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HOOFDSTUK 15

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN

Met uitzondering van graf 8, dat in het veld niet als graf 
herkend is, zijn alle graven voorzichtig vlaksgewijs verdiept 
en per zinvol vlak gedocumenteerd in tekeningen en foto’s. 
Bij voldoende diepe graven bleven zo lang mogelijk profiel-
dammetjes uitgespaard (zie bijvoorbeeld fig. 15.20, 15.22 
en 15.26). De kuilinhouden zijn per laag bemonsterd en nat 
gezeefd over een maaswijdte van 2 mm. De skeletresten zijn 
met troffel en kwast blootgelegd, getekend op ware grootte 
op een glasplaat, en voor zover mogelijk al in het veld gede-
termineerd. Vaak moesten zij met verdunde polyvinylace-
taat (houtlijm) verstevigd worden. Daarbij werden de be-
oogde 14C-monsters ontzien.
Waar mogelijk zijn schedels en bekkens compleet geborgen 
met behulp van speciaal voor dat doel gemaakte stalen do-
zen. Deze hadden een afneembare voorplaat en geen dek-
sel. De aan de voorzijde iets uitstekende bodemplaat en de 
opstaande kanten van de zijplaten waren aangescherpt. 
Met alleen handkracht kon zo’n doos, zonder voorplaat, ge-
controleerd onder en om schedel of bekken geschoven wor-
den, waarna de voorplaat werd vastgeschroefd. Het botma-
teriaal is vervolgens in het IPP nogmaals bekeken.

Het fysisch-antropologisch onderzoek is uitgevoerd door 
M.L. d’Hollosy (D’Hollosy 1991). Alle hier gepresenteerde 
botdeterminaties, geslacht-, leeftijd- en lengtebepalingen 
en pathologiegegevens gaan terug op haar werk. Het bot 
was vaak postmortaal beschadigd en zwaar verweerd, wat 
de determinaties, de geslachtsdiagnose en leeftijd- en leng-
tebepaling ernstig bemoeilijkte. Als observaties betreffende 
de pathologie al mogelijk waren, moesten deze zich meestal 
beperken tot de gebitselementen. 
Er zijn geen uitgebreide metingen gedaan aan gebitselemen-
ten. De gebruikte aanduidingen voor gebitselementen wij-
ken iets af van wat gebruikelijk is (ibidem, 4). De tanden en 
kiezen van de onderkaak zijn met een kleine letter aangege-
ven en die van de bovenkaak met een hoofdletter. De af-
kortingen i/I, c/C, p/P en m/M staan respectievelijk voor 
incisive (snijtand), canine (hoektand), premolaar (valse kies) 
en molaar (kies). Het nummer achter de afkorting geeft de 
positie in het gebit aan, oplopend van voor naar achter. De 
toevoeging r of l staat voor de rechter- of de linkerhelft. Als 
het een element van een melkgebit betreft, is dat uitdruk-
kelijk vermeld.

Enkele zekere en mogelijke graven, en als referentie ook de 
niet-vergraven omgeving en sommige paalsporen, zijn in 
het veld in een grid (20 x 20 cm, gedeeltelijk 10 x 10 cm) 
bemonsterd voor fosfaatanalyse. De achterliggende gedachte 
was dat hogere fosfaatconcentraties als het ware een echo 
van het lijksilhouet zouden kunnen verschaffen, ook als het 
lijksilhouet niet meer zichtbaar was. Soms lijkt (bij zekere 
graven) inderdaad sprake van zo’n fosfaatecho, maar vaak 
ook bood de analyse van een selectie van de bemonsterde 
sporen weinig houvast. Met deze methode zijn geen nieu-
we, visueel onherkenbare graven ontdekt. Van een selectie 
van de bemonsterde sporen zijn de fosfaatmonsters geana-
lyseerd door A.J. Tol. Voor de monsterstrategie, de analyse-
methoden, de resultaten en de interpretatieproblemen wordt 
verwezen naar Tol (1993). Hieronder ga ik alleen in op de 
resultaten.

