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DEEL II

HET CHRONOLOGISCHE KADER
VOOR SCHOKLAND-P14:
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HOOFDSTUK 3

AARDEWERKANALYSE

Het primaire doel van de aardewerkanalyse was met behulp van aardewerktypologie een chronologische basis 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 typochronologische inzichten op, mede dankzij de omvangrijke aardewerkverzameling van P14 zelf.
Veel aandacht heb ik besteed aan technologische aspecten,
en dan vooral aan de mageringskarakteristieken. Die vormen voor enkele perioden een hulpmiddel om te komen tot
een scherpere chronologische toewijzing. Bovendien kon
mede via de technologische aspecten en via andere aardewerkkenmerken 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 specifieke 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 toewijzingen 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 verspreidingskaarten zien, zonder er daar veel woorden aan te besteden. Ik ga er bij de bespreking van de verschillende bewoningsperioden in deel V wel nader op in.
– De overgrote meerderheid van het aardewerk komt uit
grondlagen. De weinige scherven die in grondsporen aangetroffen zijn (zie bijlage K), worden in delen IV en V nogmaals genoemd bij de bespreking van die sporen. Soms verschaft 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). Daarbij 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.

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

– Het aardewerk uit de opgraving van 1957 (ca. 200 scherven, 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 worden 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 literatuurvoorbeelden 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 overige 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 database (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 kanttekeningen 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 randscherven bemoeilijkt dit het bepalen van de stand. Het staat het
verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de vorm van het

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 profiel 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 diameter gereconstrueerd. Dit kon alleen als de stand en de positie 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 hierdoor 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 perioden 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 elkaar passende scherven zijn uiterst zeldzaam. De toewijzingen 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 compleet beeld van alle op het betreffende potindividu aanwezige 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 gegevens 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/PreDrouwener scherven (zie bijlage B). Zo zijn de versierings-

2 Bovendien geven alleen verse breuken een betrouwbaarder beeld (maar
vermoedelijk nog steeds een beeld dat niet overeenkomt met de oorspronkelijke 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 aardewerk 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 aanmerkelijk harder geworden. Dit geldt ook voor het jongere aardewerk.
Bij deze variabele (die ik niet genoteerd heb) spelen de conserveringsen omgevingsomstandigheden blijkbaar eveneens een belangrijke rol.
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technieken en/of versieringsmotieven dikwijls zo gevarieerd (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 bakomstandigheden) is voor het jongere aardewerk evenmin vastgelegd. Uit de analyse van de SW/Pre-Drouwener scherven
bleek namelijk dat de kleur in belangrijke mate postdepositioneel bepaald is. Ongeacht de cultuurperiode is het oppervlak van de scherven uit zandige lagen bijna zonder uitzondering 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 bakomstandigheden, 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 donker 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 grotere potten afkomstig) voor ogen had. Maar het geconstateerde 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 dunne scherf, waardoor de kans op het zien van meer en grovere magering groter is.
Overigens bleek regelmatig dat de magering niet gelijkmatig verdeeld is. Niet zelden bevatten scherven van dezelfde
pot, of verschillende gedeelten van dezelfde scherf, uiteenlopende mageringshoeveelheden. Soms is zelfs een bepaalde mageringssoort niet te herkennen in de ene scherf, maar
wel in een andere van dezelfde pot.
Uit het bovenstaande volgt dat de gepresenteerde eigenschappen, tabellen en de tekeningen van het aardewerk gezien moeten worden als zorgvuldige benaderingen, niet als
absolute waarheden.4

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 opgenomen zijn. Andere zijn wel in de grafieken van mageringssoorten
verwerkt, maar niet in die van mageringshoeveelheden en -partikelgrootte. 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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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 vereiste 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 lagen. 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.
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 nazomer van 1989 waren wel intacte loopvlakken/afvalniveaus
aangetroffen uit de Vroege Bronstijd, echter niet of nauwelijks 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 waren 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 leveren 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 lithostratigrafie, was aan Gehasse en mijzelf duidelijk geworden dat
alleen in de oeverzone in het zuidoostelijke deel van de
zandrug misschien nog intacte neolithische afvallagen zouden kunnen liggen. Dit terreingedeelte bevond zich als het
ware in de luwte van de zandrug, waardoor de erosie minder hevig dan elders geweest zou kunnen zijn. Hier werden
onze grondboringen gezet, in een smalle, eerder nog niet
aangeboorde strook. Het resultaat was veelbelovend. Onder 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 opkomende 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 aangetroffen. 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 noorden 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 (Louwe 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 geconserveerd ecologisch materiaal, en de kans op het invullen 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 onderzoeken. Een geïmproviseerde tentoonstelling, enige ruchtbaarheid via de lokale media en een presentatie voor de gemeentelijke en provinciale overheden wierpen hun vruchten
af. Dankzij een subsidie van de Provincie Flevoland kon al
in oktober 1989 begonnen worden met het vervolgonderzoek. 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 aangelegd. De noord-zuid gerichte werkput was 5 m breed en 20
m lang. Hij besloeg grofweg de oostelijke helft van het areaal 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-
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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 zuidoosten. Op basis van de onderkant van de Afvallaag is de pleistocene morfologie bij benadering vast te stellen (zie fig. 4.1;
zie ook bijlage I, fig. I.11-13; het minder informatieve oostprofiel 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). Tussen 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 binnen de werkput maakte in het Mesolithicum en gedurende
een groot deel van de SW-periode nog deel uit van de droge

984

977

982

rit is niet dieper onderzocht dan voor een werkbare kruiwagenhelling 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 andere vondsten uit de Vroege Bronstijd op. Met de schop is
vervolgens nauwkeurig de top van de detritusgyttja blootgelegd, waarna de werkput voorzien werd van een geïmproviseerde lichte, transparante huifconstructie als bescherming tegen de elementen. De put werd onderverdeeld in
vierkantemetervakken (zie figuur 4.1). In elk vak zijn de
vondsten per afzonderlijke grondlaag verzameld in eenheden 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 bestanddelen te moeizaam en te tijdrovend te zijn. Deze lagen moesten daarom met de troffel op vondsten worden doorzocht.
De zandige Afvallaag is afgegraven volgens de flauwe helling die het grensvlak met de Unio II aangaf. Elke verzameleenheid is integraal nat gezeefd over een maaswijdte van 4
mm. Van elke vijfde dwarsrij (haaks op de westelijke profielvakken 891, 916, 941 en 966) is bovendien het onderliggende dekzand ca. 5 cm diep gezeefd. Dit leverde nauwelijks vondsten op; reden om het dekzand niet verder te onderzoeken.
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 zeefkolommen 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 behulp van zinken monsterbakken.
Alle profielwanden zijn getekend en gefotografeerd. Wp.
89-17 werd door zes personen in ca. zes weken opgegraven.
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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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bouwvoor
Broekveen
DG3/Broekveen
Cardiumgyttja
Cardiumklei

DG2
Unio II
Afvallaag

dekzand

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 complete 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 voorkomen. Voor een uitgebreide bespreking van alle lithostratigrafische eenheden verwijs ik naar paragraaf 14.3.
Afvallaag
De Afvallaag bestond uit een 20-45 cm dikke grijze, humeuze zandlaag. Het bovenste traject van het pakket bevatte vivianiet (een ijzerfosfaat) en was van onder naar boven 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 bevonden zich soms dicht boven elkaar. In het vlak waren zij niet
betrouwbaar te vervolgen en soms vertrapt; enkele runderhoefindrukken tekenden zich er direct onder af als witte
sporen in het grijze zand. In de oostelijke helft en in het zuiden was de top van de Afvallaag deels geërodeerd.
Naar onderen toe ging de grijze zandlaag via een gebioturbeerde 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 niveau terecht gekomen. Zij worden verder niet onderscheiden 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 Afvallaag 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 geulafzettingen, dat bij herhaling zwaar was aangetast, en geheel was

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
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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 sedimentatie 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 vondstmateriaal 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) opgeleverd, 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 aardewerk, maar ook enkele onmiskenbare Pre-Drouwener TRBscherven zijn aanwezig. Die laatste zijn goed vergelijkbaar
met Noordwest-Duits en Zuid-Scandinavisch vroegneolithisch TRB-aardewerk. In Nederland was dit deels touwversierde, vroege TRB-aardewerk nog niet eerder herkend
(Ten Anscher, Gehasse & Bakker 1993).
Een dertigtal versierde scherven hoort in het Laat-Neolithicum thuis (28 scherven (235 g) uit de DG2 en 3 scherven (24 g) uit de Afvallaag).2 Het vondstcomplex uit wp.
89-17 bevat ongetwijfeld ook enkele niet-herkende, onversierde 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 Afvallaag, Unio II en DG2 verwaarloosbaar.
Het is natuurlijk eenvoudig het SW/Pre-Drouwener materiaal uit wp. 89-17 uitgesplitst naar lithostratigrafische eenheid 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 hoge percentages van de overige vondstcategorieën) is afkomstig uit de Afvallaag. Daarom zal ik via het vondstmateriaal
moeten onderzoeken of binnen dit pakket een chronostratigrafische onderverdeling mogelijk is. In geval van een
aanzienlijke tijdsdiepte binnen de Afvallaag kan sprake zijn
van herkenbare verspreidingspatronen in bijvoorbeeld typologische en technologische aspecten van het aardewerk
en het vuursteen, die duiden op diachrone ontwikkelingen.
Misschien blijken dan uit de ecologische resten veranderin-

potbeker/potbekerderivaat 108. De DG2 bevatte scherven van 2IIbbeker 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 nadere uitspraken te doen over de chronologische relatie tussen de SW- en de Pre-Drouwener TRB-component. Het
verkrijgen van beter inzicht in zowel het tijdstip van de introductie van dit vroege TRB-aardewerk, als de samenhang 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 ZuidScandinavië.

4.3 Genese van de Afvallaag
De Afvallaag is nauwelijks gecontamineerd met laatneolithisch 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 vermengd, 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 genese van de Afvallaag en de bijbehorende formatieprocessen.
Ik kom hier later opnieuw op terug (zie paragraaf 4.5), gewapend 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 onderverdeeld in een onderste en een bovenste traject, die in
het onderstaande worden toegelicht.

DEEL II – HOOFDSTUK 4

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 bewoning op P14, materiaal geaccumuleerd kan zijn. Daardoor
kunnen vondsten van sterk uiteenlopende ouderdom in dezelfde 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 zandlaagjes – 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 afgespoeld zijn maar was minder lang door water gebleekt. Het
kan ook deels door mens en dier (vee) ingelopen zijn, of samen met afval gedeponeerd zijn.5
Deze interpretatie impliceert dat ouder archeologisch materiaal dat aanvankelijk hoger op de helling was ingebed, als
gevolg van afspoeling en betreding hellingafwaarts verplaatst kan zijn. Dan kan het in dezelfde archeologische
verzameleenheden worden aangetroffen als het jongere, gedumpte materiaal.
Waarschijnlijk is de opbouw van het bovenste traject (en
het gebruik ervan als dumpzone) pas begonnen toen dit gedeelte van de helling nabij of in de oeverzone kwam te liggen. Op zo’n oeversituatie en de gaandeweg sterkere rivierinvloed 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 gespeeld hebben. Daarop duidt het feit dat de witte zandlaagjes nog min of meer intact waren.6

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 humusaanrijking, vondstaccumulatie en homogenisatie door bioturbatie 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.

Onderzoeksvragen
De volgende vragen moeten beantwoord worden:
1. Is aan te tonen of in de Afvallaag nog een chronostratigrafie voorhanden is, en zo ja, hoe is deze te reconstrueren?
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 waarschijnlijk dieper zijn aangetast, waardoor het niet meer zo rijk zou zijn geweest aan sporen van dierwerking. Voorts zou dan de grens tussen Afvallaag 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 vastgesteld (mondelinge mededeling rond 1992 van B. Gramsch, Brandenburgisches 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, 7779; 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 omgeving 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 vondstcategorieën het meest modegevoelig, en daardoor de beste tijdsindicator. 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/PreDrouwener scherven uit wp. 89-17 aan afzonderlijke potten
konden worden toegewezen. Dit leidt tot oververtegenwoordiging van potten die met veel scherven vertegenwoordigd zijn. Waarschijnlijk worden de hierdoor ontstane vertekeningen 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 chronostratigrafie aanwezig was.
Het is zinvol in de analyse ook het SW/Pre-Drouwener aardewerk 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 mageringsvoorkeuren (zie hieronder). Als die aanname correct
is, zou (in geval van een betrekkelijk geringe verstoring van
de Afvallaag, en een voldoende grote tijdsdiepte hierbinnen) in het aardewerk van de Afvallaag een ontwikkelingstrend te verwachten zijn, die in de richting gaat van de over-

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 opwaartse verplaatsing, als gevolg van vorst in de grond. Veel meer factoren zijn echter van invloed op de verticale verplaatsing van vondsten, zoals de aard van het sediment, de mate van bioturbatie, de samenstelling 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
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heersende kenmerken van het aardewerk uit de Unio II en
de DG2.
Als de aardewerkanalyse uit zou wijzen dat allerlei eigenschappen 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 vertegenwoordigt. 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 vuursteenmateriaal of in de verzameling dierlijke en plantaardige resten. De Afvallaag zou dan veel zwaarder verstoord 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 scherven 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-aardewerk van andere vindplaatsen blijkt geen uitgesproken vormontwikkeling. De morfologische overeenkomsten tussen ouder 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 kunnen zijn. Bovendien hebben veel versieringswijzen een zeer

(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 vertoont 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 vondstcategorieën onderling totaal verstoord is en de verschillende vondstcategorieen 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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context

aantal

gewicht (g)

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

78
272
2.038
791

700
3.729
11.511
5.415

totaal

3.179

21.355

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

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 versieringsscala van de verschillende SW-vindplaatsen die als
referentie in aanmerking komen, niet uitsluitend chronologisch relevant zijn, maar ten dele lokale voorkeuren weerspiegelen. 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 lokale SW/Pre-Drouwener aardewerk in de loop der tijd veranderingen optreden. Met magering als veelbelovende ingang 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 aantoonbaar, dus van laag naar hoog binnen de Afvallaag, en
sluiten deze aan op de mageringskenmerken van het aardewerk uit de Unio II en de DG2?
Het aardewerk is gemagerd met graniet, plantaardig materiaal, kwarts en chamotte. Zand lijkt zelden of niet toegepast te zijn als een bewuste toevoeging.9 Vaak is een combinatie van twee of meer soorten magering aanwezig.
In het vervolg duid ik alle mageringssoorten en/of mageringscombinaties uitgezonderd plantaardige magering aan
als minerale magering. Onder plantaardige magering versta 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 plantaardige magering enerzijds en die met minerale magering an-

9 De zeldzaamheid van zandmagering is overigens een bevestiging dat
contaminatie met laatneolithisch aardewerk zeer beperkt is gebleven,
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derzijds. Voor de Afvallaag is dit voor elke onderscheiden
verzameleenheid gedaan, de Unio II en de DG2 zijn vanwege de te geringe vondstaantallen niet nader onderverdeeld. De plantaardig gemagerde scherven zijn onderverdeeld in scherven met gemiddeld of veel plantaardige magering, 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 (dikwijls 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 meestal de derde of de vierde verzameleenheid wordt het geringste aandeel bereikt. Daarboven neemt het aandeel minerale
magering weer geleidelijk toe. In de Unio II en de DG2 domineert 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 gemagerde 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 sedimentatie van de Unio II.
Als dezelfde exercitie wordt gedaan met als uitgangspunt
niet de aantallen, maar de gewichten, verdeeld naar mageringssoorten, 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 verzameleenheid ruimtelijk niet willekeurig is. In de vakken voor het
westprofiel is in de Afvallaag steeds ongeveer hetzelfde patroon te bespeuren. Hieruit concludeer ik het volgende:
– De mageringsvoorkeuren hebben in de loop der tijd
(waarbij de betreffende tijdsduur nog onbekend is) wijzigingen ondergaan;
– In de Afvallaag, althans binnen de 20 vakken voor het
westprofiel, lijkt geen sterke vermenging van het aardewerk 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

want zand is in het Laat-Neolithicum wel dikwijls als verschraling
toegepast.
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mageringsverhouding naar aantal (n)
matig/veel plantaardige magering
weinig plantaardige magering
uitsluitend minerale magering
vak 876

n

vak 881

0
2
15
14
13
3
0

n

vak 886

0
1
22
13
14
3
4

lithostratigrafische positie
Detritusgyttja 2
Unio II
Afvallaag
n

vak 891

0
1
20
13
22
13
5

n

vak 896

0
1
9
13
22
4
4
2

n

vak 901

0
1
12
19
7
6
2

n

vak 906

0
2
12
25
12
3
7

n
0
2
18
3
9
6
9

vak 911

n

vak 916

n
0
6
3
12
22
9
8
2

0
11
8
18
5
2

vak 921

n
0
3
9
18
14
5

Fig. 4.3 – Mageringsverhoudingen, op basis van aantal, in aardewerk uit de vakken langs het westprofiel van wp. 89-17.

mageringsverhouding naar gewicht (g)
matig/veel plantaardige magering
weinig plantaardige magering
uitsluitend minerale magering
vak 876

g
0
13
78
61
48
14
0

vak 881

g
0
8
106
46
51
19
31

vak 886

lithostratigrafische positie
Detritusgyttja 2
Unio II
Afvallaag
g
0
122
62
49
106
49
26

vak 891

g

vak 896

0
8
34
74
152
38
17
16

g
0
6
61
99
46
42
10

vak 901

g
0
27
59
102
59
11
31

vak 906

g

vak 911
0
59
108
18
30
33
49

g
0
62
47
80
19
9

vak 916

g
0
24
18
97
91
43
18
6

vak 921

g
0
35
77
94
68
18

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

in de Unio II en DG2. Voor het onderste traject lijkt de
aanwezigheid van een herkenbare trend op het eerste gezicht wel strijdig met de verwachting van een aanzienlijke vermenging hierbinnen (zie paragrafen 4.3 en 4.5);
– Er is een bruikbare sleutel voorhanden voor het reconstrueren van een chronostratigrafie binnen de 20 profielvakken. De verzameleenheid met het grootste aandeel plantaardig gemagerde scherven vormt als het ware
een tijdsniveau. Voor iedere verzameleenheid uit de profielvakken geldt dat de eenheden eronder over het algemeen ouder zijn, en die erboven jonger.

4.4.2 Verzameleenheden met het grootste scherfaantal 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 mageringsgegevens van de significante scherven ter beschikking, waarbij
in veel van die verzameleenheden geen significante scherven 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 daarbinnen te verkrijgen. De selectie is daarom ontoereikend
voor het reconstrueren van een driedimensionaal tijdsniveau door de gehele werkput.
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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 eigenschappen wel bekend zijn voor alle scherven uit wp. 89-17:
het aantal en het gewicht per verzameleenheid. Deze opmerking 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 westprofiel, waar van alle scherven zowel de aantallen en gewichten 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 mageringsverhoudingen, dat in de vakken voor het westprofiel is geconstateerd.
Als deze benadering zou werken, heeft het als bijkomend
voordeel dat het de schijn van een cirkelredenering wegneemt. 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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n
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n
0
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7
2
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n
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1
2
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n
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(Fig. 4.3 – vervolg)

vak 971

vak 926

g

vak 931

9
85
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g
0
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1
103
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g
2
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0
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g
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261
287
179
184
25

vak 961

g
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0
271
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126
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vak 966

g
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270
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187
127
25
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g
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0
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225
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61
54
162
142
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(Fig. 4.4 – vervolg)

stratigrafie reconstrueren op basis van aardewerkkenmerken (magering), en vervolgens eventuele diachrone ontwikkelingen in het aardewerk aan te tonen op basis van de
chronostratigrafie, lijkt methodisch discutabel. Door echter gebruik te maken van de ‘onafhankelijke’ parameters
aantal en gewicht, die anders dan magering, geen intrinsieke 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 opeenvolgende verzameleenheden uit de Afvallaag met hun vondstnummer, en de samengenomen verzameleenheden uit de
Unio II en de DG2.11 Het is niet te bepalen of aan het aantal meer belang gehecht zou moeten worden dan aan het
gewicht. Beide uitgangspunten hebben immers een bezwaar; vertekening van het aantal door sterkere fragmentatie 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 verzameleenheid’ genoemd.

10 Men zou nog kunnen aanvoeren dat fragmentatiegraad, en daarmee
aantal, niet geheel onafhankelijk is van enkele intrinsieke aardewerkkenmerken 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.

In meer dan de helft van de vakken komen het grootste aantal 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 komen 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 betreffende verzameleenheid eveneens bij de maximale verzameleenheid 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

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 976985 zijn buiten de analyse gehouden, eveneens vanwege afwijkende
opgravingsmethoden.
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stratigrafische positie
Detritusgyttja 2; niet nader onderverdeeld
Unio II; niet nader onderverdeeld
Afvallaag (boven de maximale verzameleenheden)
Afvallaag (maximale vondstaantallen en/of -gewichten)
Afvallaag (onder de maximale verzameleenheden)
dekzand

[916]
DG2
Unio
6299
6393
6492
6595
6947
7029

(n)
0
12
0
22
77
15
8
2

(w)
0
65
0
119
156
58
23
7

[917]
DG2
Unio
6394
6493
6596
6797
6983
7030

(n)
0
4
39
74
25
14
3
4

[918]
DG2
Unio
6395
6494
6597
6798
6982
7031

(w)
42
53
136
77
76
14

(w)
17
77
62
24
32
4

[876]
DG2
Unio
6353
6452
6555
6756
6946

(n)
0
2
43
66
32
6
0

(w)
0
13
134
159
92
26
0

[881]
DG2
Unio
6358
6457
6560
6761
6957

(n)
0
1
30
48
32
4
7

(w)
0
9
124
101
99
23
39

[886]
DG2
Unio
6363
6462
6565
6766
6952

(n)
0
1
57
36
33
27
9

(w)
0
130
194
90
137
72
37

[891]
DG2
Unio
6368
6467
6570
6771
6948
7019

(n)
0
1
20
39
40
10
7
9

(w)
0
9
40
134
182
53
25
27

[896]
DG2
Unio
6373
6472
6575
6776
6950

(n)
0
1
36
35
28
11
7

(w)
0
7
96
133
82
53
17

[901]
DG2
Unio
6378
6477
6580
6781
6954

(n)
0
2
26
33
20
4
10

(w)
0
33
83
137
78
13
41

[906]
DG2
Unio
6383
6482
6585
6786
6960

(n)
0
4
47
47
22
15
10

(w)
0
71
152
128
55
50
59

[911]
DG2
Unio
6388
6487
6590
6961

(n)
0
19
18
25
6
6

(w)
0
89
69
93
24
18

[877]
DG2
Unio
6354
6453
6556
6757
6915

(n)
0
1
28
16
42
23
7

(w)
0
10
94
57
131
138
25

[882]
DG2
Unio
6359
6458
6561
6762
6920

(n)
0
7
24
35
24
25
5

(w)
0
21
95
141
82
99
14

[887]
DG2
Unio
6364
6463
6566
6767
6925

(n)
0
1
24
29
21
21
7

(w)
0
6
80
91
135
94
15

[892]
DG2
Unio
6369
6468
6571
6772
6919
7025

(n)
0
0
54
81
23
23
6
1

(w)
0
0
118
187
143
98
24
2

[897]
DG2
Unio
6374
6473
6576
6777
6974

(n)
0
5
30
32
11
3
1

(w)
0
12
130
154
38
16
5

[902]
DG2
Unio
6379
6478
6581
6782
6939

(n)
0
8
27
72
17
7
1

(w)
0
51
107
181
72
29
6

[907]
DG2
Unio
6384
6483
6586
6787
6977

(n)
0
3
25
44
22
21
4

(w)
0
90
62
135
89
71
10

[912]
DG2
Unio
6389
6488
6591
6792
6980

(n)
1
6
30
72
60
28
12

(w)
8
22
89
215
110
90
89

[878]
Unio
6355
6454
6557
6758
6916

(n)
0
21
18
16
20
0

(w)
0
70
54
59
48
0

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

[888]
Unio
6365
6464
6567
6768
6914

(n)
0
36
56
31
29
4

(w)
0
173
175
137
143
13

[893]
Unio
6370
6469
6572
6773
6924
7026

(n)
3
41
103
25
92
2
0

(w)
7
194
304
154
171
11
0

[898]
Unio
6375
6474
6577
6778
6973

(n)
13
54
3
17
45
2

(w)
96
150
5
70
109
6

[903]
Unio
6380
6479
6582
6783
6975

(n)
7
26
47
32
13
3

(w)
42
64
127
164
65
4

[908]
Unio
6385
6484
6587
6788
6978

(n)
3
15
60
17
58
7

(w)
8
55
128
75
220
16

[913]
Unio
6390
6489
6592
6793
6981

(n)
0
15
49
21
57
15

(w)
0
72
166
108
417
58

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

[884]
Unio
6361
6460
6563
6764
6923

[889]
Unio
6366
6465
6568
6769
6918

(n)
4
31
25
24
12
5

(w)
32
214
89
140
63
36

[894]
Unio
6371
6470
6573
6774
6967
7027

(n)
0
68
95
19
81
3
0

(w)
0
277
221
88
249
8
0

[899]
Unio
6376
6475
6578
6779
6968

(n)
1
125
111
30
14
6

(w)
20
318
287
130
45
23

[904]
Unio
6381
6480
6583
6784
6976

(n)
0
29
22
25
13
5

(w)
0
132
86
110
104
16

[909]
Unio
6386
6485
6588
6789
6979

(n)
1
15
38
11
33
5

(w)
18
56
131
79
101
27

[914]
Unio
6391
6490
6593
6794
6984

(n)
1
18
30
20
16
3

[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

[895]
6307
6372
6471
6574
6775
6926
7028

(n)
3
52
53
22
9
0
0

(w)
10
134
120
107
29
0
0

[900]
6309
6377
6476
6579
6927

(n)
2
35
48
23
2

(w)
12
112
118
131
12

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

[910]
6317
6387
6486
6589
6790
6931

(n)
0
19
15
10
2
0

(w)
0
97
54
67
8
0

[915]
6318
6392
6491
6594
6795
6933

(n)
2
30
18
10
6
1

(n)
3
0
56
21
21
2

(w)
34
0
156
70
67
5

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

[921]
DG2
Unio
6398
6497
6701
6949

(n)
1
3
12
58
18
9

(w)
1
39
94
149
84
25

(w)
0
85
101
259
130
61
18
20

[922]
DG2
Unio
6399
6498
6702
6802
6987

(n)
1
9
15
43
33
14
1

(w)
12
93
54
153
104
65
5

(n)
0
6
36
39
19
16
5
1

(w)
0
87
99
157
78
39
27
3

[923]
DG2
Unio
6400
6499
6703
6803
6986

(n)
1
10
68
60
17
14
7

(w)
2
58
162
91
82
83
14

[919]
Unio
6396
6495
6598
6799
6988
7032

(n)
3
28
38
37
10
1
1

(w)
14
133
90
117
43
2
3

[924]
Unio
6401
6500
6704
6804
6985

(n)
6
37
49
34
8
0

(w)
47
140
144
133
12
0

[920]
6319
6397
6496
6599
6796
6935
7033

(n)
6
42
10
11
2
9
0

(w)
52
167
40
75
5
11
0

[925]
6320
6402
6501
6705
6930

(n)
5
55
16
16
5

(w)
26
175
39
52
8

Fig. 4.5 – Overzicht van vakken en verzameleenheden in wp. 89-17, met vondstnummer, scherfaantal en -gewicht. De verzameleenheden 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]
DG2
Unio
6403
6502
6706
6806
6951

[927]
DG2
Unio
6404
6503
6707
6807
6992

[928]
DG2
Unio
6405
6504
6708
6808
6991

(n)
2
7
20
125
16
21
6

(n)
0
13
26
111
32
16
3

(n)
0
2
26
84
15
4
3

(w)
11
76
71
187
89
73
33

(w)
0
117
72
199
73
45
4

(w)
0
77
90
294
54
19
15

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

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

[931]
DG2
Unio
6302
6408
6507
6711
6811
6953

[932]
DG2
Unio
6409
6508
6712
6812
6989

[933]
DG2
Unio
6410
6509
6713
6813
6996

[934]
Unio
6411
6510
6714
6814
6995

(n)
0
10
31
36
48
66
13
3

(n)
0
6
26
81
76
6
4

(n)
0
4
8
17
29
24
4

(n)
3
17
46
12
36
0

(w)
0
59
153
35
162
149
36
9

(w)
0
55
83
186
170
32
21

(w)
0
77
58
77
117
75
10

(w)
9
56
199
39
58
0

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

[936]
DG2
Unio
6303
6413
6512
6716
6816
6956

(n)
3
7
21
33
110
59
24
6

(w)
10
83
138
84
261
196
87
24

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

[938]
DG2
Unio
6415
6514
6718
6818
6993

[939]
Unio
6416
6515
6719
6819
6998

(n)
0
9
26
47
30
28
3

(n)
4
25
32
39
11
1

(w)
0
52
99
156
177
72
14

(w)
47
149
135
116
22
3

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

[941]
DG2
Unio
6301
6418
6517
6721
6821
6958
7034

[942]
DG2
Unio
6419
6518
6722
6822
6997
7035

[943]
DG2
Unio
6420
6519
6723
6823
7000
7036

[944]
DG2
Unio
6421
6521
6724
6824
6999
7037

(n)
3
6
50
36
56
73
48
5
1

(n)
0
3
30
93
81
27
9
0

(n)
0
15
21
44
64
19
3
5

(n)
3
4
16
79
39
7
7
1

(w)
10
89
317
198
220
317
84
13
5

(w)
0
38
141
265
330
173
33
0

(w)
0
133
119
57
157
77
12
11

(w)
15
46
52
182
117
11
13
2

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

[946]
DG2
Unio
6300
6423
6523
6726
6826
6866
6959

(n)
1
0
0
43
125
240
67
47
9

(w)
1
0
0
184
360
655
167
81
24

[951]
DG2
Unio
6428
6530
6731
6841
6869
6962

(n)
3
2
73
120
194
74
36
2

(w)
20
45
350
222
496
209
105
6

DEEL II – HOOFDSTUK 4

[956]
DG2
Unio
6433
6535
6736
6846
6873
6963

(n)
2
1
71
70
161
52
107
6

(w)
49
28
249
280
210
405
301
193
193
31
36

(n)
4
3
41
48
103
99
34
32
8

(w)
57
8
183
197
298
255
217
242
29

[967]
DG2
Unio
6444
6546
6747
6857
6884
6901
6910
7013
7040

(n)
0
2
39
37
77
84
62
101
46
15
3

(w)
0
26
153
109
231
210
258
243
150
44
6

[968]
DG2
Unio
6445
6547
6748
6858
6885
6902
7014
7041

(n)
2
4
58
52
65
4
96
111
18
5

(w)
24
8
265
166
209
20
344
359
61
20

[973]
DG2
Unio
6448
6552
6753
6863
6889
6906
7017

(n)
8
0
21
23
8
60
34
100
7

(w)
63
0
205
92
78
144
161
311
18

[974]
DG2
Unio
6346
6450
6553
6754
6864
6890
6907
7018

(n)
0
1
0
37
39
12
69
31
66
7

(w)
0
9
0
102
119
75
122
121
173
22

[975]
Unio
6325
6451
6554
6755
6865
6891
6908
6944

(n)
0
0
25
13
52
39
9
4
4

(w)
0
0
151
74
203
182
34
16
15

(n)
2
4
37
54
0
68
16
5

(w)
7
24
162
200
0
179
45
29

[957]
DG2
Unio
6737
6847
6874
6892
7012

(n)
0
0
0
27
27
21
14

(w)
0
0
0
75
89
51
37

[948]
DG2
Unio
6425
6527
6728
6828
6868
7003

(n)
2
7
18
73
101
45
32
8

(w)
13
35
74
248
290
127
37
26

[953]
DG2
Unio
6430
6532
6733
6843
6871
7006

(n)
1
4
13
38
66
47
33
11

(w)
12
15
106
172
256
163
59
32

[958]
DG2
Unio
6435
6537
6738
6848
6875
6893
7008

(n)
0
0
6
20
77
66
41
17
0

(w)
0
0
23
70
250
245
153
125
0

[963]
DG2
Unio
6440
6542
6743
6853
6880
6897
7009

(n)
9
3
44
88
83
125
122
73
10

(w)
122
28
257
310
332
329
300
179
23

(w)
17
92
106
150
166
176
14
36

[959]
DG2
Unio
6436
6538
6739
6849
6876
6894
7010

(n)
4
11
34
73
102
133
57
23
8

(w)
15
75
264
236
335
366
207
55
27

[964]
DG2
Unio
6441
6543
6744
6854
6881
6898
7007

(n)
0
0
13
77
58
84
97
57
8

(w)
0
0
92
224
238
277
197
167
12

[969]
DG2
Unio
6296
6446
6548
6749
6859
6886
6903
7015
7042

(n)
0
0
0
120
64
43
104
153
122
8
11

(w)
0
0
0
221
221
244
262
369
219
14
28

(w)
0
71
128
260
183
95
22

[965]
DG2
6226
6329
6442
6544
6745
6855
6882
6899
6941

(n)
4
0
0
20
31
57
34
66
19
5

(w)
32
0
0
83
105
193
95
157
68
16

[970]
DG2
Unio
6331
6342
6447
6549
6750
6860
6887
6904
6943
7043

(n)
1
6
0
0
46
41
77
132
63
10
7
0

(w)
21
78
0
0
320
183
384
418
173
39
42
0

[950]
6333
6347
6529
6730
6830
6940

(n)
6
35
85
65
24
6

(w)
36
147
228
237
38
22

[955]
6332
6348
6534
6735
6845
6945

(n)
1
1
84
111
37
11

(w)
13
28
346
334
102
44

[960]
6328
6437
6539
6740
6850
6877
6937

(n)
0
17
37
97
48
41
9

(w)
43
143
173
24
131
127
270
76
49

(n)
7
11
43
64
83
93
109
61
61
7
5

[952]
DG2
Unio
6429
6531
6732
6842
6870
7001

(n)
1
8
39
61
43
68
5
11

(n)
7
33
46
8
38
25
82
20
18

[966]
DG2
Unio
6443
6545
6746
6856
6883
6900
6911
6966
7039

(w)
8
85
165
432
573
285
71
25

[954]
DG2
Unio
6431
6533
6734
6844
6872
7005

[972]
DG2
6449
6551
6752
6862
6888
6905
6909
7016

(w)
9
8
321
395
498
242
324
28

(w)
178
8
305
278
363
299
202
363
71

(n)
3
10
28
101
158
89
19
4

(w)
19
25
0
197
270
82
30

(w)
47
0
59
256
54
161
126
98
90
269
186
100
71

(n)
4
1
31
53
100
58
64
54
18

[947]
DG2
Unio
6424
6526
6727
6827
6867
7004

(n)
2
4
0
48
102
17
6

(n)
5
0
6
33
12
33
31
25
25
80
38
32
18

[961]
DG2
Unio
6438
6540
6741
6851
6878
6895
6964

[962]
DG2
Unio
6439
6541
6742
6852
6879
6896
7011

[949]
DG2
Unio
6351
6528
6729
6829
7002

[971]
DG2
Unio
6955
6965
6969
6970
6971
6972
7020
7021
7022
7023
7024
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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 maximale 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 eerder vastgestelde tijdsniveau dat in de vakken voor het westprofiel gereconstrueerd kon worden op basis van de magering?
In figuren 4.3 en 4.4 is de onderverdeling binnen de Afvallaag 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 onderverdeling binnen de Afvallaag.

vakken langs het westprofiel
DG2
Unio
≥ +3
+2
+1
max+
max
max-1
-2
≥ -3

26
60
153
237
319
140
505
48
335
204
97

overige vakken
DG2
Unio
≥ +3
+2
+1
max+
max
max-1
-2
≥ -3

vakken langs het westprofiel
DG2
Unio
≥ +3
+2
+1
max+
max
max-1
-2
≥ -3

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

wp. 89-17, alle vakken
DG2
Unio
≥ +3
+2
+1
max+
max
max-1
-2
≥ -3

n

83
263
211
304
442
216
712
137
430
266
114

mageringsverhouding naar aantal (n)
matig/veel plantaardige magering
weinig plantaardige magering
uitsluitend minerale magering

199
683
1263
1558
1713
822
2643
221
1635
1174
484

overige vakken
DG2
Unio
≥ +3
+2
+1
max+
max
max-1
-2
≥ -3

n

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

wp. 89-17, alle vakken
DG2
Unio
≥ +3
+2
+1
max+
max
max-1
-2
≥ -3

g

g
780
3582
1866
2098
2454
1308
4075
662
2252
1616
596

mageringsverhouding naar gewicht (g)
matig/veel plantaardige magering
weinig plantaardige magering
uitsluitend minerale magering

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?

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 dat geval moeten de significante scherven uit de overige
vakken ongeveer hetzelfde patroon in mageringsvoorkeuren tonen als alle scherven uit de vakken voor het westprofiel. Daarbij moeten zij wel ten opzichte van een zelfde referentiepunt gerangschikt worden: het maximale niveau.

In figuur 4.6 staan de mageringsverhoudingen naar aantal
en gewicht weergegeven voor de vakken langs het westprofiel, 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.

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 verzameleenheid, 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 materiaal, 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 gecorrigeerde 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 positie van onder, genegeerd. De vierde positie van onder beschouw ik als
de maximale verzameleenheid. De relatief hoge aantallen en gewichten 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
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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 niveau met het hoogste aandeel plantaardig gemagerde scherven. Voorts blijkt dat de opbouw van de Afvallaag in de gehele 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 verklaarbaar vanuit het perspectief van een diachroon hellingopwaarts verschuivende dumpzone, maar ook bioturbatie en
erosie zullen een rol gespeeld hebben (zie hieronder).

context
Detritusgyttja 2

DEEL II – HOOFDSTUK 4

gemiddeld
aantal gewicht (g) gewicht (g)
89

834

9,4

353

3.028

8,6

Afvallaag boven maximale
verzameleenheden

5.045

19.470

3,9

Afvallaag: maximale
verzameleenheden

9.353

30.234

3,2

Afvallaag onder maximale
verzameleenheden

5.014

17.551

3,5

Unio II

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).

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 meeste 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 afzonderlijke 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, verspoeld materiaal, afkomstig van hoger op de helling, maar
de trend in magering maakt duidelijk dat het meeste materiaal 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 voorstelling van zaken is nader te onderbouwen. Het gemiddelde scherfgewicht binnen de Afvallaag levert immers een
indicatie van fragmentatie en daarmee van betreding. Uit
tabel 4.2 blijkt dat het gemiddelde scherfgewicht van respectievelijk de verzameleenheden onder het maximale niveau, 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 sprake geweest van erosie van de top van de Afvallaag. Een aanwijzing 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 gewicht, 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, gelijktijdig 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).

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 oeverzone nabij wp. 89-17 te liggen. Dit leidde tot meer activiteiten 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 daarentegen zal het aandeel van het oudere materiaal groter geweest 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 gemagerd is (zie bijvoorbeeld Peeters & Hogestijn 2001, 142).
Het ziet ernaar uit dat dit ook op P14 het geval is; het aandeel 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 blootstelling aan bioturbatie.
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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 noordwesten en zuiden van wp. 89-17 kunnen beide voorafgaand aan
de sedimentatie van de Unio II hebben plaatsgevonden.

leenheden in de afzonderlijke vakken. De globale bruikbaarheid van de maximale verzameleenheden (die de globale 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 verzameleenheden uit de hele werkput gekenmerkt worden door ongeveer dezelfde verhouding in mageringssoorten (met een zeer
hoog aandeel plantaardig gemagerde scherven).

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 gemiddelde scherfgewicht waarschijnlijk wel hoger geweest zijn
dan dat uit laag C. Dit kan het gevolg zijn van geringere betreding, 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 depositie-intensiteit en mogelijk ook een geringe depositieduur, kan dit in verband gebracht worden met het diachrone 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 gevonden is, kan dus gelijktijdig gedeponeerd zijn met materiaal
hoger op de helling, dat gevonden is in de top van de Afvallaag. Voor deze lezing pleit dat het aandeel mineraal gemagerde scherven in de hoogste verzameleenheden van de Afvallaag 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 depositie 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.

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 maximale 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 chronostratigrafie. Daarbij zijn voor de maximaal haalbare nauwkeurigheid van elke reconstructie de dimensies van de afzonderlijke verzameleenheden (de kleinste bouwstenen voor een
reconstructie) bepalend.

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 gevolgtrekkingen over depositie-intensiteit of -duur zinloos. Conform de
eerste indruk is het hierin aangetroffen, verspoelde SW/
Pre-Drouwener aardewerk hoofdzakelijk mineraal gemagerd, 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 grofweg dezelfde opbouw heeft gehad, is af te leiden uit de min
of meer vergelijkbare posities van de maximale verzame-
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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 vervaging 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 toewijzingsregels) een belangrijke vertekenende factor is in de
hieronder gepresenteerde chronostratigrafische indeling.
Het gevolg van die vervaging is dat eventuele depositiehiaten aan het oog zijn onttrokken. Dergelijke non-depositie
kan overigens zeer lokaal geweest zijn en mag niet gelijkgesteld 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 niveaus binnen de Afvallaag (afgedekt door Unio II en DG2),
(b) de daarop geprojecteerde verzameleenheden, waarbij
de maximale eenheden zijn gearceerd, en (c) de gereconstrueerde 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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a. uitgangssituatie:
Detritusgyttja 2 (DG2)
Unio-II-klei
accumulatie van zand en vondsten
sterke humus-/vondstaccumulatie
matige humus-/vondstaccumulatie
dekzand

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

c. gereconstrueerde chronostratigrafie:
DG2
Unio II
Afvallaag, boven de
maximale verzameleenheden
Afvallaag, verzameleenheden met
maximale vondstaantallen/-gewichten
Afvallaag, onder de
maximale verzameleenheden

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).

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 opgravingscontaminatie duidelijk; zij kunnen een deel van de
onderliggende of bovenliggende laag bevatten. De gereconstrueerde chronostratigrafie (c) kan daarom niets anders
zijn dan een gestileerde benadering van de werkelijkheid.
Dit is de ‘archeologische werkelijkheid’ waarop ik mij verder baseer.

4.7 Lagen A-E: een globale laagindeling
Rekening houdend met het voorafgaande, zal een driedeling 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 lagen: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 binnen 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 processen gedurende de periode waarin de betreffende vondsthorizont gevormd is, waardoor materiaal verplaatst/vermengd is binnen dezelfde laag. Onder contaminatie versta

17 Ik gebruik verder de voor archeologen gebruikelijke term ‘lagen’, hoewel 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 idealiter niet in die laag thuis hoort.
Homogenisatie vormt voor de gereconstrueerde chronostratigrafie nauwelijks een bedreiging (vanwege het globale
karakter van de laagindeling), maar contaminatie tast de
waarde ervan aan. De mate van homogenisatie en contaminatie 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 gevolg van opgravingscontaminatie.
Laag B
Het vele materiaal in laag B, in combinatie met relatief weinig sediment en een laag gemiddeld scherfgewicht, wijst op
intensieve betreding. Dat zal geleid hebben tot sterke homogenisatie.
Door opgravingscontaminatie zal materiaal uit de top van
laag A vermengd zijn met laag B. Het betreft dan hoofdzakelijk 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 mageringsbeeld geleid zal hebben. Daarnaast bevat de basis van
laag C ook enig materiaal van hoger op de helling. Opgravingscontaminatie zal in de top van laag C geen grote rol
spelen, omdat het grensvlak met laag C redelijk nauwkeurig, 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 sprake van een fijne gelaagdheid. Dat duidt niet op onderlinge
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vermenging van de weinige vondsten daarin. In de noordelijke helft was de microstratigrafie verdwenen. Daar zal homogenisatie zijn opgetreden. Bovendien is hier ten minste
een matige contaminatie waarschijnlijk, gelet op het aandeel plantaardig gemagerde scherven in de klei. Als echter
het meeste materiaal uit de Unio II in feite uit een erosieresidu 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 opgravingscontaminatie 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 gemagerde scherven valt op te maken dat het materiaal relatief jong is. Het zal verspoeld zijn uit de top van het dekzand hoger op de helling. Uit de wijze waarop deze vondstaccumulatie tot stand gekomen is, blijkt dat het sterk gehomogeniseerd 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 onderliggende laag, maar dat dit voor bijna geen enkele individuele vondst met zekerheid gezegd kan worden (te jong of
te oud vanwege vertrapping, verplaatsing of opgravingscontaminatie). Dit betekent dat de vondsten uit opeenvolgende lagen alleen de globale chronologische trends kunnen
verschaffen. Dit mag op het eerste gezicht wat teleurstellend lijken, maar in feite is het al een uitzonderlijk gunstig
gegeven.

