij de basis niet breed is 
als bij de A-spitsen maar uitloopt in een punt. Zekere A-
spitsen komen binnen het onderzochte assemblage niet 
voor. Het is echter mogelijk dat deze niet zijn herkend, om-
dat eventuele exemplaren waarvan de punt is afgebroken 
(zie fig. L.5.7) vrijwel altijd bij de lateraal geretoucheerde 
klingen worden ingedeeld (hoofdstuk L.9).

6848
6875

Fig. L.5.6 – Mogelijke spitsen met oppervlakteretouche.

B-spitsen
Eén der zijkanten is, van de top af, gedeeltelijk geretou-
cheerd. Determinatie van dit type is vaak lastig omdat de 
basis van de spits vaak gevormd wordt door een breuk; het 
is niet altijd duidelijk of de breuk intentioneel is, en daar-

Fig. L.5.7 – Geretoucheerde klingfragmenten die gezien 
kunnen worden als mogelijke A-spitsen.

6480 6783
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mee de natuurlijke basis van een spits vormt, of dat deze 
van latere datum is en dat het oorspronkelijke artefact bij-
voorbeeld een geretoucheerde basis kende (C-spits, of mo-
gelijk zelfs een trapezoïde).

Er zijn in totaal 13 spitsen27 van dit type gevonden (fig. 
L.5.8). Deze komen vrijwel uitsluitend voor in de dieper 
gelegen stratigrafische eenheden; alleen nr. 6859 is toe te 
wijzen aan laag C, van de overige spitsen zijn er vijf gevon-
den in laag B en zeven in laag A. Alle spitsen zijn vervaar-
digd van klingen, waarbij de pseudoburijntechniek (zie pa-
ragraaf L.5.4) in ieder geval is toegepast bij het maken van 
nrs. 6720 en 6703. Mogelijk ligt dezelfde techniek ten 
grondslag aan de fabricage van de overige spitsen, maar 
hierop zijn de daarvoor kenmerkende breuken niet (meer) 
aangetroffen.

Aangezien een B-spits een artefact (meestal op kling) is 
waarvan één der uiteinden door middel van retouche tot 
een punt is gevormd kan er soms twijfel ontstaan bij het on-
derscheid tussen deze spitsen en schuin afgeknotte klingen 
(zie paragraaf L.9.1). Hier worden dergelijke artefacten tot 
de B-spitsen gerekend als de ‘afknotting’ een hoek scherper 
dan 45 graden maakt met de lengte-as van de kling. In het 
assemblage zijn vijf van dergelijke spitsen gevonden (fig. 
L.5.9).

De artefacten van fig. L.5.9 worden, ondanks de vergelijk-
baarheid met schuin afgeknotte klingen, toch tot de zekere 
B-spitsen gerekend; de aanduiding ‘mogelijke B-spits’ 
krijgt het alleen als een relatief flink deel van de tip van de 
spits is afgebroken (zie fig. L.5.10). Bij deze werktuigen is 
het mogelijk dat het in werkelijkheid bijvoorbeeld boren of 

stekers betreft. Zij zijn echter als mogelijke B-spits aange-
merkt op grond van de vergelijkbaarheid in de algemene 
vorm van de artefacten met de B-spitsen. Alle drie exem-
plaren zijn gevonden in laag B.

C-spitsen
De basis van het artefact, dat er voor het overige uitziet als 
een A-, B- of D-spits, is geretoucheerd. Omdat veel spitsen 
aan de basis gebroken zijn, en het niet altijd duidelijk is of 
deze breuken intentioneel zijn (bepalend voor de vorm van 
het artefact) of pas achteraf zijn ontstaan, kan het zijn dat 
C-spitsen ondervertegenwoordigd zijn. Een gebroken C-
spits kan immers al naar gelang de retouche als A-, B- of 
D-spits gedetermineerd worden, maar andersom is dat 

27 Bij het tekenen van de artefacten bleek nr. 7022 niet terug te vinden. 
Op basis van de gegevens in de beschrijvende database moet deze ver-
gelijkbaar zijn met nr. 6704.

Fig. L.5.8 – B-spitsen.

6630 6703
6704 6720

6731
6788 6859

Fig. L.5.9 – B-spitsen, uit klingen met een afknotting scherper dan 45 graden.

67361008 6759 6897 6727

Fig. L.5.10 – Mogelijke B-spitsen.
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nooit het geval. Ook kan verwarring ontstaan met slanke 
trapezoïdale pijlsneden. De slankere exemplaren daarvan 
waar één van de geretoucheerde zijden een scherpe hoek 
maakt met de as van het artefact zouden eventueel C-spit-
sen kunnen zijn, terwijl korte, gedrongen C-spitsen vaak 
evenzo goed als trapezoïden aangemerkt zouden kunnen 
worden. Zekere C-spitsen zijn in het assemblage niet her-
kend (zie echter nr. 6735 bij de driehoekige spitsen, voor 
een mogelijke C-spits).

D-spitsen
Dit type laat zich herkennen aan gehele of gedeeltelijke re-
touche aan beide zijkanten, en is daarmee goed te onder-
scheiden van de eerder genoemde spitstypen. Ook hier ech-
ter geldt het probleem van mogelijke C-spitsen, in het geval 
van een breuk aan de basis van het artefact. Wel ontstaat 
soms twijfel tussen de dikkere exemplaren van dit type en 
klingboren; de laatsten laten zich echter vaak met behulp 
van vergrootglas of microscoop determineren aan de hand 
van de voor boren karakteristieke slijtagesporen.
Net als de B-spitsen worden de D-spitsen voornamelijk in 
de onderste stratigrafische eenheden gevonden; alleen nr. 
6418 is gevonden in laag C, de overige vier zijn geborgen uit 
laag A. Twee van de spitsen zijn gemaakt uit afslagen (nrs. 
7039 en 6878). Van de klingspitsen is alleen nr. 6709 met 
zekerheid vervaardigd met behulp van de pseudoburijn-
techniek.
Ook hier kunnen enkele exemplaren slechts als mogelijke 
spits worden aangemerkt (fig. L.5.12), waarbij de determi-
natie wordt bemoeilijkt door het ontbreken van de tip van 
de spits. Net als bij de mogelijke B-spitsen zouden het even-
tueel boren of stekers geweest kunnen zijn, maar de alge-
mene vorm van de artefacten maakt een voorzichtige inter-
pretatie als D-spits zeer wel mogelijk. Alleen nr. 6500 is uit 
laag B afkomstig, de beide andere exemplaren zijn gevon-
den in laag A.

Driehoekige spitsen
De artefacten van dit type worden gekenmerkt door een 
driehoekige vorm, waarbij de langste zijde (in het alge-
meen) niet is geretoucheerd en de twee korte zijden zodanig 
zijn geretoucheerd dat zij zowel bij de basis als bij de punt 
van het artefact een scherpe hoek maken met de lange zijde. 
De verhouding tussen de lengtes van de twee geretoucheer-
de zijden is de basis voor een tweedeling in de groep van 
driehoekige spitsen, en wel tussen gelijkbenige (beide gere-
toucheerde zijden zijn even lang) en ongelijkbenige drie-

hoeken. Van de driehoekige spitsen van werkput 17 (fig. 
L.5.13) behoren er twee tot de gelijkbenige (nrs. 6449 en 
7006) en twee tot de ongelijkbenige (nrs. 6729 en 6735). 
De driehoekige spitsen kennen een lange looptijd. Nr. 6449 
komt uit de bovenste verzameleenheid van laag C in vak 
972, en kan daarmee eventueel gelijktijdig zijn met de 
vondsten in laag D (zie hoofdstuk L.2). Nrs. 6729 en 6735 
zijn in laag B, en nr. 7006 onderin laag A gevonden.

Fig. L.5.11 – D-spitsen.

6375
6418 6709 6878

7039

6500 6964 7004

Fig. L.5.12 – Mogelijke D-spitsen.

Een goed voorbeeld voor de altijd blijvende subjectiviteit in 
de indeling in typen wordt gevonden in nr. 6735; afhanke-
lijk van de aanzichtsdraaiing van het artefact en het tijdstip 
van de breuk van de spits (er kon niet worden uitgemaakt of 
de breuk intentioneel is, bij de vervaardiging van het arte-
fact, of pas later is ontstaan, bijvoorbeeld bij gebruik) kan 
het ook een C-spits zijn of zelfs een trapezoïde pijlsnede (zie 
fig. L.5.14). Als de breuk pas later is ontstaan dan wordt 
een interpretatie als trapezoïde, vanwege de te reconstrue-
ren afmetingen en vorm, minder waarschijnlijk. Ook het 
feit dat de geretoucheerde zijden elkaar raken spreekt tegen 
een dergelijke toewijzing. Een interpretatie als C-spits is in 
het geval van een intentionele breuk wel mogelijk, hoewel 
het dan een onkarakteristiek klein exemplaar zou zijn, maar 
als de breuk pas later zou zijn ontstaan dan dient de aan-
zichtsdraaiing te worden veranderd. De basis van het arte-

6449 6729 6735 7006

Fig. L.5.13 – Driehoekige spitsen.
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fact zou dan schuin lopen ten opzichte van de spitsrichting, 
hetgeen niet de optimale vorm is voor dit type (maar dit 
komt wel voor). Omdat een interpretatie als driehoek altijd 
mogelijk is, ongeacht de aard van de breuk, is uiteindelijk 
hiervoor gekozen.

L.5.3 Vierhoekige pijlsneden

De groep van vierhoekige pijlsneden (ook wel eenvoudig 
pijlsneden of vierhoeken genoemd) wordt gevormd door de 
transversale en de trapezoïdale pijlsneden, onderscheiden 
op basis van de metrische verhoudingen van het artefact. 
Bij de transversale sneden is de hoogte (gemeten van basis 
naar snede28) groter dan de breedte (gemeten tussen de 
twee geretoucheerde zijden), bij trapezoïdale pijlsneden is 
het omgekeerde het geval. De termen ‘transversaal’ en ‘tra-
pezoïdaal’ (s.l.) worden hier gehanteerd als aanduidingen 
voor de verschillende categorieën, hoewel andere auteurs 
dezelfde termen door elkaar gebruiken als verzamelnaam 
voor alle pijlsneden29.
Bij de uitwerking van het materiaal (zie onder) is gebleken 
dat de pijlsneden die hier ‘transversalen’ worden genoemd 
in toenemende mate afwijken van de oorspronkelijke trape-
zoïdale uitgangsvorm (door vooral het gebruik van afslagen 
als basismateriaal krijgen de sneden en zijden een grilliger 
vorm). De enige overeenkomst met de oorspronkelijke de-
finitie is dan de dwarsgestelde (= transversale) functionele 
zijde, waardoor deze term als naam voor de betreffende 
groep is aangehouden.
De trapezoïden daarentegen blijken in het gehele assem-
blage slechts weinig af te wijken van de uitgangsvorm; de 
term blijft daarom voor deze categorie een goede beschrij-
vende benaming. De verhoudingen tussen de beide catego-
rieën, weergegeven in fig. L.5.15, tonen een afname van 
trapezoïden in de jongere lagen. De gegevens van lagen D 
en E kunnen, vanwege de zeer geringe aantallen, alleen met 
voorzichtigheid als voortzetting van een trend worden be-
schouwd; er kan niet worden gesteld dat de trapezoïden ge-
heel uit het spectrum zouden verdwijnen.

Omdat deze typen uitgaan van een eenvoudige basisvorm 
lenen zij zich bij uitstek voor het meten van een groot aantal 
variabelen, zoals verschillende lengte- en breedtematen, hoe-
ken tussen de zijden en de sneden, uitholling of bolling van 
de geretoucheerde zijden etc. In dit materiaalonderzoek is 
dergelijk meetwerk slechts in beperkte mate toegepast.
Hoewel het onderscheid tussen de beide categorieën een 
puur metrische is en niet per se functioneel bepaald, toont 
de verdeling van de gemeten breedte/hoogte-ratio’s (fig. 
L.5.16) een duidelijke scheiding rond waarde 1 (de gedefi-
nieerde scheiding tussen trapezoïden en transversalen), zo-
dat kan worden aangenomen dat het onderscheid ook in het 
Neolithicum werd gemaakt.

driehoek C-spits trapezoïde

Fig. L.5.14 – Verschillende interpretaties van nr. 6735.
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Fig. L.5.15 – Verhouding tussen trapezoïden en transversalen.
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Fig. L.5.16 – Breedte/hoogte-ratio’s van 84 vierhoekige 
pijlsneden.

De metrische scheiding blijkt een lichte correlatie te tonen 
met verschillen in uitgangsmateriaal. De trapezia kennen 
per definitie twee, in relatie tot de grootte van het artefact, 
lange parallelle scherpe zijden. Daarmee is in feite vastge-
legd dat deze werktuigen van klingen gemaakt moeten zijn 
(van de 58 trapezoïden binnen het assemblage zijn slechts 
twee exemplaren van afslagen vervaardigd). Bij transversa-
le pijlsneden, met in verhouding tot de totale omvang rela-
tief korte sneden, draagt het verloop van de sneden minder 
bij tot de algemene vorm en kunnen daarom gemakkelijker 
dan trapezoïden uit afslagen worden gevormd. De vergele-

28 Sommige auteurs nemen als lengte de afstand tussen de geretoucheerde 
zijden, oftewel parallel aan de snede, omdat dit (bij de trapezoïden) de 
grootste afmeting vormt en daarbij parallel is aan de slagrichting van 
de kling (in het Mesolithicum, waarvoor deze typen zijn gedefinieerd, 
zijn vierhoeken vrijwel zonder uitzondering van klingen vervaar-
digd). Hier wordt de voorkeur gegeven aan de meetwijze van basis tot 
snede omdat in het neolithische assemblage de trapezoïden geleidelijk 
plaats maken voor de transversale pijlsneden, waarbij de hoogte van 

het artefact groter is dan de ‘lengte’, en de klingtechniek in belang af-
neemt ten gunste van afslagen. Verder wordt deze meetwijze als logi-
scher beschouwd omdat de richting ervan in overeenstemming is met de 
gebruiksrichting van het geschachte instrument.

29 Hetzelfde metrische onderscheid wordt echter vrijwel altijd gemaakt. 
De twee groepen krijgen dan benamingen als ‘hoge’ versus ‘lage vier-
hoeken’, ‘korte’ versus ‘lange trapezia’ of ad hoc aanduidingen als 
‘Type I’ en ‘II’.
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ken met de trapezoïden grotere afstand tussen de sneden, 
in samenhang met de geringe hoeveelheid brede klingen in 
het materiaalspectrum, maakt het zelfs waarschijnlijker dat 
veelal afslagen als basisvorm zullen worden gebruikt in 
plaats van klingen. Van de transversalen in de vondstverza-
meling is 68% van afslagen gemaakt.

Trapezoïdale pijlsneden
De trapezoïdale (s.l.) pijlsneden worden gedefinieerd als 
vierhoeken met twee min of meer parallelle sneden waar-
van de grootste lengte groter is dan de grootste breedte. De 
zijden dienen allebei geretoucheerd te zijn; als slechts één 
zijde is geretoucheerd dan geldt het artefact als een ‘afge-
knotte kling’, ook al komt de algemene vorm overeen met 
een trapezoïde en is de overliggende zijde afgestompt door 
een breuk of door cortex.
Met 59 exemplaren vormen de trapezoïdale pijlsneden de 
grootste categorie onder de pijlbewapeningen. Het is overi-
gens de vraag of alle trapezoïden als pijlsnede zijn gebruikt; 
een deel kan als secundaire pijlbewapening zijn gebruikt 
(ingezet als ‘weerhaak’ langs de pijlschacht). Dit lijkt met 
name aannemelijk in het geval van de zeer smalle exempla-
ren die, bij gebruik als pijlsnede, zeer snel zouden breken. 
De grafiek van breedte/hoogte-ratio’s (fig. L.5.16) toont 
aan dat de smalste exemplaren een aparte groep vormen in 
de verdeling, duidelijk gescheiden van de overige trapezoï-
den door een hiaat in de grafiek rond waarde 21⁄2. Van de 
vier betreffende artefacten (fig. L.5.17) is nr. 6254 in laag 
D gevonden (de enige trapezoïde in die laag), nr. 6731 komt 
uit laag B en de overige twee exemplaren zijn uit laag A te-
voorschijn gekomen.

clustering (niet afgebeeld). Evenmin kunnen de mogelijke 
clusters gerelateerd worden aan andere morfologische ei-
genschappen, zodat verklaringen ervoor gezocht moeten 
worden in de lengte van de basiskling of de persoonlijke 
voorkeur van de maker van de werktuigen. In ieder geval 
maakt fig. L.5.18 duidelijk dat de relatieve toename van 
transversale sneden ten opzichte van trapezoïden (vergelijk 
fig. L.5.15) niet een afgeleide is van geleidelijke verschui-
vingen in de ratio maar het gevolg van (bewuste) keuzes in 
de loop van de periode van gebruik van de site.

De trapezoïden laten zich gemakkelijk onderverdelen op 
grond van de vorm, zij het dat er voor zo’n onderverdeling 
geen consensus bestaat. Eén van de mogelijkheden voor 
classificatie is het gebruik van de hoeken die de zijden ma-
ken met de sneden. Omdat de zijdehoeken bepalend zijn 
voor de vorm van de vierhoek lijkt dit een logische parame-
ter; de voor dit rapport gehanteerde onderverdeling is daar-
om voornamelijk hierop gebaseerd.
Omdat de zijden in het algemeen niet perfect recht zijn zou 
een al te fijnmazige onderverdeling van de hoeken (in hele 
graden of zelfs fracties daarvan) een schijnnauwkeurigheid 
geven. De meetwaarden zijn daarom gegroepeerd in klas-
sen van vijf graden. De verdeling van de hoeken van de ge-
retoucheerde zijden (fig. L.5.19) laat een soort driedeling 
zien, zonder dat er echter sprake is van aparte clusters, 
waarbij het grootste deel van de hoeken binnen het bereik 
van 65 tot 85 graden valt met aan weerszijden een kleinere 
groep.30

De vierhoeken kunnen verder worden geclassificeerd aan 
de hand van de relatie in de hoeken tussen de beide zijden; 
in fig. L.5.20 zijn van ieder artefact de beide zijden tegen 
elkaar afgezet, waarbij de zijde met de grootste hoek op de 
horizontale as staat en de kleinste hoek op de verticale as 
(de wit gelaten gebieden links- en rechtsboven in de grafiek 
kunnen in de hier gebruikte classificatiemethode geen ele-
menten bevatten; in beide gevallen zou door omdraaiing 
van het artefact een coördinatenpaar worden verkregen dat 
binnen het grijsgekleurde deel van de grafiek valt).

6254 6563

69946731

Fig. L.5.17 – Zeer smalle trapezoïden.

Van de trapezoïden met een kleinere ratio kan even goed 
een deel zijn gebruikt als secundair element bij samenge-
stelde pijlbewapeningen, maar op deze exemplaren is het 
argument van breukgevoeligheid niet toe te passen.
De ratioverdeling van fig. L.5.16 laat ook twee mogelijke 
clusters zien tussen de waarden 1,6 en 2,0, en tussen 2,0 en 
2,5. Deze mogelijke clusters zijn niet te relateren aan een 
eventuele stratigrafische trend (fig. L.5.18) of ruimtelijke 

30 Hoewel de grafiek van de hoeken op het eerste gezicht lijkt op een nor-
maalcurve is het aandeel tussen 65 en 85 graden sterker vertegenwoor-
digd dan verwacht zou worden op grond van een normaalverdeling. 
Ook al bestaan de drie genoemde zones in de grafiek dan niet uit 

aparte clusters met ieder een eigen piek, wordt hier toch aangenomen 
dat, vanwege de preferentie van hoeken tussen 65 en 85 graden, deze 
groep zich onderscheidt van die met scherpere en die met stompere hoe-
ken.
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1,0 − 1,6

1,6 − 2,0

n=0

n=0

n=15

n=30

n=10

Fig. L.5.18 – Breedte/hoogte-ratio’s naar laag. Voor deze 
grafiek zijn de zeer smalle trapezoïden (ratio groter dan 2,5) 
buiten beschouwing gelaten.
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In deze figuur zijn de benamingen voor de vierhoeken in 
strikte opgenomen. Trapezia sensu stricto zijn dan alleen die 
vierhoeken waarvan de geretoucheerde zijden een gelijke 
hoek ten opzichte van de langste snede hebben, binnen een 
marge van 5 graden (aangegeven als een donkerder grijstint 
in de grafiek), waarbij beide hoeken kleiner zijn dan 85 gra-
den. De overige vierhoeken met twee zijden kleiner dan 85 
zijn asymmetrisch, en vormen de trapezoïden sensu stricto. 
De verdeling in de grafiek toont dat bij de meeste vierhoe-
ken beide hoeken kleiner zijn dan 85 graden, en dat er daar-
binnen de voorkeur bestaat voor asymmetrische vierhoe-
ken. Om deze reden is de benaming trapezoïden (sensu lato) 
dan ook gekozen als aanduiding voor de gehele groep. Hoe-
ken kleiner dan 45 graden komen zelden voor; zulke arte-
facten worden eerder tot de microlithische spitsen gerekend 
(met name C-spitsen).
Bij vierhoeken met een rechte hoek (of met een hoek die 
minder dan vijf graden afwijkt van een perfect rechte hoek) 

50 10060 11070 80 90

Fig. L.5.19 – Hoeken van trapezoïdenzijden. Hoeken worden 
gemeten ten opzichte van de langste snede. Het artefact wordt 
altijd zo georiënteerd dat deze langste snede (er wordt algemeen 
aangenomen dat dit de functionele zijde is) zich boven bevindt.
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Fig. L.5.20 – Classificatie van de vierhoeken naar de hoeken 
van de zijden. Het gearceerde deel rechtsonder geeft het bereik 
aan waar de hoeken van de twee zijden meer dan 30 graden 
van elkaar verschillen.

31 ν = 4, Χ2 = 51,21, P = 0,000
32 De clustering van vierhoeken met een maximaal hoekverschil van 30 

graden geldt alleen voor het onderhavige assemblage; in andere 

vondstverzamelingen komen grotere hoekverschillen, met name bij de 
romboïde vierhoeken, vaker voor.

trapezium
trapezoïde
rechthoekig*
rombisch
romboïde

subgroep

17
29
9
2
1

gevonden

5
18
12
5

18

verwacht

Fig. L.5.21 – Gevonden en verwachte aantallen vierhoeken. 
Vanwege de voor de test te geringe hoeveelheid verwachte recht-
hoeken, is deze subgroep samengenomen met de rechthoekige 
vierhoeken.

Fig. L.5.22 – Als fig. L.5.21, na correctie voor een hoekver-
schil kleiner dan 30 graden. Vanwege de voor de test te geringe  
aantallen zijn in deze tabel de rechthoeken en rechthoekige 
vierhoeken samengenomen, evenals de rombische en romboïde 
vierhoeken.

trapezium
trapezoïde
rechthoekig*
rombisch*

subgroep

17
29
9
3

gevonden

10
29
14
5

verwacht

leidt het onderscheid tussen symmetrische en asymmetri-
sche exemplaren tot benamingen als respectievelijk recht-
hoeken en rechthoekige vierhoeken.
Exemplaren met een stompe hoek worden rombisch ge-
noemd als de twee zijden parallel zijn gevormd, en rombo-
ide als de hoeken van de zijden meer dan vijf graden afwij-
ken van parallellen.

Met behulp van een grafiek als fig. L.5.20 is het mogelijk te 
bepalen wat de verwachte aantallen per subgroep zouden 
zijn als de hoeken van de zijden volkomen willekeurig tot 
stand gekomen zouden zijn. Hiertoe wordt voor iedere sub-
groep het oppervlak in de grafiek bepaald als percentage 
van het totale oppervlak; het verwachte aantal exemplaren 
per subgroep wordt verkregen indien van de totale vondst-
groep hetzelfde percentage wordt genomen. Aangezien al 
op het oog duidelijk was dat de hoeken niet willekeurig wa-
ren verdeeld over de gehele grafiek (er bestaat een duide-
lijke voorkeur voor trapezoïde vormen) wekt het geen ver-
bazing dat de frequentietabel van fig. L.5.21 hoogst signifi-
cant31 afwijkt van een randomverdeling.
Bij fig. L.5.20 is reeds opgemerkt dat de vierhoeken niet 
random over de gehele grafiek zijn verspreid, maar met 
name gevonden worden in het niet-gearceerde deel van die 
grafiek (het deel met een kleiner hoekverschil dan 30 gra-
den32 tussen de beide zijden). Binnen dit gedeelte lijkt de 
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verdeling op het oog al meer willekeurig. Toch blijkt ook de 
verdeling van de gevonden hoeken binnen deze zone (fig. 
L.5.22) significant33 af te wijken van een randomverdeling. 
Ook al is het aantal trapezoïden niet langer hoger dan ver-
wacht, het aantal trapezia is dit nog steeds wel. De aantal-
len rechthoekige en romboïde vierhoeken blijven lager dan 
verwacht.

Van de vierhoeken met een rechte hoek zijn 9 exemplaren 
aangetroffen (fig. L.5.23). Daarvan bevinden zich in lagen 
A en C ieder één; de resterende zeven rechthoekige vier-
hoeken komen uit laag B. Van deze trapezoïden heeft er 
slechts één een overliggende zijde met een hoek kleiner dan 
65 graden (in laag B); alle andere hoeken liggen tussen 65 
en 85 graden.

Rechthoeken s.s. zijn hier niet aangetroffen (nr. 6549 komt 
echter dicht in de buurt). Vanwege de geringe verwachte 
aantallen van dit type verbaast het niet dat ‘pure’ rechthoe-
ken in een dergelijk kleine verzameling ontbreken.

In de vondstverzameling zijn slechts drie vierhoeken met 
een stompe hoek aangetroffen, afgebeeld in fig. L.5.24.
Van de vierhoeken in deze figuur hebben nrs. 6433 en 6463 
(beide gevonden in laag C) min of meer parallelle zijden 
(het verschil bedraagt minder dan vijf graden) zodat deze 
als rombische vierhoeken zijn aan te merken. Bij nr. 6981 
(uit laag A) is het verschil groter zodat hierop de benaming 
romboïde van toepassing is.

Het grootste deel van de vierhoeken wordt gevormd door de 
trapezia en trapezoïden met hoeken kleiner dan 85 graden. 
Samen betreft het (exclusief de zeer smalle trapezoïden) 42 
exemplaren (78%), waarvan 15 symmetrische en 27 asym-
metrische. Nagenoeg alle exemplaren hebben ten minste 
één zijde in het gedeelte tussen 65 en 85 graden; slechts 
drie34 hebben aan beide zijden een hoek kleiner dan 65 gra-
den (fig. L.5.25).
Van deze artefacten is nr. 6415 gevonden onderin laag C, 
de andere exemplaren komen uit laag B. Alleen nr. 6905 is 
asymmetrisch.

33 ν = 3, Χ2 = 8,36, P = 0,039
34 Of nr. 6905 hier thuis hoort is onzeker; het grootste gedeelte van de 

rechterzijde (het breukvlak van de pseudo-burijn) heeft een hoek gro-

Fig. L.5.23 – Selectie uit de trapezoïden met een rechte hoek.

6500 6712 6731
6549

6371
6415

6905

6463
6433 6981

Fig. L.5.24 – Rombische en romboïdale vierhoeken.

Fig. L.5.25 – Trapezoïden met twee hoeken kleiner dan 65 graden.

6385
6549 6806 6974

Fig. L.5.26 – Selectie uit de trapezoïden met één hoek kleiner en één hoek groter dan 65 graden.

ter dan 65 graden, maar omdat langs de basishoek de zijde dieper is 
geretoucheerd heeft deze zijde als geheel een kleinere hoek.
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Van de 13 trapezoïden met één hoek kleiner dan 65 graden 
en de andere hoek tussen 65 en 85 graden (zie fig. L.5.26) 
zijn er twee symmetrisch (nrs. 6549 en 6974). Drie van 
deze vierhoeken komen uit laag C, lagen A en B hebben er 
elk vijf opgeleverd.

De meest voorkomende categorie ten slotte is de groep van 
vierhoeken die aan beide zijden een hoek kennen tussen 65 
en 85 graden. Hiervan zijn er 12 symmetrisch (zie fig. 
L.5.27), de overige 15 exemplaren zijn asymmetrisch van 
vorm (zie fig. L.5.28).

De symmetrische trapezia zijn in gelijke aantallen verdeeld 
over lagen A en B. Tien van de vijftien asymmetrische tra-
pezoïden zijn geborgen uit laag B, terwijl lagen C en A er 
respectievelijk twee en drie hebben prijsgegeven.

Het zou mogelijk zijn de vierhoeken nog verder te typeren 
op grond van kenmerken als de locatie van de scherpste 
hoek (links c.q. rechts of proximaal c.q. distaal), de plaats 
van de retouche (dorsaal, ventraal of tweezijdig), of de be-
werkingsaard van de zijden (geheel dan wel gedeeltelijk ge-
retoucheerd). Deze factoren kunnen van belang zijn bij ge-

6458 6580
6591 6854

6381 6466 6479 6869

6373
6476 6520 6579

6319 6488 6824 6873

6464 6499 6711 6949

68596520 6885 6768
6864

Fig. L.5.27 – Selectie uit de trapezia s.s. met twee hoeken tussen 65 en 85 graden.

Fig. L.5.28 – Selectie uit de trapezoïden s.s. met twee hoeken tussen 65 en 85 graden.

Fig. L.5.29 – Selectie uit de vierhoeken met concave zijden.

Fig. L.5.30 – Mogelijke trapezoïden, met enkelzijdige retouche.

Fig. L.5.31 – Mogelijke trapezoïden, hetzij gebroken, dan wel enkelzijdig geretoucheerd.

Fig. L.5.32 – Mogelijke trapezoïden, gebroken.
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detailleerd onderzoek van een vindplaats, bijvoorbeeld om 
op basis van ‘persoonlijke stijlen’ een anderszins homogene 
verspreiding te kunnen differentiëren. Aangezien voor een 
afvallaag zo’n onderzoek niet als zinvol wordt gezien zijn de 
genoemde factoren (niet van primair belang voor de functie 
van het werktuig) voor dit assemblage niet meegenomen. 
Hier wordt alleen gewezen op het relatief veelvuldig voor-
komen van vierhoeken met één of twee concave zijden (zie 
fig. L.5.29).
Concave zijden komen zowel voor aan de proximale als de 
distale zijde van de kling en zowel aan de zijde met de meest 
scherpe als de meest stompe hoek. Daarom lijkt het aan-
brengen van een concave zijde niet primair een functie van 
de vervaardigingstechniek, maar een persoonlijke keuze 
van de maker. De verdeling van dergelijke vierhoeken (niet 
afgebeeld) is homogeen; er bestaat geen stratigrafische 
trend van toe- of afname ten opzichte van rechte zijden.

Ten slotte bestaat er nog een aantal artefacten die mogelijk 
bij de vierhoeken horen, maar die moeten worden inge-
deeld bij de afgeknotte klingen omdat slechts één geretou-
cheerde zijde aanwezig is. Van vier exemplaren is duidelijk 
dat de overliggende zijde nooit is geretoucheerd, maar de 
artefacten zouden op grond van hun vorm als trapezoïde 

gebruikt kunnen zijn (fig. L.5.30). In de meeste gevallen 
echter bestaat de ongeretoucheerde zijde uit een breuk, 
waarbij de ontbrekende overliggende zijde geretoucheerd 
had kunnen zijn. Ook hier kan een deel zonder meer in de 
huidige vorm als vierhoek gediend hebben (fig. L.5.31) 
maar de meerderheid van de onderhavige exemplaren is dui-
delijk afgebroken van een oorspronkelijk groter artefact (fig. 
L.5.32).
Van de artefacten in fig. L.5.30 is nr. 6319 gevonden in laag 
C, nr. 6488 in laag B en de beide andere exemplaren moe-
ten mogelijk worden opgeteld bij de trapezoïden van laag 
A.
Naast de mogelijke vierhoeken van fig. L.5.31 bevinden 
zich binnen de vondsten nog zeven klingfragmenten met 
afknotting die een trapezoïdale vorm hebben. Eén daarvan 
zou bij de zeer smalle trapezoïden kunnen horen (de lengte 
bedraagt meer dan 21⁄2 maal de breedte), gevonden in laag 
A. De overige exemplaren zijn gelijkelijk verdeeld over la-
gen A en B.
Er zijn 18 gebroken artefacten met afknotting gevonden, 
waarvan fig. L.5.32 een selectie toont. Indien deze de res-
ten zijn van vierhoeken dan zou het aantal in laag C drie 
meer bedragen, terwijl de aantallen in lagen B en A met res-
pectievelijk elf en vier zouden worden verhoogd.