Veel graven en enkele ‘losse’ botten zijn 14C-gedateerd. Een 
eerste serie dateringen is genomen van bot- en dentine-
monsters. Deze dateringen zijn onbetrouwbaar gebleken, 
vanwege vervuiling met jongere humaten. Wel betrouwbaar 
is een tweede serie dateringen van tandemail. Alle 14C-da-
teringen zijn bij de betreffende graven en losse skeletdelen 
vermeld zonder verdere discussie. De genoemde 14C-pro-
blematiek wordt vervolgens uitgebreid besproken in para-
graaf 15.6.

De in dit hoofdstuk besproken grafveldcomponenten (zie 
fig. 15.1) omvatten:
– de zekere graven 1-15 (zie paragraaf 15.1);
– de mogelijke graven I-VI (zie paragraaf 15.2);
– de menselijke skeletelementen A-G zonder associaties 

met een graf (zie paragraaf 15.3);
– de eventuele grafgiften a-b die buiten een graf aange-

troffen zijn (zie paragraaf 15.4);
– twee vuurkuilen α-β en drie palen γ-ε, die als onderdelen 

van het grafveld zijn beschouwd (zie paragraaf 15.5).

In paragrafen 15.6-9 worden de onderdelen van het graf-
veld aan een bepaalde periode toegewezen, en per periode 
in een breder kader geplaatst. Als afsluiting ga ik nader in 
op het wat veronachtzaamde fenomeen vuurkuilen (zie pa-
ragraaf 15.10).

Menselijke resten waren al in werkputten uit 1984, 1987 en 1989 ontdekt. In één geval betrof het een ogen-

schijnlijk geïsoleerd graf, maar in de overige gevallen ging het duidelijk om ‘losse’ skeletresten zonder graf-

context. Tijdens de campagne van 1990 werd nabij de Vechtoever een grafveld blootgelegd; in feite zijn het 

twee overlappende grafveldjes. Bovendien kwamen enkele paalkuilen en vuurkuilen aan het licht, die bij het 

jongste grafveldje horen.
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15.1 Zekere graven

De zekere graven bestaan uit kuilen met zeer slecht tot ma-
tig geconserveerde bot- en/of gebitsresten. Soms was het 
bot bijna geheel vergaan en met uit de bodem neergeslagen 
ijzermineralen verkit tot harde, korrelige, beige tot oranje-
bruine verkleuringen. Deze zijn aangeduid met de term 
‘concreties’. Tot de zekere graven is ook een kringgreppel 
met een centrale kuil gerekend. Tabel 15.1 bij paragraaf 
15.6 geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste 
gegevens van de zekere graven.

In de graven en mogelijke graven zijn herhaaldelijk ‘losse’ 
vondsten aangetroffen, die opgevat zijn als nederzettings-
ruis (opspit), en niet als bijgaven. Gehasse (1995, 64, 75, 
106) noemde de plantaardige en dierlijke resten, maar ging 
terecht voorbij aan het houtskool dat in bijna elke grafkuil-
vulling gevonden is. Ik noteer voor de volledigheid bij de 
betreffende graven ook de losse scherven die als termini 
post quem voor de graven kunnen fungeren, al is hun date-
rende waarde over het algemeen gering (zie ook bijlage K). 
Op vuursteenruis ga ik zelden in.