4.8

14 C-Dateringen

van aardewerk uit lagen A-E

In 1991 heb ik 22 14C-monsters geselecteerd van aangekoekte (waarschijnlijk merendeels verkoolde) voedselresten
afkomstig van scherven uit wp. 89-17, om gedateerd te worden 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 vervaardiging 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 significante scherven (zie Waterbolk 1983, 58, 69).
De helft van de monsters is afkomstig uit verzameleenheden 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. 8917 bijlage C, in combinatie met fig. 4.1 en fig. 4.5).
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lab.nr.

datering
conv. BP

δ13C
(‰)

laag

relatieve
positie

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

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

-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

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

-1
-2
−
-2
-3
-3
max
+3
max
-2
−
−
+1
+2
−
+6
−
−
+1
−
−
+1
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magering

scherf of pot

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

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

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).

min of meer evenredige verdeling over de verschillende lagen en posities, als naar zoveel mogelijk monsters van typologisch relevante scherven (onder andere van afwijkend,
mogelijk jonger aardewerk). Dat bleek niet eenvoudig te
zijn, omdat ondanks het grote aantal, scherven met voldoende aankoeksel schaars waren (met name uit laag B; zie
paragraaf 5.1.4). Bij gebrek aan alternatieven zijn ook enkele monsters van typologisch oninteressante scherven genomen.
De 14C-dateringen van de aankoekselmonsters uit wp. 8917 (en ook van elders van P14 en van J78) zijn in 1992 verricht met de versneller in het R.J. van de Graaff laboratorium 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 aankoekseldateringen worden gemaakt (zie tabel 4.3 en bijlage C).
– In de vroege jaren ’90 was nog niet bekend dat 14C-dateringen 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 14Cdateringen lijkt het reservoireffect geen rol te spelen. Deze

drie hebben δ13C-waarden in het veronderstelde veilige traject 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 zullen niet te jong zijn, althans niet vanwege het reservoireffect. Voor zover typologische kenmerken enig houvast
verschaffen, bijvoorbeeld in het geval van de touwversierde
scherven, lijken de betreffende 14C-dateringen letterlijk genomen over het algemeen niet onmogelijk, gelet op de dateringen van andersoortige monsters die geassocieerd zijn
met vergelijkbare scherven/vondstcomplexen elders. Ik verwijs 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 gedaan). De betrouwbaarheid blijft echter een issue. Voor lagen A-E is een controle-serie van 14C-dateringen van botten 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 ondergaan (zie bijlage C).
– Of 14C-dateringen ‘afzwaaiers’ zouden kunnen zijn, valt
zelden op grond van de betreffende scherven te beargumenteren, aangezien deze over het algemeen zelf typologisch niet scherp te dateren zijn.
– Uitgaande van mijn deels onjuiste oude ideeën over de genese van de Afvallaag (zie Gehasse 1995, 26 en noot 15 bij
paragraaf 4.5) hebben Lanting & Van der Plicht chronologische 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
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UtC-1908

3990±60 BP

UtC-1910

4230±50 BP

UtC-1909

4920±60 BP

UtC-1914

4680±80 BP

UtC-1911

4750±70 BP

UtC-1912

4810±60 BP

UtC-1913

4890±80 BP

UtC-1915

5590±70 BP

UtC-1924

3630±50 BP

UtC-1921

4630±70 BP

UtC-1925

4780±70 BP

UtC-1923

4860±50 BP

UtC-1918

4880±80 BP

UtC-1917

5090±120 BP

UtC-1920

5060±70 BP

UtC-1926

5180±50 BP

UtC-1929

5020±50 BP

UtC-1928

5450±50 BP

UtC-1927

5460±60 BP

UtC-1919

5460±70 BP

UtC-1922

5750±70 BP

UtC-1916

5880±70 BP
5000 cal BC

4000 cal BC

3000 cal BC

2000 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.

gebruikten zij om met behulp van de 14C-dateringen een
uitspraak te doen over de mate van homogenisatie en contaminatie 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 gecontamineerd 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 contaminatie wijzen. Het aandeel van 14C-gedateerde scherven
die ik juist geselecteerd heb omdat zij technologisch of typologisch afwijken van wat in hun laagcontext gebruikelijk
lijkt te zijn (UtC-1908, -1915, -1924), is groter dan het herkenbare aandeel van afwijkende scherven binnen de verschillende lagen.
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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 gepresenteerd, en in figuur 4.8 per laag. De dateringen zijn
aardig te rijmen met de observaties en interpretaties aangaande de genese van de verschillende lagen (zie paragrafen 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 14Cdateringen zijn voor elke opeenvolgende laag gemiddeld
jonger, al ontlopen zij elkaar soms maar weinig. De relatieve vondstposities binnen elke afzonderlijke laag hebben
zoals verwacht geen nadere chronologische waarde (zie paragraaf 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 vertekeningen door het reservoireffect, een globale datering van
het materiaal uit de successieve lagen toelaten, en wat de
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tijdsdiepte in het materiaal uit de afzonderlijke lagen zal
zijn.
Om deze vraag te beantwoorden, bediscussieer ik de 14Cdateringen in een wat breder kader. Ter beoordeling van
hun betrouwbaarheid voer ik soms andere daterende argumenten 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 Flevoland, en met name de trends in magering, grofweg representatief zijn voor de ontwikkelingen in de IJssel/Vecht/
Eemgroep als geheel, en dus ook voor P14 hebben gegolden. Daarbij teken ik aan dat voor het tijdstraject na ca.
5250 BP (ca. 4050 cal BC) geen betrouwbaar referentiecomplex 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. Daarvan 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 hierdoor 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 reservoireffect (Kroezenga e.a. 1991, 34-35; Lanting 1992, 61; zie ook
noot 67 bij paragraaf 5.7). Gaatjes onder de rand zijn bekend 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 aardewerkdateringen van De Bruin zo’n 200 tot 400 14C-jaren te oud
als gevolg van het reservoireffect. In dat geval ligt hun werkelijke ouderdom in de buurt van UtC-1922. Er is dan ook
geen reden UtC-1922 af te doen als een afzwaaier. Deze datering 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

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
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een kwartsgemagerde knobbelbodem, vooropgesteld dat de
14C-datering redelijk overeenkomt met de werkelijke ouderdom. Zulke bodems behoren tot de oudste SW-aardewerkkenmerken, maar hun looptijd is lang (zie bijvoorbeeld Raemaekers 2003/04, fig. 11-12). Het is niet ondenkbaar dat
deze datering enkele eeuwen te oud is als gevolg van het reservoireffect.
Datzelfde geldt voor de drie dateringen UtC-1919, -1927,
en -1928, die clusteren rond 5450 BP. Zij horen bij twee onversierde scherven en een scherf met een groot afgeplat oor,
alle deels plantaardig gemagerd. De dateringen zijn weliswaar niet in tegenspraak met de plantaardige magering of
met het voorkomen van zo’n oor, maar deze weinig specifieke 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 onderdeel van S3), te dateren rond 5350-5250 BP (ca. 42004050 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-dateringen 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 opgravingscontaminatie aan laag A zijn toegeschreven (zie paragrafen
4.6-7).
Samenvattend moet voor laag A rekening gehouden worden met materiaal dat al vanaf het begin van SW dateert, en
een onbekende, mogelijk aanzienlijke mate van contaminatie 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 mesolithische aanwezigheid te P14 wijzen voorts enkele haardkuilen,
waarvan er één zich in het westprofiel van wp. 89-17 aftekende, onder laag A (zie bijlage M en fig. I.12).
Laag B
Het aardewerk van Swifterbant-S2 en -S3 bezit voor 7585% plantaardige magering, vaak in combinatie met steengruis (Raemaekers 1999, 30-35, 108; De Roever 2004, 74,
tab. 16b). In laag B van P14 is het aandeel van scherven met

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 mageringsverhoudingen 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 gedomineerd 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 vondstmateriaal uit laag B zal daarom over het algemeen wat jonger zijn dan dat van Swifterbant-S3, dus jonger dan ca.
5250 BP (ca. 4050 cal BC).20, 21

tijd lager op de helling al Unio II sedimenteerde (zie paragraaf 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 genoemde 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 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 loopvlak 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-

De aankoekseldateringen die van belang zijn voor de datering van lagen C en D, zijn over het algemeen jonger dan
ca. 5100 BP (3900 cal BC). Zij zijn mogelijk te oud vanwege het reservoireffect, maar de betreffende scherven zijn
wel typologisch ouder dan de Drouwener TRB.22 Onmiskenbaar TRB1 is in wp. 89-17 (en elders op P14) niet opgemerkt.23 Het begin van TRB1 wordt over het algemeen gedateerd 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 (ibidem, 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. 39003400 cal BC en misschien later, als TRB1 later zou beginnen).
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 technologische en typologische kenmerken van het aardewerk en
het vuursteen: een sterke afname van plantaardige magering, nauwelijks H-voegen, geen knobbelbodems, wel
vlakke bodems, minder versiering op de rand, kraagflessen, touwversiering en diepsteek-buikfranje; een verschuiving 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 Swifterbant-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 argument 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 aangenomen 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 verschillende gegevens van P14 toe zouden laten). Laag C met 55% plantaardige 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
14 C-dateringen voor laag C, die duidelijk jonger zijn dan die van
Schokkerhaven-E170. Is globale datering op basis van mageringskarakteristieken dan toch weinig betrouwbaar? Een andere verklaring
lijkt mij waarschijnlijker. Anders dan Raemaekers dacht, dateren de

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. 40503800 cal BC) aannemelijk. Natuurlijk zal ook bij laag B sprake 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 materiaal 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 gangbaar was ten tijde van de Unio-II-sedimentatie. Als het
14C-resultaat representatief is, is het antwoord ontkennend. Het gaat blijkbaar om een verplaatste oude scherf
(wat mogelijk geldt voor alle of de meeste plantaardig gemagerde scherven in lagen D en E).
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vormende en verstorende
processen

globale datering
meeste materiaal

periodetoewijzing
meeste materiaal

homogenisatie

contaminatie

Laag E

erosie, sedimentatie van
detritusgyttja, vertrapping

4900-4650 BP
(3700-3400 cal BC)

Pre-Drouwen

sterk

sterk

Laag D

erosie, sedimentatie van klei,
vertrapping, intrapping

4900-4650 BP
(3700-3400 cal BC)

Pre-Drouwen

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

matig of sterk
(indien erosieresidu)

Laag C

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

5100-4650 BP
(3900-3400 cal BC)

SW2/Pre-Drouwen

gering

matig

Laag B

humusaanrijking, bioturbatie,
vertrapping, intrapping

5250-5000 BP
4050-3800 cal BC)

SW2

sterk

matig

Laag A

humusaanrijking, bioturbatie,
intrapping

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

SW1/SW2

sterk

sterk

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

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-Drouwener TRB-aardewerk van P14 (UtC-1917 en UTC1918; 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 TRBcomplexen met touwversiering en buikfranje in NoordDuitsland 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-datering 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 globale juistheid van de bovengenoemde aankoekseldateringen van P14 te twijfelen, al zijn hun werkelijke ouderdommen vanwege het reservoireffect misschien wat jonger.

14 C-dateringen

van Schokkerhaven niet het vondstcomplex dat hij
heeft beschreven (zie bijlage D). Zijn vondstcomplex kan deels aanmerkelijk 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 beschouwing.
22 Hierbij dient wel een voorbehoud gemaakt te worden. De voor Brindley-horizont 1 specifieke versiering (bijvoorbeeld touwkluwenindrukken en laddermotieven) of gidsvormen (zoals geoorde kruiken en oortjesbekers) zijn op P14 of elders in de Noordoostpolder niet herkend,
maar wat de gebruikelijke samenstelling van het betreffende servies in

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 materiaal uit laag D even oud is als dat uit de top van laag C, of
iets jonger. Deze verwachting kan bovendien worden onderbouwd met aardewerktechnologische en -typologische
argumenten (zie paragraaf 5.1).
De eindconclusie is dat het materiaal uit laag C in hoofdzaak 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 zekere aanwijzingen ontbreken, zie hoofdstuk 7).
Laag E
Het merendeel van de vondsten uit laag E is aan Pre-Drouwen toe te schrijven. Ook komen in deze laag laatneolithische vondsten voor.
Voor deze laag zijn drie 14C-dateringen voorhanden. UtC1908 hoort bij een steilwandige beker waarvoor ik geen parallellen ken. De 14C-datering suggereert dat het om een

nederzettingen is geweest, is onbekend. Een overlap met Pre-Drouwener potvormen en versiering lijkt mij zeer waarschijnlijk (zie ook paragrafen 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 Wickelschnurindrukken en Randkerbung (Fnr. 491, niet afgebeeld), moet een enkele 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 tegenspraak 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 overigens 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-voorbeelden 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 daargelaten, voornamelijk aardewerk uit de periode 4900-4650
BP (3700-3400 cal BC) bevat heeft.
Uit mijn inschatting van de globale tijdspanne, vertegenwoordigd 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 belangrijkste processen die tot lagen A-E hebben geleid, hun veronderstelde globale tijdsdiepte, en de mate van homogenisatie en contaminatie in de onderscheiden lagen. Vooruitlopend op paragrafen 5.4.5 en 5.7 is ook een periode-toewijzing 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 dateringen representatief zijn, waren er kennelijk twee kortere
perioden van bewoning – één tijdens de fase van vroegSwifterbant rond 5800 BP, en één tijdens midden-Swifter-

25 Voordat de 14C-datering bekend was, leek mij voor deze beker een datering in de eerste helft van het vierde millennium aannemelijk, vanwege de Hazendonk-achtige versiering (Ten Anscher, Gehasse &
Bakker 1993, 463). Een laatneolithische toewijzing is echter, alle argumenten 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
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bant rond 5500 BP – alvorens een langere periode van bewoning plaatsvindt, die in midden-Swifterbant begint en in
laat-Swifterbant eindigt. […] Het is interessant, dat bewoning 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 middenfase) 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. 42004050 cal BC) discutabel (vergelijk ook Lanting & Van der
Plicht 1999/2000, 59). Op toenmalige aanwezigheid kunnen 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 einddatering 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 waarschijnlijk 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 indicaties 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 afwezigheid.26
Gelet op het geheel aan 14C-dateringen en andere archeologische gegevens (zie hoofdstuk 20), veronderstel ik voor P14
regelmatige, en vermoedelijk continue menselijke aanwezigheid 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 herhaaldelijke aanwezigheid aannemelijk, vermoedelijk al vanaf het
begin van SW (6000 BP; ca. 4900 cal BC).

Swifterbant. Zonder de vergelijkingsmogelijkheden die deze werkput
bood, zou ik geen goede argumenten hebben gehad voor selectieve degradatie op de kruin van P14 (zie paragraaf 5.3). Dan zou het misleidende beeld ten gunste van de jongere SW/Pre-Drouwener bewoning
instandgehouden zijn.
Gelukkig is het anders gelopen, maar dit geeft wel aan hoe gemakkelijk gedachten over aan- en afwezigheid van bewoning post kunnen
vatten, die volstrekt redelijk, maar onjuist zijn.
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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 ontwikkeling is. De TRB-Westgroep begint dan veel eerder dan lang is aangenomen.
Het zekere, gemakkelijk herkenbare Pre-Drouwener aardewerk vormt maar een zeer kleine fractie van het gelijktijdige 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 streken achteraan liep in de TRB-ontwikkeling – in SleeswijkHolstein 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 eerste optreden van significant geachte verschijnselen een archeologische 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 onbekend deel van de vondsten uit laag C, waarin zeker PreDrouwen 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 materiaal uit lagen A en B is hoofdzakelijk toewijsbaar aan
Swifterbant.

1 Een mooie analogie is het eerste verschijnen van wikkeldraadversierd aardewerk, waarmee per definitie de Vroege Bronstijd/Wikkeldraadfase (WKD) aanvangt, hoewel het wikkeldraadversierde aardewerk 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 startpunt 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 gesteld: ”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-

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’ chronostratigrafische eenheden (zie hoofdstuk 4). Er is nauwelijks een
individuele scherf uit de Pre-Drouwener lagen C-E waarvoor 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 verplaatst Pre-Drouwener materiaal betreft. Daarom duid ik
dit aardewerk meestal aan als SW/Pre-Drouwen. Een presentatie per afzonderlijke laag zou een mate van chronologische 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 aanzienlijk. 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 bespreek ik afzonderlijk (zie paragraaf 5.4). Vervolgens plaats
ik dit aardewerk in de context van het SW-aardewerk (zie
paragraaf 5.5).

Drouwener fase in eerste instantie niet hard gemaakt kon worden,
pasten Lanting & Mook (1977, 4) de definitie voor het MiddenNeolithicum 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 NoordNederland dus weer te beginnen met de Pre-Drouwener TRB-fase
(vergelijk Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 12). Daarmee begint 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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rand

hals

Laag E
Laag D
Laag C
Laag B
Laag A

16
24
183
223
124

1
14
30
41
29

totaal

570

115

schouder
of grootste
buikomvang

bodem

wand

overig

indet

totaal

6
20
51
85
35

3
7
22
13
9

4
4
49
96
38

4
1
-

54
194
618
606
575

84
263
957
1.065
810

197

54

191

5

2.047

3.179

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

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 aanduidingen 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).

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

5.1.1 Typologie: Vorm

Slechts bij uitzondering zijn scherven herkend die zeker tot
dezelfde pot behoord hebben. De overgrote meerderheid
kon niet betrouwbaar aan een bepaald potindividu toegewezen 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 uitgangspunt.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 weerspiegelt min of meer de relatieve vondstdiepte.3 In de onderstaande bespreking verwijs ik steeds via de scherfnummers
naar de tekeningen. De verwijzingen vormen geen comple-

Wp. 89-17 heeft nauwelijks min of meer complete of reconstrueerbare potprofielen opgeleverd. Het vormenrepertoire moet afgeleid worden uit de vele, overwegend kleine
fragmenten. Dit levert forse beperkingen op. Het hier gepresenteerde beeld wordt vanzelfsprekend sterk beïnvloed
door de aardewerktekeningen (zie de relativerende opmerkingen daaromtrent in hoofdstuk 3). Ik benadruk nog maar
even dat de stand van de scherven een inschatting is; regelmatig kunnen de randen steiler geweest zijn dan de tekeningen 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 herkenbare randscherven, en aanmerkelijk lagere aantallen van
scherven uit de overige potdelen. Die oververtegenwoordiging 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 schouderzone 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 fragmentatie. 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 randen 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-

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.

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 nietmeegetelde 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.
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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 lastig 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 zullen 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 bodemtypen, 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 uitstaande hals/rand vormden waarschijnlijk het overgrote
deel van het SW/Pre-Drouwener aardewerk. Binnen deze
basisvorm bestaat een aanzienlijke variatie. Het sterk gefragmenteerde vondstmateriaal van P14 laat het kwantificeren van die variatie echter niet toe. Het onderstaande,
impressionistische beeld is gebaseerd op de getekende scherven. 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 lagen C-E) zou het om scherven van potten met een cilindrische 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.

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
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Ervan uitgaande dat verreweg de meeste scherven tot deze
basisvorm hebben behoord, is met behulp van de gereconstrueerde 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 enigszins 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 zeldzaam 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 vertonen de eerste centimeters van het profiel onder de rand weinig 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 afgerond. De bovenkant van de randen is vaak enigszins onregelmatig (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 vertegenwoordigd zijn dan uit deze sterk gefragmenteerde aardewerkverzameling 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 randscherf met een diameter van ca. 23 cm met diepe ronde indrukken 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

echter alleen maar als er zekerheid bestaat over wat de bovenkant van
de scherf is. Die zekerheid ontbreekt vaak. Een ondersteboven gehouden 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 cilindrische hals (52-53).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Knobbels en oortjes (54-79).

69

LEVEN MET DE VECHT

SCHOKLAND -P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

E

127

126

125

D
122

123

124

121

97

119

120

C
117

116

118

117

113

115

114

111

110

107

112

108

109

105

96

106

103

104

B
95

94

101

92

91

93

89

88

98

A
87

86

83

80

84

81

5880±70

82

(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 binnenrandversiering (128-134), min of meer ronde indrukken op de rand (135-143) en spatelindrukken op de rand (144-164).
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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 (393399) en diepsteken of groeflijnen op de schouder (400-411).
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(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met overige motieven (412-416) en met vlakdekkende nagelindrukken (417-447).
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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 oppervlakteruwing: Besenstrich (483-498), besmeten (499-500) en Strichrauhung (501-555).
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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 buikomvang 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 aantoonbaar. Het type is mogelijk vertegenwoordigd met enkele 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 vermoedelijk minder zeldzaam dan het lijkt.
Drie onversierde randscherven van dezelfde kom (49) doen
een eenvoudige, halfronde vorm vermoeden, wellicht breder 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.

(Fig. 5.1 – vervolg) Scherven met vingertopgeulen en andere
reliëfrijke oppervlakteruwing (556-606), productie-afval (607609) en scherven met reparatiegaten (610-626).

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 reconstrueren. 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 vermoedelijke maximale diameter van ca. 30 cm, kan aan een
kom hebben toebehoord. In dit geval is echter ook te denken 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 vindplaatsen.
Misschien levert wp. 89-17 nog een voorbeeld van een langgerekt-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 kennelijk 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 toelopend (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 langwerpige 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 enkel geval is een oor groot, rond en meer afgeplat (54). Deze
zat op een opvallend grote pot, met een diameter van ca.
40 cm.

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.

Bodemtypen
Enkele bodems van wp. 89-17 zijn te typeren als knobbelbodem (82) of als een overgang tussen knobbel- en puntbodem (81). Daarnaast zijn puntbodems (84 en 91) en een
afgevlakte puntbodem (80) aanwezig. Beide bodemtypen
zijn gemakkelijk herkenbaar maar komen in wp. 89-17 zelden voor.
Ronde bodems, hoewel lastig herkenbaar, zijn vaker opgemerkt (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 knobbelbodems 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. 8917 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 standvoet geen sprake (98, 99 en 120). Vlakke bodems zijn regelmatig tot circa twee keer zo dik als de wandaanzet. Dit

– Scherven van potten met S-vormige profielen komen in
alle lagen voor. Het vondstcomplex is te sterk gefragmenteerd 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 biconische 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 vroege, 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 Noordoostpolder. Hij beschouwde biconische potten als een nieuw element en als
een gidsvorm voor wat hij Laat-SW noemde, en wat naar mijn mening 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 suggereerde 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 aanvullende argumenten zijn voor een late datering van dit vondstcomplex. 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 voorzichtigheid 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 binnenrandversiering, 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 waarschijnlijk.
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Een merkwaardig boogvormig fragment (117) zou een
afgebroken deel van de overgang van bodem naar benedenwand, of de overgang van bodem naar standvoet kunnen zijn. Het is dan echter een zeer ongebruikelijke breuk.
Maar wellicht gaat het hier om een ander potonderdeel, bijvoorbeeld 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
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Fig. 5.2 – Verdeling van bodemtypen.

zig, maar zeldzaam element geweest in het SW/Pre-Drouwener repertoire.
– In de verdeling van bodemtypen lijkt een overtuigende
diachrone trend zichtbaar, al zijn de aantallen bodemscherven voor betrouwbare uitspraken eigenlijk te laag (zie fig.
5.2). Knobbelbodems komen alleen voor in laag A, puntbodems ook in laag B. Ronde bodems zijn in lagen A-D
aangetroffen, en daarbinnen vooral in laag B. Zekere vlakke bodems zijn te vinden in lagen B-E. Zij zijn vanaf laag
C het dominerende bodemtype, al zal dit beeld te gechargeerd 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 vindplaatsen 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 kommen zullen vaak ronde bodems gehad hebben, en jongere
vertegenwoordigers hiervan ook vlakke bodems. Potten
met cilindrische halzen en biconische potten hebben waarschijnlijk ronde of vlakke bodems gehad.

5.1.2 Typologie: versiering
De voorkomende versieringstechnieken zijn ongepaarde en
gepaarde nagelindrukken, ronde indrukken, gaatjes, diepsteken, overige indrukken, groeflijnen, en diverse vormen
van wandopruwing. Veel van deze versieringstechnieken
zijn onderling nauw verweven.8 Zij worden hieronder nader
besproken.
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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 toegepast.
Af en toe is het horizontale motief uitgebreid tot een dubbele 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 nagelindrukken) staan bijna altijd verticaal. Incidenteel komen
schuin geplaatste indrukken voor, eventueel in een zigzaglijn. 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 (ogenschijnlijk lineaire) motieven.
Verder komt vlakdekkende versiering van rand tot bodem
voor. Deze bestaat uit meestal willekeurig geplaatste indrukken of uit oppervlakteruwing. De vlakdekkende versiering kan zeer plastisch werken.
Tabel 5.2 geeft op hoofdlijnen een overzicht van de verschillende 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 scherven met ondiepe ronde indrukken onder de binnenrand,
in een enkele horizontale rij, zijn alle van dezelfde pot afkomstig (133). De indrukken zijn gemaakt met een massieve (niet holle) spatel met ronde dwarsdoorsnede. Deze
binnenrandversiering is gecombineerd met nagelindrukken
op de rand.

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

– Langwerpige indrukken onder de binnenrand: Vier scherven
van dezelfde pot zijn versierd met een enkele rij schuine
langwerpige indrukken onder de binnenrand (134). De indrukken kunnen bijvoorbeeld met de zijkant van een veerschacht gemaakt zijn. De scherven hebben voorts nagelindrukken 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 doorgezette diepe ronde indrukken. Diepe ronde indrukken zijn nauw verbonden 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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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
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Laag A

Laag B

Laag C

Laag D

Laag E

totaal

9
10
14
1
1
1
40
3
2
1
1
4
2
2
4
2
10
7
32
4
2

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

14
4
24
1
2
23
1
1
2
6
1
6
1
6
8
8
8
30
8
3

2
3
2
1
3
2
1
1
2

4
1
1
1
-

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

152
810
18,8%

250
1.065
23,5%

157
957
16,4%

17
263
6,5%

7
84
8,3%

583
3.179
18,4%

Tabel 5.2 – Overzicht van versieringstechnieken, de plaats op de pot, en scherfaantallen.
– Groeflijnen/nagelindrukken onder de binnenrand: Bij scherven met een enkele horizontale rij korte verticale groeflijntjes 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). Misschien 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 ovale 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 dubbele 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.
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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 spatelindrukken 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 zodoende helpen om krimpscheuren in de randzone te voorkomen. 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), wanneer 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 functionele 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
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toch eerder als versiering op te vatten. Dat is met name het
geval als, zoals vaak voorkomt, de nagelindrukken zorgvuldig 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 respectievelijk 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 hulpmiddel, 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 cirkel (283, tevens met nagelindrukken op de rand). Over het
algemeen zijn de indrukken wel rond. Ook dan zijn sommige relatief ondiep (276 en 282). Maar veel gebruikelijker
is dat zij tot de helft van de halsdikte of nog dieper ingestoken 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 indrukken met waarschijnlijk onder elk daarvan een indruk
die met dezelfde ronde, holle spatel gemaakt is. Deze is echter niet loodrecht, maar als een diepsteek onder een hoek,
richting potrand, ingestoken (292).
Regelmatig zit achter een diepe ronde indruk aan de binnenkant 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 bezitten 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’ achtergebleven (324, 329 en 341). Op de meeste rand- of halsfragmenten 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
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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 voorzien van nagelindrukken op de rand (302).
– Nagelindrukken onder de rand: Ongepaarde nagelindrukken zijn verticaal (354) of schuin (346) onder de rand geplaatst, 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 gaatjes onder de rand).
Wanneer gepaarde nagelindrukken in een enkele horizontale 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 langwerpige 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 indrukjes 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 indrukken 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 hoger 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 indrukken 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 horizontale 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 enkele rij (388-390). In enkele andere gevallen is duidelijk dat
het ten minste een dubbele rij betreft. Soms waren de indrukken 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 geplaatst (391) in een horizontale rij. Zij zitten zeker of mogelijk op de schouder.
– Nagelindrukken op de schouder: Als ongepaarde nagelindrukken op de schouder voorkomen, is dat meestal verticaal in een horizontale rij (395 en 398). Eén schouderscherf 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 nagelindrukken, en daarboven zit een rij met nog fijnere nagelindrukken die bijna horizontaal staan (396).
– Diepsteken/groeflijnen op de schouder: Min of meer verticaal 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 groeflijnen en diepsteken nauwelijks te maken (404-405).
Meestal is de versiering (ook bij de groeflijnen) randwaarts
ingestoken, maar op enkele scherven lijkt de insteekrichting 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 nagelindrukken, 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).
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– Een scherf die afkomstig kan zijn van de hals of de onderste pothelft, toont enkele horizontaal geplaatste, korte
rechthoekige indrukjes in een verticaal rijtje (416). Het is
onduidelijk of sprake is geweest van veldjes met verschillende 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 erboven 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 versiering 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 plastisch aanzien (420, 429, 437 en 438). Het patroon is over
het algemeen onregelmatig, met verticaal (428) of schuingeplaatste (444) indrukken.
De enige uitzondering is een halsscherf waarop de gepaarde 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 randversiering 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 betreffende scherven maar van één of enkele potten afkomstig zijn.
Bij deze vorm van vlakdekkende versiering zijn de afzonderlijke 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, vermoedelijk 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 willekeurig over het potoppervlak verdeeld. Deze S-vormige
pot vertoont tevens willekeurig geplaatste, ongepaarde nagelindrukken. De potdiameter zal ca. 22 cm geweest zijn.
Dergelijke indrukken lijken ook te zitten op een randscherf
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Laag A

Laag B

Laag C

Laag D

Laag E

totaal

binnenzijde rand
% t.o.v. totaal randscherven

4
3%

4
2%

1
<1%

-

-

9
2%

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

64
51%

53
24%

27
15%

2
8%

1
6%

147
26%

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

33
21%

48
18%

61
29%

10
24%

4
24%

156
23%

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

8
24%

21
25%

14
27%

-

-

43
22%

42
1%

109
1%

50
1%

3
1%

1
1%

205
1%

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

Tabel 5.3 – Versiering in relatie tot potdeel.

(481), maar gelet op de randdiameter moet die van een andere pot zijn.
Bij een scherf met vele, zeer fijne puntindrukjes, willekeurig 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.

nagelindrukken, en hoger op de schouder, waar het oppervlak niet besmeten is, verticaal geplaatste, vermoedelijk ongepaarde 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).

– 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 vermoedelijk de oppervlakteruwing vooral om esthetische redenen
toegepast. Was dit praktische nut immers in de toenmalige
perceptie werkelijk zo belangrijk, dan zou er veel meer opgeruwd 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 verschillende 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 verschillende 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, bestaat 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

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 ondergeschikte 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 groter zijn dan het aandeel versierde scherven suggereert. Ik
verwacht dat in lagen A-C de helft of meer van de vertegenwoordigde potten op enigerlei wijze versierd was, hoe summier 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 versieringen 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 diachrone trends te ontwaren, heeft niet veel zin. Als versiering 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).
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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 oeverwalvindplaatsen 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 duidelijke 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 geweest. 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 aantallen binnen die lagen. Zou in beide lagen slechts een enkele randscherf verder gebroken zijn, dan zijn de percentages 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 voorkeuren 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 buikomvang zijn aanwezig, maar niet in grote aantallen. Het aandeel van schouderversiering is in lagen A-C min of meer
constant, en is daarin ten opzichte van het totaal aan herkende schouderscherven substantieel. De afwezigheid van
schouderversiering in lagen D en E hoeft niet veel te betekenen, 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 herkend heb (zie paragraaf 5.1.1). Bijgevolg zal schouderversiering 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
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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 algemene 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 scherven 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 versiering 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 geweest zijn (zie tabel 5.3). Ook op Swifterbant-S3 en andere
vindplaatsen in die buurt zijn scherven/potten met vlakdekkende 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 eerder voorkomt (Raemaekers 2001b, 127, tab. 5.7).
Omdat vlakdekkende versiering/opruwing op maar enkele
van de vermoedelijk honderden potten in lagen A-C voorkomt, en in lagen D-E veel minder potten vertegenwoordigd zijn (naar schatting enkele tientallen tot maximaal een
honderdtal), zegt de grote zeldzaamheid/afwezigheid in lagen D-E minder dan op het eerste gezicht lijkt. Toch ben ik
geneigd aan te nemen dat de vlakdekkende versiering gaandeweg, ‘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 keileem 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 UnioII-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. Onderzoek 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 vindplaats 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 aanwijzing zijn voor lokale aardewerkproductie.
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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 zichtbaar oppervlak op hun breukvlakken. Vermoedelijk zijn de
betreffende scherven gemaakt van klei waaraan wel degelijk
magering toegevoegd was.

5.1.3.2 Magering en diachrone trends
Mageringssoorten en diachrone trends
Als magering is vergruisd graniet, gebroken kwarts, plantaardig 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 magering 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 zeldzaam.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 magering, waaronder oogstafval, lijkt veel minder vaak gebruikt
te zijn.13, 14 De overige mageringssoorten zijn veel minder

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, waarna hun indrukken als holtes overblijven. In het aardewerk van P14
heb ik geen verkoolde, nog niet geheel weggebrande resten van plantaardig 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 vergelijkbaar fijne indrukjes in de scherf achterlaten als het gebruik van mest,
maar de zwaarder verbrande delen verpulveren verder en laten nauwelijks 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 materiaal.
13 Oogstafval zal vooral groter dan 10 mm zijn, en laat behalve langere,
ook bredere indrukken achter. Bij het gebruik van oogstafval zijn incidenteel niet alleen stengelresten, maar ook aarvorkjes en graankorrels 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-

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 belang 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 vermoedelijk 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 onderlinge combinaties zonder plantaardige magering samen tot
één categorie ‘minerale magering’ (waarin graniet dus domineert). Hiertoe zijn ook de paar scherven zonder zichtbare magering gerekend. De categorie minerale magering

ten uit paardenmestmonsters te vergelijken met die van de indrukken
in de scherven. In het geval van magering met paardenmest zijn grotere 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 fijngehakt oogstafval, dat men in elk geval als mageringsmateriaal heeft
gebruikt, is mogelijk. Paardenmest als mageringsmateriaal zou natuurlijk een belangrijk argument voor domesticatie zijn, wat in SWcontext 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 Swifterbant, opvallend veel botten van paarden opgeleverd, en van opvallend 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 mussten”. 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 jachttrofeeën) 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 intentionele toevoeging. Zand is alleen als magering beschouwd als sprake
was van een substantiële hoeveelheid.
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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.
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De overige mageringssoort in laag E is graniet/plant/chamotte (n=1; 1,2%). Het totale aantal in laag E bedraagt 84 scherven.
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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.
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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.
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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.
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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.

plaats ik tegenover de categorie ‘combiplant-magering’.
Hierin zijn zowel de (zeldzame) scherven met uitsluitend
plantaardige magering, als alle combinaties van plantaardige magering met ‘minerale’ mageringssoorten samengenomen.
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Deze vereenvoudiging maakt de diachrone trends nog duidelijker (zie fig. 5.4). In laag A is combiplant-magering de
meest voorkomende mageringssoort en in laag B is dat aandeel nog hoger. In laag C neemt het aandeel af. In lagen D
en E domineert de minerale magering.
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Fig. 5.4 – Vereenvoudigde mageringsverhouding per laag;
geheel of gedeeltelijk plantaardige magering vs. uitsluitend
minerale magering.

Mageringshoeveelheid en diachrone trends
De meeste scherven hebben een gemiddelde hoeveelheid
magering (zie fig. 5.6). Het aandeel daarvan per laag varieert van bijna de helft tot bijna driekwart. De hoeveelheid
magering neemt in de loop der tijd voor beide mageringscategorieën toe. Dat wordt vooral veroorzaakt door een toename 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 elkaar 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 mageringsdeeltjes neemt voor beide mageringscategorieën in
lagen A-C enigszins toe. Voor de categorie minerale magering geldt dit ook nog in laag D, maar in laag E neemt de
gemiddelde grootte iets af. Voor de categorie combiplantmagering 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 chronologisch 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).
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de afname en vervolgens gestage toename van het aandeel
minerale magering) tevens een zwak verband tussen wanddikte 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 uitschieters zijn in verband te brengen met de geringe scherfaantallen 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 AC duidelijk aanwezig, maar in lagen D en E minder of niet.
Waarschijnlijk is in lagen D en E deze trend niet goed herkenbaar vanwege de lage aantallen scherven per wanddiktecategorie.
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

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 frequentieverdeling ligt bij 7-8 mm. In de loop der tijd neemt
de wanddikte een fractie toe. Uit figuur 5.5 blijkt (behalve

Aanhechtingstechnieken en diachrone trends
Al het aardewerk uit wp. 89-17 is opgebouwd uit kleirolletjes die in ringen of spiraalsgewijs op elkaar aangebracht
zijn.
In lagen A-E zijn drie technieken herkend voor het onderling verbinden van de kleirolletjes. Deze aanhechtingstechnieken zijn herkenbaar aan de voegtypen. De benamingen van de voegtypen, te weten H, N en Z, zijn ontleend
aan het beeld dat in het scherfprofiel zichtbaar is (zie bijvoorbeeld 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 aanhechtingsvlakken is. Maar ook als de individuele kleirolletjes
niet goed zichtbaar zijn, is de gebruikte voegtechniek dikwijls nog af te leiden uit de hoek die de gelaagde kleistructuur in het scherfprofiel vertoont. Het voegtype kon bij iets
minder dan de helft van de scherven uit wp. 89-17 worden
bepaald.

16 Dit verband heeft De Roever (2004, 52) ook vastgesteld voor SWaardewerk van Swifterbant-S3.
17 Ik conformeer mij met deze benamingen aan de gangbare Nederlandse
praktijk, die afwijkt van de Scandinavische. Wat wij onder H-voegen 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-impressed 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 opwaartse 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-voegen toe, maar hun aandeel blijft in laag A-D zeer gering. De
opvallende toename in laag E is mogelijk deels terug te voeren op de geringe aantallen of op contaminatie door nietherkend laatneolithisch aardewerk.20 N-voegen komen verreweg 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 voegrichting (zie noot 18) is ook bij het SW/Pre-Drouwener aardewerk 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 binnenzijde hebben, al gaat dit niet altijd op (zie 673-677). Soms
vertoont het scherfprofiel net boven de grootste buikomvang een lichte verdikking aan de binnenkant (24 en 43).

Aanhechtingstechniek en wanddikte
Van een relatie tussen voegtype en wanddikte is waarschijnlijk 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 verbinden. Zowel in de voeg- als in de bodemtypen is, zoals eerder 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 bodems 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.

Aanhechtingstechniek, magering en diachrone trends
Bij Z-voegen lijkt een duidelijke chronologische trend aanwezig 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 algemene diachrone trend in. Het beeld kan echter vertekend zijn
door de lage aantallen in laag D. Bovendien kunnen scherven met H-voegen en plantaardige magering in laag D verplaatst zijn vanuit laag C of laag B (zie paragraaf 4.8.2).
De verschuiving in mageringssoorten bij N-voegen weerspiegelt de algemene mageringstrend. Een onderverdeling
naar mageringssoort van scherven met N-voegen levert
geen aanvullende chronologische informatie op.

Constructie van knobbels en oortjes
Knobbels en oren waren bijna altijd als appliques aan de
potwand bevestigd. Er zijn voorbeelden aanwezig van zowel 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 toekomstige plaats van de knobbel de potwand tussen duim en
wijsvinger uitgeknepen (73). Het ‘negatief’ van een dergelijke bevestigingswijze, een ietwat holle knobbelonderkant,
is ook voorhanden (62; vergelijk 61 en 77). Of deze techniek eveneens bij oortjes toegepast is, is onbekend.
Slechts tweemaal zijn de knobbels geen appliques, maar direct 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 gewoonlijk 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 typische 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 voegen 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 kleirolletjes zó schuin verbonden, dat de lengte van de voeg meer dan
tweemaal zo groot is als de wanddikte. Vooral bij dunwandig aardewerk komen Z-voegen voor. Ook hier is een voegomkering gebruikelijk.
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 Hvoeg (een groter aanhechtingsvlak en daardoor een sterkere pot) snel
duidelijk zou zijn geworden. Waarom het blijkbaar toch zo lang duurde voordat de H-voegtechniek definitief in onbruik raakte, is onduidelijk. 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 kookpotten 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 mageringshoeveelheid 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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Oppervlakteruwing is hierboven onder versiering besproken.
Veel van de scherven waren te verweerd om de afwerkingstechniek van het wandoppervlak vast te stellen, maar waarschijnlijk is het aardewerk bijna altijd van binnen en van
buiten geglad of gepolijst geweest. Er zijn bijna geen voorbeelden 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 gaandeweg 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).

98

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

Laag A

5.1.3.4 Wandafwerkingstechnieken

Laag B

80%

60%
40%
20%
0%

Fig. 5.8 – Verdeling van voegtypen naar laag (linksboven),
in relatie tot vereenvoudigde mageringscategorieën (links) en
onderverdeeld naar wanddikte (rechts).
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Fig. 5.9 – Verhoudingen per laag van aard en herkenbaarheid van wandafwerking, van buitenwand en binnenwand.

De betere herkenbaarheid in de overige lagen hangt waarschijnlijk 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 waterbeweging blootgesteld waren) en de meestal grotere scherven
(hoe groter de scherf, hoe groter de kans dat een deel nog
herkenbare wandafwerkingssporen vertoont).
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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 oxideren.
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 bakproces 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 bewerkstelligen. Maar er is meer aan de hand. Diachroon neemt het
aandeel donkere kleuren toe. Dit patroon mag niet teruggevoerd worden op verschuivingen in baktechniek of gebruik
(culturele factoren). Het vormt eerder een weerspiegeling
van de toename van het aandeel humus in elke opeenvolgende laag, en is dan postdepositioneel bepaald (aanrijking
met humuszuren, vergelijk bijvoorbeeld De Roever 2004,
115, 118). Het is dus gevaarlijk om aangaande de baktechniek verregaande conclusies te trekken, die uiteindelijk gebaseerd zijn op kleur (zie hoofdstuk 3).
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Fig. 5.10 – Reductie- en oxidatiekenmerken per laag.

5.1.4 Functie
Het potformaat heeft vanzelfsprekend een relatie met de
potfunctie. Bij het zeer gefragmenteerde aardewerk uit wp.
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Fig. 5.11 – Potformaten (rand- en buikdiameter), per laag.

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 aanwezige potformaten verschaffen. Er zijn in de verdeling
over diameterklassen geen opvallende diachrone verschillen (zie fig. 5.11). In alle lagen lijken potten met een diame-
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Fig. 5.12 – Relatie tussen potdiameter (rand en grootste buikomvang) 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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schuivingen moeten niet cultureel geduid worden. Dit diachrone patroon is identiek aan dat van de wandafwerking
en vormt eveneens een indicatie voor de conserveringomstandigheden, 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.

Fig. 5.14 – Aanwezigheid van aankoeksel per laag.
5.2 SW/Pre-Drouwener aardewerk uit de overige
werkputten
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 scherven van de rand en van de grootste buikdiameter. Bij grotere potten is doorgaans de wanddikte ook groter.
In alle lagen komt een vergelijkbaar breed scala aan wanddikteklassen voor. Dit impliceert voor alle lagen de aanwezigheid van scherven van kleine, middelgrote en grote
potten.
Vrij veel scherven vertonen roetaanslag en/of verkoolde
voedselresten. Dit is een aanwijzing voor gebruik als kookpot. Een duidelijke relatie tussen roet/aankoeksel en wanddikte is er niet (zie fig. 5.13). Het is te verwachten dat in elke
laag de overgrote meerderheid van de scherven oorspronkelijk 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 multifunctioneel 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 gebarsten 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 aandeel van scherven met roetaanslag/kookresten. Deze ver-

21 De Roever (2004, 68) maakte aan de hand van een etnografisch
voorbeeld duidelijk dat dit niet hoeft te betekenen dat binnen het SWservies middelgrote potten gedomineerd hebben. Vermoedelijk is juist
het middenformaat het meest als kookpot gebruikt. Kookpotten gaan

Uiteraard is het SW/Pre-Drouwener aardewerk niet alleen
in wp. 89-17 gevonden, maar eveneens in andere werkputten van P14. Die bevonden zich in terreingedeelten die nog
in het Laat-Neolithicum en in de Vroege Bronstijd intensief 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 samen 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 jongere aardewerk en van het SW/Pre-Drouwener aardewerk
uit wp. 89-17, waren typologische en technologische argumenten 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 tabel 14.1) bleken slechts enkele tientallen scherven zeker
jonger dan Pre-Drouwen te zijn. Ook in de zandige (verspoelde) 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 toegewezen, behalve wanneer zij zandgemagerd waren of de
magering niet zichtbaar was; die scherven zijn als nietdetermineerbaar beschouwd.

veel korter mee dan potten die voor andere functies hebben gediend.
Dit vertaalt zich in het archeologische vondstbestand in een oververtegenwoordiging van middelgrote potten.
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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).

– 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 partikelgrootte vanaf 2 mm ook daartoe gerekend. De resterende scherven vielen dikwijls weliswaar nog binnen de
variatiebreedte van SW/Pre-Drouwen, maar tevens binnen 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 geïdentificeerd worden.
Ongetwijfeld zijn door deze toewijzingsregels enige jongere
scherven ten onrechte als SW/Pre-Drouwener aardewerk
beschouwd.
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– Contaminatie met Drouwener en Havelter TRB-scherven is goed mogelijk en vormt vermoedelijk de grootste
‘verstorende’ factor. Vooral van de deelverzameling uit
het dekzand, de Oude Archeologische Laag en de zandige 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-, KBen WKD1-aardewerk is contaminatie met laatneolithische 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 kenmerken van de minerale magering, de soms identieke
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omschrijving
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
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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

totaal aantal versierde scherven

204

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

49
243
37
41
2
12
36
1
1
7
1
1

totaal aantal onversierde significante scherven

431

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

rand- en halsprofielen en de versiering onder de rand
(gaatjes, diepe ronde indrukken en Lochbuckel). Gelukkig 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 lithostrati22 De aan SW/Pre-Drouwen toegeschreven scherven uit de meeste werkputten 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

grafische gronden goed van ouder aardewerk te onderscheiden is.
Al met al zou het mij verbazen als de ‘ruis’ meer dan 1020% bedraagt, maar deze inschatting is niet te onderbouwen. 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 materiaal 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 scherven (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 versiering verwerkt.
Van een poging om van het SW/Pre-Drouwener aardewerk
buiten wp. 89-17 op grond van bijvoorbeeld mageringskarakteristieken of potopbouw (aanhechtingstechnieken) een
nadere chronologische onderverdeling te maken, is afgezien. Er bestaat hiervoor geen vooruitzicht op een enigszins betrouwbaar resultaat.
Van de significante scherven is een ruime selectie getekend
(fig. 5.16). Deze is niet representatief voor het geheel, omdat behalve op de aanwezigheid van de verschillende versieringstechnieken en versieringsmotieven vooral geselecteerd
is op scherfgrootte. Grote scherven tonen immers meer van
het potprofiel. Dit werkt waarschijnlijk oververtegenwoordiging van het jongere SW/Pre-Drouwener aardewerk in de
hand. Dat het oudere materiaal binnen het getekende bestand 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 oververtegenwoordiging van scherven die een goede indruk geven
van vorm en versiering en daarmee extra identificatiemogelijkheden bieden) de contaminatie met jonger aardewerk
vermoedelijk geringer dan bij de niet-getekende rest. Op
het representativiteitsaspect en de ondervertegenwoordiging 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 verschillende vormvarianten en versieringen).
archeologisch depot van de Provincie Flevoland. Ik heb de gegevens
van enkele werkputten gebruikt voor de discussie over selectieve degradatie (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/PreDrouwener aardewerk van P14 tot vooral een typologische
beschrijving. Deze is hoofdzakelijk op de tekeningen gebaseerd. 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 onderste pothelft via grootste buikomvang naar schouder verloopt 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 korte, concaaf-cilindrische zone bestaat (653). De schouder/
halsovergang is meestal weinig geprononceerd (637-638),
maar kan incidenteel meer uitgesproken (648), of zelfs hoekig 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 uitbuigend (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 emmervormige potten (665-666).
– Afgeknot-peervormig potten met een cilindrische hals
(667-669) en biconische potten (670-672) zijn vertegenwoordigd 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 schouder kunnen zowel aan biconische, als aan S-vormige potten
toebehoord hebben (bijvoorbeeld 651 en 655-658).
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– 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 randscherf bezit aankoeksel, wat niet gebruikelijk is bij kommen. 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 hoogte 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 complete Ösenbecher (744, zie paragraaf 5.2.4).
– Enkele ronde (682-684) en vlakke bodems (685-686)
konden aan SW/Pre-Drouwen worden toegewezen. Knobbel- 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 spatelindrukken op de rand, die om en om aan de binnen- en de buitenzijde 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 vingertopindrukken (691).
– Versiering onder de rand: Scherven met een enkele rij gaatjes (631, 644, 667-668, 692 en 693) of diepe ronde indruk-
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ken onder de rand (638), soms voorzien van Lochbuckel erachter (633, 695), zijn regelmatig gesignaleerd. Zeldzaam
zijn een dubbele rij gaatjes (694) en gaatjes gecombineerd
met diepe ronde indrukken (630). De ondiepe variant, gemaakt met een spitse (696), holle (697) of bolle (698) spatel, 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 groeflijntjes (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 varianten 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 ondiepe diepsteken (710).
Sommige scherven bezitten onder de rand een horizontale
rij enkele (711) of dubbele zigzaggen (712 en 713, vermoedelijk 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 schouder. Het betreft twee scherven met een rij nagelindrukken
of met een nagel getrokken fijne verticale groeflijntjes (721722), een scherf met een aanzet van een brede, korte of lange 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 onregelmatige 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 parallelle horizontale groeflijnen, met erboven twee evenwijdige
lijnen die schuin en op grotere onderlinge afstand zijn gezet (730).
Op een schouderscherf is een enkele schuine rij ronde indrukjes 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 bepalen. Evenmin is duidelijk wat hun plaats in de pot is geweest.
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Vlakdekkende versiering
– Vlakdekkende versiering: Vlakdekkende versiering komt
voor in de vorm van onregelmatig geplaatste ronde (739),
spits-driehoekige (740) of nagelindrukken, al dan niet gepaard (734-735 en mogelijk ook 738), soms in zeer plastische uitvoering waarbij de klei tussen duim en wijsvinger
werd opgeknepen (719-720 en 736). Eén scherf vertoont
plastisch werkende versiering waarbij duim- of vingertopindrukken elkaar dakpansgewijs overlappen (741).
– Oppervlakteruwing: Eén scherf bezit Besenstrich-versiering in combinatie met nagelindrukken op de rand en een
rij gaatjes eronder (742), andere tonen de grove variant ervan (737), soms in combinatie met vingertopgeulen (743).