6052 6259
6297

643367496537

6905

6733
6529

704068666465

Laag C

Laag D-E

Laag B

Laag A

Fig. L.5.33 – Selectie uit de transversale pijlsneden.
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Transversale pijlsneden
Dit type (ook wel ‘hoge vierhoeken’ genoemd) is met 25 
exemplaren verhoudingsgewijs ruim vertegenwoordigd, 
waarbij ze in alle stratigrafische eenheden zijn teruggevon-
den. In fig. L.5.33 is een selectie van deze pijlsneden afge-
beeld, gescheiden naar laag (van de bovenste drie artefac-
ten hoort nr. 6052 bij laag E, en nrs. 6259 en 6297 bij laag 
D).
In deze figuur valt op dat de geretoucheerde zijden van de 
jongere artefacten meer concaaf zijn dan de oudere. Om 
deze trend te visualiseren is van ieder artefact aan beide zij-
den de mate van uitholling bepaald, door de diepte van de 
uitholling te delen door de lengte van de zijde35 (vermenig-
vuldigd met 100%). In fig. L.5.34 zijn de resultaten uitge-
zet in een histogram waarin een duidelijke tweetoppigheid 
te zien is.
De eerste top, rond 0%, geeft het aantal min of meer rechte 
zijden aan, terwijl de tweede top aangeeft dat van de con-
cave zijden een krommingsratio van ongeveer 10% relatief 
vaak voorkomt. Om de artefacten uit de verschillende stra-
tigrafische eenheden met elkaar te kunnen vergelijken is de 
verdeling der zijdekrommingen vereenvoudigd. Daartoe 
zijn drie klassen onderscheiden36:
– nagenoeg recht (0–5%);
– relatief geringe kromming (5–10%);
– relatief sterke kromming (>10%).

In fig. L.5.35 wordt de verdeling getoond van de drie ge-
noemde klassen per stratigrafische laag. De trend van 
steeds sterker concave zijden in de hogerliggende eenheden 
komt hier zeer duidelijk naar voren, ook al zijn de aantallen 

in de hogere lagen gering. Vergelijking met het gevondene 
ten aanzien van de trapezoïden maakt duidelijk dat dit niet 
een algemene trend is voor alle vierhoeken, maar dat deze 
specifiek bij de transversalen tot uitdrukking komt.
Een andere trend in fig. L.5.33 is de toenemende hoogte 
van de transversalen in de hogere lagen; in laag A bedraagt 
de gemiddelde hoogte 14 millimeter, om in lagen B en C 
toe te nemen tot 16 en 21 millimeter. De enige complete 
exemplaren in lagen D en E meten respectievelijk 24 en 21 
millimeter.
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Fig. L.5.34 – Aantal artefactzijden per uithollingsratio. 
Van ieder artefact zijn beide zijden in de figuur opgenomen.

35 In plaats van een uitholling/lengte-ratio had de mate van kromming 
ook aangeduid kunnen worden met behulp van de straal van de cirkel 
langs de concave zijde. Deze straal is echter te berekenen als een direc-
te functie van de genoemde variabelen (zie onder) zodat dezelfde ver-
deling ontstaat, zij het met een sinusoïde schaalfactor. Hier is de voor-
keur gegeven aan de eenvoudige ratio, omdat deze het dichtst bij de 
originele metingen staat en daardoor makkelijker in relevante klassen 
in te delen is met inachtname van de meetresolutie. Indien men echter 
voor vergelijkbaar onderzoek de cirkelstraal wil gebruiken kan men die 

berekenen met behulp van de volgende functie:
 r = (0,25a2 + b2) / 2b
waarbij:
 a = lengte van de zijde;

b = uitholling van de concave zijde;
r = straal van de cirkelboog door de concave zijde.

36 Waarschijnlijk zijn er betere scheidingspercentages van de krommings-
waarden te vinden dan de hier genoemde, maar het aantal artefacten 
is te gering om op statistische wijze tot betere klassen te komen.
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Fig. L.5.35 – Verdeling van de krommingen naar stratigrafi-
sche positie.
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Fig. L.5.36 – Hoogtes van de transversalen, en de verdelingen 
per laag (bij de aantallen zijn de mogelijke transversalen tussen 
haakjes aangegeven).

Om deze trend nader te onderzoeken zijn in fig. L.5.36 de 
hoogtes in een histogram uitgezet. Hierin is een duidelijke 
tweetoppigheid te zien waarvan de scheiding bij ongeveer 
15 millimeter ligt. De stratigrafische verdeling van de groe-
pen met hoogtes kleiner en groter dan die grenswaarde 



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

648

HET VUURSTEEN VAN P14 – WERKPUT 1989-17 BIJLAGE L

649

toont een sterke toename van het aantal hoge transversalen 
met het klimmen in de stratigrafie.
Een laatste trend is de verandering van basisvorm voor de 
pijlsneden; in eenheid A is 80% gemaakt van klingen 
(waarvan ten minste één, nr. 6465, met behulp van de 
pseudoburijntechniek), in eenheid B is dit nog maar 56%, 
terwijl in eenheden C–E alle artefacten uit afslagen zijn ge-
vormd.
De drie genoemde trends zijn waarschijnlijk onderling ge-
relateerd; door de toename van het gebruik van afslagen als 
basisvorm voor de transversalen, die over het algemeen 
breder zijn dan klingen, neemt ook de hoogte van de vier-
hoeken toe. Omdat hierdoor de totale omvang van de vier-
hoeken, bij constante breedte, ook zou toenemen, worden 
de pijlsneden zwaarder. Eén van de opties om dit mogelijk 
negatieve effect tegen te gaan is de uitholling van de zijden; 
hierdoor blijven de globale afmetingen gelijk maar wordt 
het gewicht verminderd.
Evenals bij de trapezoïden zal er een aantal gebroken exem-
plaren bestaan, maar hiervan is het vaak onduidelijk of het 
om trapezoïde of transversale vierhoeken gaat; omdat het 
immers gebroken exemplaren betreft kan de verhouding 
tussen hoogte en breedte (meestal) niet worden bepaald. 
Op grond van hun vorm echter lijken de drie artefacten van 
fig. L.5.37 eerder bij de transversalen te horen dan bij de 
trapezoïden, waarbij nrs. 6420 en 6741 mogelijk als enkel-
zijdig geretoucheerde vierhoeken kunnen hebben volstaan.

ken of een breukvlak intentioneel (vormend) is of later ont-
staan (bijvoorbeeld als beschadiging door gebruik).
In het onderzochte vondstmateriaal bevinden zich elf pseu-
doburijnen (zie fig. L.5.39). Opvallend zijn nrs. 6724 en 
6951, waarbij de bedoelde breuk is mislukt, en nr. 6897 die 
is omgevormd tot een schrabber. Gezien de observaties in de 
voorgaande paragrafen dat klingen mettertijd plaatsmaken 
voor afslagen, en de pseudoburijntechniek alleen op klin-
gen wordt toegepast, wekt het geen verbazing dat de pseudo-
burijnen laag in de stratigrafie zitten; acht exemplaren zijn 
gevonden in laag A en twee in laag B. Eén exemplaar komt 
eveneens uit het zandpakket, maar de stratigrafische posi-
tie daarbinnen is onbekend.

6741
6420 6425

Fig. L.5.37 – Mogelijke transversalen.

Nrs. 6420 en 6425 zijn aangetroffen in laag C terwijl nr. 
6741 in laag B te voorschijn is gekomen. Ook voor deze mo-
gelijke vierhoeken geldt dat zij, vanwege het ontbreken van 
de tweede geretoucheerde zijde, in principe bij de afgeknot-
te klingen moeten worden ingedeeld.

L.5.4 Pseudoburijnen

Hoewel zij functioneel niet bij de pijlbewapeningen horen 
worden de pseudoburijnen (ook wel pseudostekers of mi-
croburijnen genoemd) toch in dit hoofdstuk behandeld. 
Het voorkomen ervan hangt nauw samen met de vervaardi-
ging van pijlbewapeningen, waarbij het een afvalproduct 
vormt na de breuk van de kling37. Hierbij wordt op één of 
twee plaatsen op de kling een diepe inkeping gemaakt 
waarna de uiteinden van de kling gemakkelijker en gericht 
kunnen worden afgebroken (fig. L.5.38).

De herkenning van de pseudoburijntechniek op werktuigen 
wordt bemoeilijkt als het breukvlak op het werktuig verder 
wordt geretoucheerd. Verder is het soms moeilijk uit te ma-

37 Voor zover bekend wordt de techniek alleen toegepast bij pijlbewape-
ningen, hoewel ook stekers of boren op dezelfde wijze zouden kunnen 
worden gemaakt.

Fig. L.5.38 – Pseudoburijntechniek.

6573
6724

6897 6951

6875

6956

Fig. L.5.39 – Selectie uit de pseudoburijnen.

Om de vergelijking tussen techniek en stratigrafie nader uit 
te werken zijn de pijlbewapeningen nagelopen op de ge-
bruikte vormingstechniek. In fig. L.5.40 is voor elke laag 
de verhouding aangegeven tussen de aantallen exemplaren 
waarvoor met zekerheid of grote waarschijnlijkheid de 
pseudoburijntechniek is toegepast, waarvoor de techniek 
mogelijk is toegepast, of waarvan het zeker of aannemelijk 
is dat deze niet is gebruikt. Om deze grafiek inzicht te laten 
geven in het relatieve belang van de techniek in de totale 
productie van pijlbewapeningen zijn hierin alle pijlspitsen 
en -sneden opgenomen, ook diegene die zijn gemaakt van 
een afslag (het aandeel klingen is eveneens in de grafiek 
aangegeven).
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L.5.5 Conclusies ten aanzien van de 
pijlbewapeningen

Met 160 artefacten (inclusief de mogelijke exemplaren) 
vormen de pijlbewapeningen een relatief grote categorie 
binnen de werktuigen; van het totaal aan geretoucheerde 
werktuigen laat zich bijna twaalf procent als pijlspits of 
-snede determineren. Bij de verhoudingen per laag (zie fig. 
L.5.41) blijkt het percentage in laag B hoger dan in laag A, 
om vervolgens weer af te nemen in de hogere lagen38.

een zwaartepunt in de stratigrafische positie aan te geven. 
In laag A worden de ‘mogelijke spitsen met oppervlakte-
retouche’ aangetroffen.39 Van de twee zekere typen bevinden 
de exemplaren van het lange en slanke type zich voorname-
lijk in laag B, en de gedrongener varianten in laag C. In la-
gen D en E zijn geen spitsen met oppervlakteretouche ge-
vonden. Gezien de relatieve toename van deze groep ten 
opzichte van de overige spitsen, en ook ten opzichte van de 
pijlsneden, wordt aangenomen dat dit ontbreken het gevolg 
is van de kleine aantallen; in de assemblages waarvan de 
vondsten van lagen D en E deel uitmaken zouden zeker 
spitsen met oppervlakteretouche worden verwacht.

Ook van de microlithische spitsen zijn drie verschillende 
typen teruggevonden. De verdeling van de B-, D- en drie-
hoekige spitsen toont geen successie als bij de spitsen met 
oppervlakteretouche; alle drie zijn het sterkst vertegenwoor-
digd in de onderste lagen. De D-spitsen nemen het snelst in 
aantal af; laag A bevat zes exemplaren en lagen B en C elk 
nog slechts één. De B-spitsen zijn, na zeven exemplaren in 
laag A, met een aantal van acht in laag B nog steeds ‘ruim’ 
vertegenwoordigd; ook hier is met nog slechts één exem-
plaar in laag C een duidelijke afname waarneembaar. Van 
de driehoekige spitsen is de stratigrafische verdeling minder 
duidelijk, vanwege het lage aantal van maar vier vondsten. 
Een onderverdeling van dit type in een gelijkbenige en een 
ongelijkbenige variant blijkt (bij dit lage aantal) geen ver-
schuivingen binnen de stratigrafie op te leveren.
Net als bij de spitsen met oppervlakteretouche zijn er geen 
exemplaren gevonden in de hoogste lagen. Vanwege de af-
name van de microlithische spitsen in lagen B en C wordt 
verwacht dat de assemblages waarvan de vondsten in lagen 
D en E deel uitmaken ook nauwelijks of geen microlithi-
sche spitsen bevatten.

Vierhoekige pijlsneden
De eerste scheiding die kan worden aangebracht binnen de 
vierhoeken is die in trapezoïdale en transversale pijlsneden. 
In paragraaf L.5.3 is al gewezen op de relatieve toename 
van de transversalen binnen de stratigrafie; ook als alle mo-
gelijke vierhoeken in de verdeling worden betrokken blijft 
dit beeld bestaan (fig. L.5.43).

negnilk
egatnecre

P A

B

C

D

E

waarschijnlijk
of zeker

niet, of on-
waarschijnlijk

mogelijk

33%

0%

86%

83%

56%

1

3

23

54

35

Fig. L.5.40 – Gebruik van de pseudoburijntechniek bij de 
fabricage van pijlbewapeningen.
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Fig. L.5.41 – Percentage pijlspitsen en -sneden.

Omdat deze groep zich goed laat scheiden in aparte typen 
zijn van veel van de afzonderlijke typen de totale aantallen 
zo klein dat interpretaties van verticale verdelingen worden 
bemoeilijkt; in veel gevallen kan alleen worden gewezen op 
(mogelijke) trends.

Spitsen
De spitsen laten zich in twee groepen scheiden; spitsen met 
oppervlakteretouche en microlithische spitsen. Deze schei-
ding komt in grote lijnen overeen met de gebruikte basis-
vormen; de spitsen met oppervlakteretouche zijn voorna-
melijk vervaardigd uit afslagen, terwijl bij de microlithische 
spitsen klingen de meerderheid van de basisvormen uitma-
ken. De verhouding tussen deze twee groepen (fig. L.5.42) 
toont een relatieve afname van het aandeel microlithische 
spitsen, hetgeen overeenkomt met de algemene afname van 
het gebruik van klingen (zie hoofdstuk L.4).

De spitsen met oppervlakteretouche laten zich onderverde-
len in drie typen, waarvan het bij elk type mogelijk is om 
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microlithisch

oppervlakte-
retouche

n=0

n=0

n=17

n=14

n=7

Fig. L.5.42 – Verhouding tussen spitsen met oppervlakteretou-
che en microlithische spitsen.

38 Ook als de werktuigen met slechts gebruiksretouche in de referentiever-
zameling worden betrokken blijft hetzelfde beeld zichtbaar, zij het met 
iets lagere percentages in alle lagen.

39 Dit slanke type is het enige dat mogelijk van klingen zou kunnen wor-
den vervaardigd, beide gevonden exemplaren kennen echter een (kling-
vormige) afslag als basisvorm.
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Aangezien de trapezoïdale vierhoeken al in laag C duidelijk 
in absoluut aantal (en ook in verhouding) teruglopen, en 
deze categorie met 88 exemplaren zeker niet klein te noe-
men is, kan worden aangenomen dat het ontbreken ervan 
in lagen D en E in overeenstemming is met de werkelijk-
heid, ongeacht het geringe aantal vondsten in die lagen.

met een rechte of met een stompe hoek; ook deze zijn nau-
welijks in laag A teruggevonden maar maken in lagen B en 
C een toenemend aandeel uit van het spectrum.

Dit werpt de vraag op of de scheiding van vierhoeken in 
subtypen (niet alleen op basis van de zijdehoeken binnen 
de groep van trapezoïden in dit rapport, maar ook het 
gangbare onderscheid van rechthoekige en romboïde tra-
pezoïden) wel typologisch relevant is. Mogelijk betreft het 
in alle gevallen slechts willekeurige variaties op een ‘stan-
daardvorm’, welke bestaat uit een vierhoek met een breedte 
ongeveer 11⁄2 maal zo groot als de hoogte, met zijden die een 
hoek tussen 65 en 85 graden met de snede maken, waarbij 
de hoeken neigen naar symmetrie (zie fig. L.5.20). Of de 
relatieve toename in afwijkingen van de ‘standaardvorm’ 
eigen is aan de onderhavige assemblages of een mogelijk al-
gemeen verschijnsel is voor de betreffende periode kan pas 
worden vastgesteld als meer (grote) assemblages op metri-
sche kenmerken worden onderzocht.

Net als bij de trapezoïden wordt bij de transversale vierhoek 
in de hogere lagen in toenemende mate afgeweken van een 
‘standaardvorm’. Deze afwijkingen uiten zich in de eerste 
plaats in het toenemend gebruik van afslagen in plaats van 
klingfragmenten als basisvorm van de pijlbewapeningen, 
met daaraan deels gerelateerd toenemende hoogtes van de 
artefacten en sterkere uitholling van de zijden. Indien per 
laag deze factoren samen worden genomen wordt een trend 
zichtbaar als in fig. L.5.45.

Fig. L.5.43 – Verhouding tussen transversale en trapezoïdale 
pijlsneden (exclusief de zeer smalle vierhoeken). De ‘mogelijke’ 
exemplaren zijn met lichte tinten aangegeven.
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Fig. L.5.44 – Verdeling van de typen trapezoïde vierhoeken per 
laag. De gegeven percentages zijn ten opzichte van het totaal 
van de betreffende laag, inclusief de mogelijke vierhoeken.

De onderverdelingen binnen de groep van trapezoïdale vier-
hoeken heeft als negatief effect dat de aantallen per subtype 
zo klein worden dat zowel stratigrafische verdelingen als 
verhoudingen binnen een laag moeilijker herkenbaar zijn. 
Toch zijn er in fig. L.5.44 enkele patronen zichtbaar.
De eerste grafiek in de figuur geeft het aandeel ‘normale’ 
(dat wil zeggen meest voorkomende) trapezoïden weer. Deze 
worden met name gevonden in lagen A en B. De verdeling 
van trapezoïden met één hoek scherper dan 65 graden toont 
al een relatieve toename in laag C, terwijl de weinige exem-
plaren met een scherpe hoek aan beide zijden hoofdzakelijk 
in de hogere eenheden van het zandpakket gevonden zijn. 
Vergelijkbaar hiermee zijn de verdelingen van trapezoïden 
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Fig. L.5.45 – Morfologie van transversale vierhoeken. Van 
elke laag zijn de percentages van de drie in de tekst genoemde 
morfologische elementen samengenomen en gemiddeld.

Als ‘regelmatig’ zijn beschouwd: het gebruik van klingen (in 
plaats van afslagen), relatief geringe artefacthoogtes (≤ 15 
mm) en geringe uithollingen (≤ 5%). Zoals ook de afzon-
derlijke verdelingen van de genoemde factoren duidelijke 
trends toonden is vanzelfsprekend in de samengestelde ver-
deling eveneens een duidelijk verloop zichtbaar. Deze is 
echter, omdat de genoemde factoren niet altijd op één arte-
fact eenzelfde waarde hebben, geleidelijker dan in elk van 
de afzonderlijke grafieken.

Het algemene patroon binnen de pijlbewapeningen is dat 
vooral in laag A typen voorkomen die direct voortkomen 
uit de Mesolithische traditie. Ook in laag B komen deze ty-
pen nog veel voor, maar zij vertonen al meer afwijkingen 
van wat wordt gezien als ‘standaardvormen’. Dit uit zich 
met name in de toename van het gebruik van afslagen als 
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basisvorm, hetgeen wordt gereflecteerd in de afname van 
het aantal pseudoburijnen die duidelijk zijn gerelateerd aan 
het gebruik van klingen. Deze trend zet zich door vanaf 
laag C, waarbij de klingen en de daaraan gerelateerde typen 
(microlithische spitsen en trapezoïden) uit het spectrum 
verdwijnen om plaats te maken voor pijlbewapeningen op 
afslag (spitsen met oppervlakteretouche en ‘onregelmatige’ 
transversalen).

L.6 Bijlen en pièces esquillées

In dit hoofdstuk worden de bijlen en beitels beschreven, 
waarbij het onderscheid tussen de beide functioneel ver-
schillende werktuigcategorieën niet altijd duidelijk is; bij de 
geslepen en/of gepolijste artefacten wordt het onderscheid 
gemaakt op grond van de afmetingen van het werktuig, 
waarbij de smalle exemplaren (met een snede meestal smal-
ler dan twee centimeter) tot de beitels worden gerekend en 
de bredere exemplaren tot de bijlen.40 Van deze categorie 
werktuigen zijn alleen (voornamelijke kleine) fragmenten 
teruggevonden zodat een dergelijk onderscheid niet moge-
lijk is. Bij de niet-geslepen varianten (kern- en afslagbijlen, 
waarbij de laatste in het assemblage ontbreken, en pièces 
esquillées) is een dergelijke scheiding niet aan te brengen. 
De interne variatie in vormen is zeer groot, terwijl de afme-
tingen min of meer continu zijn verdeeld. De pièces esquil-
lées lijken ten opzichte van de kernbijlen echter meestal 
kleiner, zodat als men al een onderscheid zou willen maken 
deze eerder bij de beitels gerekend zouden kunnen worden, 
en de kernbijlen eerder tot de eigenlijke bijlen.41

De bovengenoemde typen worden daarom als één werk-
tuigcategorie beschouwd, omdat deze werktuigen een min 
of meer vergelijkbare functie hebben; de relatief grove be-
werking van (vooral) hout. De tabel in fig. L.6.1 geeft de 
gevonden aantallen weer.

De kernbijlen en pièces esquillées zijn soms moeilijk te her-
kennen; misschien zijn enkele niet herkende exemplaren 
nog bij de kernen ingedeeld. De genoemde aantallen zijn 
daarom slechts van voorlopige aard; na inspectie van de 
kernen zullen naar verwachting zowel de kernbijlen als de 
pièces esquillées een hoger aantal krijgen.

L.6.1 Gepolijste bijlen

De makkelijkst te herkennen categorie onder de bijlen 
wordt gevormd door de geslepen en eventueel gepolijste ar-
tefacten42. De artefacten kennen een glad maar dof opper-

vlak, waarop vaak de striaties van het slijp- of polijstproces 
zichtbaar zijn. Bij de kleine fragmenten kan uit de richting 
van deze striaties de lengterichting van de bijl worden afge-
leid, hetgeen soms kan helpen om het bijltype vast te kun-
nen stellen.

40 Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijlen, hakken en dissels.
41 Enkele kernbijlen hebben echter zulke kleine afmetingen (ongeveer 21⁄2 

centimeter) dat het maar de vraag is of deze exemplaren daadwerke-
lijk als bijlen zijn gebruikt.

42 Hier wordt onderscheid gemaakt tussen slijpen (het scherpen van de 
snede) en polijsten (het gladden van het oppervlak). Bij het afgebeelde 
exemplaar is het onderscheid redelijk goed te zien; de snede is relatief 
glad geslepen, terwijl het oppervlak van het lichaam van de bijl hoofd-

geslepen bijlen
kernbijlen
pièces esquillées

type

22
9

21

aantal

Fig. L.6.1 – Aantallen bijlen en beitels. Van de geslepen bijlen 
zijn twee exemplaren vervaardigd van ander materiaal dan 
vuursteen.

zakelijk bestaat uit (licht afgegladde) ‘peckmarks’. Bij vuurstenen bij-
len komt het zelden voor dat een exemplaar wel geslepen maar niet ge-
polijst is. Omdat alle artefacten in deze groep in ieder geval een gesle-
pen snede hebben zou de groep het beste als ‘geslepen bijlen’ kunnen 
worden benoemd. Omdat echter meestal slechts fragmenten worden ge-
vonden, en de kans groter is dat de sporen op deze fragmenten van po-
lijsting afkomstig zijn dan van slijping, wordt hier de term ‘gepolijste 
bijl(fragment)en’ aangehouden.

6469

Fig. L.6.2 – Geslepen bijl van kwartsiet.

Tussen de vondsten van werkput 1989-17 bevinden zich 
geen hele of nagenoeg complete exemplaren uit vuursteen 
waarvan de vorm herkenbaar is; de enige aanduidingen ten 
aanzien van de bijlvormen worden gevonden in convexe op-
pervlakken, die duiden op min of meer ovale doorsneden, 
en gefacetteerde zijden, die wijzen op een afgeplatte zijkant 
van de bijl. Eén en ander doet vermoeden dat de vuurste-
nen bijlen qua vorm gelijk aan of vergelijkbaar zijn met de 
kwartsieten bijl in fig. L.6.2 (waarvan waarschijnlijk de hiel 
ontbreekt).
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Er is nog een tweede nagenoeg complete bijl gevonden (ook 
van dit exemplaar ontbreekt waarschijnlijk de hiel), ver-
vaardigd uit biotiet (Aalbersberg 1995, 15), met afmetin-
gen van 79, 59 en 33 millimeter in lengte, breedte en dikte, 
waarbij de afstand tussen snijvlak en ‘dorsaal’ vlak twee 
maal zo groot is als de afstand tussen snijvlak en ‘ventraal’ 
vlak. Dit exemplaar heeft daarmee een nog sterker afgeplat 
ovale doorsnede dan nr. 6469 in fig. L.6.2. Beide exempla-
ren zijn afkomstig uit laag B.
Het is opvallend, maar goed verklaarbaar, dat van de vuur-
stenen bijlen in tegenstelling tot de natuurstenen bijlen 
geen complete exemplaren zijn gevonden; de onbruikbaar 
geraakte vuurstenen bijlen dienen vaak als grondstof voor 
nieuwe artefacten en zullen daarom vaker worden gefrag-
menteerd. Afgedankte natuurstenen werktuigen worden 
vrijwel nooit als grondstof gebruikt, zodat een verbruikte 
bijl in zijn geheel kan worden afgedaan als afval. Aalbers-
berg (1995, 15) beschrijft verder nog een aantal fragmenten 
met slijpsporen als mogelijke bijlfragmenten, maar omdat 
zowel de gesteentesoorten als de sporen overeenkomen met 
die van slijpstenen, die veel talrijker zijn dan bijlen, is het 
waarschijnlijker dat het fragmenten betreft van slijpstenen. 
Zij worden hier buiten beschouwing gelaten.

Gebruikte grondstof
De gepolijste bijlen vormen de enige categorie binnen het 
vuursteen waarvan zeker is dat (het grootste deel van) het 
materiaal geïmporteerd is. Slechts twee fragmenten met 
polijstsporen (één in laag A en één in laag B) zijn van bruin-
grijze, zeer fijnkorrelige en transparante vuursteen die niet 
te onderscheiden is van lokaal morene-materiaal. De 
grondstofkenmerken van de overige vuursteensoorten lo-
pen zeer uiteen, met als enige overeenkomst dat het steeds 
opake, matig grofkorrelige vuursteen betreft. De met vijf 
fragmenten grootste herkenbare groep wordt gevormd door 
oranjebruine vuursteen met blauwgrijze minuscule insluit-
sels, waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van Lous-
berg43. Van de overige soorten zijn de herkomstgebieden 
vooralsnog onbekend, het materiaal dient nog nader te wor-
den bekeken en vergeleken.
Vervolgens is bij een deel van de overige vondsten gekeken 
of zich hiertussen artefacten bevinden van die grondstoffen 
waaruit de bijlen zijn vervaardigd. Dit was bij slechts twee 
artefacten het geval44 (van de meer dan 1000 bekeken arte-
facten); beide uit de bovengenoemde oranjebruine vuur-
steen, beide uit laag C en beide geretoucheerd. Eén daar-
van betreft een transversale pijlsnede (nr. 6385, afgebeeld 
in fig. L.5.26), de ander is een burijnafslag45. Verdere ana-
lyse van de steensoorten zal waarschijnlijk nog wel enkele 
artefacten opleveren die van importmateriaal zijn vervaar-
digd.

De voorlopige aantallen geven een trend van toename bin-
nen de lagen in het samengestelde zandpakket weer; in laag 
A zijn vier fragmenten van gepolijste bijlen gevonden, in 
laag B negen (waaronder de twee natuurstenen bijlen) als 
ook in laag C (waarbij dit getal, vanwege de kleinere 
vondstverzameling, een relatief hoger aandeel binnen het 
assemblage weerspiegelt). Laag D heeft er ten slotte nog 
één opgeleverd; hoewel de vondstaantallen gering zijn is dit 
minder dan zou worden verwacht. Mogelijk betekent dit 
een daadwerkelijke afname van het aantal gepolijste bijlen, 
maar een dergelijke conclusie heeft gezien het kleine assem-
blage weinig zeggingskracht.

L.6.2 Kernbijlen

Omdat kernbijlen vaak moeilijk zijn te herkennen is het 
meest duidelijke exemplaar, nr. 6956 in fig. L.6.3, als refe-
rentieartefact gebruikt. Dit betreft een volledig gepatineerd 
artefact uit laag A, dat waarschijnlijk te dateren is als mid-
denmesolithisch. 

Fig. L.6.3 – Volledig gepatineerde kernbijl.

43 De determinatie van het herkomstgebied is gedaan door een mij bij 
naam onbekende passant; het is daarom helaas niet mogelijk een per-
soonlijke verwijzing te geven.

44 Er zijn veel meer stukken gevonden die van opake, vrij grofkorrelige 
vuursteen zijn vervaardigd, maar geen van die exemplaren is wat be-
treft de materiaalkenmerken direct vergelijkbaar met de artefacten met 
polijstsporen. Omdat alleen van de gepolijste werktuigen is aangeno-

men dat de kans groot is dat zij geïmporteerd zijn, en binnen de mo-
renevuursteen ook opake grofkorrelige vuursteen wordt gevonden, zijn 
de soorten waarop geen polijstsporen aangetroffen zijn voorlopig buiten 
beschouwing gelaten.

45 Dit geeft aan dat gebruik van burijnen en geslepen bijlen in hetzelfde 
assemblage kunnen voorkomen.

Kenmerkende elementen aan dit werktuig zijn de bifaciale 
bewerking, het gebruik van de tranchettechniek (het ver-
vaardigen van een scherpe snede door middel van een af-
slag in dwarsrichting), de taillering van de zijden (met 
name de retouche aan de rechterzijde van het ‘ventrale’ 
vlak) en de bewerking (retouche en kleine versplintering) 
aan de korte zijde tegenover de snede. Bij de neolithische 
bijlen zijn zelden alle genoemde kenmerken op één en het-
zelfde artefact aanwezig; het is met name dit feit, naast de 
algemeen onregelmatige vorm van de neolithische bijlen, 
waardoor herkenning wordt bemoeilijkt.

Van de kernbijlen in fig. L.6.4 lijkt nr. 6795 (uit laag A) nog 
het meest op het referentie-exemplaar. De enige afwijkin-
gen worden gevonden in de bij benadering ronde omtrek 
die oriëntatie van het artefact bemoeilijkt (de retouche op 

6956
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het ‘ventrale’ vlak is als snede geïnterpreteerd) en het ont-
breken van de tranchettechniek46. Ook nr. 6748 heeft geen 
tranchetsnede; bij dit exemplaar is de snede echter duidelij-
ker door middel van retouche gevormd. Deze retouche is 
vrij vlak en de rand vertoont lichte afsplintering. Verder is 
op dit artefact intensieve taillering aan de zijden herken-
baar, waarmee de bijl een relatief slanke vorm heeft gekre-
gen.
Nr. 6555 ten slotte is een voorbeeld waarbij op de snede zo-
wel hoge retouche (‘dorsaal’) en tranchetafslagen (‘ven-
traal’) zijn toegepast. De zijden en daarmee het grootste 
deel van het oppervlak van dit werktuig zijn onbewerkt; dit 
exemplaar toont dat de term ‘kernbijl’ zeer losjes is ge-
bruikt, aangezien het hier een slechts licht gemodificeerde 
ruwe brok betreft47.

Van de vondsten van werkput 1989-17 zijn negen artefacten 
als kernbijl beschouwd. Laag A bevat vier exemplaren, la-
gen B en C elk twee. De laatste is gevonden in laag E. Het 
voorkomen van het gebruik van de tranchettechniek toont 
geen stratigrafische trend in deze (kleine) verzameling; bij 
de bijlen komen deze weliswaar alleen voor op exemplaren 
uit lagen A en B, maar in laag C is een tranchetafslag zelf 
teruggevonden, wat duidt op de continuering van de tech-
niek.