15.1.1 Graf 1 (fig. 15.2)

Grafkuil (sp. 90-184): De grafkuil kwam op 3,04 m -NAP 
onder Erosielaag 2 te voorschijn als een vage onregelmati-
ge, rechthoekig-ovale beigegrijze vlek, ca. 260 cm lang en 
140 cm breed. De kuil, met een homogene vulling zonder 
aanwijzingen voor constructies, bleek bij het verdiepen zuid-
oost-noordwest gericht te zijn. In de noordoostelijk helft 
tekende zich binnen deze grote kuil een min of meer recht-
hoekige kuil af, herkenbaar door een iets bruinere vulling. 
Deze kleinere kuil had dezelfde oriëntatie als de grote kuil 
waarin hij was uitgegraven. De breedte was ca. 30 tot 40 
cm. De oorspronkelijke lengte viel niet meer te achterhalen 
vanwege een moderne drainagesleuf die de noordwestelijke 
helft doorsneed. Beide kuilen hadden nog een diepte van 
ca. 35 cm en waren ingegraven tot 3,40 m -NAP.
Opvallend was het forse formaat van de grote kuil en de ex-
centrische positie van de jongere kuil. Ten zuiden ervan 
was nog veel ruimte aanwezig. In het kleinere graf 4 zijn 
de overblijfselen van minimaal zes personen geborgen. Van 
sommigen resteerden slechts een paar tanden. Het is daar-
om denkbaar dat ook graf 1 meer dan één dode heeft bevat, 
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Fig. 15.1 – Overzicht van grondsporen, structuren en vondsten die tot het grafveld worden gerekend.
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waarvan dan alleen van de laatste (?) bijzetting nog enkele 
resten bewaard gebleven zijn.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het gestrek-
te beenskelet lag nog in situ en verkeerde in zeer slechte 
staat. Een deel van het bot was bedekt met ijzerconcreties. 
Waarschijnlijk zijn bij het graven van de drainagesleuf de 
resten van het bovenlichaam verloren gegaan. Van het sche-
deldak zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven. 
Zij waren in westelijke richting versleept en tegen de rand 

-3,05

drain

paal-
kuil

-3,17

-3,37

0 50cm

Fig. 15.2 – Graf 1, met overzichtsfoto van het diepste vlak, en 
detail van schedelrestanten tegen de rand van de drainagesleuf.
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van de drainagesleuf gedrukt. Geslacht, leeftijd en lichaams-
lengte zijn niet te bepalen. Gelet op de diameter van het dij-
been was de dode waarschijnlijk een (jong-) volwassene.
Pathologie: Hierover valt niets te zeggen.
Houding en oriëntatie: De dode was in gestrekte houding be-
graven, westnoordwest-oostzuidoost gericht, met het hoofd 
in het westnoordwesten.
Bijgaven: Bijgaven waren niet aanwezig.

Overige vondsten: In de kuilvulling zijn 20 kleine scherven 
(30 g) aangetroffen, die waarschijnlijk alle in SW/Pre-
Drouwen thuishoren. Plantaardige magering komt voor in 
18 daarvan. Zo’n hoog aandeel wijst op nederzettingsruis 
uit SW2, wat een aanwijzing is dat dit graf niet ouder dan 
SW2 kan zijn.
14C-datering: Het zeer verweerde bot leverde een datering 
op van 3990±80 BP (UtC-1937).

-2,80

-2,90

0 25cm

0 25cm

graf 15

graf 11

paal δ

Fig. 15.3 – Graf 2, met foto’s van het bovenlichaam en van de verkleuringen die het beenskelet aangeven (na verwijdering van de 
gipsmal voor het afgietsel van graf 11).
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15.1.2 Graf 2 (fig. 15.3)

Grafkuil (sp. 90-175): De grafkuil was direct onder de mo-
derne bouwvoor niet herkenbaar, maar tekende zich pas op 
2,80 m -NAP als een vage vlekkerige lichtgrijsbeige ver-
kleuring af tussen graf 11 en de kringgreppel van graf 15, 
die beide dit graf oversneden (zie fig. 15.23). De kuil had 
een onregelmatig-langwerpige vorm. De grootste lengte 
bedroeg ca. 175 cm en de grootste breedte was 87 cm. De 
kuilbodem bevond zich op ca. 2,95 m -NAP. Er waren geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een constructie 
binnen het graf.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Als gevolg 
van het graven van de kringgreppel van graf 15 zal het aan-
gezichtsdeel van de schedel verdwenen zijn. De rest van de 
schedel was daarbij vermoedelijk niet verplaatst, behalve 
misschien de verweerde onderkaak die tegen de insteek van 
de kringgreppel lag. De schedel was nog als bot herkenbaar, 
terwijl de overige resten uit concreties en verkleuringen be-
stonden. Eén kies is op borsthoogte in een mollengang aan-
getroffen. In de concreties waren met moeite de rechterarm, 
het linkeropperarmbeen, een deel van de ribbenkast en het 
bekken te herkennen. De gestrekte benen tekenden zich on-
der graf 11 af als oranjebruine vlekken.
Het geslacht van de dode is niet te achterhalen. De leeftijd 
is op basis van de slijtage aan de gebitselementen geschat op 
18 tot 25 jaar. In het veld is de lengte vanaf het hoofd tot en 
met de verkleuringen die de bovenste helft van de onderbe-
nen aangeven, bepaald op ca. 135 cm; de totale lichaams-
lengte zal dan ca. 160 cm geweest zijn.
Pathologie: Gebreken aan het gebit zijn niet geconstateerd.
Houding en oriëntatie: De dode lag languit gestrekt op de rug 
met het hoofd recht en het gezicht naar boven, zoals bleek 
uit de positie van het achterhoofdsgat. De armen lagen ge-
strekt of met licht gebogen onderarmen langs het lichaam, 
mogelijk met de handen op het bekken. De dode was west-
noordwest-oostzuidoost gericht begraven met het hoofd in 
het westnoordwesten.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet aangetroffen.
14C-datering: Dentine leverde een datering op van 4170±80 
BP (UtC-1943).