5.2.3 Enige technologische observaties
Vermeldenswaardig zijn enkele aanvullingen op, of afwijkingen van, het aardewerk uit wp. 89-17.
– Veel scherven hebben de eerder beschreven voegwisseling, 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 opgebouwd 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 tweede oortje ontbreken. De diameters van de rand en de grootste 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 omlopende versiering op de bovenste helft van de schouder bestaat 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 gemiddelde 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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delijk verplaatst. Zij zijn aan een laatneolithische oeverversteviging toegewezen (zie paragraaf 22.4).

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

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 incrustatie (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 naamgevende vindplaats Rössen (Niquet 1938, Taf. XX:79b; Lichardus 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 aangetroffen 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-
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Interpretatie
Zou het potje aanvankelijk op het loopvlak of vlak eronder
gelegen hebben, dan is het ondenkbaar dat het in de intensief gebruikte oeverzone tot in de Vroege Bronstijd betrekkelijk ongeschonden zou zijn gebleven. De ongewoon
goede conserveringstoestand is alleen te verklaren als de
beker in eerste instantie geplaatst was in een snel afgedekte kuil. Deze veronderstelde kuil, hooguit enkele meters 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 verder niet beschadigde grootste deel van het potje zal een
beetje hellingafwaarts verplaatst zijn. Het heeft wat te lijden gehad van het water en het schurende zand voordat het
opnieuw (redelijk) beschermd werd, dit keer door inbedding 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-alledaagse, 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 scherven 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 Overtuigende parallellen in SW/Pre-Drouwener context zijn er echter niet direct, hoewel een enkele randscherf uit wp. 89-17
mogelijk van een pot met een vergelijkbaar profiel afkomstig 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

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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wp.
89-17

totaal
overige
putten

aardewerkselectie
aantal

3165

790

39

75

216

460

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

2046
65%

208
26%

10
26%

16
21%

58
27%

124
27%

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

435
21%

124
60%

5
50%

11
69%

39
67%

69
56%

herkenbare voegen
aantal

1620

334

22

29

90

193

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

235
15%

77
23%

5
23%

7
24%

21
23%

44
23%

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

131
56%

26
34%

2
40%

3
43%

9
43%

12
27%

6,4

11,5

13,8

8,6

9,9

12,6

H-voeg
gemiddeld gewicht (g)

wp.
89-15

overige werkputten
wp.
wp.
89-4
89-9

wp.
89-2

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

rand (748) denken aan WKD3-aardewerk. Zouden het inderdaad 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 scherven 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 aardewerk 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 verschillen, 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, kenmerken die in wp. 89-17 al zeldzaam zijn, ontbreken op de
kruin. Scherven met oppervlakteversiering, met indrukken 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 kenmerken (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 onredelijke 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 ouder 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 grotendeels westelijk van wp. 89-17, waar dus, deze redenering
volgend, het zwaartepunt zou liggen van de jongere bewoning.
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 aspecten. 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, kleiner 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)
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op aanwezigheid van plantaardige magering en H-voegen
onderzocht (zie tabel 5.5). Het verschil tussen het aardewerk uit wp. 89-17 en de scherven uit de overige werkputten 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 plantaardige magering steeds gecombineerd is met minerale magering, vooral graniet). In de overige werkputten is dat niet
meer dan ca. 25%. Dat het percentage plantaardig gemagerde 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 SWaardewerk 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 grotere 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 enige 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 representatief 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 magering vooral terug te voeren op de conserveringsomstandigheden. Die zijn hoger op de zandkop slechter geweest dan
lager op de helling.
Plantaardig gemagerd aardewerk heeft holtes waar de magering weggebrand is. Voor de conservering van de scherven heeft dit twee gevolgen. Ten eerste breekt het gemakkelijker 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

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 lager 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 uiteindelijk 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 daardoor breukgevoeliger zullen zijn. Maar misschien maakt het onderscheid in voegtypen alleen in het begin van de betreding een verschil,
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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 minder 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 scherven 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 plantaardige magering zullen op de kruin merendeels vergruisd/
verpulverd zijn.27 Als plantaardig gemagerde scherven inderdaad zwaar ondervertegenwoordigd zijn door selectieve
degradatie, is voorts te verwachten dat het aandeel plantaardig 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 plantaardig gemagerde aardewerk op de kruin alleen gunstiger
waren als het ten opzichte van het loopvlak dieper lag, bijvoorbeeld in de diepste grondsporen (zie paragraaf 16.2).
Zoals de aardewerkanalyse van wp. 89-17 heeft aangetoond, 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 degradatieproces 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 paragraaf 5.7) moeilijk herkenbaar geworden.
In hoeverre zet selectieve degradatie de gedachte op losse
schroeven dat mageringskarakteristieken een redelijke ingang verschaffen voor een globale datering binnen SW/
Pre-Drouwen? Zijn de trends die op P14 in wp. 89-17 aangetoond zijn, in feite vooral het gevolg van dit postdepositionele verschijnsel, en niet van verschuivende culturele

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 plantaardig 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 gemagerde 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. 8917 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 belangrijk 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 scherven aangetroffen met plantaardige magering (als belangrijkste verschraling, zie Verneau 2001, 79, tab. 20). Gelet
op het aardewerk, andere materiaalcategorieën en 14C-dateringen was hier echter niet alleen sprake van bewoning
tijdens ‘Laat-SW’ (lees Pre-Drouwener TRB), maar tevens
van bewoning gedurende de periode waarin op SwifterbantS3 en P14 het merendeel van het aardewerk plantaardig gemagerd 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

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 degradatie. 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.
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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 geconstateerde verschillen tussen het aardewerk van enerzijds de
oeverwallen en anderzijds de (hogere) rivierduinen rond
Swifterbant eveneens terug te voeren zijn op selectieve degradatie (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 plantaardige magering is opgemerkt – het aardewerk van de rivierduinen 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 SWbewoning hebben gehad, een indruk die door de mageringskarakteristieken van het relatief zeldzame aardewerk
versterkt lijkt te worden, niet terecht is.
Het probleem van selectieve degradatie moet ook voor andere (jongere) perioden spelen. Naar ik aanneem, is de mate
van degradatie en het verloop ervan steeds anders, afhankelijk van specifieke klimatologische omstandigheden en
lokale variabelen (zoals de aard van de laag waarin het aardewerk zich bevindt en, indien sprake is geweest van overdekking, de snelheid en tijdsduur van sedimentatie en de
dikte en aard van het sediment).30 Met behulp van experimenten, eventueel kunstmatig versneld (vriesvak), is vermoedelijk een antwoord te verkrijgen op de vraag in welke
mate selectieve degradatie een rol kan hebben gespeeld, althans in algemene zin. Voor specifieke archeologische situaties lijkt mij het achterhalen van het oorspronkelijke aandeel van plantaardige magering een heel stuk lastiger.
Men dient in elk geval alert te zijn op mogelijke verschillen,
binnen dezelfde vindplaats, in de mageringskarakteristieken van gelijktijdig aardewerk uit enerzijds diepe, en anderzijds ondiepe vondstcontexten.
Mocht blijken dat het aardewerk uit diepe vondstcontexten
significant vaker plantaardig gemagerd is, dan is zeer aannemelijk dat selectieve degradatie voor die vindplaats een
belangrijke vertekenende factor vormt.

30 Voor P14 lijken enkele aanwijzingen voorhanden te zijn voor de globale periode waarbinnen de selectieve degradatie merkbaar is geworden; 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 TRBdatering 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 plantaardig gemagerde SW/Pre-Drouwener scherven in de ruis uit SW/PreDrouwen in de minderheid of afwezig.
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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 & Bakker 1993, 463). Gezien de zekere vroege TRB-elementen,
zoals touwfranje (verticale touwindrukken) en de aanwezigheid 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 doorboringen onder de rand, met Ösen, en vlakke bodems. Deze
kenmerken komen immers ook buiten het verspreidingsgebied van SW en de TRB-Westgroep in vroege TRB-contexten voor. Dit geldt ook voor ronde en langwerpige knobbels.32
Toen echter in 1992 de uitkomsten van de 14C-dateringen
van de aankoekselmonsters bekend werden, bleek de tijdsdiepte veel groter te zijn dan ik had vermoed. Rond deze tijd
groeide bij mij het besef dat het SW-aardewerk geen Ertebøllevariant is, maar vooral beïnvloed is door de Donauländische Tradition (zie paragraaf 6.1.2). Daaruit volgt dat
allerlei vermeende TRB-kenmerken – zigzaggen, incrustatie, ronde indrukken of doorboringen onder de rand, Ösen,
en zelfs diepsteken – niet meer vanzelfsprekend aan PreDrouwen 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 paragraaf 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.

gewicht
(gram)

5.4.1 Toewijzingscriteria

aantal
scherven

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

aantal poteenheden

5.4 Het zekere Pre-Drouwener aardewerk van P14

touwversiering (1-20)
groeflijnversiering (21-22)
diepsteekversiering (23-25)
kraagflessen (26-27)
bakplaat (28)
bakplaten/vlakke schaaltjes (29-30)

20
2
3
2
1
2

35
3
4
2
2
2

254
34
66
6
10
6

totaal

30

48

376

Tabel 5.6 – Zeker Pre-Drouwener aardewerk.

maar bijvoorbeeld wel in Vroeg-TRB van de TRB-Noordgroep 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 scherven met hals- en buikfranje, uitgevoerd in groeflijnen of
diepsteken, toch redelijk betrouwbaar aan Pre-Drouwen
worden toegewezen (zie fig. 5.19). Dit was mogelijk vanwege hun lithostratigrafische context (zie hieronder), of een
vroege 14C-aankoekseldatering.
Min of meer exclusief voor Pre-Drouwen zijn slechts touwversiering (anders dan de kluwenindrukken die ook nog in
TRB1 voorkomen), het bakplaattype met vingertopindrukken op de rand, en waarschijnlijk ook bakplaten/vlakke
schaaltjes met een licht opgetrokken rand.33 Met zo weinig
doorslaggevende determinatiekenmerken is het geen wonder dat het Pre-Drouwener aardewerk elders nauwelijks
herkend is, en dat zeker Pre-Drouwen ook op P14 relatief
zeldzaam is.34

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

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

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; Kampffmeyer 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 uitzondering).
34 Mogelijk speelt bij de zeldzaamheid ook een rol dat men ten tijde van
SW/Pre-Drouwen als vestigingslocaties eerder dalen en andere laagliggende gebieden verkoos die nog nauwelijks onderzocht zijn (suggestie 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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aantal
scherven
per vak

0

m

25

3-5
2
1

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

Pre-Drouwener aardewerk en een Pre-Drouwener fase (Lanting & 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 vroegneolithische TRB in Denemarken/Noord-Duitsland te maken heeft” (ibidem, 23), als importen, als onbetrouwbare
14C-dateringen of als diep ingetrapte Drouwener of Havelter scherven. Lanting & Van der Plicht (ibidem, 23) stelden: “We zien het zogenaamde Vroeg-TRB-aardewerk van
P14 en Hüde I simpelweg als producten van een late fase

35 Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 21-23) gingen er begrijpelijkerwijs, maar ten onrechte van uit dat Hogestijn enig aandeel heeft
gehad in de “ophef […] over de ontdekking van ‘Vroeg-TRB’-aardewerk 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

van de Swifterbantcultuur. Direct verband met de ontwikkeling in Denemarken/Noord-Duitsland, waar wel vroegneolithische 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

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 onwaarschijnlijk 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.

Vorm en potgrootte
De Pre-Drouwener potten van P14 zijn zeer incompleet.
Dit maakt het lastig een indruk te krijgen van hun profielen. Kenmerkend lijkt een betrekkelijk flauw S-profiel
te zijn, met een vloeiende overgang van grootste buikomvang naar hoge, steile schouder en hals (potten 1 en 10).
Mogelijk had pot 25 een wat meer geprononceerde schouder. Soms (bijvoorbeeld potten 9 en 12) is van een schouder 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 bijvoorbeeld potten 1 en 14 biconisch waren.
– Trechterbekerprofielen met een vrij scherpe overgang
van schouder naar hals zijn bij de zekere Pre-Drouwener potten van P14 niet opgemerkt. Binnen Drouwen en
Vroeg-Havelte (en bijvoorbeeld ook in het geval van de
vroege TRB-Noordgroep) worden behalve bepaalde potten met een schouderknik, eveneens vormen met vloeiende
profielen tot trechterbekers gerekend (zie Bakker 1979a,
54-55). Het is bij gefragmenteerd aardewerk soms verleidelijk, 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 groeflijnen (en misschien ook die met de overige touwmotieven?), 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 potten zijn vertegenwoordigd. Zo heeft pot 4 een randdiameter
van hooguit 15 cm gehad.
– Geen enkele bodemscherf kon in verband gebracht worden met zekere Pre-Drouwener potten. Gezien parallellen
elders, zijn ronde, en in toenemende mate vlakke bodems
te verwachten.
– De herkende kraagflesfragmenten, te weten een kraagfragment (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 kraagdiameters 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 toewijzing aan Pre-Drouwen in plaats van jonger TRB is terug
te voeren op de vondstcontext (laag C).
– De versierde bakplaat 28 bespreek ik hieronder. Opmerkelijk zijn ook bakplaten 29-30, als het inderdaad om bakplaatfragmenten 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 geconcludeerd 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/Bgroep) komt een “collared sherd [...], whose curvature indicates a wider 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 (mondelinge mededeling), aan wie ik beide scherven heb voorgelegd, vertonen
beide scherven complete profielen.

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 vertegenwoordigd. 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 individuele bespreking van die potten vermeld ik de betreffende
laag.
Fig. 5.18 toont de verspreiding van alle zekere Pre-Drouwener scherven. Uit de inleiding volgt dat deze kleine selectie van 30 potten niet representatief is voor het contemporaine servies. Het eerder beschreven aardewerk uit lagen
C-E van wp. 89-17 verschaft een beeld van het overige, merendeels onversierde aardewerk uit deze periode (zie ook
paragrafen 6.3.3-4).

5.4.2 Typologie
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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 toelopende, uitstaande randen komen slechts 0,5 cm boven de
bodemplaat uit. Zij zijn, gezien de uiteenlopende magering
(graniet, respectievelijk zand), van twee verschillende exemplaren 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 aangetroffen. Zij zijn relatief dun (6 en 8 mm) en opvallend klein.
Dit type is nog zonder goede parallellen in de wijde omgeving.39
Versiering
De meeste zekere Pre-Drouwener potten (1-20) zijn dankzij 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- (touwpoortjes) 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 touwpoortjes). Zij staan naast elkaar in een horizontale (korte?)
rij die lager, en na een onderbreking, hoger op de schouder 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 verspringend?).
– De scherven van pot 2 zijn versierd met een onderbroken, enkele rij smalle touwpoortjes onder de rand.
– De concave scherf van pot 3 (uit laag D) toont de aanzetten 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 voegrichting, met het laagste deel aan de binnenzijde, lijkt eerder op het laatste te wijzen, omdat op halzen de voegrichting meestal (maar niet altijd) omgedraaid is.
– De rand/hals van pot 4 is versierd met driedubbele touwindrukken 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 opgravingscontaminatie (zie paragraaf 4.6) of om ingetrapt aardewerk 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

39 Bakplaten met opgetrokken randen zijn wel bekend van vroegneolithisch 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 nauwelijks 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.
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hals via de schouder tot ten minste de grootste buikomvang
(op de zeer verweerde scherven van pot 9), en (waarschijnlijk) 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 buikomvang. 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 touwlijnen vanaf de schouder (buikfranje). Eén touwlijn bezit een
door een knoopje geaccentueerde aanzet. Enige fijne nagelindrukjes in een schuine lijn, ter hoogte van deze buikfranje, 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 touwindrukken.
– 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 versieringsmotief blijft onduidelijk. De touwversiering is gecombineerd 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 (eventueel 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 zekere Pre-Drouwener aardewerk gerekend, maar deze toewijzingen zijn minder betrouwbaar.
– De wand- of halsscherf van pot 18 vertoont twee horizontale 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 PreDrouwen niet correct zijn en zal het om een laatneolithische scherf gaan.
– De randscherf van pot 19 toont twee parallelle schuinstaande touwlijnen, vermoedelijk onderdeel van een zigzagmotief. Op de rand zit een omlopende touwindruk. Behalve
aan Pre-Drouwen is aan een vroege HVS-scherf te denken.40

40 De magering (fijn graniet en wat chamotte), makelij en versieringsmotieven 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 reken 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 Hilversumaardewerk 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 onmogelijk, maar ligt niet voor de hand.41

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.

De overige versierde potten (21-25) tonen hals- of buikfranje die ononderbroken of onderbroken (dat wil zeggen,
in veldjes verdeeld) is, uitgevoerd in ondiepe groef- of diepsteeklijnen. 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 duidelijk of het halsscherven of scherven van de onderste pothelft
zijn, zodat niet te bepalen is of het hals- of buikfranje betreft. 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 bakplaten met vingertopindrukken op de rand voor. Uit latere 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 vingertopindrukken (28) opgeleverd, die aan Pre-Drouwen moet worden

5.4.3 Technologische aspecten

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 argumenten tegen een HVS-toewijzing heb ik niet, maar een belangrijke
overweging die hier tegen pleit, is dat verder geen zeker HVS-aardewerk 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 onmogelijk is dit niet, want voor de scherf van WKD3-pot 37 is een dergelijke 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 touwlijnen 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 kuilvulling 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 datering 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; Nielsen 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 identificatie.
43 Van de Noordgroep zijn uit Vroeg-TRB vergelijkbaar dunne bakplaten 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 onderzoek van Davidsen (1973) waaruit blijkt dat bakplaten uit het
Deense Midden-Neolithicum doorgaans dunner zijn naarmate zij ouder zijn.
44 Van pot 26 (alleen met een kraagfragment vertegenwoordigd) was
geen wanddikte te bepalen. Pot 26 is daarom voor fig. 5.20 niet gebruikt. Dit geldt eveneens voor bakplaten/vlakke schaaltjes 28-30, die
meer bodem dan wand zijn.

Fig. 5.20 geeft een overzicht van de technologische kenmerken 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 potdiameter 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 intentioneel zijn, maar bij potten 24 en 26 is de plantaardige
component verwaarloosbaar. Het is echter niet ondenkbaar
dat plantaardige magering voor het Pre-Drouwener aardewerk 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 chamotte (pot 19) opgemerkt. Magering met verbrande schelpen 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 mageringshoeveelheid toe met de toename in wanddikte. Het aardewerk met een wanddikte onder 7 mm is licht of gemiddeld
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Wandafwerkingstechnieken
Voorzover dit bij de regelmatig zeer verweerde scherven te
beoordelen viel, waren de meeste potten (uitwendig) gepolijst. 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) voedselresten (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.
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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 binnenkant van de schouder, kan de potwand net iets dikker
zijn (potten 10 en 25). Deze omkering is ook bij schouderen 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 onderste 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 gemaakt te zijn.
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Fig. 5.20 – Technologische kenmerken van het zekere PreDrouwener aardewerk.
verschraald. Bij wanddikten vanaf 7 mm is het aardewerk
over het algemeen gemiddeld of sterk gemagerd.
Wat zwakker is de correlatie tussen wanddikte en mageringspartikelgrootte. Bij wanddikten onder 6 mm zijn de mageringsdeeltjes ca. 1 mm groot. Vanaf een wanddikte van 6 mm
domineert een partikelgrootte van ca. 2 mm.
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De functie van kraagflessen is onduidelijk. Met kookactiviteiten worden zij niet in verband gebracht. Wel is er een rituele 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 buitenkant van de kraagflesrand (pot 27). Kan het een aanwijzing 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 deksels 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 vlakke schaaltjes wel lampjes. In het begin van de vroege TRBNoordgroep komen nog bootvormige schaaltjes voor die als

45 Een kraagfles uit Gellenerdeich bevatte een zwavelhoudende inhoud.
Resten van etherische oliën zijn opgemerkt in kraagflessen uit Dötlingen, Bauschwitz en Radim (Knöll 1981, 53).
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lab.nr.

datering
conv. BP

δ13C
(‰)

laag

Pre-Dr.
potnr.

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

5090±120
5010±80
4880±80
4860±150

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

C
OAL
C
OAL

5
25
10
9

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

olielampen (voor zeehondenvet) gefungeerd lijken te hebben. Deze lampen, een Ertebøllerelict, lijken in elk geval na
de introductie van kraagflessen verdwenen te zijn. Zijn
kraagflessen hun gemakkelijker transporteerbare en veiligere opvolgers? Zijn de vlakke schaaltjes van P14, naar het
zich laat aanzien een type dat maar kort gangbaar is geweest, 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 PreDrouwener aardewerk al genoemd. In tabel 5.7 zijn zij samengebracht. Het betreft steeds aankoekseldateringen die
te oud kunnen zijn vanwege het reservoireffect. Het is bovendien jammer dat de standaardafwijkingen nogal groot
zijn, wat ten koste gaat van de zeggingskracht.
Op basis van ten eerste deze dateringen, ten tweede de afwezigheid 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) omstreeks 4650 BP, is dit Pre-Drouwener materiaal en daarmee 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 integraal onderdeel van het contemporaine aardewerk.
Daarbij is er wel een complicatie. Voor het beantwoorden
van de onderzoeksvraag mag voor de zuiverheid alleen onder strikte voorwaarden teruggegrepen worden op contemporaine voorbeelden (de facto materiaal uit P14’s lagen C,
D en ook E), om zoveel mogelijk te voorkomen dat Pre-Drou-
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lab.nr.

datering
conv. BP

δ13C
(‰)

laag

scherf

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

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

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

E
D
C
D
C
D

53
41
405
376
286
292

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

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 overduidelijk 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 versieringskenmerken die ook later nog gebruikelijk zijn. Dat zijn
de indrukken op de schouder en onder de rand, die afhankelijk van de hoek waaronder zij ingestoken zijn, variëren
van rechthoekige sleufjes tot meer of minder diepe, ronde
indrukken (soms met Lochbuckel erachter), of gaatjes (alleen onder de rand).

5.5.1 Chronologische vergelijking
Zoals hiervoor al is opgemerkt, komt onmiskenbaar aardewerk in de SW-traditie structureel voor in lagen C-E. Enkele 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 beschouw. 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.

46 Van een tiental 14C-gedateerde scherven van Urk-E4 en EmmeloordJ97, tussen 5100-4500 BP (ca. 3900-3300 cal BC), is deze randscherf 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 potten, 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 concave, 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 versieringstechnieken die op de Pre-Drouwener potten voorkomen, ook te vinden in SW.
De gaatjes en diepe ronde indrukken met Lochbuckel aan
de binnenkant van de potwand (ongetwijfeld in een horizontale rij), zoals op de Pre-Drouwener potten 14 en 20,
zijn al van SW-aardewerk uit laag A bekend en tevens, incidenteel, 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 indrukjes, zijn in laag A (413) aanwezig. De diepsteektechniek, 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 vergelijken met de vele SW-voorbeelden van nagelindrukken
en andere indrukken op de rand.
De kleinste touwpoortjes, de hoefijzervormige touwindrukken van pot 1, hebben een parallel in hoefijzervormige indrukken (gemaakt met een onbekend voorwerp) op scherven van Swifterbant-S2 (De Roever 2004, fig. 22b).
Het Pre-Drouwener aardewerk toont net zoals het SW-aardewerk een voorkeur voor horizontale motieven bestaande
uit verticale elementen, en een voorkeur voor rand/hals en
schouder als versieringszone. De motieven van beide groepen zijn goed vergelijkbaar en bij beide meestal niet plaatsgebonden 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 granietmagering) is versierd met enkele korte verticale groef-
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lijntjes op de grootste buikomvang, gevolgd door een onversierd gedeelte. Dit is een ‘korte’ versie van het motief van
onderbroken buikfranje (buikfranje in veldjes) dat van PreDrouwen bekend is (en zowel in de korte als lange vorm in
Vroeg-TRB van de Noordgroep gebruikelijk is). Dit veldjesmotief lijkt overigens ook in andere versieringstechnieken 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, horizontale 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 nagelindrukken op de schouder (ibidem, fig. 25h).
Voor het motief van horizontale rijen korte touwindrukjes
(Pre-Drouwener pot 18) zijn in andere technieken tegenhangers 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, golvende 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 gelijktijdig met S2 en S3 zal zijn (De Roever 2004, 26), een scherf
met mogelijk een zigzag (opgebouwd uit fijne losse indrukken) 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 (dubbele) 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 geplaatste 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 dikwandiger). In de mageringskarakteristieken (soortenspectrum,
correlatie tussen hoeveelheid, partikelgrootte en wanddikte) zijn er geen verschillen (afgezien van de verbrande
schelp- of botmagering van pot 18). Hierboven is aangegeven dat kenmerken uit lagen C-E niet zomaar ter vergelijking 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 aardewerk in lagen C-E en met de contemporaine, 14C-gedateerde scherven in de SW-traditie.
In constructiewijze (N-voegen, een voegomkering ter hoogte 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 paragraaf 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 waterwegen met de Noordoostpolder verbonden) ligt in het grensgebied tussen SW/TRB-Westgroep en Michelsbergcultuur
(Wilhelmi 1977, 9, 14, 19). Van beide is te Osterwick materiaal aanwezig.49
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23). Deze datering verdraagt zich goed met mijn inschatting 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 behorende 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).

De pot uit Osterwick met de touwpoortjes is een Pre-Drouwener 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 tussen 5150-5000 BP (ca. 3950-3800 cal BC), omdat dit een
indirecte aanwijzing vormt voor de datering van de PreDrouwener 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,

Buiten het SW-/TRB-Westgroep-verspreidingsgebied zijn
in de contemporaine aangrenzende culturen geen parallellen te vinden voor het touwpoortjesmotief.52 Bij gebrek aan
een geloofwaardige externe bron zal het wel een eigen, regionale 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 geheel onbekend). Via de combinatie met diepe ronde indrukken 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 (Kampffmeyer 1991, Taf. 11:1431). Als het franjemotief ergens ontwikkeld is, dan toch eerder binnen het SW-gebied (en uiteindelijk terug te voeren op de Bischheimconnectie; vergelijk
Lüning 1967, 138), waar de embryonale vorm in losse diepsteken/korte groeflijntjes al vroeger aanwezig was dan binnen de TRB-Noordgroep. Ik zie voorlopig dus geen aanleiding te veronderstellen dat het franje-motief in Pre-Drouwen 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 touwpoortjes (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 nagelindrukken (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 aardewerk af. Zij hoeven niet per se gelijktijdig te zijn met de MK-III-nederzetting. De overige scherven zijn afkomstig uit MK-kuilen en in makelij identiek aan het MK-aardewerk. Zij lijken een onderdeel van het
MK-assemblage te zijn en wijzen wellicht op de aanwezigheid van ingetrouwde 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 aanwezige MK-aardewerk typologisch te dateren tussen MK-II en MKIV, maar er zijn enkele typen (rundbodige konische Schüsseln en
Vorratsgefässe volgens Lünings variant II) die alleen in MK-III voorkomen. 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 EGKcontexten 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 touwversierd aardewerk, een autochtoon motief zijn, direct te verbinden met langwerpige SW-indrukken, is nog waarschijnlijker.53 Korte verticale touwindrukken zijn in de PreDrouwener 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 TRBWestgroep 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 technologische 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 onderscheiden 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 verder kunnen onderbouwen.
Ik verwerp dan ook de importgedachte, al kan het bakplaatconcept wel via MK-contacten zijn doorgedrongen. Ik ga er
dus van uit dat de Pre-Drouwener TRB-fase een realiteit
is.55

53 Korte verticale touwindrukken zijn niet bekend van Osterwick. Zij
komen onder voorbehoud voor te P14 (pot 12), en zeker te WinsumWetsingermaar 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 motief 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 ingetrapte 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-Drouwener 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 betreffen. 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 toewijzing. Sterke magering met 3 mm (potten 21-22) of 2 mm grote ma-
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Consequenties
Dit heeft dan de volgende consequentie (waar ik eerder al
op vooruitgelopen ben). Als wat ik de Pre-Drouwener component heb genoemd, een integraal onderdeel uitmaakt van
het aardewerk uit lagen C-E, en voortkomt uit de SW-traditie, 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 Westgroepgebied) voorheen als Laat-SW werd beschouwd (het aardewerk 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 vooralsnog oudste kraagflessen zijn te verbinden aan de TRBNoordgroep en dateren uit TRB-C (Knöll 1981, 52).
Relaties met de TRB-Noordgroep
Het bovenstaande betekent geenszins dat de ontwikkelingen in de TRB-Westgroep los staan van die in de TRBNoordgroep. Ik verwacht juist interactie tussen beide groepen, al vanaf het begin van de transformatie van Ertebøllegroepen naar TRB. Het overnemen in Pre-Drouwen van

geringspartikels (pot 24) is niet kenmerkend voor het zekere Drouwener 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 Havelter TRB van P14 niet voor. Overigens is de combinatie graniet en
plantaardige magering niet geheel onbekend in de Drouwener fase (bijvoorbeeld 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 dunwandig is als kraagfles 27 (4 mm) nog steeds relatief zwaar gemagerd is)
en fijner (met tot 1 mm grote granietbrokjes). Ongewoon zijn deze mageringskarakteristieken binnen de vondstcontext, laag C, echter allerminst (zie fig. 5.6-7). Positieve aanwijzingen voor een jongere datering 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 Drouwener TRB niet voorkomt) is op P14 ouder dan de Drouwener TRB. Op
grond van vondstcontext en magering is hierboven aannemelijk gemaakt 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) aangetroffen, 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 TRBontwikkeling kan in mijn visie echter zeker geen sprake geweest 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-Noordgroep 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 halsfranje in zowel touw-, groef- als diepsteeklijnen, al dan niet
in veldjes, samen met kraagflessen en een vroeg type bakplaat, 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 megalithische structuren en aardewerkkenmerken ontleend aan
de Fuchsberg- en Troldebjerg-stijl) in de Westgroep ingang
vonden en wezenlijk waren voor het ontstaan van de Drouwener 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 aardewerk 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 worden herleid en dan eveneens voor etnische continuïteit pleiten. Het betreft gaatjes of diepe ronde indrukken onder de
rand, knobbels op de schouder en biconische potten.57 Afgezien van knobbels maken deze kenmerken veelzeggend
genoeg juist geen deel uit van de Fuchsbergstijl. Ook rechthoekige indrukken onder de rand, en daarvan afgeleid de
kluwenindrukken (‘maggot impressions’), zijn als het voortleven van elementen uit de SW/Pre-Drouwentraditie te beschouwen.58 Dit geldt tevens voor gewone touwindrukken
in TRB1, die overigens uiterst zeldzaam zijn.59 Voorts moeten 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 aanwezig waren.60, 61

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 betekent 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 terug te voeren.
58 De kluwenindrukken, met waarschijnlijk een flexibele spil, zijn te herleiden tot de fijne Wickelschnur-indrukken zoals die in Hüde I gevonden zijn, zie noot 53. Een TRB1-voorbeeld met rechthoekige indrukken 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, trechterbekers met een randdiameter groter dan de grootste buikomvang, kraagflessen 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 paragraaf 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 overeenkomsten tussen Pre-Drouwen en Satrup, de voorloper van Fuchsberg, wijzen hier bijvoorbeeld op (zie noot 41 bij paragraaf 6.3.3).
61 Raemaekers (2003/04, 29) noemde verschillen tussen wat hij LaatSW noemde en de contemporaine Noordgroep: ”One element typical
for Late Swifterbant, the biconical pots, is absent in earliest [Noordgroep-] TRB, while a large number of TRB pottery forms are unknown 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.

Naast de zojuist genoemde typologische overeenkomsten
zijn er ook technologische overeenkomsten die de Drouwener TRB met de SW/Pre-Drouwen traditie verbinden. Zo
komt de omkering in voegrichting ter hoogte van de schouder/grootste buikomvang ook bij Drouwener trechterbekers 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 aardewerktechnologische en -typologische aspecten. Zij liggen ook op het
ideële, rituele vlak, zoals de gewoonte om individuele potten te deponeren. Collectieve begraving die vanaf de Drouwener fase in hunebedden plaatsvond, is als concept eveneens in de SW-traditie geworteld. P14 bewijst dit met graf
4 (zie paragrafen 15.1.4 en 15.7.4).
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5.6 Schokland-P14 en de andere vindplaatsen van de
IJssel/Vecht/Eem-groep

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

Van de vindplaatsen uit het vijfde en vierde millennium v.
Chr. in de regio bezit Schokland-P14 vooralsnog de langdurigste 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 onmogelijk 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 voorhanden. Hiervoor is P14 met laag B de belangrijkste vindplaats, ondanks contaminatieproblemen.63
Mogelijk is een deel van het aardewerk van SchokkerhavenE170 (rivierduin) gelijktijdig met dat van laag B, maar het
aardewerk van E170 is niet betrouwbaar gedateerd (zie paragraaf 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 aangetroffen, 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 SWtraditie opgeleverd dat jonger is dan de vorming van de

De verschillen tussen P14 en de andere vindplaatsen, zowel 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 variatie (per riviersysteem). Ook uiteenlopende conserveringsomstandigheden, de erosiegeschiedenis en andere zaken die
de representativiteit beïnvloeden, zoals de opgravings- en
uitwerkingsmethoden, spelen hierbij een rol.

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 verandering 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 vindplaatsen/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 89 mm. De pot bezit een vlakke bodem en een hoog S-profiel met een
vrij scherpe schouderknik en een licht uitstaande hals. Verder zijn enkele 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 NijmegenOosterhout. 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 randversiering 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 wilde 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 exemplaar van Hüde I (met buikfranje onder een horizontale rij rechthoekige indrukken op de hals/schouderovergang, en met nog zo’n rij indrukken 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 dezelfde 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 “dolmenzeitlicher Trichterbecher” uit het Nedersaksische Engern-Brinkhof met een
bijna identiek profiel en een horizontale rij rechthoekige indrukjes, zo-
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Rekening houdend met deze factoren zijn de overeenkomsten 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 kraagflessen, 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

SWIFTERBANT- / PRE-DROUWENER TRECHTERBEKERAARDEWERK

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 aangeduid, impliceert een aanpassing van de SW-fasering.
Voor SW hanteerden diverse auteurs verschillende faseringen. Hoewel de fase-aanduidingen vaak vergelijkbaar zijn,
lopen de chronologische connotaties, voor zover vermeld,
uiteen. Hieronder volgt een overzicht, soms met nadere toelichting.
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)

DEEL II – HOOFDSTUK 5

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/Eemgroep 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)

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)

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; Bakker 1979a, 121).
– De veelbesproken pot van Neede (Eibergen wordt ook als toponiem genoemd) heeft N-voegen, kwartsmagering en een slap S-profiel met een
vrij lange, rechte hals. Onder de rand zitten gaatjes in een onregelmatige 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” TRBdatering en Bakker (1973, IV-18) aanvankelijk ook. Louwe Kooijmans (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 gezien heeft. Ook ik schrijf deze pot aan Pre-Drouwen toe. De vondstpositie 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 “Gefässdepot” onder een omgekeerd begraven grote pot, in Pikutkowocontext
(Pools Vroeg-TRB, ca. 4100-3900 cal BC; Niesiołowska 1994, 331332, Abb. 6, Tab. 1).
Uit de TRB-Westgroep zijn eveneens voorbeelden bekend van omgekeerd 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-Drouwenerveld is omgekeerd aangetroffen (Bakker 1979a, fig. 22; mondelinge

mededeling J.A. Bakker). Een datering in Drouwen C-D (Brindleyhorizonten 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 14Cdatering 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 booronderzoek 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. Kenmerkend 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-indrukken, maar gewone touwindrukken, aangebracht als korte buikfranje
onder een lichte schouderknik (eigen observatie). Beckerman signaleerde dat het aardewerk overeenkomsten vertoont met Laat-SW-aardewerk, 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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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-Giessendam-Polderweg en -De Bruin.
– Hogestijn & Peeters (2001, 143) wezen erop dat Raemaekers een te vroege begindatering hanteerde voor zijn middenfase. 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 plantaardig 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 onvoldoende 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, Rössen, Bischheim en Michelsberg (MK), en ook voor de
oudste vindplaatsen en de oudste fasen van de TRBNoordgroep.69 Ik volg Lanting & Van der Plicht in hun
nieuwe dateringen en neem eveneens hun suggestie (ibidem, 54) ter harte dat het aardewerk van de vindplaatsen 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 waren aan Rössen (met, zoals toen gebruikelijk was, PlanigFriedberg als vroegste fase), Bischheim en MK (zie Gehasse 1995, 199; zie ook Raemaekers 1999, 112; Richter
2002, 10-11, noot 4).
Met mijn oude fasering die uitging van kwalitatieve veranderingen (de introductie van successieve gidskenmerken, 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 daarmee de toepasbaarheid van mijn oude voorstel, tegen.

66 Voor een overzicht van de 14C-dateringen van SW- en Pre-Drouwener 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
14 C-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 aankoekseldatering (OxA-2908: 5890 ±90 BP) correct is: “Ondanks de spreiding van 14C-getallen is er geen reden om te twijfelen aan de associatie 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 gesloten vondst. Elders zijn namelijk eveneens ‘natte’ depotvondsten
vlak bij elkaar aangetroffen, terwijl daar zeker geen sprake is van gelijktijdige 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 kunnen 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 nederzettingsresten van J112 op grond van hun stratigrafische positie ouder zouden
moeten zijn dan ca. 4600/4400 cal BC. Maar het is inderdaad mogelijk 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 Swifterbant-S11.

De faseringen hebben gemeen dat zij gebaseerd zijn op
14C-dateringen en op technologische en typologische kenmerken 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. 1112). 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) betrekkelijk 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 LaatSW (Louwe Kooijmans 2001a, fig. 15.2: SW3; Louwe Kooijmans 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 problematischer is de hardnekkige misvatting dat SchokkerhavenE170 de typesite voor Laat-SW zou zijn; een claim die brede ingang heeft gevonden en telkens herhaald wordt, maar
niet verdedigbaar is (zie bijlage D).
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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 paragraaf 6.1.2). Waar dat eens een keer niet het geval was,
te Hüde I met onder meer veel goed-herkenbare, geïmporteerde Bischheimpotten, is het overige contemporaine aardewerk niet betrouwbaar hieraan te koppelen als
gevolg van de lastige stratigrafische situatie. Voorts is
een directe ‘telesynchronisatie’ van de SW-ontwikkelingen met de opeenvolgende culturen in de zuidoostelijk
aangrenzende gebieden enigszins problematisch, omdat
onvoldoende duidelijk is hoe snel die nieuwe ontwikkelingen in SW geïntegreerd werden. ‘Horizont-Verzerrungseffekte’ (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 aardewerk binnen een SW-vondstcomplex leveren, maar geen
betrouwbare sluitdateringen voor een fase. Op basis van
alleen aardewerktypologische kenmerken is de tijdsdiepte binnen een SW-complex dikwijls moeilijk in te schatten.
Met de introductie van de Pre-Drouwener fase (ca. 51004650 BP; ca. 3900-3400 cal BC) is een nieuwe fasering voor
SW noodzakelijk geworden. Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen, kom ik nu op de volgende tweedeling:
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 vindplaats Hoge Vaart (zie Haanen & Hogestijn 2001). Die kenmerken zijn: minerale magering; vooral H-voegen; ronde,
puntig-ronde en (weinig geprononceerde) knobbelbodems;
vooral S-profielen, incidenteel biconische vormen en inci-
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denteel knobbels. Dit SW1-aardewerk is grotendeels onversierd, afgezien van indrukken op de rand.
Voor grofweg de eerste helft van SW2 levert Swifterbant-S3
het beste referentiekader (zie De Roever 2004). Dit aardewerk is overwegend plantaardig gemagerd en soms gemengd met minerale magering; een minderheid bezit uitsluitend minerale magering. Naast H-voegen komen ook
N-voegen voor. Overige karakteristieken zijn: ronde, puntig-ronde en knobbelbodems; vooral S-profielen, incidenteel oortjes en knobbels. Het merendeel van de potten is
versierd geweest: vooral op de hals/schouder en op de binnenkant 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 aardewerk uit die laag heeft merendeels plantaardige magering,
gemengd met minerale magering. De bodems zijn rond,
puntig-rond of vlak. De potten hebben vooral S-profielen 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) signaleerde in het aardewerk van Swifterbant-S3, en P14’s vondsten 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 overwegen. Het gaat daarbij meer om verschuivingen dan om werkelijk nieuwe elementen, met één belangrijke uitzondering;
het optreden van vlakke bodems na ca. 5250 BP. Het materiaal uit laag B is te gefragmenteerd om verder iets over
vormtrends gedurende SW2 te zeggen. De overige tendensen die typerend lijken voor laat SW2 zijn het vaker voorkomen van vlakdekkende versiering/oppervlakteruwing, en
een verschuiving naar vooral versiering onder de rand. Vermoedelijk 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-onderzoeken van vindplaatsen rond Swifterbant (zie voor deze publicaties bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 11; De Roever 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 Prehistorie 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 vindplaatsen en de bijbehorende literatuur, van het Scheldegebied tot voorbij de Elbe.1 Daarbij was het aardewerk
steeds mijn uitgangspunt, omdat dit nu eenmaal de materiaalcategorie 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 koppeling 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 herinterpretatie 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. Schwabedissen (1979b) was richtingwijzend voor mijn gedachten
over de ontwikkeling van TRB uit SW.
Aan de hand van onder meer de parallelle Rijnlandse ontwikkeling 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 Sindsdien 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. Raemaekers, die over mijn manuscript kon beschikken, verwees
er veelvuldig naar. Mijn verwerpen van het ‘Dutch Ertebølle-concept’ (zie ook Raemaekers 1997) en mijn benadrukken van het belang van de Donauländische Tradition voor SW vormden twee hoofdpijlers voor zijn SWbeeld.
– Vervolgens kwamen in korte tijd belangrijke monografieën uit. Voor Vroeg-SW in het zuidelijke gebied betroffen die de vindplaatsen Hardinxveld-Giessendam-Polderweg en Hardinxveld-Giessendam-De Bruin, opgegraven 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 & Hogestijn 2001). Ook verschenen publicaties over de SW/PreDrouwener 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); onderzoek 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 aardewerk van vindplaatsen rond Swifterbant. Evenals Raemaekers besprak zij tevens de belangrijkste overige SW-

1 De eerste versie van dit hoofdstuk en een tweede, sterk aangevulde versie 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 NoordwestDuitsland 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 culturen.
Raemaekers (2003/04) kwam met een overzicht van de
belangrijkste vindplaatsen in de Noordoostpolder met
aardewerk dat hij als Laat-SW beschouwde (en dat volgens mij hoofdzakelijk in Pre-Drouwen thuishoort), en
met een aangepast overzicht van de diachrone ontwikkelingen in de SW-aardewerkkarakteristieken.
Ook Peeters (2007) ging in op de belangrijkste vroegneolithische vindplaatsen in Flevoland, met prehistorisch 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 schijnwerpers, 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 (bijvoorbeeld 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 vermijden, concentreer ik mij op het gebied boven de grote
rivieren dat samenvalt met de verspreiding van de TRBWestgroep. 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, 199200; 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-Scandinavische 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 Ertebølle’. De volgende bloemlezing illustreert dit.
– Van der Waals (1972, 167) noteerde voor het SW-aardewerk van de kavels H46 (later aangeduid als Swifterbant-S21-24) en G42 (naderhand Swifterbant-S2) de
overeenkomsten met Boberg en Hüde I, en zag parallellen in het Franse Roucadour. Hij (ibidem, 167) concludeerde: “Es lassen sich also nicht nur die Spitzbodenfragmente, sondern auch andere Elemente der Keramik
der beiden Fundstellen mit der zum Ertebölle-EllerbekKreis gehörigen Keramik verbinden”. Bovendien signa-

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.
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leerde hij enkele versieringsparallellen en een vormovereenkomst 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 appears 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 “early neolithic groups of Swifterbant type or, in a broader
sense, of Ertebølle(-like) type”.
Bakker (1979a, 120) omschreef het aardewerk als “Ertebølle-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 decoration 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 thickness 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 variable, 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, probably 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 Ertebølle, in Denmark, Northern Germany and the coastal regions of the Netherlands”.
In hetzelfde jaar werd de hier veronderstelde relatie nog
sterker verwoord: “De Roever toonde aan dat het aardewerk 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 Stapel (1991, 159): “Die Fundplätze des niederländischen Frühneolithikums im Rhein-Maas-Deltabereich und in den IJsselmeerpoldern um Swifterbant teilen mit Hüde I das
Schicksal, aufgrund ihrer spitzbodigen Keramik häufig in
Verbindung mit der dänischen Ertebølle-Kultur interpretiert zu werden”. Zijn scepsis was mede gebaseerd op zijn
vergelijking van de vuursteenassemblages van SW, Ertebølle en Hüde I.

Raemaekers (1997) die teruggreep op wat ik over de ongelukkige Ertebølle-parallel als belemmering voor een goed begrip van SW had opgemerkt, 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 vingertopindrukken, 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 Ertebølle-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-voegen 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 SWaardewerk 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-parallellen. 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 lampen van Ertebølle hebben (zoals al vaak is opgemerkt) geen
parallellen in SW.
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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 aanmerking voor een simpel, horizontaal versieringsmotief,
zoals dat van SW bekend is. Versiering op de binnenrand
ontbreekt in Ertebølle. Omgekeerd is het op Ertebølle-aardewerk geconstateerde net- en guirlande-motief op SWpotten afwezig. Vlakdekkende versiering komt in Ertebølle
bij hoge uitzondering voor. Maar de krassen in een ruitpatroon zijn niet vergelijkbaar met de vlakdekkende versiering van SW. Ook “die plastische wellenförmige Verzierung [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 geplaatste ovale indrukken zijn zowel in SW als in Ertebølle
aangetroffen, maar in Ertebølle juist in het meest noordoostelijke deel, in Zuid-Zweden, het verst van het SW-gebied verwijderd. Een relatie met SW is daarom hoogst onwaarschijnlijk.