L.6.3 Pièces esquillées

De werktuigen van het type ‘pièce esquillée’ (ook wel ‘wig’ 
of ‘versplinterd stuk’ genoemd48) zijn nog moeilijker te her-
kennen dan de kernbijlen. De functie van deze werktuigen 
is niet echt duidelijk; vanwege de versplintering aan de 
‘sneden’ kan echter worden aangenomen dat zij voor rela-
tief grove bewerking van vrij weerbarstig materiaal (hout?) 
zijn ingezet. Vanwege de meestal geringere afmetingen ten 
opzichte van de kernbijlen zal het bij dit type eerder om bei-
tels gaan dan om echte bijlen.
In fig. L.6.5 is een voorbeeld gegeven van een pièce esquil-
lée uit het vondstmateriaal van werkput 1989-17. Er bestaat 
geen eenduidige definitie van dit type; eigenlijk is alleen 
het voorkomen van versplintering een vrij algemeen ver-
schijnsel op de betreffende artefacten, hoewel bij sommige 
stukken in plaats van splinters eerder zou kunnen worden 
gesproken van onregelmatige retouche. Exemplaren zijn 
het best herkenbaar als zowel ‘proximaal’ als ‘distaal’, en 
zowel ‘dorsaal’ als ‘ventraal’ sporen van versplintering wor-
den aangetroffen. Een aantal artefacten is echter tot deze 
categorie gerekend als versplintering op slechts één zijde is 
gevonden. In vergelijking tot de kernbijlen zijn de pièces 
esquillées vrij klein (hoewel de grootteverdelingen van bei-
de werktuigtypen overlappen) en de niet al te grillig ge-

Fig. L.6.4 – Selectie uit de kernbijlen. Om de aard en 
intensiteit van de bewerking te verduidelijken zijn 
alleen de afslagnegatieven en natuurlijke oppervlakken 
ingeveerd, en de amorfe breukvlakken niet.

46 Twee kleine afslagen aan de hoeken van de snede op het ‘dorsale’ vlak 
zouden kunnen worden gezien als aanzet tot tranchetafslagen, maar 
vanwege de geringe afmetingen daarvan, en de onduidelijkheid of de 
genoemde zijde inderdaad de snede vormt, is aangenomen dat deze bijl 
geen tranchetsnede heeft.

47 Dit vormt een aanwijzing dat wellicht geen onderscheid gemaakt kan 
worden (in deze periode) tussen kern- en afslagbijlen; voor de ver-
vaardiging van een bijl kan iedere basisvorm worden gebruikt, voor-

6795

6748

6555

opgesteld dat deze aan bepaalde eisen ten aanzien van vorm en om-
vang voldoet. Met name omdat grote afslagen niet veelvuldig voorko-
men worden meer ruwe en amorfe brokken gebruikt. Ter verdere vor-
ming van het artefact kunnen dan rondom enkele afslagen worden 
verwijderd, waardoor de verspreiding van afslagnegatieven het arte-
fact een ‘kernachtig’ uiterlijk geeft.

48 Naar de in de Duitse vakliteratuur gehanteerde benaming ‘ausgesplit-
tertes Stück’, of Engels: ‘splintered piece’.
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vormde exemplaren kennen een bij benadering rechthoe-
kige omtrek. Bewerking van de zijden (door middel van 
retouche) komt voor, evenals gebruikssporen aldaar. Waar-
schijnlijk heeft dit te maken met schachting van het werk-
tuig. Zeker bij de min of meer vierkante of grillig gevormde 
exemplaren kan dit leiden tot twijfel ten aanzien van de ori-
entering van het artefact; het is dan niet meer altijd duide-
lijk welke zijde de ‘snede’ en welke de zijkant vormt.
Omdat pièces esquillées kleiner zijn dan de bijlen komt het 
vaker voor dat exemplaren uit afslagen kunnen worden ge-
maakt, maar meestal bestaan zij uit (licht gemodificeerde) 
amorfe brokken. In totaal zijn er 21 herkend, waarvan lagen 
A en B er elk zes bevatten, laag C zeven en twee in laag D.

L.6.4 Conclusies ten aanzien van bijlen en beitels

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat herkenning van bij-
len en beitels vaak lastig is; door de relatief grove ‘retou-
che’-afslagen (vergeleken met de regelmatig gevormde re-
touche op de artefacten van de meeste andere werktuigca-
tegorieën) ontstaat vaak het uiterlijk van een kern. Dit leidt 
tot de verwachting dat, wanneer de kernen aan een nadere 
analyse zullen worden onderworpen, het aantal bijlen en 
beitels nog zal worden verhoogd. De aantallen in fig. L.6.6 
dienen dan ook te worden gezien als van slechts voorlopige 
aard.

L.7 Boren en burijnen

De boren en burijnen vormen relatief kleine categorieën 
binnen de werktuigen. Zij worden geassocieerd met de be-
werking van harde organische stoffen (hout, bot, gewei), 
waarbij boren worden aangewend bij het maken van kleine 
putjes of gaten, terwijl burijnen worden geïnterpreteerd als 
steekwerktuigen voor het maken van groeven. Omdat de 
globale vorm van de punten van deze werktuigen onderling 
gelijkenissen vertoont kan het echter zijn dat enkele artefac-
ten uit de ene categorie zijn ingezet voor de functie die aan 
de andere categorie is toegeschreven. De tabel in fig. L.7.1 
geeft de aantallen gevonden exemplaren voor de beide 
werktuigcategorieën.

Fig. L.6.5 – Pièce esquillée.
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pièce esquillée

n=3

n=1

n=14

n=17

n=19 kernbijl

gepolijste bijl

Fig. L.6.6 – Verhoudingen van beilen en beitels per laag. Inclu-
sief artefacten van geïmporteerde vuursteen zonder polijstspo-
ren, twee geslepen bijlen van natuursteen, en een tranchetafslag.

Hoewel op grond van de (te) lage aantallen nog geen een-
duidige conclusies ten aanzien van de stratigrafische verde-
ling van de verhoudingen zijn te geven, lijkt in de onderste 
lagen een lichte verschuiving plaats te vinden van kernbij-
len naar geslepen en gepolijste artefacten. Nog minder dui-
delijk is een mogelijke toename van pièces esquillées ten 
opzichte van kernbijlen.

boren
burijnen

categorie

56
7

aantal

Fig. L.7.1 – Aantallen boren en burijnen.

Zowel de boren als de burijnen kunnen worden onderver-
deeld in subtypen; deze zullen in de volgende paragrafen 
worden beschreven.

L.7.1 Boren

De meeste boren zijn vervaardigd door aan beide zijden van 
een puntig gedeelte van een artefact retouche aan te bren-
gen, vaak aan de ene zijde dorsaal en aan de andere zijde 
ventraal, zodat niet alleen de punt versmald wordt maar 
ook een min of meer ronde of trapezoïdale doorsnede van 
de punt ontstaat. Bij (intensief) gebruik van de boor treedt 
zeer karakteristieke slijtage op, waarbij de punt wordt afge-
rond en slijtagesporen (afvlakking van de ‘uitstekende’ de-
len, zoals de ribben van de retouche) rondom de punt ont-
staan. Omdat slijtagesporen op boren vaak sterk zijn ont-
wikkeld kan dit een hulpmiddel zijn bij de toewijzing van 
een werktuig aan een categorie, als op grond van alleen de 
retouche twijfel zou ontstaan (zie bijvoorbeeld D-spitsen in 
hoofdstuk L.5).
Op grond van de vorm van de punt van de boor kunnen 
vier verschillende typen worden onderscheiden. Van ieder 
van de typen, die hieronder zullen worden beschreven, is er 
één afgebeeld in fig. L.7.2.

‘Gewone’ boren.
De grootste groep van de boren heeft een min of meer taps 
toelopend geretoucheerd einde van ongeveer vijf tot tien 
millimeter lengte (zie nr. 6547 in fig. L.7.2). De exacte 
lengte is moeilijk te bepalen, omdat de geretoucheerde zij-
den vaak geleidelijk verbreden tot de gehele breedte van de 
kling of afslag.
De meeste van de onderzochte exemplaren zijn ‘tegenge-
steld’ geretoucheerd, dat wil zeggen dat de ene zijde dor-
sale, en de andere ventrale retouche heeft. Enkele exempla-
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ren zijn aan beide zijden dorsaal geretoucheerd, of slechts 
aan één zijde geretoucheerd waarbij de overliggende zijde 
alleen gebruiksretouche vertoont. Van de 36 ‘gewone’ bo-
ren zijn er 26 van klingen gemaakt, zeven van afslagen en 
drie van amorfe brokken. Er zijn negen exemplaren gevon-
den in laag A, vijftien in laag B en twaalf in laag C.

Priemboren
Boren met een relatief lange en slanke tip worden wel 
priemboren of kortweg priemen genoemd (zie nr. 6560 in 
fig. L.7.2). Een duidelijke definitie van het begrip ‘lange 
tip’ is er niet; hier is voorlopig als grenswaarde een lengte 
van één centimeter genomen, waarbij echter ook hier geldt 
dat de lengte van de eigenlijke boortip moeilijk te meten is 
vanwege de geleidelijke overgang naar de zijde van het arte-
fact.
Net als bij de ‘gewone’ boren bestaat grote variatie in de 
vorming van de tip, waarbij hier één exemplaar is gevonden 
met aan beide zijden zowel dorsale als ventrale retouche. 
De lange ranke tip is het gemakkelijkst aan te brengen als 
de basisvorm al vrij rank is. De meeste priemen worden 
daarom van klingen vervaardigd, slechts één is van een af-
slag gemaakt. Priemen komen relatief weinig voor; lagen A 
en B hebben er ieder slechts twee opgeleverd.

Ruimboren
Boren met een zeer brede tip, of waarbij de tip zich zeer snel 
verbreed, worden ruimboren of kortweg ruimers genoemd 
(zie nr. 6593 in fig. L.7.2). Dat dit type een forser uitge-
voerde variant van de boren is wordt weerspiegeld in de ge-
bruikte basisvormen; klingen worden in het geheel niet ge-
bruikt, zes ruimers zijn op afslagen gemaakt, drie op amor-
fe brokken en één exemplaar op een kern. Dit boortype is 
voornamelijk in laag A gevonden; daarin bevinden zich ze-
ven ruimers, tegenover respectievelijk één en twee exem-
plaren in lagen B en C.

Microboren
Nr. 6841 in fig. L.7.2 representeert een boortype met ex-
treem kleine tip. Dergelijke boren worden microboren ge-
noemd, en zijn vanwege de slechte herkenbaarheid waar-
schijnlijk sterk ondergerepresenteerd in analyses van vuur-
steenassemblages. Zeker als de retouche niet, zoals op het 
afgebeelde exemplaar, alternerend maar enkelzijdig is aan-
gebracht, is herkenning van het type slechts mogelijk als op 

slijtagepatronen wordt gelet. In veel gevallen zullen deze 
boren ten onrechte bij de getande schrabbers (zie hoofd-
stuk L.8) of kerfklingen (zie hoofdstuk L.9) worden inge-
deeld.
In de onderhavige verzameling zijn zes microboren her-
kend; vier op klingen (waarvan één op de lange zijde van 
een kling), één op afslag, één op brok. Drie exemplaren zijn 
in laag A gevonden, één in laag B en twee in laag C.

L.7.2 Burijnen

Burijnen of stekers worden gedefinieerd als werktuigen 
waarvan de functionele zijde bestaat uit een korte snede, 
meestal loodrecht georiënteerd op de richting van het op-
pervlak van het artefact49 (zie fig. L.7.3).
Met in totaal zeven exemplaren vormen burijnen de klein-
ste categorie onder de werktuigen.

De manier waarop de snede kan worden gevormd leidt tot 
onderscheid in verschillende typen, waarvan in het materi-
aal van werkput 1989-17 alleen de typen ‘AA’ en ‘RA’ zijn 
aangetroffen.

AA-burijnen
De typenaam, AA, geeft aan dat dit type is gevormd door 
(ten minste) twee afslagen; zoals nr. 6881 in fig. L.7.3 laat 
zien wordt vanaf de punt naar beide zijden toe een afslag 
verwijderd. Opnieuw aanscherpen van het artefact kan 
eenvoudig geschieden door nieuwe stekerafslagen te verwij-
deren (in tekeningen wordt het aantal zichtbare afslagen 
weergegeven met pijlen). Dat de typering van deze werktui-
gen alleen op basis van afslagen geschiedt betekent niet dat 
de werktuigen niet zouden zijn geretoucheerd; vaak wordt 
de punt voorgevormd door middel van steile retouche en 
ook de zijden zijn vaak geretoucheerd, mogelijk ter bescher-
ming van de hand bij gebruik van het werktuig.
Dit type is met vier exemplaren vertegenwoordigd, waar-
van drie in laag B (inclusief nr. 6841) en één in laag C. Nr. 
6842 in fig. L.7.3 is een vreemde eend in de bijt; de kleine 
stekerafslagen maken het tot een burijn, maar de intensieve 

6547 6560 6593 6841

Fig. L.7.2 – Selectie uit de boren.

49 De enige uitzondering op de oriëntering wordt gevonden op bekstekers, 
die hier niet zijn aangetroffen.
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retouche van de zijden is onkarakteristiek. Het is mogelijk 
dat dit bijvoorbeeld een retouchoir is, waarbij de twee ‘ste-
kerafslagen’ op te top van het artefact beschadigingen zijn 
door gebruik, en niet intentioneel zijn aangebracht. Zonder 
analyse van microscopische gebruikssporen is de functie 
echter niet met zekerheid te bepalen, zodat het exemplaar 
vooralsnog als burijn is beschouwd.

RA-burijnen
In tegenstelling tot het voorgaande type worden de RA-bu-
rijnen gevormd door retouchering aan de ene zijde, en ver-
wijdering van stekerafslagen aan de overliggende zijde (zie 
nr. 7018 in fig. L.7.3). Dit type is met slechts drie stuks in 
het assemblage vertegenwoordigd. Indien de beschrijvin-
gen van twee burijntypen naast elkaar worden gezet rijst de 
vraag of het wel afzonderlijke typen zijn; een AA-burijn 
wordt immers ook veelal, ten minste aan één zijde van de 
punt, voorgevormd door middel van retouche, waarvan la-
ter een stekerafslag is verwijderd. Daardoor zou het kunnen 
worden gezien als een aangescherpte RA-burijn. Als echter 
de stratigrafische verdeling van de burijnen wordt be-
schouwd dan blijken alle RA-burijnen in laag A te zijn ge-
vonden, terwijl de AA-burijnen uit lagen B en C komen. 
Ook al is door de zeer lage aantallen de zeggingskracht ge-
ring, het stratigrafische verschil is opmerkelijk genoeg om 
het onderscheid in typen te handhaven.

Burijn-afslagen
Een enkele maal worden de stekerafslagen tussen het afval 
teruggevonden. In het algemeen zijn deze moeilijk te her-
kennen; eigenlijk alleen als de hoge rand van de (klingvor-
mige) afslag retouche bevat is het duidelijk dat de afslag van 
een werktuig is verwijderd. Zonder de retouche zou het 
even goed om een afslag van een hoekige kernrand kunnen 
gaan. In het assemblage zijn vijf stekerafslagen herkend, 
geen van alle afgeslagen van de gevonden burijnen. Drie 
ervan zijn afkomstig uit laag A (waaronder het in fig. L.7.4 
getekende exemplaar), terwijl lagen B en C er ieder één 
hebben opgeleverd.

L.7.3 Conclusies ten aanzien van boren en burijnen

Opvallend in de verdeling van de boren binnen de strati-
grafie is het ontbreken van deze categorie in lagen D en E. 
Dit is niet geheel terug te voeren op de algemeen lage aan-
tallen artefacten in die lagen; op grond van het percentage 
boren ten opzichte van de overige werktuigen50 zouden er 
in de hoogste lagen nog wel twee of drie verwacht worden. 
Het ontbreken ervan lijkt daarmee te wijzen op het verdwij-
nen van boren uit het gereedschapspectrum.

Fig. L.7.3 – Selectie uit de burijnen.

6919
701868426881

Fig. L.7.4 – Een van de burijnafslagen.

50 Laag C bevat zelfs het hoogste percentage boren (4,4%) van de vonds-
ten uit het samengestelde zandpakket.
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ruimboren
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priemboren
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Fig. L.7.5 – Verdeling van boortypen per laag.

Een ander opvallend punt is de verdeling per laag van de 
subtypen, zoals getoond in fig. L.7.5. Uit deze figuur blijkt 
dat de grootste variatie in typen wordt gevonden in laag A, 
terwijl lagen B en C hoofdzakelijk ‘gewone’ boren bevatten. 
Dit verschijnsel laat zich zonder andere aanwijzingen lastig 
interpreteren; voorlopig wordt als mogelijkheid geopperd 
dat de grote variatie in boortypen in laag A een mate van 
doelgerichte vervaardiging en gebruik van boren weerspie-
gelt. De afname in variatie in lagen B en C kan een vermin-
derd belang van boren aangeven, wat in overeenstemming 
zou zijn met de eerder genoemde verwachting (op grond 
van de totale aantallen) dat in de assemblages van de hoog-
ste lagen boren zullen verdwijnen.

Bij de burijnen is reeds het stratigrafische verschil tussen 
AA- en RA-burijnen opgemerkt. Verder lijken ook de burij-
nen, net als de boren, in lagen D en E verdwenen, waarbij 
al in laag C een teruggang is ingezet (en mogelijk al in laag 
B, als de gevonden stekerafslagen worden vertaald in te ver-
wachten burijnen). Bij de burijnen is het ontbreken in de 
hoogste lagen echter nog lastiger te interpreteren; vanwege 
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de zeer lage aantallen zegt de afwezigheid van dit type in de 
kleine vondstverzamelingen van lagen D en E niet veel.

L.8 Schrabbers en messen

In neolithische vuursteenassemblages vormen schrabbers 
over het algemeen de grootste categorie onder de werktui-
gen, zo ook binnen het hier onderzochte materiaal. Met in 
totaal 768 artefacten maken zij bijna de helft uit van alle 
werktuigen en 66% van de geretoucheerde artefacten. Mes-
sen komen daarentegen minder veelvuldig voor. De beide 
categorieën worden samen in dit hoofdstuk beschreven 
vanwege de morfologische vergelijkbaarheid van enkele ty-
pes hierbinnen. 

geven als een enigszins andere indeling wordt gevolgd. Er 
zouden meer, en mogelijk ook meer relevante, verschillen 
aan het licht kunnen komen als de classificatie in subgroe-
pen zou zijn gebaseerd op metrische kenmerken van de 
schrabbers, zoals breedte en uitstulping dan wel uitholling 
van de schrabberkap (in relatie tot de algemene vorm en 
omvang van het artefact), aangevuld met parameters als 
hoek en lengte van de retouche en dergelijke. Gezien de 

schrabbers
messen

categorie

768
23

aantal

eindschrabber
zijschrabber
schuine schrabber
ronde schrabber
getande schrabber
concave schrabber

type

336
96
19

176
40
19

aantal
met enkele

schrabberkant

28
17
3
4

17
11

aantal met
twee of meer

schrabberkanten

Fig. L.8.1 – Aantallen schrabbers en messen.

Fig. L.8.2 – Schrabbertypen met de gevonden aantallen. 
Exclusief 24 fgebroken schrabbers. Bij de schrabbers met twee of 
meer schrabberkanten kan het gaan om verschillende schrabber-
typen op één artefact. De som, per type, van de aantallen in de 
eerste en de tweede kolom geeft het totale aantal voor dat type 
aan. Vanwege de gecombineerde schrabbers komt het totale 
aantal uit de beide kolommen hoger uit dan het totale aantal 
artefacten.

In de volgende paragrafen worden de onderscheiden types 
binnen de categorieën beschreven.

L.8.1 Schrabbers

De schrabbers kunnen worden onderverdeeld in subgroe-
pen op basis van locatie en omvang van de schrabberkap 
ten opzichte van de vorm van het artefact, en op basis van 
de aard van de retouche. In tegenstelling tot de overige 
werktuigtypen, waarbij het relatief weinig voorkomt dat 
meerdere werktuigfuncties op één artefact worden aange-
troffen, is het bij schrabbers gebruikelijker dat de functio-
nele zijde verschillende schrabbertypen naast elkaar ver-
toont. Het is echter in een aantal gevallen onduidelijk of de 
als verschillende typen geclassificeerde gedeelten niet toch 
één geheel hebben gevormd. Dit geldt met name voor ronde 
schrabbers; 120 van de daaronder geschaarde exemplaren 
(tweederde deel) zouden kunnen worden gezien als samen-
gesteld uit vooral eind- en zijschrabbers, waarvan de gere-
toucheerde zijden een aaneengesloten geheel vormen. Van-
wege de doorgaande geretoucheerde omtrek zijn zij voor-
alsnog bij de ‘zekere’ ronde schrabbers ingedeeld. In dit 
rapport zijn de typen onderscheiden zoals vermeld in fig. 
L.8.2.
Deze indeling van de schrabbers wordt vrij algemeen toe-
gepast bij de beschrijving van vuursteen. De verhoudingen 
tussen deze typen, per laag, zijn afgebeeld in fig. L.8.3. Wat 
deze verhoudingen betekenen voor de schrabbertypen zal 
in de volgende paragrafen worden beschreven, bij de be-
handeling van de afzonderlijke typen.

Bij een korte inspectie achteraf van een selectie van de 
vondsten is het vermoeden ontstaan dat de verschillen bin-
nen het assemblage wellicht beter kunnen worden weerge-

34

37

36

eindschrabbers (48%) zijschrabbers (15%)

B

C

A

156

79

111

7

561

45

schuine schrabbers (3%) ronde schrabbers (23%)

B

C

A

8

5

8

6

9

13

getande schrabbers (7%) concave schrabbers (4%)

B

C

A

14

8

5

1

D

E

7

4

6

0

D

E

0

0

0

2

D

E

4

2

29

Fig. L.8.3 – Verdeling van de schrabbertypen per laag. De bal-
ken geven het percentage weer van het schrabbertype per laag. 
Boven iedere grafiek is het percentage aangegeven van het type 
in het gehele assemblage, dat ter referentie in de grafiek met een 
stippellijn is weergegeven.
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grote interne diversiteit binnen de hierna te behandelen ty-
pen wordt een vervolgonderzoek zinvol geacht. De enige 
differentiatie op grond van metrische kenmerken die in dit 
rapport wordt gemaakt, in afwachting van de resultaten 
van vervolgonderzoek, is op basis van de grootte van de ar-
tefacten. Hiervoor is het gewicht als indicator genomen, dat 
in vier (arbitraire) klassen is ingedeeld; 0-2 gram, 2-5 gram, 
5-10 gram en exemplaren met een gewicht groter dan 10 
gram.

De werktuigen in fig. L.8.5 geven de belangrijkste vormen 
weer binnen de eindschrabbers in het assemblage. In lagen 
A–C zijn de kleine schrabbers (met een gewicht minder 
dan twee gram) in de meerderheid, terwijl in lagen D en E 
de gewichtsklasse tussen twee en vijf gram het hoogste aan-
tal heeft. Waarschijnlijk is dit laatste geheel terug te voeren 
op de in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde relatie 
tussen de verschillen in depositiepatronen en opgravings-
wijze.

A
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< 10 gram

10 gram

n=22

n=10

n=243

n=294

n=187
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< 2 gram

≥

Fig. L.8.4 – Stratigrafische verdeling van de schrabbers, 
gescheiden naar gewichtsklasse.

In de verdeling van de schrabbers naar gewichtsklasse (fig. 
L.8.4) valt op dat de kleinste schrabbers, na een aanvanke-
lijke toename van laag A naar laag B, in de hogere lagen 
minder voorkomen. Voor lagen D en E zou dit terug te voe-
ren zijn op de verschillen in depositie en opgravingswijze 
(zie hoofdstuk L.2) waardoor de grote artefacten overgere-
presenteerd kunnen zijn. Aangezien niet alle schrabber-
typen een gelijke grootteverdeling hebben kunnen hierdoor 
sommige typen een te hoog aandeel hebben in de vondsten 
uit de aquatische sedimenten. Omdat echter al in laag C 
sprake is van een afname van de kleinste schrabbers, is het 
mogelijk dat de gevonden trend ten minste deels op reële 
verschuivingen in het assemblage is gebaseerd.

Eindschrabbers
De grootste subgroep onder de schrabbers wordt gevormd 
door de eindschrabbers. Bij dit type bevindt zich aan het 
korte einde van het artefact (in het Paleo- en Mesolithicum, 
waarvoor de definitie is opgesteld, is dit nagenoeg altijd een 
kling) een schrabberkap. Uit deze definitie volgt dat de 
schrabberkap smaller is dan de globale lengte van het arte-
fact; om deze reden zijn ook (soms grillig gevormde) afsla-
gen met relatief smalle schrabberkappen tot de eindschrab-
bers gerekend. De schrabberkap is nagenoeg altijd convex; 
concave en getande exemplaren zijn als aparte typen be-
schreven (zie onder), terwijl rechte schrabberkappen (met 
name bij klingen) bij de afknottingen worden ingedeeld 
(zie hoofdstuk L.9). Andersom komen bij de afgeknotte 
klingen nooit convexe afknottingen voor; deze worden alle 
onder de eindschrabbers geschaard. Het is onduidelijk in 
hoeverre afgeknotte klingen en eindschrabbers functioneel 
van elkaar verschillen.

51 Met uitzondering wellicht van de zeer lange eindschrabbers (met een 
lengte van bijvoorbeeld meer dan twee maal de breedte), die overigens 
zelden voorkomen. Vanwege de mogelijkheid van schachting van deze 

werktuigen kunnen zij een andere functie hebben gehad dan de kortere 
eindschrabbers en de zijschrabbers.

Fig. L.8.5 – Selectie uit de eindschrabbers.
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Het meest opvallend aan de verhoudingen per laag tussen 
de eindschrabbers en de overige typen (fig. L.8.3) is dat het 
bij benadering een spiegelbeeld toont van de verdeling van 
de zijschrabbers; indien de beide categorieën samen wor-
den genomen blijken zij een vrijwel constant aandeel uit te 
maken van de schrabbers. De reden dat in laag B de eind-
schrabbers sterker gerepresenteerd zijn dan de zijschrab-
bers kan liggen in het feit dat de eerstgenoemde categorie 
meer exemplaren bevat met een gewicht kleiner dan twee 
gram, en dat in het algemeen artefacten van deze gewichts-
categorie in laag B sterker zijn vertegenwoordigd dan in la-
gen A en C (zie hoofdstuk L.2).

Zijschrabbers
Bij zijschrabbers is de schrabberkap gevormd op de lange 
zijde van het artefact. Zijschrabbers op klingen komen zel-
den tot nooit voor; deze worden eerder bij de steilgeretou-
cheerde klingen gerekend (zie hoofdstuk L.9). Evenmin 
komen zijschrabbers voor met zeer vlakke of oppervlaktere-
touche; deze worden ingedeeld bij de messen.
De hier gehanteerde indeling op basis van de locatie van de 
schrabberkop, waarop het onderscheid tussen eind- en zij-
schrabbers berust, is wellicht niet functioneel relevant. 
Misschien zou een andere indeling beter zijn geweest, waar-
bij zou worden gelet op de absolute grootte van de schrab-
berkap (in plaats van de relatieve grootte ten opzichte van 
het gehele artefact) en de mate van bolling daarvan. Het ar-
bitraire onderscheid, gemaakt op basis van de lengte van 
het ‘niet-functionele’ deel van het werktuig, zou van min-
der invloed zijn op de wijze van gebruik van het werktuig.51 
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Een schrabberkap als van nr. 6881 in fig. L.8.6 zou bijvoor-
beeld zonder meer terug te vinden zijn op een artefact met 
een globale vorm als nr. 6728 in fig. L.8.5.

Schuine schrabbers
De categorie van schuine schrabbers vormt een ‘restgroep’ 
van schrabbers die niet bij de eind- of zijschrabbers zijn in 
te delen. Hier bevinden de schrabberkappen zich noch op 
de korte, noch op de lange zijde van het artefact maar er 
tussenin. Dit type komt relatief weinig voor, met name om-
dat schrabbers op min of meer ronde basisvormen eerder 
tot de zij- of eindschrabbers worden gerekend (zie bijvoor-
beeld nr. 6717 in fig. L.8.6). Er komen bij dit type alleen 
convexe schrabberkappen voor (zie fig. L.8.7); bij een recht 
retoucheverloop wordt eerder aan afknottingen gedacht 
(zie hoofdstuk L.9).
Schuine schrabbers (zie fig. L.8.3) zijn alleen teruggevon-
den in lagen A–C. Omdat het om een kleine categorie gaat 
is de kans dat zij zich tussen het geringe aantal schrabbers 
van lagen D en E bevinden al nagenoeg verwaarloosbaar. 
Bovendien betreft het in het algemeen kleine werktuigen, 
die in lagen D en E toch al zijn ondergerepresenteerd.

Ronde schrabbers
Gebruik van de benaming ‘ronde schrabbers’ houdt niet in 
dat de omtrek van een schrabber op een cirkel moet lijken 
maar dat het artefact rondom geretoucheerd is. Het komt 
overigens vrijwel nooit voor dat echt de gehele omtrek tot 
schrabberkap is gemaakt; meestal is er een ongeretou-
cheerd deel (vaak een steile breuk, het slagplatform of een 
rand met natuurlijk oppervlak). In deze studie zijn schrab-
bers waarvan de schrabberkap meer dan 50% van de om-
trek beslaat tot de ronde schrabbers gerekend.
Zoals nr. 6477 in fig. L.8.8 laat zien lijken sommige ronde 
schrabbers op gecombineerde eind- en zijschrabbers. Met 
name als de overgang tussen de eind- en de zijretouche een 
duidelijke knik vertoont is twijfel bij de indeling groot. Nr. 
6726 in de bovenstaande figuur toont dat ‘echte’ ronde 
schrabbers ook een onregelmatig verloop van de omtrek 
kunnen hebben, zodat het criterium van een onregelmatige 
vorm in dit onderzoek niet bepalend is geweest bij toewij-
zing aan een bepaald schrabbertype.
Opvallend in de stratigrafische verdeling van de ronde 
schrabbers zijn de grootteverhoudingen (fig. L.8.9). Hier-
bij komt naar voren dat de grotere exemplaren met name in 

6384
6717 6881

6519
6900

6731

6513
6477

6726

Fig. L.8.6 – Selectie uit de zijschrabbers.

Fig. L.8.7 – Selectie uit de schuine schrabbers.

Fig. L.8.8 – Selectie uit de ronde schrabbers.



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

660

HET VUURSTEEN VAN P14 – WERKPUT 1989-17 BIJLAGE L

661

de onderste lagen gevonden zijn. Dit is niet terug te voeren 
op de bekende verschillen in depositie en opgravingswijze 
van de bovenste lagen; hierdoor zouden juist de grote 
exemplaren overgerepresenteerd moeten zijn in lagen D en 
E. Er wordt daarom aangenomen dat bij het materiaal uit 
de hogere lagen van de stratigrafie nog slechts kleine ronde 
schrabbers horen (met name de zeer kleine artefacten die 
ook wel bekend staan onder de triviale namen ‘duimnagel’- 
of ‘knoopschrabbers’). De grote exemplaren zoals nr. 6513 
in fig. L.8.8 zijn dan typisch voor de oudere fasen (met 
name lagen A en B).