15.1.3 Graf 3 (fig. 15.4)

Grafkuil (sp. 90-186): Graf 3 kwam op 2,86/2,93 m -NAP 
onder Erosielaag 2 aan het licht. De nog ruim 50 cm diepe 
grafkuil tekende zich af als een grijsbeige, min of meer ron-
de verkleuring, maximaal 75 x 70 cm. De contouren waren 
vaag en de kuilvulling was homogeen. Het diepste punt be-
vond zich op 3,41 m -NAP. Onder de kuil was een zeer vage 
uitspoeling zichtbaar. Graf 3 oversneed SW-kuil 1, die vrij 
veel overwegend plantaardig gemagerde scherven bevatte.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: In het kuil-
profiel was rond een concretie en ook westelijk daarvan een 
bruinige vlek te zien. In die concretie was zacht bot be-
waard gebleven, een restant van zowel de onder- als de bo-
venkaak, met nog drie kiezen. De kauwvlakken van twee 
hiervan, een M1r en een m1r, zaten tegen elkaar aan. De 

M1r vertoonde een bijkomende knobbel aan de binnenkant 
van de kies, een veel voorkomende afwijking die bekend 
staat als het tuberculum van Carabelli. Beide kiezen waren 
van een persoon van 7 tot 18 jaar oud. De derde kies die in 
tegenstelling tot de overige twee niet gesleten was, zou mis-
schien een M2r van hetzelfde individu kunnen zijn. Maar 
volgens D’Hollosy betrof het eerder een tweede M1r, van 
een persoon van 5 tot 18 jaar oud. Dat zou dan betekenen 
dat in graf 3 resten van twee mensen aanwezig waren. Leng-
te en geslacht waren niet te bepalen.
Pathologie: De gebitselementen vertonen geen gebreken.
Houding en oriëntatie: Als het schedelrestant als gevolg van 
postdepositionele processen verplaatst zou zijn geweest en 
aanvankelijk dichter bij de kuilwand had gelegen, zou de 
kuil net voldoende ruimte kunnen hebben geboden aan een 
liggend kind in hurkhouding. Een gestrekte begraving zou 
dan, gelet op de kuildimensies, zeer onwaarschijnlijk zijn. 
Een tweede optie lijkt eveneens wat vergezocht: met een 
oorspronkelijke kuildiepte van ca. 75 cm zou een hurkzit-
graf net mogelijk kunnen zijn. Het schedelfragment bevond 

Fig. 15.4 – Graf 3, met centraal het schedelrestant.
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Fig. 15.5 – Graf 4.