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 SWaardewerk een horizontale rij rechthoekige of ronde in-

Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, is het SW-aardewerk 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) beinvloeding lijkt te wijzen, gaat het veel te ver om SW-aardewerk als Ertebølle-variant aan te merken.8 Voor het aardewerk geldt in feite hetzelfde als voor andere culturele uitingen 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 evenmin 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; TroelsSmith 1966; Andersen 1973/74; 1978; 1985; 1989; 1994/95; Hulthén 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 verspreidingskaart Louwe Kooijmans 2001a, fig. 15.8) zie ik bij de knobbelbodems. 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-Holstein 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 (‘pointbased pottery’) waarbij hij alleen wees op de inderdaad flink afwijkende 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 complexen) vroeger begint, verwacht ik dat de knobbelbodems van Ertebølle 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 andere 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; Hoika 1993, 9, 15, noot 15; Jennbert 1994, 160-162; Gehasse 1995,
200. Onlangs constateerde Andersen (2010, 175) eveneens dat de materiële 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 vindplaatsen bij Hardinxveld-Giessendam is duidelijk geworden dat
ook in geval van de houten artefacten en de gewei-artefacten de verwantschap met Ertebølle hooguit oppervlakkig is
(Louwe Kooijmans 2001a, 464-465; 2001b, 522). Voor zover 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 ‘Donauländische Tradition’
Hierboven is duidelijk gemaakt dat het Ertebølle-aardewerk 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-aardewerk vrij is gebleven van invloeden van buitenaf, moet de
blik wenden naar het oosten/zuidoosten en zuiden. Gelijktijdig 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 relevant, ga ik separaat in (zie paragraaf 6.3, vooral 6.3.3).
Grossgartach is tot in Westfalen te vinden, Planig-Friedberg daarnaast ook in Limburg, en de overige culturen tot
in Nedersaksen en Limburg.10 Om de reeks culturen na de

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, bestaat uit staande driehoeken op de schouder/hals, met erboven een metopenzone met afwisselend en aansluitend blokken verticale en horizontale lijntjes. Het zou gaan om de bovenste helft van een Bauchknickgefäss. Volgens Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 17) betreft 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 buitenstaander een zeer weerbarstige materie, waarin vondstcomplexen,
groepen en fasen nogal eens van chronologische plaats en Gruppenzugehörigkeit 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 Meier-Arendt 1974, 1, 11). Naderhand werden Grossgartach en PlanigFriedberg 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-
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LBK aan te duiden, gebruik ik verder de term ‘Donauländische Tradition’.
Zoals de Duitse onderzoeksgeschiedenis aangeeft, is het
bepaald niet altijd even gemakkelijk gebleken om Grossgartach, Planig-Friedberg, Rössen en Bischheim van elkaar te onderscheiden en chronologisch goed te plaatsen, of
vondstcomplexen betrouwbaar van een cultuuretiket te voorzien. De bovengenoemde volgorde is door Duitse onderzoekers 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 Lanting & 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 einddateringen (vergelijk Lüning 1996, Abb. 1).
Op het eerste gezicht lijkt het aardewerk van SW met dat
van de bovengenoemde culturen niet veel gemeenschappelijk te hebben.12 De context is ook zo anders: nazaten van
de inheemse mesolithische bevolking versus afstammelingen van de eerste boeren-kolonisten van de lössgronden in
de Noordwest-Europese laagvlakte. De in het oog springende 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.

veld van Rössen ligt (Lichardus 1976, 74-82; 138-141; 187-188).
Lichardus (1976, 79, 81, 141, Abb. 76-77) stelde Bischheim en Rössen III op één lijn. Zijn fasering is ook voor Rössen buiten MiddenDuitsland wel toegepast, onder meer voor aardewerk van Hüde I (Lichardus 1976, 139-141, 187-189, Abb. 76-77, Taf. 81-83; Kampffmeyer 1991). Bischheim is echter meestal niet als een late Rössener
fase of een Rössener Sondergruppe beschouwd, maar als een epi-Rössener groep, zoals ook nauw verwante zuidelijker groepen, bijvoorbeeld
Wauwil, Schwieberdingen, Strassburg, Aichbühl, Goldberg en Münchshofen (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, 415492, 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. 1112; Spatz 1994, Taf. 10:12; 1996.
Mijn beeld van Bischheim berust hoofdzakelijk op Brandt 1967, 8588, 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, Schirmer & 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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Michelsberg
Bischheim
Rössen
Planig-Friedberg
Grossgartach

BP

cal BC

ca. 5300-4700
ca. 5400-5300
ca. 5750-5400
ca. 5800-5750
ca. 6100-5800

ca. 4200-3600
ca. 4300-4200
ca. 4600-4300
ca. 4700-4600
ca. 5000-4700
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sities, waarvoor SW enkele voorbeelden levert, zijn juist bij
die andere culturen ongebruikelijk.
Bij nader inzien vallen echter ook veel overeenkomsten op.

Functie
Het beeldbepalende aardewerk van de Donauländische Tradition is vooral uit graven afkomstig. Daarentegen spelen
potten geen enkele rol in het SW-grafritueel. Rituele depo-

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 uitgesproken, zeker niet als alleen het nederzettingsaardewerk
met elkaar vergeleken wordt, en nog minder als daarbij gelet wordt op de typen met goede parallellen in SW (zie hieronder). 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 nederzettingsaardewerk 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 (Löbert 1972, 175, 179, Abb. 10-11; zie fig. 6.1:14-21). Vergelijkbare 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 voegrichting ter hoogte van de overgang van grootste buikomvang 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 Tradition zeer gebruikelijke Ösen en knobbels is identiek aan
die van SW: de potwand onder de Öse of knobbel is ingeknepen, om de appliques een beter houvast te verschaffen.15

schouwd als een Bischheim-faciës (Dubouloz, Illet & Laserre 1982,
205) komt plantaardige magering voor (ibidem, 197; Dubouloz, Laserre & 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 vergelijken. 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, vermoedelijk 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 gebruikelijk is en dat de voor Bischheim kenmerkende Furchenstich ontbreekt (ibidem, 279, 285). De ingekraste driehoekversiering (ibidem

fig. 2:6-7) doet voor Bischheim wel erg onbeholpen aan en de halfronde 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 Zeigefinger zunächst tief in die Gefässwand gekniffen und in diese Vertiefungen dann der Ösenkörper eingedrückt wurde” (Lüning, Schirmer
& Joachim 1971, 75).

Tabel 6.1 – Zeer globale datering van Grossgartach, PlanigFriedberg, 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, PlanigFriedberg en vroege Rössener fasen, en ook veel Bischheimmotieven, komen op SW-aardewerk niet voor. Incrustatie,
naast de zeer gebruikelijke witte ook wel eens in rode variant, werd in SW niet of nauwelijk toegepast (P14’s Ösenbecher 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.
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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), BochumAltenbochum (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), Holzheim (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 oproept met SW. Eén van de zeer zeldzame, reconstrueerbare
vroege SW-potten, die van Bronneger-Voorste Diep, is afgaande op de 14C-datering (OxA-2908: 5890±90 BP) gelijktijdig met Grossgartach. Sterke vormverwantschap met
Grossgartach blijkt wel degelijk als deze pot wordt vergeleken met meer gestroomlijnde varianten van het Bauchknickgefäss (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 potten met een meer of minder geprononceerd S-profiel en een
grootste diameter op de helft tot tweederde van de pothoogte, zijn in vorm (en wanddikte) nauw verwant aan de
Kugeltöpfe, bauchige Töpfe en Vorratsgefässe van PlanigFriedberg, 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 buikdiameter. De grote Vorratsgefässe (zie fig. 6.1:47 en 63) en
bauchige Töpfe (zie fig. 6.1:23), met licht tot sterk uitstaande 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 altijd onversierd, op randindrukken en knobbels of oortjes
na.
Het regelmatig in SW optredende type met een bollige onderzijde en een vrij abrupte overgang naar een concaaf bovendeel 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 cilindrische hals, van SW bekend, komen tevens in de Donauländische 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 Roever 2004, fig. 17k met mijn fig. 6.1:40-42).
De kleinere SW-potten zijn vaak gemodelleerd naar de boven beschreven vormen. De overige SW-typen hebben parallellen in Kugelbecher (zoals Kampffmeyer (1991, 252) al
opmerkte), in Schüsseln mit geschweifter Wandung (vergelijk De Roever, fig. 14f met mijn fig. 6.1:24) en in bolvormige 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 hebben, evenals het meeste aardewerk van de Donauländische
Tradition. In Bischheim komen vlakke bodems, zowel met
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als zonder standvoet, vaker voor dan voorheen. Dergelijke
vlakke bodems zijn ook van laat SW2 en Pre-Drouwen bekend.
In SW zijn knobbels en oortjes weliswaar veel zeldzamer
dan in de Donauländische Tradition (zie de vele voorbeelden 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 Planig-Friedberg is het gebruikelijk op alle typen, en dat blijft
zo tot in Bischheim. Randkerbung, en dan vooral de afgezwakte variant in de vorm van nagelindrukken op de rand,
is ook in SW vrij algemeen. Binnenrandversiering, bijvoorbeeld 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 overige versierde scherven vormen minder dan 10% van het
totaal (zie bijvoorbeeld Lüning, Schirmer & Joachim 1971,
Tab. 9). SW2 bezit eveneens een dergelijk laag aandeel versierde scherven.
In SW2 is de schouder een voor versiering gebruikelijke locatie. Vergelijkbaar eenvoudige motieven, soms een Metopenmuster (veldjes), vaker een Schulterband bestaande
uit een enkele, soms dubbele rij ronde of rechthoekige insteken, zijn bij Bischheim geliefd (zie fig. 6.1:59-60). Hoewel die Schulterband, anders dan bij SW, dikwijls uit een
horizontale diepsteeklijn bestaat, zijn incidenteel korte,
verticaal ingedrukte, losse insteken op de schouder aangebracht (zie fig. 6.1:61). Zij vormen een evenbeeld van de
meest voorkomende schouderversiering binnen SW2. Nagelindrukken, zoals in SW, zijn ook wel op schouders van
Bischheim-aardewerk te vinden, zij het sporadisch (zie bijvoorbeeld 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 Tradition 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 Donauländische Tradition. De parallellen zijn immers niet alleen van
algemene aard, maar ook soms in detail frappant. Zij wijzen op eeuwenlange onderlinge contacten. Dat SW hierbij
eerder de ontvangende partij dan de inspiratiebron is geweest, 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 ‘cultureel 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, andere versieringsaccenten, en in knobbelbodems (die weliswaar 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 optreden van schouderversiering in SW2, waarschijnlijk een
Bischheim-invloed. Ook het spaarzame optreden van minder vloeiende schouder/halsovergangen is aan Bischheim/
MK-ontwikkelingen te relateren. De oppervlakteruwing
die wat later in SW algemener wordt, is eveneens te zien als

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 anders. 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 Grossgartach (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 Grossgartach, 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 Tradition 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 geweest 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 karakteristiek die vervolgens lang typerend blijft voor dat gebied (Raemaekers 2001a, 116).
21 Een pot als van Bronneger-Voorste Diep zou in een jonger SW-vondstcomplex als Swifterbant-S3 niet uit de toon vallen. Hetzelfde geldt
voor het aardewerk van Hoge Vaart-A27 (afgezien van de mageringskeus). Het SW-standaardtype, afgeleid van general purpose-typen uit
Planig-Friedberg en Rössen, bleef tot in Pre-Drouwen gangbaar. Ver-
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een MK-impuls (waarin oppervlakteruwing meer voorkomt dan in Bischheim of Rössen).
Zoals gezegd, heeft het SW-aardewerk nadrukkelijk een eigen karakter, gebaseerd op keuzes binnen de eigen culturele context.20 Naast ontvankelijkheid voor nieuwe elementen, is een zeker conservatisme kenmerkend. Nieuwe modeimpulsen, 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, bauchige Töpfe en Vorratsgefässe. Deze typen bleven vervolgens, in essentie ongewijzigd, gangbaar tot in Pre-Drouwen.
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 bijvoorbeeld voor hohe durchlochte Schuhleistenkeile, durchlochte Breitkeile, en natuurstenen bijlen met ronde of ovale
doorsnede.22 Van der Waals (1972, 161-162, Abb. 61) heeft

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 Schuhleistenkeile 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; Louwe Kooijmans 1993, fig. 13 en vergelijk Raemaekers 1999, 103, tab.
3.45) zijn de hohe durchlochte Schuhleistenkeile niet typisch voor Rössen, 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 Kooijmans 1976, noot 110, zie ook 247). Wellicht wijzen ook flache Schuhleistenkeile en Plättbolzen uit onze streken op Grossgartach- en Rössener 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 context aangetroffen, en komen tevens in Noord-Nederland voor (Fokkens 1991, 93, zie ook 95). Zij zouden dus ook in SW-context te verwachten zijn.
Op P14 zijn in laag B twee snededelen van geslepen bijlen van kwartsiet en biotiet gevonden (zie Aalbersberg 1995, tab. 4b), met afgeplatovale doorsnede en sterk afgevlakte zijkanten (zie bijlage L, paragraaf
L.6.1 en fig. L.6.2). Een complete Walzenbeil met ovaalronde doorsnede, 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 talrijk. 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 werden 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 aanvaard (zie ook Raemaekers & De Roever 2010, 146).25 Louwe Kooijmans is nog niet zo overtuigd (mondelinge mededeling zomer 2010; vergelijk Louwe Kooijmans 1993, 129).
Lüning zag echter, vanuit zijn Rijnlandse perspectief, in het
SW-aardewerk dezelfde echo’s van de Donauländische tradition, die ik beschreven heb.26

6.2 Het begin van TRB door Nederlandse ogen
Lang was onbekend welke cultuur direct aan de megalithische fase van de TRB-Westgroep voorafging. Er werd gespeculeerd over een oudere, non-megalithische TRB-fase
alhier, zoals in de TRB-Noordgroep, zonder dat deze concreet 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, voorafgaand 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-megalithische fase in de TRB-Westgroep leek dichterbij te komen met de ontdekking van een klein vondstcomplex nabij
hunebed D20-Drouwen. Dit scheen stratigrafische en ook
typologische argumenten te verschaffen voor een ‘pre-Drouwen 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 ouder zijn dan het hunebed, en dat het waarschijnlijk is dat zij
tot de (laat-) Havelter fase behoren.

groep als meest plausibele verklaring aangevoerd, al werd
soms ruimte gelaten voor een mogelijke inbreng van de inheemse 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 bevolkingsbreuk en een hiaat tussen SW en de TRB-Westgroep (Waterbolk 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 verschillen tussen de TRB-Westgroep en de TRB-Noordgroep,
dezelfde die Lüüdik-Kaelas had gesignaleerd, pleitte Hogestijn voor bewoningscontinuïteit. Op grond van de afwezigheid van TRB-kenmerken in Schokkerhaven-E170, en
uitgaande van zijn (onhoudbare) datering van het vondstcomplex van E170 (zie bijlage D), concludeerde hij dat de
SW/TRB-overgang het resultaat was van snelle acculturatie door de inheemse SW-bevolking, onder sterke invloed
van de TRB-Noordgroep (ibidem, 177-178).
Inmiddels is het tijdsgat in 14C-dateringen tussen het ‘klassieke’ SW van Swifterbant-S3 en de Drouwener TRB gedicht, vooral met 14C-dateringen van P14 en andere vindplaatsen 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 aangaande sociale, economische en ritueel-religieuze aspecten).

Voor het ogenschijnlijk abrupte verschijnen van de TRBWestgroep werd sindsdien immigratie vanuit de TRB-Noord-

Ik heb in paragrafen 5.4 en 5.5 de stellingname van Lanting & 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-Westgroep 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-Drouwener 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 oppervlaktegeretoucheerde vuurstenen pijlpunten. Deze zijn typisch voor Rössen.
Hun vorm is (soms wat onregelmatig) gelijkzijdig-driehoekig, hoogdriehoekig 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 Bronneger-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 latere 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 ‘verdampen’ 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 TRBWestgroep (lees: TRB1) aanzienlijk groter zijn dan de verschillen tussen het aardewerk van TRB1 en dat van Fuchsberg/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-nederzettingscomplex bekend. De typen en versieringswijzen die
binnen zo’n TRB1-nederzettingsinventaris te verwachten
zijn (naast wat Brindley (ibidem, 94-95) noemde), zijn onder meer trechterbekers met buikfranje (in groeflijnen en
diepsteken), kraagflessen en bakplaten, en verder veel onversierd aardewerk. Of de door Lanting & Van der Plicht
veronderstelde verschillen met het aardewerk van Pre-Drouwen (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-karakteristieken 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 SleeswijkHolstein/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 parallelle ontwikkelingen zijn geweest als gevolg van contacten,
maar een directe afspiegeling van, en zeer nauwe synchronisatie met de vroege TRB-Noordgroep, die zelf al niet
uniform is, moet niet verwacht worden (zie ook paragraaf

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
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6.3.3). Wel is omstreeks 4650 BP (ca. 3400 cal BC) duidelijk sprake van toegenomen invloed van de TRB-Noordgroep op het aardewerk en de grafbouw van de TRB-Westgroep, 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 versieringsstijl op kommen, schalen en Ösenbecher, en het verschijnen 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 basisconcept was men vermoedelijk al lang vertrouwd. In de
TRB-Noordgroep, en niet alleen daar, ging aan de megalithische fase een ‘megadendrische’ (met houten grafkamers
onder dekheuvels) vooraf.27 Deze mogelijkheid bestaat nadrukkelijk 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 graven 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 grafgebruik. Het optreden van bijgaven lijkt weliswaar een vernieuwing, 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 mensenoffers 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 vestigingsvoorkeur. Drouwener en Havelter nederzettingen zijn te
vinden op de wat hoger gelegen, voor akkerbouw gunstige
zandgronden (Bakker 1982; Bakker & Groenman-van Waateringe 1988). Misschien is dit een indirecte aanwijzing
voor wat ten tijde van de overgang naar Drouwen uiteindelijk de meest ingrijpende vernieuwing geweest zou kunnen
zijn; de introductie van het eergetouw in de TRB-Westgroep
(zie paragraaf 17.3).

“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 TRBWestgroep-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 gebleven 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 herkend 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 indrukken onder de rand en op de schouder) als aanwijzingen voor
Vroeg-TRB. Dat zij dit deden, is overigens volkomen begrijpelijk. 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 verschillende 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 NoordDuitsland, was de TRB-ontwikkeling in hoofdzaak de ontwikkeling naar de TRB-Noordgroep. Hüde I nam in zijn
optiek ondanks de problematische stratigrafie een sleutelpositie 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 langer 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 Michelsberger Formen” (ibidem, 213). De aanwijzingen voor deze
post-Bischheim-ontwikkeling zouden te vinden zijn in

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
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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” (ibidem, 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 indrukken, ook aan de binnenkant onder de rand, af en toe in
een dubbele rij en met een verticaal patroon ertussen (Metopenmuster), Lochbuckel, gaatjes onder de rand, soms in
combinatie met verticale touwindrukken, touwpoortjes en
korte verticale touwindrukken onder de rand, en omgeslagen randen met vingertopindrukken (Tupfenleisten).31 Zijn
afbeeldingen tonen ook schouder/halsovergangen en halzen die hoekiger, respectievelijk steiler zijn dan in Bischheim gebruikelijk is.
Schwabedissen (ibidem, 216) concludeerde: “Das würde
also heissen, dass ein verlängertes Bischheim [DümmerGruppe], vielleicht analog der Entwicklung zu Michelsberg, die Grundlage für die Entwicklung der Trichterbecher-Kultur in Nordwestdeutschland gebildet hat”.
Schwabedissen ging in elk geval uit van bevolkingscontinuiteit 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 “Kulturschicht, 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 paragraaf 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 bewonigsfasen, waarvan alleen de oudste drie er in dit verband toe doen. Voor een kritiek op zijn werk zie bijlage E.
Na een ‘Hüde-Swifterbant-Horizont’ en een vermeend bewoningshiaat zou te Hüde I een ‘Rössen-Bischheim-Horizont’ volgen, waarin in Kampffmeyers perceptie (waarschijnlijk) 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 besproken model van Schwabedissen leunde.

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 overeen met Schwabedissens Dümmer-Gruppe. Enkele vloeiend-opeenvolgende fasen die hij koppelde aan de TRBNoordgroep, aan TRB A-C (volgens Becker 1948), zouden
geleid hebben tot de Drouwener TRB.33 Hüdes bewoningsperiode 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 bewoningshiaat 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-ontwikkelingsfasen toeschreef, is als volgt te karakteriseren:
– De formatieve/vroegste TRB-fase (Kampffmeyer 1991, 274277, 339): Typerend zijn bekervormen (‘Bischheim-Variante’) die gekarakteriseerd zijn door de “beginnende Ausbildung einer schmalen Schulter mit einem abgesetzten
Halsteil. [...] Der ausschwingende Hals wird zunehmend
gradlinig-trichterförmig”. Naast lange halzen zijn ook korte halzen aanwezig. Randkerbung is veel zeldzamer dan op
Rössener en Bischheim-vormen, vlakke bodems komen
daarentegen vaker voor. Onder de rand (soms aan de binnenkant) zijn dikwijls ronde, rechthoekige, spitse, ovale of
onregelmatige indrukken te vinden en soms ‘herausgedrückte 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 trechtervormige hals. Een geïmporteerde Baalberger trechterbeker
zou ook in deze periode thuishoren. Kampffmeyer zag bovendien in twee amfoortjes en in onder meer een wijdmondige beker enkele schaarse “Hinweise auf die BaalbergeKultur” (ibidem, 262-263). Aan Baalberge-invloed schreef
hij bijvoorbeeld het optreden van vlakke bodems toe (ibidem, 340).

DEEL II – HOOFDSTUK 6

deze fase werden ook amforen, kraagflessen en schalen (met
vlakke bodem en een vrij rechte, trechtervormige wand) toegewezen. Hiertoe rekende Kampffmeyer verder de meeste
versierde scherven met indrukken onder de rand, de touwversierde scherven en een deel van de onversierde trechterbekerscherven.
– 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 getrokken. 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 Dänemark, Schleswig-Holstein und Mecklenburg vorkommende 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 schrijvers 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 bewoningsfase 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.

– 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

Ik plaats de volgende kanttekeningen bij zijn TRB-ontwikkelingsmodel:
– SW komt er niet in voor (hoe begrijpelijk dat ook is),
waardoor deze achterliggende en voortlevende aardewerktraditie 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 geschetst) 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 vervangen moet worden door min of meer gelijktijdige groepen. Het tegenwoordige Zuid-Scandinavische beeld is zeer complex en nog steeds vol
chronologische en ruimtelijke problemen (zie voor een overzicht Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 28-31; zie ook Midgley 1992, 11123, 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, 233235; 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 Fransenverzierung 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, bescheiden (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 navolging 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-impuls, 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 buikdoorsnede; 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/Tupfenleisten, 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-gebied manifesteerden.37 Overigens zie ik in de aanwezigheid van Ösenkranzflaschen, Ösenflaschen en bakplaten in de TRB-Noordgroep een indirecte aanwijzing
voor het al eerder voorkomen ervan in SW/Pre-Drouwen (omdat SW/Pre-Drouwen als doorgeefluik voor de
TRB-Noordgroep zal hebben gefungeerd, zie paragrafen 6.3.6 en 6.5).
– Een andere belangrijke verschuiving in potvorm, een aspect dat Kampffmeyer niet expliciet noemde, is het gebruikelijker 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 herleiden 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 vlakke bodem in SW al eerder geïntroduceerd, via Bischheim-contacten, en pas na enige tijd in laat SW2 meer
algemeen geworden. Toch blijft dan problematisch dat
vlakke bodems wel gebruikelijk waren in Bischheimgroepen op grotere afstand van het SW-verbreidings-

35 Volgens Lichardus was echter het omgekeerde het geval (als zijn Dümmer B gelezen mag worden als SW/Pre-Drouwen): MK zou zijn ontstaan “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 & Lichardus-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 bakplaten in Boberg juist niet met zekerheid aangetoond zijn. Ook aardewerk uit Schmiedehausen, met o.a. scherven met gaatjes onder de
rand, vlakke bodems, Tupfenleisten, amforen en bakplaten met vingertopindrukken 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” terwijl onder andere de amforen en bakplaten “nicht eindeutig und sicher
in die Phase Rössen-Rot” (dat wil zeggen, Rössen III /Bischheim) gedateerd 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 complex 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 bakplaten (en tevens Ösenkranzflaschen en trechterbekers) “aus dem Bereich des nordischen Trichterbecher-Kreises” afleidde (Lichardus &

Lichardus-Itten 1993, 64). Dit is overigens een gedachte die niet minder 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 impuls), en wordt versiering onder de rand gebruikelijker (De Roever
2004, 58; vergelijk ibidem, 150). Voorts heeft S3 enkele hoekiger profielen en potten met een randdiameter groter dan de grootste buikdiameter 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 later op zullen treden dan in MK, is waarschijnlijk. Net zo waarschijnlijk 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 trechterbeker en enig ander aardewerk te Hüde I bewijzen. Omgekeerd zijn in
Baalberge mogelijk aanwijzingen voor incidentele contacten met PreDrouwen 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 onderzijde afgesloten door ronde indrukken. Dit motief herhaalt zich enkele 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 mededeling J.A. Bakker).
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gebied, maar niet of nauwelijks in aangrenzende Bischheim-gemeenschappen.
– Dat de TRB-Noordgroep-ontwikkeling op Ertebølle-substraat 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, SchleswigHolstein und Mecklenburg vorkommende Form- und Verzierungstypen” (Kampffmeyer 1991, 279-280; hij doelde onder meer op de Fuchsberg-stijl) is op zich al een
argument tegen het construeren van te nauwe parallelontwikkelingen.
Voorts pleit hiertegen dat binnen de vroege TRB-Noordgroep de nadrukkelijke behoefte tot onderling onderscheid aanwezig was, met veel regionale vroege TRBgroepen.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 verschillen 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 versieringsmotieven aan één van zijn TRB-ontwikkelingsstadia, als min of meer exclusieve kenmerken, is stratigrafisch oncontroleerbaar. Bovendien zijn deze koppelingen 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 reconstrueren. Kampffmeyer (1991, 335) gaf dit zelf ook wel toe,
door “die Existenz einer ‘formativen’, einer ‘frühesten’

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 Petersen 1984). Aanwijzingen zijn te vinden in regionale punt- en knobbelbodemtypen (Hulthén 1977, 39, fig. 19), en regionale versieringsvoorkeuren, 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 vooral 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-
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und einer ‘frühen’ Phase der Trichterbecherkultur” als
theorie en hypothese te kwalificeren.
Dit neemt niet weg dat uit het aardewerk van Hüde I zeker 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 regionale stijlen binnen de vroege TRB-Noordgroep. Zij wijzen
ongetwijfeld op contacten tussen het SW/TRB-Westgroepgebied en de Noordgroep. Zo is er een duidelijke overeenkomst tussen Pre-Drouwen en de Satrup-stijl in het aangrenzende 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 laagvlakte herkenbaar. Hiertoe zijn behalve de Satrup-groep
verder bijvoorbeeld de Deense groepen Volling en Svaleklint te rekenen, en in oostelijk Mecklenburg de Moltzowgroep.

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 VroegTRB thuis. Ik zou het dus willen verbinden aan Pre-Drouwen. 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,

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 Ösenflaschen opgeleverd. De typische Satrup-versiering bestaat uit buikfranje, aaneengesloten of in veldjes, uitgevoerd in groeflijnen, touwindrukken (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 driehoekmotief onder de rand. Een enkele horizontale rij ronde indrukken
met eronder hangende veldjes onder de rand, uitgevoerd in ronde indrukken, is ook bekend. Randkerbung komt niet voor, wat een aanwijzing is voor een wat latere ontwikkeling. Het aardewerk is dikwijls
onversierd.
De Satrup-groep is “ohne intensive Epirössener Impulse nicht denkbar” (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 inventaris hebben behoord. Dit geldt eveneens voor scherven
met waarschijnlijk aan MK ontleende elementen, zoals abruptere schouder/halsovergangen (trechterbekerachtige halzen) en randdiameters die groter zijn dan de grootste buikdiameter. 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 nauwelijks op jonger aardewerk uit deze fase; in de Drouwener
TRB ontbreken zij immers (zie ook paragraaf 5.1.2.2 en tabel 5.3). Oppervlakteruwing, een veronderstelde MK-invloed in laat SW2, is vermoedelijk wel nog in vroeg PreDrouwen 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 Fransenverzierung) 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 paragraaf 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 toewijzing 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 geassocieerd kan worden (al komt het eerder in SW ook voor),
namelijk biconische potten/potten met een min of meer cilindrische 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 tegenhangers heeft opgeleverd voor de bakplaten/vlakke schaaltjes met een opgetrokken randje.

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 touwindrukken, dat wil zeggen in Pre-Drouwen.
43 Kampffmeyer (1991, noot 491) vermeldde twaalf fragmenten waarvan de meeste door Knöll zijn afgebeeld (Knöll 1981, Abb. 1:107.18). 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 Fuchsberg-kraagfles uit Loit (Schwabedissen 1979a, Abb. 4:2). Kampffmeyer (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 trechterbeker. Bij dit voorbeeld is behalve aan het voortleven van een PreDrouwener element dat terug te voeren is op MK-invloed, ook te denken aan een directe MK-import.
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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 oostelijke 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 (Arkadenränder) 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 (Kampffmeyer 1991, Taf. 42: Fnr. 15404) aan Pre-Drouwen te verbinden, 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). Enkele 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 vinden 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)-aardewerk in Nielsen 1994, Abb. 1). Hetzelfde geldt voor flessen
van het type Klenzau/Hüde I (zie bijlage G; zie Kampffmeyer 1991, Taf. 48: Fnr. 19291/19463).
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Pre-Drouwener aardewerkkenmerken

P14 Hüde I

indrukken onder de rand
indrukken op de rand
touwversiering (korte indr., touwpoortjes, Fransen)
buikfranje in groeflijnen, diepsteken
oppervlakteruwing

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

soms randdiameter groter dan grootste buikomvang
ronde en vlakke bodems
biconische potten
trechterbekers
kraagflessen met grote kraag-/randdiameter

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

bakplaten met randindrukken
bakplaten met opgetrokken rand/vlakke schaaltjes

x
x

-

Wickelschnur
Arkadenränder
Trechterbekers met knobbels
Ösenkranzflasche
Ösenbecher(?)
Ösenflasche
Flasche type Klenzau/Hüde

-

x
x
x
x
x
x
x

Tabel 6.2 – Kenmerken van Pre-Drouwener aardewerk van
P14 en Hüde I.

DEEL II – HOOFDSTUK 6

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 Michelsberg-Affinitäten, auf ziemlich breiter Front die basis
für die Entstehung der nordwestlichen Trichterbecher-Kultur 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 compliceren. 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
Tabel 6.2 geeft een overzicht van de genoemde kenmerken
en typen die in Pre-Drouwen voorkomen.

Nu moet ik opnieuw terug naar Schwabedissen (1979b).
Tot zijn Dümmer-Gruppe rekende hij ook “viele der sonstigen Fundkomplexe mit Michelsberg-Affinität in NordDeutschland”. Kenmerkend hiervoor zijn onversierde, ronde 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 trechtervormige hals bezitten.
Via Hüde I en die ‘sonstige Fundkomplexe’, waaronder Boberg-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 Kultur verwandt, aber doch abgewandelt. Hinzu kommen ver-

In een vervolgartikel refereerde Schwabedissen (1979c,
172) aan wat hierboven al is aangehaald, waarna hij opmerkte “dass man den Eindruck gewinnt, als sei in Norddeutschland eine bislang nicht hinreichend erfasste Kulturgruppe
verbreitet gewesen, die in erheblichem Masse an der Neolithisierung 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 typologisch weinig informatieve potten, maar waarin in de geprononceerdere hals/schouderovergangen en trechterbekerachtige halzen inderdaad een MK-achtig element schuil
gaat, betreft het steeds MK-elementen die in SW-aardewerk 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 verdedigbaar (zie Schwabedissen 1979b, 213-215; zie ook idem 1958a, 23,
Abb. 15c-e, Abb. 16e-g; 1966, 453, Abb. 24c, f; 1979c, 171). Het betreft 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 IIIII) aanzienlijk ouder TRB-aardewerk (FN I) met onder meer ken-

6.3.5 Hüde I voorbij: vervolg op de ontwikkeling
naar TRB volgens Schwabedissen
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sorbeerde MK-elementen die herkenbaar is in het aardewerk van Boberg-15, in dat van Rosenhof (tevens in de anachronistisch aangeduide “Verzierungsmerkmale der Trichterbecher-Kultur” aldaar), en in de Rosenhof-component
van Siggeneben-Süd. Na de parallellen die Schwabedissen
(en vele anderen) al constateerden tussen genoemde vindplaatsen 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 Boberg, Rosenhof en Siggeneben-Süd. De aanzet tot deze
transformatie vond plaats nadat in SW al vlakke bodems
gangbaar waren en verschillende MK-invloeden waren verwerkt, maar voordat SW zich ontwikkeld had naar PreDrouwen, dat wil zeggen, nog voordat mogelijk sprake was
van bakplaten, en zeker voordat sprake was van kraagflessen en Fransenverzierung.49

6.4 Semantiek, af bakeningsproblemen en perceptie
Indien het aardewerk van Rosenhof als het ware in retrospect, met verantwoording achteraf door wat later ‘duidelijk’ 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 immers niets dat ‘meer TRB’ is dan het contemporaine laat
SW2. Hetzelfde geldt ook voor de nauwelijks jongere Oxiegroep, die soms min of meer op één lijn met de Rosenhofgroep 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 verlopen 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 vanuit SW naar Pre-Drouwen geleidelijk is, zonder goed aanwijsbaar 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. Hoewel TRB meer is dan een aardewerkstijl, is aardewerk wel

merken die aan MK ontleend zijn, zoals bakplaten met vingertopindrukken op de rand, en Vorratsgefässe met versierde Randleist
(Richter 2002). Richter (ibidem, 110) legde een verband met de vroege 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 aardewerk van Hüde I en dat van Boberg, of dat van Swifterbant, Hüde I
en Boberg: zie onder meer Schwabedissen 1957/58, 23; Van der
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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. Verschillen 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. Franjeversiering is terug te voeren op Bischheim, en bakplaten,
Ösenflaschen en Ösenkranzflaschen zijn tot MK te herleiden, 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; Huysecom 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 territoriaal-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 extended broad spectrum subsistence, compleet met veehouderij
en akkerbouw? Ook dan zou laat SW2 al ‘eigenlijk’ TRB
zijn.
Zo blijven de archeologische correlaten voor wat VroegTRB wordt genoemd, toch wat problematisch; een optelsom 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 aanduiden 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 ontwikkeling 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 opmerkingen over SW, Hazendonk en Vlaardingen.
– Voor Noordwest-Duitsland bestaat geen enkele noodzaak
voor de constructie van zoiets als de Dümmer B-Gruppe

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 Satrupcomponent aldaar behoord kunnen hebben.
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van Lichardus (1991). Die zou te plaatsen zijn in de tijd tussen 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 toegekend, hetzij aanzienlijk ouder of jonger is dan deze culturen.50
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– 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 TRBNoordgroep de andere gedoodverfde oudste TRB-groep
zou zijn (zie bijvoorbeeld Niesiołowska 1994, 333, Tab.
1).51 Alleen de TRB-Westgroep bezit een logische, ononderbroken autochtone ontwikkeling, met zijn geleidelijke
ontwikkeling vanuit SW. Dit pleit ervoor dat in het TRBWestgroep-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 gezien.
Ik denk dat het voor deze herkomstdiscussie uiterst relevant
is dat het heterogene aspect inherent is aan de SW-aardewerktraditie. 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 Donauländische invloeden werden geabsorbeerd, maar nau-

50 Lichardus (1991, 777-781, Abb. 1-3; zie ook Lichardus & LichardusItten 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 intensieve 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, 6770; Lichardus 1976, 174, Taf. 86; Bakker 1979a, 57, 121).
Het aardewerk van Betheln-Beusterburg, is het best als MK te beschouwen (Tackenberg 1951, 6-11; Taf 1-3; Lüning 1967, 161-162;
Maier 1970, 71, noot 244; Tackenberg 1978, 3-4; Leiber 1983, 203204). 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 ondanks de aanwezigheid van een scherf met vlakdekkende vingertopindrukken (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 gerekend (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 bakplaten en bakplaatvarianten met een lage opstaande rand komen voor.
Verder zijn kommen met rechte of gebogen wanden aanwezig. Versiering is zeldzaam en beperkt zich tot ronde, recht- of driehoekige, komma-vormige indrukken, of nagelindrukken onder de rand. Grote Vorratsgefässe 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 & Wiślański 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 Denemarken, 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
14 C-datering voor Sarnowo wel aannemelijk. Zij (ibidem, 90) beschouwde 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 development 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 without any doubt to the same early horizon”. Daar had zij gelijk in, en
het betekent dat net zoals Sarnowo ook dit Noordoost-Duitse materiaal wat jonger zal zijn dan dat van Rosenhof.

151

LEVEN MET DE VECHT

SCHOKLAND -P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

welijks kenmerken werden afgestoten, levert een verklaring
voor niet alleen aan Rössen en Bischheim herinnerende
verschijnselen in het aardewerk van de Volling- en Svaleklint-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 directe inspiratiebron voor de verschillende vroegste TRBNoordgroep-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. Nielsen 1986, 242)) slechts een symptoom van een veel ingrijpender 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 economisch 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, 231233). Grootschaliger omarming van dit ‘New Neolithic’
naar SW-model markeerde het begin van de acculturatie
naar de TRB-Noordgroep (Raemaekers 1999, 192, vergelijk bijvoorbeeld Madsen 1986, 236; Jennbert 1994, 160162; Nielsen 1994, 292). Met vee en “Getreide als Geschenk” (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 gebruik van aardewerk en dierresten als offergaven, een gebruik dat vervolgens in het noorden een veel grotere vlucht
zou nemen dan te onzent en culmineren zou in mensenoffers en causewayed enclosures (zie o.a. Becker 1948; Rech
1979; Nielsen 1986, 242; Madsen 1990, 33).

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 Brandenburg). Via contacten tussen het Ertebølle-gebied en het
aangrenzende Kujavië, rivieropwaarts, ontstond ook in de
mesolithische late Janisławice-cultuur al vroeg een voedingsbodem 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 voorheen, op het zuidoosten en zuiden. Een vroege uiting hiervan is de Pre-Drouwener fase, onderdeel van de Bauchfransenhorizont 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 afschaffen. 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 Hazendonk 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.).

– 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 stijlontwikkelingen 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

– De opvolger van Hazendonk 3 is de Vlaardingencultuur
(VL). Na het opruimen van de ongewenste HazendonkSW-tegenstelling mag aangenomen worden dat VL, net zoals 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 aangrenzende Ertebøllegroepen. Dit is in lijn met Madsens veronderstelling (1986, 237) dat de Ertebølle-binnenlandgroepen als eerste transformeerden tot neolithische gemeenschappen, eerder dan de Ertebøllegroepen aan de kust.
53 In het Poolse binnenland was voorheen van Ertebølle-bewoning geen
sprake (Bakker 1992, 96; Niesiołowska 1994, 333). De Sarnowogroep kent noch de voor Ertebølle typische kern- of afslagbijlen, noch
geslepen bijlen. In het vuursteen zijn wel veel lokale mesolithische elementen gesignaleerd, die op de Janisławice-cultuur terug te voeren
zijn (Niesiołowska 1994, 333, zie ook Grygiel 1986, 258). “Der Einfluss südlicher [neolithische] Kulturen, der an Keramik und Flintartefakten erkennbar ist, hat geringere Bedeutung” (Niesiołowska 1994,

333, zie ook 327). Overeenkomsten tussen Pools TRB- en Lengyelaardewerk (van de Brześć Kujawski-groep) zijn niet in de Sarnowofase te vinden, maar beperken zich tot de daaropvolgende Pikutkowofase (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 Culture, 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 aanvullende argumenten. Hij belichtte ook de relaties tussen VL en Hazendonk 3.
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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.

VL-aardewerk werd incidenteel gesignaleerd in het TRBgebied.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 aardewerkcomplex 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

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 vuursteenvoorziening (wat trouwens al een lange zuidelijke SWtraditie 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 toenadering tot het etnisch verwante Pre-Drouwen te zien.

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 paragraaf 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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TRECHTERBEKERAARDEWERK

7.2 Toewijzingscriteria
Dankzij de voor TRB kenmerkende versieringstechnieken
zoals diepsteken en diepsteeklijnen, en de voor TRB kenmerkende 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 kenmerkend zijn voor TRB. De relatief zeldzame, en op P14 nietherkende 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 onrechte voor een trechterbekerfragment is versleten, al acht
ik de kans daarop uiterst klein. Gaatjes of diepe ronde indrukken onder de rand komen incidenteel nog op Drouwener en Vroeg-Havelter TRB voor, maar zijn hier aan ouder
aardewerk (SW/Pre-Drouwen) toegeschreven. In geval van

Fase
pottype: potnummer
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

gewicht
(gram)

Al vroeg verdeelde Van Giffen (1927) het TRB-Westgroepaardewerk 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-Westgroepaardewerk mogelijk. Bakkers typologie werd aangescherpt door Brindley (1986b). Zij onderscheidde horizonten 1-7 en verbond er globale dateringen aan. Bakker aanvaardde 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 indeling gevolgd, die ik afkort tot TRB1-7. Voor globale faseaanduidingen 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).

aantal
scherven

7.1 Referentiekader

aantal poteenheden

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 14Cdateringen.
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60

452

4
1
3
1

4
1
3
1

26
29
11
3

1

1

3

1

1

12

1
1

1
1

2
15

4

5

7

1
1

18
3

143
17

2
1

40
1

206
2

1
1

3
1

65
?

1
1

2
1

17
2

73

147

1012

Tabel 7.1 – Indeling van het TRB-aardewerk.

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 bakplaten.
Als uitgangspunt voor de determinatie heb ik vooral Brindleys overzicht van pottypen en hun looptijd, en haar overzichtsplaten van de verschillende horizons en de bijbehorende toelichting gebruikt (Brindley 1986b).
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Fig. 7.1 – Verspreiding van TRB-aardewerk; de scherven van potten 1-21 (waarschijnlijk Pre-Drouwen).

Omvang van de vondstgroep
Op P14 zijn 147 scherven (1012 g) van 73 TRB-potten herkend, die deels zeker (potten 57-73) en deels mogelijk (potten 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 aardewerk, 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 herkend; 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.
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(Vermoedelijk) onversierd zijn slechts 9 potten (19-21, 3638, 55-56 en 71), vertegenwoordigd door 9 scherven. In
vergelijkbare Drouwener en Havelter aardewerkcomplexen
is naar schatting de helft tot tweederde van het totaal aantal 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 diepsteeklijnen. Soms zijn verticale diepsteeklijnen aan de bovenkant (op de halsaanzet) begrensd door een horizontale
groeflijn (potten 33-34). Zowel verticale groeflijnen als
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Fig. 7.2 – Verspreiding van TRB-aardewerk; de scherven van potten 22-56 (mogelijk Pre-Drouwen).

diepsteeklijnen zijn al op Pre-Drouwener trechterbekers
vastgesteld (zie paragraaf 5.4.2). Trechterbekers komen
verder voor in TRB1-5 (Brindley 1986b, fig. 1). Versierde trechterbekers echter zijn in TRB5 zeer schaars of
afwezig, althans op Nederlands grondgebied (mondelinge mededeling J.A. Bakker).
Pre-Drouwen t/m TRB7:
– De onversierde schouderscherf van pot 19, de onversierde 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 preciezer 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 datering 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 emmer, 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)).
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Fig. 7.3 – Verspreiding van TRB-aardewerk; de scherven van potten 57-76 (Drouwen/Havelte).

TRB1-4 (-5?):
– Het platte, vrij brede bandoor van pot 58, met vijf verticale rijen diepsteken, heeft toebehoord aan een kruik,
terrine of terrine-amfoor. Deze typen dateren uit TRB15 (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 verticale groeflijnen met horizontale insteken.
– De versierde kraagfles 60, met op de schouderzone minimaal 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.
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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 scherven van potten 61-62 zouden echter mogelijk van trechterbekers afkomstig kunnen zijn. In dat geval dateren zij
tussen TRB2 en TRB5.
TRB3:
– Emmer 65 behoort tot TRB3 vanwege de brede horizontale diepsteeklijn tussen het bovenste en het onderste versieringsmotief (Bakker 1979a, 66). Het bovenste
motief bestaat uit dubbele zigzaglijnen boven verticale
diepsteeklijnen. Deze zone is onderbroken door knobbeloren. Het bewaard gebleven knobbeloor is voorzien van
drie verticale rijen puntsteken. Het onderste versierings-
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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 bevinden 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 hartstempellijnen (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 lijnen (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 thuishoort. Vanwege de versiering met naast elkaar geplaatste 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 (vergelijk 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 aanzet 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).
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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 mededeling) 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 Bakker 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 indrukken (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 EGKtypen en maritieme klokbekers (vergelijk ook een klokbekertje van het Emmerveld, zie Lanting 2007/08, fig. 91e).
– De scherf van pot 76, van een onversierd gesteeld kommetje 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-Havelter 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 afgebroken steel” uit Hekelingen (Modderman 1953, 8, fig. 6:13).
Deze vindplaats is min of meer contemporain met LaatHavelte. 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 ‘bovenzijde’ vlak is (de ‘onderzijde’ is laminair afgebroken)
lijkt het bij fragment 77 om een randscherf van een bakplaat te gaan. De rand is enigszins verdikt. Direct tegen
de verdikking aan is op de vermoede bovenzijde een nagelindruk 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 gegevens 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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Fig. 7.5 – Technologische kenmerken van TRB-aardewerk (‘overige’ magering omvat zand- en geen magering).

Wanddikte en magering
De gemiddelde wanddikte ligt tussen 4 en 10 mm. De meeste potten hebben een wanddikte van 5 tot 8 mm.
Een magering die uitsluitend uit graniet bestaat, is kenmerkend voor het overgrote deel van het aardewerk. Zandma-
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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 magering zijn alleen geconstateerd bij dunwandiger potten met
een wanddikte van 4 tot 7 mm. Potten met een wanddikte
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onder 7 mm zijn over het algemeen met een geringe tot
gemiddelde hoeveelheid fijne magering verschraald. Dikwandiger potten zijn bijna altijd gemiddeld tot sterk verschraald, met iets grovere mageringsdeeltjes. Met de toename van de wanddikte nemen dus eveneens de hoeveelheid
magering en de grootte van de mageringsbrokjes toe.
In technologisch opzicht zijn er duidelijke verschillen tussen 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 magering 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-aardewerk 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 binnenkant.
De lage cilindrische voetjes van kom 68 zijn als applique
aangebracht. Ook de lijst op halskom 72 is aangezet. Hetzelfde 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 bevestiging door de wand heen.3
Wandafwerkingstechnieken
Het wandoppervlak is gepolijst geweest, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Bij de kraagflessen is vanwege
de nauwe opening alleen de buitenkant gepolijst.

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
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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 zouden kunnen stammen uit de Drouwener of Havelter periode als uit Pre-Drouwen. Uit paragraaf 7.5 blijkt dat deze
verzameling van 56 potten als geheel in technologisch opzicht 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 aanwijzing, maar zekerheid kan deze methode niet verschaffen.
De geconstateerde verschillen in magering kunnen immers
in plaats van chronologisch, ook functioneel verklaard worden.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 Drouwener of Havelter potten.
Op grond van de vergelijking tussen het zekere Pre-Drouwener aardewerk enerzijds en het zekere Drouwener en Havelter aardewerk anderzijds zijn potten 1-21 geloofwaardige
Pre-Drouwener kandidaten.
– Op P14 is bij zekere Drouwener en Havelter potten alleen 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 betreft 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 mogelijke Pre-Drouwener potten met een wanddikte onder
7 mm maar wel met veel magering, inderdaad uit PreDrouwen dateren. Twee hiervan, de zwaar gemagerde
trechterbeker 12 en de zwaar gemagerde kraagfles 20,
zijn op grond van hun mageringsgrootte (zie het voorgaande 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 halsdiameter, en voor kraagfles 21 zowel de grote hals- als
de grote kraagdiameter.

kookpot gebruikt. Vier van de vijf TRB-potten met verkoolde voedselresten 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 verhitting 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 trechterbekers 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 trechterbekers. Dergelijke magering komt wel voor in Pre-Drouwen, maar niet bij het zekere Drouwener of Havelter
aardewerk van P14.5

drinkgerei. Terrines, kruiken en emmers kunnen als vloeistofcontainer 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

Het TRB-aardewerk in zijn algemeenheid is opmerkelijk
vanwege de grote variatie aan typen (in sterk uiteenlopende aantallen). Over functies is eigenlijk maar weinig concreets te zeggen, behalve dat TRB-aardewerk niet alleen in
nederzettingen maar tevens in rituele en funeraire contexten 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 kookpot (zie fig. 7.5). Vier van de vijf potten die scherven met
roetaanslag/verkoolde voedselresten bezitten, zijn trechterbekers. Van de vijfde is het type onbekend. Het betreft hier
in de meeste gevallen middelgrote potten (met een diameter 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 verschillende komtypen fungeerden vermoedelijk vooral als eet- en

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 toeschrijving aan hetzij Pre-Drouwen, hetzij een latere TRBfase niet mogelijk. Zeker 17 potten (57-73) behoren tot de
Drouwener en Havelter fasen. Ik laat hierbij drie twijfelachtige Havelter potten (74-76) en een mogelijke bakplaat (77)
buiten beschouwing.
Dat de zandrug in de Pre-Drouwener fase in gebruikt geweest 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 bewijzen. 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 veronderstelde 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 schrijven. Ik heb deze als een late Pre-Drouwener scherf geïnterpreteerd.
De tweede datering, van een scherf met diepe ronde indrukken onder de rand (fig. 5.1:294), wijst op TRB7 (UtC1910: 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 granietmagering 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 vlakgrafveld 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).