Getande schrabbers
Getande schrabbers (ook wel denticulés genoemd) zijn op 
twee verschillende manieren gevormd; hetzij door een aan-
eenschakeling van inkepingen, hetzij door alternerend dor-
sale en ventrale retouche. De retouche is over het algemeen 
grover en grilliger aangebracht dan de bij de overige 
schrabbers (en werktuigen in het algemeen). Dit werktuig-
type is daarmee soms lastig te onderscheiden van een kern 
waar een serie kleine afslagen van is verwijderd. Hier zijn 
dergelijke ‘kernen’ bij de getande schrabbers gerekend als 
de afslagnegatieven zo klein zijn dat het niet aannemelijk is 
dat de afslagen zijn vervaardigd als basisvorm voor andere 
werktuigen, maar ter vorming van het restartefact zelf.
Van de schrabbers in fig. L.8.10 is alleen de dextrale zijde 
van nr. 6950 vervaardigd met behulp van alternerend dor-
sale en ventrale retouche (in combinatie met diepe inkepin-
gen); deze vervaardigingswijze komt in het algemeen wei-
nig voor. Het vermoeden bestaat dat vooral de kleinere 
exemplaren op dergelijke wijze zijn vormgegeven, maar dit 
dient nog nader te worden onderzocht. Een reden voor het 
beperkte voorkomen van alternerende retouche kan zijn dat 

kleine getande schrabbers nauwelijks voorkomen (kleine 
artefacten met getande retouche komen wel regelmatig 
voor, maar dan voornamelijk op klingen zodat zij bij de 
kerfklingen worden ingedeeld; zie hoofdstuk L.9). Zoals 
uit fig. L.8.11 blijkt zijn de getande schrabbers vooral te 
vinden op grote artefacten; dit is ook de reden waarom zij 
in de verdeling van de schrabbertypen in lagen D en E 
overgerepresenteerd zijn (zie fig. L.8.3).

Concave schrabbers
Het merendeel van de schrabbers heeft een convexe of 
rechte schrabberkap; slechts 30 exemplaren zijn van een 
concave schrabberzijde voorzien. Bij de hiervoor beschre-
ven schrabbertypen zijn steeds equivalenten bij de kling-
werktuigen gevonden; voor de concave schrabbers zouden 
dat de klingen met ‘encoche’ kunnen zijn (hoofdstuk L.9). 
Een opvallend verschil tussen de concave schrabbers en de 
klingen met encoche is de grootte van de kerf; bij de kerf-
klingen betreft het vaak een smalle diepe inkeping, terwijl 
de kappen van concave schrabbers in het algemeen relatief 
breed zijn met slechts een geringe uitholling.
Net als de getande schrabbers zijn de concave schrabbers 
vooral van grote artefacten gemaakt (zie fig. L.8.12), en 
zijn om dezelfde reden als bij voornoemde schrabbers 
overgerepresenteerd in de vondsten van laag E (hetzelfde 
zou waarschijnlijk gelden voor laag D, als daarin concave 
schrabbers waren gevonden).

L.8.2 Messen

Vanwege de veelal met schrabbers vergelijkbare vorm wor-
den de messen in hetzelfde hoofdstuk als de schrabbers be-
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Fig. L.8.9 – Verdeling van ronde schrabbers naar gewicht.
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Fig. L.8.10 – Selectie uit de getande schrabbers.

Fig. L.8.11 – Verdeling van getande schrabbers naar gewicht.
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handeld, ook al is de functie van deze categorie werktuigen, 
en daarmee de wijze van gebruik ervan, anders dan die van 
de schrabbers (bij de schrabbers komt immers slechts de 
rand van het artefact in contact met het te bewerken mate-
riaal, waarbij het werktuig onder een grote hoek met het op-
pervlak van het materiaal in een schrapende beweging 
wordt gebruikt. Daarmee zijn de functionele zijden van 
schrabbers per definitie bot, om het te bewerken materiaal 
niet te beschadigen. Messen daarentegen dienen scherp te 
zijn om in het materiaal te kunnen dringen).
Voor dit onderzoek worden binnen dit werktuigtypen twee 
subtypen onderscheiden: messen met vlakke retouche en 
messen met sterke gebruiksglans.

De werktuigen die hier bij de messen zijn ondergebracht 
zijn alle beschreven als werktuigen met vlakke retouche (zie 
hoofdstuk L.3); vanwege de hoek kleiner dan 45 graden 
wordt de interpretatie van deze categorie als relatief zeker 
beschouwd. Indien de schrabbers aan een vervolgonder-
zoek worden onderworpen, waarbij ook gelet dient te wor-
den op de hoek van de retouche, zal waarschijnlijk een aan-
tal werktuigen, nu bij de zijschrabbers ingedeeld, op grond 
van die hoek bij de (mogelijke) messen worden onderge-
bracht.

Geretoucheerde messen (zie fig. L.8.14 voor een voor-
beeld) zijn in alle stratigrafische lagen aangetroffen. Opval-
lend is de sterke toename (zowel in absolute aantallen als 
relatieve aandelen per laag) in de onderste lagen; in lagen 
A–C zijn achtereenvolgens één, vier en zes exemplaren ge-
vonden. Laag D heeft er twee opgeleverd en laag E één, 
waarmee de stijgende trend in de verhoudingen wordt 
voortgezet; in de vondsten uit de (gezamenlijke) aquatische 
afzettingen maken de messen derhalve bijna vijf procent uit 
van het totaal aantal werktuigen tegenover minder dan één 
procent in de vondsten uit het zand53.

Messen met sterke gebruiksglans
Dit type werktuig hoort eigenlijk bij de groep van ‘gebruik-
te’ artefacten, omdat de vorm van het werktuig niet door 
middel van retouche is gemodificeerd en de functie slechts 
te herleiden is uit gebruikssporen. Vanwege de eenduidige 
interpretatie van die sporen echter, waarbij het artefact 
(sterke) glans vertoont die zich niet beperkt tot slechts de 
rand maar een aanzienlijk deel van het oppervlak van het 
artefact kan bedekken, zijn zij bij de zekere messen gere-
kend (omdat het ‘gewone’ klingen en afslagen betreft zijn 
zij hier niet getekend; het enige wat deze werktuigen onder-
scheid van het afval is de in het algemeen wat grotere afme-
ting).
Herkenning van dit type is lastig; binnen de vondsten van 
werkput 1989-17 zijn er slechts negen herkend, waarbij la-

Fig. L.8.12 – Selectie uit de concave schrabbers.

Fig. L.8.13 – Aantallen messen in het assemblage.

Fig. L.8.14 – Mes met vlakke retouche.
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De aantallen die in fig. L.8.13 zijn gegeven zijn slechts als 
minimumaantallen te beschouwen; beide categorieën zijn 
lastig te herkennen.

Geretoucheerde messen
Messen met vlakke retouche zijn vaak moeilijk van de zij-
schrabbers te onderscheiden. Indien echter op werktuigen, 
die qua vorm met de schrabbers overeenkomen, vlakke re-
touche of zelfs oppervlakteretouche wordt waargenomen, 
kan men aannemen dat de geretoucheerde zijde minder ge-
schikt is voor een schrapende functie en eerder voor een 
snijdende bewerking is ingezet. Zonder microscopisch ge-
bruikssporenonderzoek is het echter lastig om een grens 
aan te geven tussen de beide soorten. Bij dergelijk onder-
zoek (Van Gijn 1989, 89, 124) lijkt een overgang in functie 
te kunnen worden gevonden bij een hoek van 60 graden52.

52 De scheiding bij een hoek van 60 graden is alleen een statistische; arte-
facten met een stompere retouchehoek kunnen ook als snijwerktuigen 
zijn ingezet, terwijl werktuigen met een scherpere rand dan 60 graden 

ook voor schrapende bewerkingen kunnen zijn gebruikt.
53 Ook in laag C, waar de meeste geretoucheerde messen zijn gevonden, 

is het percentage lager (1,6%) dan in lagen D en E.
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gen A en C er elk vier bevatten, en één exemplaar gevonden 
is in laag B. Ook al wordt er op gebruiksglans gelet bij de 
determinatie van het vuursteenmateriaal54 dan nog is her-
kenning van een aantal factoren afhankelijk. De voornaam-
ste hiervan is de aard van het materiaal; vooral op zeer fijn-
korrelige vuursteen is eventuele glans goed zichtbaar, bij 
grofkorrelig materiaal echter is glans zelden of nooit te zien. 
In principe kan iedere scherpe zijde, ongeacht de basisvorm, 
worden gebruikt om te snijden. In de praktijk echter blijken 
de rechte zijden van klingen vaker gebruikt (zeven stuks in 
de onderhavige verzameling) dan afslagen (twee stuks, op-
merkelijk genoeg55 beide in laag A). Kernen en amorfe 
brokken zijn meestal dikker dan afslagen en klingen, zodat 
de eventuele sneden een stompere hoek hebben, en daar-
mee minder geschikt zijn als snijdende werktuigen.

L.8.3 Conclusies ten aanzien van schrabbers en 
messen

De conventionele indeling in schrabbertypen, zoals in dit 
hoofdstuk beschreven, blijkt enerzijds bruikbaar (de schrab-
bers laten zich inderdaad beschrijven volgens de bij de ver-
schillende typen horende definities), anderzijds echter lij-
ken er in het assemblage meer verschillen aanwezig dan op 
basis van deze typologie naar voren komt. Zo lijken de ver-
schillende schrabbertypen in het algemeen regelmatig over 
de lagen verdeeld, waarbij de grootste afwijkingen (in lagen 
D en E) grotendeels of geheel zijn veroorzaakt door de an-
dere samenstelling van het vondstmateriaal in de aquati-
sche afzettingen. De enige duidelijke gevonden verschillen 
binnen dezelfde subgroepen (met name het voorkomen van 
grote ronde schrabbers in alleen de oudste lagen) zijn geba-
seerd op metrische kenmerken van de schrabberkappen. 
Het is aannemelijk dat analyse van metrische kenmerken 
ook bij andere subgroepen dan de ronde schrabbers tot ver-
dere differentiatie leidt. Een dergelijke differentiatie is wel-
licht meer relevant dan de nu gehanteerde typologische in-
deling56, met name bij de eind-, zij- en schuine schrabbers, 
omdat de metrische kenmerken van de schrabberkap ster-
ker zijn gerelateerd aan de functie van het werktuig dan de 
locatie van de schrabberkap ten opzichte van de vorm van 
het uitgangsartefact.

Eén van de verschillen in functie wordt gevonden in de 
hoek van de retouche; op grond hiervan kan een scheiding 
worden aangebracht tussen schrabbers en messen. Nu is dit 
al deels gebeurd op basis van de tweedeling van retouche in 
steile en vlakke varianten (micro- en gebruiksretouche ko-
men niet voor, omdat zijden met slechts dergelijke retouche 
niet tot de schrabbers worden gerekend) maar het meten 
van de precieze hoek kan leiden tot een meer nauwkeurig 
onderscheid. Dit kan betekenen dat een deel van de zij-

schrabbers alsnog tot de messen zou moeten worden gere-
kend. In dit licht bezien is de verdeling van zijschrabbers, 
waarbij vanaf laag C een toename in het aantal is te herken-
nen (zie fig. L.8.3) waarschijnlijk terug te voeren op de ver-
ticale verdeling van geretoucheerde messen, die immers 
dezelfde toename in de hogere lagen laten zien.
Het verschil tussen geretoucheerde messen en messen met 
gebruiksglans kan men vergelijken met het onderscheid 
tussen scherpe en gekartelde messen. Hoewel beide typen 
in principe dezelfde snijdende functie hebben is de speci-
fieke geschiktheid ervan afhankelijk van het te snijden ma-
teriaal; korrelige of vezelige stoffen laten zich in het alge-
meen beter met een gekarteld mes snijden, terwijl scherpe 
messen zich het best laten inzetten op zacht flexibel mate-
riaal. Of een dergelijk functioneel onderscheid ook ten 
grondslag ligt aan de gevonden trend in de verdeling van de 
geretoucheerde messen kan zonder gebruikssporenonder-
zoek niet worden aangetoond.

L.9 Klingwerktuigen

Naast de artefacten die van klingen zijn vervaardigd en een 
type-aanduiding krijgen op grond van de vermoedelijke 
functie van het werktuig (bijvoorbeeld klingboren, pijlbe-
wapeningen, ‘schrabbers op kling’ et cetera) wordt er een 
groot aantal werktuigen gevonden waarvan de functie on-
duidelijk is. Deze worden over het algemeen simpelweg be-
noemd als ‘klingwerktuigen’, met een aanduiding van de 
locatie en aard van de retouche. Enkele veelvoorkomende 
vormen hebben vervolgens eigen benamingen gekregen, 
die puur beschrijvend zijn en geen verschillen in functie in-
houden of impliceren. In fig. L.9.1 zijn de meest gebruike-
lijke typebenamingen aangegeven, met de aantallen gevon-
den exemplaren in het assemblage.

54 Vanwege abominabele belichting in de uitwerkruimte gedurende de 
aanvangsperiode van dit onderzoek, wordt vermoed dat van een deel 
van de vondsten geen mogelijk aanwezige glans is opgemerkt.

55 Dit is (voorlopig) het enige werktuigtype waarbij in de onderste laag 
afslagen worden gebruikt en in de hogere lagen alleen klingen; de alge-

mene trend is precies omgekeerd.
56 Hoewel er een mate van correlatie bestaat tussen de conventionele 

schrabbertypen en de vorm van de schrabberkap. Zo zijn eindschrab-
bers vaker smal en relatief convex, terwijl zijschrabbers vaker breder 
en rechter zijn dan eindschrabbers.

afgeknotte klingen
kerfklingen
steilgeretoucheerde klingen
overige geretoucheerde klingen
klingen met gebruiksretouche

categorie

57
34
43
87

239

aantal

Binnen iedere categorie kunnen nog verdere opsplitsingen 
aangebracht worden, maar deze zijn over het algemeen niet 
eenduidig gedefinieerd. De in dit rapport gehanteerde on-
derverdelingen kunnen dan ook afwijken van andere on-
derzoeken.

Fig. L.9.1 – Typen klingwerktuigen, met de gevonden aantal-
len.
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L.9.1 Afgeknotte klingen

Onder afgeknotte klingen worden die werktuigen verstaan 
waarbij één of beide57 der korte einden van de kling afge-
knot is door middel van retouche (meestal steilretouche). 
Over de lange zijden laat de definitie zich niet uit; deze kun-
nen ook retouche vertonen maar dit komt niet veel voor, 
met uitzondering van ‘gebruiksretouche’. De gebruiksre-
touche bevindt zich vaak op het niet-afgeknotte deel van de 
kling, hetgeen zou kunnen duiden op schachting van het 
artefact. Duidelijke schachtingsretouche waarbij een schacht-
doorn ontstaat (zoals typisch is voor werktuigen van de Erte-
bøllecultuur) komt echter niet voor.
Op grond van de richting van de afknotting kunnen deze 
werktuigen worden onderverdeeld in twee categorieën; 
klingen met een afknotting haaks op de lengte-as, of klin-
gen met een schuine afknotting. De vorm van de afknot-
ting kan aanleiding zijn voor een verdere onderverdeling in 
rechte, convexe58, concave en onregelmatige of ‘getande’ 
afknottingen. Een dergelijke onderverdeling is hier voor-
alsnog niet gemaakt.
De werktuigcategorie bevat een groot aantal klingfragmen-
ten waarvan de oorspronkelijke werktuigvorm onbekend is, 
maar waarvan slechts nog een geretoucheerd uiteinde rest. 
Dit is de voornaamste reden waarom aan dit artefacttype 
geen functionele waarde toegekend kan worden. Als voor-
beeld dient de groep van ‘mogelijke vierhoekige pijlbewape-
ningen’ (zie paragraaf L.5.3). Deze worden hier behandeld, 
omdat de aanduiding als afgeknotte kling zeker is (en geen 
functionele duiding heeft) terwijl toedeling bij de vierhoe-
ken slechts een mogelijkheid is (met een functionele impli-
catie). Overigens zouden de zeer kleine klingfragmentjes 
met afknotting (zie bijvoorbeeld de eerste vier artefacten van 
fig. L.5.32) ook als basisfragmenten van C-spitsen kunnen 
worden gezien, maar omdat duidelijke C-spitsen in het as-
semblage geheel ontbreken is een dergelijke interpretatie 
onwaarschijnlijk.
Er bestaat een voorkeur voor afknotting aan het distale 
einde; in totaal zijn 37 exemplaren distaal afgeknot tegen-
over slechts 18 aan de proximale kant. Ook als de mogelijke 
(gebroken) vierhoeken buiten beschouwing worden gelaten 
(zie onder), blijft dezelfde verhouding bestaan; 10:5 ten 
voordele van de distale zijde.

Schuin afgeknotte klingen
De exemplaren met schuine afknotting vormen met een 
aantal van 40 de grootste subgroep binnen de afgeknotte 
klingen. De hoek tussen de afknotting en de lengte-as van 
de kling bedraagt 45 tot 85 graden; bij een scherpere hoek 
worden ze tot de B-spitsen gerekend (zie paragraaf L.5.2) 
en bij een hoek tussen 85 en 90 graden tot de haakse af-
knottingen (zie onder). De lange zijde aan de kant van de 
‘scherpe’ punt is nooit direct aan die punt geretoucheerd; 
het werktuig zou in zo’n geval eerder tot de boren worden 

gerekend. Elders langs het werktuig kan wel retouche wor-
den aangetroffen (zie bijvoorbeeld nr. 6848 in fig. L.9.2), 
maar over het algemeen betreft dit alleen ‘gebruiksretou-
che’.
Van de klingen met schuine afknotting zijn er 16 in laag A 
gevonden (waarvan elf mogelijke vierhoeken), 18 in laag B 
(waarvan 15 mogelijke vierhoeken) en zes in laag C (vijf 
mogelijke vierhoeken). Hieronder bevinden zich vier frag-
menten met een concave afknotting, die alle vier tot de mo-
gelijke vierhoeken behoren. Eén daarvan bevindt zich in 
laag A, de overige in laag B. Deze toename van concave af-
knottingen in laag B lijkt te correleren met de toename van 
concave zijden van de vierhoeken, zij het dat deze alleen bij 
de transversalen duidelijk kon worden vastgesteld, en niet 
bij de trapezoïden.

57 Klingen met afknotting aan beide zijden worden zelden tot de afgeknotte 
klingen gerekend; vooral bij relatief korte klingfragmenten worden derge-
lijke werktuigen automatisch als vierhoekige pijlsnede gedetermineerd.

58 Convexe afknottingen komen, zeker bij haaks afgeknotte klingen, eigen-
lijk niet voor; dergelijke werktuigen vallen onder de klingschrabbers 
(eindschrabbers).

6353

6822 6848

Fig. L.9.2 – Selectie uit de schuin afgeknotte klingen.

6496
6865

7004

Fig. L.9.3 – Selectie uit de haaks afgeknotte klingen.

Haaks afgeknotte klingen
Een afknotting wordt hier ‘haaks’ genoemd als de hoek 
minder dan vijf graden afwijkt van een rechte hoek. Tussen 
de vondsten van werkput 1989-17 bevinden zich 17 haaks 
afgeknotte kingen (zie fig. L.9.3). Acht van deze klingen 
kunnen op grond van de algemene vorm (met name de 
lengte en dikte) als mogelijke vierhoekige pijlsnede worden 
aangemerkt.
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Van de klingen met haakse afknotting bevinden er zich ze-
ven in laag A (daarvan twee mogelijke vierhoeken), zeven in 
laag B (vijf mogelijke vierhoeken) en in lagen D en E steeds 
één. Van één exemplaar, een mogelijke vierhoek, kan de 
stratigrafische positie niet worden bepaald. Net als bij de 
schuin afgeknotte klingen zijn er ook hier vier exemplaren 
met concave afknotting, alle vier mogelijke vierhoeken, met 
dezelfde stratigrafische verhoudingen als bij de schuine af-
knottingen.

L.9.2 Kerfklingen

Een relatief makkelijk herkenbare subgroep binnen de ge-
retoucheerde klingen bestaat uit de kerfklingen. Deze laten 
zich verder onderverdelen in klingen met ‘encoche’ en klin-
gen met getande retouche (denticulé), waarbij de eerste ca-
tegorie bestaat uit artefacten met een enkele kerf (of enkele 
geïsoleerde kerven), en de tweede categorie uit artefacten 
met aaneensluitende inkepingen waardoor een ‘zaagrand’ 
ontstaat.

Klingen met ‘encoche’
Met encoche of kerf wordt een inkeping bedoeld die door 
middel van retouche (meestal steilretouche) aan de rand 
van een artefact wordt aangebracht. Hoewel er verwarring 

zou kunnen optreden tussen deze categorie en (mislukte) 
pseudoburijnen (zie nrs. 6724 en 6951 in fig. L.5.39), is er 
vaak wel onderscheid mogelijk. De laatste zijn bedoeld om 
het artefact te breken, waartoe de kling veel dieper wordt 
ingekerfd (tot aan het dikste punt) dan de hier behandelde 
kerfklingen. Mogelijk zijn de kerfklingen gebruikt bij de vor-
ming van bijvoorbeeld benen naalden of priemen (aangeno-
men wordt dat voor de afwerking daarvan slijpstenen wor-
den gebruikt). Tussen de vondsten van werkput 1989-17 
bevinden zich 16 klingen met encoche, waarvan een selec-
tie is afgebeeld in fig. L.9.4. De klingen met encoche bevin-
den zich met name in het diepere deel van de stratigrafie: 
acht exemplaren zijn gevonden in laag A, vijf in laag B ter-
wijl laag C er slechts drie heeft opgeleverd.

Klingen met ‘getande zijde’
Eén van de twee mogelijke vormingswijzen van een getande 
zijde bestaat uit het aaneenschakelen van inkepingen (zie 
bijvoorbeeld nrs. 6511 en 6852 in fig. L.9.5); om deze reden 
worden getande klingen bij de kerfklingen ingedeeld. De 
andere mogelijkheid is het alternerend dorsaal en ventraal 
retoucheren van een zijde waarbij het verloop van de zijde 
weliswaar nauwelijks inkepingen vertoont, maar waarbij 
evengoed een zaagrand ontstaat. Nr. 6562 in fig. L.9.5 laat 
daarbij duidelijk zien dat de retouche aangebracht is in seg-
menten (twee dorsale en twee ventrale) die in elk geval het 

6468

6559

6778

6852

6511

6562
6749 6852

Fig. L.9.4 – Selectie uit de klingen met encoche.

Fig. L.9.5 – Selectie uit de klingen met getande retouche.
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karakter hebben van kerven. In nr. 6852 zijn de beide be-
werkingsmogelijkheden gecombineerd op twee verschil-
lende zijden, bij nr. 6511 zelfs in één werkkant (dextraal). 
Nr. 6511 betreft een secundair gemodificeerd werktuig; in 
eerste instantie was het, herkenbaar aan sterke gebruiks-
glans, als klingmes gebruikt (zie hoofdstuk L.8). Evenals 
de klingen met encoche worden de getande klingen voorna-
melijk in de diepere lagen aangetroffen: lagen A en B heb-
ben er beide zeven opgeleverd, laag C kent drie exempla-
ren. Eén kling met getande retouche kan niet stratigrafisch 
worden ingedeeld.

L.9.3 Steilgeretoucheerde klingen

De grootste groep onder de klingwerktuigen is die van klin-
gen met laterale steilretouche. Deze is, ter onderscheid met 
de kerfklingen, over het algemeen min of meer regelmatig 
aangebracht en bedekt (vrijwel) de gehele lengte van ten 
minste één der lange zijden. Op grond van de afmetingen 
kunnen artefacten in één van twee subgroepen worden on-
dergebracht: microlithische en ‘gewone’ steilgeretoucheer-
de klingen.

Microlithische steilgeretoucheerde klingen
Om aan de definitie van microlithische steilgeretoucheerde 
kling te voldoen moet het artefact gemaakt zijn uit een kling 
kleiner dan vijf centimeter59 en dunner dan vier millimeter. 
Over de breedte van de kling spreekt de definitie zich niet 

uit, maar deze is over het algemeen minder dan een centi-
meter. Ten minste één der lange zijden is (vrijwel) geheel 
afgestompt door middel van steilretouche. De andere zijde 
kan eveneens zijn geretoucheerd maar dat komt niet vaak 
voor. Wel veel voorkomend is een afknotting van één of 
beide der korte einden, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen haakse en schuine afknottingen (zie bijvoorbeeld nr. 
6759 in fig. L.9.6). De twee lange zijden ontmoeten elkaar 
meestal niet in een scherpe punt; in dat geval zou eerder ge-
dacht worden aan spitstypen als A- en C-spitsen. Alleen als 
de kling zeer smal is, bijvoorbeeld smaller dan zes millime-
ter of smaller dan eenvijfde van de lengte (Wouters 1989, 17), 
wordt het werktuig ongeacht een mogelijke spitsvorm auto-
matisch bij de steilgeretoucheerde klingen ingedeeld60.
De functie van deze werktuigen is onbekend, maar gedacht 
kan worden aan kleine mesjes, inzetstukken bij pijlbewapenin-
gen (‘weerhaakjes’) of, in het geval van kleine smalle exem-
plaren als nrs. 6806 en 6870 in fig. L.9.6, aan vishaakjes.
Deze werktuigen komen voort uit de Mesolithische tradi-
tie. Het is derhalve niet verwonderlijk dat de in werkput 
1989-17 aangetroffen exemplaren zich voornamelijk vrij 
diep in de stratigrafie bevinden: in laag A zijn zes exempla-
ren aangetroffen terwijl lagen B en C er ieder twee hebben 
opgeleverd.

Steilgeretoucheerde klingen
Evenals bij de microlithische variant is ten minste één der 
lange zijden (vrijwel) geheel geretoucheerd door middel 
van steilretouche. De hier behandelde werktuigen voldoen 

59 Sommige auteurs zijn coulanter wat de lengte betreft; ook langere 
exemplaren worden, in mesolithische en neolithische assemblages, tot 
de microlithische werktuigen gerekend.

60 Een uitzondering hierop vormen de lange smalle ‘lancet-’, ‘naald-‘ en 
‘sauveterrespitsen’, die in een neolithisch assemblage eigenlijk niet wor-
den verwacht.

6759

6806
6880 6870

6421
6562

6851

Fig. L.9.6 – Selectie uit de microlithische steilgeretoucheerde klingen.

Fig. L.9.7 – Selectie uit de steilgeretoucheerde klingen.
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echter niet aan de definitie van microlieten, en bij de mees-
te van deze artefacten is het niet aannemelijk dat zij ge-
bruikt kunnen zijn als bijvoorbeeld inzetstukken bij pijlbe-
wapeningen of als vishaakjes.
De steilgeretoucheerde klingen zijn over lagen A–C ver-
deeld met respectievelijk twee, zes en drie stuks. Het is 
daarmee een van de weinige typen onder de klingwerktui-
gen die een hoogste aantal heeft in laag B in plaats van laag 
A.

Klingen met laterale steilretouche
In werkput 1989-17 zijn 22 klingen aangetroffen die welis-
waar steilretouche langs de zijden vertonen, maar die niet 
tot de steilgeretoucheerde klingen zijn gerekend omdat de 
retouche niet de gehele lengte van de zijde bestrijkt. Omdat 
echter de functie van deze categorie werktuigen onbekend 
is, kan een deels geretoucheerde kling in principe voor het-
zelfde doel zijn gebruikt als een ‘echte’ steilgeretoucheerde 
kling; derhalve wordt deze categorie hier behandeld in 
plaats van bij de ‘overige geretoucheerde werktuigen’ 
(hoofdstuk L.10).
Een eventuele opsplitsing binnen de klingen met laterale 
retouche, bijvoorbeeld op basis van de locatie daarvan of 
een combinatie met andere vormen van retouche, is voor 
dit rapport niet uitgevoerd.

L.9.4 Overige geretoucheerde klingen

Onder deze categorie zijn alle klingen geschaard die op 
andere wijze zijn gemodificeerd dan door middel van steil-
retouche. Dit betreft vrijwel uitsluitend vlakke en micro-
retouche; oppervlakteretouche komt niet of nauwelijks voor. 
De ‘overige geretoucheerde klingen’ zijn nog niet uitge-
werkt. Voor dit rapport is voorlopig, analoog aan de steilge-
retoucheerde klingen, alleen het onderscheid gemaakt tus-
sen klingen met (vrijwel) volledig geretoucheerde zijden en 
klingen waarvan slechts een deel van een zijde is bewerkt.

Klingen met geheel geretoucheerde zijde
Deze subgroep bevat 18 exemplaren en is daarmee de klei-
nere van de twee. De geretoucheerde zijde is altijd bij bena-
dering recht; met name convexe zijden zouden ertoe leiden 
om het artefact bij de schrabbers in te delen. De retouche 
langs de zijden is over het algemeen min of meer regelma-
tig; hooguit gaat vlakke retouche geleidelijk over in micro-
retouche. De meeste exemplaren (negen) zijn, net als bij de 
steilgeretoucheerde klingen, gevonden in laag B, terwijl er 
in lagen A en C respectievelijk vijf en vier zijn gevonden.

Klingen met deels geretoucheerde zijde
De 69 artefacten met slechts gedeeltelijk geretoucheerde 
zijde(n) kunnen bij latere analyse waarschijnlijk nog onder-
verdeeld worden op grond van enkelzijdige dan wel dubbel-
zijdige retouche, en op grond van de plaats van de retouche 
(in het midden van de zijde of aan het einde). Met respec-
tievelijk 31 en 26 exemplaren in lagen A en B behoort deze 
categorie tot de werktuigen die voornamelijk in de vroege 
periode thuishoren. Lagen D en E hebben er nog slechts 

negen en één opgeleverd. Twee exemplaren zijn niet een-
duidig aan een stratigrafische positie toe te wijzen.

L.9.5 Klingen met gebruikssporen

Met 239 exemplaren wordt de grootste categorie onder de 
klingwerktuigen gevormd door de ongemodificeerde klin-
gen met ‘gebruiksretouche’. Deze categorie zou waarschijn-
lijk nog in subgroepen kunnen worden verdeeld op basis 
van de locatie van de gebruikssporen, voor dit rapport is dat 
nog achterwege gelaten. Een vluchtige beschouwing van de 
database toont dat een mogelijke onderverdeling plaats kan 
vinden, net als de eerdergenoemde typen klingwerktuigen, 
op grond van sporen langs de gehele zijde dan wel een ge-
deelte van een zijde. Een andere mogelijkheid zou zijn diffe-
rentiatie aan te brengen in de aard van de gebruiksretou-
che, met name het verschil tussen schachtingssporen en 
gebruikssporen.

L.9.6 Conclusies ten aanzien van de klingwerktuigen

Omdat nog niet alle typen onder de klingwerktuigen volle-
dig zijn bestudeerd kunnen de conclusies ten aanzien van 
de gevonden trends slechts van voorlopige aard zijn. Deze 
trends worden het meest duidelijk als de verticale verdeling 
van de klingwerktuigen wordt afgezet tegen de algemene 
verdeling van klingen61 binnen de lagen. Hiertoe is bij ieder 
van de volgende grafieken, met een stippellijn, de verhou-
ding aangegeven van de aantallen klingen per laag, zoals 
deze in de volledig uitgewerkt vakken langs het westprofiel 
zijn gevonden. Om de relatie tussen de werktuigen en de 
algemene verdeling van klingen duidelijk zichtbaar te ma-
ken zijn de grafieken genormaliseerd; dit houdt in dat per 
grafiek het totale oppervlak van de balken (hetgeen de aan-
tallen weerspiegelt) en de referentieverzameling aan elkaar 
gelijk zijn gemaakt.
Zowel de haaks als de schuin afgeknotte klingen (fig. L.9.8) 
zijn sterker in de onderste twee lagen gerepresenteerd dan 
op grond van de algemene verdeling van klingen zou wor-
den verwacht. Ondanks de kleine aantallen lijkt toch de 
conclusie gerechtvaardigd dat afgeknotte klingen werktui-
gen zijn die met name behoren bij de vroege fasen. Als de 
mogelijke vierhoekige pijlsneden buiten de verdeling wordt 
gelaten dan wordt dit beeld nog versterkt; het gecombineer-
de aantal ‘zekere’ afgeknotte klingen is dan het hoogst in 
laag A (tien stuks) en neemt verhoudingsgewijs sterk af in 
de eropvolgende lagen (vijf exemplaren in laag B, de boven-
ste drie lagen hebben er ieder nog slechts één).
Van de kerfklingen bevinden zich alle exemplaren in de on-
derste drie lagen (fig. L.9.9). Op grond van de nog redelijke 
relatieve vertegenwoordiging ervan in laag C wordt echter 
verwacht dat in de hogere lagen, die deels chronologisch 
overlappen met laag C, nog wel enkele artefacten van dit 

61 Voor deze verdeling zijn de kleinste klingfragmenten, beschreven als 
‘gruis’, weggelaten.
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type aangetroffen hadden kunnen worden. De aantallen 
zijn te klein en liggen te dicht bij de algemene verdeling van 
klingen om een bepaalde trend aan te kunnen wijzen; voor-
lopig is aangenomen dat, zolang er klingen werden ge-
maakt, een klein deel daarvan werd gemodificeerd tot kerf-
klingen.