-3
,0

0

-3
,2

0

B vu
ur

st
ee

n

A

vu
ur

ku
il 
β

pa
al

ku
il

-3
,0

0
A

B

ge
w

ei

0
25

cm

0
25

cm



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

318

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN DEEL IV – HOOFDSTUK 15

319

Fig. 15.6 – Graf 4; overzicht van het diepste vlak, gezien vanuit het noordoosten.

zich echter op ca. 25 cm boven de kuilbodem. Dit kan dan 
worden verklaard door decompositie van het lichaam in een 
holle ruimte, als gevolg waarvan de schedel verplaatst was.1 
Harde bewijzen voor holle ruimten in vroegneolithische 
graven ontbreken echter vooralsnog. Bij beide opties is het 
gebitselement van de eventuele tweede persoon te interpre-
teren als een restant van een eerdere begraving, als neder-
zettingsruis of als een latere intrusie als gevolg van biotur-
batie. Een derde optie is het waarschijnlijkst: de bijzetting 
van een of twee losse schedels. Dan hoeft het schedelres-
tant niet verplaatst geweest te zijn.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet gevonden.
14C-datering: Tandemail van de M1r of M2r is 14C-geda-
teerd op 5380±120 BP (GrA-12612).

15.1.4 Graf 4 (fig. 15.5-14)

Grafkuil (sp. 90-177): Graf 4 werd op 3,00 m -NAP onder 
Erosielaag 2 zichtbaar als een vage vlek, maximaal ca. 230 
x 100 cm. De oriëntatie was oostzuidoost-westnoordwest. 
Dit grondspoor werd oversneden door zowel vuurkuil β als 
door een vaag begrensd paalspoor (sp. 90-178) dat zich on-
der deze vuurkuil bevond. In het paalspoor is een transver-
sale pijlpunt aangetroffen. De grafkuilvulling van deze nog 
maar 25 cm diepe kuil was homogeen en vaag. Aanwijzin-
gen voor een constructie zijn niet opgemerkt. De grafkuil 
was tot maximaal 3,23 m -NAP ingegraven. Hij bevatte de 
zwaar verweerde resten van drie skeletten in anatomisch 
verband, vijf concretieclusters en de gebitselementen van 
nog eens drie individuen (zie fig. 15.10). Wat nog aan bot 
overgebleven was, was zeer zacht en omgeven door een har-
de concretiekorst.
Een SW/Pre-Drouwener scherf, gemagerd met graniet en 
plantaardig materiaal, is als nederzettingsruis opgevat.

Het zuidelijke skelet, individu 1 (fig. 15.7)
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: De schedel 
was platgedrukt. De bovenkaak was gebroken en iets ver-
plaatst. Op een fragment van het rechteropperarmbeen en 
een deel van het linkerscheenbeen na, waren geen botten 
meer herkenbaar in de concretie die het skelet aanduidde. 
Het geslacht kan niet voldoende betrouwbaar vastgesteld 
worden, al wijzen enkele variabelen die afgeleid zijn van het 
rotsbeen op een vrouw. De leeftijd, gebaseerd op de slijtage 
van de gebitselementen, is geschat op 18 tot 25 jaar. De li-
chaamslengte is in het veld geschat op minimaal 160 cm.
Pathologie: Voor zover vast te stellen is, vertonen de gebits-
elementen geen gebreken.
Houding en oriëntatie: De dode lag op de linkerzijde met 
beide benen gestrekt. Het linkerbeen was goed herkenbaar. 
De concretie die het rechterbeen aangaf, was al op een iets 
hoger vlak zichtbaar en langer dan de tekening toont. Mo-
gelijk bevonden de armen zich voor de borst. Beide benen 
lagen gestrekt. De dode was westnoordwest-oostzuidoost 
gericht begraven, met het hoofd in het westnoordwesten. 
Het gezicht was, gelet op de positie van de onderkaak en 
direct ten noorden ervan een afgebroken stuk van de rech-
terbovenkaak, oorspronkelijk naar het noordoosten ge-
wend. Het grootste deel van de schedel lijkt postdepositio-
neel iets naar het zuiden verplaatst te zijn. Dat is een aan-
wijzing voor heropening van het graf, waarschijnlijk van-
wege de bijzetting van individu 2.
Bijgaven: Aan individu 1 zijn geen bijgaven te verbinden.
Overige vondsten: Enkele verweerde, granietgemagerde SW-
scherfjes lagen op borsthoogte, ingebed in concretie. Deze 
zijn opgevat als nederzettingsruis.