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 technologische kenmerken geen redelijke ingang voor een nadere datering.

7.7 Functie
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ENKELGRAFAARDEWERK

In navolging van Lanting (1978, noot 18; 1982, noot 5) wordt de term Enkelgrafcultuur (EGK) tegenwoordig 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 onderverdeeld 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 buikomvang 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 klokbekertype geldt.

8.1 Fijne EGK-waar
Als gevolg van het uitgebreide grafheuvelonderzoek in het
verleden heeft de fijne EGK-waar traditioneel veel aandacht 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 basis 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 billijken 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 (ongepubliceerde) 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, nauwkeurig 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 schervenverzamelingen gaat met een geringe tijdsdiepte, zoals het geval is
bij de EGK-nederzettingen uit West-Friesland. Dit voordeel 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 schervenverzameling 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 onderscheid tussen fijne en grove waar (al zijn de grenzen hiertussen arbitrair en vloeiend) omdat daarin nu eenmaal een
archeologische traditie bestaat en de discussie in de literatuur 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 eenvoudig tot typen herleidbaar. Daar komt bij dat de oude bekertypen 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 onderzijde begrensd door verticale indrukken, of zones
touwindrukken afgewisseld met zones indrukken in
visgraatmotief;
1b: aaneengesloten groeflijnen, eventueel aan de onderzijde begrensd door verticale indrukken, of zones
groeflijnen afgewisseld met zones indrukken in visgraatmotief;
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-visgraatzones);

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:
1e:

met hele visgraatzones zonder scheidende groeflijnen;
rechtopstaande of schuine indrukken, geen alternering, eventueel afgewisseld met groeflijnen;
1f: onversierd, soms met richel onder de rand (en incidenteel toch met spaarzame versiering in de vorm van
een rij met naar links, en een rij met naar rechts overhellende 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 visgraatmotief), 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 beschouwen als overlappende zigzaggen of in elkaar geschoven halve visgraten, valt ook onder de zz-varianten;
2IIa: met kamspatelindrukken (ook kamstempel-, kerfspatel- of tandspatelindrukken genoemd) in halve of hele
visgraatzones tussen al dan niet alternerend getwijnde touwlijnen;
2IIb: uitsluitend touwlijnen (all over corded beaker; AOC),
soms alternerend getwijnd en/of afgewisseld met
smalle onversierde zones;
2IIc: met uitsluitend indrukken (incidenteel kamspatelindrukken) in visgraatmotief, zonder horizontale lijnen;
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 indrukken.

kele aanvullingen Lanting & Van der Waals 1976, 3-5). Dit
geldt eveneens voor enkele typen-overstijgende kenmerken. 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 binnenzijde ervan kenmerkend voor late EGK-bekers.

Niet alle EGK-bekers laten zich eenvoudig in deze typologie onderbrengen. Tevens zijn tussenvormen van de bovengenoemde typen bekend.

Regionale groepen
Van Ginkel & Hogestijn (1997, 52) gingen in een nog nauwelijks onderbouwd model voor ons land uit van vier regionale groepen in de EGK. Deze zijn afgebakend op grond
van verschillen in grafritueel, het relatieve voorkomen van
bepaalde pijlpunttypen, strijdhamers, kubusstenen, geïmporteerd (Frans) vuursteen en dolken. Ook zijn er binnen
de vier groepen sterk uiteenlopende verhoudingen tussen
versierd en onversierd aardewerk. Bij ‘touwbekers’ (waarmee type 1a bedoeld is; mondelinge mededeling J.W.H
Hogestijn) bestaan grote regionale verschillen in de verhouding 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.

Naast groeflijnen en touwindrukken komen gladde spatelindrukken als versieringstechniek veelvuldig voor. Zij zijn
soms lastig te onderscheiden van korte groeflijnen of nagelindrukken, 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-

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 kamstempelindrukken 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.
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De AOO-typen vormen de chronologische en typologische
schakel naar de maritieme klokbekers.3
Een typochronologische complicatie is de zeer lange looptijd 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 bekende EGK-aardewerktypen en op associaties met hamerbijlen, 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 indeling algemeen omarmd. Wel zijn volgens Lanting & Van
der Plicht (1999/2001, 35) alle fasen 50 kalenderjaren jonger 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 mededeling) discutabel.
Ik maak verder geen onderscheid tussen enerzijds EGK en
anderzijds een aparte AOO-groep die binnen de late EGKsamenleving en binnen dezelfde nederzettingen een bijzonder sociaal segment zou vormen (Lanting & Van der Plicht
1999/2000, 35-36; Lanting 2007/08, 16, zie ook 13 e.v.).

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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EGK- van KB-aardewerk onderscheiden is niet altijd eenvoudig. 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 toewijzing dikwijls is. Versieringstechnieken in combinatie met
versieringsmotief en de positie van de decoratie zijn de belangrijkste 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 paragraaf 9.1.3.1). Zoals hierboven al is aangestipt, is dit chronologisch 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 waarschijnlijk deels contemporain (zie bijvoorbeeld Lanting &
Van der Plicht 1999/2000, 35; Drenth & Hogestijn z.j., 5877; Lanting 2007/08, 37-38).
– Gladde spatelindrukken vormen een veel groter probleem. 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

1a
1b of 2IIf
1d
1a, 1b, 1d of 2IIc
zz of 1d
zz
zz of 1b
1e of 1a of 1b
1e of 2IIe
1a of 2IIb
2IIb
2IId
2IIe
totaal

bekernr.

gewicht
(gram)

type

aantal
scherven

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 nauwelijks denkbaar. Verwarring tussen versierde EGK- en TRBscherven speelt evenmin een rol van betekenis, dankzij de
voor TRB kenmerkende versieringstechnieken en versieringsmotieven.
EGK-bekers goed zijn ook goed te onderscheiden van
Pre-Drouwener aardewerk, zolang in geval van touwversiering 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 laatneolithisch aardewerk.
EGK-scherven met ongepaarde horizontale touwindrukken 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.

aantal poteenheden

8.1.2 Toewijzingscriteria

1-2
3-4
5
6-11
12
13-16
17
18
19
20-46
47-58
59-60
61-63

2
2
1
6
1
4
1
1
1
27
12
2
3

16
3
42
12
1
4
1
1
1
63
127
2
26

70
28
374
28
2
5
1
11
3
79
161
4
214

63

299

980

Tabel 8.1 – Typologische indeling van de fijne EGK-waar.

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 direct 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 spatelindrukken 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 complicatie. Omdat het om scherven gaat, is een nadere toewijzing 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 WKDscherven, en als niet-determineerbaar geclassificeerd (zie
paragraaf 11.3).

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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aantal
scherven
per vak

0

m

25

3-42
2
1

Fig. 8.1 – Verspreiding van fijne EGK-waar; de scherven van bekers 1-19 (SVB-typen).

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 respectievelijk 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 opgemerkt.
Het gaat alleen om versierde scherven, met uitzondering
van de fragmenten van de benedenhelft van de samengedrukte, maar wel complete SVB-beker 5. Deze beker, een
grafgift, is compleet. De afwijkende beker 61 is vrij compleet, en ook de AOC-beker 58 is met veel scherven vertegenwoordigd (maar niet te reconstrueren). De meeste
potindividuen zijn echter slechts met één of maar enkele
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scherven vertegenwoordigd.
Het afgeleide aantal EGK-bekers is zeker (veel) te laag
vanwege de onmogelijkheid om onversierde EGK-scherven 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 versierde bekerscherven niet betrouwbaar nader toe te wijzen
aan hetzij EGK, hetzij KB. Daarentegen is wel elke AOOscherf 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 afgerond-spits (beker 10) of afgevlakt (beker 46 met randversiering). Het betreft bijna uitsluitend bekers met een
vloeiend S-profiel. Zij kunnen slank zijn met een hoge hals
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Fig. 8.2 – Verspreiding van fijne EGK-waar; de scherven van bekers 20-46 (type 1a of 2IIb).

(bekers 1 en 3), of vrij gedrongen, met een relatief korte
hals (beker 5). In een enkel geval is een korte, geprononceerde schouder (beker 1) aanwezig. De zekere EGK-bodems zijn meestal niet voorzien van een standvoet. Alleen
bij beker 50 is sprake van een bescheiden standvoet. De bodems zijn meestal vlak. Uitzonderlijk is de steilwandige beker 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 randdiameters en de grootste buikdiameters liggen tussen 10 en
14 cm.

1a:
– Beker 1 is een veel voorkomende 1a-variant met horizontale, nogal dikke Z-getwijnde touwindrukken op regelmatige 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 Sgetwijnd touwtje. Bekers 1-2 zijn zogenaamde ‘kortversierde 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).

Versiering
In de onderstaande beschrijvingen is de volgorde van bespreken dezelfde als in tabel 8.1. Ik laat verder expliciete
opmerkingen over een mogelijke toewijzing aan een AOOtype achterwege; dit blijkt wel uit de vermelde opties. De
voorkomende versieringstechnieken zijn touwindrukken,
gladde spatelindrukken, groeflijnen en touwindrukken.

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 scherven van dit type zijn behandeld in paragraaf 9.1.4.
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Fig. 8.3 – Verspreiding van fijne EGK-waar; de scherven van bekers 47-63 (AOO-typen).

1d:
– De complete, gedrongen beker 5 (ca. 13 cm hoog, randen buikdiameter ca. 11,5 cm, bodemdiameter 6 cm), afkomstig uit graf 10, is met zijn visgraatmotief (vijf alternerende rijen schuine (nagel?) indrukken) een klassieke
1d-beker. Omdat geen sprake is van een standvoet, zal
het een late beker betreffen.

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). Wellicht betreft het hier echter een slap visgraatmotief (type
1d).

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 (visgraatmotief), afkomstig van 1d-bekers. Het visgraatmotief (zonder scheidingslijn tussen de halve-visgraatzones) komt
echter op veel EGK-typen voor.

zz:
– Bij de scherf van beker 13 is te denken aan verticale zigzaggen, 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 gescheiden door verticale groeflijnen.

zz of 1d:
– Beker 12 lijkt verticale zigzaglijnen te bezitten. Dan is
ook wel te denken aan een zigzagvariant (‘brugmotief’)

zz of 1b:
– Mij lijkt de afgebeelde stand van de scherf van beker
17 het aannemelijkst, zodat ik denk aan groeflijnen van

170

ENKELGRAFAARDEWERK

meervoudige zigzaggen boven een horizontale groeflijn
(zz). Als de scherf echter een kwartslag gedraaid zou
moeten worden, is een aanzet van een halve-visgraatzone boven groeflijnen (1b) waarschijnlijker.
1e of 1a of 1b:
– Een scherf van beker 18 omvat de zone vanaf de grootste buikomvang en lager. De verticale nagel- of spatelindrukken 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 horizontale 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 bevinden 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 touwversiering eventueel gezoneerd geweest zijn. Dat was zeker 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-beker, dan moet het vanwege de randversiering een late
1a-representant zijn.
– Dikwandige touwversierde scherven van 7-8 mm (bekers 23, 33 en 36) zullen eerder tot type 1a behoord hebben 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 bekers 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 literatuur blijkt, zowel op 1a- als op 2IIb-bekers regelmatig voor.
2IIb:
– De scherven van bekers 47-58 zijn vanwege hun touwversiering nabij de bodem, op de rand of aan de binnenkant 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 gezoneerd en aangebracht in zones met twee of soms drie
horizontale touwindrukken.
– Beker 57 is interessant wegens de korte, schuin geplaatste touwindrukjes op de rand, begrensd door een enkele
touwlijn en gecombineerd met een zone van twee touw-
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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 versierd met behulp van een Z-getwijnd touwtje. Beker 49
valt op door de afwisseling van S- en Z-getwijnde touwlijnen. Beker 47 doet aan als een gezoneerde touwbeker
met paartjes touwlijnen die elk bestaan uit dicht op elkaar geplaatste Z- en S-getwijnde touwindrukken. Dit
effect is echter verkregen door het indrukken van een
gehaakt touwtje.6 De onderlinge afstanden tussen de gehaakte touwindrukken zijn regelmatig. In feite betreft
het hier dus een ongezoneerde touwbeker.
2IId:
– De scherf van beker 59 bezit nagelindrukken in halvevisgraatzones tussen dubbele touwindrukken, kenmerkend voor type 2IId.
– De scherf van beker 60 toont nagelindrukken in twee
halve-visgraatzones, gescheiden door dubbele touwlijnen. Waarschijnlijk betreft het hetzelfde decoratieschema als op AOO-beker 59, maar het is niet helemaal uit te
sluiten dat beker 60 gedecoreerd was met hele visgraatzones in plaats van halve. Een eventuele toewijzing aan
een 1a-variant in plaats van 2IId lijkt mij onwaarschijnlijk, omdat op die 1a-varianten gewoonlijk bundels touwindrukken aanwezig zijn die uit meer dan twee touwlijnen bestaan (met ertussen complete visgraatzones).
2IIe:
– De steilwandige beker 61 is ca. 11,5 cm hoog, de randdiameter 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 elkaar. 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 aannemelijk, 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 gerechtvaardigd vanwege de gerafeld-langwerpige indrukken 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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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 waarschijnlijkst, maar het zou misschien ook om jonger bekeraardewerk (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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bekernr.

1c, 2IIf
1b, 1e, 2IIf
1a, 1b, 1d, 2IIc
1a, 1b, 1d, 1e, 2IIe
1e, 2IIe
1a-1f
1f

64-65
66-67
68-73
74-89
90-100
101-102
103

2
2
6
16
11
2
1

3
3
6
20
16
2
1

2
3
12
18
36
11
6

40

51

88

totaal

gewicht
(gram)

type

aantal
scherven

nog alleen van een AOO-beker bekend.7 Toewijzing op
grond van een enkel voorbeeld is, toegegeven, discutabel.
– 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.

aantal poteenheden

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).
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Fig. 8.6 – Mogelijke fijne EGK-waar; bekers 64-103. Schaal 1:2.

Vorm en potgrootte
De twee randen uit deze categorie zijn afgerond. Beker
103 heeft een richel in de hals. Enkele scherven vertonen 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.

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.

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

8.2 Grove EGK-waar
Tot de grove EGK-waar worden potten gerekend die zijn
aangeduid als (EGK-) amforen, golfbandpotten, golfbandbekers, vingertoppotten, proto-potbekers en bekerpotten.
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Ook het Bentheimer type wordt tegenwoordig met LaatEGK (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 bestaat tussen beide klassen een flinke overlap, ook in vorm
en versiering. Zo is een vrij kleine standvoetbeker uit Brummelhoop (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 Staverden 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 vertegenwoordigd met zowel heel kleine en dikwijls relatief
dunwandige, als grote en dan vaak dikwandige exemplaren. Zo kunnen golfbandpotten incidenteel kleiner en dunwandiger zijn dan sommige bekers. Zulke mini-golfbandpotten 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 bestaat nog nauwelijks zicht op complete aardewerkinventarissen uit EGK-nederzettingen.8

8.2.1 Referentiekader
Om het noodzakelijke referentiekader voor de determinatie van het aardewerk van P14 te verkrijgen, moest de verspreide 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 knobbeloren 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 uitstaande 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-

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-nederzettingscomplexen, te weten Zandwerven (Van Regteren Altena & Bakker
1961), Bornwird (Fokkens 1982), Aartswoud (Van Iterson Scholten
& De Vries-Metz 1981; Luijten 1988), Ede-Ginkelse Heide-
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rizontaal versieringsmotief. Soms is het wandoppervlak
geruwd.
Van der Waals (1964a) gaf als eerste in ons land een overzicht van de toen bekende EGK-amforen. Die waren vermoedelijk met EGK-graven geassocieerd. Sindsdien worden met een zekere regelmaat amforen herkend, vooral
dankzij de zorgvuldige bewerkingen van hunebedinventarissen (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 vingertopindrukken 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 vingertopindrukken 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, AddinkSamplonius & 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 WalleVan der Woude (Floore 1991, 9-11). Deze typologie verschaft 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 golfbandpotten, zijn in navolging van Floore (1991, 45-55) aangeduid als vingertoppotten. De versiering op vingertoppotten
bestaat meestal uit enkele dicht op elkaar geplaatste horizontale rijen vingertopindrukken of diep uitgeknepen gepaarde nagelindrukken, in een zone onder de rand. Nagelof vingertopindrukken op de rand zijn niet ongebruikelijk.

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.
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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 verschijning. 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 SVBen AOO-bekerpotten, hebben een grootste buikdiameter
vanaf ca. 18 cm (mijn arbitraire grenswaarde).10
De versieringstechnieken zijn vingertop- en nagelindrukken, en grove spatelindrukken (vaak zijdelings ingestoken, 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 onvermeld (wat niet verbaast gezien het schamele bestand aan
publicaties over EGK-nederzettingsaardewerk). Van Iterson Scholten & De Vries-Metz (1981, 118) maakten echter
voor Aartswoud melding van “herring bone pots […] larger versions of the smaller thin-walled 1d beakers”. Remouchamps (1928, 69, fig. 39:5) had een vergelijkbare grote
EGK-bekerpot met visgraatversiering op de bovenste pothelft 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-bekerpotten op de binnenkant van de rand versierd kunnen
zijn; de chronologische connotaties die voor de bekende fijne waartypen gelden (Drenth & Lanting 1991), zullen ook
van toepassing zijn op de SVB- en AOO-bekerpotten.
De literatuur geeft wel enkele voorbeelden voor uitvergrote 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

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-bekerpot) 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 indrukken bestaat. De hiermee samen gevonden (en waarschijnlijk gelijk-
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& Van der Waals 1976, 71; Lanting 2007/08, fig. 24:1). De
AOO-bekerpot van Doorwerth heeft versiering op de binnenkant van de rand. Deze herhaalt het basismotief op de
buitenwand, zoals ook op de contemporaine fijne waar dikwijls 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 AaldenGelpenberg en andere bekerpotten (met of zonder richel
onder de rand) die eerder onder de noemer ‘Riesenbecher
von Bentheimer Typ’ aan de Vroege Bronstijd waren toegeschreven, 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 paragraaf 10.1).
Lanting rekende niet alle potten die eerder als ‘Riesenbecher von Bentheimer Typ’ waren aangeduid, tot de vroege bekerpotten. Alleen voor de exemplaren die hij als vroeg
bestempelde, wilde hij die oude term ‘Bentheim’ handhaven. Dat is op zich niet onredelijk, gelet op de vroege datering van de potten van Bauershausen, waarop de typenaam 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 voorgesteld om de term ‘Riesenbecher von Bentheimer Typ’
af te schaffen, omdat het een verwarrende, eenheid suggererende aanduiding was voor een allegaartje van bekerpotten 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’ alleen nog maar noodgedwongen gebruikt wanneer ik literatuur aanhaal. Ik heb hierboven al de term AOO-bekerpot
geïntroduceerd als alternatief voor de vroege ‘Bentheimer’
bekerpotten. Voor ‘Bentheimer’ bekerpottypen uit de Vroe-

tijdige) andere bekerpot is geheel versierd met gepaarde nagelindrukken, 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: “Prototypen 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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Op een vindplaats met uitsluitend EGK-vondsten moet het
al lastig en vaak onmogelijk zijn om (kleine) scherven van
amforen, golfbandpotten, vingertoppotten en EGK-bekerpotten 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 vingertopindrukken met een gladde richel is behalve in EGK tevens van WKD bekend. Scherven met spatelindrukken zijn
eveneens in KB te verwachten. Geruwde scherven (met
Besenstrich of besmeten) kunnen aan SW-potten toebehoren. De kans op onterechte toewijzingen is dus groot.
Typologische, technologische en stratigrafische overwegingen 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 WKD2aardewerk 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 uitzonderlijk te zijn.14 Ik verwacht echter dat op vroege potbekers (de hypothetische zonepotbekers, de veronderstelde
grove-waartegenhangers van maritieme en epi-maritieme
typen) visgraatzones gebruikelijker zijn geweest (zie paragraaf 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 visgraten 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 (besmeten of met Besenstrich) zijn geen typische potbekerkenmerken, al komen ver uit elkaar geplaatste nagelindrukken
en onregelmatige patronen wel voor op zeer late potbekerachtigen (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 magering. Maar besmeten scherven, of zandgemagerde scherven
met Besenstrich, zijn zeer waarschijnlijk aan EGK te verbinden, 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-
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potnr.

golfbandpot
idem, rechte richels
vingertoppot
SVB-bekerpot
EGK-bekerpot
AAO-bekerpot
pottype onbekend

1-3
4-7
8
9-10
11
12-14
15-17

totaal

gewicht
(gram)

8.2.2 Toewijzingscriteria

type

aantal
scherven

ge Bronstijd gebruik ik de weinig fraaie aanduiding ‘uniform-versierde WKD-bekerpotten’ (zie paragrafen 9.2.1.2
en 10.1).

aantal poteenheden
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3
4
1
2
1
3
3

6
16
1
10
14
24
3

75
182
59
124
64
250
21

17

74

775

Tabel 8.3 – Indeling van grove EGK-waar.

ven), met al dan niet dicht op elkaar staande, regelmatige
spatel-, nagel- of vingertopindrukken, is het onderscheid
tussen SW-aardewerk, grove EGK-waar, potbekers, potbekerderivaten en uniform-versierde WKD-bekerpotten niet
te maken. Deze scherven zijn in paragraaf 9.2.4 apart besproken.
– Onversierde scherven van grove EGK-waar en onversierde scherven uit andere perioden zijn niet uit elkaar te
houden. Voor zover zij niet ten onrechte aan SW zijn toegeschreven (indien zij zwaar gemagerd zijn, wat bij zeker
EGK-aardewerk slechts zelden voorkomt), zijn zij als nietdetermineerbaar beschouwd (zie paragraaf 11.3).
Omvang van de vondstgroep
P14 heeft 74 scherven (775 g) opgeleverd die aan 17 EGKpotten zijn toe te schrijven. Tabel 8.3 toont de verdeling
naar type. Figuur 8.7 geeft de verspreiding van de scherven 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 wijzen op potten met een S-profiel. Golfbanden (die hieronder 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 bodems 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-

14 Voorbeelden zijn potbekers van Uddel en Elspeet-de Venenberg (Lehmann 1965, cat. no. 9, 18).
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aantal
scherven
per vak

0

m

25

3-14
2
1

Fig. 8.7 – Verspreiding van grove EGK-waar; de scherven van potten 1-17.

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 vingertopindrukken. 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 nagelof vingertopindrukken blijkt. Mogelijk maken deze onderdeel uit van een tweede golfband, of anders van een
zone met verticaal geplaatste indrukken.

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 uitgeknepen, 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 decoratie van pot 9 een betrouwbaar beeld. Het is een 1d-bekerpot, met minimaal zes alternerende rijen schuin geplaatste vingertopindrukken (visgraatmotief) boven de
grootste buikomvang.
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– Op pot 10, een 1d- of een 2IIc-bekerpot, bestaan de afzonderlijke ‘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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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-profiel. Waarschijnlijk zijn zij afkomstig van AOO-bekerpotten. Zij vormen goede parallellen voor de eerder genoemde bekerpotten van Doorwerth en Weissenthurm.
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18

21

24

20

19

22

23

26

25

27

29

28

Niet aan een type toewijsbaar:
– Het oppervlak van de scherven van potten 15-17 is besmeten. 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 enkele scherven afkomstig van (zone-) potbekers, potbekerderivaten of uniform-versierde WKD-bekerpotten. Figuur
8.10 toont de verspreiding van de scherven uit deze vondstgroep.
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 losse horizontale nagelindrukken, afgewisseld met een rij
schuin geplaatste of verticale nagelindrukken. Dit versieringsmotief lijkt op dat van EGK-bekerpotten 13-14,
zodat hier weer aan een 2IIe-variant gedacht kan worden.
– Ook de kleine randscherf van bekerpot 20 heeft een decoratieschema dat nauw verwant is aan dat van EGKbekerpotten 13-14. De verticale nagelindrukken staan
echter dicht op elkaar en de horizontale nagelindrukken 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, schuine, 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 enkele schuine nagelindrukken, (waarschijnlijk) in een ho-

30
33

31

32

33

34

Fig. 8.9 – Mogelijke grove EGK-waar; potten 18-34.
Schaal 1:3.

rizontale rij. Te denken valt aan 1d-, 1e-, 2IIc- of 2IIebekerpotten.
– De scherven van potten 31-32, met ten minste twee rijen
niet-alternerende schuine nagelindrukken, hebben misschien aan een 1e- of een 2IIe-bekerpot toebehoord.
– De versiering op de scherven van pot 33 bestaat uit horizontale rijen indrukken die met een gebogen spatel gemaakt zijn. Eén van de scherven van pot 33 bezit een vrij
groot onversierd gedeelte, wat lijkt te wijzen op een 1ebekerpot.
– De bodem van pot 34, met een deel van de onversierde
benedenhelft, is vanwege de magering (zand en chamotte) waarschijnlijk geen onderdeel van een SW-pot.
Een SVB-bekerpot is de meest waarschijnlijke optie.
Eventueel is een potbekerderivaat of een uniform-versierde 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 technologische aspecten van de fijne waar, is hierin een driedeling ge-
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Fig. 8.10 – Verspreiding van mogelijke grove EGK-waar; de scherven van potten 18-34.

maakt. EGK-bekers 1-19 vertegenwoordigen waarschijnlijk
grotendeels de typologisch oudste component. De niet nader toewijsbare fragmenten van touwversierde bekers 2046, 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 oudere 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
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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 categorie niet-nader toewijsbare touwversierde bekers ook scherven 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 zichtbare 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.
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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; uitsluitend 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 dikker 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 globaal dezelfde mageringssoorten als de bekers. Zand en graniet 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 geconstateerd. De bij bekers al uitzonderlijke kwartsverschraling
en de combinatie zand-graniet zijn niet opgemerkt. De magering is gemiddeld wat sterker en wat grover (grotere partikels) dan bij de fijne waar, hetgeen terug te voeren is op
de gemiddeld grotere wanddikte. Het aandeel van zandmagering en ‘geen magering’ neemt met het toenemen van de
scherfdikte af, het aandeel van de overige mageringssoorten neemt toe, zoals ook bij de fijne waar.
Constructietechnieken
Al het EGK-aardewerk is opgebouwd uit kleirollen met Nof 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 SWen 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 zichtbaar. Deze steilwandige beker is inderdaad zonder voegomkering gemaakt.
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Wandafwerkingstechnieken
Oppervlakteruwing is bij de grove waar onder de versiering 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 kenmerkende 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 bijvoorbeeld zijn alle herkende EGK-scherven zandgemagerd en alle herkende TRB-6 en -7 scherven granietgemagerd (Fokkens 1982, 107). P14 illustreert echter dat
dergelijke uitsluitende criteria die gemakkelijke determinatiemogelijkheden 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-aardewerk. Zand- en granietmagering daarentegen zijn voor
KB op P14 duidelijk belangrijker dan chamotte. Ook andere 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 zullen hebben. Dit wordt nog veel duidelijker als voor P14 in
plaats van alleen naar de EGK, gekeken wordt naar de gehele periode Neolithicum-Bronstijd.

8.4 Wikkels en touw als hulpmiddelen bij de
constructie van EGK-bekers?

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

Van der Leeuw (1976) wijdde een artikel aan de technologie 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 constructie. 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 tegenspraak 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 kleibal 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 EdeGinkelse 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, terwijl alleen steengruis of zand eveneens voorkomt. Plantaardige magering 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 aanwijzingen voor het gebruik van een wikkel (‘wrap’; een lap boomschors 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,
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“solely as a limit to the circumference” (Van der Leeuw
1976, 88). Een van onder naar boven golvend wandoppervlak 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 gebruik van een wikkel terug te voeren zouden zijn, kunnen
ook anders verklaard worden.
De ondiepe geulen op sommige SVB-bekers (zie P14’s beker 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 versiering 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 onvermijdelijk de enige mogelijkheid. Misschien was de gebruikte
klei vrij stijf, waardoor de bollingen van de individuele klei-
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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 geulen op bijvoorbeeld een 1d-beker uit Swalmen (ibidem, pl.
11). De ‘fingermarks’ in de geulen van bijvoorbeeld een 1dbeker 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 bewerkingssporen lastiger weg te werken. Dit lijkt mij zeker
zo geloofwaardig als de verklaring die Van der Leeuw (ibidem, 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 aanvoerde (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 hebben, is dan onvermijdelijk, maar blijft wat onbevredigend.

(vrij kleine) mannenhand kan ik nog redelijk manoeuvreren 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-bekers), maar niet groot.

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 touwindrukken 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 diameter 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

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 concentreren 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 constructiehulpmiddel 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-potten zouden de touwindrukken op de onderste pothelft aldus functioneel te duiden zijn. Maar op het waarschijnlijke
prototype, de 1a-beker, is de onderste pothelft onversierd.
– Touwindrukken op de binnenrand komen bij 2IIb-bekers vaak voor, maar zeker niet altijd. Men zou daaruit af
kunnen leiden dat althans touwindrukken op de binnenrand ‘zuiver’ decoratief zijn. De binnenkant behoeft immers 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 begrenzing incidenteel ook gemaakt met behulp van een tandspatel. De touwindrukken zijn hier op te vatten als decoratie

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 waarschijnlijk gemaakt dat potten door vrouwen gemaakt zijn, vanwege het
voorkomen van fijne, kleine nagelindrukken.

Touwsteunen
Van der Leeuw (1976, 88, 118) verzette zich tegen de gedachte 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 volgende 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 touwindrukken, functioneel zinloos op genoemde wijde typen,
is dus een indirect argument voor de functionele verklaring. 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 effectief 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 vereist 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 vervaardigen.
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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 groeflijnen onder de touwlijnen van een 1a-beker uit Speulde (Van
der Leeuw 1976, pl. 36) suggereert eveneens dat groeflijnen 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 constructierelict 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 ondiep in de potwand gedrukt, is te ongeloofwaardig om te
overwegen. De 2IIb-pot van Mallem bezit juist zulke “shallow 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 touwindrukken aangebracht zijn nadat de pot al wat gedroogd was. Dat
zou dus na de constructie zijn, wat impliceert dat de touwversiering 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 constructietechniek niet te zijn (zie ook Van Ginkel & Verhart
2009, 79).
Dat de touwindrukken een constructierelict zijn, is uiterst
onwaarschijnlijk bij touwbekers met golvende touwindrukken en met ondiepe touwindrukken (bij gebruik van een
plastische klei). Daar zal het toch eerder zuiver om versiering gaan. Ook de toepassing van wikkels blijft in hoge
mate hypothetisch. Daarbij wil ik wel opmerken dat ik tegenover 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-

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-bekers (type 2IIb) bedoelden, omdat deze aanduiding (die te verwarrend
is en vermeden dient te worden) hiervoor ook wel gebruikt wordt. Het
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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 kookpot niet in de weg, want ook deze scherf bezit aangekoolde
voedselresten. De grove waar zal voorts als voorraadpot gediend hebben.18
De 1d-beker 5 heeft als bijgave in graf 10 een rol in het grafritueel vervuld.

8.6 P14 en de EGK-groepen
In de inleiding van dit hoofdstuk is gemeld dat de Noordoostpolder 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 (mondelinge mededeling J.W.H. Hogestijn).19 Scherven van type 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 touwindrukken 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 ongepaarde 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 verdedigbaar toegeschreven worden aan de Noordoost-Nederlandgroep als aan de Midden-Nederlandgroep of aan de IJsselVechtdeltagroep.
Volgens Van Ginkel & Hogestijn bedraagt het globale
percentage onversierde potten binnen zowel de MiddenNederlandgroep 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 tweederde van de niet-determineerbare scherven aan onversierd

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-determineerbare 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 hebben 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 toewijzing van het EGK-aardewerk de fasering EGK1-4 van
Drenth & Lanting (1991, 42-43) gebruikt. Daarnaast is rekening gehouden met de typochronologische bevindingen
van Floore (1991, 44-48) met betrekking tot de golfbandpotten en vingertoppotten. Over de toewijzing van het EGKaardewerk 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 mogelijkheid. In EGK2 kunnen de reeds voor EGK1 genoemde
bekers, en daarnaast de mogelijke 1b-bekers (met visgraatmotieven tussen de groeflijnen) geplaatst worden.
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P14’s oudste 1d-bekers en 1d-bekerpotten zouden eventueel al uit laat EGK2 kunnen dateren.
– Enkele aangetroffen aardewerktypen kunnen vermoedelijk niet eerder dan in EGK3 voorkomen: de oudste
2IIb-bekers, de oudste golfbandpotten met uitgeknepen
golfbandpotten, en die met gladde richels. EGK-aanwezigheid 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 genoemde 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 laatneolithische akker, laten dit scenario toe. Deze leveren geen
onmiskenbare aanwijzingen voor eerdere EGK-aanwezigheid.
Het bovenstaande betekent, als de globale inschattingen
van Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 35) gevolgd worden, dat onduidelijk is of sprake geweest is van (incidentele) 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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Het KB-aardewerk wordt traditioneel onderverdeeld in fijne waar, de klokbekers, en grove waar, de potbekers. Deze tweedeling volg ik hieronder ook. Ondanks het bestaan van een uitgebreide typologie is de fasering 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 versiering 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., 3453 voor een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis
van deze typologie). De geëvolueerde Van der Waals-typologie wordt nog steeds veel gebruikt als leidraad voor de
algemene stilistische trends. Deze is geldig voor MiddenNederland (Lanting & Van der Waals 1976, 9).

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 verwaterd. Dankzij 14C-dateringen bleek al vrij snel dat de overlap 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 ontwikkelingslijn, die op bevolkingscontinuïteit wijst, is door te
zetten tot in WKD (Lanting 1973), en tot in de MiddenBronstijd (Louwe Kooijmans 1974, 296).

9.1.1.1 Midden-Nederlandse klokbekergroep
In tegenstelling tot de gestandaardiseerde verschijningsvormen 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 (complete) 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 indicated represent significant moments in a continuous development 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

Recentelijk heeft Lanting (2007/08, 48-55) enkele aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd in de geëvolueerde
Van der Waals-typologie. Zoals al was aangekondigd (Lanting & 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 typologie voor een groter gebied dan de naam aangeeft (Lanting 2007/08, 52-53; zie ook Lanting 1973, 245; vergelijk
Louwe Kooijmans 1974, 287). Ook bijvoorbeeld de Noordoostpolder is tot de Midden-Nederlandse klokbekergroep
gerekend. Lanting (2007/08, fig. 12) verwerkte zijn inzichten in een aangepast schema, met de bekende type-aanduidingen maar met meer, en deels andere voorbeelden.
Voor de meest recente update van de definities en gedachten over de typen 2Ia-2If verwijs ik naar wat Lanting (ibidem, 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 eerder 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-Nederlandse klokbekergroep besteedde Lanting in deze publicatie in feite nauwelijks aandacht (al is nu wel de late klokbeker 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 decoratieschema’s kenmerkend, met een voorkeur voor eenvoudige
horizontale motieven (veelal groeflijnen of zones met (gepaarde) 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 MiddenNederlandse 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 absolute datering ernstig bemoeilijkt door de aanwezigheid van
een plateau in de calibratiecurve, waardoor veel 14C-dateringen 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, namelijk de typen als met zonebegrenzing kamspatellijnen in
plaats van touwlijnen. Het is echter niet algemeen aanvaard
dat touwlijnen een vroeg, en kamspatellijnen een laat kenmerk 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 zeldzamer zijn dan de Veluwse klokbekers 2Id-2If. Dit verschijnsel verklaarde hij door een exodus te postuleren tijdens 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 achterwege 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 typologische vroege bekers van typen 2Ia, b en c volgden” (ibidem,

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 &
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52; vergelijk Lanting & Van der Waals 1976, 10).
Lanting (2007/08, 49, 52) ging ervan uit dat de typenvolgorde 2Id-2If, ondanks een forse onderlinge overlap, enige
chronologische waarde heeft. Hij erkende dat dit nauwelijks te bewijzen valt, maar hij zag als argumenten de afwezigheid van metopen en van plastische versiering (wratten)
op 2Id-bekers. Beide kenmerken komen wel op 2Ie- en 2Ifbekers voor.

9.1.1.2 Noordoost-Nederlandse / Noordwest-Duitse
klokbekergroep
Van der Waals & Glasbergen (1955, 35; 1959, 113) onderkenden het bestaan van regionale verschillen tussen de
Veluwe en Drenthe. Gaandeweg is hier meer zicht op gekomen. Naast een Midden-Nederlandse klokbekergroep
treedt stukje bij beetje een Noordoost-Nederlandse/Noordwest-Duitse klokbekergroep aan het licht.1 Kenmerkend
voor deze laatste groep zijn onder meer typen die worden
gezien als regionale, jongere varianten van maritieme klokbekers, de zogenaamde ‘epi-maritieme klokbekers’ (Lanting & 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 Noordoost-Nederland, is de Noordoost-Nederlandse/NoordwestDuitse 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 Noordoostpolder, met hun Veluwse klokbekers en halspotbekers, zouden echter zeer sterk suggereren dat de Noordoostpolder
en het Friese laagveengebied niet tot de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep hebben behoord, en dat de grenszone globaal ter hoogte van de lijn Dokkum-Zwolle gelegen
heeft (ibidem, 58).
Lanting (2007/08, 55-58, 81-82) schetste een aardewerkontwikkeling voor de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep, die in hoofdlijnen eveneens geldt voor de Noordwest-Duitse klokbekers. Zoals bij de Midden-Nederlandse
klokbekergroep, is het beeld in hoofdzaak gebaseerd op
complete bekers uit graven. In tegenstelling tot MiddenNederland zijn nederzettingscomplexen in het noordoosten
zo goed als onbekend. Anders dan voor de Midden-Nederlandse klokbekergroep is gedaan, is de ontwikkeling in het
noordoosten niet opgehangen aan typen, maar aan vijf fasen. De versiering heeft bij de toewijzingen het primaat gekregen; de vorm is daaraan ondergeschikt gemaakt. Ik ga

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 completering zie Lanting (ibidem, 55, 57, fig. 14-15).
– Fase 1 bestaat uit ‘zuivere’ maritieme bekers (met halve
visgraten, begrensd door horizontale touw- en kamspatellijnen) en varianten met dubbele of driedubbele versierde zones, afgewisseld met ongeveer even brede onversierde zones. Versiering op de binnenkant van de
rand is gebruikelijk. Bekers met uitsluitend touwversiering (Schnurzonenbecher) – in hun verdeling van versierde en onversierde zones goed vergelijkbaar met maritieme klokbekers – horen eveneens in deze fase thuis.
– Fase 2 (‘vroeg epi-maritiem’) kent dezelfde zone-indelingen, maar heeft tevens motieven zoals kruisarcering,
verticale lijntjes, en hele visgraten (zonder horizontale
tussenlijn). ‘Meervoudige’ zones zijn intern onderverdeeld door smalle onversierde banden. Zonebegeleidende ronde indrukjes komen voor, ook op afgeleiden van
Schnurzonenbecher, die versierd zijn met zones kamspatellijnen in plaats van met bundels omlopende touwlijnen. 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 indrukken is gebruikelijk. Zigzaggen kunnen eveneens als zonebegeleiders optreden. De versiering kan op de bovenste pothelft aaneengesloten zijn.
– Fase 4 is gekenmerkt door een concentratie van versiering 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 kamspatelindrukken, gladde spatelindrukken of groeflijnen.
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den met vage overgangen, niet overal synchroon verlopende ontwikkelingen, etc.” (Lanting 2007/08, 58). Lanting
stelde vast dat de door hem geschetste ontwikkeling niet tegengesproken wordt door de geassocieerde 14C-dateringen
(ibidem, 58-59).
Niet alle klokbekers die aangetroffen zijn binnen het door
Lanting gedefinieerde gebied van de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep betrok hij in zijn fasenindeling. Bijna
alle klokbekers ‘met Veluwe-invloed’ zijn er buiten gehouden. Volgens Lanting zouden die geen aandeel in de regionale 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

“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-

Toewijzingsperikelen zijn onvermijdelijk bij pogingen om
geleidelijke stijlveranderingen in afzonderlijke fasen te vangen. Hoe meer fasen onderscheiden worden, hoe sterker dit
probleem speelt. De door Lanting geschetste ontwikkelingsstappen lijken mij grosso modo goed mogelijk en aannemelijk, los van de nauwelijks te beantwoorden vraag in hoeverre 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 belangrijkste 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 zonebegeleidende ronde indrukken pas in fase 2 optreden. Zijn bekeroverzicht geeft al voor fase 1 een voorbeeld (Schuilingsoord-Tumulus III; ibidem, fig. 14:10).
– Lanting (2007/08, 55) noemde het voorkomen van zonebegeleidende 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 aardewerk en niet op eventuele associaties) enkele typologische discrepanties 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 ondergebracht, 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 maritieme) klokbeker van Ulenburg-Beck (ibidem fig. 21:25) of het grote
fragment van Ostenwalde (ibidem, fig. 21:33), die beide tot fase 2 gerekend zijn. De bekers van Frelsdorf en Stühren (ibidem, fig. 21:81,
85) zijn volgens Lanting (ibidem, 81) niet nader aan een NoordwestDuitse 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 toewijzing 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 bijvoorbeeld bekend van grove waar die als gelijktijdig is beschouwd met AOO-bekers en maritieme klokbekers (Lanting 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 kamspatelindrukken 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 vertegenwoordigers van een vroeg potbekertype; de ‘zonepotbeker’ die thuishoort in fasen 1 en 2 (zie paragraaf 9.2.1.3).
– De belangrijke notie dat “early elements in the decoration [...] 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 bekers 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 decoratieschema. Dergelijke ‘retardaire’ tendensen zijn niet voorbehouden 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 zones. 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 verbondenheid 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 Midden-Nederland. Het blijkt eveneens uit de beker van Holsloot (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. 14:6068), die Lanting buiten zijn noordoostelijke ontwikkelingsmodel 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 vertegenwoordigde late klokbekertype in het noordoosten. Zij komen voor
in dezelfde soort contexten als de eerdere klokbekers. Bovendien zijn in deze periode in het noordoosten ook andere
aardewerkvormen aan te treffen die eveneens van MiddenNederland bekend zijn: halspotbekers (zie ook mijn volgende 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 beker heeft een Veluws decoratieschema met metopenversiering, al is de
overige versiering eenvoudig: groeflijnen met verticale gladde spatelindrukken. 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 ander 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 klokbeker 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 nauwere verwantschap met een Midden-Nederlandse beker van de Staverdense 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 versieringstechniek. Het noordoostelijke voorbeeld is uitgevoerd met gladde spatelindrukken en groeflijnen, en het Veluwse exemplaar alleen met kamspatelindrukken.
De beker van de Staverdense Heide is ooit beschreven als een van de
weinige 2Ic-voorbeelden van de Veluwe (Van der Waals & Glasbergen 1955, 24), maar werd later als een Veluwse klokbeker (type 2Id)
beschouwd (Lanting & Van der Waals 1976, fig. 28, tab. 6).
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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 OudAvereest. Het is mijns inziens inconsequent en onlogisch
dat zij desondanks buiten fase 4 geplaatst zijn.
De aanwezigheid van (1) een relatief groot aardewerkcontingent, van (2) hetzelfde ‘complete’ vormenscala – zowel
de fijne als de contemporaine grove waar – als in MiddenNederland, (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 ontwikkeling van de noordoostelijke klokbekers heeft een parallel in
Lantings ontwikkelingsmodel van de grove waar. Ook hierin werden afwijkende ontwikkelingslijnen gepostuleerd.
Gordelpotbekers zouden alleen in Noordoost-Nederland
voorkomen. De bekerpotten die overduidelijk met MiddenNederland 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 Veluweinvloed’, terwijl gordelpotbekers wel degelijk in MiddenNederland aanwezig zijn. Met min of meer dezelfde ‘ingrediënten’ 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 halspotbekers 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 voorkomen daarbuiten van nederzettingen met onmiskenbare Veluwse klokbekers en de bijbehorende halspotbekers (Lanting 2007/08, 52, 58). Maar omdat Veluwse klokbekers wel
degelijk een kenmerkend stadium kunnen vertegenwoordigen in de noordoostelijke aardewerkontwikkeling (zoals ik
hierboven aannemelijk heb gemaakt), staat deze westelijke
begrenzing ter discussie. Zo zou het late KB-jachtkampement Oldeboorn (Fokkens 1991, 116-119, fig. 65; Lanting
2007/08, 52, 297-303, fig. 97-99) met zijn Veluwse klokbekers wat mij betreft een representant van de noordoostelijke
fase 4 kunnen zijn.

5 Dat enkele klokbekers uit het noordoosten in detail afwijken van wat
van Midden-Nederland bekend is, is overigens op zich een onvoldoende 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 versiering voorhanden. Afwijkingen kunnen simpelweg uitvloeisels zijn
van de grote verscheidenheid: “identieke klokbekers komen vrijwel
niet voor”, zoals Lanting zelf constateerde (Lanting 2007/08, 49).
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Lanting (2007/08)

voorgestelde wijzigingen

Fase 5:
Fase 4:

43-48
35, 37-42

Fase 3:
Fase 2:
Fase 1:

27-31
12-24, 50-59
1-11, 49

+ 57 (voorheen fase 3)
+ 32 (voorheen fase 3)
+ 60-68 (voorheen niet toegewezen)
+ 34, 36 (voorheen fase 4)
+ 25, 26, 33 (voorheen fase 3)

Tabel 9.1 – Voorgestelde wijzigingen op Lanting 2007/08, zie
zijn fig. 14.