Hoewel de klingen met steilretouche vanwege de aard van 
de modificatie aan elkaar gerelateerd zijn tonen de verde-
lingen van de drie onderscheiden categorieën (fig. L.9.10) 
dusdanige verschillen dat geconcludeerd kan worden dat 

de gemaakte scheidingen relevant zijn. De microlithische 
steilgeretoucheerde klingen tonen een duidelijk maximum 
in laag A. Dit type komt voort uit de Mesolithische traditie, 
de relatief lage stratigrafische positie is dan ook niet ver-
wonderlijk. Klingen in deze groep met geheel tegenover ge-
deeltelijk steilgeretoucheerde zijden tonen een onderling 
dusdanig afwijkende verdeling dat aangenomen wordt dat 
het gemaakte onderscheid zinvol is. In het geval van de 
klingen met geheel geretoucheerde zijden had het lage aan-
tal nog tot onzekerheid ten aanzien van de geldigheid van 
de verdeling kunnen leiden, maar een vergelijking met de 
overige geretoucheerde klingen (fig. L.9.11) neemt deze 
twijfel weg.
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Fig. L.9.8 – Stratigrafische verdeling van de afgeknotte 
klingen. De mogelijke vierhoekige pijlsneden daarbinnen zijn 
met lichte tinten weergegeven. Met een stippellijn is de stratigra-
fische verdeling van alle klingen ter referentie aangegeven.
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Fig. L.9.9 – Stratigrafische verdeling van de kerfklingen.
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Fig. L.9.10 – Stratigrafi-
sche verdeling van de 
steilgeretoucheerde klingen.

62 Bij gebruikssporenonderzoek lijkt de mate van steilheid van retouche 
wél een goed criterium om werktuigen in groepen in te delen (Van Gijn 
1989, 89, 124), met name als verschil wordt gemaakt tussen snijdende 

en schrapende (en aanverwante) functies, maar voor een typologische 
indeling lijkt het, bij de geretoucheerde klingen, niet van belang.
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Fig. L.9.11 – Verdeling van de steilgeretoucheerde klingen.

Ook bij deze categorie toont de verdeling van de klingen 
met geheel geretoucheerde zijden een hoogste aantal in laag 
B, tegenover een maximum in laag A van de gedeeltelijk ge-
retoucheerde klingen, gevolgd door een relatief steeds ster-
kere terugloop van beide typen in de volgende lagen. De 
vraag rijst of de aard van de retouche (steil versus vlak), 
waarvan wordt aangenomen dat het de functie van een 
werktuig mede bepaalt, wel een goed criterium is voor on-
derscheid binnen de categorie van geretoucheerde klin-
gen62.
De klingen met uitsluitend gebruiksretouche, de grootste 
categorie onder de klingwerktuigen, zijn stratigrafisch vrij 
gelijkmatig verdeeld (fig. L.9.12); alleen in laag A worden 
er duidelijk meer aangetroffen dan op grond van een wille-
keurige verdeling zou worden verwacht.
Klingwerktuigen zijn relatief schaars in lagen D en E; om 
dit verschijnsel te kunnen onderzoeken zijn in fig. L.9.13 de 
verhoudingen aangegeven in het gebruik van klingen (bij 
de werktuigen op kling zijn alle typen samengevat, niet al-
leen de klingwerktuigen van dit hoofdstuk).
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Fig. L.9.12 – Stratigrafische 
verdeling van de klingen met 
macroscopische gebruiksspo-
ren.
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Het eerste dat uit deze figuur blijkt is dat op de meerder-
heid van de klingen geen spoor van retouche of gebruik 
zichtbaar is, ook al betreft het vaak exemplaren die op 
grond van de algemene vorm zonder meer als werktuigen 
zouden kunnen zijn gebruikt. Dit is een algemeen ver-
schijnsel binnen vuursteenassemblages, met twee mogelij-
ke oorzaken: ofwel de klingen zijn wel gebruikt maar dit 
heeft geen macroscopische sporen achtergelaten, of de klin-
gen zijn ‘in massa’ vervaardigd voor toekomstig gebruik, 
dat vervolgens echter niet heeft plaatsgevonden.
Wat verder opvalt is dat de verhouding tussen intentioneel 
gemodificeerde werktuigen op klingen en klingen met 
slechts gebruiksretouche niet constant is; in lagen A en D 
liggen de onderlinge verhoudingen dicht bij 50%, terwijl er 
in laag E zijn er twee maal zoveel gebruikte als gemodifi-
ceerde artefacten zijn. De geretoucheerde werktuigen vor-
men in laag C een meer dan twee maal zo grote categorie, 
en in laag B zelfs bijna vier maal. Dit verschijnsel heeft 
waarschijnlijk te maken met ‘massaproductie’ van klingen 
voor gebruik elders (in extractiekampen) ten tijde van de 
vorming van laag B63.
De werktuigen op kling ten slotte zijn in de onderste drie 
lagen meer dan twee maal zo sterk vertegenwoordigd als in 
lagen D en E. Daarbij is binnen lagen A, B en C al een da-
lende trend waarneembaar. Hoewel de aantallen in de bo-
venste twee lagen weinig zeggingskracht hebben (het totale 
aantal vondsten in die lagen is zo gering dat de aan- of af-
wezigheid van bepaalde typen meer van het toeval afhanke-
lijk is), wordt verwacht dat de afname in de bovenste lagen 
een afspiegeling is van de werkelijke situatie vanwege de al 
in het onderste deel van de stratigrafie ingezette trend. 
Hier wordt aangenomen dat de afname van het aantal 
klingwerktuigen niet het gevolg is van de afname van het 
aantal klingen, maar dat beide trends afhankelijk zijn van 
een derde, algemene factor; een verminderde behoefte aan 
zowel klingen als klingwerktuigen.

L.10 Overige werktuigen

De groep van ‘overige werktuigen’ wordt gevormd door ar-
tefacten die retouche of gebruikssporen tonen, maar waar-
van de functie niet duidelijk is, of waarvan de retouche niet 
regelmatig genoeg op een voldoende aantal artefacten aan-
wezig is om door onderlinge vergelijking alsnog een pa-
troon te kunnen herkennen en er een typenaam aan te kun-
nen geven. In feite zouden ook de geretoucheerde klingen 

onder dit hoofdstuk moeten vallen, maar omdat bij die ca-
tegorie de retouche zich ten opzichte van de regelmatige 
morfologie van de basisvorm relatief eenvoudig laat classi-
ficeren zijn zij bij de klingwerktuigen beschreven (hoofd-
stuk L.9). In principe geldt hetzelfde voor de klingen met 
gebruiksretouche, zij het dat die nog niet zijn onderver-
deeld op basis van de aard en de locatie van de gebruiks-
sporen, wachtend op vervolg van de analyses. De tabel in 
fig. L.10.1 geeft de aantallen werktuigen die niet onder de 
standaardtypen zijn onder te brengen.

B n=476

C n=297

D n=21

E n=27

A n=512

werktuig op kling gebruikte kling ongebruikte kling

Fig. L.9.13 – Gebruik van klingen en klingwerktuigen.

63 In het materiaal zijn daarvoor meer aanwijzingen gevonden, maar de 
factoren die bij de analyse hiervan van belang zijn wachten nog op 
nadere beschouwing.

klingen met retouche
klingen met gebruikssporen
afslagen met retouche
afslagen met gebruikssporen
amorfe brokken met retouche
amorfe brokken met gebruikssporen

type

87
239
71
37
13
5

aantal

In deze tabel zijn geen kernen en ruwe stukken opgenomen 
met eventuele (gebruiks-) retouche aan de randen; bij bei-
de basisvormtypen is het namelijk lastig om modificaties 
van de randen te interpreteren als indicaties voor vervaar-
diging of gebruik van werktuigen. Bij kernen kunnen im-
mers de kleine versplinteringen langs de rand worden ge-
zien als preparatie van de rand voor vervolgens te verwijde-
ren afslagen of klingen. Het natuurlijk oppervlak van ruwe 
stukken is door verscheidene mechanische en chemische pro-
cessen van nature al broos, zodat bij ‘retouche’ niet altijd 
duidelijk is of deze intentioneel is.
Opvallend in de bovenstaande tabel is dat alleen bij de klingen 
het aantal artefacten met slechts gebruiksretouche uitstijgt 
boven het aantal intentioneel geretoucheerde werktuigen. 
Dit onderscheid maakt duidelijk dat klingen niet alleen door 
archeologen als duidelijk verschillend van afslagen worden 
gezien, maar dat ook in het Neolithicum aan klingen een 
andere waarde werd gehecht.

Net als de klingen zouden de overige basisvormen met (ge-
bruiks-) retouche verder kunnen worden verdeeld op basis 
van locatie en aard van de retouche. In tegenstelling tot de 
klingen echter zijn de afslagen morfologisch minder ge-
structureerd. De vorm van de omtrek biedt daarom weinig 
houvast bij de bepaling van de locatie van de randmodifica-
ties. Wellicht zullen deze artefacten op een vergelijkbare 
wijze moeten worden ingedeeld als nog bij de schrabbers 
moet gebeuren, dat wil zeggen op basis van de aard van de 
retouche, de vorm en grootte van de gemodificeerde zijde, 

Fig. L.10.1 – Gevonden aantallen ‘overige werktuigen’. 
Nadere uitwerking van de klingen met (gebruiks-) retouche is 
opgenomen in hoofdstuk L.9.
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name in vergelijking tot de verzameling van alle werktuigen 
op brok. Om dezelfde reden als bij de afslagen vindt er in 
laag B een ondervertegenwoordiging plaats van de ‘overige 
werktuigen’ ten opzichte van alle brokken.

Eén en ander geeft een beeld van een afname van het aantal 
niet-typeerbare werktuigen in lagen B en C ten opzichte 
van laag A, niet alleen op afslagen (en mogelijk amorfe 
brokken, hoewel door de geringe aantallen de verdeling 
moeilijker interpreteerbaar is) maar ook op klingen (verge-
lijk fig. L.9.13), gevolgd door een toename in lagen D en E. 
Deze trend op zich heeft weinig zeggingskracht ten aanzien 
van de omgang met materiaal en de vervaardiging van werk-
tuigen; het geeft echter aan dat nader onderzoek naar grond-
stofgebruik en aanverwante factoren binnen de deelassem-
blages zinvol zal zijn. Het relatieve aandeel ‘opportune’ 
werktuigen ten opzichte van de morfologisch gestandaardi-
seerde werktuigen kan immers als hulpmiddel dienen bij de 
interpretatie van patronen in de verschillen in gebruik en 
bewerking van grondstoffen.

L.11 Conclusie

In dit rapport is geprobeerd een overzicht te geven van de 
vuursteenvondsten uit werkput 1989-17 van de opgraving 
P14. Deze vondstverzameling is belangrijk voor het onder-
zoek van vroeg- en middenneolithische assemblages, niet 
alleen vanwege de grootte van de verzameling, maar vooral 
vanwege de mogelijkheid van stratigrafische differentiatie. 

Het rapport heeft niet de pretentie volledig te zijn; de vele 
analysemogelijkheden die deze vondstverzameling biedt 
maakten het onmogelijk om binnen het kader van dit on-
derzoek alle kenmerken diepgaand te analyseren. Naast een 
overzicht van de resultaten zal in de volgende paragrafen 
daarom ook worden gewezen op punten die alsnog moeten 
worden onderzocht, of waarvan de hier gepresenteerde 
aanzetten nog nader moeten worden uitgewerkt.

t.o.v. afslagwerktuigen t.o.v. alle afslagen

B

C

D

E

A

32

25

5

6

37

geretoucheerd gebruikssporen

Fig. L.10.2 – Verdeling van geretoucheerde en gebruikte 
afslagen. Genormaliseerde verdeling ten opzichte van de 
referentieverzamelingen (aangegeven met stippellijnen), 
opgemaakt uit de vondsten uit de vakken langs het westprofiel.

eventueel in relatie tot de vorm en omvang van de gehele 
basisvorm.

De stratigrafische verdeling van de verhoudingen tussen de 
geretoucheerde en gebruikte afslagen, in relatie tot zowel 
de verdeling van de afslagwerktuigen als tot de verzameling 
van alle afslagen uit de vakken langs het westprofiel, is 
weergegeven in fig. L.10.2. De verhouding tussen geretou-
cheerde en gebruikte afslagen blijft vrij constant; de eerste 
groep is in vrijwel alle lagen ongeveer twee maal zo groot 
als de tweede. Alleen in laag D wijkt de verhouding af; dit 
zal zijn veroorzaakt door de geringe aantallen in die laag.
In lagen A–C is een geleidelijke afname herkenbaar van de 
‘overige werktuigen’ op afslag ten opzichte van alle afslag-
werktuigen. Deze trend wordt vervolgens omgekeerd in la-
gen D en E; hierin worden vaker niet-typeerbare werktui-
gen op afslag gevonden dan op grond van de referentiever-
zameling zou worden verwacht. De vergelijking met alle 
afslagen, ook de afvalstukken, toont een vergelijkbaar 
beeld. Hier is echter in laag B de laagste verhouding ten op-
zichte van de referentievarzameling te vinden; waarschijn-
lijk komt dit door het hoge aandeel zeer kleine afslagen in 
deze laag (zie hoofdstuk L.2), welke zelden zijn geretou-
cheerd of gebruikt. Het grotendeels ontbreken van kleine 
afslagen in lagen D en E maakt dat de ‘overige werktuigen’ 
in deze lagen zijn overgerepresenteerd zijn; toch wordt de 
relatieve toename zoals hierboven is beschreven als reële 
trend beschouwd, omdat deze toename ook te zien is in de 
vergelijking met de overige werktuigen. Omdat kan worden 
aangenomen dat deze artefacten van vergelijkbare grootte 
zijn gelden de verschillen in opgravingswijze niet64.

Vanwege de geringe aantallen zijn de verhoudingen van de 
brokken ten aanzien van de referentieverzamelingen min-
der duidelijk. De grafieken in fig. L.10.3 lijken in grote lij-
nen een geleidelijke toename te tonen van de geretoucheer-
de en gebruikte amorfe brokken in de hogere lagen, met 

t.o.v. werktuigen op brok t.o.v. alle amorfe brokken

geretoucheerd gebruikssporen

B

C

D

E

A

4

5

0

2

6

Fig. L.10.3 – Verdeling van geretoucheerde en gebruikte 
brokken. Legenda als bij fig. L.10.2.

64 Om de verschillen in opgravingswijze en groottesamenstelling van de 
vondsten uit de vergelijking te filteren, zou het beter zijn alleen de 
grootteklassen van artefacten die daadwerkelijk voor werktuigen zijn 

benut in de grafieken op te nemen. Dit kan echter alleen als nauwkeu-
riger gewichten worden genomen; de meeste huidige gewichtmaten, met 
een nauwkeurigheid van hele grammen, zijn hiervoor te grof.
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Vondstcontext
In hoofdstuk L.2 is relatief veel ruimte vrijgemaakt voor 
nadere beschouwingen ten aanzien van de stratigrafie en de 
vondstlagen in het samengestelde zandpakket (lagen A–C). 
Hoewel de bestaande indeling in lagen is aangehouden voor 
dit rapport is gewezen op de wenselijkheid van herziening 
van de methode die hieraan ten grondslag ligt. De huidige 
indeling is gebaseerd op alleen het aardewerk, waarbij de 
materiaaleigen kenmerken (de ontvankelijkheid voor post-
depositionele fragmentatie) de bepaling van de zone van 
maximale hoeveelheden, wellicht nodeloos, heeft bemoei-
lijkt. Verder zijn enkele aannames bij de gehanteerde me-
thodiek, met name die van min of meer gelijke depositie 
binnen een laag en gelijkmatige wijze van opgraven, oor-
spronkelijk niet getoetst. Nu dit alsnog is gebeurd, blijkt dat 
er voldoende variatie in de genoemde factoren bestaat om 
de indeling op een aantal plaatsen als onzeker te beschou-
wen.
De analyses van de overige materiaalcategorieën hebben 
steeds gebruik gemaakt van deze indeling, zo ook het on-
derzoek van het vuursteen. De indeling geeft al een redelijk 
tot goed beeld van de trends in de stratigrafie en door het 
consequente gebruik ervan zijn de resultaten van de mate-
riaalcategorieën onderling te combineren. Ten aanzien van 
het voorkomen van typen binnen de lagen (niet alleen van 
het vuursteen) is de verwachting dat correctie van de me-
thode slechts geringe wijzigingen teweeg zal brengen; de 
vondstaantallen zijn in het algemeen te laag, en de ver-
wachte wijzigingen te gradueel, om van het effect van een 
herindeling al te grote veranderingen te verwachten. Voor 
analyse echter van bijvoorbeeld het verkrijgen, bewerken en 
bewaren dan wel wegwerpen van grondstoffen, welke kan 
dienen bij de interpretatie van de aard van de vindplaats, is 
het van groot belang dat de deelassemblages goed zijn te 
scheiden (hierbij wordt niet alleen gedacht aan scherpere 
overgangen tussen de zone van maximale hoeveelheden en 
de erboven- en erondergelegen zones, maar ook aan verde-
re onderverdelingen, zowel verticaal als horizontaal).

Werktuigtypologie
Het grootste deel van het onderzoek is toegespitst op de 
werktuigen, zowel wat betreft de herkenning van de catego-
rieën en typen als de onderlinge verhoudingen binnen de 
deelassemblages en de verdeling in de stratigrafie. Hoewel 
de werktuigen minder dan een tiende deel uitmaken van 
alle vuursteenvondsten vormen de geretoucheerde werktui-
gen de best herkenbare exponenten van een assemblage. 
Met het overzicht dat verkregen is uit dit deel van de analy-
ses is de belangrijkste doelstelling, het opstellen van een 
referentiekader, voor een groot deel verwezenlijkt.

L.11.1 Kenmerken van de deelassemblages

Op grond van de verdelingen van de werktuigtypen in de 
stratigrafie zijn al enkele uitspraken mogelijk ten aanzien 
van onderlinge verhoudingen en typologische veranderin-
gen, ook al wordt de lagenindeling als voorlopig beschouwd. 
In fig. L.11.1 wordt een overzicht afgebeeld van de in dit 

rapport beschreven typen, met de gevonden aantallen per 
laag. In de onderstaande tekst worden per laag de meest 
kenmerkende zaken kort opgesomd.

Laag A (4900–4100 cal BC)
Van deze laag wordt aangenomen dat het grootste deel van 
de vondsten te dateren is in de laatste drie eeuwen van het 
bovenstaande tijdstraject. Daarnaast bevinden zich tussen 
de vondsten artefacten uit het Mesolithicum, die zich laten 
herkennen aan een gepatineerd oppervlak. Van de werk-
tuigtypen die de meeste overeenkomsten vertonen met de 
Mesolithische traditie wordt het grootste deel in deze laag 
gevonden. Binnen de pijlbewapeningen zijn dit vooral de 
microlithische spitsen, en de ‘regelmatige’ vierhoeken uit 
klingen en de hieraan gerelateerde pseudoburijnen. Ook 
spitsen met oppervlakteretouche komen voor, met name 
een ‘onregelmatige’ variant waarvan de hier gevonden 
exemplaren zijn gekenmerkt door een korte smalle vorm 
met onregelmatige (enkelzijdige) oppervlakteretouche.
Kernbijlen hebben het hoogste aantal in deze laag, pièces 
esquillées komen vrij regelmatig voor en er zijn ook enkele 
fragmenten van gepolijste bijlen gevonden. De boren tonen 
in deze laag het hoogste aantal en de meeste variatie; prie-
men, ruimers en microboren komen ook in de volgende 
twee lagen voor maar de grootste concentraties liggen in 
laag A. De burijnen zijn algemeen te beschouwen als onder-
deel van met name vroege assemblages, wat ook duidelijk 
wordt uit de relatieve concentratie van burijnafslagen in 
laag A. Van de burijntypen is alleen de ‘RA’-variant in deze 
laag gevonden.
Bij de schrabbers worden van de getande en concave typen 
meer exemplaren gevonden in laag A dan in laag B. Bij de 
ronde schrabbers is de trend omgekeerd; hiervan worden er 
in laag A verhoudingsgewijs uiterst weinig aangetroffen, 
maar van de grote exemplaren binnen het type bevinden de 
meeste zich in de onderste lagen.
Geretoucheerde messen komen nauwelijks voor; artefacten 
(vooral klingen) met diepe gebruiksglans zijn in verhou-
ding daartoe ruimer voorhanden. De afgeknotte klingen 
concentreren zich in de onderste twee lagen waarbij, als de 
mogelijke vierhoeken buiten beschouwing worden gelaten, 
de meeste exemplaren uit laag A afkomstig zijn. Ook de 
kerfklingen behoren vooral bij de vroegste assemblages, 
waarbij met name de klingen met encoche in laag A hun 
maximum hebben. Hetzelfde geldt voor microlithische 
steilgeretoucheerde klingen en klingen met gedeeltelijke la-
terale retouche, terwijl klingen waarvan een zijde in zijn 
geheel is geretoucheerd juist vaker in laag B zijn gevonden. 
Klingen met alleen gebruiksretouche worden het meest 
veelvuldig in laag A gevonden, evenals de geretoucheerde 
en gebruikte afslagen en amorfe brokken.

Laag B (4100–3800 cal BC)
Bij de pijlbewapeningen is een afname zichtbaar van de mi-
crolithische spitsen, bij D-spitsen sterker dan bij B-spitsen. 
Verder is sprake van een duidelijke afname van het gebruik 
van de pseudoburijntechniek. De laatstgenoemde trend 
vindt ook een afspiegeling in de vierhoeken, waar bij de 
transversalen het gebruik van afslagen als basisvorm toe-
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Fig. L.11.1 – Overzicht van de gevonden artefacttypen.
Het aantal als zeker gedetermineerde typen is on donkergrijs aangegeven, de mogelijke exemplaren in lichtgrijs. Bij de 
transversale pijlsneden zijn de percentages gebaseerd op gecombineerde morfologische factoren (zie paragraaf L.5.5); 
vanwege de lage aantallen in lagen D en E zijn de balken hier lichtgrijs weergegeven.
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Fig. L.11.1 – vervolg.
De aantallen en percentages in de verdeling van basisvormen zijn gebaseerd op de vondsten uit alleen de vakken langs 
het westprofiel.
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neemt (maar nog steeds in de minderheid is). Bij de trape-
zoïden vindt een toename plaats van het aantal vierhoeken 
met ‘afwijkende’ zijdehoeken; zowel hoeken scherper dan 
65 graden als stomper dan 85 graden nemen in aantal toe. 
De vierhoeken met een rechte hoek worden het meest in 
deze laag teruggevonden. Bij de spitsen met oppervlakte-
retouche wordt het ‘onregelmatige’ type van laag A vervan-
gen door een lang, slank type, veelal met concave zijden en 
een convexe basis.
Onder de bijlen neemt het aandeel kernbijlen af ten gunste 
van pièces esquillées en geslepen en gepolijste bijlen. Bij de 
boren is een lichte afname van het aantal herkenbaar en een 
sterke afname in de typenvariatie. Van de burijnen zijn al-
leen exemplaren van het ‘AA’-type gevonden.
Het aandeel getande en concave schrabbers neemt af in 
vergelijking tot vooral de ronde schrabbers, waarvan net als 
in laag A de grote exemplaren nog relatief ruim zijn verte-
genwoordigd. Bij de messen zijn de exemplaren met vlakke 
of oppervlakteretouche nu in de meerderheid.
Klingen met afknottingen zijn nog steeds ruim vertegen-
woordigd, maar als de mogelijke vierhoeken hieruit worden 
weggelaten is een duidelijke afname zichtbaar ten opzichte 
van laag A. Ook de klingen met encoche nemen in aantal en 
in verhouding af, maar de klingen met getande retouche 
blijven in nagenoeg dezelfde verhouding voorkomen als in 
laag A. Microlithische steilgeretoucheerde klingen lopen in 
aantal sterk terug. Klingen waarvan een zijde in zijn geheel 
is geretoucheerd tonen echter een toename, niet alleen in 
absolute aantallen maar ook in verhouding tot de klingen 
met slechts gedeeltelijke laterale retouche.
De verhouding tussen klingen en afslagen in het assemblage 
van laag B is slechts weinig veranderd ten opzichte van de 
samenstelling van de vondsten in laag A; des te opvallender 
is het dat in laag B al een groot aantal van de werktuigen die 
typisch van klingen zijn vervaardigd sterk afneemt.

Laag C (3800–3600 cal BC)
De microlithische spitsen zijn vrijwel verdwenen uit het 
werktuigspectrum en ook de trapezoïden komen nog maar 
weinig voor, waarbij de zijdehoeken van de vierhoeken meer 
dan in de vorige fasen afwijken van de gangbare waarden 
tussen 65 en 85 graden. In tegenstelling tot de trapezoïden 
tonen de transversale pijlsneden een relatieve toename, 
waarbij nu alle exemplaren uit afslagen zijn vervaardigd. 
Pseudoburijnen zijn in deze laag niet gevonden. Bij de spit-
sen met oppervlakteretouche wordt het lange slanke type 
verdrongen door een gedrongener variant, min of meer 
driehoekig van vorm, met veelal een (licht) convexe basis.
De verhouding tussen kernbijlen, pièces esquillées en ge-
slepen en gepolijste bijlen is nagenoeg gelijk aan die in laag 
B. Bij de boren en burijnen worden de trends van afname 
voortgezet. Priemen, normaliter van klingen vervaardigd, 
zijn niet meer gevonden en er is nog slechts één AA-burijn 
aangetroffen.
Bij de ronde schrabbers neemt het aantal grote exemplaren 
af ten gunste van de variant die bekend staat onder de trivi-
ale namen "duimnagel-" of "knoopschrabber". Van de mes-
sen zijn de vlakgeretoucheerde exemplaren, net als in laag 
B, in de meerderheid ten opzichte van de artefacten met ge-

bruiksglans. Alle klingwerktuigen nemen in aantal en ver-
houding af, hetgeen in overeenstemming is met het afne-
mende aandeel klingen in alle basisvormen.

Lagen D en E (3600–3300 cal BC)
De bovenstaande datering suggereert dat de vondsten uit 
lagen D en E jonger zijn dan die uit laag C. Dit zal ook 
goeddeels het geval zijn, maar er bestaat een duidelijk over-
lapping tussen de lagen, hetgeen niet alleen blijkt uit de 
14C-dateringen maar ook kan worden beredeneerd uit de 
depositie van de sedimenten en de vondsten.
Pijlbewapeningen zijn nauwelijks meer gevonden; tussen 
de vondsten bevinden zich alleen nog drie transversale pijl-
sneden die alle sterk afwijken van de traditionele vorm van 
vierhoeken. Vanwege de algemene afname van het gebruik 
van klingen, al in laag C ingezet en hier versterkt, worden 
microlithische spitsen en trapezoïden in deze lagen niet of 
nauwelijks verwacht, spitsen met oppervlakteretouche ech-
ter wel. Deze zouden in vorm vergelijkbaar kunnen zijn met 
de gedrongen exemplaren uit laag C, mogelijk echter met 
een concave basis. Verder zouden ook schachtdoornen en 
weerhaken hun intrede kunnen doen in de assemblages 
waarvan de vondsten uit lagen D en E deel uitmaken.
Kernbijlen en pièces esquillées komen nog steeds voor. Er 
zijn geen (fragmenten van) gepolijste bijlen gevonden maar 
deze worden wel verwacht in de assemblages. Boren en bu-
rijnen zijn niet aangetroffen; gezien de in de voorgaande 
lagen ingezette terugloop in aantallen is de verwachting dat 
ook deze categorieën werktuigen niet of nauwelijks meer in 
deze periode zullen voorkomen.
Alle typen schrabbers blijven voorkomen, de verhoudingen 
daarbinnen zijn echter te sterk vertekend door de grootte-
verdelingen van de afzonderlijke typen en de effecten van 
depositie- en opgravingswijze om aan deze verhoudingen 
conclusies te verbinden, ook al betreft het de grootste cate-
gorie onder de werktuigen. Bij de messen zijn alleen nog 
vlakgeretoucheerde exemplaren aangetroffen, de kans is 
echter groot dat ook ongeretoucheerde werktuigen met ge-
bruiksglans (in geringe mate) deel uitmaakten van de oor-
spronkelijke assemblages. Klingen, afslagen en amorfe 
brokken met (gebruiks-) retouche maken een groter deel 
uit van de assemblages dan in de eerdere perioden.

L.11.2 Nader onderzoek

Binnen de beschikbare tijd voor dit onderzoek was het on-
mogelijk om het assemblage geheel in detail te onderzoe-
ken. In de voorgaande hoofdstukken is op veel plaatsen de 
wenselijkheid aangegeven voor nader onderzoek op bepaal-
de deelgebieden. In het onderstaande zullen de belangrijk-
ste hiervan worden uitgelicht en kort toegelicht.

Stratigrafie
Als eerste punt bij nadere uitwerking van de vondsten dient 
de indeling in lagen te worden aangepast. Nu van alle ma-
teriaalcategorieën het onderzoek gereed is, is gebleken dat 
de scheiding in lagen steeds vergelijkbare patronen in de 
vondstverdelingen heeft opgeleverd. Hoewel de stratigrafi-
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sche verdelingen binnen sommige materiaalcategorieën 
minder duidelijke trends hebben opgeleverd dan andere, is 
nergens een homogene verticale verspreiding gevonden. 
Deze gegevens kunnen weer worden teruggekoppeld om de 
methodiek van de laagindeling aan te passen (hiertoe zal 
ook het vuursteenafval uit de rest van werkput 1989-17 
moeten worden beschreven, geteld en gewogen). De inde-
ling kan dan geschieden op een aantal intrinsieke parame-
ters van de vondsten naast de getalsmatige verdelingen65.

Samenstelling van de assemblages
Bij de verdelingen van de vondsten in de stratigrafie is ge-
wezen op discrepanties die kunnen zijn ontstaan uit ver-
schillen in de wijze van opgraven, en op verschillen in de 
processen die ten grondslag liggen aan de depositie van het 
materiaal. Voor de interpretaties ten aanzien van de verti-
cale verdelingen binnen de stratigrafie en de horizontale ver-
delingen binnen de afzonderlijke lagen, is het wenselijk om 
een meer gedetailleerd inzicht te hebben in de aard van de 
samenstelling van de assemblages. Deze analyse is afhanke-
lijk van de uitkomsten van de herziene indeling in lagen en 
kan pas plaatsvinden nadat de herindeling gereed is.

Typologie
De werktuigen kunnen in een aantal gevallen wellicht beter 
worden beschreven en geclassificeerd als andere kenmerken 
worden gewaardeerd. In de huidige beschrijving zijn locatie 
en aard van de retouche voor alle artefacten op gelijke wijze 
beschreven, maar achteraf is gebleken dat het zinvoller zou 
zijn om de artefacten eerst in categorieën in te delen (wat 
boven verwachting redelijk goed lukt) om vervolgens per 
categorie de specifieke parameters te waarderen. Voor een 
deel is dat voor dit rapport reeds gebeurd (bijvoorbeeld bij 
de vierhoeken). De verwachting is dat dit met name bij de 
schrabbers en de niet aan typen toewijsbare artefacten met 
(gebruiks-) retouche tot goede resultaten zal leiden.

Grondstofgebruik
In hoofdstuk L.4 is gewezen op de verschuivingen binnen 
de assemblages inzake het gebruik van grondstoffen. En-
kele onderzochte factoren, zoals de verdeling van basisvor-
men en de hoeveelheid natuurlijk oppervlak per vuursteen-
volume, bleken niet homogeen. Deze en vele andere para-
meters gecombineerd kunnen inzicht geven in de wijze 
waarop met vuursteen als grondstof is omgegaan. Dit is 
niet alleen van belang bij de interpretatie van werktuigvor-
men en de stratigrafische verdeling daarvan, maar kan te-
vens als hulpmiddel dienen bij de interpretatie van de sa-
menstelling van assemblages.

