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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-
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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 