Evenmin staat dan vast dat de Noordoostpolder niet tot de
Noordoost-Nederlandse klokbekergroep behoord kan hebben. De Noordoostpolder ligt per slot van rekening langs
de benedenloop van de Vecht; één van de hoofdstromen (en
verbindingsaders) van het Noordoost-Nederlandse klokbekergebied. Deze afbakeningskwestie is vanzelfsprekend relevant 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 gewezen is op regionale verschillen in de aardewerktraditie,
hebben ertoe geleid dat in Lantings aardewerkfasen de verschillen 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-vertegenwoordigers zijn in essentie onderling niet zo afwijkend,

6 Dat in het noordoosten het aandeel late klokbekers (zowel Veluwse als
Veluwe-achtige klokbekers) ten opzichte van het aandeel vroege klokbekers zo veel lager is dan in de Midden-Nederlandse klokbekergroep,
hoeft niet te betekenen dat zij oorspronkelijk in de noordoostelijke nederzettingen (die nog praktisch onbekend zijn) schaars waren. Dit verschil zal terug te voeren zijn op het noordoostelijke grafritueel in LaatKB. 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 accentverschillen (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 sprake 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 deelgenoot in was.
– Gelet op het vervolg in WKD, waarin de regionale verschillen 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 KBfase convergeren. Met afgeschuinde randen, standvoeten en S-profielen, en een decoratie waarbij het accent
op horizontale lijnen en zigzaggen ligt, vertonen de fase5-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 geëvolueerde vorm, dat nadrukkelijk uitgaat van continuïteit van EGK
naar KB via de AOO-typen, kan nog steeds op bijval rekenen. Buitenlandse kritiek blijkt echter uit Salanova’s afwijzing 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, 128131). De 14C-dateringen zouden niet onderbouwen dat AOObekers de typochronologische schakel zijn tussen EGK-bekers 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 chronologische schakel te kunnen zijn. Salanova beschouwde het
maritieme type in onze streken daarom als intrusief.
Of het prototype van de maritieme klokbekers is geïmporteerd 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 bekers 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

7 Drenth & Hogestijn z.j. is een nadere uitwerking van Drenth & Hogestijn 1999, 107-113, waarnaar ik verder voor wat dit onderwerp betreft, niet verwijs.
8 Wel is binnen de ‘half’ versierde bekers de versierde zone op KB-bekers aanmerkelijk langer dan die op EGK- en WKD-bekers (Drenth
& Hogestijn z.j., 131). Tot de ‘half’ versierde bekers zijn al bekers gerekend waarvan de onversierde zone niet meer dan eentiende deel van
de totale pothoogte bedraagt. Op het eerste gezicht doet dat enigszins

194

maritieme klokbeker 5). De continuïteitsgedachte wordt
voorts ondersteund door het structurele voorkomen van
maritieme klokbekerscherven in onze late EGK-nederzettingen (zie hieronder). De relatieve zeldzaamheid van maritieme klokbekers is te verklaren door aan te nemen dat
zij maar een betrekkelijk gering deel vormden van het contemporaine 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 bevolkingsaantallen.
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 alternatieve 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 (ibidem, 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, ‘ontwikkelde’ 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 gedetailleerd uit. Zo gaven zij voorbeelden waaruit blijkt dat synchroon aan de ontwikkeling van ‘totaal’ versierde AOO-typen naar maritieme typen met hun kenmerkende zonering,
binnen de ‘half versierde’ late standvoetbekers eveneens
een ontwikkeling naar zonering plaats vond. “De genoemde scherven van Aartswoud en Zeewijk werpen naar onze
mening nieuw licht op de oorsprong en ontwikkeling van
klokbekers in Nederland. Zij doen vermoeden dat gedurende de EGK niet alleen maritieme klokbekers uit 2IIabekers ontstonden, maar ook dat zich uit andere bekertypen met een aaneengesloten versiering potten met een
gezoneerde versiering ontwikkelen” (Drenth & Hogestijn z.j.,
80). Van graven elders in ons land zijn eveneens voorbeelden bekend voor zonering op late SVB-typen.9 Weliswaar
ontbreken maritieme klokbekerscherven te Zeewijk, maar

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 touwlijnen 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 horizontale 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 tweesporenmodel.10
Drenth & Hogestijn rekenden niet alle maritieme klokbekers 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 Regteren Altena e.a. 1962, 233, fig. 17) zijn ook door hen aan
KB toegewezen (Drenth & Hogestijn z.j., 74; vergelijk echter Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008, 170). Vlaardingen 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 betwijfelden echter of Vlaardingen een representatief beeld
geeft van het contemporaine KB-servies. Zij dachten eerder aan een specifieke selectie voor een specifiek doel.11
Inderdaad lijkt de samenstelling van dit kleine vondstcomplex, met de ongebruikelijke schaaltjes/kommetjes, niet alledaags en niet typisch voor een nederzetting, al wijst de
context (een hut of huis) daar wel weer eerder op (zie bijvoorbeeld Hogestijn & Drenth 2000/01, 62-63). De “scherven in maritieme stijl” die te Oostwoud-De Tuithoorn zijn
gevonden, zouden wat Drenth & Hogestijn betreft gelijktijdig kunnen zijn met scherven “met motieven zoals wij die
kennen van Veluwse klokbekers” (ibidem, 73-76).
Voor Drenth & Hogestijn stond niet vast dat zonecontractie (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 direct genetisch verband met EGK-bekers” (Drenth & Hogestijn z.j., 86). Zo werd voor de beker van Ede-De Kwekerij
een rechtstreekse afleiding uit EGK-type 1a of 1b geopperd (ibidem, 86-87, zie ook 82-88, 128). Ook enkele af-

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 zonebegeleidende 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 afkomstig uit de grafheuvelvoet van periode 1 en min of meer geassocieerd
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wijkende KB-bekers (zoals die van Susteren, Holten, Buinen-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 veronderstellen (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 overigens niet werd tegengesproken. Bovendien zouden Veluwse
klokbekers al in Vroeg-KB voor kunnen komen. Ter onderbouwing wezen zij op enkele onversierde late EGK-bekers
met scherpe schouder/halsovergangen. Die zouden in vorm
zozeer op Veluwse klokbekers lijken, dat rekening gehouden 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 zaligmakend hoeft te zijn, en dat alternatieven denkbaar zijn. Dat
er vanaf Laat-EGK tot in WKD naast een ontwikkelingslijn van geheel versierde bekers, een parallelle lijn is van
‘half versierde’ bekers, hebben Drenth & Hogestijn aannemelijk 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’, typologisch elegante herleiding uit late maritieme varianten met
beginnende en gevorderde zonecontractie.
Drenth & Hogestijn (z.j., 100) stelden: “Wanneer de Veluwse klokbekers precies ontstaan zijn, moet nog blijken, maar
in het bovenstaande is reeds betoogd dat een direct genetisch 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 hoogstwaarschijnlijk dat zij vanaf [de] vroege fase van de KBC
voorkwamen”. ‘Hoogstwaarschijnlijk’ is een wat boude aanduiding voor wat voorlopig een hypothese is, en wat precies
bedoeld wordt met ‘direct’ in het ‘directe genetische verband 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

met een onversierde klokbeker, een maritieme beker met kamspatellijnen 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 daartoe samengestelde taakgroep, omdat uit grafvondsten de samenhang
tussen klokbekertypen en sociale differentiatie blijkt” (Drenth & Hogestijn z.j., 74).
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van de EGK. Daarmee is nog niet gezegd dat Veluwse klokbekers 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 vergelijkbare vormen en identieke versieringsmotieven zijn als
argumenten mijns inziens onvoldoende. Zo zijn de twee
veronderstelde EGK-prototypen voor de Veluwse klokbekers (ibidem, fig. 32) nogal gedrongen, terwijl gedrongen 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 klokbekers. Wat de overeenkomsten in versiering betreft: zodra
de culturele vrijheid bestaat om te mogen variëren, ontstaan, met alleen halve of hele visgraatmotieven (maritieme
typen) als uitgangspunt, bij het in elkaar schuiven van het
visgraatmotief meteen al kruisarceringen en ruiten. Halvering levert zigzaggen en driehoeken op. Dit hoeft niet per
definitie direct contact met EGK te impliceren, ook al waren deze motieven eveneens in EGK gangbaar. Aardewerkmotieven als ladders, zigzaggen, driehoeken en een rij gaatjes of ronde indrukken onder de rand zijn in het Neolithicum 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 ‘aantijging’ van Drenth & Hogestijn dat het ‘unilineaire model’
uitgaat van een fase waarin uitsluitend maritieme klokbekers 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-periode 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 klokbekers zouden al direct na Laat-EGK vervaardigd kunnen
12 Daarbij wees Lanting onder meer op de gesloten grafvondst van Zeijen-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 klokbeker is vrijwel zeker jonger dan de maritieme klokbekers met touw-
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zijn, al komen Veluwse klokbekers ook later voor en wordt
type 2Ic ook door Drenth & Hogestijn voorgesteld als typologisch ouder dan de Veluwse typen. Alle KB-typen kunnen dus overlappen. De denkbeelden van Drenth & Hogestijn 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, eveneens 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 ervoor 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 betrekkelijk grootschalige kolonisatie van het rivierengebied tijdens een late fase van KB), terwijl Veluwse typen
er stelselmatig gesignaleerd zijn. In de zeldzame gevallen waar wel naast maritieme klokbekerscherven scherven van jongere KB-typen gevonden zijn (Oostwoud-De
Tuithoorn), zijn er geen dwingende redenen voor gelijktijdigheid. 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 klokbekers uit fase 2 ten minste gedeeltelijk nog gelijktijdig
zijn.
– Veluwse klokbekers zouden wellicht vroeg kunnen zijn,
als we Drenth & Hogestijn moeten geloven. Of dat werkelijk 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 midden laten. Ik kan mij goed voorstellen dat de ontwikkeling 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
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 EGKvariant in.
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bekers uit fase 3 zit ik met een vergelijkbaar toewijzingsdilemma.
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– Vanwege de geleidelijke stilistische ontwikkelingen gedurende Laat-KB en Vroeg-WKD (WKD1 en -2) is het
praktisch onmogelijk het gelijktijdige, anders dan wikkeldraadversierde 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, onder de potbekers beschreven. Daar noem ik expliciet de
scherven die in plaats van aan kleine potbekers, aan klokbekers toebehoord zouden kunnen hebben. Alleen als de robuuste versieringstechnieken gecombineerd zijn met kamspatel- of fijne gladde spatelindrukken, zijn de betreffende
scherven onder de klokbekers besproken.
– Op P14 vormt de identificatie van eventuele representanten of invloeden van de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep 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 klokbekergroep. Bijna alle individuele versieringsmotieven komen in beide groepen voor. Alleen zonebegeleidende ronde
indrukken en scherpe buikknikken zijn elementen die van
het noordoosten wel, en van de Midden-Nederlandse klokbekergroep 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 kleinste scherfjes nog herkenbaar. De uitvoering van de kamspatels 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 algemeen 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 gehecht 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 touwindrukken. Als ook een onversierde zone zichtbaar is moet
het daarbij om maritieme klokbekers (type 2Ia) gaan. Anders is ook te denken aan type 2IIa. Tot grote voorzichtigheid 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 klokbekers 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 herkennen, 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 bevindingen 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 schervencollecties bruikbaar.
- KB1 was synoniem met de maritieme klokbekerfase (die als fase met
alleen maar maritieme klokbekers zeer waarschijnlijk niet bestaat, zoals 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 beginnende, 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 typen hierin thuis, en ook andere late klokbekers, waarin de bestaande
typologie niet voorziet, bijvoorbeeld Veluwe-achtige klokbekers met Sprofiel 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 wikkeldraadversierde 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 veronderstelling 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.

Zo biedt een eenvoudige tweedeling (Vroeg-KB en LaatKB) toch nog enig chronologisch houvast voor schervenverzamelingen zoals van P14. Ik vermoed een fase-overgang 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 TRBaardewerk 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. Tenzij 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).
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omschrijving

vroeg (?) laat

onderbroken veldjes,
verticale korte indrukken

-

-

X

onderbroken veldjes,
horizontale korte indrukken

-

-

X

meervoudige visgraat,
begrensd

-

-

hoofdmotief

omschrijving

vroeg (?) laat

metopen (variabel)

-

-

X

fries, ladders

-

-

X

fries, verticale lijnen

-

-

X

grote kruisen

-

-

X

hoge driehoeken, enkelvoudig,
meervoudig, opgevuld

-

-

X

wratten

-

-

X

steile zigzag, meervoudig

-

-

X

steile zigzag, tweeof drievoudig

-

-

X

steile zigzag, variant

-

-

X

flauwe zigzag, meervoudig

-

-

X

flauwe zigzag, twee, drieof viervoudig

-

-

X

X

meervoudige visgraat,
onbegrensd

-

-

X

anderhalve visgraat,
onbegrensd

-

-

X

enkelvoudige visgraat,
onbegrensd

-

-

X

halve visgraat, onbegrensd

-

X

X

gepaarde (of ongepaarde)
nagelindrukken

-

X

X

begrensde stapfranje

-

X

X

dubbele korte
horizontale indrukken

-

X

X

kruisarcering

-

X

X

steile zigzag

-

X

X

twee- of meervoudige verticale
indrukken, onbegrensd

-

X

X

enkelvoudige verticale
indrukken, onbegrensd

-

X

X

verticale indrukken, begrensd

X

X

X

anderhalve visgraat,
begrensd

X

-

X

visgraat, begrensd,
zonder middenlijn

X

-

visgraat, begrensd,
met middenlijn

X

halve visgraat, begrensd

zonebegeleidende
of franjemotieven

omschrijving

vroeg (?) laat

gevulde flauwe zigzag,
zonebegeleidend

-

-

X

Y-franje

-

-

X

X

kruisarcering,
zonebegeleidend

-

-

X

X

X

dubbele flauwe zigzag,
zonebegeleidend

-

X

X

X

X

X

flauwe zigzag,
zonebegeleidend

-

X

X

fijne kruisarcering

X

X

X

verticale franje

-

X

X

zone met horizontale lijnen

X

X

X

stapfranje

-

X

X

visgraat, onbegrensd,
met middenlijn

X

-

-

halve-visgraatfranje

?

X

X

horizontale touwlijnen

X

-

-

zonebegeleidende lijn

X

X

X

begrenzing met touwlijnen

X

-

-

zonebegeleidende
ronde indrukken

X

-

X

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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bekernr.

aantal
scherven

gewicht
(gram)

Veluwse klokbekers laten zich dankzij de specifieke motieven 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 klokbekerscherven 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 complete 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 fasetoewijzing een rol.
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vroege klokbekers
2IIa of 2Ia
2Ia
2Ib/epi-maritiem

1-3
4-14
15-19

3
11
5

3
110
9

9
262
73

late klokbekers
2Id t/m 2If en
overige late typen

20-68

49

195

535

overige klokbekers
2IIa t/m 2If

69-198

130

278

607

198

595

1486

56

54

fase
type

totaal
losse zekere klokbekerscherven

Tabel 9.2 – Klokbekers, ingedeeld naar fase en type.

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). Misschien is de richel een noordoostelijke invloed, aangezien
het noordoosten vrij veel voorbeelden kent. Van de direct
aangrenzende streken die tot de Midden-Nederlandse klokbekergroep gerekend kunnen worden, zoals de Veluwe, is
dit kenmerk daarentegen onbekend. Maar mogelijk is dit
terug te voeren op de grote zeldzaamheid van vroege klokbekers aldaar.15
– De afgeschuinde rand is een betrouwbaar criterium voor
bekers vanaf 2Ic.
– Een gewelfd profiel heeft dezelfde chronologische connotatie. Bij een gewelfd profiel volgen de vrij abrupte welvingen over het algemeen de zones van het decoratieschema, waarbij de versierde zones, meestal vrij vlak, iets dieper 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 Veluwse bekers met een duidelijk halsknik is bovendien de
schouder/halsovergang vaak met een geultje gemarkeerd.

Een gewelfd profiel moet niet verward worden met een golvend profiel, dat geen chronologisch houvast biedt. Een
golvend profiel heeft min of meer even brede, uniforme ondulaties. Het is niet alleen van vroege (?) en late klokbekers
bekend, maar ook van EGK-bekers.16

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 Angelslo (Lanting 2007/08, fig. 14:36), hunebed D19-Drouwen (ibidem, fig. 14:26), Rolde-Volmachtenlaan (ibidem, fig. 14:28) en Oudemolen-tumulus 131 (ibidem, fig. 14:31). Zij zullen alle ouder zijn
dan fase 4 (zie ook de voorbeelden uit de Noordwest-Duitse klokbekergroep, 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 Susteren (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 Schnurzonenbecher. 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 voorbeelden 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 afwezig zijn geweest.
16 Zie bijvoorbeeld de klokbeker van Buinen-Het Hoornse Veld, de onversierde 2If-beker van Hoog Buurlo, een 1d-beker uit Ermelo en de 2IIcbeker 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).

Onversierde klokbekerscherven zijn de facto niet herkenbaar, tenzij zij de eerdergenoemde vormindicaties bezitten.
Ook ‘half versierde’ klokbekers leveren deels niet te herkennen scherven op. Die scherven zijn opgenomen in de categorie ‘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 kamspatelindruk. Zij zijn beschouwd als niet specifiek toewijsbare fragmentjes van de hieronder beschreven klokbekerpoteenheden. 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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Fig. 9.2 – Verspreiding van Vroeg-KB-aardewerk; de scherven van bekers 1-19.

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 dezelfde 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 ‘normale’ nederzettingscontext voorkomt; vergelijk Drenth &
Hogestijn z.j., 74). Onversierde of deels onversierde klokbekers waarvan de scherven ongetwijfeld op P14 aanwezig
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zijn, zijn door hun slechte herkenbaarheid zwaar ondervertegenwoordigd.
Hieronder bespreek ik achtereenvolgens de vroege klokbekers, 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 gemakkelijk te herkennen. De specifieke versieringskenmerken
maakten het mogelijk om de scherven betrouwbaar aan de
verschillende potindividuen toe te wijzen.
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Fig. 9.3 – Verspreiding van Laat-KB-aardewerk; de scherven van bekers 20-68.

Tot de vroege klokbekers zijn voorts de scherven van vijf typologisch 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 hoogten, 20-22 cm, zijn slechts zeer grove benaderingen, gebaseerd op het gegeven dat bij maritieme klokbekers de
versierde zones ongeveer even breed zijn als de onversierde. Bij zulke kleine scherven valt de gereconstrueerde diameter, 16-19 cm, over het algemeen te groot uit.
– Het gaat bij de maritieme klokbekers meestal om Svormige 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 oudere 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 vertoont een buikknik. Van beker 15 is de grootste buikdiameter 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 beschouwen.
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Fig. 9.4 – Verspreiding van KB-aardewerk dat niet aan Vroeg- of Laat-KB kan worden toegewezen; de scherven van bekers 69198, en losse scherven van zekere klokbekers.

Versierd versus onversierd
Alle herkende vroege klokbekers zijn versierd. Voor zover te
beoordelen, zijn zij meestal ‘totaal’ versierd. Eén ervan (beker 15) is ‘half’ versierd.
Versiering
Maritieme klokbekers:
– De versieringstechnieken bestaan uit zorgvuldig uitgevoerde, 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 versiering tot aan de bodem of rand doorloopt, is deze (zoals ook elders gebruikelijk is) aan de bodem-, respectievelijk 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),
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mogelijk drie halve visgraten in plaats van een hele (beker 7), of een extra ‘losse’ touwlijn (beker 11). In die gevallen neem ik aan dat werkvolgorde bij het maken van
de versiering van onder naar boven was, en dat de pottenbakster moest smokkelen om aan de bovenkant aardig 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 binnenkant 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 begrensd door de indrukken van een (vermoedelijk) gehaakt touwtje. Bij beker 10 is onduidelijk of wat drie
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–

–

–

–

‘losse’ touwlijnen lijken te zijn, gemaakt zijn met zowel
een Z- als een S-getwijnde touwtje, of met zowel een gehaakt 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 touwlijnen. 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 middenlijn. 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 zones die uit hele visgraten met een middenlijn bestaan
(bij beker 5 een kamspatellijn, bij de overige een touwlijn). Het versieringsmotief is afgesloten met één, twee
(beker 6) of drie touwlijnen (beker 10). Soms is zo’n begrenzing 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 delen is samengesteld. Het is echter zeker zeer wel mogelijk
dat alleen de randzone zo versierd was en de overige versierde zones uit een hele visgraat (met middenlijn) hebben bestaan. Waarschijnlijk zijn de scherven van klokbeker 7 gebroken op de touwlijnen. Dan zouden de onversierde 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 vroegste 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. Vanwege de binnenrandversiering leidt het geen twijfel dat
dit een relatief vroege scherf is, van een (late) 2Ia-beker.
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 touwlijnen, onder een onversierde zone. Soms komt een dergelijke 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 mogelijkheid is dat het een scherf is van een gelijktijdige beker
met alleen touwzones. Dergelijke Schnurzonenbecher
bracht Lanting (2007/08, 55) onder in zijn NoordoostNederlandse fase 1, samen met maritieme klokbekers. Ik

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
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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 toegepast.
– De scherven van klokbeker 15 tonen op enige afstand
van de bodem een zone van vijf kamspatellijnen, en hoger een smallere zone bestaande uit een halve visgraat
begrensd door kamspatellijnen. Op grond van de grote
onversierde zone (ongeveer tweemaal groter dan de versierde zone) betreft het type 2Ib. De zorgvuldige uitvoering 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 ‘verlopen’ versiering van maritiem type (Lanting 2007/08,
48). Zulke bekers zijn eveneens tot type 2Ib gerekend.
De versiering bestaat uit een slordig uitgevoerd visgraatmotief zonder horizontale lijnen. De twee halve visgraten zijn min of meer in elkaar geschoven. Dat levert
soms kruisende kamspatelindrukken op. Deze beker
wijst in vorm en versiering op noordoostelijke contacten.
– De scherf van klokbeker 17 is versierd met een heel
visgraatmotief. De lijn in het midden ervan en een afsluitende lijn zijn kamspatellijnen. Als zonebegeleidend
element zijn ronde indrukken aangebracht. Het is een
overtuigend voorbeeld van de stijl van de NoordoostNederlandse klokbekergroep, typisch voor Lantings fasen 1 en 2.
– De scherven van klokbeker 18 zijn versierd met zones
korte gladde spatelindrukken in een enkel visgraatmotief, in het midden gescheiden door een lijn met ronde
indrukken. De grootse (afgebeelde) scherf toont de aanzet van een tweede, identieke zone. Zij zijn eveneens afkomstig van een beker die te karakteriseren is als een
noordoostelijke, epi-maritieme klokbeker (vergelijk enkele 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 besproken vanwege de richel onder de rand. Vanwege dat kenmerk is wederom te denken aan noordoostelijke invloed.
De versiering bestaat uit een zone verticale kamspatelindrukken 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

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-maritieme 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 ‘overige 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 buikomvang.
– 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 buikknik).
– 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 randscherven vertegenwoordigd zijn, is de rand afgeschuind. De
overige randen zijn recht tot afgerond.
– De halsscherven geven hetzelfde beeld als hierboven geschetst 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 decoratieschema (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 (klokbeker 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.
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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 versierd of onversierd bodemfragment is met zekerheid te verbinden aan late klokbekers.
Versiering
De opgemerkte versieringstechnieken zijn groeflijnen, kamspatelindrukken, gladde spatelindrukken, gepaarde nagelindrukken 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 bespreken. Ik verwijs hiervoor naar de tekeningen. Ik behandel ze
globaal, waarbij ik vooral wijs op de elementen die de toewijzing aan Veluwse of andere late typen rechtvaardigen.
– De scherven van klokbekers 20-33 bezitten flauwe dubbele, 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 daarentegen een ‘onafhankelijk’ versieringselement en/of
‘opgesloten’ tussen (kamspatel-) lijnen in een eigen versierde 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. Mogelijk 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. Klokbeker 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 hangende 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 vanwege zijn profiel onmiskenbaar Veluws. Deze klokbeker
staat overigens, niet in vorm maar wel in de uitvoering
van de versiering en in zijn beperkte versieringsmotieven, dicht bij het WKD1-aardewerk. De zeer korte gladde spatelindrukken in smalle geulen lijken verraderlijk
veel op wikkeldraadstempels, en het motief van staande
driehoeken is verwant aan de steile zigzaggen op wikkeldraadversierd aardewerk. De halsscherf van klokbeker
45 toont vergelijkbare ‘pseudo-wikkeldraadindrukken’.
– Gevulde flauwe zigzaggen als zonebegeleiding, op klokbekers 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 versierde 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 versierde zones met daarin, in onderbroken veldjes, korte
verticale gladde spatelindrukken die aan indrukken van
wikkeldraadstempels doen denken. De onderbroken versiering 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 zigzaggen. Die van klokbeker 53 heeft of een dergelijke zone
met naar links of rechts hellende gladde spatelindrukken, 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 dubbele 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 latere 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 Modderman (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 daarom niet geheel ondenkbaar dat de genoemde klokbekers
van P14 toch wat ouder zijn.
– Interessant is de scherf van klokbeker 67 met gaatjes onder de rand. De afgeschuinde rand, de rechte, licht uitstaande 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 datering. Daarmee vormt deze scherf een verbindingsschakel 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-
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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-Emmerveld (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 vertoont (flauwe) zigzaggen (in groeflijntjes) en een horizontale 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 schrijven, al verwacht ik dat een grote meerderheid van Veluwse
klokbekers afkomstig is.
De scherven/potindividuen zijn min of meer op motief geordend, 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 waarschijnlijk 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 klokbekers vanaf type 2Ic.
– Het profiel van klokbeker 166 omvat de halsaanzet tot
voorbij de grootste buikomvang. Deze heeft een S-profiel. Van klokbeker 150 is het deel vanaf ongeveer de
grootste buikomvang of iets hoger, tot even boven de bodem 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 reconstrueerbare 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 diameters (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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Versierd versus onversierd:
Slecht één onversierde scherf kon vanwege zijn afgeschuinde 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-
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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 visgraatmotief 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 geval (zie de AOO-bekers uit Emmen-Emmerhout: Lanting 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 afgewisseld door kamspatelindrukken (of indrukken van een
gekerfde nagel?).

K LOKBEKERAARDEWERK

– Voor de scherf met hele visgraten in combinatie met onversierde 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 groeflijnen, in combinatie met onversierde zones (klokbekers
85-92).
– Tot type 2Ib of jonger behoren ook de scherf met halve
visgraten, onversierde zones, een richelachtige verdikking 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 bijvoorbeeld van varianten kunnen zijn van Schnurzonenbecher (ik doel op de jongere varianten met kamspatellijnen), 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 kamspatelindrukken en groeflijnen of kamspatellijnen (klokbekers 114-119) zijn eveneens pas vanaf 2Ib te verwachten. 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 veronderstellen. Bovendien is volstrekt onduidelijk hoe bekers
118-119 er verder uitgezien hebben.
– Bij de scherven die alleen horizontale rijen verticaal geplaatste indrukken tonen, zonder aanwijzingen voor zonering (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 kamspatelindrukken in combinatie met horizontale kamspatellijnen (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 indrukken zonebegeleidende franje zijn, of aan onder- en
bovenkant door horizontale lijnen begrensd zijn.
– De min of meer rechthoekige indrukken boven een horizontale nagellijn of gladde spatellijn op een scherf van
klokbeker 147 doen denken aan de zonebegeleidende indrukken 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 indrukken 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.
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– De grote scherf van klokbeker 150 is versierd met een
dubbele horizontale rij verticaal geplaatste nagelindrukken 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 nagelindrukken. 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 Kooijmans 1973, 99-100, fig. 9). Louwe Kooijmans dacht daarbij 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 lager geplaatste horizontale indrukken voor (wat ik aanduid als ‘stapmotief’). Op de scherven van klokbekers
167-173 is dit stapmotief in gladde spatelindrukken of
nagelindrukken uitgevoerd. Meestal is dit een zonebegeleidend 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 indrukken.
– De scherf van klokbeker 175, mogelijk een 2Ib-type, bezit 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 vertegenwoordigd zijn (klokbekers 176-178), of voor klokbeker 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 stapmotief voor. Klokbekers 180-183 tonen naast onder andere 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 horizontale groeflijnen of kamspatellijnen, en horizontaal
geplaatste indrukken of een halve-visgraatmotief, waarschijnlijk 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 klokbeker 188 zijn onder een zeer schuine hoek ingestoken.
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– De randen van klokbekers 189-198 zijn afgeschuind, zoals 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. Versiering op de binnenrand is op latere klokbekers zeldzaam (Lanting & Van der Waals 1976, 6).

– 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.

9.1.4 Mogelijke klokbekers
In aanvulling op de aantallen in tabel 9.2 zijn er nog 63
scherven (169 g), toegeschreven aan 42 bekers (nrs. 199240), 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 EGKbekers 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 nagelindruk met een schuine indruk eronder en erboven zichtbaar 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 verticale nagelindrukjes boven elkaar. Erboven bevindt zich
een min of meer horizontale rij nagelindrukjes.
– Op de scherf van beker 203 zijn een rij verticale spatelindrukken tussen groeflijnen en een zone met minimaal
een dubbele rij licht hellende indrukken te zien.
– Rijen verticale spatelindrukken op de scherven van bekers 204-208 kunnen een hoofdmotief of zonebegeleidende 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 zonebegeleidende 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)
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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 Veluwse klokbekers, via S-vormige potbekers naar WKD-potten
en leverde daarvoor een aannemelijke typologische onderbouwing.
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 gordelpotbekers 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 potbekercatalogus 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 dunwandig, maar lijkt daarin wat overdreven te hebben (Müller 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 nagelindrukken, 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 versieringstechnieken op één pot is vooral bij halspotbekers niet onge-

compleet gevonden potbekers uit blijkbaar rituele context. Potbekers uit
nederzettingen zijn echter vaak kleiner (zie paragraaf 9.5).
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Fig. 9.8 – Mogelijke klokbekers; bekers 199-240. Schaal 1:2.

bruikelijk. Bij typen met een S-profiel, en in het bijzonder
bij trompetbekers, lijkt de versiering zich vaker dan op halspotbekers 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 versieringsmotief 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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pothelft kan zonering achterwege blijven. De decoratie is
daar dan uniform. Sommige S-vormige potbekers (trompetpotbekers) bezitten versiering aan de binnenkant van de
rand (wat niet blijkt uit voorbeelden uit Lehmanns catalogus, maar zie Lanting 1973, 256; 2007/08, fig. 24:12).
Gaatjes onder de rand zijn gebruikelijk, maar zijn van halspotbekers 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 voorbehoud 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 uitvergrote Veluwse klokbeker (idem 1965, 3). Hij plaatste
trompetpotbekers daarom in de maritieme klokbekerfase,
ondanks een zekere discrepantie, namelijk de door Lehmann geconstateerde afwezigheid van onversierde zones
die de maritieme klokbekers wel hebben. Lehmann beschouwde de halspotbekers (zoals anderen voor hem) als de
grove waar naast de Veluwse klokbekers. De gordelpotbekers zag hij als de directe voorlopers van de grote WKDpotten.
Die vroege datering van de trompetpotbekers vond Lehmann 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 overtuigende 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 halspotbekers naar opnieuw S-vormen op typologische gronden
uit, omdat hij ten onrechte meende dat de vormontwikkeling in de klokbekers hiertoe geen aanleiding zou geven.
Hij observeerde dat de afgeschuinde randen op zowel trompet-, hals- als gordelpotbekers, voor een onderlinge overlap 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-

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 potbekers, maar ook uit anders versierde, en vooral onversierde dikwandige 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).
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der ingevuld, als regionaal gedifferentieerd was. De potten
met S-profiel zouden een ontwikkeling uit de halspotbekers
zijn, althans in Midden-Nederland. Juist de trompetpotbekers met afgeschuinde rand hebben een minder wijd uitstaande rand dan die zonder zo’n rand, en staan daarmee
nog dicht bij de halspotbekers. De gordelpotbekers kregen
een chronologische plaats naast de vroege trompetpotbekers. Hun gordel zag Lanting als een typologisch rudiment
van de schouderversiering die op veel halspotbekers aan te
treffen is (vergelijk Lehmann 1965, 9). Andere trompetpotbekers, 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 overgang van Midden-Nederlandse potbekers naar S-vormige
potbekers beïnvloed was door WKD-aardewerk, en dat de
potbekerontwikkeling vervolgens parallel verliep aan de typologische ontwikkeling van het WKD-aardewerk. In zijn
ontwikkelingsschema (ibidem, fig. 18) werden verschillende grote en/of late WKD-potten dan ook als gelijktijdig 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 Vroege Bronstijd werden geplaatst – zie paragraaf 10.1).
In het noordoosten van het land zou de typologische ontwikkeling anders geweest zijn. Daar zouden, gelijktijdig
met de halspotbekers en Veluwse klokbekers in MiddenNederland, juist S-vormige potbekers vervaardigd zijn, zoals 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-potten, maar zonder regionaal onderscheid te maken. Zoals
Lanting (1973, 254) ook deed, wees hij op overgangsvormen tussen de drie potbekertypen die Lehmann had genoemd.
De potbekerdiscussie bleef vervolgens rusten totdat Lanting (2007/08, 92-97, fig. 24) zijn nieuwe inzichten aangaande de ontwikkeling van potbekers en andere bekerpotten 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 bekerpotten die eerder onder de noemer ‘Bentheim’ in de Vroege
Bronstijd waren geplaatst, nu voor als de grove waar die gelijktijdig is met AOO-typen en maritieme klokbekers. Dergelijke potten (die ik AOO-bekerpotten noem) vormen het
vertrekpunt voor de typologische ontwikkeling in Vroeg-

Bij dat andere versierde grove aardewerk zou men nog aan late potbeker-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 potbekerwijze 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-Nederland en Noordwest-Duitsland. “In Midden-Nederland
moeten de halspotbekers typologische voorgangers hebben 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 halspotbekers, trompetpotbekers, late potbekerderivaten en min of
meer gelijktijdige potten zoals de richelpot van Molenaarsgraaf (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 Bentheimer typen via gordelpotbekers naar trompetpotbekers en
vervolgens naar WKD-potten gaan. Die gordelpotbekers
zouden niet alleen gelijktijdig met de halspotbekers in Midden-Nederland zijn (zoals volgens Lanting 1973), maar ook
al ouder.20 Door de gordelpotbekers nu al zo vroeg te plaatsen, 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 voortleven van potbekers zijn inderdaad niet te vinden in WKD2en jongere vondstcomplexen (zie bijvoorbeeld Louwe Kooijmans 1974, 292). Volgens Lanting (ibidem, fig. 24) verschenen tussen ca. 3700 en 3600 BP in het noordoosten de
eerste WKD-potten. Vanaf ca. 3650 BP werden in MiddenNederland de ‘echte’ potbekers verdrongen door de jongere
loten uit de bekerpotfamilie (potbekerderivaten en uniform
versierde potten met en zonder richel). Na ca. 3600 BP gingen 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
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aanname dat halspotbekers geen rol in de ontwikkeling van
de noordoostelijke grove waar hebben vervuld.
Ad 1
De vermeende afwezigheid van gordelpotbekers in Midden-Nederland berust op semantiek. Lanting (2007/08,
97) schreef: “Het exemplaar van Wekeromse Zand (Lehmann 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 voorbeeld 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 trompetpotbekers. 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 versiering voldoet het decoratieschema van de pot van Voorthuizen aan de definitie van een gordelpotbeker. Maar uiteindelijk 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 Nutterveld dezelfde, relatief vroege chronologische positie in zijn
ontwikkelingsschema (ibidem, fig. 24), elk als regionale representant voor dezelfde ontwikkelingsstap. Uiteindelijk is
er dus, afgezien van het opgeplakte etiket, geen verschil in
de betekenis die zij in zijn visie voor de potbekerontwikkeling gehad zouden hebben.

Cruciaal in Lantings visie zijn (1) de vermeende afwezigheid van gordelpotbekers in Midden-Nederland, en (2) zijn

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 nauwelijks 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 klokbekers, te vinden op een waarschijnlijke potbekerscherf te Anlo (Waterbolk 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 gordelpotbeker 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 noordoostelijke grove waar geheel ontzegd. Dat is op zich consistent,
want voor hun fijnewaar-tegenhangers, de Veluwse klokbekers, 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 ondanks de veronderstelde andere schakels in de typenreeksen, beide klokbekergroepen hetzelfde vertrekpunt (AOObekerpotten), hebben en hetzelfde eindtraject (via trompetpotbekers naar grote wikkeldraadversierde potten). Daarbij
moet nog worden opgemerkt dat de noordoostelijke trompetpotbekers (waaraan wel een rol in de ontwikkeling is
toegedacht, en terecht), nog schaarser zijn dan de halspotbekers in diezelfde regio.
Al met al zie ik dus geen objectieve redenen om de halspotbekers uit te sluiten van de noordoostelijke ontwikkeling
(net zomin als gordelpotbekers van de Midden-Nederlandse ontwikkeling). Zoals ik in paragraaf 9.1.1.3 opmerkte, is
er, gelet op de aanwezigheid van dezelfde typen als in Midden-Nederland, geen enkele noodzaak om voor het noordoosten een afwijkende ontwikkeling in grove waar te construeren.

9.2.1.2 Bekerpottenterminologie
Om de weerbarstige discussie over bekerpotten en potbekers (KB-bekerpotten) niet nog ontoegankelijker te maken,
ben ik voorstander van termen met een duidelijke chronologische 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 genoemde potbekers van Nutterveld en Voorthuizen, en die
van de Leusder Heide (Modderman 1955b, fig. 7). Schaduwtermen voor minder of niet-plastisch aandoende varianten
zijn onnodig. Een plastisch, nauwelijks plastisch of nietplastisch effect, volgt uit de keuze voor specifieke versieringstechnieken uit het voor potbekers beschikbare scala.
Enkele daarvan werken nu eenmaal minder plastisch. Dit
geldt voor groeflijnen, spatelindrukken, ongepaarde nagelindrukken en niet al te ver naar elkaar toe geknepen, gepaarde vingernagelindrukken.

23 Voor de gelijktijdigheid van halspotbekers en Veluwse klokbekers pleiten 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 (UtC2513), en voorts de gesloten vondsten van Ede-Hondslog (Lehmann
1965, 11: ik doel op de 2Ie-beker en de potbekerscherfjes uit het centrale graf, niet op Lehmanns cat.no. 3 – zie ook Louwe Kooijmans
1974, 290, noot 131) en Nijmegen-Romeinse castra, kuil 99 (Louwe
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Hierboven heb ik af en toe al de aanduiding ‘potbekerderivaat’ laten vallen voor de jongere loten van de bekerpotfamilie, 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 oudere potten die zo aangeduid werden, hanteer ik de term
AOO-bekerpotten. De eerder als ‘Bentheim’ beschouwde
jongere component reken ik tot de ‘uniform-versierde WKDbekerpotten’. Een bondiger term is welkom.

9.2.1.3 Het ontwikkelingsmodel voor de bekerpotten
herzien
Ik refereer hieronder steeds aan Lantings nieuwe ontwikkelingsschema 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 wikkeldraadversierde 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 onderkenning van de parallel halspotbekers-Veluwse klokbeker al
heel oud. Het principe blijkt eveneens te gelden voor het late 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 respectievelijk de golfbandpotten, de vingertoppotten en de
SVB-bekerpotten (zie paragraaf 8.2.1). De eerste twee kunnen, evenals veel potbekers, uitgesproken plastisch werken,
en de laatste enigszins, indien vingertopindrukken toegepast 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 doorgaat, daarvoor te klein. De potten die Lanting tussen 4100
en 3900 BP plaatste, vormen goede grovewaar-tegenhangers voor de AOO-typen, maar ik mis in zijn schema de ‘logische’ volgende ontwikkelingsstap. Die zou moeten bestaan uit de grovewaar-tegenhangers voor de maritieme typen 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

Kooijmans 1973, 109-111), en de open associaties in vele KB-nederzettingen. 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 vertegenwoordigen, maar juist de overgang van KB naar WKD (zie bijvoorbeeld 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 missing 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 alternerend-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 verschaft 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 maritieme 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 tegenhangers voor de maritieme en epi-maritieme klokbekers
aan als ‘zonepotbekers’.24
Plausibele kandidaten zijn de potten uit Klijndijk en hunebedden 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 zonepotbeker van hunebed G2-Glimmen staat een KB-toewijzing 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-bekerpotten kunnen zijn, al is dit erg vergezocht en niet waarschijnlijk. Zij vertonen overigens tevens typologische raakvlakken met jonge potbekers (zie P14’s potbekers 106 en
vooral 104).26
– Doorslaggevende argumenten die zouden kunnen pleiten tegen Lantings relatief vroege plaatsing van de gordelpotbekers 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 tegen 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 typologische gronden dus veel overtuigender dan de vroege toewijzing die Lanting recent voorstelde.28
– Contra Lehmann zou ik de potbekers met een sterk afgerond 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 direct 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-waarversieringstechnieken. 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 Kooiker, 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 beschouw ik als een contemporaine fijne waar-tegenhanger voor de vermoede 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 hunebed D28-Buinen. Deze heeft een S-vormige profiel en zones horizontale 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 beaker”, 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 Lanting 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 bijvoorbeeld een scherf met grove kamspatelindrukken van P14 (klokbeker
113) aan, die voor een klokbeker eigenlijk te dik is. Met een wanddikte 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 versieringswijzen van relatief vroege typen kunnen lijken op die uit veel
latere stadia. Dit verschijnsel doet zich ook voor in de bekerpottenserie. Zo ziet het er naar uit dat de minder plastische versieringstechnieken 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 gevonden, 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 chronologische 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 typologische 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 datering – gedrongen vormen komen juist vooral bij late klokbekers voor.
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willen vatten. Ik volg Lanting die potbekers met zo’n profiel een eigen positie gaf, voorafgaand aan de halspotbekers. Lanting (2007/08, 96) beargumenteerde dit door te
wijzen op de associatie van deze profielvorm met een 2Icbeker 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 Uddel (Lehmann 1965, 15, fig. 9). Behalve Lantings associatie- en profiel-argument, is er een derde argument dat deze
chronologische positie onderstreept. De genoemde potbekers hebben nauwverwante decoratieschema’s. De hals is
als een uniform versierde zone opgevat. De grootste buikomvang is gemarkeerd met een afwijkend versierde zone.
De opvallend brede zones met visgraatmotief op de onderste pothelft en op de schouder van de pot van Uddel, en de
even brede zones met gepaarde nagelindrukken op diezelfde plaatsen op de potbeker van de Driese Berg, zijn op te
vatten als functionele ‘opvulzones’ (zie hierboven), en gelijk te stellen met de onversierde zones op klokbekers. Dan
betreft het hier keurige grovewaar-tegenhangers van klokbekertype 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 cilindrische hals en eveneens een duidelijk accent op de schouderversiering (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) halspotbekers en trompetpotbekers). Als versieringstechnieken
komen groeflijnen, pseudo-touwversiering (nagelindruklijnen), gepaarde en ongepaarde nagel- en vingertopindrukken voor, en gaatjes onder de rand. Wratten zijn niet ge-

noemd. Volgens Ufkes (ibidem, 49) zou het vooral om halspotbekers gaan.29 De afgebeelde randen, afgerond en met
gaatjes, zijn in elk geval niet kenmerkend voor halspotbekers. 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 schouderfragment).
– Meteren-Boog C-Noord geeft vermoedelijk niet het complete beeld voor het ‘potbekerstaartje’ aan het einde van
WKD1 en het begin van WKD2. Zo ontbreken daar voorbeelden 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 (Claassen 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 verschijnen de in één techniek uitgevoerde, uniform-versierde
WKD-bekerpotten, al dan niet met een of meer richels onder 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-bijAs-Ruwmortelseheide en Molenaarsgraaf. Een trompetpotbeker 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 wellicht 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 klokbekers en voor de ‘2Ic-potbekers’. Als versierde zones (met
name brede zones) op potbekers soms de equivalenten kunnen zijn van onversierde zones op bekers, kunnen potbekers 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 Wekeromse Zand (Lehmann 1965, fig. 3, 16, 21).

29 Dat verraste mij enigszins, omdat ik voor deze fase met name trompetpotbekers 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 klokbekervormen 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) gegolden hebben. Overigens mag niet blind gevaren worden op MeterenBoog 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 potbekerstadium geplaatst. Een ander voorbeeld uit deze periode is waarschijnlijk 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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Natuurlijk is het bovenstaande deels beredeneerd-speculatief, en grotendeels op typologie gebaseerd, maar niet in
sterkere mate dan de voorstellen van eerdere auteurs, terwijl 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).
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cultuur / fase

(beker-) pottypen

nevenkenmerken

WKD4

voortleven van onversierde WKD-bekerpotten

-

HVS

transformatie van WKD- naar HVS-potten

-

WKD3

bijna uitsluitend wikkeldraadversierde potten;
weinig onversierde WKD-bekerpotten

aanvankelijk nog gaatjes en richels

WKD2

potbekerderivaten; uniform versierde WKDbekerpotten, wikkeldraadversierde bekerpotten

gaatjes en richels

Laat-KB (fase 5) / WKD1

late halspotbekers; gordelpotbekers; trompetpotbekers;
vroegste potbekerderivaten; vroegste wikkeldraadversierde bekerpotten

gaatjes

Laat-KB (Veluwse fase / fase 4)

S-vormige en jongste afgerond-drieledige potbekers;
halspotbekers; evt. vroegste gordel- en trompetpotbekers

-

Laat-KB (2Ic-stadium / fase 3)

S-vormige en afgerond-drieledige potbekers (’2Ic-potbekers’)

-

Vroeg-KB (2Ia/b-stadium / fase 1-2)

zonepotbekers

waarschijnlijk richels

Laat-EGK / AOO / vroeg-maritiem)

SVB- en AOO-bekerpotten; oudste zonepotbekers

-

Laat-EGK

late golfbandpotten; vingertoppotten; SVB-bekerpotten

richels

Vroeg-EGK

golfbandpotten

-

Tabel 9.3 – De ontwikkeling van grove waar.

Om dit ontwikkelingsmodel te testen, zou het natuurlijk
mooi zijn als met name nederzettingsterreinen met VroegKB en met een geringe tijdsdiepte ontdekt, onderzocht en
integraal gepubliceerd zouden worden. Maar een palimpsest als P14 kan al zeer behulpzaam zijn. P14 bevat, zij het
niet lithostratigrafisch gescheiden, alle fasen vanaf LaatEGK t/m WKD1, inclusief de van elders zo slecht bekende
fase met 2Ia- en 2Ib-typen. Dan is hier ook alle bijbehorende grove waar te verwachten, inclusief die ‘nieuwe’ zonepotbekers die misschien in grotere scherven te herkennen
zijn. Voor harde bewijzen zijn vanzelfsprekend gesloten
vondstassociaties met dit veronderstelde vroege potbekertype nodig.

heel visgraatmotief;
e. alleen afwisselend een enkele rij horizontale indrukken
en een rij verticale of schuinstaande indrukken.

Potbekerscherven blijven dankzij de vlakdekkende versiering zelden onopgemerkt. Zij zijn echter niet altijd met zekerheid te identificeren. Een probleem vormen scherven
die niet meer tonen dan:
a. alleen gepaarde of ongepaarde nagelindrukken of vingertopindrukken;
b. alleen horizontale groeflijnen;
c. alleen spatelindrukken;
d. alleen spatel-, nagel- of vingertopindrukken in half of

Zulke mogelijke potbekerscherven zijn op P14 niet te onderscheiden van scherven van SW-potten (versieringstechniek a), vingertoppotten (a), SVB-bekerpotten (a-e) en
AOO-bekerpotten (a-e). Ook verwarring met potbekerderivaten ligt voor de hand. Ik reken dergelijke scherven over
het algemeen tot de categorie ‘mogelijke potbekers’ (zie paragraaf 9.2.4). Als zo’n scherf samen gevonden is met andere scherven van waarschijnlijk dezelfde pot, en als het
daarbij wel duidelijk om potbekerscherven gaat, wijk ik
hiervan af.
– De scherven met gezoneerde versiering van potbekerderivaten 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 klokbekers 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, komen ook op potbekers voor, zelfs vermoedelijk grove kamspatelindrukken (zie P14’s ‘klokbeker’ 113), al moet daarvoor wel de potbekerdefinitie worden opgerekt.32 Scherven

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 hebben, maar ik vermoed dus dat er uitzonderingen geweest zijn.