Functie van de vindplaats
Het voornaamste punt voor nader onderzoek is de analyse 
van de functies van de vindplaats in de verschillende perio-
den. Alle hiervoor genoemde deelonderzoeken zijn te be-
schouwen als hulpmiddelen om inzicht te krijgen in de aard 
van de site, niet alleen in zichzelf maar ook in de context 
van een nederzettingssysteem. Om tot dergelijke interpre-
taties te komen zouden de verhoudingen tussen de werk-
tuigcategorieën als leidraad kunnen worden gebruikt, maar 
dit betreft minder dan een tiende deel van de vondsten. Nu 
al blijken de aantallen in met name lagen D en E te laag 
voor dergelijke bewerkingen, en hoe meer succes de herin-
deling in lagen zal hebben (vooral de herkenning van meer 
dan drie zones in de vondsten uit het samengestelde zand-
pakket) des te kleiner worden ook de deelassemblages in de 
onderste lagen.

De aantallen kunnen echter worden vergroot als ook het 
afval in de analyses kan worden betrokken. Hierbij valt te 
denken aan de algemene samenstelling van de assemblages 
(inzicht in het materiaal dat van de vindplaats is verwijderd 
en is gestort in de afvalzone kan inzicht geven in de vind-
plaats zelf), of de specifieke samenstelling van verschillen-
de klassen in de basisvormen. Eén van de parameters die 
zouden kunnen worden onderzocht is de verhouding bin-
nen de assemblages van basisvormen die veel worden ge-
bruikt voor werktuigen ten opzichte van de minder ge-
bruikte vormen (bijvoorbeeld de klingen en afslagen met 
een gewicht rond vier gram ten opzichte van de veel klei-
nere (kleiner dan twee gram) en veel grotere artefacten66). 
Onderrepresentatie van de ‘meest geschikte’ basisvormen 
zou, als ook andere parameters daarop wijzen, kunnen wor-
den gezien als het resultaat van voorproductie van derge-
lijke artefacten voor gebruik elders (bijvoorbeeld in een ex-
tractiekamp) waarbij deze ook daadwerkelijk zijn geëxpor-
teerd. Overrepresentatie van dergelijke artefacten zou juist 
de invoer van voorgeproduceerde vormen kunnen beteke-
nen (het is immers niet waarschijnlijk dat deze artefacten, 
als zij inderdaad in massa zijn geproduceerd voor gebruik 
elders, in de productiesite zelf in de afvalzone worden ge-
vonden).

Het onderzoek naar deze en andere kenmerken van de as-
semblages is zeer tijdrovend en de resultaten zijn op zich-
zelf moeilijk te duiden; alleen als vele verschillende facto-
ren worden onderzocht en gecombineerd zullen interpreta-
ties mogelijk zijn. Ondanks de benodigde tijdsinvestering is 
het zeer wenselijk dat dergelijk onderzoek wordt uitge-
voerd; de aard van gebruik van de site gedurende met name 

65 Hoewel dit lijkt op een cirkelredenatie (de verdelingen bij de materi-
aalkenmerken zijn gebaseerd op de indeling in lagen, en zouden daar-
om niet weer kunnen worden gebruikt om de vondsten in lagen in te 
delen) maar dit is niet het geval; doordat vele parameters van ver-
schillende categorieën kunnen worden ingezet, die onderling niet af-
hankelijk zijn, kunnen de aanwezige trends die ontdekt zijn bij de oor-
spronkelijke indeling worden gebruikt voor een nieuwe indeling.

66 Een dergelijke analyse is al eens uitgevoerd op een heel kleine deelver-
zameling van dit materiaal. De verdelingen bleken niet constant, zo-
dat nader onderzoek zinvol is, maar de resultaten waren van te voor-

lopige aard om in dit rapport te kunnen worden verwerkt. Met name 
in laag A lijken de klingen en afslagen van de grootteklassen die veelal 
voor de vervaardiging van werktuigen worden gebruikt sterker gere-
presenteerd dan verwacht, terwijl in laag B juist een onderrepresenta-
tie te zien bleek (de deelverzameling was te klein om duidelijke trends 
in lagen C–E te kunnen herkennen). Hoewel dit beeld in zichzelf 
moeilijk te interpreteren is, lijkt het er op dat van het assemblage uit 
laag B een deel van de ‘meest geschikte’ artefacten mist, mogelijk om-
dat deze zijn meegenomen naar andere sites.
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het Vroeg-Neolithicum is, vanwege het geringe aantal 
grondsporen op de vindplaats zelf, die daarenboven lastig 
te dateren zijn, vooralsnog grotendeels onduidelijk. Con-
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Laat-Paleolithicum
In wp. 84-18 zijn rondom een grote kei enkele grote vuur-
steenafslagen aangetroffen van dezelfde vuursteenknol of 
hetzelfde uitgangsmateriaal. Dit geheel is door Hogestijn 
geïnterpreteerd als een Laat-Paleolithisch activiteitsgebied 
(vuursteenbewerking op een aambeeldsteen).

Mesolithicum
Het vuursteenmateriaal van wp. 89-17, met name dat uit 
laag A, bevat naast jongere artefacten tevens mesolithische 
vondsten. Zij onderscheiden zich door hun gepatineerde 
oppervlak (zie bijlage L, paragraaf L.11.1). Ongetwijfeld be-
vinden zich ook mesolithische artefacten tussen het vuur-
steen uit andere lagen van P14. Omdat de mesolithische 
traditie nog in SW voortleefde, zal het meestal niet moge-
lijk zijn om SW-vuursteen betrouwbaar typologisch te on-
derscheiden van mesolithische artefacten.
Ook drie grondsporen hebben waarschijnlijk een mesolithi-
sche ouderdom. Een koolzwart grondspoor (sp. 89-z.n.), 
met een diameter van 65 cm met veel fijn houtskool, teken-
de zich tussen 4,75 en 4,95 m -NAP af in het westprofiel 
van wp. 89-17. Het bevond zich op ca. 20 cm onder de Af-
vallaag in het dekzand (zie fig. I.12). Een ovaalrond spoor 
(sp. 87-666) van 65 bij 50 cm werd in wp. 87-4 in het dek-
zandvlak opgemerkt op 3,65 m -NAP. Dit zwarte spoor 
ging nog ca. 20 cm dieper en bevatte houtskool en verbrand 
bot. In het slootkantprofiel (1983) kwam op 2,80 m -NAP 
een koolzwarte vlek met een diameter van 40 cm en een 
dikte van 20 cm aan het licht. Deze werd pas ca. 10 cm on-
der de top van het dekzand (onder de Oude Archeologische 
Laag) zichtbaar.
De ligging van het eerste voorbeeld, diep onder SW-lagen, 
en het feit dat al de genoemde grondsporen op het hoogste 
dekzandvlak nog niet te zien waren, pleiten voor een hoge 
ouderdom. Dit zullen mesolithische haardkuilen geweest 
zijn.

Vanzelfsprekend is niet elke houtskoolrijke kuil mesolithisch 
(zie bijvoorbeeld de vuurkuilen; paragraaf 15.10). Sommige 
(paal-) sporen die ik aan SW heb toegeschreven, hadden 

In de opgravingsputten van P14 zijn aanwijzingen voor bewoning aangetroffen uit perioden die buiten het 

onderzoeksthema vallen, maar die voor de volledigheid genoemd moeten worden.

een gevlekte donkergrijze tot zwarte vulling, maar in die 
gevallen was nog wel een (vage) kuilinsteek aanwezig. Ik 
denk dat dit inderdaad SW-paalsporen waren, en geen meso-
lithische haardkuilen, maar dit blijft een lastige categorie. 
Ik kan dan ook niet helemaal uitsluiten dat onder de tot SW 
gerekende paalsporen toch nog een enkel mesolithisch 
grondspoor schuil gaat.

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
In de opgravingsputten van P14 zijn drie onbeschoeide wa-
terputten met een diameter van ca. 1 m aangetroffen. Zij 
waren alle tot even in het dekzand ingegraven. De eerste en 
tweede bevonden zich in wp. 89-17 (in vak 904 en 965), en 
reikten tot respectievelijk ca. 5,00 en 4,80 m -NAP. Een 
derde waterput is gevonden in wp. 89-9 (hoofdzakelijk in 
vakken 771 en 772). Deze ging niet dieper dan 2,88 m 
-NAP. De eerste waterput bevatte o.a. fragmenten van een 
steengoedkan uit de late 16e eeuw. De tweede leverde als 
dateerbare vondst een Pingsdorf-scherf op. In de derde 
werd een geglazuurd roodbakkend graapje aangetroffen.
Vermoedelijk waren twee ingravingen in het zuidprofiel 
van wp. 84-3, en een derde in het zuidprofiel van wp. 4 
eveneens restanten van waterputten. Zij hadden een groot-
ste diameter van ca. 1,5 m en waren respectievelijk tot 3,08, 
2,92 en 2,57 m -NAP uitgediept, tot in de daar zeer zandige 
DG2. De insteken kwamen van boven de Cardiumgyttja, 
maar waren niet betrouwbaar te vervolgen tot direct onder 
de moderne bouwvoor. Deze ingravingen hebben geen vond-
sten opgeleverd.
Een viertal aangepunte, ingedreven paaltjes van els, eik en 
den uit wp. 87-4 zijn in verband gebracht met een middel-
eeuwse of jongere constructie ten behoeve van de visserij in 
de Zuiderzee (Gehasse 1995, 108).
Genoemde grondsporen en vondsten zijn te verbinden aan 
de middeleeuwse en jongere bewoning op en rond Schok-
land. Onder andere in het zuiden van kavel P14 lagen mid-
deleeuwse terpen (Van der Heide & Wiggers 1954, kaart 6; 
Van der Heide 1955, 44-51, fig. 21). Die op P14 zijn in 1984 
geëgaliseerd, waarna IPP-studenten de maaiveldvondsten, 
waaronder veel kogelpotaardewerk, hebben verzameld.
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CONCORDANTIES VOOR LAAGNUMMERS, LITHOSTRATIGRAFISCHE 

EENHEDEN EN VONDSTNUMMERS BIJ AARDEWERKFIGUREN

Tabel N.1 – Lithostratigrafische eenheden en de laagnummers per opgravingscampagne.

laag 1983 1984 1986 1987 1989 1990

Detritusgyttja 4 (DG4) - 7255 - - - -

DG3/Broekveen - 7002, 7256 3, 21 2, 9 1 1

Broekveen (BRV) - 7002 - 7 1, 203 -

Detritusgyttja 3 (DG3) - 7018, 7253, 
7272

- 6 204 -

Cardiumgyttja (CGY) 7002 7003, 7004, 
7252 (deels 
verward met 
DG2), 7257, 
7258, 7259, 
7260, 7261, 
7265, 7267, 
7269, 7273

4, 5, 6 2, 10, 21, 68, 
86 (deels ver-
ward met ver-
trapte Ero2?)

2, 30 (boven) 2, 140

Menglaag Ero2/CGY/DG3 - 7254 - 85, 410, 414 - -

Cardiumklei (CKL) 7003 7274 - 8 30 (onder) -

Cardiumdetritus (CDE) - 7275 - 406, 407, 8 (on-
derste traject)

-

Erosielaag 2 (Ero2) 7004 7254 - 22, 58, 65 406 
(bovenste tra-

ject)

- 59, 141

Erosielaag 1 (Ero1) - 7019 9, 19 5, 400, 406 
(onderste tra-

ject)

25, 40 25

Akkerlaag (AK) - - - 3, 411 25, 38 25

Detritusgyttja 2 (DG2)
(lagen 84-7263 en 87-426/
427 betreffen de kleiige de-
tritusgyttja die gedurende 
WKD1-2 is afgezet)

7005, 7006, 
7008, 7009

7004 (in wp.7), 
7005 (deels 
verward met 
CGY), 7006, 
7007, 7252, 
7262, 7263, 

7264

7, 8 19, 401, 415, 
416, 417, 418, 
419, 422, 423, 
424, 426, 427, 
429, 430, 431, 

432, 433

3, 9, 27 (in 
wp.8), 31, 38, 

39, 43

72, 160

zandige DG2/
spoellens basis

7020? 7013, 7017 
7262, 7264

- 415, 428 8, 43, 44, 51, 
52

60, 102, 143

Detritusgyttja 1 (DG1) - - - 420 45, 46 -

Unio II (UN-II) - - - - 32, 33, 47 -

Afvallaag (AFL) - - - - 34, 35, 48, 49, 
200, 201

-



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

680

CONCORDANTIES VOOR LAAGNUMMERS, LITHOSTRATIGRAFISCHE EENHEDEN EN VONDSTNUMMERS BIJ AARDEWERKFIGUREN BIJLAGE N

681

laag 1983 1984 1986 1987 1989 1990

Oude Archeologische
Laag (OAL)

7010, 7020? 7010, 7270, 
7271

10 403, 408, 415, 
419, 421, 425

10, 27 (in wp.2) 
29, 42

76, 101

dekzand (DZ) 7011 7011, 7014, 
7016, 7021, 

7271

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17

4, 199, 402, 
404, 405, 409, 

412

4, 5, 6, 7, 11, 
26, 28, 36, 41, 

202

26, 108

keileem/keizand (KL/KZ) - 7012, 7015 18, 22, 23 - - -

(Tabel N.1 – vervolg)

1 6778
2 6993
3 6788
4 1008
5 6458
6 6901
7 1007
8 6502
9 6473
10 7044

7048
7052

11 6549
12 6415
13 6303
14 6551
15 6439
16 6279
17 6099
18 6942
19 6778
20 7030
21 6895
22 6828
23 6567
24 6846
25 7002
26 6494
27 6901
28 6865
29 6849
30 6886
31 6461
32 1007
33 6522
34 6755
35 6493
36 6485
37 6889
38 6374
39 6333
40 6965
41 6246
42 6229

6280
43 6298

44 6152
45 6184
46 6788
47 6493
48 6526
49 6437

6451
50 6532
51 6528
52 1005

6258
53 6107

6174
54 6873
55 6964
56 6873
57 6763
58 6562
59 6802
60 6878
61 6879
62 6841
63 6902
64 6579
65 6516
66 6565
67 6548
68 6570
69 6735
70 6387
71 6395
72 6556
73 6534
74 6452
75 6483
76 6530
77 6526
78 6438
79 6145
80 6803
81 6772
82 6455

6558
6559

83 6893
84 6730

85 6580
86 6807
87 6846
88 6574
89 6574
90 6745
91 6461
92 6402
93 6402
94 6755
95 6570
96 6538
97 6289
98 1008
99 1007
100 6743
101 6736
102 6856
103 6746
104 6744
105 6549
106 6532
107 6526
108 6746
109 6538
110 6741
111 6333
112 1006
113 6428
114 6447
115 6748
116 6433
117 6749
118 6551
119 6330
120 6212
121 1005
122 6263
123 6213
124 6266
125 6013
126 6167

6194
127 6226
128 6506
129 6783

130 7138
131 6866
132 6529
133 6726

6827
6853

134 6886
6902
6907

135 6793
6788

136 6774
137 6802
138 6775

6893
139 6875
140 6469
141 6556
142 6742
143 6520
144 6959
145 6956
146 6692
147 6814
148 7013
149 6561

6784
6896

150 6909
151 6823
152 7018
153 6827
154 6576
155 6903
156 6896

7014
157 6860
158 6591
159 6757
160 6721
161 6851
162 6855
163 6460
164 6527

6748
6750

6859
165 6695
166 6695
167 6952
168 6957
169 6960
170 6945
171 6583
172 6768
173 7015
174 6866
175 6577
176 6599
177 7015
178 7023
179 6701
180 6767
181 6557
182 6575
183 6580
184 6712
185 6845
186 6902
187 6903
188 6580
189 6486
190 6899
191 6846
192 6897
193 6897
194 6903
195 6475
196 6846
197 6475
198 6566
199 6718
200 6579
201 6847
202 6852
203 6591
204 6591
205 6470
206 6482
207 6579
208 6472
209 6901

210 6574
211 6470
212 6901
213 6731
214 6736
215 6469
216 6504
217 6502
218 6397
219 6460
220 6736
221 6392
222 6498
223 6905
224 6407
225 –
226 6416
227 6458
228 6371
229 6479
230 6734
231 6528
232 6541
233 6888
234 6858
235 6371
236 6347
237 6436
238 6543
239 6531
240 6441
241 6447
242 6439
243 6425
244 6749
245 6450
246 6547
247 6184
248 6577
249 6824
250 6921
251 6691
252 6577
253 6899
254 6841
255 6909

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

Tabel N.2 – Vondstnummers van SW/Pre-Drouwener aardewerk uit wp. 89-17 (fig. 5.1).
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256 6899
257 6690
258 6706
259 6465
260 6735
261 6860
262 6901
263 6457
264 6883
265 6855
266 6719
267 6412
268 6860
269 6726
270 6502
271 6397
272 6526
273 6687
274 6888
275 6687
276 6374
277 6535
278 6439
279 6433
280 6748
281 6302
282 6301
283 6433
284 6752
285 6440
286 6438

6965
287 6965
288 6547
289 6325
290 1005
291 6285
292 6261
293 6194
294 6113
295 –
296 7006
297 6460
298 6687
299 6399
300 6547
301 6251
302 6871

6868
303 6577
304 6893
305 7138
306 6898
307 6475
308 6703
309 6573
310 6495
311 6704
312 6883
313 6492
314 6484
315 6853
316 6688
317 6363
318 6851
319 1008

320 6886
321 6733
322 6461
323 6485
324 6471
325 6736
326 1007
327 6534
328 6371
329 6890
330 6884
331 6398
332 6535
333 6542
334 6749
335 6424
336 6526
337 6444
338 6302
339 6440
340 6553
341 6445
342 6450
343 6969
344 1005
345 6746
346 7016
347 6807
348 6898
349 6393
350 6856
351 6478
352 6422

6722
6727
6822
6866

353 6539
6860

354 6419
355 6384
356 6858
357 6970
358 6969
359 6272
360 6501
361 6462
362 6455
363 6736
364 6842
365 6688
366 6518
367 6436
368 6406
369 6394
370 6532
371 6540
372 6540
373 6443

6970
374 6446
375 6450
376 6276
377 6591
378 6502
379 6723

380 6856
381 6856
382 6736
383 6433
384 1005
385 6457
386 6469
387 6366
388 6468
389 6742

6844
390 6852
391 6860
392 6741
393 6475
394 6571
395 6721
396 6397
397 6726
398 6860
399 6405
400 6866
401 6762
402 6497
403 6420
404 6416

6523
405 6436
406 6444
407 6423
408 6542
409 6545
410 6448
411 6545

6970
412 6869
413 6712
414 6592
415 6447
416 6378
417 6594
418 6474
419 6878
420 6875
421 6846
422 6494
423 6494
424 6722
425 6516
426 1008
427 6735
428 6402

6592
6688

429 6507
430 6721
431 6487
432 6503
433 6358
434 6383
435 6688
436 6513
437 6687
438 6542
439 6687
440 6859

44 6384
442 1006
443 6384
444 6443
445 6443
446 6263
447 6138
448 6873
449 6691
450 6821
451 6846
452 6887
453 6462
454 6883
455 6412
456 6722
457 6494
458 6860
459 1008
460 6860
461 6452
462 6726
463 6726
464 6727
465 6750
466 6488
467 6745
468 6884
469 6393
470 6406
471 6374
472 6857
473 –
474 6545
475 6748
476 6863
477 6971
478 6552
479 6712
480 6510

6728
6736
6884
6906

481 6741
482 6017
483 7011
484 7010
485 6911
486 6893
487 6776
488 6900
489 6575
490 6722
491 6852
492 6571
493 6736
494 6883
495 6902

6903
6905
6909

496 6863
497 6744
498 1004
499 6865

500 6329
501 6866
502 6557
503 6911
504 6565
505 6873
506 6830
507 7015
508 6691
509 6945
510 6494

6822
6875
7138

511 6716
512 6823
513 6880
514 6722
515 6849
516 6848
517 6722
518 6571
519 6570
520 6711
521 6722
522 6492
523 6726
524 6464
525 6727
526 6468
527 6731
528 6397
529 6397
530 6487
531 6723
532 6490
533 6476
534 6518
535 6884
536 6739
537 1007
538 6713
539 6513
540 6377
541 6377
542 6517
543 6527
544 6859
545 6541
546 6889
547 6409
548 6744
549 6388
550 6858
551 –
552 6747
553 6863
554 6972
555 –
556 6565
557 6730
558 6565
559 6707
560 6761
561 6701
562 6573

563 6850
564 6591
565 6883
566 6689
567 6901
568 6470
569 6860
570 1008
571 6852
572 6842
573 6852
574 6487
575 6733
576 6851
577 6497
578 –
479 6736
580 6497
581 6522
582 1007
583 6856
584 6473
585 6901
586 6464
587 6906
588 6484
589 6726
590 6417
591 6489
592 6383
593 7020
594 6391
595 7020
596 6530
597 6513
598 6540
599 6418
600 6226
601 6970
602 6547
603 6970
604 6233
605 6234
606 6325
607 6880
608 6375
609 6748
610 6910
611 6879
612 6455
613 6722
614 6844
615 6844
616 6881
617 6729
618 6906
619 6471
620 6358
621 6856
622 6713
623 6535
624 6741
625 6546
626 6338

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.potnr. vnr.

(Tabel N.2 – vervolg)
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Tabel N.3 – Vondstnummers van SW/Pre-Drouwener aardewerk uit andere putten dan wp. 89-17 (fig. 5.16).

627 87-3286
628 59-171
629 60-52
630 87-3679
631 87-3209
632 84-1964
633 90-2840
634 90-2337
635 90-2637
636 89-522
637 90-2768
638 90-2338
639 87-4048
640 86-1507
641 90-2097
642 89-5637
643 84-6420
 84-6427
644 89-5362
645 90-1555
 90-1558
646 89-1442
647 89-5732
648 89-1239
649 89-5466
650 89-5495

potnr. vnr.

651 90-1895
652 87-4010
653 89-1120
654 89-461
655 90-1545
656 87-4063
657 87-3868
658 89-787
659 87-3307
660 87-3683
661 89-1406
662 90-2769
663 84-4444
664 89-1091
665 89-5657
666 89-5732
667 90-2000
668 84-1968
669 90-3092
670 90-2360
671 89-5298
 89-5462
672 90-2459
673 84-6442
674 84-6435
675 87-3284

676 89-1133
677 83-84
678 89-1245
679 87-3604
680 87-3946
681 89-309
682 89-5630
683 89-1139
684 87-3711
685 90-1560
686 84-4433
687 90-2071
688 89-457
689 89-1440
690 83-86
691 87-4265
692 90-1904
693 90-1997
694 90-2769
695 87-3907
696 90-1338
697 90-1862
698 90-2635
699 90-2764
700 90-2885
701 90-2425

702 87-3677
703 90-2027
704 87-3393
705 90-2423
706 90-3090
707 87-3948
708 90-1767
709 87-3697
710 89-34
711 87-3833
712 89-1049
 89-1199
713 87-3793
714 60-179
715 87-3249
716 90-1849
717 60-178
718 89-207
719 87-3558
720 87-3604
721 90-1609
722 89-380
723 90-1693
724 83-97
725 89-364
726 89-007

727 89-5717
728 60-164
729 87-4102
730 87-3879
731 84-6465
732 89-5485
733 89-496
734 90-1932
735 89-1065
736 90-3268
737 89-1245
738 89-1245
739 87-4048
740 87-3912
741 89-5654
742 90-1539
743 84-1992
744 87-2425
745 90-1200
 90-1499
746 90-1952
747 90-2342
748 84-1973
749 89-1238

Tabel N.4 – Vondstnummers van Pre-Drouwener aardewerk (fig. 5.19).

1 90-1297
 87-3245
 90-1862
2 90-1894
 87-4035
 90-1489
3 89-6272
4 89-6742
 89-6428

potnr. vnr.

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(4) 89-6856
 89-6741
 89-6741
 89-6746
5 89-6753
6 89-188
7 89-6440
8 89-12
9 83-82

10 89-6347
11 90-1873
 90-1879
 90-2216
12 90-1835
13 90-2661
14 90-2426
15 89-1006
16 87-4096

17 87-3959
18 87-3326
19 87-3393
20 90-3103
21 89-6276
 89-6283
22 89-6744
23 89-6862
24 89-6308

25 83-65
 83-61
26 89-6687
27 89-6439
28 90-2277
 90-1935
29 89-6327
30 89-6528

Tabel N.5 – Vondstnummers van TRB-aardewerk (fig. 7.4).

1 89-5490
2 89-866
 89-867
 89-5380
 89-5609
3 89-427
 89-517
4 87-3411
5 89-1082
6 87-3884
7 87-3567
8 90-1353
9 87-3443
10 90-2059
11 87-3988

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

12 87-3326
13 90-2659
14 84-1990
15 84-z.n.
16 83-z.n.
17 83-z.n.
18 89-1260
 89-1262
19 90-2100
20 87-3884
21 84-6469
22 89-5201
23 86-1507
 89-5289
24 89-5259

25 89-5588
26 89-1267
27 89-1262
28 90-1877
29 83-66
30 84-1218
31 89-5143
32 90-1775
 90-2227
33 90-2168
34 90-1858
35 90-2197
36 87-3355
37 90-2224
38 87-3558

39 60-I-182
40 89-278
41 89-204
42 89-10
43 87-3330
44 90-2376
45 87-3995
46 87-3907
47 90-3103
48 90-1736
 90-1735
49 90-1838
50 90-1494
51 87-3751
52 89-486

53 90-1980
 90-2175
 90-2391
 90-2773
54 89-761
55 90-2206
56 87-3711
57 89-394
58 90-1491
59 89-1397
60 84-z.n.
61 89-1239
62 90-1068
63 90-1849
64 84-4061
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65 86-1507
 89-5191
 89-5439
 89-5440
 89-5442
 89-5444
 89-5449
 89-5452
 89-5498
 89-5617
 89-5618
 89-5618

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(65) 89-5625
 89-5627
66 90-2105
 90-2443
 90-2859
67 57-z.n.
 89-310
 89-325
 89-328
 89-368
 89-370
 89-376

(67) 89-470
 89-473
 89-511
68 87-2879
 87-3275
 87-3361
 87-3424
 87-3445
 87-3480
 87-3486
 87-3495
 87-3496

(68) 87-3496
 87-3496
 87-3699
 87-3704
 87-3725
 87-3788
 87-3793
 87-3793
 87-3793
 87-3827
 87-3899
 90-1904

69 90-1863
70 90-1633
71 57-z.n.
72 90-1627
 90-1965
73 89-1855
74 87-3597
 87-3988
 87-4030
75 87-3798
76 89-5462
77 87-2415

Tabel N.6 – Vondstnummers van EGK-aardewerk, fijne waar (fig. 8.4).

1 87-3998
 87-4048
 90-1496
 90-1628
 90-1703
 90-1855
 90-1895
 90-1979
 90-2014
 90-2015
 90-2092
 90-2204
 90-2222
 90-2298
 90-z.n.
2 90-1608
3 87-3596
 87-4048
4 89-302
5 90-z.n.
6 87-3443
7 90-1504
8 89-252
9 90-1851
10 87-1393
11 89-364
12 89-32
13 89-322

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

14 89-501
15 84-z.n.
16 84-1447
17 89-203
18 89-1381
19 90-3103
20 87-4023
21 87-3597
22 87-2902
23 87-3771
24 89-1275
 89-1423
25 89-39
 89-113
 89-271
 89-275
 89-279
 89-301
 89-314
 89-651
 89-654
 89-950
 89-1066
 89-1283
26 89-15
 89-37
 89-204
 89-213

27 90-2641
 90-2695
28 60-I-162
29 90-1866
 90-2213
 90-2245
 90-2252
30 90-2865
31 90-2216
32 90-1538
 90-1866
33 90-1890
34 90-1194
 90-1205
35 90-1471
 90-1505
 90-1864
36 90-1486
 90-1833
37 90-1907
38 90-1867
39 89-1264
40 90-1512
41 87-3326
 87-3596
 87-3985
 87-4010
 87-4027

(41) 87-4028
42 90-1201
 90-1499
43 90-2636
 90-2690
44 90-1197
 90-1203
45 90-2863
46 89-1285
 89-1334
47 87-3698
 90-1487
 90-1857
 90-1980
48 87-3242
 87-3245
 87-3245
 87-3269
 87-3280
 87-3322
 87-3338
 87-3741
 87-3751
49 89-1097
50 87-3866
 87-3988
51 87-3998
 87-4048

(51) 87-4052
52 89-6137
53 90-3155
54 89-33
 89-1332
55 87-4023
56 89-14
57 90-2772
58 89-5024
 89-5028
 89-5028
 89-5055
 89-5056
 89-5057
 89-5058
 89-5063
 89-5065
 89-5068
 89-5153
59 90-1968
60 90-1478
61 89-6041
 89-6042
62 87-498
 87-1052
 87-1911
63 90-1485

Tabel N.7 – Vondstnummers van mogelijk EGK-aardewerk, fijne waar (fig. 8.6).

64 90-1473
65 90-1865
66 90-1868
67 89-501
68 89-1064
69 90-1636
70 89-382
71 89-6087
72 90-2213
73 87-3295

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

74 90-2641
75 89-624
76 90-1859
77 90-1152
78 89-459
 89-1266
79 90-2224
80 89-206
 89-249
81 90-2398

82 89-637
83 90-1530
84 89-29
85 89-202
86 90-2243
87 90-1938
88 90-1503
 90-1866
89 89-1255
90 89-1111

91 87-3912
92 90-2563
93 89-313
94 84-z.n.
95 90-1845
96 89-951
97 89-5207
98 90-1408
99 89-384
100 89-13

 89-1260
 89-1262
 89-1264
 89-1267
 89-1295
101 90-1845
102 90-1880
103 89-1300
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Tabel N.8 – Vondstnummers van EGK-aardewerk, grove waar (fig. 8.8).

1 90-2208
2 90-2203
3 90-1203
 90-1207
 90-1503
 90-1521
4 90-1019
5 90-1271
 90-1887

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

6 90-1461
 90-1974
7 84-2525
8 87-4048
9 90-2743
 90-2772
10 90-1470
 90-2224
 90-2709

11 83-101
 83-106
 83-2199
12 87-3035
 87-3326
 87-3596
 87-3597
 87-3597
 87-3866

(12) 87-3876
 87-3931
 87-3975
 87-3995
 87-4006
 87-4010
 87-4048
13 89-14
 89-28

(13) 89-32
 89-1313
14 89-1257
15 87-3866
16 90-1859
17 87-3362

Tabel N.9 – Vondstnummers van mogelijk EGK-aardewerk, grove waar (fig. 8.9).

18 90-1896
19 90-1858
20 87-3035
21 89-336
22 89-204

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

23 90-1520
24 87-2377
25 87-1747
26 90-1870
27 90-2702

28 90-1185
29 90-1485
30 87-3249
31 87-3988
32 90-1975

33 89-212
 89-213
 89-281
 89-283
 89-284

34 87-4048

Tabel N.10 – Vondstnummers van vroege klokbekers (fig. 9.5).

1 89-212
2 87-3732
3 87-2817
4 89-10
 89-14
 89-15
 89-17
 89-28
 89-33
 89-34
 89-76
 89-202
 89-203
 89-204
 89-212
 89-579
 89-949
 89-1100
 89-1253
 89-1257
 89-1259

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(4) 89-1260
 89-1267
 89-1267
 89-1269
 89-1271
 89-1273
 89-1274
 89-1283
 89-1284
 89-1286
 89-1288
 89-1290
 89-1297
 89-1297
 89-1300
 89-1318
 89-1324
 89-1358
 89-1405
5 90-1609
 90-1628

(5) 90-1843
 90-1849
 90-1853
 90-1857
 90-1860
 90-1863
 90-1879
 90-1882
 90-1935
 90-1952
 90-2259
 90-2542
6 87-2780
 87-3332
 87-3338
 87-3370
 87-3385
 87-3480
 87-3493
 87-3741
 87-3741

(6) 87-3741
 87-3751
 87-3783
 87-3796
 87-3859
 87-8399
7 87-3609
 89-106
 89-254
 89-378
 89-526
 89-604
 89-1261
 89-1297
8 90-1470
 90-1487
 90-1536
 90-1635
 90-1700
 90-1861
 90-1866

(8) 90-1942
 90-2279
 90-2285
9 87-3925
10 87-3809
11 87-3926
12 90-1164
13 87-3330
14 90-1367
15 87-2171
 87-3556
 87-3679
16 84-6393
17 87-3343
18 87-3335
 87-3989
 90-2249
19 89-5004

Tabel N.11 – Vondstnummers van late klokbekers (fig. 9.6).