1 Dit is voor het hurkzitgraf van Hardinxveld-Giessendam-De Bruin 
aangenomen (Louwe Kooijmans & Smits 2001b, 482-486).
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14C-datering: Dentine van enkele sterk verweerde gebits-
elementen is gedateerd op 4370±90 BP (UtC-1938). Tand-
email leverde een 14C-datering op van 4970±40 BP (GrA-
15426).

Het middelste skelet, individu 2 (fig. 15.8)
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Behalve de 
platgedrukte schedel waren alleen enkele resten van het 
beenskelet als bot herkenbaar. Voor het overige bestond het 
skelet slechts uit concreties. Door de slechte conserverings-
toestand kan het geslacht niet bepaald worden. De dode 
moet 18 tot 25 jaar oud geweest zijn. De lichaamslengte is, 
op basis van het ‘hele’ skelet in het veld, geschat op mini-
maal 145 cm.
Pathologie: Het gebit lijkt gaaf geweest te zijn.
Houding en oriëntatie: Individu 2 lag westnoordwest-oost-
zuidoost gericht op de rechterzijde, met het hoofd in het 
westnoordwesten en het gezicht naar het zuidwesten. De 
benen waren licht opgetrokken. De resten van het voetske-
let bevonden zich op de borst van individu 3, naast diens 
linkeropperarmbeen. Een botfragment ter hoogte van het 
bekken of het middel van individu 3 zou deel uitgemaakt 
kunnen hebben van een kuitbeen van individu 2.
Bijgaven: Vermoedelijk is individu 2 zonder bijgaven bijge-
zet. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een stuk 
gewei dat op individu 3 lag, maar ook vlakbij het onderbeen 
van individu 2, aan individu 2 meegegeven is. Zie onder in-
dividu 3.
14C-datering: Dentine van de sterk verweerde gebitselemen-
ten heeft een datering opgeleverd van 4390±80 BP (UtC-
1939). Tandemail leverde een datering op van 5030±40 BP 
(GrA-15427).

Het noordelijke skelet, individu 3 (fig. 15.9)
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Afgezien van 
de platgedrukte schedel waren zwaar verweerde restanten 
bewaard gebleven van het linkerschouderblad, het linker-
opperarmbeen en van de benen en voeten. De rest van het 
skelet werd door concreties aangeduid. Het vaststellen van 
het geslacht is op fysisch-antropologische gronden niet mo-
gelijk. De dode moet 18 tot 35 jaar oud geworden zijn. Een 
nauwkeuriger schatting is niet te geven; veel gebitselemen-
ten zijn beschadigd en hun slijtagepatronen zijn soms wat 
ongebruikelijk. In het veld werd de lichaamslengte geschat 
op ca. 170 cm.
Pathologie: Voor zover valt vast te stellen, vertonen de gebits-
elementen geen gebreken.
Houding en oriëntatie: De dode lag of op de rechterzijde of 
op de rug. De linkerarm lag min of meer gestrekt langs het 
lichaam, althans als het smalle bot ter hoogte van het bek-
ken of het middel een deel van de onderarm geweest is. Het 
zou ook een deel van een kuitbeen van individu 2 geweest 
kunnen zijn. De benen waren licht opgetrokken, met de 
voeten bij elkaar. Individu 3 was oostzuidoost-westnoord-
west gericht begraven, met het hoofd in het oostzuidoosten 
en het gezicht naar het noorden.
Bijgaven: Onder en naast de schedel van individu 3 zijn ze-
ven kleine concretieklontjes gevonden, alle met tandresten 
(zie fig. 15.9). Gebitselement 1 is van (wild?) varken; 2 en 
6 behoren toe aan herkauwers; misschien aan edelhert (Ge-
hasse 1995, 64). De overige zijn niet te determineren. Ge-
bitselementen 2 t/m 6 zaten aan de schedel van individu 3 
vastgekoekt. Eventuele doorboringen in de tanden zijn niet 
(meer) zichtbaar. Waarschijnlijk maakten deze tanden deel 
uit van twee losse hoofdkettingen; het bovenste met tanden 

Fig. 15.8 – Graf 4, individu 2.Fig. 15.7 – Graf 4, individu 1.