9.2.2 Toewijzingscriteria
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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 Lehmann 1965) zijn tussen duim en wijsvinger uit de potwand
uitgeknepen bobbeltjes, meestal aan alle kanten omgeven
door nagelindrukken. Soms zijn wel aan alle kanten begrenzingen 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-impressions” volgens Lehmann 1965). Vaak zijn deze nagellijnen paarsgewijs opgezet en zit er een smalle, door uitknijpen 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 zigzagof zaagtandvorm.
– Bekerpotscherven met een afgeschuinde rand, een duidelijk cilindrische hals en een geul op de schouder/halsovergang 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 potbekerderivaten). Dat is bijvoorbeeld het geval bij scherven met
zones horizontale en verticale groeflijnen, of met horizontale 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 halspotbekers 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 potbekertypen.
– Geen enkele versieringstechniek of -motief is te verbinden aan een specifiek potbekertype (wellicht met uitzondering 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 bekend. Gaatjes onder de rand lijken voorbehouden aan late
potbekers en aan potbekerderivaten. Een minder plastische
versiering en indrukken die verder uit elkaar staan, kunnen
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aanvullende argumenten zijn voor een jongere datering (in
WKD1).
Omvang van de vondstgroep
P14 heeft naast drie scherven (86 g) van mogelijke zonepotbekers (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 zonepotbekers zijn opgenomen in de verspreidingskaart van de mogelijke 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 nietpassende scherven met verschillende versieringstechnieken
toch tot dezelfde pot gerekend. Zij zijn dan vlak bij elkaar
gevonden en komen in technologisch opzicht overeen. Gezien de gebruikelijke grote variatiebreedte aan versieringsmotieven en versieringstechnieken op potbekers, is het beslist niet onmogelijk dat vrij veel scherven die hier aan twee
of meer verschillende potten toegewezen zijn, in werkelijkheid maar aan één enkele pot toebehoord hebben. Het gereconstrueerde 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 onderscheiden potindividuen globaal, en de typologisch herkenbare jongste potbekers en potbekerderivaten als laatste.
Misschien zijn hieronder ten onrechte fragmenten van enkele klokbekers aan potbekers toegeschreven (op grond van
de versieringstechniek en het decoratieschema). Dit zou
het geval kunnen zijn bij de kleine en dunwandige potbekers 33, 45, 67, 75, 80, 86 en 93.

9.2.3 Typologie
Of de hier voorgestelde zonepotbekers 1-3 werkelijk contemporain 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 visgraten, gemaakt met een zijdelings ingestoken gladde spatel, met direct erboven een rij ronde of halfronde spatelindrukken. Boven een onversierde zone zit de aanzet van
een volgende, identiek versierde zone. Het kost weinig verbeeldingskracht om hierin een grove versie te zien van een
(noordoostelijke) epi-maritieme klokbeker zoals P14’s klokbeker 18. Potbeker 1 heeft in de gepubliceerde bekerpotten
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Fig. 9.9 – Verspreiding van potbekerscherven; de scherven van potten 4-108.

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 geplaatste nagelindrukken een zone groeflijnen (en een aanzet 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 spatelindrukken 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 Oudemolen en Elp (Lanting 2007/2008, fig. 14:16, 21). Dit lijkt

een vroege datering van pot 3 te ondersteunen, maar opgemerkt moet worden dat P14’s halspotbeker 70 een zeer vergelijkbare versiering heeft.

9.2.3.2 Overige potbekertypen
Vorm en potgrootte
Potbekers 43 en 64 zijn zeker halspotbekers. Met voorbehoud 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-profiel’ (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.
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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 potzones. Bij de potbekers uit Lehmanns catalogus (1965) met
een goed reconstrueerbare hoogte is de verhouding randdiameter: pothoogte gemiddeld 1:1,5 (vergelijk Louwe
Kooijmans 1973, 111). De afwijkingen van dit gemiddelde
zijn betrekkelijk gering. Dankzij deze index is een indirecte, 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 vingertopindrukken. Hierbij is het niet duidelijk of het om een enkele rij
indrukken gaat, of om een zone met meerdere rijen indrukken.
– De randscherf van potbeker 25 toont nagellijnrichels en
een rij horizontale vingertopindrukken. Op de scherf
van potbeker 26 is onder een nagellijnrichel een rij verticale vingertopindrukken aangebracht die overlapt wordt
door een volgende rij schuine vingertopindrukken. De
hals/schouderscherf van potbeker 27 heeft op de nagellijnrichels en op een geultje ertussen rijen horizontale of
schuine nagelindrukken.
– Nagellijnrichels in combinatie met gepaarde nagelindrukken zijn aanwezig op potbekers 28-29. Dit is eveneens 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 gepaarde nagelindrukken tussen onversierde zones met nagellijnrichels als begrenzingen. De halsaanzet is versierd
met een rij verticale nagel- of spatelindrukken.
– De scherf van potbeker 32 bezit een brede hals/schoudergeul. 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 verticale, gepaarde nagellijnen, afgesloten door nagellijnrichels. 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 nagellijnrichels, met daarop rijen schuine nagelindrukken.
Bij het maken van de nagellijnrichels is zoveel klei mee-
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genomen dat aan weerszijden ervan onregelmatige geultjes zijn ontstaan.
Het decoratieschema van de forse halspotbeker 43 (bodemdiameter ca. 11,5 cm, grootste buikdiameter ca. 28
cm, randdiameter ca. 26 cm, pothoogte ca. 35 cm) liet
zich dankzij enkele grote scherven redelijk reconstrueren. De versiering op de benedenhelft bestaat uit zones
met een enkele tot een driedubbele rij gepaarde nagelindrukken, gescheiden door dubbele rijen niet-aaneensluitende nagellijnen. Ter hoogte van de grootste buikdiameter zitten boven een rij schuine indrukken twee
richels met een slordige nagellijn ertussen en erboven.
De schouder is versierd met verticale rijen gepaarde nagelindrukken. 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 nagellijnrichel. Een enkele rij schuine indrukken, een nagellijn en een rij verticale en soms schuine nagelindrukken onder de rand tooien de bovenste helft van de hals.
De bodem/benedenwandscherven van potbekers 44-45
zijn versierd met schuine of horizontale ongepaarde nagelindrukken, 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 horizontale nagellijn, die van potbekers 52-53 een rij verticale
of schuine ongepaarde nagelindrukken, die van potbekers 54-55 een rij gepaarde nagelindrukken en die van
potbekers 56-57 enkele horizontale groeflijnen. Omdat
al deze randen afgeschuind zijn, betreft het zeker potbekerscherven.
De scherven van potbekers 58-60 vertonen boven enkele horizontale groeflijnen (de aanzet tot) een rij met
gepaarde nagelindrukken. De schouderscherf van potbeker 61 bezit verticale pseudo-touwindrukken tussen
horizontale groeflijnen. Potbeker 62 is versierd met horizontale groeflijnen en een zone verticale groeflijnen.
Potbeker 63 is vertegenwoordigd met vele kleine scherven. De schouderzone heeft een zone verticale groeflijnen onder een zone horizontale groeflijnen. Op scherven van de onderste pothelft zitten gepaarde nagelindrukken.
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 verkregen. 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 decoratieschema. 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 nagelindrukken.
De scherf van potbeker 78 toont de aanzet van een geul
op de hals-schouderovergang. Daarboven zit een rij horizontale nagelindrukken en een zone verticale nagelindrukken. 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 pseudowratten uitgeknepen. Op potbekers 81 en 82 zitten zones
met grote pseudowratten, afgewisseld met nagellijnen of
nagellijnrichels. Potbeker 83 heeft op de schouder-halsovergang enkele groeflijnen met eronder een enkele rij
pseudowratten, een nagellijn en een zone pseudowratten.
De scherven van potbekers 84-89 tonen slechts wrattenzones, 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 halsschouderovergang 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 nagelindrukken, vanaf de halsaanzet en hoger enkele geulen, en als afsluiting een wrattenzone onder de rand. Enkele 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 potbeker 97 bezit de combinatie van een wrattenzone met erboven nagellijnrichels waartussen een enkele rij schuine
nagelindrukken is gezet. Op een scherf van potbeker 98
zitten wratten, op een andere een zone met schuine nagellijnrichels onder een horizontale nagellijnrichel.
Een schouderscherf van potbeker 99 heeft een zone
van wratten, op de vermoedelijke flauwe halsaanzet begrensd 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 spatelindrukken.
Op de randscherf van potbeker 101 bevindt zich boven
een groeflijn een smalle zone slordige gepaarde nagelindrukken en een dubbele rij wratten, gevolgd door een
rij zeer diepe ronde indrukken onder de rand. De randscherf 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,
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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 groeflijnen. Op de hals zitten smalle zones met een enkele rij
gepaarde nagelindrukken, begrensd door groeflijnen.
Van de grote trompetpotbeker 104 (grootste buikdiameter ca. 28,5 cm, randdiameter 26 cm, geschatte pothoogte ca. 40 cm) bestaat een goede totaalindruk. Laag
op de pot bevindt zich een brede zone met minimaal zes
horizontale rijen verticale vingertopindrukken. Dan volgen enkele groeflijnen en ter hoogte van de schouder een
smallere zone met dicht op elkaar vier rijen vingertopindrukken begrensd door vier of meer groeflijnen. De
hoge hals heeft eerst een brede zone met toch maar vier
rijen vingertopindrukken, begrensd door drie groeflijnen, dan een enkele rij vingertopindrukken, twee groeflijnen 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 nagelindrukken en dan, hoog tegen de rand, nog een rij
verticale nagelindrukken.
De randscherf van potbeker 106, waarschijnlijk met Sprofiel, heeft gaatjes onder de rand en daaronder groeflijnen. Ook de overige scherven van deze pot, waaronder
scherven van de benedenhelft en een scherf nabij de bodem, 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 horizontale 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 potbekerderivaat 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 zouden eventueel afkomstig kunnen zijn van AOO-bekerpotten, uniform-versierde WKD-bekerpotten, EGK-bekerpotten of SW-potten.
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Fig. 9.11 – Verspreiding van de scherven van mogelijke potbekers (potten 109-171) en van zonepotbekers (potten 1-3).

Een nadere toewijzing is op grond van hun technologische
kenmerken of stratigrafische context onmogelijk. In wanddikten en mageringskarakteristieken zijn deze scherven
goed vergelijkbaar met de wel toewijsbare bekerpotten en
potbekers. Op de technologische aspecten van deze waarschijnlijk heterogene categorie ga ik verder niet in.
Anders dan bij de categorie zekere potbekers zijn binnen
de mogelijke potbekers geen geloofwaardige scherven aanwezig 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 potbekers 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
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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 (vermoedelijk 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 richting van de rand is ingestoken.
– De scherven van pot 110 hebben een rij rechthoekige
spatelindrukken onder de rand. Deze zijn zijdelings ingestoken.
– De scherf van pot 111 is versierd met rijen licht-hellende
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Fig. 9.12 – Mogelijke potbekers; potten 109-171. Schaal 1:3.
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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

rechthoekige spatelindrukken (Meisselstich), die mogelijk in zones zijn aangebracht.
– De scherf van pot 112 toont twee horizontale nagelindrukken onder elkaar, die van pot 113 drie omlopende
rijen horizontale nagelindrukken.
– Rijen min of meer regelmatig geplaatste, licht-schuine of
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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
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9.3 KB-aardewerk: technologische aspecten

potbekers
12

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.
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(Fig. 9.13 – vervolg) zijn bij de verdeling van mageringshoeveelheid en -grootte onder ‘overig’ opgenomen.

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.

Wanddikte en magering
Vroege klokbekers hebben een gemiddeld wanddikte tussen 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. Mageringscombinaties, ogenschijnlijk afwezig bij vroege klokbekers,
zijn nu regelmatig geconstateerd. De combinatie van graniet met chamotte is algemeen. Wat zeldzamer is de combinatie zand en chamotte.
Ook in de hoeveelheid magering is sprake van een verschuiving. Vroege klokbekers hebben gemiddeld minder magering dan de late. In vroege klokbekers zijn vooral fijne mageringsdeeltjes 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, vooral bij late klokbekers.
Vroege klokbekers sluiten in technologisch opzicht aardig
aan op EGK-bekers (zie paragraaf 8.3). Binnen de klokbekers 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 gemiddelde wanddikte; van 5 tot 10 mm. Dit is niet verwonderlijk, omdat potbekers klein kunnen zijn, en juist de dunwandige 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. Granietmagering domineert, op afstand gevolgd door de combinatie graniet en zand. Alleen zand is regelmatig geconstateerd, evenals de combinatie graniet en chamotte. De combinaties 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 toeneemt, is ook de toegepaste magering grover.
Constuctietechnieken
Over de constructie is weinig te zeggen. In de zeldzame gevallen 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 binnenkant van de pot. Hier zal dus geen sprake zijn geweest van
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een wisseling in de voegrichting ter hoogte van de grootste
buikomvang, hoewel dat bij potten met min of meer een Sprofiel 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 Veluwse 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 indicatie 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 voedselresten 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 voedselresten. 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 potbekers zijn na reparatie nog als kookpot gebruikt.

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 rituele gebruik van aardewerk terug op een zeer oude traditie
(zie bijvoorbeeld Louwe Kooijmans 2010a). Zo komen geisoleerd 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-Neolithicum 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 ogenschijnlijk geïsoleerd en niet in grafveldjes.33 Louwe Kooijmans (1974, 291-292) ging het diepst in op dit fenomeen.
Hij gaf voorbeelden van een omgekeerd begraven AOObekerpot, dito potbekers, een potbekerderivaat, en wikkeldraadversierde 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 ontbreken hiervoor voorbeelden uit onze streken. Het gaat dan
om een associatie tussen bekerpotten (uit NoordwestDuitsland en het Verenigd Koninkrijk) en deelbegravingen
(schedelbegravingen) of crematies (Louwe Kooijmans 1974,
292, 312; Bakker 1992, 58). De relatie tussen ondersteboven begraven bekerpotten en een dodenritueel ligt bovendien 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.

In typochronologische zin vormen potbekers een schakel
tussen eerdere en latere bekerpottypen. Tot de eerdere typen reken ik in deze paragraaf ook de vingertop- en golf-

2. Geïsoleerd begraven, opzettelijk gebroken bekerpotten
Deze verschijningsvorm kon pas onlangs gedocumenteerd
worden (Schute 2009, 65-74, fig. 32-42). In een vermoedelijk geïsoleerde, diepe kuil is het onderste deel van een potbeker aangetroffen, geplaatst op een bedje van drie lagen
scherven van diezelfde pot en boven twee keien. De versierde 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; Lehmann 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 Pikutkowo-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 primaire graf van een grafheuvel bij Gasteren. Volgens Van Giffen (1941,
130, fig. 31-32) stond deze beker rechtop, en betrof het een tweeperiodenheuvel. Lanting (1973, 233, fig. 2) corrigeerde dit. Volgens de
veldtekeningen is sprake van een drieperiodenheuvel met in het primaire 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

9.5 Bekerpotten uit rituele context en het verschil
met de potbekers van P14
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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 aangetroffen.41 In de vaak zwaar verstoorde kamers van hunebedden zijn de nu incomplete, maar ooit compleet bijgezette bekerpotten en de hier bedoelde opzettelijk gebroken,
incomplete exemplaren, niet van elkaar te onderscheiden.
Ook het onderscheid tussen een ritueel vernielde, incomplete 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 grafheuvel gevonden zijn, en duidelijke aanwijzingen voor opspit
ontbreken, kunnen zij ritueel gebroken zijn. Dat zou het geval kunnen zijn bij scherven van enkele golfbandpotten,
AOO-bekerpotten, en late wikkeldraadversierde potten.42
Met voorbehoud behoren ook enkele potbekers tot deze categorie.43

10
Lehmann
P14

8

potaantal

3. (Vermoedelijk) rechtop geplaatste bekerpotten, als bijgaven
Een AOO-bekerpot is als bijgave in een reguliere begraving 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 interments”. Mogelijk zijn de voorbeelden uit hunebedden echter geen bijgaven. Dan zouden zij in de volgende categorie
thuishoren, en met offerhandelingen in verband te brengen
zijn (Beran 1990, 21).
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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 omgekeerd 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 randdiameter van 30 cm of meer, terwijl van de potbekers die
Lehmann presenteerde 35% zo’n grote randdiameter bezit.
De potbekers uit rituele context zijn dus niet representatief voor het ‘normale’ potbekerbestand uit nederzettingen
– dit poneerde Lanting (2007/08, 97) onlangs ook. Voor
ritueel gebruik zijn bij voorkeur de grootste potbekers geselecteerd; dus de potten die zonder moeite over een mensenschedel 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

Een opmerkelijk resultaat levert de vergelijking tussen de
potbekers van P14, uit nederzettingscontext, en de (groten-

Eerder is gemeld dat op P14 KB-aardewerk naast ouder en
jonger aardewerk door elkaar voorkomt in dezelfde grondlagen. Dat neemt niet weg dat enig chronologisch houvast voor de KB-typologie aanwezig zou kunnen zijn. In
hoeverre dit het geval is, onderzoek ik in deze paragraaf.

vuursteen, verbrande leembrokjes en veel (mogelijk natuurlijke) kiezels; de matrix bevatte veel grind.
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).
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).
Het betreft een golfbandpot uit Zutphen-De Leesten, gevonden in een
kringgreppel. Van de bijbehorende grafkuil was niets meer te bespeuren (Van der Kleij 1996; Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008,
174).
Zie bijvoorbeeld Bursch 1933, 63, 76; Modderman 1954, 23, 26, fig.
6, 9; Lehmann 1965, 11; Bakker 1992, 49, 58-59.
Te Putten zijn vlak bij elkaar scherven gevonden van minimaal drie
golfbandpotten, onder de rand van een grafheuvel. Vanwege de afwezigheid 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 samenhang 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 halspotbeker uit Nijmegen zijn samen met scherven van een Veluwse klokbeker gevonden in een kuil die vermoedelijk gelijktijdig is aangelegd met
de standgreppel van grafheuvel VII (Louwe Kooijmans 1973, 105106, 109-111, 118, fig. 8a-b, 12). Louwe Kooijmans (ibidem, 118)
dacht aan een rituele kuil.
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Relevant zijn in dit verband enerzijds de Akkerlaag en Erosielaag 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 omstreeks 3750 BP (ca. 2200 cal BC) deels verspoeld is. Ero1
bestaat uit het toen afgespoelde akkerzand. Genoemde datering is gebaseerd op de 14C-datering van KB-haard 5, direct 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 flanken, 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 erosiepakket, 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 wikkeldraadscherfjes aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg
van bioturbatie of door intrappen. Dit kan dan eveneens
gebeurd zijn met het jongere KB-materiaal. Aan een geisoleerde, 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 onderstaande concentreer ik mij daarom vooral op klokbekers

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-
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en op potbekers die met meer dan drie, of met grote scherven vertegenwoordigd zijn; aan klokbekers die niet typologisch zeker vroeg of zeker laat zijn, besteed ik geen aandacht. 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 reconstrueerbaar waren en met veel scherven aanwezig zijn (bekers
4-8), komen alle uit de Akkerlaag/Ero1 of uit het onderliggende 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 verschijnsel. 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 nagelindrukken op de onderste pothelft, komt uit de Akkerlaag/
Ero1. In dit verband moet ook gewezen worden op de zeven benedenwandscherven met nagellijnrichels en wratten, 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 benedenhelft 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 Akkerlaag afkomstig. De lithologische context van de drie
scherven uit 1957 (waaronder de twee grootste) is onduidelijk, 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 klokbeker 68 die typologisch laat is, is onduidelijk; vermoedelijk 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 zigzaggen, kruisen, ruiten, metopen en afgeschuinde randen al

contexten afkomstig is. Vrij grote scherven zijn weliswaar in de (afgespoelde) 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 verwachten 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 behoorden. Hetzelfde geldt voor plastische versiering op de onderste pothelft. Typologisch zeer laat aandoende scherven/
bekers zijn niet (68), of niet overtuigend (44) aan de Akkerlaag/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-gedateerde KB-haard 5, maakt duidelijk dat deze potbeker jonger is dan het ontstaan van Ero1.
– Ook potbekers met eenvoudige motieven en afgeschuinde randen zijn afkomstig uit de Akkerlaag/Ero1. Dit geldt
voor de vele tientallen scherven van potbeker 63 (met
verticale en horizontale groeflijnen en gepaarde nagelindrukken), 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 gordelpotbeker 103, gevonden in wp. 1957, is onbekend. Zij kunnen uit de Akkerlaag/Ero1 afkomstig zijn. In 1957 moeten echter boven de Akkerlaag nog jongere, natte sedimenten aanwezig zijn geweest, die voorafgaand aan de
opgraving in 1990 al geheel opgenomen waren in de moderne bouwvoor. De scherven van deze gordelpotbeker
kunnen dus ook in jongere lagen gevonden zijn. Het relatief grote formaat van de scherven, en het feit dat de
scherven vlak bij elkaar lagen, pleiten sterk voor een jongere ‘natte’ vondstcontext (jonge DG2), boven de Akkerlaag/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 overige 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). Deze 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 berust op een mogelijkheid (typologisch en technologisch
is er niets op tegen), maar niet op zekerheid.
– Geen van de scherven van potbekers met diepe ronde indrukken onder de rand (potbekers 101-102) of van potbeker (-derivaat?) 106, met groeflijnen en gaatjes, is afkomstig uit de Akkerlaag/Ero1. De scherf van potbeker
(-derivaat) 108, met een late 14C-datering, komt uit de
DG2.
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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-vormige 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 scherven met diepe ronde indrukken (waarvan één waarschijnlijk 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 MiddenNederlandse klokbekergroepen
Het overgrote deel van de KB-scherven van P14 laat zich
op het eerste gezicht moeiteloos inpassen in de MiddenNederlandse klokbekergroep. Bij nader inzien zijn echter
ook klokbekerscherven aanwezig met noordoostelijke kenmerken: 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 zonebegeleiding, 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 noordoostelijke groep niet zomaar toe. Ik zie (uitgaande van culturele
en etnische continuïteit) de volgende vier opties, waartussen geen objectieve keuze te maken is.
– P14 behoort tot de Noordoost-Nederlandse klokbekergroep, waar ook geografisch, gelet op de ligging aan de
Vecht, veel voor te zeggen is. Als aanwijzingen gelden de
bovengenoemde scherven, terwijl de Veluwse componenten elementen zijn van de noordoostelijke fase 4.
– P14 behoort tot de Midden-Nederlandse klokbekergroep.
De scherven met noordoostelijke invloed duiden op importen of op producten van ingetrouwde noordoostelijke
vrouwen. Misschien vertegenwoordigen die zogenaamde noordoostelijke elementen wel een onderstroom in
het repertoire van de Midden-Nederlandse klokbekergroep. Er zijn immers (afgezien van Vlaardingen, dat
geen ‘gewone’ KB-nederzetting lijkt te zijn) geen Midden-Nederlandse nederzettingscomplexen bekend die
juist de oudste helft van de KB-aardewerksequentie bevatten (Lanting & Van der Waals 1976, 71-72; Drenth &
Hogestijn 1999, 124-132), dus archeologisch valt er weinig 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-Nederlandse, als de Midden-Nederlandse klokbekergroep.
Relevant voor deze optie kan de al eerder genoemde hypothese aangaande de regionale EGK-groepen van Van
Ginkel & Hogestijn zijn (zie paragraaf 8.6). Zouden P14
en de Noordoostpolder gedurende de EGK hebben toebehoord 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 Noordoost-Nederlandse klokbekergroep zou vallen. Dit zou
dus pleiten voor het voortbestaan van een IJssel-Vechtdeltagroep 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 werkelijkheid zijn er te onzent helemaal geen duidelijk afgebakende KB-aardewerkstijlprovincies geweest. Het gaat
om een aaneenschakeling van lokale gemeenschappen
met een gedeelde aardewerktraditie waarbinnen enige
speelruimte is voor lokale variatie. Vanwege allerlei uitwisselingsnetwerken waarvan de intensiteit afneemt met
de (sociale) afstand, zijn de detailovereenkomsten tussen nabijgelegen gemeenschappen het grootst. Het zicht
op de subtiele verschuivingen van schakel tot schakel is
vertroebeld, omdat het vooral Drentse en Midden-Nederlandse voorbeelden zijn die met elkaar vergeleken
worden; de tussenliggende schakels zijn nauwelijks bekend.

kers in onze streken verder ontwikkeld zijn, en verbindingen hebben met de EGK-traditie. Beker 5 onderstreept dus
de continuïteitsgedachte, maar bewijst niet dat de oudste maritieme klokbekers per se een inheemse ontwikkeling zijn.
P14 illustreert voorts de betrekkelijkheid van ideeën over
zeldzaamheid. Dankzij P14 is voor ons land het aantal maritieme klokbekers met touwbegrenzingen verdubbeld (vergelijk Lanting 2007/08, fig. 8b). Wel zijn ook op P14 maritieme klokbekers veel zeldzamer dan Veluwse typen. De
waarschijnlijke verklaring voor die zeldzaamheid is een
kortere looptijd, naast de mogelijkheid dat maritieme klokbekers 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.

Ik begin met enkele algemene opmerkingen naar aanleiding van de klokbekers van P14.
Lanting (2007/08, 35) merkte op dat voor Nederlandse
maritieme klokbekers naast S-vormige profielen ook geknikte 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 buikknik, maakt in elk geval aannemelijk dat maritieme klokbe-

Het is onwaarschijnlijk dat het overgeleverde KB-bestand
representatief is voor de oorspronkelijke typenfrequenties
op P14. Zo zijn de niveaus waarin het jongste KB-aardewerk verwacht kon worden, zeer zwaar aangetast of verdwenen. 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 touwindrukken, 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 KBelementen gesignaleerd. Of zonepotbekers een idee-fixe
van mij zijn, moet de toekomst leren. Typologische verrassingen 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 halspotbekers met diepe ronde indrukken onder de rand (halspotbekers 101-102) is mogelijk de gaatjesversiering ontwikkeld,
die op zoveel late potbekers voorkomt en vervolgens voor
WKD kenmerkend is. P14 biedt een redelijk aanknopingspunt voor de veronderstelling dat gordelpotbekers een late
ontwikkeling zijn, en verschaft voorts enkele voorbeelden
van typologisch late potbekers/potbekerderivaten die gelijktijdig kunnen zijn met het vroegste wikkeldraadversierde
aardewerk.
Uit het bovenstaande volgt dat er voor KB op P14 geen typologische 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).

Misschien is een onderbouwde keuze uit deze opties mogelijk 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
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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 chronologische 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 streken. Hij bracht hiermee ook enkele anders versierde late
bekers in verband: de S-vormige potbekers en jongere potbekerachtige potten (die ik tot de potbekerderivaten reken).
Modderman onderkende direct al de grote ontwikkelingslijn. Hij onderscheidde een vroege fase met wikkeldraadstempels “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 gekenmerkt door grote potten met wijd gewonden wikkeldraadstempels. Modderman dateerde al het wikkeldraadversierde 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 mening dat het oudste wikkeldraadversierde aardewerk al vrij
vroeg in het Laat-Neolithicum voorkwam, gelijktijdig met
SVB-, AOO-, en maritieme klokbekertypen, en ook TRBkenmerken bezat.1 Wel merkten zij later op dat de wikkeldraadversierde 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 gecorrigeerd. Hij zag evenals Modderman het voorkomen van
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.

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 wikkeldraadstempels op de toen net gepubliceerde HVS-pot
van Vorstenbosch. Wel noteerde Waterbolk dat het WKDaardewerk zowel door EGK (standvoetbekers) als KB beïnvloed zou kunnen zijn, maar een direct verband met de
pseudo-wikkeldraadversiering op TRB-aardewerk wees hij
af (Waterbolk 1960, 74; 1964, 123). Voorts signaleerde Waterbolk (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 observatie is juist, al was de onderbouwing discutabel.2
Van der Waals (1962, 238-240) nam voor het WKD-aardewerk de datering in de Vroege Bronstijd over. Hij beschouwde de scherven van merendeels wijd gewonden wikkeldraadpotten als gelijktijdig met die van late, ‘verwaterde’ potbekertypen, vanwege een overeenkomstige verspreiding. De gedachte aan een relatie tussen WKD-aardewerk
en standvoetbekers liet Van der Waals (1964b, 26) aanvankelijk 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 opnieuw en uitputtender dan Modderman had gedaan. Lanting reserveerde de term ‘wikkeldraad’ voor indrukken met
flexibele spil, en ‘prikkeldraad’ voor die met een harde
kern. Hij werkte Moddermans gedachte aan vroege wikkeldraadversierde bekers (fijne waar) en late wikkeldraadversierde potten (grove waar) verder uit, en presenteerde een
catalogus met een verspreidingskaart. Ook Lanting hield
2 Waterbolk baseerde zich voornamelijk op de late 14C-datering (GrN3036: 3260 ±70 BP) van het hoofdgraf van een grafheuvel te NoordSleen 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 wikkeldraadversierde aardewerk in het Laat-Neolithicum, “parallel aan
die van de Veluwse klokbekers” (ibidem, 198). Hij noemde
onder andere een beker uit Mülheim met zowel kamspatelals wikkeldraadindrukken (ibidem, 196).
Bakker (1970, 210-211) ging in op het verschil tussen de
wikkeldraadindrukken met harde spil uit WKD en de oppervlakkig gezien daarop gelijkende pseudo-wikkeldraadlijnen op TRB-aardewerk, beter aan te duiden als dwarsstempellijnen. 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-omwonden wikkeldraadversierde aardewerk als onderdeel van
het Veluwse KB-nederzettingsaardewerk, mede omdat wikkeldraadversierd aardewerk vaak samen met KB-aardewerk
aangetroffen is.
In 1973 maakte Lanting geen onderscheid meer tussen
wikkeldraad en prikkeldraad. Hij sprak alleen nog van engof dicht gewonden versus wijd gewonden wikkeldraadindrukken. In WKD was de starre spil het meest gebruikelijk.
Flexibele spillen, altijd eng gewonden (Bakkers kluwenindrukken), 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 wikkeldraadversierde aardewerk gezien moet worden als producten van een late KB-groep; als een klokbekervariant
waarbij in plaats van gladde spatels of kamspatels wikkeldraadstempels gebruikt zijn.4
Verder presenteerde hij (ibidem, 220-221) karakteristieken
van enerzijds het vroege, en anderzijds het late WKD-aardewerk. Deze tweedeling was noodgedwongen nog steeds
grotendeels gebaseerd op losse vondsten en dus in hoofdzaak 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, anders-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.

3 Voor de vroege TRB-Westgroep geldt dit echter vermoedelijk niet.
Hüde I levert voorbeelden van Wickelschnur-indrukken die aan PreDrouwen te verbinden zijn. Deze lijken gemaakt te zijn met een stempel met een dunne, starre spil (zie paragraaf 6.3.4).
4 Hoewel kamspatelindrukken meestal niet te verwisselen zijn met wikkeldraadindrukken, is het incidenteel, zeker bij wat gesleten scherven,
nog helemaal niet zo eenvoudig om beide uit elkaar te houden. Dit on-

240

Naderhand koos Lanting ervoor de periode waarin wikkeldraadversiering 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-aardewerk naast het oudste WKD-aardewerk, noemde Louwe
Kooijmans Barbed Wire Beaker 1 (BWB1). Een gesloten
vondstgroep uit de geul bij de nederzetting Molenaarsgraaf, met bijzondere kenmerken (die elders, voor zover al
herkend, alleen op losse (nederzettings-) vondsten aanwezig 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-occupatiefase 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 verder als uitgangspunt.
Ook Louwe Kooijmans (1974, 295-296) ging in op de Riesenbecher en met name op het Bentheimer type. Hij onderbouwde de toewijzing van dit type aan de Vroege Bronstijd
door te wijzen op parallellen met materiaal uit Molenaarsgraaf (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) benadrukten de al eerder opgemerkte regionale verschillen in de
duur van de WKD-periode; de overgang naar de HVS-traditie 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) benadrukten dat in het WKD-aardewerk zowel ‘half’ versierd als ‘totaal’ versierd aardewerk voorkomt, zoals dat eveneens het
geval is in EGK en KB. Deze onloochenbare observatie

derstreept hoe dicht het visuele effect dat met deze verschillende versieringstechnieken 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 Kooijmans 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 suggestie (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 echter 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 aardewerk met wikkeldraadversiering [zowel op bekers als op bekerpotten] 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 presenteerde 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

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 typologische overwegingen lijkt het niet al te gewaagd om te stellen,
dat de zgn. Riesenbecher von Bentheimer Typ de grote nederzettingspotten 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 andere gevallen ben ik niet overtuigd.7

In hetzelfde artikel deed Lanting (2007/08, 92-97) een
nieuw voorstel aangaande de bekerpotten van het Bentheimer 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 weliswaar een heterogene categorie, maar had de laatste decennia dus te onzent vooral een late, dat wil zeggen, een vroege-bronstijdconnotatie (zie ook Lehmann 1965, 27; Louwe
Kooijmans 1974, 295-296).

10.2 Nieuwe WKD-fasering

6 Ik ben het oneens met de chronologische plaats die de potten van Bocholt en Klijndijk in Lantings nieuwe bekerpottenoverzicht hebben gekregen (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) geplaatst 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 AOObekers of maritieme klokbekers. Het kelkvormige profiel, met (indien
de stand van dit grote fragment juist is weergegeven) een rand die wijder 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

Tot de bekerpotten die Lanting niet meer tot de Riesenbecher von Bentheimer Typ rekende, behoort vanzelfsprekend 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 ‘uniformversierde WKD-bekerpotten’.

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’ referentiekader voor WKD1-3. Daarbij leun ik zwaar op Modderman, Lanting en vooral Louwe Kooijmans. Per fase noem
ik de aardewerkkenmerken, waarbij gegevens uit de literatuur (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 WKDaardewerk van P14 (zie paragrafen 10.3-8), kan het beeld
(vooral voor WKD3) verder aangescherpt worden (zie paragraaf 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).

(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 eveneens 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 Lantings 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-Nederlandse klokbekergroep zijn ten minste gedeeltelijk gelijktijdig met, of liever gezegd, onderdeel van WKD1.
Betrouwbare, min of meer gesloten nederzettingscomplexen voor deze overgangsfase van KB naar WKD zijn er in
feite niet. De enige redelijke kandidaat, Meteren-Boog CNoord (Schoneveld & Gehasse 2001) is geen gesloten complex 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 wikkeldraadversierd aardewerk en andere aardewerktypen is voor
een groot deel gebaseerd op deductie en daardoor hypothetisch.
Voorbeelden
Het vroege wikkeldraadversierde aardewerk bestaat voornamelijk uit fijne waar die typologisch dicht bij late klokbekers staat. Voorbeelden zijn de min of meer complete wikkeldraadversierde bekers van Vasse, Gammelke, Weerselo,
Wiesel, Garderen, Ermelose Heide, Nijmegen-Koolemans
Beynenstraat, Oldenzaal-Schipleidelaan en Heek.8 De gesloten 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 versieringsmotieven anders-dan-wikkeldraadversierde varianten zijn
van de vroegste wikkeldraadversierde bekers.9 Het betreft
bijvoorbeeld de bekers van hunebed D40-Emmen, Speulde, Putten, Wekeromse Zand, Anlo-Schipborg, Diever, Drijber, Uddelermeer, Querenstede, Ermelo-Houtdorperveld
en Ermelose Heide.10 De bekertjes van Nijmegen-Ubbergse Veldweg en Varsseveld-Zwarte Moor (Elzinga 1964, 13,
fig. 7a; Louwe Kooijmans 1973, 91, fig. 3) beschouw ik in navolging van Louwe Kooijmans ook als goede voorbeelden
voor fijne WKD1-waar. Ik ben het dus oneens met Lanting

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 aardewerk.
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.
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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-Bessemerberg, Hulzen, Boeschoten, Speulde-‘t Keteltje en Gütersloh-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 voornamelijk 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 vermenging met duidelijk jonger of ouder aardewerk is hier
ogenschijnlijk geen sprake. Het wikkeldraadversierde aardewerk vertoont de hieronder gegeven WKD1-kenmerken.
Er is daarnaast een voorbeeld voorhanden van een beker
met S-profiel, gaatjes onder de rand, horizontale groeflijnen en zigzagzones, die een niet-wikkeldraadversierde variant 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 klokbekers zijn scherven van potbekers of potbekerderivaten aanwezig die nauwelijks variatie in de versieringsmotieven vertonen (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 wikkeldraadversierde 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 randen zijn bekend. Bierpul-achtige oren komen ook voor.

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 overige zes dateringen zijn jonger en dateren vooral in de Midden-Bronstijd (Schoneveld 2001, 187; Lanting & Van der Plicht 2001/02,
175). Hoewel dit niet in het aardewerk tot uitdrukking komt, zal Meteren-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.

WIKKELDRAADAARDEWERK

Versieringstechnieken
De vroege wikkeldraadversierde bekers zijn versierd met
dicht omwonden, maar ook met minder dicht, maar meestal wel gelijkmatig omwonden en vaak fijne (krap 2 mm hoge) wikkeldraadstempels. Niet zelden is de wikkeldraadversiering gecombineerd met nagelindrukken, en soms met
gladde spatelindrukken. Gaatjes onder de rand zijn gebruikelijk.
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 onversierd. Kenmerkend is een opvallend zorgvuldig uitgevoerde
versiering. De wikkeldraadindrukken zijn meestal nauwkeurig (horizontaal) geplaatst en sluiten over het algemeen precies aan. De onderlinge verticale intervallen zijn (op fijne
waar) meestal klein (ca. 5 mm). Bij grote wikkeldraadversierde potten komt incidenteel versiering (nagellijnen) aan
de binnenkant van de rand voor; een kenmerk dat tevens
terug te vinden is op sommige (gelijktijdige) trompetpotbekers.13
Uitzonderingen op de regel komen voor. Ook op WKD1bekers is versiering soms nogal slordig uitgevoerd en zijn
de verticale afstanden groter.14
Versieringsmotieven
De versieringsmotieven zijn in horizontale zones aangebracht. Vaak is er een alternering van versierde en onversierde 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 wikkeldraadindrukken. Zones met wikkeldraadversiering worden
soms afgewisseld door zones met gepaarde nagelindrukken
of losse verticaal geplaatste nagel- of gladde spatelindrukken.
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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 wikkeldraadversierde aardewerk werd vervaardigd. Daartoe behoren blijkbaar geen klokbekers, potbekers of late potbekerderivaten meer. Maar het verschil met vondstcomplexen
als Anlo (en P14-lagencomplex B) is opvallend, zodat Molenaarsgraaf 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 Vergelijkbaar aardewerk van het nederzettingsterrein zelf vult
het beeld aan. Het aardewerk uit Molenaarsgraaf-occupatiefase 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 occupatiefase 3 behoort tot WKD2.
Louwe Kooijmans (1974, 290, fig. 122) nam aan dat Molenaarsgraaf-occupatiefase 2 gelijktijdig zou zijn met WKDaardewerk uit Anlo en Velsen-Stationsweg. Dat aardewerk
is echter (deels) jonger en behoort tot WKD3.17
Te Molenaarsgraaf ontbreekt die WKD3-fase (mogelijk afgezien van een geïsoleerd vondstcomplexje, zie paragraaf
10.2.3 en noot 21).

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 mageringscombinaties zoals die in KB-aardewerk optreden, zijn
te verwachten. Rollenopbouw met N- en Z-voegen is aannemelijk.

Lanting (1973, 259-260) en Louwe Kooijmans (1974, 295296) gaven voorbeelden van min of meer complete, uniform-versierde bekerpotten die in deze fase thuis zullen
horen (vergelijk echter Lanting 2007/08, 92-97, en zie paragraaf 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-Koolemans Beynenstraat (Lanting 1973, 248, fig. 16). Deze heeft een eenvoudige versiering, op de hals en de grootste buikomvang, van enkele
omlopende lijnen die met een wikkeldraadstempel gezet zijn. De aansluitingen 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 (ibidem, fig. 122). Deze pot onderscheidt zich echter niet van het aarde-

werk uit occupatiefase 2 en kan net zo goed een vroeg WKD2-voorbeeld 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 paragraaf 9.5): de los gevonden exemplaren, niet voor niets als Riesenbecher 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 wikkeldraadindrukken 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 potbekerderivaten. De richel en het onversierde laagste potdeel zijn anderzijds kenmerken die algemeen zijn bij het anders-dan-wikkeldraadversierde 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 vermoedelijk de twee bekertjes van Emmerhout-tumulus III,
geassocieerd met een Scandinavische dolk type II, en een
omgekeerd gevonden bekertje uit een grafheuvel nabij Gasteren.18
Contemporain aardewerk is verder bijvoorbeeld tussen het
nederzettingsmateriaal uit Meteren-De Bogen aan te treffen (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. Zeldzamer 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 (Louwe Kooijmans 1974, 227). Voor occupatiefase 3 bestaat echter 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 occupatiefase 1), een tweede scherf met een groeflijn en een
derde met ovale indrukken. De vier onversierde scherven
(een randscherf, een bodemfragment met een lichte standvoet, een richelfragment en een oorplug) zijn afkomstig van
potgedeelten die ook bij versierde potten niet zelden onversierd blijven. Op basis van deze scherven is het wat voorbarig te concluderen dat in occupatiefase 3 versierd aardewerk zo zeldzaam is. Het lijkt mij dan ook beter verdedigbaar de onversierde scherven van het nederzettingsterrein
niet in overgrote meerderheid aan occupatiefase 3 te verbinden, zoals Louwe Kooijmans (1974, 227) deed, maar
aan zowel occupatiefase 2 als aan occupatiefase 3.

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 Anlose kuilen uitsluitend wikkeldraadversierd, terwijl in Molenaarsgraaf
het wikkeldraadversierde aardewerk ten opzichte van anders versierd
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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) nagel- 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 Molenaarsgraaf) is wikkeldraadversierd. De gebruikte wikkeldraadstempels 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 omwonden.
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 zigzaggen. 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 loodrecht geplaatste nagelindrukken aangebracht.
Bij het wikkeldraadversierde aardewerk sluiten de stempelindrukken niet altijd nauwkeurig op elkaar aan. De verticale 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 wikkeldraadversierde scherven zijn 6 tot 10 mm dik. De magering bestaat 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 kamspatelindrukken. Potbekers en potbekerderivaten ontbreken en zijn vervangen door niet-gezoneerde uniforme versiering, al dan
niet met richel. Verder valt een tendens naar vergroving op

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 touwversiering 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. 23; 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 wijder 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 Lanting (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 incidenteel 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 Ittervoort-Santfort (een duidelijk voorbeeld uit Zuid-Nederland,
waar goede voorbeelden zeldzaam zijn), Ermelo, tumulus
II en V, Apeldoorn-Meerveld (door Modderman als ‘Garderen’ aangeduid), Ommen-Stegerse Veld, Norg-De Vledders, 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 vondstcomplexen 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 scherven 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

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, Lanting & 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 interpretatie 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 dikke, afgeronde randen met een rij gaatjes en een wat dunner uitlopende,
uitbuigende rand zijn in WKD3 niet ongebruikelijk. Er zijn wat on-
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Vorm
Kenmerkend zijn vrij grote potten met een eivormig lichaam, 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 standring-achtig effect kan geven. Richels, en incidenteel dubbele 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 aangetoond. 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 bekend. Touwindrukken zijn vrij gebruikelijk maar aan een
specifieke plaats gebonden; op de rand of op de binnenkant
ervan.
Andere versieringstechnieken zijn smalle groeflijnen (sporadisch; in plaats van wikkeldraadindrukken), een brede
groef (sporadisch; alleen onder de rand) en (vrij vaak) gaatjes 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 geplaatst 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 minder 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

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 Louwe Kooijmans (1974, fig. 70) zouden het gesleten indrukken van een
wikkeldraadstempel kunnen zijn. De magering is, voor zover zichtbaar, 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-aardewerk) 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 WKDaardewerk 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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Fig. 10.1 – Verspreiding van de scherven van WKD1- en WKD2-aardewerk.

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 wikkeldraadindrukken 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. Zeldzaam 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 denken.
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-
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scheid wel te maken. Vergeleken met het WKD2-aardewerk is het WKD3-aardewerk grover van makelij. Oren zijn
in WKD3 afwezig. De versieringsmotieven zijn eenvoudiger. 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 wikkeldraadstempel). Een diagnostisch criterium voor WKD3 is tevens de
touw- of wikkeldraadversiering op de rand en aan de binnenkant ervan. Voorts zijn wikkeldraadindrukken die geordend 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 daarachter.

10.3 Het WKD-aardewerk van P14
Op P14 is WKD1-, WKD2- en WKD3-aardewerk aangetroffen. Figuren 10.1-3 tonen de verspreiding van de scherven per fase, waarbij WKD3 is onderverdeeld in vroeg
WKD3 (uit lagencomplex A2, zie verder) en het latere aardewerk uit deze fase.
Eenduidig herkenbare WKD1- en vooral WKD2-scherven
zijn schaars. Van het aardewerk uit die vroegste fasen zijn
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Fig. 10.2 – Verspreiding van de scherven van vroeg WKD3-aardewerk.
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Fig. 10.3 – Verspreiding van de scherven van laat WKD3-aardewerk.
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Fig. 10.4 – WKD-aardewerk uit wp. 87-1, geprojecteerd op het zuidprofiel.

de anders-dan-wikkeldraadversierde component en de onversierde component over het algemeen niet betrouwbaar
te identificeren omdat de betreffende grondlagen veel materiaal 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-materiaal is gevonden in lagen waarin WKD2-aardewerk ontbreekt.
Het WKD3-aardewerk is omvangrijk. Het vormt de grootste WKD-vondstgroep die tot op heden gepubliceerd is.
Het merendeel van de WKD3-component is lithostratigrafisch eenvoudig te scheiden van het oudere WKD-aardewerk. Het is aangetroffen in grondlagen die niet of nauwelijks gecontamineerd zijn met oudere scherven. In tegenstelling tot het WKD1- en WKD2-aardewerk is daardoor
het WKD3-materiaal wel compleet herkenbaar.
De met de verschillende WKD-fasen geassocieerde 14Cdateringen van P14 passen goed in het algemene typochronologische beeld.
Dat het WKD-aardewerk van P14 in verschillende lithostratigrafische eenheden is aangetroffen, is een zeer zeldzame
omstandigheid. Het biedt de gelegenheid tot gedetailleerde
typochronologische observaties. Dit vereist wel een benadering die op het eerste gezicht misschien wat overdreven
pietepeuterig aandoet.

10.4 Fasetoewijzingen: lagencomplexen A en B en
hun oorspronkelijke inhoud
Al bij oppervlakkige beschouwing van het wikkeldraadversierde aardewerk van P14 is duidelijk dat zowel typologisch
oude als jonge scherven aanwezig zijn. Nadere bestudering
leert dat dit typologische onderscheid grotendeels samenvalt met een grove tweedeling in de lithostratigrafie: lagencomplexen A en B.
Lagencomplex A: Het WKD1- en -2-aardewerk is hoofdzakelijk 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 Cardiumdetritus. 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 Detritusgyttja-3 (DG3). Deze eenheden vormen samen lagencomplex B.

Na de presentatie van de verschillende lagencomplexen
waarin het WKD-aardewerk gevonden is, en na het identificeren van de WKD-scherven die uit hun oorspronkelijke
lithostratigrafische context verplaatst zijn, bespreek ik het
WKD-aardewerk van P14 in chronologische volgorde.

Straks zal het zinvol blijken te zijn om beide lagencomplexen 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 lithostratigrafische eenheid waaruit zij afkomstig zijn. Omwille van overzichtelijkheid zijn de meeste van de 61 scherven van pot 20 weggelaten, evenals de scherven uit andere
perioden. De potnummers corresponderen met die van de
aardewerktekeningen.

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 WKDfasering, en een dateringsvoorstel voor de WKD-fasen.