20 89-1167
21 87-3035
22 87-3307
 87-3831
23 90-1200
24 90-1405
 90-1406

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(24) 90-1494
25 90-1887
26 89-1277
27 90-1498
28 90-1513
 90-1656
29 87-3925

30 89-1039
31 90-1205
 90-1487
 90-1489
 90-1507
 90-1626
 90-1925

32 87-2902
 90-1197
 90-1477
 90-1478
 90-1487
 90-1501
 90-1635

(32) 90-1863
 90-1887
 90-1890
 90-1933
 90-1960
 90-1961
 90-1972
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(32) 90-1973
 90-1974
 90-2627
33 90-1850
 90-2206
 90-2260
34 90-1140
 90-1146
 90-1150
 90-1172
35 90-1608
36 90-1560
37 90-1621
38 90-1850
 90-1853
 90-2233
39 89-209
 89-218
 89-1298
 90-1494
 90-1853
 90-1861
 90-1863
 90-1943

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(39) 90-2202
 90-2203
 90-2243
 90-2261
40 87-3370
41 89-11
 89-12
 89-31
 89-32
 89-36
 89-37
 89-38
 89-39
 89-185
 89-199
 89-208
 89-220
 89-221
 89-241
 89-246
 89-1060
 89-1253
 89-1257
 89-1265

(41) 89-1274
 89-1289
 89-1291
 89-1293
 89-1294
 89-1296
 89-1297
 89-1299
 89-1300
42 87-3370
 87-3988
 90-1850
43 87-3701
 87-3746
 87-4019
44 90-1849
 60-z.n.
 60-z.n.
 60-z.n.
 90-2793
 90-z.n.
45 84-1235
46 90-1189
 90-1606

(46) 90-1867
 90-1872
 90-1874
 90-1876
 90-1901
 90-2085
 90-2227
 90-2228
 90-2235
47 90-2624
 90-2634
48 87-4038
49 90-1882
 90-1894
 90-1895
50 89-13
 89-206
 89-294
 89-z.n.
51 60-147
 60-z.n.
52 87-4038
53 90-1628
54 87-3876

(54) 87-3898
 87-3984
 87-4048
55 89-5010
56 90-1487
 90-1635
 90-1838
57 87-3596
 90-1843
58 90-2229
59 87-3400
60 89-1276
61 60-z.n.
 60-z.n.
62 87-3995
63 90-1481
 90-1485
 90-1491
 90-1870
64 87-3925
65 90-1838
66 z.j.-z.n.
67 87-672
68 84-2263

Tabel N.12 – Vondstnummers van overig klokbekeraardewerk (fig. 9.7).

69 87-3317
70 84-1214
71 89-379
72 89-666
73 90-1424
 90-1470
74 90-1096
75 87-3898
76 89-33
 90-1488
77 89-386
78 89-115
79 89-381
 89-476
80 90-1952
81 89-117
82 87-3597
83 87-4028
84 84-2570
85 87-3501
 87-3995
86 87-3925
 90-1498
87 87-2780
88 87-3925
89 90-1530
90 90-1493
91 84-6454
92 90-1857
93 90-2223
94 90-1494
 90-1495
 90-1498
95 84-4013

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

96 84-2293
 84-2434
97 87-3925
98 87-3989
99 87-4052
100 87-4027
101 87-3035
102 87-4031
103 87-3035
104 89-689
105 89-1297
106 89-39
107 89-6397
108 89-761
 90-2978
109 90-1216
110 90-1475
 90-1874
111 90-1843
112 90-1470
 90-1485
 90-1492
 90-2240
 90-2641
113 89-6397
114 89-1234
 89-1281
115 87-3609
116 89-971
117 87-4021
118 84-6320
 84-6354
119 90-1504
 90-1895

120 90-1207
121 87-3819
122 89-83
123 89-1049
124 87-3604
 90-1019
 90-1507
 90-1513
 90-1866
 90-1870
125 87-3362
 87-3859
126 87-3744
127 89-3281
128 90-1411
129 89-1097
130 89-1238
131 90-1894
132 84-z.n.
133 90-1867
 90-1993
134 87-4021
135 90-1481
136 90-1207
137 84-4020
138 89-1066
139 89-16
140 87-3266
141 87-3959
142 87-4028
143 89-63
 89-111
 89-308
 89-316

(143) 89-319
 89-352
 89-389
 89-390
 89-441
 89-442
 89-950
 89-1258
144 87-3596
145 84-4023
146 89-110
147 89-1095
148 90-2226
 90-2639
 90-2663
149 90-1148
150 60-z.n.
151 90-2666
152 90-1934
153 89-1258
 89-1264
154 89-642
155 89-10
 89-266
 89-304
 89-306
 89-331
 89-334
 89-339
 89-358
 89-484
 89-1288
 89-1297
156 89-199

(156) 89-1049
 90-1148
157 89-323
 90-1522
158 90-1499
159 87-3859
160 90-1483
161 89-5386
 89-5388
 89-5391
 89-5395
 89-5610
162 90-1213
 90-1531
163 87-3280
164 89-73
 89-77
 89-195
165 87-3995
166 87-3035
 87-3326
 87-3866
 87-4048
 87-4052
167 90-2214
168 89-z.n.
168 89-15
169 87-3035
170 89-40
171 87-3975
172 87-3596
173 87-3271
 87-3326
 87-3925
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(173) 87-3931
 87-3975
174 89-1309
175 87-3249
176 89-642
177 87-3701
 87-3975
 87-3995
178 84-z.n.
179 89-299

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(179) 89-319
 89-364
 89-390
 89-498
180 90-1180
 90-1430
 90-1508
 90-1518
 90-1521
 90-1526

(180) 90-1527
 90-1532
181 87-3343
182 83-98
183 84-1222
184 89-322
 90-1474
 90-1873
185 90-1548
186 90-2635

187 60-I-163
188 87-3959
 87-3975
 87-4028
 90-1931
189 89-6082
190 90-2018
191 89-344
 90-1520
192 90-1965

193 84-2256
194 84-1243
195 87-3975
196 90-1605
197 84-2849
198 87-4028

(Tabel N.12 – vervolg)

Tabel N.13 – Vondstnummers van mogelijke klokbekers (fig. 9.8).

199 90-1874
200 87-3332
202 90-2709
203 90-2667
204 87-3925
205 90-1854
206 83-2201
207 87-3452
208 90-1905
209 89-996
210 89-1066

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

211 90-2638
 90-2640
212 89-1111
213 87-3999
214 87-3596
215 90-1494
216 87-3604
 90-1481
 90-1486
 90-1492
 90-1627

 90-1923
 90-2210
217 90-1862
 90-2225
218 89-117
219 90-1968
220 89-1233
221 87-2908
222 89-795
223 87-3399
224 89-27

225 89-392
 89-393
 89-474
226 84-4016
227 90-1184
228 90-1470
229 90-2202
 90-2659
230 90-1604
231 87-3975
 87-3995

232 90-1520
 90-1418
233 90-3173
234 89-564
235 87-3035
236 84-1225
 84-1242
237 90-2632
238 87-390
239 84-2233
240 89-36

Tabel N.14 – Vondstnummers van potbekers (fig. 9.10).

1 87-4048
2 87-3766
3 84-2138
4 87-3988
5 83-2179
6 87-3393
7 87-4087
8 90-2212
9 84-2600
10 89-254
11 87-3925
12 87-3279
13 84-1237
14 87-4025
15 60-I-110
 60-I-111
 60-I-155
 z.j.-z.n.
16 60-I-161
 60-I-185
17 90-1849
 90-2224
18 90-1469
 90-1845
 90-1897
 90-1907
19 87-4023
20 87-3035
21 87-4010

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

22 84-1109
23 89-395
24 89-1245
25 87-3326
 87-3335
 87-3866
 87-4027
 87-4030
26 87-3356
 87-3999
27 87-2868
28 87-3926
29 84-1014
 84-4395
30 60-I-140
 60-I-150
31 87-4087
 87-4204
 87-4266
32 90-2563
33 90-2214
 90-2217
34 60-I-107
 87-3995
 87-4031
 90-1531
 90-1866
 90-1870
 90-1874

(34) 90-1875
 90-1880
 90-1883
 90-1884
 90-1887
 90-1888
 90-1892
 90-1893
 90-1979
 90-2641
 90-2666
35 87-4048
36 87-3423
37 87-3330
 87-3866
38 90-2232
 90-2274
39 87-1855
 87-1898
 87-1919
 87-2165
 87-2390
 87-2392
 87-2392
 87-2459
 87-2463
 87-2464
 87-2714
 87-2814

(39) 87-2866
 87-2875
 87-2959
 87-3307
 87-3493
 87-3535
 87-3819
40 90-1477
 90-1481
 90-1548
 90-1607
 90-1867
 90-1870
 90-1874
 90-1875
 90-1876
 90-1883
 90-2218
 90-2227
 90-2258
41 84-6394
 84-6443
 84-6448
 84-6451
 84-6460
 84-6461
42 90-3064
43 84-43?4
 84-4324

(43) 84-4328
 84-4331
 84-4334
 84-4336
 84-4337
 84-4338
 84-4343
 84-4348
 84-4364
 84-4367
 84-4371
 84-4374
 84-4383
 84-4388
 84-4388
 84-4394
 84-4394
 84-4398
 84-4398
 84-4403
 84-4404
 84-4410
 84-4411
 84-4417
 84-4417
 84-4417
 z.j.-z.n.
 z.j.-z.n.
44 90-2207
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(Tabel N.14 – vervolg)

45 84-1105
46 90-1191
 90-1192
47 87-3035
 87-3298
48 60-I-183
49 87-3463
 87-3866
 87-3975
50 84-4003
51 84-?
52 84-1101
53 84-4424
54 87-4085
55 90-1499
56 84-004
57 87-2463
58 90-1433
59 84-4394
60 90-1505
61 84-4439
 84-4442
62 87-3975
 87-3988
63 90-1403
 90-1473
 90-1861
 90-2219
 90-2229
 90-2230
64 90-1100
 90-1475
 90-1478
 90-1486
 90-1503
 90-1518
 90-1618
 90-1845
 90-1850
 90-1861
 90-1863
 90-1867
 90-1877
 90-1880
 90-1883
 90-1884
 90-1887
 90-1888
 90-1891
 90-1892
 90-1892
 90-1897
 90-2228
 90-2283
65 90-1184
 90-1213
 90-2966
66 87-3604

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(66) 90-2966
67 89-1262
68 89-254
69 90-2202
 90-2203
 90-2663
 90-2668
70 60-I-152
 60-I-153
 60-I-154
 60-I-156
 60-I-157
 60-I-158
 60-I-159
 90-1486
71 90-3143
72 90-2667
73 87-3710
74 84-4280
75 89-5112
76 90-1854
 90-1888
77 60-I-146
78 90-2639
79 87-2377
 87-2468
 87-2532
 87-2854
 87-2869
 87-2953
 87-583
80 87-4661
 89-422
81 84-1366
 84-2271
82 90-1211
 90-1473
 90-1504
 90-1548
 90-1604
 90-1610
 90-1855
 90-1862
 90-1867
 90-1868
 90-1870
 90-1876
 90-1888
 90-1890
 90-2229
 90-2241
83 87-3330
 87-3999
 87-3975
 60-I-89
 60-I-90
 60-I-91
 60-I-92

(83) 60-I-93
 60-I-94
 60-I-95
 60-I-96
 60-I-97
 60-I-98
 60-z.n.
84 90-1058
 90-1504
 90-1628
 90-1849
 90-1854
 90-1876
85 87-3316
86 87-3876
87 87-3975
88 87-2780
89 90-1490
90 87-3356
 87-3596
 87-3597
 87-3701
 87-3866
 87-3876
 87-3925
 87-3926
 87-3931
 87-3956
 87-3975
 87-3984
 87-3988
 87-3999
91 60-I-112
92 84-2234
 90-2204
 90-2204
 90-2205
 90-2216
 90-2226
 90-2245
 90-2251
 90-2625
 90-2641
 90-2641
 90-2663
 90-2664
 90-2681
 90-2883
93 90-2632
 90-2639
 90-2668
94 87-2780
 87-3362
 87-3744
 87-3745
95 87-2868
 87-2869
 87-2881

(95) 87-3229
 87-3289
96 87-3701
 87-3988
 87-3996
97 87-1553
 87-1644
 87-1723
 87-2377
 87-2413
 87-2427
 87-2442
 87-2719
 87-2739
 87-2766
 87-2786
 87-2791
 87-2865
 87-2875
 87-2899
 87-466
98 84-z.n.
99 84-2574
 84-2598
100 87-1225
 87-2104
 87-2172
 87-2391
 87-2418
 87-2732
 87-2938
 87-3015
 87-3025
 87-3053
 87-3121
 87-3299
 87-3299
 87-3317
 87-3686
 87-3732
 87-3905
101 84-1003
102 60-I-z.n.
103 90-1527
 90-1522
 90-1519
 90-1875
 90-1893
 90-1474
 90-1975
 60-I-113
 60-I-114
 60-I-115
 60-I-116
 60-I-117
 60-I-118
 60-I-119
 60-I-120

(103) 60-I-121
 60-I-122
 60-I-123
 60-I-124
 60-I-126
 60-I-127
 60-I-128
 60-I-129
 60-I-130
 60-I-131
 60-I-134
 60-I-135
 60-I-136
 60-I-137
 60-I-138
 60-I-139
 60-I-149
 60-I-z.n.
104 60-I-148
 60-I-151
 87-3326
 87-3330
 87-3335
 87-3465
 87-3473
 87-3473
 87-3478
 87-3597
 87-3597
 87-3674
 87-3701
 87-3797
 87-3853
 87-3946
 87-3946
 87-3958
 87-3959
 87-4010
 90-1505
 90-2631
 90-2631
105 90-3103
106 87-1979
 87-2468
 87-2930
 87-3326
 87-3336
 87-3604
 87-3679
 87-3766
 87-571
107 89-1338
 89-1372
108 89-6319
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Tabel N.15 – Vondstnummers van mogelijke potbekers (fig. 9.12).

109 84-1391
110 89-122
 89-1387
111 89-6955
112 87-3721
 87-3858
 87-3891
113 60-I-184
114 87-3817
 87-3925
115 89-106
116 90-2683
117 90-1493
118 60-I-180
119 89-1043
120 89-6225
121 89-6117
122 89-1262

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(122) 90-1499
123 87-4031
 90-1884
124 90-1858
125 84-z.n.
126 90-1473
127 60-I-100
 60-I-102
 60-I-104
128 87-3335
 87-3463
 87-3596
129 84-1235
130 90-1483
131 90-1527
132 89-32
133 87-3995
134 89-122

135 87-3857
136 87-3853
 87-3988
137 90-1115
138 87-2647
139 89-1285
140 87-3931
 87-4052
141 89-6049
142 60-I-99
 60-I-105
 60-I-109
143 90-2216
144 89-297
145 87-2903
146 87-3596
 87-3876
 87-3925

(146) 87-3926
147 84-1200
148 84-1238
 84-1239
149 90-1859
 90-1864
 90-1877
 90-1933
150 87-2210
151 90-2089
152 87-3596
153 87-3837
154 87-3558
155 90-1846
156 87-2662
157 89-122
 89-329
158 84-1229

159 87-2210
160 89-1039
161 89-205
162 87-2793
163 90-1935
164 89-1267
165 87-3771
166 90-2275
167 87-2812
168 90-1849
169 84-386
170 90-1936
171 90-1482
 90-1876

Tabel N.16 – Vondstnummers van WKD1- en WKD2-aardewerk (fig. 10.5).

1 89-796
2 87-3280
3 89-1397
 90-1149
 90-1560
4 84-4066
 84-4289

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

5 89-35
 89-587
6 90-1987
7 90-2243
 90-2663
8 87-3035
9 87-2827

10 87-409
 87-1101
 87-2717
 87-2908
 87-3208
 87-3313
11 87-3867

12 87-2392
13 87-3343
14 84-9369
15 87-4048
16 87-1084
 87-2424
 87-3074

(16) 87-3271
 87-3732
17 87-2478
 87-2787
18 87-3985

Tabel N.17 – Vondstnummers van WKD3-aardewerk (fig. 10.6).

19 87-3357
 87-3463
 87-3693
 87-3721
 87-3748
 87-3858
 87-3891
 87-3956
 87-3978
 87-4038
20 87-417
 87-428
 87-810
 87-1013
 87-1187
 87-1297
 87-1338
 87-1340
 87-1447
 87-2050
 87-2383
 87-2460
 87-2656
 87-2737
 87-2754

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

(20) 87-2767
 87-2784
 87-2806
 87-3000
 87-3067
 87-3091
 87-3099
 87-3312
 87-3572
 87-3690
21 87-4048
22 87-4029
23 87-2468
24 87-3835
 87-3891
 87-4029
25 59-Z
26 87-4023
27 87-3416
28 89-1000
29 84-1346
 84-1409
 84-1426
30 87-3688
31 84-1346

(31) 84-1413
 84-1427
32 89-1000
33 89-7057
34 84-1253
 84-1264
 84-1269
 84-1270
 84-1271
 84-1272
 84-2848
 84-2853
35 90-z.n.
36 84-2074
 84-2076
 84-3078
37 90-3282
38 87-378
 87-646
39 90-1924
40 57-I-125
 84-1356
41 87-177
 87-548
 87-670

(41) 87-865
 87-2892
42 90-2608
 90-3109
 90-3119
 90-3134
 90-3299
 90-3301
 90-3306
 90-3315
43 84-2000
44 87-3733
45 87-127
 87-128
 87-157
 87-249
 87-261
 87-289
 87-441
 87-686
 87-713
 87-858
 87-917
 87-920
 87-923

(45) 87-941
 87-962
 87-964
 87-967
 87-970
 87-971
 87-1116
 87-1147
 87-1814
 87-2041
 87-2757
 87-2861
 87-2865
 87-2885
46 84-1002
47 90-2088
48 87-3742
49 87-3415
50 84-2634
51 87-354
 87-422
 87-572
 87-577
 87-591
 87-600
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(Tabel N.17 – vervolg)

(51) 87-896
 87-933
 87-981
 87-1057
 87-1120
 87-1130
52 90-2090
 90-3310
53 84-2031
54 84-2121
55 83-29
 83-47
 83-79
 84-2138
56 84-1311
57 87-537
 87-654
 87-1277
58 90-2605
59 90-1857
60 84-z.n.
61 84-2640
62 87-3397

potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr. potnr. vnr.

63 84-1510
 84-1513
 84-1791
 84-2614
 84-3082
 84-3135
 84-3136
 84-3137
 84-3138
 84-z.n.
64 87-3800
65 84-1350
66 90-2732
67 90-z.n.
68 84-2012
69 84-4511
70 84-1400
 84-1412
 84-1422
 84-1428
71 87-608
72 84-1390
 84-1407

73 90-3299
 90-3316
74 84-1487
75 84-2084
76 84-1357
 84-1404
 84-1406
 84-9015
77 90-2314
 90-2733
 90-3302
 90-3310
 90-3311
78 84-2053
 84-2115
 84-2138
 84-2844
 84-2846
79 84-3092
 84-z.n.
80 87-72
 87-102
 87-138

(80) 87-1494
81 87-76
82 84-1590
 84-2080
 84-2549
 84-2647
 84-3096
 84-z.n.
83 90-2597
 90-3113
 90-3119
 90-3297
84 84-2124
85 87-3889
86 90-3302
 90-3311
87 87-1970
88 90-2606
89 87-2074
90 84-2154
 84-2220
91 84-1420
92 87-2

(92) 87-115
 87-650
 87-651
 87-655
 87-661
 87-1322
 87-1333
 87-1358
 87-1386
 87-1854
 87-2684
93 84-1263
 84-1275
 84-2077
94 90-3306
95 90-2612
96 84-2640
97 90-2604
98 87-3279

Vondstnummers van overige aardewerkafbeeldingen:
– Larenpot (fig. 11.1): vnr. 84-4449;
– Schräghalspot (fig. 11.2): vnr. 84-1668.
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BIJLAGE O

OVERIGE OPGRAVINGEN IN DE NOORDOOSTPOLDER: 

E4, NOGMAALS E170, J78, J89, J97, J112 EN J125

E4

E4 is een rivierduin aan de Vecht, met resten van prehisto-
rische bewoning. Na de ontdekking in 1991, en een proef-
sleuvenonderzoek in 1996, is het grootste deel ervan door 
de ROB opgegraven (Peters & Peeters 2001; zie ook D’Hol-
losy & Kerkhoven 1999).
De vindplaats heeft naast indicaties voor gebruik in het 
Mesolithicum (diepe haardkuilen en vuursteenartefacten) 
vooral aanwijzingen uit de SW-periode opgeleverd. De bij-
behorende grondsporen bestaan uit ondiepe haarden, en-
kele verspreide paalsporen (onder voorbehoud) en een graf-
veld. Dit grafveld bevatte de gestrekte begravingen van ten 
minste tien personen, volwassenen (mogelijk zowel mannen 
als vrouwen) en kinderen, en behalve individuele graven 
ook een dubbelgraf, een graf met de resten van drie perso-
nen, en een schedelbegraving. Eén dode was hetzij in hurk-
positie, hetzij “op de rug in een kleermakerspositie met op-
getrokken knieën” begraven (Peters & Peeters 2001, 50).
Op basis van een bodemmicromorfologische analyse, stuif-
meelonderzoek (mogelijk tarwepollen) en graan is de aan-
wezigheid van een akkerlaag een redelijke veronderstelling. 
In dit verband zijn ook lineaire sporen genoemd die deels 
als ‘waarschijnlijke eergetouwkrassen’ zijn opgevat. Mij over-
tuigt deze laatste interpretatie niet. Bovendien is de context 
te vroeg voor eergetouwkrassen. Verkoolde graankorrels 
van eenkoorn en naakte gerst en een kafrestant (emmertar-
we of eenkoorn) zijn aanwezig, naast verkoolde zaden van 
kruiden die als akkeronkruiden aan te merken zijn.
De aangetroffen verkoolde zaden van meidoorn, wilde ap-
pel en resten van hazelnoten en eikels kunnen eventueel 
ouder zijn dan de vroegneolithische bewoningsfase.
Het hoofdzakelijk gecalcineerde botmateriaal (ca. 8000 stuks) 
is vooral van zoogdieren afkomstig. Er zijn ook enige vogel- 
en visresten gevonden. Het meeste bot (97%) was niet op 
soort te brengen. Voor zover dit wel mogelijk was, betreft 
het in hoofdzaak varken (waarbij het met één uitzondering 
(wild zwijn) onduidelijk is of het wild zwijn of tam varken 
betreft). Voorts zijn bever, edelhert en andere hertachtigen 
gesignaleerd, en overig wild in verwaarloosbare aantallen. 
Bot van zeker gedomesticeerde dieren vormt een minder-
heid. Het gaat om rund, schaap/geit en hond.
Het schervenbestand bestaat uit ca. 5000 stuks waarvan ca. 
2000 wat grotere exemplaren. Het aardewerk bezit H-, N- 

In deze bijlage wordt ingegaan op enkele andere vindplaatsen in de Noordoostpolder waar gravend onder-

zoek heeft plaatsgehad, en die vondsten uit het Neolithicum en de Bronstijd hebben opgeleverd. Zij worden 

in volgorde van hun kavelaanduidingen besproken (voor hun locaties zie fig. 27.1-10).

en Z-voegen. Het overgrote deel is gemagerd met graniet, 
en soms met kwarts. Chamotte is regelmatig als magering 
opgemerkt, plantaardige materiaal daarentegen slechts in-
cidenteel (wat ik aan selectieve degradatie wijt, zie para-
graaf 5.3). Ca. 1,5% van de scherven is versierd, met nagel-, 
vingertop- of spatelindrukken en incidenteel met groeflij-
nen (buikfranje). De versiering bevindt zich op de rand, 
aan de binnen- en/of aan de buitenkant onder de rand, of 
op de schouder. Ook komt vlakdekkende versiering voor, 
waaronder de dakpansgewijze plastische versiering die bij-
voorbeeld ook van P14 bekend is. Door de sterke fragmen-
tatie is de potvorm lastig te beoordelen. Het lijkt voorname-
lijk om potten met S-vormige profielen te gaan, een enkele 
keer met een wandknik. De bodems zijn rond, soms spits-
rond, en incidenteel vlak. Knobbelbodems zijn niet aange-
toond. Enkele langwerpige en ronde knobbels zijn afkom-
stig van de potwand.
Aan de flank van het duin is een complete, onversierde pot 
met ronde bodem en een langgerekt S-profiel gevonden, 
die als een rituele depositie is beschouwd.
Het vuursteen (ruim 6000 stuks) is van noordelijke her-
komst (lokale morene-vuursteen). Een zeer kleine minder-
heid is mogelijk geïmporteerd uit het zuiden (Limburg). 
Het vuursteen is ter plaatse bewerkt. Afslagen domineren 
over klingen, waardoor het assemblage relatief jong aan-
doet. Onder de werktuigen bevinden zich veel schrabbers, 
verder onder meer schaafjes, snijwerktuigen, boortjes en 
pièces esquillées, en vooral niet nader benoembare werk-
tuigen. De pijlbewapeningen bestaan voornamelijk uit tra-
pezia, maar er zijn ook enkele driehoeken en een bladspits 
met oppervlakteretouche gevonden.
Een aantal 14C-dateringen heeft betrekking op de mesoli-
thische aanwezigheid. De 14C-dateringen van de graven 
lopen sterk uiteen en blijken onbetrouwbaar te zijn. Er zijn 
twee dateringen van aankoeksel op aardewerk (GrN-25691: 
5300±30 BP; GrN-25683: 5220±40 BP), en één van een 
graankorrel (GrN-25683: 5250±50 BP)1. Deze zijn later aan-
gevuld met nog eens zes aankoekseldateringen, met als 
oudste GrA-25802: 5350±45 BP, en als jongste GrA-25809: 
4825±45 BP (Raemaekers 2003/04, fig. 4, tab. 1).

1 Tabel 54 in Peters & Peeters (2001) vertoont verdubbelingen in de la-
boratoriumnummers van 14C-dateringen, waaronder de genoemde.
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Een serie 14C-dateringen van veen/hout geeft voor de flan-
ken inzicht in het tijdstip van de overdekking met een veen-
vegetatie. De jongste datering is 4670±35 BP (GrN-25687). 
De top van het duin (ca. 3,75 m -NAP) moet echter pas 
omstreeks 4200 BP onder het veen verdwenen zijn, maar 
goede aanwijzingen voor gebruik tijdens de Drouwener 
TRB of later ontbreken. Wel is zeker sprake van menselijke 
aanwezigheid in laat SW2 en vroeg Pre-Drouwen. Op de 
datering in Pre-Drouwen wijst ook de genoemde aanwezig-
heid van buikfranje. Gelet op de 14C-dateringen, de land-
schappelijke ontwikkelingen in de Noordoostpolder en de 
verlanding van de Vechtgeul nabij het rivierduin, verwacht 
ik dat aan het gebruik van het rivierduin rond 4800 BP 
(3650 cal BC) een eind gekomen is. De auteurs dachten aan 
een basiskamp, zonder zwaardere huisstructuren zoals op 
P14. Ik denk aan een regelmatig bezochte tijdelijke neder-
zetting (een satellietkamp, vermoedelijk geëxploiteerd van-
uit Urk).

E170

In bijlage D staat de dateringsproblematiek van het SW-
vondstcomplex van het rivierduin op E170 centraal. Hier-
onder worden nog enkele aanvullende gegevens vermeld.
Gehasse (1995, 69-70) werkte het botmateriaal uit dat in 
1984 werd verzameld bij het onderzoek aan slootkantpro-
fiel 12, en dat waarschijnlijk in hoofdzaak aan SW te ver-
binden is, zij het niet aan een afzonderlijke fase. Latere con-
taminatie (zie hieronder) is echter mogelijk. Van de 117 
botten is 14% verbrand en minder dan een kwart determi-
neerbaar. In aflopende volgorde van botaantallen betreft 
het edelhert, rund, mogelijk ook oerrund, varken (tam of 
wild), bever, eland, vermoedelijk vos, en zeker paard (gelet 
op de context waarschijnlijk wild paard). Het botmateriaal 
vertoont regelmatig slacht-, snij-, brand- en vraatsporen.
Het plantaardige materiaal omvat zeven verkoolde graan-
korrels, voor zover te determineren van emmertarwe en 
naakte gerst (ook in pollen aangetoond), en verder verkool-
de aarvorkjes van emmertarwe. Voorts zijn onverkoolde za-
den van verschillende mogelijke tredplant- en akkeronkruid-
soorten aangetroffen. Onverkoolde hazelnootdoppen en 
braampitten wijzen op verzamelde noten en vruchten.
Gehasse hield rekening met een mogelijk permanente SW-
nederzetting en met lokale graanverbouw op E170.

Hogestijn (1991a, 115) vermeldde eikenhouten palen en 
balken, vermoedelijk onderdelen van een TRB-palissade, 
met drie 14C-dateringen tussen 4555±40 BP (GrN-16708) 
en 4480±35 BP (GrN-16710). Transversale pijlpunten, en 
vooral de vondst van een scherf met dwarssteekversiering, 
zijn verdere aanwijzingen voor TRB-aanwezigheid, gedu-
rende waarschijnlijk de Drouwener TRB.
Een vuurstenen bijl, type Valby, en een H1-hamer van dio-
riet getuigen van EGK-aanwezigheid (Hogestijn 1986b, 43-
45, fig. 24-25). De hamer laat zich nader dateren in EGK4 
(Drenth & Lanting 1991, 43). Bij deze vondsten is te den-
ken aan uit graven geploegde grafgiften, al kunnen beide 
ook uit rituele deposities afkomstig zijn.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het grote en hoge ri-
vierduin op E170, dat zich uitstrekte tot in kavel E171 (zie 
ook Hogestijn 1986b, 50-52, fig. 27-31), een langdurige be-
woningsgeschiedenis heeft gehad. Vermoedelijk is het duin 
niet alleen in SW, maar ook gedurende TRB, Laat-EGK en 
mogelijk nog daarna, permanent bewoond geweest.

J78

Al in 1950 was ter hoogte van J78 archeologisch materiaal 
ontdekt. Klaar (1951, 23) vermeldde “zeer vroege brons-
tijdscherven (datering G.D. van der Heide) in het schei-
dingsvlak van Cardium-klei en jongere detritus, samen met 
veel resten van grote vissen, stukken van grote hertenge-
weien, waarvan één met zekerheid niet afgestoten is en dus 
aan een gestorven of geslacht dier moet hebben toebe-
hoord”. Hogestijn (1986b, 99), die dit materiaal veel later 
beschreef, merkte ook een stuk zandsteen, een stuk graniet 
en bewerkt vuursteen op (een kernvernieuwingsstuk en een 
paar afslagen, deels met gebruiksretouche). Het visbot bleek 
van harder afkomstig te zijn.

IPP-onderzoek van 1988
Tijdens de IPP-veldcampagne van 1988 werden op J78 bo-
ringen gezet, een oppervlaktekartering uitgevoerd en vier 
kleine prospectiekuilen gegraven (ter hoogte van de oever-
wal ter plaatse, in het talud van de scheidingssloot met J77, 
de noordelijk aangrenzende, geëgaliseerde kavel; zie Ge-
hasse 1995, fig. 17). Twee ervan, op en vlakbij de oeverwal, 
leverden opnieuw vondsten op, ditmaal op het grensvlak 
van de Unio-II-oeverwal met bovenliggende Cardiumklei: 
vuursteen (zowel onbewerkt als afslagen), natuursteen (waar-
onder een fragment van een hamersteen), houtskool, schelp-
fragmenten, en vis- en zoogdierbot (snoek en rund).

IPP-onderzoek van 1991
Bovengenoemde bevindingen waren voor mij aanleiding 
om in 1991 over wp. 88-1 een proefsleuf te graven. Achter 
een oost-west gerichte profielsleuf, loodrecht op de getopte 
Unio-II-oeverwal (maximale hoogte ca. 4,6 m -NAP) werd 
een vlak aangelegd op de flank van de oeverwal, aan de 
geulzijde (zie Gehasse 1995, 113-114, fig. 17 en profiel V). 
Deze is per onderscheiden lithologische laag met behulp 
van de troffel onderzocht in verzameleenheden van 1 m2, 
maximaal 5 cm dik. Enkele verzameleenheden zijn gezeefd 
over een maaswijdte van 2 mm (wat vooral veel extra visbot 
opleverde, vooral van kleine zoetwatersoorten. Troffelen 
heeft geleid tot ondervertegenwoordiging van met name 
baars, platvis en karperachtigen; zie ibidem, 162-163).