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

320

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN DEEL IV – HOOFDSTUK 15

321

van varken of wild zwijn, het onderste met tanden van her-
kauwers. Een andere optie is dat de tanden op een of an-
dere hoofdbedekking waren vastgezet. In beide gevallen gaat 
het om een onderdeel van de dracht en niet om grafgiften 
in de eigenlijke zin.
Een zeer verweerd stuk gewei lag op het bekken of het mid-
del. Het zou een grafgift voor individu 3, maar eventueel 
ook voor individu 2 (zie hierboven) kunnen zijn geweest. 
Omdat deze vondst geen parallellen heeft, is de interpreta-
tie als grafgift misschien onjuist. Mogelijk is het gebruikt 
als een graafwerktuig (hak) bij een herbegraving in graf 4, 
en vervolgens achtergelaten.
Een driehoekige pijlpunt met oppervlakteretouche lag ca. 
20 cm ten noorden van het middel van individu 3.2 Het be-
treft wellicht een bijgave, al zijn er goede redenen om te be-
twijfelen of pijlpunten in SW als grafgift werden meegege-
ven (zie paragraaf 15.7.4 en noot 18). Als het projectiel was 
ingebed in een lichaamsdeel, zijn de resten daarvan geheel 
vergaan. Het kan echter ook eenvoudigweg om nederzet-
tingsruis gaan.
De associatie van de hoofdtooi met individu 3 is zeker, voor 
het geweifragment en de pijlpunt staat de relatie met indi-
vidu 3 dus niet vast. De hoofdtooi zou, als de interpretatie 
van varken (wild zwijn?) en hert juist is, kunnen wijzen op 
jachttrofeeën en dan zou individu 3 eerder een man dan 
een vrouw geweest zijn.

14C-datering: Dentine van verweerde gebitselementen heeft 
een datering opgeleverd van 3990±80 BP (UtC-1940).

Cluster 1
Tussen de rug van individu 2 en een onderbeen van indi-
vidu 3 bevond zich een concentratie menselijke gebitsele-
menten (zie figuren 15.10 en 15.12). D’Hollosy (1991, 22) 
meldde: “Van dit cluster van negen gebitselementen is wei-
nig bewaard gebleven, de meeste elementen hadden alleen 
een afdruk in de concretie achtergelaten en soms een laagje 
glazuur langs de concretie. Drie gebitselementen waren 
herkenbaar als molaren. De gebitselementen van het cluster 
lagen in een slordige kaakvorm gerangschikt doch niet he-
lemaal in hun oorspronkelijke anatomische positie; molaar 
1 had het kauwvlak NO-ZW georiënteerd, evenals molaar 
3, terwijl het kauwvlak van molaar 2 naar boven was ge-
richt”. Bij kies 2 was nog wat kaakbot aanwezig. De bolvor-
mige concretie direct ten noordoosten van dit cluster kan 
gezien worden als het restant van een schedel. In dat geval 
zijn de gebitselementen vermoedelijk van de bovenkaak af-
komstig. Gebreken vertonen de gebitselementen niet.

2 Helaas is de pijlpunt tijdens de opgraving verloren gegaan, nog voor-
dat deze gefotografeerd en getekend kon worden.
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Fig. 15.9 – Graf 4, individu 3, met aanduiding van de positie 
van zeven dierlijke gebitselementen onder de schedel.
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Fig. 15.10 – Graf 4, locaties van concretieclusters en losse 
gebitselementen.
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Over de leeftijd is alleen te melden dat de betreffende per-
soon waarschijnlijk jonger dan 25 jaar was. Van dit individu 
zijn mogelijk ook nog gebitselementen uit de onderkaak be-
waard gebleven (zie cluster 2).