De WKD1- en WKD2-scherven lagen met een enkele uitzondering 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-
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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 eenduidige toewijzing aan een fase (een archeologische constructie) soms lastig is, omdat de typochronologische ontwikkeling van het WKD-aardewerk een geleidelijk proces
is geweest. Verder zou het natuurlijk wel erg onwaarschijnlijk zijn als de verschillende aardewerkfasen precies samenvallen 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 overigens jammer dat de meest relevante lithostratigrafische
eenheden (Ero2, Cardiumdetritus, Cardiumklei, Cardiumgyttja, DG3) slechts bij benadering te dateren zijn.
Verstoringen door postdepositionele processen
Het drenken van vee in de natte oeverzone en andere activiteiten gedurende WKD3 hebben geleid tot veel vermenging en vertrapping. Dit betreft niet alleen de Cardiumklei,
de Cardiumgyttja en de DG3, de grondlagen binnen lagencomplex B, maar ook de Ero2, direct onder lagencomplex
B gelegen als onderdeel van lagencomplex A. Hierdoor kan
gemakkelijk WKD3-materiaal vanuit lagencomplex B in lagencomplex A geraakt zijn.
Omgekeerd kan WKD1- en WKD2-aardewerk uit lagencomplex A in lagencomplex B terechtgekomen zijn, bijvoorbeeld vastgekleefd aan, en meegetrokken met bemodderde
runderhoeven, of uitgeschopt van hoger op de helling.
Daarnaast is sprake geweest van erosie van oudere grondlagen 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 verspoeld en in jongere afzettingen terechtgekomen zijn.
Vanwege de bovengenoemde postdepositionele processen is
het niet meer dan logisch dat sommige scherven uit lagencomplex B verplaatste WKD1- of WKD2-scherven zullen

zijn, en omgekeerd, dat WKD3-scherven in lagencomplex
A kunnen voorkomen. Dit is soms te bewijzen dankzij aangekoekt sediment dat wel in het ene, maar niet in het ander
lagencomplex voorkomt, zie hieronder.
Om het aardewerk in de juiste context te kunnen presenteren, 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 technologische 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 aangetroffen. De scherf is voor aardewerk uit lagencomplex B
opvallend dunwandig. De zandmagering komt verder in
lagencomplex B niet voor. Hetzelfde geldt voor het zigzagmotief 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 lagencomplex 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 oorspronkelijk in lagencomplex A gelegen hebben.
Deze vier potten worden verder onder lagencomplex A beschreven onder de bijbehorende WKD-fase.
WKD-scherven uit een menglaag
In een menglaag (zie paragraaf 14.3.10), bestaande uit Cardiumklei, Cardiumgyttja en DG3 (lagencomplex B) vermengd 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 lagencomplex 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 lagencomplex A. Ik reken deze scherven daarom tot lagencomplex 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 granietbrokjes, zoals heel gebruikelijk is voor het WKD3materiaal uit lagencomplex B.
Te jonge WKD-scherven in lagencomplex A
Te jong voor hun vondstcontext zijn de volgende 15 scherven die van zeven WKD3-potten afkomstig zijn (potten 37,
41, 43, 55, 59 en 78-79). Ook al deze scherven zijn gemiddeld 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 technologische redenen niet in thuis.
– Van de vijf scherven van pot 41 zijn vier gevonden in lagencomplex B en één in Ero2 (zie fig. 10.4). Op deze
laatste scherf zat Cardiumklei of Cardiumgyttja. Daarom moet deze scherf oorspronkelijk eveneens in lagencomplex B gelegen hebben, waarop ook de vrij grote verticale 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 verticale 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-
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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 decimeters hoger gelegen hebben en dus diep verticaal verplaatst zijn, mogelijk door recente bioturbatie (mollenwerking).
– In Ero2 lag de enige scherf van pot 43. Vanwege de binnenrandversiering 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 hieronder) onderscheidt door de combinatie van relatieve dikwandigheid en nonchalante versiering met een vrij grof
wikkeldraadstempel. Voorts is deze scherf sterk gemagerd 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 lagencomplex B bij het overige WKD3-aardewerk beschreven.

10.5 Onderverdeling van lagencomplex A
Een verdere opsplitsing van lagencomplex A is archeologisch 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 technologisch opzicht ouder te zijn (meer te lijken op late klokbekers) dan het WKD1-aardewerk uit lagencomplex A2 (zie
verder).
Lagencomplex A2
Lagencomplex A2 bestaat uit de Ero2 en de Cardiumdetritus. 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 lagencomplex A1 en is opvallend gesleten. Hieruit volgt dat
Ero2 jonger is dan het oudste WKD1. Enkele wikkeldraadversierde scherven uit Ero2 zijn goed vergelijkbaar met aardewerk uit Molenaarsgraaf en bijgevolg aan WKD2 toegewezen.
De overgang van WKD1 naar WKD2 is dus omstreeks het
ontstaan van Ero2 te plaatsen. Of deze typologische overgang ervoor, of kort erna heeft plaatsgehad, is onduidelijk.
In de Cardiumdetritus is onder andere een deel van het materiaal 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-aardewerk 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 lithostratigrafische 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 merken vanwege de grote verticale afstanden tussen de wikkeldraadindrukken. Het is echter uit te sluiten dat zij
vanuit lagencomplex B zijn ingetrapt. Behalve aangekoekt 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 vastgekoekte klei, op vier andere leek dat ook het geval te zijn.
Dat zou ervoor pleiten dat zij ingetrapt zijn vanuit lagencomplex B. Maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat
dit voor alle scherven zou gelden. Ik laat daarom het argument 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 enkele ervan aanvankelijk in lagencomplex B lagen (en dan
dus jonger WKD3-aardewerk zijn).
– Potten 19-21 uit lagencomplex A2 kunnen op typologische 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 lithostratigrafische 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 lagencomplex 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 waarschijnlijk nog intacte Cardiumgyttja voorhanden en vermoedelijk ook nog DG3; lagen die in 1990 al opgenomen
waren in de bouwvoor.
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lagencomplex:
vondstgroep
A1: WKD1, bekers 1-7
A2: WKD1, bekers 8-14

aantal
aantal poteenheden scherven

gewicht
(gram)

7
7

14
16

74
123

14

30

197

A2: WKD2, bekers 15-18
A2: WKD3, potten 19-25

4
7

12
114

84
1.398

totaal lagencomplex A

25

156

1.679

subtotaal WKD1

Tabel 10.1 – WKD-aardewerk uit lagencomplex A.

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 bestaat uit bekers (fijne waar). Vooral bekers 1-5 zijn goed voor
te stellen als voorbeelden van wikkeldraadversierd WKD1aardewerk 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 diameter kleiner dan 15 cm is.
Versiering
De scherven zijn over het algemeen zorgvuldig versierd met
fijne en betrekkelijk dicht omwonden wikkeldraadstempels. Een afwisseling van zones bestaande uit horizontale
indrukken of groeflijnen met een horizontale zone met verticale, 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 wikkeldraadstempel. Onder de horizontale wikkeldraadversiering lijkt een zone te zitten, versierd met afwisselend een
veldje met een kruis- of zigzagmotief en een veldje horizontaal geplaatste wikkeldraadindrukken. Deze versiering 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 wikkeldraadindrukken (een half visgraatmotief), een geliefd
motief op klokbekers.
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– Het versieringsmotief op beker 3 bestaat uit een afwisseling van smallere, onversierde zones en door horizontale groeflijnen begrensde, versierde zones met korte verticale, dicht omwonden wikkeldraadindrukken op regelmatige 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 wikkeldraadindrukken vertonen op de randscherf zes, en op de overige
scherven steeds vier touwomwikkelingen. Die laatste zijn
bovendien korter. Hier zijn twee verschillende wikkeldraadstempels gebruikt, tenzij de toewijzing aan één beker onterecht is, of als het om indrukken van een stempel
met flexibele spil gaat. Overigens komen korte en langere 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 versieringsmotief bestaat uit zones nauwkeurig aansluitende
horizontale indrukken, afgewisseld met onversierde zones. 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 vertegenwoordigd. Het heeft direct onder de rand verticale, korte, dicht omwonden wikkeldraadindrukken op regelmatige afstand. Deze spoelvormige wikkeldraadindrukken
zijn in het midden het diepst en het breedst, wat wijst op
het gebruik van een stempel met flexibele spil (kluwenindrukken).
– Het kleine wandscherfje van beker 6 toont de horizontale indruk van een gelijkmatig omwikkeld fijn wikkeldraadstempel. Erboven zit waarschijnlijk een horizontale 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 gebruikte 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 lagencomplex A2 aan WKD1 of WKD2 berust bijna geheel
op typologische argumenten. Zorgvuldig uitgevoerde versiering en een geringe verticale afstand tussen de indrukken 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.
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Vorm en potgrootte
Flauwe S-profielen met licht uitstaande halzen en een smalle bodem met standvoet (diameter ca. 4 cm) zijn vertegenwoordigd. 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 wikkeldraadstempel. De wikkeldraadversiering is enkele malen
gecombineerd met gaatjes onder de rand. De versieringsmotieven bestaan uit horizontale zones wikkeldraadindrukken 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 regelmatige afstand verticaal geplaatst in horizontale rijen. 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 Kooijmans 1974, 223) of een los aangezet oor betreft, is niet
te bepalen.
– De scherf van beker 9 is versierd met een brede zone horizontale wikkeldraadindrukken. De indrukken sluiten
horizontaal zeer precies aan. De onderlinge verticale afstand is klein. Boven deze zone is nog net de schouderzone te zien met de aanzetten van wikkeldraadstempels
in een zigzagmotief. Het gebruikte fijne wikkeldraadstempel 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 zorgvuldig uitgevoerd met een gelijkmatig en vrij dicht omwonden wikkeldraadstempel. De indrukken sluiten nauw op
elkaar aan en de verticale intervallen zijn klein. Direct
onder de rand zitten gaatjes en deels hiermee overlappend een brede zone met horizontale wikkeldraadversiering, daaronder een zone met driedubbele zigzaggen en
vervolgens weer een brede zone met horizontale wikkeldraadindrukken.
– De licht uitstaande randscherf van beker 11 is versierd
met gaatjes, hoog in een zone met zorgvuldig geplaatste,
horizontale wikkeldraadindrukken en korte verticale intervallen. Onder die relatief smalle versierde zone lijkt
opnieuw een onversierde zone aanwezig te zijn. Het gebruikte wikkeldraadstempel was gelijkmatig en vrij dicht
omwonden.
– De wandscherf van beker 12 toont de aanzet van een
zone horizontale wikkeldraadindrukken boven een onversierde zone. De versiering is gemaakt met een gelijkmatig omwonden fijn wikkeldraadstempel. De verticale
afstand tussen de wikkeldraadindrukken is kort.
– De bodemscherf van beker 13 laat nog net de horizontale indruk zien van een fijn, gelijkmatig omwonden
wikkeldraadstempel.
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Fig. 10.5 – WKD-aardewerk; bekers 1-14 (WKD1) en bekers 15-18 (WKD2). Schaal 1:2.

– 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 gebruikte wikkeldraadstempel was fijn en gelijkmatig omwonden.
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 eventuele potbekerderivaten. Onder dit aardewerk zal zich waarschijnlijk ook de grove waar bevinden, die gelijktijdig ver-

vaardigd zou kunnen zijn met het net besproken WKD1aardewerk (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 klokbekerprofiel, maar tevens met gaatjes, wat op klokbekers niet eerder
is aangetoond, kan heel goed tijdens WKD1 vervaardigd
zijn. Deze scherf vormt een mooie typologische verbindingsschakel tussen KB en WKD. Voorts is de scherf van
beker 68 een goede kandidaat, vanwege zijn voor WKD1
gebruikelijke versieringsmotieven.
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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 toegeschreven.
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 afgewisseld 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 bedraagt maximaal 1 cm. De gebruikte wikkeldraadstempels
waren soms vrij grof en betrekkelijk wijd en ongelijkmatig
omwikkeld, maar ook fijn en gelijkmatig en dicht omwikkeld.
– Het versieringsmotief op de halsscherf van beker 15 lijkt
sterk op dat van bekers 9-10: horizontale zones wikkeldraadindrukken afgewisseld door een zone met zigzagmotief. De uitvoering is echter veel slordiger. Het gebruikte fijne wikkeldraadstempel was wel vrij dicht,
maar niet gelijkmatig omwonden. De afzonderlijke wikkeldraadindrukken sluiten niet nauwkeurig op elkaar
aan en de verticale afstanden tussen de horizontale indrukken zijn niet uniform.
– Beker 16, vertegenwoordigd met acht scherven, is versierd met een vrij grof, wijd en soms ongelijkmatig omwonden wikkeldraadstempel. De versiering bestaat weer
uit zones horizontale, enigszins slordig geplaatste wikkeldraadindrukken, afgewisseld door een zone met een
slordig zigzagmotief, vermoedelijk op de hals. De verticale 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 wikkeldraadindrukken die niet nauwkeurig op elkaar aansluiten. 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 wikkeldraadstempel. Het versieringsmotief bestaat uit een slordige zigzagzone tussen eveneens slordig geplaatste horizontale 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 WKD2scherven onopgemerkt gebleven. De onversierde WKDpotten 19-20 uit lagencomplex A2 worden verder weliswaar

254

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-wikkeldraadversierde potten niet betrouwbaar aan WKD2 toe
te wijzen. Dit geldt bijvoorbeeld voor potten 21 en 25, die
weliswaar aan vroeg WKD3 zijn toegeschreven maar waarvoor 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 potbekers 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 mogelijke 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 paragraaf 10.7). Dit zijn daarom de meest voor de hand liggende WKD2-kandidaten, al betekent dit nog niet dat de andere 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 eerder gezegd zouden potten 19-20 tevens goed in WKD2 passen.
Vorm en potgrootte
Deze potten bezaten, voor zover te beoordelen, een eivormig lichaam, een uitstaande hals en een smalle, dikke, van
binnen concave voet (diameter ca. 7-8 cm). Eén halsfragment 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 nonchalant uitgevoerde versiering bestaat uit horizontale indrukken. 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 vuurstenen spaan zijn gemaakt, nagelindrukken loodrecht op de
rand en gaatjes eronder voor.
– Voor de onversierde potten 19-20 beschouw ik de aanwezigheid 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 voorkomen, maar ook vrij regelmatig op SW- en Pre-Drouwener 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 fragment 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 tegengekomen als magering in zeker SW/Pre-Drouwener
aardewerk.
Vanwege de grote vondstdiepte (5,30 m -NAP, in de Cardiumdetritus) is het in elk geval uiterst onwaarschijnlijk
dat de scherf van pot 21 vanuit lagencomplex B is ingetrapt. Dit betekent dat de scherf vóór de Cardiumkleisedimentatie 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 stempelindruk. De indrukken sluiten niet op korte afstand op elkaar 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 vervaardigd met net zo’n stempel (een vuurstenen spaan)
als voor de wikkeldraadversiering is gebruikt, maar dan
zonder de touwomwikkeling (zoals ook op een WKD3pot uit Klijndijk het geval is; zie Lanting 2007/08, fig.
24:15). Hierboven is al opgemerkt dat de scherf afkomstig zou kunnen zijn uit lagencomplex B2. Dan zou het
een late WKD3-scherf betreffen, en de enige late WKD3scherf van P14 met een richel.

10.6 Een onderverdeling van lagencomplex B
Hierboven is duidelijk gemaakt dat het vroegste WKD3aardewerk al in lagencomplex A2 thuis hoort. Voor een gedetailleerd inzicht in de verdere ontwikkeling van het aardewerk 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 WKD3potten 26-33, gevonden tussen ca. 3,70 en 4,15 m -NAP.
Vanwege de diepteligging op 4,15 m -NAP, tussen schelplagen 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 algemeen 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.
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aantal poteenheden

aantal
scherven

gewicht
(gram)

B1: potten 26-33
B2: potten 34-98
B2: (losse scherven)

8
65

24
276
43

803
5.369
423

totaal

73

343

6.595

lagencomplex:
vondstgroep

Tabel 10.2 – WKD3-aardewerk uit lagencomplex B.

Van twee scherven zijn aangekoekte verkoolde voedselresten 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 overgangen 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 minder kleiige DG3 stamde. Daar komt nog bij dat deze lagen
vrij sterk door vee vertrapt waren. Een verdere onderverdeling naar lithostratigrafische eenheid zou dus op nogal wat
complicaties stuiten, reden om ervan af te zien. De eenheden 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 stratigrafische informatie ontbreekt; een tweede randscherf van diezelfde 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 (meestal kleiner dan de versierde scherven) die niet op grond van
wanddikte, kleurnuance, mageringskarakteristieken en verspreiding aan specifieke potten te verbinden zijn. Het overgrote deel van deze losse scherven zal bij de al bekende potten horen.

10.6.1 WKD3-aardewerk uit lagencomplex B1,
typologie
Bij het eerder beschreven WKD-aardewerk waren nog zoveel onderlinge verschillen aanwezig dat een individuele
beschrijving te rechtvaardigen was. Omdat het hieronder
gepresenteerde WKD3-aardewerk eenvormiger is, zie ik af
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van gedetailleerde potbeschrijvingen, een enkele uitzondering 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 (potten 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 diameters van ca. 25 cm). Gelet op de relatief geringe wanddikte (ca. 6 mm) zijn misschien ook kleine potten vertegenwoordigd (potten 26-27).
Versierde versus onversierde potten
Pot 32 zal wel geheel onversierd geweest zijn. Of de onversierde 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 wikkeldraadindrukken. Kenmerkend is een nonchalante, min
of meer horizontale versiering van niet-aaneensluitende en
soms sterk overlappende wikkeldraadindrukken op onregelmatige, en vaak grote, verticale afstand. Van enkele potten is iets meer over de versiering te zeggen.
– Bij de scherf van pot 26 lijken de korte indrukken verticaal geplaatst te zijn, hoewel verticaal geplaatste wikkeldraadindrukken 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 wikkeldraadindrukken 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 horizontale wikkeldraadindrukken versierd. Zij zijn soms zo
dicht boven elkaar geplaatst, dat zij als het ware ‘verdubbelen’. De binnenkant van de rand bezit verticale wikkeldraadindrukken met daaronder twee horizontale
touwindrukken. Daarnaast heeft deze pot ronde indrukken op de hals/schouderovergang, boven een richel.

10.6.2 WKD3-aardewerk uit lagencomplex B2,
typologie
Binnen het WKD3-aardewerk van P14 vormen potten 3498, 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 (bijvoorbeeld potten 34, 39 en 90). De halzen die vloeiend overgaan 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 bodemdiameters 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 boven 30 cm zijn schaars.
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Versierd versus onversierd aardewerk
Circa 60% van de scherven uit lagencomplex B2 is onversierd. De meeste zijn als scherven van versierde potten beschouwd vanwege hun directe nabijheid tot versierde scherven met dezelfde technologische kenmerken. Alleen in geval van grote, onversierde scherven die van de schouder/
halszone of de zone rond de grootste buikdiameter afkomstig zijn (zoals potten 90 en 92), is het zeer waarschijnlijk
dat deze aan onversierde potten hebben toebehoord. Onversierde 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 wikkeldraadindrukken. Zij kunnen gecombineerd zijn met een versiering onder 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 Lochbuckel. 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 gebleven, maar alleen omdat een brokje graniet een diepere indruk verhinderde. Alleen achter deze mislukte indruk is
geen Lochbuckel te vinden. Bij de zeer diepe ronde indrukken bestaan de Lochbuckel uit opgeplakte kleilensjes, bij de
minder diepe betreft het de iets naar buiten gedrukte kleimassa.
Een zeldzaam voorkomende versieringstechniek op de buitenwand bestaat uit ondiepe ringvormige indrukken, gemaakt 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, kunnen wikkeldraad-, touw- en nagelindrukken voorkomen,
soms in combinatie met elkaar; zie verder onder versieringsmotieven.
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. Horizontaal is de aansluiting tussen twee indrukken nooit zeer
nauwkeurig. Vaak staan de indrukken helemaal los. Opvallend 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 uniforme, niet gezoneerde versiering, afgezien van soms een
min of meer horizontale rij ronde indrukken. Het meest
voorkomende versieringsmotief bestaat uit ogenschijnlijk willekeurig geplaatste horizontale of enigszins schuine wikkeldraadindrukken op onregelmatige en vaak grote (1-2 cm)
verticale afstanden. Soms lijken licht-schuine wikkeldraadindrukken betrekkelijk systematisch afgewisseld te worden
door horizontaal geplaatste wikkeldraadindrukken (potten
49, 76 en 77). Ook versiering met (alleen?) opvallend schuine indrukken komt voor (potten 53, 64, 68 en 73). Een enkele keer wordt het versieringsmotief gevormd door horizontale wikkeldraadindrukken in verticale kolommen (potten 46 en 53-54, misschien ook 57, 58 en 66). In de versiering met ondiepe ringvormige indrukken (pot 86) is geen
patroon te ontdekken.

reserves. Nagelindrukken op de rand komen in combinatie
met wikkeldraadindrukken op P14 niet voor (wel in combinatie met gaatjes, zie pot 21). Zij zijn weliswaar van WKD2
bekend (te Molenaarsgraaf, op verder onversierde richelpotten; 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 scherven. De scherf van pot 88 is klein en zou misschien verplaatst 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-Drouwen komt evenals ander ouder, verplaatst materiaal veelvuldig voor in Ero2.

Gevarieerder dan die op de wand zijn de versieringsmotieven op en aan de binnenkant van de rand/hals: een omlopende touwindruk op de rand, gecombineerd met drie horizontale touwindrukken aan de binnenkant (potten 36-37),
of in elkaars verlengde geplaatste wikkeldraadindrukken op
de rand met aan de binnenkant zigzaggende wikkeldraadindrukken 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 wikkeldraadindruk en een schuine wikkeldraadindruk, en daaronder 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 genoemde WKD3-pot uit Klijndijk.22

In figuren 10.7-10 zijn de technologische aspecten van al
het herkende WKD-aardewerk per (sub-) fase gepresenteerd. Omdat behalve in lagencomplex B2 de potaantallen
van het WKD-aardewerk zo laag zijn, is twijfel over de representativiteit van de geconstateerde technologische kenmerken en de diachrone verschillen zeker gerechtvaardigd.
Toch geven zij tendensen weer die aardig volgen op de technologische karakteristieken van P14’s KB-aardewerk (vergelijk ook Lanting 1973, 260). Bovendien suggereren zij voor
het oudere WKD logische ontwikkelingsstappen. De technologische kenmerken van het WKD3-aardewerk uit lagencomplex B2, dat wel vertegenwoordigd is met een groot aantal potten, sluiten keurig aan op deze (vermoede) trends.

Is er geen versiering op de rand, maar wel op de binnenkant
van de rand/hals, dan bestaat die uit meerdere (drie) horizontale touwindrukken (potten 34-35), of uit wikkeldraadindrukken. 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 wikkeldraadindrukken schuin, in combinatie met verticale nagelindrukken direct onder de binnenrand (pot 44).
Een andere, zeldzame variant bestaat uit schuine rijtjes boven elkaar geplaatste schuine nagelindrukken, waarmee het
visuele effect van wikkeldraadindrukken benaderd wordt
(pot 87).

10.7 WKD-aardewerk: technologische aspecten

Wanddikte en magering
Het herkende WKD1-aardewerk heeft een gemiddelde wanddikte van 4-9 mm (zie fig. 10.7), met een piek rond 5-6 mm.
Het merendeel is granietgemagerd, maar ook de combinatie graniet en chamotte komt veel voor, evenals uitsluitend
zandmagering. De combinatie graniet en zand is zeldzaam.
Er lijkt een duidelijke correlatie te bestaan tussen hoeveelheid magering en wanddikte. De relatie tussen grootte van
de magering en wanddikte is minder duidelijk.

Ten slotte verdienen de potten met nagelindrukken dwars
op de rand (pot 88-89) aandacht. Het zijn de enige voorbeelden van versiering op de rand die niet vergezeld gaat
van versiering op de binnenrand. In morfologisch en technologisch opzicht zijn deze randscherven niet te onderscheiden van het overige WKD3-aardewerk. Toch heb ik enige

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 lagencomplex A1 is in vergelijking tot dat uit lagencomplex A2 gemiddeld iets dunwandiger en is minder sterk gemagerd,
met vaak fijnere mageringsdeeltjes. Ondanks de lage vondstaantallen zijn deze technologische verschillen nogal uitgesproken. Dit lijkt te bevestigen dat de onderverdeling van
het WKD1 aardewerk naar lagencomplex A1 en A2 chronologisch 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 paragraaf 9.2.1.3), is aanvankelijk ten onrechte als een trompetbeker beschouwd (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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De wanddikte van het vroege WKD3-aardewerk uit lagencomplex 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 mageringsgrootte is over het algemeen 2-3 mm. Een duidelijk relatie
met de wanddikte is er niet.
Afgezien van de grotere wanddikte – niet verbazingwekkend omdat het doorgaans grotere potten betreft – zijn de
verschillen met WKD1 en -2 niet groot.
De verschillen tussen het WKD3-aardewerk uit lagencomplex B1 en B2 zijn grotendeels terug te voeren op de sterk
uiteenlopende potaantallen. De wanddikte van het WKD3aardewerk 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 zwaartepunt rond 10-11 mm. Bij de jongere potten ligt de piek weliswaar rond 9 mm, maar de potten zijn dikwijls dikwandiger. Dikwandige potten zijn niet alleen onder middelgrote
tot grote potten te vinden, maar soms ook onder kleine potten (92). Onder de relatief dunwandige potten zijn niet alleen 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 gemagerd. 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 betrouwbare uitspraken over de wandafwerking te doen. Ver-
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Het WKD2-aardewerk heeft gemiddelde wanddiktes tussen 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 zandmagering. Wat de hoeveelheid magering betreft, lijkt het
WKD2-aardewerk op het WKD1-aardewerk uit lagencomplex A2. Opvallend is echter de gemiddelde mageringsgrootte, die fijn is.
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Fig. 10.7 – Technologische kenmerken van WKD1-aardewerk.
De categorie ‘overig’ betreft zandgemagerd aardewerk.

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 dikwandiger, en met meer en grotere deeltjes gemagerd. De
zorg die aan de afwerking van het wandoppervlak is besteed, lijkt af te nemen. Voorts kreeg ik de indruk dat het
jongere WKD3-aardewerk wat brozer is.
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Fig. 10.8 – Technologische kenmerken van WKD1-aardewerk, uitgesplitst naar lagencomplexen A1 en A2. Bij de verdelingen van
mageringsgrootte en mageringshoeveelheid zijn de scherven met uitsluitend zandmagering in de categorie ‘overig’ weergegeven.

10.8 WKD-aardewerk: functie
Het WKD1-aardewerk uit lagencomplex A bestaat uit merendeels betrekkelijk dunwandige, kleine bekers. Geen ervan bezit kookaanslag. De bij deze oudste WKD-bekers
behorende kook- en voorraadpotten zijn te verwachten tussen 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-herkende 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 aangekoekte verkoolde voedselresten geconstateerd.
Van de WKD3-potten uit lagencomplex B heeft 70% kookaanslag Daarbij is geen sprake van een voorkeur voor hetzij
dunwandig, hetzij dikwandig aardewerk (zie fig. 10.10).
Twee potten (42 en 85) bezitten reparatiegaten. Vermoedelijk zijn de potten na herstel nog als kookpot gebruikt. Beide 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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Fig. 10.9 – Technologische kenmerken van WKD2-aardewerk.
De categorie ‘overig’ betreft zandgemagerd aardewerk.

Fig. 10.10 – Technologische kenmerken van WKD3-aardewerk.

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, aangezien fijne waar in WKD3 zeldzaam is.23
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(Fig. 10.10 – vervolg) Bij de verdelingen van mageringsgrootte en mageringshoeveelheid zijn de scherven met uitsluitend zandmagering 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 Querenstede (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 onversierde potje ooit voor eet- en drinkdoeleinden heeft gediend, is onduidelijk. 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 aanwezigheid op P14
Uit het voorkomen van WKD1-, WKD2- en WKD3-aardewerk mag geconcludeerd worden dat P14 ten minste regelmatig gebruikt is. Ik zie geen reden vanwege bijvoorbeeld de kleine aantallen WKD2- en vroege WKD3-potten
te denken aan bewonings- of gebruikshiaten. Nog afgezien
van de onmogelijkheid wel aanwezig, complementair aardewerk met zekerheid te herkennen, zijn eventuele hiaten
eerder terug te voeren op erosie waardoor een groot deel
van de contemporaine grondlagen samen met hun vondstinhoud verloren is gegaan.
Opvallend is de afwezigheid op P14 van aardewerk uit de
HVS-traditie.24 Hieruit volgt dat aan de regelmatige aanwezigheid 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 immers wel heel toevallig zijn als de overgang naar HVS precies zou samenvallen met het einde van het gebruik van
P14.
Mede gelet op de relevante 14C-dateringen, van potten 3132 (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-fasen zijn dankzij het materiaal van P14 enkele nuanceringen
en aanvullingen mogelijk. Het grote, gesloten WKD3vondstcomplex van P14 geeft, samen met het veel kleinere,
maar overeenkomstige WKD3-complex van Anlo, ook houvast om een waarschijnlijke WKD4-fase in het noordoosten van het land typologisch beter af te bakenen.

met zijn gaatjes onder de rand een lokale, logische typologische schakel vormt.
In dikte, mageringsvoorkeuren en gebruik (niet als kookpotje) 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 typen aanwezig als bijvoorbeeld in Meteren-Boog C-Noord,
dat (met enig voorbehoud) als een WKD1-assemblage gezien kan worden.

10.10.2 WKD2
De kleine WKD2-vondstgroep van P14 is voor het algemene beeld van weinig betekenis; nieuwe inzichten levert dit
materiaal niet. Voor de gebruiksgeschiedenis van P14 is belangrijk 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 aardewerk 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 bevestiging 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 jongste 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 aardewerk van Molenaarsgraaf, zijn op P14 eveneens te vinden. Een typenspectrum als dat van Molenaarsgraaf-occupatiefase 2 en 3 lijkt dus een algemener verschijnsel te zijn.

10.10.1 WKD1
10.10.3 WKD3
Voor WKD1 is wat de versiering betreft nu ook de combinatie van wikkeldraadindrukken en groeflijnen vastgesteld.
Interessant zijn vooral bekers 1, 3 en 5 vanwege de typische
KB-versieringsmotieven (metopenmotief, smalle horizontale zones, een afwisseling van smalle onversierde zones
door met groeflijnen begrensde zones) uitgevoerd in wikkeldraadindrukken 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 wikkeldraadversiering ontstaan kan zijn in het oosten van het
verspreidingsgebied van de Noordoost-Nederlandse/Noordwest-Duitse klokbekergroep, in plaats van westelijker. In dit
verband wijs ik ook nog op P14’s zeer late klokbeker 67 die

266

De grotendeels lithostratigrafisch afgezonderde WKD3vondstgroep van P14 verdient een belangrijke plaats in de
algemene discussie. De verdere lithostratigrafische onderverdeling binnen dit WKD3-complex maakt voorzichtige
uitspraken over de aardewerkontwikkeling binnen WKD3
mogelijk – 14C-dateringen laten dit niet toe omdat zij hiervoor 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.
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inhouden van Anlo (Waterbolk 1960), is in dit opzicht illustratief. Deze in noot 17 besproken vondstgroep heeft dezelfde karakteristieken als het WKD-aardewerk uit P14’s
lagencomplex B2. Dit onderschrijft het beeld van een regio-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 rivieren; 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 enigszins 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 geweest 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 wikkeldraadversiering, 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 afwijkend 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 nauwelijks 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 diepe 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).

25 Dat nagelindrukken als wandversiering in P14 en Anlo niet gesignaleerd zijn, wijst er wel op dat in de Noordoostpolder en in noordoostelijker streken nagelindrukken in WKD3 schaars geweest zijn. Het hoeft
niet te betekenen dat zij daar op de buitenwand helemaal niet voorkwamen. Mogelijk is een voorbeeld van het tegendeel een met nagelin-
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Ik ben geneigd gaatjes niet als een laat WKD-kenmerk te
beschouwen. Problematisch is dan het voorkomen van gaatjes onder de rand in het kleine vondstcomplexje, waar ik al
eerder naar verwees, te Molenaarsgraaf (zie Louwe Kooijmans 1974, 193-194, fig. 70), vooropgesteld dat mijn interpretatie als zeer laat WKD3 terecht is (wat WKD3 in een
regionale HVS-context impliceert; ook al een lastige notie).
P14 maakt waarschijnlijk dat WKD3 een vrij lange periode zal zijn geweest (gelet op de 14C-dateringen en de tijd die
nodig is geweest voor de sedimentatie van de Cardiumdetritus, 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-aardewerkontwikkeling 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 aanname 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 ontbreken (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 Hilversum-, 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-/DKStypen 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 jongste 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 motievenafwisseling, in aansluiting op de trend in WKD3.
Het ongedateerde WKD-materiaal van Gasteren kan van
groot belang zijn (Harsema 1980, 178-181, fig. 3). Harsema was wat voorzichtig in zijn toewijzing van dit complex
met een “misschien wat jongere variant” van vroege-brons-

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 argument 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 waarschijnlijk voornamelijk potten met een eivormig lichaam, al
lijkt een grote bodemscherf met wandaanzet op een opvallend 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 smalle bodems komen overigens ook in WKD3 al vrij vroeg voor
(zie P14’s pot 33).
Bijna al het aardewerk van Gasteren is onversierd. Voor zover versiering aanwezig is, betreft het enkele min of meer
horizontale, grove wikkeldraadindrukken op onregelmatige en onderling grote verticale afstand. Als Gasteren inderdaad 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 Drakensteinachtige en Larenachtige typen, duidelijk later dan de periode 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? Contactverschijnselen 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 Molenaarsgraaf geloof ik er niet in en voor P14 zie ik evenmin
aanwijzingen. De gepubliceerde vindplaatsen leveren nauwelijks kandidaten voor een dergelijke fase, maar een vondstcomplex in de duinstreek, te Noordwijk-Bronsgeest (Van
Heeringen, Van der Velde & Van Amen 1998, 26-27, 37, fig.
14) biedt misschien enig perspectief.

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 vingertopindrukken, de stafbandfragmenten ter hoogte van de grootste potdiameter, de flauwe stafband of verdikking met nagelindrukken, en de scherf
met touwindrukken in net-motief zijn bezwaarlijk als WKD-kenmerken 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-
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De auteurs schreven het aardewerk integraal toe “aan het
aardewerkcomplex dat wordt geassocieerd met de Hilversumcultuur. […] 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 WKDcomponent is herkenbaar in acht scherven met wikkeldraadversiering 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 herkenbaar patroon, vlakdekkend aangebracht. Zij zijn afkomstig
van één of meer tonvormige potten. De HVS-component
bestaat uit een scherf met touwversiering van een HVStype en uit enkele scherven van DKS-typen. Totaal zijn van
de 128 grotere en 215 kleine scherven slechts 24 fragmenten versierd.
Hoewel dit complex op het eerste gezicht een overgangsfase
van WKD naar HVS lijkt te vertegenwoordigen, met een mogelijk 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-complex met wikkeldraadversiering (Ten Anscher 1990a), wat
ongetwijfeld de reden was ook voor Noordwijk-Bronsgeest
een dergelijke gelijktijdige associatie aan te nemen. Vogelenzang 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

grond een argument voor de gelijktijdigheid van de verschillende aardewerkcomponenten 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 inmiddels veel minder zeker van, temeer omdat te Vogelenzang ook zeker ouder, laatneolithisch aardewerk voorkomt (Ten Anscher 1990a,
49). Het WKD-element te Vogelenzang zou eveneens oudere nederzettingsruis 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 -motieven voorkomen die van WKD bekend zijn. Dit pleit eerder voor een aansluiting op, en (gedeeltelijke) gelijktijdigheid 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 overgang 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, omdat zij kenmerken van beide vertonen (zie bijvoorbeeld
Lanting & Van der Plicht 2001/02, 153, 155-156; zij noemden ook enkele van de onderstaande voorbeelden). Het bekendste 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-

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 overtuigd dat de onderste rij indrukken (op de scherf rechtsonder) inderdaad nagelindrukken in plaats van wikkeldraadindrukken zijn. Mogelijk 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 uitstaande 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 scherfprofiel 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 wikkeldraadindrukken 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 touwindrukken op de binnenkant van de rand in een zeer nonchalant motief 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
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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 touwlijnen 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 ongepubliceerde schervencollectie van Willem Doodeheefver, verzameld
in het terrein direct rond zijn ouderlijk huis).
Omdat de tijdstippen waarop verschillende gebieden overgingen tot de HVS-traditie aanzienlijk uiteen kunnen lopen, 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-kenmerken op HVS-aardewerk zouden bijvoorbeeld kunnen wijzen op het introuwen van een ‘noordelijke’ vrouw, opge-

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 gevonden, 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, waaronder één in de halszone, gebruikelijk in WKD, en de ander op de
schouder, zoals in HVS, met daaronder een HVS-achtige hoefijzervormige applique. Ook van deze vindplaats afkomstig zijn een onversierd 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 decoratie sterk aan bijvoorbeeld de HVS/DKS-pot van Baarn-Groot Drakenstein 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 lichaam en de uitstaande hals. De decoratie is atypisch vanwege de uitvoering 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 gepaarde nagelindrukken. Dit nederzettingscomplex heeft ook (vroeg)
WKD3-aardewerk opgeleverd en voorts een HVS-scherf met stafband
en een hoefijzervormige applique (Heymans & Vermeersch 1983, 2430, 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 vervaardiging 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 individuele potten is de HVS-aardewerktraditie ondenkbaar
zonder het WKD-aardewerksubstraat (Louwe Kooijmans
1974, 296).32 Ik kwam eerder tot het volgende rijtje verbindende kenmerken: het kleine aantal potvormen, de voorkeur voor magering met chamotte, kwarts of graniet, de
toepassingen van gepaarde en ongepaarde nagelindrukken,
wikkeldraadstempel, vogelbot- of rietstempel (om de ringvormige indrukken te maken), groeflijnen, doorboringen,
hoog geplaatste stafbanden, versiering aan de binnenkant
en smalle dikke bodems (Ten Anscher 1987, 36; Theunissen (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 kolommen, en de overeenkomstige rand- en binnenrandmotieven, deels in dezelfde versieringstechnieken. Of diepe
ronde indrukken onder de rand ook in dit rijtje thuishoren,
is discutabel. Deze versieringswijze is behalve op een incidentele mengvorm (Meerloër Heide: Verlinde 1971, fig. 5:
21) op echte HVS-potten niet toegepast.
Dit rijtje verdient echter, zoals hierboven al is aangekondigd, niet alleen aanvulling maar ook bijstelling. Doorboringen, groeflijnen en hoge stafbanden horen bij nader
inzien niet in de HVS-traditie thuis. Mijn gedachte aan
doorboringen en groeflijnen als verbindend element berustte op het veronderstelde voorkomen ervan op het HVSaardewerk van Vogelenzang. Ik zie dat nu als ‘wishful thinking’ (zie noot 28). De stafbanden op het aardewerk in de
HVS-traditie zouden mogelijk af te leiden zijn van de richels die in vroeg WKD3 nog voorkomen. Het vroegste
HVS-aardewerk is hiermee gelijktijdig (zie paragraaf 10.11

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 suggests, 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 DKStypen te Vogelenzang, ben ik eerder vrij diep ingegaan op de raakvlakken 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 wikkeldraadversierde aardewerk uit: tussen ca. 3575 BP (“1900 v. Chr.”) en uiter-
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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-potten, die in de halszone aangebracht zijn. De HVS-stafbanden 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 knobbeloren, de hoefijzervormige appliques, de touwversiering op
de potwand, de voorkeur voor nagel- en vingertopindrukken op randen en stafbanden, en de brede, relatief dunne
bodems zijn eveneens te herleiden tot die overzeese invloeden. De touwversiering die op WKD3-aardewerk voorkomt, 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 nagelindrukken nog zeer gebruikelijk waren). Herintroductie van
nagelindrukken onder overzeese invloed is ook een optie.
Op Wessex Biconical Urns, de prototypen voor het aardewerk 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 aangelegenheid. Bruikbare 14C-dateringen zijn vrij schaars. Een plateau in de calibratiecurve tussen ca. 1900 en 1750 cal BC
bemoeilijkt de zaak verder. Daar komt bij dat 14C-dateringen sowieso problematisch zijn voor archeologische fasen
die maar van korte duur waren (zie bijvoorbeeld Raemaekers 1999, 106-107; Drenth & Hogestijn z.j., 70-71). Het
onderstaande kan dan ook niet meer dan een voorlopig
voorstel zijn.33

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 aardewerk wel weer (impliciet) omstreeks 3650 BP (ibidem, fig. 24:11; vergelijk 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 Nederlandse 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 aanmerkelijk 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.

WIKKELDRAADAARDEWERK

WKD1:
WKD2:
WKD3:
WKD4:

ca. 3650-3600 BP (ca. 2000-1950 cal BC);
ca. 3600-3550 BP (ca. 1950-1900 cal BC);
ca. 3550-3400 BP (ca. 1900-1700 cal BC);
ca. 3400-3300 BP (ca. 1700-1550 cal BC).

De overlap tussen KB en WKD1 is vermoedelijk kortstondig geweest, wellicht een kwestie van één of enkele generaties. Evenals WKD1 kan WKD2 relatief kort geduurd hebben. 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 lithostratigrafische eenheden gevonden is, en dat hun gezamenlijke vorming een flinke tijd gevergd heeft, al zijn aan-
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vang en duur van die afzonderlijke sedimenten slechts globaal 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 noorden 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 elders, en vermoedelijk pas rond 1550 cal BC vervangen door
Drakenstein-achtige en Laren-achtige typen.
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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 MiddenBronstijd in ons land gestalte. Glasbergen (1954b; 1956;
1969) schetste een abrupte overgang van de Vroege naar
de Midden-Bronstijd. Volgens Glasbergen werd de Hilversumcultuur (HVS) gedragen door Engelse immigranten,
die nauwelijks contacten met de autochtone (WKD-) bevolking onderhielden (Glasbergen 1954b, 130). Zijn aanname 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 migrantencultuur. 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 bijstellingen 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.

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 grafritueel (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 Glasbergens visie en ook voor andere tegenwerpingen, zie Theunissen 1999.
2 Overigens liet Theunissen (1999, 207, 210, fig. 5.4) de “aardewerkprovincie” met Hilversumaardewerk onwaarschijnlijk ver zuidelijk
doorlopen, tot in Noordwest-Frankrijk (Pas-de-Calais). Deze gedachte 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 inziens onjuist. Blanchet (1984, 114-115, 139-141, fig. 64-65) wees terecht op nauwe overeenkomsten tussen dat aardewerk en Engels aardewerk, en voor de fragmenten van de pot van Marquise ook op overeenkomsten 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 tevens 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

Dat Hilversum, Drakenstein en Laren als fase-aanduidingen (anders dan als typenaanduidingen) niet goed bruikbaar 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 voorstelden, 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 “middenbronstijd B-aardewerk” bij complexen (met alleen Glasbergens Drakenstein- en Larentypen) waarin die ontbreken.
De overgang tussen beide dateerde zij rond 1530 cal BC.
Fokkens (2001, 249) stelde de logischer termen ‘VroegHilversum’ en ‘Laat-Hilversum’ voor. Ik neem die over, al
zijn we hiermee nog steeds niet van de semantische verwar-

HVS-traditie in plaats van op impulsen uit Zuidoost-Engeland (waar
ook enkele grafheuvelvormen te onzent op wijzen) wel eens “tout simplement 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 (Glasbergen 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 gevonden 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 paragraaf 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 oplost, ofschoon een verkapte tweedeling al op te maken viel uit Lanting
& Mook 1977, 6).
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Fig. 11.2 – Vermoedelijke Schräghalspot. Schaal 1:3.

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 hebben nog steeds bestaansrecht. Ik volg het voorstel van Lanting & Van der Plicht (ibidem, 155) om Hilversum, Drakenstein 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 51 scherven (1042 g) lagen vlak bij elkaar en waren in
kleur nauwelijks van het omringende sediment te onderscheiden. Ze waren heel slap en deels zwaar vervormd. Na
impregnatie met verdunde houtlijm en voorzichtige verhitting in een oven kon de potvorm min of meer gereconstrueerd worden (fig. 11.1). Vanwege de onregelmatig geprofileerde randscherven is niet helemaal duidelijk of deze pot
tonvormig was, zoals de tekening toont, of toch meer emmervormig. Een stafband heeft de pot in elk geval niet gehad. De weinig geprononceerde standvoet is niet veel dikker 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 dikwandig (5-18 mm, gemiddeld 14 mm) met een niet gepolijst of geglad, slordig afgewerkt wandoppervlak. De verdeling van de magering is uitgesproken ongelijkmatig. In
sommige scherven komt een sterke concentratie van gemiddeld 3 mm grote granietbrokjes voor, bij andere is nauwelijks magering te zien. De aangekoekte, verkoolde resten
aan de binnenkant van de bodem zijn een aanwijzing dat de
pot voedsel heeft bevat.

De Larenpot van P14
HVS op P14 is slechts met één enkele pot vertegenwoordigd.6 Deze pot van het Larentype lag ca. 100 m ten noorden van de zandkop, en werd bij toeval ontdekt. In een boring 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 broekveenafdekking.

Het Larentype heeft een zeer lange looptijd, vanaf ca. 3400
BP tot misschien wel 2900 BP (ca. 1700-1050 cal BC; Lanting & 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 mededeling 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).

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

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. 11.1 – Larenpot, aangetroffen bij booronderzoek. Schaal 1:3.
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Fig. 11.3 – Verspreiding van het niet-determineerbare aardewerk.

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 1517 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 voegrichting. Waarschijnlijk is zowel de buiten- als de binnenkant 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, MarkeloFriezenberg, 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). Inclusief 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 lagencomplex B. Voor de volledigheid geef ik het verspreidingsbeeld (fig. 11.3). Het is niet verrassend dat deze vondstverspreiding 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 besteed ik verder geen aandacht.

Abb. 8:30; 1979, Abb. 15:84a; 1980, Abb. 43:275; 1987, 340-342,
Abb. 136.
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Met de voorafgaande hoofdstukken is op hoofdlijnen het
chronologisch houvast verkregen voor de reconstructie van
de bewoningsgeschiedenis op P14. Uit de aardewerkanalyse is duidelijk geworden welke fasen van welke culturen op
de vindplaats vertegenwoordigd zijn. Dit laat zich samenvatten in een tabel en een chronologisch overzicht.

cal BC

periode

cultuur / fase

P14

0

BP
2000

Late
IJzertijd
MiddenIJzertijd
500

2400

(niet gedifferentieerd)
Vroege
IJzertijd

aantal poteenheden

periode
Vroege IJzertijd
HVS
WKD
EGK of KB
KB
EGK
Mogelijk TRB
TRB
Pre-Drouwen
SW/Pre-Drouwen
Indetermineerbaar
totaal

1
1
98
162
306
80
4
73
30
749
1.504

aantal
scherven
23
51
499
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

1000

Late
Bronstijd
2900

MiddenBronstijd B

Laat-HVS

Hilversum

1500

MiddenBronstijd A

Vroeg-HVS
3400

Vroege
Bronstijd

Wikkeldraad

WKD2
WKD1

2000

LaatNeolithicum B

Klokbeker

3550
3650

Laat-KB

Vroeg-KB

3900

EGK4

2500

LaatNeolithicum A

Enkelgraf

EGK3
EGK2

MiddenNeolithicum B

3500

MiddenNeolithicum A

Drouwen

Havelte

EGK1

3000

4050

4100

TRB6-7
TRB5

4500

TRB4
TRB3

TrechterbekerWestgroep

TRB1-2

4650

Pre-Drouwen

Tabel 12.1 – Verdeling van het prehistorische aardewerk van
P14 over culturen. Het aantal poteenheden omvat ook afwijkende 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 indetermineerbaar aardewerk is het (niet getelde) gruis opgenomen in de
gewichten.

WKD3

5100
4000

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:

SW2

4500

VroegNeolithicum

5500/
5600

Swifterbant

SW1

regelmatig – continu;
herhaaldelijk;
zeer incidenteel;
mogelijk (niet aangetoond).

5000

LaatMesolithicum

6000
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