Totaal is 63 m2 opgegraven. Grondsporen zijn niet ontdekt. 
Alleen het ecologische materiaal is onderzocht, inclusief 
het bewerkte bot en gewei (ibidem, 247-259, fig. 38, 40). 
De overige vondstcategorieën (natuursteen, vuursteen en 
aardewerk) wachten nog op uitwerking. Aan Gehasse (1995, 
114-116, 154-167) is bijna al het onderstaande ontleend. 
Voor nadere details wordt verwezen naar Gehasse (ibi-
dem).
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Het aangetroffen materiaal valt op stratigrafische gronden 
uiteen in de hieronder genoemde twee vondstcomplexen.

Het neolithische vondstcomplex
De oudste vondsten zijn aangetroffen in een restant grove 
detritusgyttja en aan de basis van een schelpenrijk niveau 
(waarschijnlijk Cardiumdetritus). Deze vermoedelijk ver-
spoelde niveaus hebben, afgaande op het aardewerk, hoofd-
zakelijk laatneolithisch materiaal opgeleverd (late klokbe-
kers en potbekers). Maar een 14C-datering van verkoolde 
voedselresten op een onversierde scherf (UtC-1936: 4260± 
70 BP), mits geen afzwaaier, wijst tevens op menselijke 
aanwezigheid gedurende TRB6-7 of eventueel EGK1-2.
Het botmateriaal bestaat uit 49 fragmenten, waarvan 42 op 
soort gebracht kon worden. Gedomesticeerde dieren ma-
ken 80% van het totaal uit (resten van minimaal 7 biggetjes 
(tam varken), 2 jonge schapen of geiten, een onvolwassen 
en een volwassen rund, en een volwassen hond). Verder zijn 
de resten van minimaal twee bevers en een woelrat aange-
troffen. Het vogelbot (3 stuks) is afkomstig van eend, wilde 
eend en zomer- of wintertaling. De visresten (20 stuks) zijn, 
voor zover te determineren, afkomstig van baars, meerval, 
snoek, serpeling en bot.
Het botanische materiaal omvat houtskool en onverkoolde 
hazelnootdoppen, zowel compleet als gefragmenteerd.
Op basis van de ecologische gegevens uit dit oudste vondst-
complex dacht Gehasse (ibidem, 116) aan een zomerkamp 
voor het weiden van vee en het vangen van vis.

Het WKD3-vondstcomplex
In de top van steeds humeuzer wordende Cardiumklei, in 
kleiige detritusgyttja (vergelijkbaar met wat ik voor P14 
Cardiumgyttja heb genoemd) en in gelaagde detritusgyttja 
(vergelijkbaar met de DG3 op P14) bevond zich WKD3-af-
val. De vondstcontext was relatief onverstoord, zoals af te 
leiden valt uit de beperkte verticale spreiding, geringe frag-
mentatiegraad, passende scherven (van waarschijnlijk maar 
een paar potten), en soms aaneenpassende botfragmenten 
(van slechts een gering aantal individuen).
J78 laat voor het tijdstraject dat samenvalt met WKD3 na 
aanvankelijke zoet-brakke condities, versterkte getijdenin-
vloed zien, en vervolgens een graduele overgang van brakke 
omstandigheden, met incidenteel nog wat getijdenbewe-
ging, naar een volledig zoet milieu (Gehasse 1995, 152-154). 
Op de oeverwal stond een elzenbroekbos met wilg en haze-
laar. Aan de komzijde bevond zich een zeggenmoeras met 
riet en plaatselijk wat berken. Aan de geulzijde groeide 
riet.
Opvallende WKD3-vondsten zijn schedelrestanten, een pre-
molaar, een rib en een opperarmbeen van een jong-volwas-
sen mens.
Van de 390 stuks zoogdierbot kon globaal de helft gedeter-
mineerd worden. Daarvan behoort het merendeel toe aan 
gedomesticeerde dieren, en een minderheid aan wild (162:
31).
Bij de huisdieren domineert varken (ten minste 16 individu-
en) over rund (7 individuen), gevolgd door hond (4 stuks), 
een zeker schaap en een schaap of geit. Dat levende dieren 
aanwezig waren, bewijzen coprolieten van hond of varken. 

Verschillende soorten jachtwild zijn steeds met minimaal 
één individu aanwezig, in aflopende volgorde van botaan-
tallen edelhert, bever, bruine beer, otter en marter. Voorts 
is een woelrat aangetroffen. Opvallend is dat een hoog aan-
deel jonge dieren aangetoond kon worden, wat terug te voe-
ren is op zowel gunstige conserveringsomstandigheden als 
de geringe fragmentatiegraad.
De botten vertonen slacht- en snijsporen; aanwijzingen 
voor segmentatie en uitbenen. Zij zijn veelal opzettelijk ge-
broken, om merg te verkrijgen of in verband met werktuig-
fabricage. Op dit laatste wijzen tevens bewerkingssporen. 
De geringe hoeveelheid slachtsporen op varkensbot hangt 
samen met de aanwezigheid van veel juveniele resten; al-
leen volwassen varkens werden in delen bereid, speenvar-
kens in hun geheel. Brandsporen duiden op voedselberei-
ding en op botafval dat in het vuur geworpen is. Anders 
dan op P14 wijzen slacht-, snij- en vraatsporen op con-
sumptie van hond door zowel de eigen soortgenoten (en 
varkens?) als door mensen.
De relatief geringe aantallen vogelbot (38 stuks), van juist 
wel veel verschillende soorten (wilde eend, taling, kolgans, 
wilde zwaan/knobbelzwaan, dodaars, roek, raaf, aalschol-
ver en zeearend) wijzen eerder op gelegenheidsvangsten 
dan op gerichte jacht. Enkele botten vertonen snij- en 
slachtsporen.
Er is veel visbot gevonden (3787 stuks) waarvan 1705 stuks 
op geslacht of soort te brengen waren. In aflopende volg-
orde (van botaantallen) zijn vooral karperachtigen, meer-
val, baars, dunlipharder, paling en snoek goed vertegen-
woordigd. Uitgaande van het minimum aantal individuen 
is de volgorde paling, karperachtigen, snoek, dunlipharder, 
baars, meerval, brasem, platvis, en incidenteel blei, serpe-
ling, blankvoorn en rietvoorn. Uit verbrandingssporen en 
incidentele snij- en slachtsporen blijkt dat de vis ter plaatse 
werd geconsumeerd of verwerkt.
Op J78 is een benen visstaafje gevonden; een aanwijzing 
voor hengelen. Gehasse veronderstelde ook andere vis-
vangstmethoden. De bijna-afwezigheid van vissen kleiner 
dan 20 cm maakt duidelijk dat het gevangen vis betreft. 
Toch lijkt geen sprake geweest te zijn van selectieve vangst 
op grootte, eerder van wat lokaal beschikbaar was en van 
visserij tijdens het paaiseizoen, behalve in het geval van 
meerval, waarvoor bewuste selectie op grootte wel een rol 
gespeeld kan hebben. Gehasse dacht hierbij aan het ge-
bruik van drijfnetten en speren; technieken die mogelijk 
ook toegepast werden bij de snoekvangst.
De duidelijke oververtegenwoordiging van roofvissen wijst 
op selectieve jacht op de betreffende soorten, waarschijnlijk 
omdat roofvissen beter smaken en minder graterig zijn dan 
bijvoorbeeld karperachtigen.
Kenmerkend voor de Vroege Bronstijd is de aanwezigheid 
van bedekte gerst (dat in het Neolithicum nauwelijks voor-
komt). Op J78 is dat naast naakte gerst aangetroffen in een 
verhouding van 4:1 (totaal 28 verkoolde graankorrels; ibi-
dem, 164). Een verkoolde korrel van zomertarwe is waar-
schijnlijk van zeer recente datum. Omdat graanpollen en 
kaf- en stroresten niet zijn aangetroffen, zal het graan ver-
moedelijk niet ter plaatse verbouwd zijn, maar aangevoerd 
zijn. Gehasse (ibidem, 165) noteerde verder de aanwezig-
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heid van verkoolde eikeldoppen en hazelnootdoppen, naast 
onverkoolde doppen van die laatste soort. De eikels, voed-
sel voor mens of varken, zijn vermoedelijk van elders mee-
genomen, omdat overige aanwijzingen voor eik in de direc-
te omgeving ontbreken.
Houtskool en as in ondiepe kuiltjes die tot in de top van de 
Unio-II-klei reiken, zijn als haardrestanten geïnterpreteerd. 
Zij lijken mij voor oppervlaktehaarden te diep gelegen te 
hebben. Misschien moet eerder aan restanten van stoofkui-
len gedacht worden. Het weinige gedetermineerde houts-
kool, zonder schimmeldraden, was afkomstig van wilg en 
els, wat wijst op vers gebruikt brandhout. Verkoold riet doet 
vermoeden dat de oeverzone afgebrand werd, net als op P14 
het geval was, bijvoorbeeld om ruimte te verkrijgen voor het 
kampement.

Op basis van slachtleeftijden (en aannemende dat varken 
twee worpen per jaar had) wijst het zoogdierbot op aanwe-
zigheid in het zomerhalfjaar. Een schedelvast geweifrag-
ment van edelhert duidt op aanwezigheid in het winterhalf-
jaar. De vertegenwoordigde vogelsoorten waren gedurende 
het hele jaar te vangen. Het is aannemelijk dat de visvangst 
voornamelijk een activiteit in het zomerseizoen is geweest. 
Als de hazelnoten lokaal geoogst waren, wijst dit op aanwe-
zigheid in het najaar.
Ook op grond van milieu-overwegingen en een veronder-
stelde slechte begaanbaarheid van het terrein gedurende de 
winter, dacht Gehasse voor WKD3 aan periodieke aanwe-
zigheid; seizoensmatig en eventueel dagelijks, vanaf de 
vroege lente tot in de late herfst, met visvangst (vangst, ver-
werking, conservering, consumptie) en veeweiden als hoofd-
activiteiten. De vindplaats lag op slechts één uur varen van 
de zandrug van Schokland, van waaruit J78 vermoedelijk 
geëxploiteerd werd (Gehasse 1995, 184).

J89

J89 is een rivierduinvindplaats aan de noordkant van de 
Vecht. Van deze vindplaats waren als oppervlaktevondsten 
SW- en TRB-scherven bekend, en vuurstenen spitsen die 
aan KB werden toegeschreven (Hogestijn 1989, 118; idem 
1991a, 118). Mogelijk is deze laatste determinatie onjuist, 
want KB-pijlpunten zijn vaak lastig te onderscheiden van 
SW/Pre-Drouwener driehoeken met oppervlakteretouche. 
Tijdens een nog niet uitgewerkt ROB-proefsleuvenonder-
zoek zijn in 1990 vele vuurstenen artefacten en SW-scher-
ven aan de flank van dit geërodeerde en vergraven duin 
gevonden, merendeels in verspoelde context. Hogestijn 
(1991a, 118) stelde dat deze erosie van voor 4600 BP da-
teert. Gelet op de geringe omvang van het duin zal het om 
een herhaaldelijk bezochte tijdelijke nederzetting gaan.

J97

J97 is een oeverwalvindplaats aan een waterloop die enkele 
honderden meters westelijk van de opgravingslocatie uit-
stroomde in de Vecht (de Unio-II-loop). Op deze kavel wa-

ren al in 1950 in de uitgegraven grond van de sloot tussen 
J97 en J98 vier WKD-scherven (WKD3) aangetroffen, waar-
onder een scherf met twee met wikkeldraadstempelindruk-
ken versierde stafbanden in de hals, en verder wat leem-
brokjes, vuursteen, natuursteen, bot (van vis, rund en var-
ken), houtskool en een hazelnootrestant (Hogestijn 1986b, 
102-106).

IPP-onderzoek van 1984
In 1984 is door het IPP booronderzoek uitgevoerd en zijn 
enkele profielkuiltjes gegraven langs de slootkant bij het ta-
lud van de snelweg (Palarczyk 1986, 41-73, fig. 4.1-4.13; 
zie ook Gehasse 1995, 168). In een verbrede profielkuil 
(wp. 1) is een otterschedel opgemerkt temidden van ca. 20 
keien en keitjes, een niet nader te determineren aardewerk-
scherfje en ca. 25 vuurstenen afslagen. De vondstversprei-
ding deed nogal willekeurig aan, al lagen de grootste stenen 
in de directe nabijheid van de otterschedel. De vondsten 
lagen merendeels op, en soms in de top van Cardiumklei, 
en waren over het algemeen omgeven door jonge detritus-
gyttja. Het geheel was mogelijk gemarkeerd met een verti-
caal ingestoken staak of stok. De vondstconcentratie kon 
alleen aan de zuidwest- en noordoostzijde begrensd worden 
en besloeg ca. 110 x 60 cm. Het is als een rituele depositie 
of als een ‘werkkampje’ aangemerkt (Palarczyk 1986, 60-
66, fig. 4.11-4.13, foto 4.1-4.2). Bakker, die er blijkbaar 
eerder een toevallige constellatie in zag, noteerde in Palar-
czyks typescript dat het geheel hem deed denken aan de 
afvalzone bij de oever van de kreek van Vlaardingen. Gelet 
op de lithostratigrafische situatie moet gedacht worden aan 
een datering in laat WKD3 of in de Midden-Bronstijd.

IPP-vervolgonderzoek van 1988
Het onderzoek van 1984 kreeg in 1988 een vervolg, waarbij 
op de kavel ca. 300 boringen gezet zijn, die vaak lastig te 
interpreteren waren, en op grond waarvan slechts globaal 
inzicht verkregen kon worden in het lokale geulen- en oever-
wallenpatroon (Gehasse 1995, 71, fig. 14, profiel VI).
Op en nabij de oeverwalrestanten (met Unio- en Cardium-
klei) aan de zuidoostzijde van de kavel zijn enkele proefput-
jes gegraven, de meeste met verwaarloosbaar resultaat. In 
één putje echter (wp. 88-1), aan de flank van zo’n oever-
walrestant, zijn door elkaar gemengd veel vondsten uit ver-
schillende perioden gedaan. Zij bevonden zich op de geëro-
deerde top van gerijpte Unio-klei en waren overdekt door 
detritusgyttja. Deze is door Gehasse (1995, 71, 117) opge-
vat als DG1 of DG2, maar op grond van de datering van 
het jongste (verspoelde) vondstmateriaal lijkt het mij aan-
nemelijk dat het om een jongere afzetting gaat, die gevormd 
is in de Midden-Bronstijd. Naast houtskool, houtsnippers, 
bot, natuursteen en vuursteen (niet nader benoembare, ge-
retoucheerde artefacten) werden onder meer de volgende 
vondsten aangetroffen (mijn determinaties): een brok hut-
tenleem met duidelijke, kruisende indrukken van vlecht-
werk (hetgeen wijst op een onderkomen), een scherf van 
een grote trechterbeker (diameter ca. 30 cm) met diepsteken 
in buikfranje-motief, scherven van één tot drie potbekers 
en van één of twee Veluwse klokbekers, een grote, dikwan-
dige scherf met vlakdekkende ongepaarde nagelindrukken 
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(een uniform-versierde WKD-bekerpot?), enkele bodem-
scherven, waaronder een dikke bodemscherf (WKD of 
HVS) en enkele randscherven met vingertopindrukken 
(waarschijnlijk HVS).
Voor de analyse van de macroresten en insectenmonsters, 
afkomstig uit de detritusgyttja, zie Gehasse 1995, 117 en 
tab. 6.32-33. Ik ben er niet zeker van of de door haar ge-
noemde vegetatie-aanwijzingen (elzenbroekbos en braam 
op de hogere delen van de oeverwal, wilg en oeverplanten 
lager op de flank, waterplanten in de geul en zeggen in de 
kom) een betrouwbare indicatie geven voor hoofdzakelijk 
het laatneolithische milieu. Dat zou inderdaad het geval 
zijn als de detritusgyttja gelijkgesteld kan worden met de 
DG1 en DG2 van P14, maar niet als mijn boven genoemde 
vermoeden juist is en het een jongere detritusgyttja betreft, 
die afgezet is in de Midden-Bronstijd (en mogelijk ook ge-
resedimenteerd materiaal bevat).
Gehasse (1995, 71, 117, Tab. 6.31) dacht op basis van het 
botmateriaal (weinig zoogdierbot, voor zover te determine-
ren afkomstig van rund , hond, bever, en woelrat, en verder 
vooral visbot) aan een tijdelijke nederzetting die in hoofd-
zaak als visvangstkamp heeft gediend. Uit het vervolgon-
derzoek zou de juistheid van haar veronderstelling blijken.

Proefsleuvenonderzoek
Vanwege de aanleg van een bedrijventerrein is op de kavel 
door het ADC een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Van 
der Heijden 2001), wat oostelijker van wp. 88-1. Daarna is 
ook door de provinciaal archeoloog in samenwerking met 
de afdeling Flevoland van de Archeologische Werkgemeen-
schap Nederland gravend onderzoek verricht (Kerkhoven 
2000). Bij deze vooronderzoeken in 1999 en 2000 werden 
in een geul resten van een fuik en twee visweren aangetrof-
fen. Ook zijn nabij een zuidelijke oeverwal in verspoelde 
context talrijke vondsten gedaan, waaronder onmiskenbaar 
Vroeg-HVS-aardewerk (met touwindrukken) en veel bot-
materiaal (ca. 500 stuks). Opmerkelijke vondsten zijn een 
dijbeen- en twee schedelfragmenten van mens. Wat betreft 
botaantallen domineert rund, gevolgd door varken, edel-
hert, schaap/geit, hond, bever en otter. Zeldzaam zijn oer-
rund, vos, bunzing en bruine beer. Net zoals bijvoorbeeld 
op P14 is nauwelijks vogel aanwezig (8 botjes, voor zover 
determineerbaar van zeearend, aalscholver, wilde eend en 
kuifeend, exclusief een later herkend snavelfragment van 
een reiger). Dit botmateriaal laat zich echter niet nauwkeu-
riger dateren dan tussen Pre-Drouwen en HVS.

Opgraving door het ADC
Uitgebreide opgravingen volgden in 2000 en 2001 (Bulten, 
Van der Heijden & Hamburg 2002). De belangrijkste be-
vindingen vat ik hieronder samen. De oeverwallen zijn 
zwaar aangetast, zoals op basis van het IPP-onderzoek al 
bleek. Hier waren geen intacte vondstlagen of grondsporen 
meer aanwezig. De ontdekkingen in de geul waren specta-
culair. Hierin zijn de resten aangetroffen van ten minste 11 
visweren (met een combinatie van palen van els, berk, po-
pulier, wilg, iep, es en eik) en 44 fuiken (gemaakt van haze-
laar, wilg, gelderse roos, berk en eik) – waarschijnlijk maar 
een klein deel van wat buiten het opgegraven terrein nog te 

vinden is. Veel ervan zijn 14C-gedateerd; tussen 4520±30 
BP (GrN-26481; fuik 2) en 3450±25 BP (GrN-26505; vis-
weer 5). De dateringen wijzen op gebruik in TRB, KB en 
WKD. Zij verschaffen geen aanwijzingen voor activiteiten 
tijdens EGK. Ook het vondstmateriaal biedt niet of nauwe-
lijks aanleiding om aan EGK-aanwezigheid te denken (zie 
hieronder).
Door de omstandigheden gedwongen, konden de vondsten 
niet systematisch, op uniforme wijze en per lithostratigrafi-
sche eenheid verzameld worden. Bovendien is niet alles ge-
borgen (ibidem, 13-15). Er leek aanvankelijk op basis van 
het aardewerk sprake te zijn van een grove tweedeling in de 
vondstverspreiding (ibidem, 16); bronstijdmateriaal zou min 
of meer gescheiden liggen van materiaal dat aan Laat-SW 
werd toegewezen (door mij hieronder direct vertaald in 
Pre-Drouwen). Het verschil in verspreiding van het aarde-
werk uit verschillende perioden bleek uiteindelijk echter 
niet zo uitgesproken te zijn. Aardewerk uit elke onderschei-
den periode is zowel in de geul als direct ten zuiden van de 
zuidelijke oeverwal aangetroffen (als afval in de kom), en 
nauwelijks op die oeverwal zelf (wat vanwege de aftopping 
ervan niet verbaast). Wel is een groter deel van de herkende 
Pre-Drouwener, WKD- en HVS-scherven aan de zuidzijde 
van de oeverwal gevonden, terwijl het KB-materiaal in 
hoofdzaak uit de geul afkomstig is (Bloo 2002, 86).
De ruim 1600 scherven konden veelal niet nader gedeter-
mineerd worden. Slechts een kleine 10% is toegewezen aan 
verschillende culturen (Bloo 2002). Pre-Drouwen is verte-
genwoordigd in mineraal of met chamotte of zand gema-
gerde scherven van S-vormige en biconische potten, inci-
denteel versierd met gaatjes onder de rand. Deze toewijzing 
is bevestigd door 14C-dateringen van verkoold aankoeksel 
(zie ook Raemaekers 2003/04, tab. 1, fig. 7), met daterin-
gen tussen 4880±50 BP (GrA-25791) en 4500±50 BP 
(GrA-18837). Een TRB-scherf toont onderbroken buik-
franje, in diepsteektechniek. Deze scherf kan zowel aan 
Pre-Drouwen als aan TRB1-5 worden toegeschreven (mijn 
determinatie). Ik betwijfel sterk of een schouderscherf aan 
een SVB- of AOO-type heeft toebehoord, zoals Bloo 
(2002, 83, fig. 9.8a) suggereerde; ik zie er eerder een potbe-
kerscherf in. Late klokbekers (Veluwse typen) zijn zeker 
aanwezig, evenals halspotbekers. Verder is vrij veel WKD-
aardewerk gesignaleerd, waaronder fragmenten van een 
bekertje met een oor als van een bierpul, dat ik in WKD2 
zou plaatsen, en duidelijke WKD3-scherven. De meest op-
merkelijke heeft nagelindrukken op de rand, groeflijnen in 
zigzagmotief aan de binnenkant ervan, en min of meer ho-
rizontale groeflijnen aan de buitenkant. Uitzonderlijk voor 
de Noordoostpolder is de aanwezigheid van onmiskenbaar 
Vroeg-HVS-aardewerk, versierd met nagel-, vingertop en 
touwindrukken – de zeldzaamheid ervan hangt ongetwij-
feld samen met de erosiegeschiedenis, waardoor in de pol-
der de middenbronstijdniveaus grotendeels opgeruimd 
zijn.
Het op J97 aangetroffen vuursteen is overwegend regionale 
morene-materiaal, maar heeft ook wel een zuidelijke (Lim-
burgse) herkomst. Onder de bijna 6900 stuks vuursteen 
bevinden zich nauwelijks klingen (ca. 1%); de nadruk lag 
overduidelijk op afslagproductie. Er zijn 180 werktuigen 
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herkend, merendeels geretoucheerde afslagen, op afstand 
gevolgd door schrabbers, boortjes, schaafjes, verschillende 
driehoekige pijlpunten met oppervlakteretouche (uit KB en 
WKD; deels halffabrikaten), een vuurslag en nog enkele 
werktuigtypen. Vermeldenswaardig zijn voorts een frag-
ment van een geslepen bijl en een Scandinavische dolk 
(type Ib, vermoedelijk van vuursteen uit Helgoland). Op-
vallend is het ontbreken van transversalen of andere pijlbe-
wapeningen die te verbinden zijn aan SW, Pre-Drouwen of 
jonger TRB. Op grond van het vuursteen is geconcludeerd 
dat er geen indicaties zijn voor aanwezigheid vroeger dan 
Pre-Drouwen (Verneau 2002).
Ruim 2300 stuks natuursteen zijn geborgen. Het steen-
spectrum is breed en typerend voor wat in de regionale mo-
rene-voorkomens (zoals op de zandruggen van Urk, Tolle-
beek en Schokland) aan te treffen is. Het materiaal ver-
toont de sporen van menselijk gebruik, wat blijkt uit de 
sterke fragmentatie en de vele aanwijzingen voor verhitting 
en verbranding. Onder de slechts 26 stenen werktuigen zijn 
twee bijna complete bijlen opgemerkt, een Felsovalbeil van 
doleriet en een Felsoval- of Felsrechteckbeil van biotietgra-
niet, en verder maalstenen van graniet, klop- en/of wrijfste-
nen van zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwarts en gra-
niet, en slijpstenen van zandsteen en kwartsiet. Daarbij zijn 
de fragmenten van haard- en kookstenen niet meegerekend 
(Kars 2002).
Het botmateriaal van de opgravingen is niet uitgewerkt. 
Wel is aandacht geschonken aan voorwerpen van been en 
gewei, die over het algemeen goed geconserveerd zijn (Bul-
ten 2002). Het betreft priemen, naalden, een benen kraal 
of knoop, vishaken (vooral van gewei gemaakt) met en zon-
der weerhaak en met een inkeping of een oogje voor de be-
vestiging, beitels, spatels, een benen dolk, ogenschijnlijk 
naar model van een Scandinavische dolk, doorboorde bij-
len van bot en gewei, waaronder een T-bijl, een fragmentje 
met vier inkepingen (vishaak?), een doorboorde bevertand 
en wat afvalstukken. Als grondstof dienden bot en gewei 
van edelhert, overig groot zoogdierbot en bot (midden-
voetsbeen) van schaap/geit (gebruikt voor alle naalden).
Een bijzondere vondst was tenslotte nog een ca. 2 m lange, 
gevorkte taxushouten staf (een hulpmiddel bij het lichten 
van fuiken?).

Conclusie
Uit de verschillende onderzoeken komt het beeld naar vo-
ren van een locatie die als tijdelijke nederzetting herhaalde-
lijk gebruikt is in Pre-Drouwen (waaraan op basis van de 
14C-dateringen geen visweren of fuiken zijn toe te wijzen) 
en in de Drouwener TRB (met 14C-gedateerde visweren en 
fuiken). Voor de Havelter TRB en voor EGK ontbreken ze-
kere aanwijzingen. Vervolgens is sprake van regelmatige 
aanwezigheid vanaf KB tot in de Midden-Bronstijd (met 
visweren en fuiken die op basis van de 14C-dateringen aan 
KB en WKD toewijsbaar zijn - de indicatie voor een onder-

komen (huttenleem) is niet aan een periode toewijsbaar). 
De vindplaats was tot in de Vroege Bronstijd speciaal inge-
richt voor visserij, wat ongetwijfeld terug te voeren is op de 
strategische ligging aan een waterloop (de Kuinder?) nabij 
het uitmondingspunt in de Vecht. Daarnaast zijn er aanwij-
zingen gevonden voor een breed scala aan overige activitei-
ten, waaronder bewerking van vuursteen en gewei, en jacht. 
Vermoedelijk heeft de vindplaats ook voor veeweiden ge-
diend.

J112

J112 is een rivierduinvindplaats aan de noordkant van het 
rivierdal van de Vecht. Op het maaiveld waren al vele vuur-
stenen artefacten en een Felsovalbeil aangetroffen (Hoge-
stijn 1991a, 118). Van een IPP-proefsleuvenonderzoek uit 
1985 op deze locatie is voorlopig verslag gedaan (ibidem, 
118). Dit onderzoek leverde enige vroegneolithische vuur-
stenen artefacten op, waaronder trapezia en schrabbers, 
maar ook vuursteen dat deels vermoedelijk een mesolithi-
sche ouderdom heeft. Voorts is een grote hoeveel zeer 
slecht geconserveerd SW-aardewerk vermeld, dat plantaar-
dig gemagerd is, soms in combinatie met steengruis. Aan 
de flank van het getopte duin zijn enkele niveaus als dunne 
afvallagen en als een loopvlak geïnterpreteerd. Een aange-
koold elzenhouten paaltje is 14C-gedateerd (GrN-14124: 
5635±40 BP). Ook J112 is te beschouwen als een tijdelijke 
nederzetting, met herhaaldelijke neolithische aanwezigheid, 
vermoedelijk zowel gedurende SW1 (waar de 14C-datering 
op wijst), als in SW2 (vanwege de plantaardig gemagerde 
scherven).

J125

J125 is een vindplaats op een rivierduin (waarvan een deel 
op J126 ligt), aan de zuidkant van het rivierdal van de Vecht. 
Enkele vuurstenen artefacten die op het maaiveld gevonden 
waren, vormden de aanleiding voor een proefsleuvenonder-
zoek, uitgevoerd in 1985 door het IPP. Hiervan zijn alleen 
enkele eerste indrukken gemeld (Hogestijn 1991a, 119). De 
top van het duintje bleek geërodeerd te zijn, maar wel wa-
ren hier nog houtskoolrijke grondsporen aanwezig (haard-
kuilen, 14C-gedateerd in het Mesolithicum) en vuurstenen 
artefacten. Ook aan de flanken werden vuurstenen artefac-
ten aangetroffen. Pas op het diepste punt van de zoeksleuf 
(op ca. 5,80 m -NAP) werden in het zand enkele slecht ge-
conserveerde, met steengruis gemagerde scherven opge-
merkt. Een veenmonster direct hierboven is 14C-gedateerd 
op 5285±35 BP (GrN-14125). Dat is jonger dan op basis 
van de NAP-hoogte te verwachten is. Mogelijk was het be-
monsterde veen gecontamineerd met jongere plantenwor-
tels.
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   benen priem, dikbladige Flintrechteckbeil

snededeel nat. stenen bijl, klopsteen

ret. afslag
klingen, (ret.) afslagen, schrabber
klingen, afslagen, schrabber
klingen, afslagen, schrabber, kernkling,
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afslagen
Felsrechteckbeil var. A, (ret.) afslagen,
   schrabber, menselijk schedelfragment,
   doorboorde varkenshoektand, hazelnoten

klingen, afslagen, schrabber, kern
ret. afslag, visresten
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afslagen
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(ret.) afslagen, (ret.) klingen, spitsen,
   trapezia, kernen, hazelnoten, aangepunte
   paal, Felsovalbeil
klingen, afslagen, schrabbers, kernen
klingen, afslagen, kernen
klingen
(ret.) afslagen
klingen, afslagen, schrabber
bronzen kortbladige lanspunt
afslagen, kernen

(ret.) klingen, kern
bronzen lage randlijstbijl
(ret.?) kling

Felsrechteckbeil

klingen, afslagen, klopstenen
natuurlijk stuk (ret.?)

kling
aard vondst onbekend

eindschrabber
klingen, afslagen, transversale pijlpunt,
   schrabbers, kernen
(ret.) afslagen, (ret.) klingen, transversale
   pijlpunten, schrabber van Lousberg-
   vuursteen, Scandinavische dolk (type II),
   sikkelfragment
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O24
O38
O98
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P13
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P14-ZO
P31
P37
P68
P109
P111

Q14

R1
R21
R28
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S19
S42
S51

T28
T33
T35
T71
T72

Urk I
Urk II
ZW III
Urk IV
Urk V
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aanduiding op
kaarten 1-10

(fig. 27.1 − 27.10)

Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b

Hogestijn 1991a
dit boek
IPP 1985; dit boek
Hogestijn 1986b
IPP 1985
mond. med. J.W.H. Hogestijn
Hogestijn 1986b
IPP 1985

Hogestijn 1986b

Hogestijn 1991a
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b

Hogestijn 1986b
De Boer & De Kort 2002
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b

Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
Hogestijn 1992a
Hogestijn 1991a, 1992a

Hogestijn 1986b
Hogestijn 1986b
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Hogestijn 1986b
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(belangrijkste) vondsten
(zie verder hoofdstuk 27)

aard vondst onbekend
aard vondst onbekend
spitznackige Flintovalbeil
hak

(ret.) afslagen

kookstenen, vuursteen, haardjes
bewerkt gewei

Felsrechteckbeil var. A
schrabber

basisbijl

afslag
aard vondst onbekend
bewerkt gewei (?)

bewerkt gewei (?)

aard vondst onbekend
eindschrabber

schrabber
Nackengebogene Axt (Muntendam I)
ret. kling, ret. afslag

kling, afslagen, schrabber

ret. afslag
T-bijl, priem
T-bijl
Flintovalbeil
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