Cluster 2
Ongeveer 20 cm ten noorden van cluster 1 lagen zes mense-
lijke gebitselementen, deels in anatomisch verband, op een 
scheen- en kuitbeen van individu 3 (D’Hollosy 1991, tek. 
6). Drie ervan zijn met zekerheid afkomstig van een boven-
kaak en één van een onderkaak. Van twee gebitselementen 
was de oorspronkelijke positie niet te bepalen. De kauw-
vlakken (zie fig. 15.12) waren als volgt georiënteerd: 1 (M) 
en 2 (M2r of M1r): noordoost; 3: (M of m) noordwest; 4 (P 
of p of C of c): onbekend; 5 (p): oost; 6 (m1r): zuidwest. De 
gebitselementen vertonen geen gebreken.
Het is op grond van de slijtagegraad en de afwezigheid van 
‘dubbele’ gebitselementen goed mogelijk dat deze tanden 
en kiezen hebben toebehoord aan één individu, met een 
leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ook de resten in cluster 1 zouden 

aan dit individu toegeschreven kunnen worden. In dat ge-
val moeten schedeldelen en gebitselementen gebroken en 
verplaatst geweest zijn.

Cluster 3
Onder de schedel van individu 3 bevonden zich zeven ge-
bitselementen, ingebed in een cluster van bot en concretie. 
De exacte positie van cluster 3 onder de schedel van indi-
vidu 3 viel niet vast te stellen. Bij het omdraaien van de ge-
borgen schedel was het cluster verschoven (mondelinge me-
dedeling M.L. d’Hollosy).
De determinaties (zie fig. 15.13) zijn als volgt: 1: p2r; 2: 
p1r; 3: c; 4: ?; 5: m2r van een melkgebit; 6: m1r van een 
melkgebit, 7: i. “De gebitselementen 1 en 2 (in anatomisch 
verband) horen niet bij het individu van de gebitselementen 
5 en 6 (ook in anatomisch verband) vanwege het leeftijds-
verschil en ook niet bij individu 3 omdat dit individu al 4 
onderkaakspremolaren bezit. Binnen dit cluster is er dus al 
sprake van minimaal twee individuen” (D’Hollosy 1991, 
25).
De kiezen 5 en 6 zijn afkomstig van een kind van 2 tot 9 
jaar. De premolaren 1 en 2 hebben toebehoord aan een 12- 
tot 18-jarige. Ook gebitselementen 3, 4 en 7 zouden aan 
deze tweede persoon toegeschreven kunnen worden. De 
gebitselementen lijken gaaf te zijn. Van de p2r en/of p1r is 
tandemail 14C-gedateerd op 5330±80 BP (GrA-16188).

concretie
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bot bot bot
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vooraanzicht achteraanzicht
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4 2

Fig. 15.12 – Graf 4, clusters 1 en 2. De nummers verwijzen 
naar de in de tekst genoemde gebitselementen (naar D’Hollosy 
1991, tek. 5).

Fig. 15.14 – Graf 4, cluster 3. De nummers verwijzen naar de 
in de tekst genoemde gebitselementen (naar D’Hollosy 1991, 
tek. 7).
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Fig. 15.11 – Graf 4; positie van cluster 2, nabij het voetskelet 
van individu 3.

Fig. 15.13 – Graf 4; clusters en losse elementen nabij het boven-
skelet van individu 3.
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Cluster 4
Vijftien centimeter ten noorden van de schedel van indivi-
du 3 werd een kaakfragment met twee menselijke molaren 
aangetroffen. Vanwege de slechte conserveringstoestand is 
over dit cluster verder niets te zeggen.

Cluster 5
Ten zuidwesten van dezelfde schedel lag een “concretie met 
twee molaren, kauwvlak naar beneden [...]. Onder deze 
twee gebitselementen was bot aanwezig en daaronder be-
vond zich nog een gebitselement” (D’Hollosy 1991, 27). 
Zou het om gebitselementen van één individu gaan, dan la-
gen hooguit de twee kiezen in anatomisch verband. De ge-
bitselementen vertonen geen gebreken.

Losse tanden en kiezen
Een losse M3l zat met de wortel onder de schedel van indi-
vidu 3 vastgekoekt (zie fig. 15.10), met het kauwvlak naar 
beneden. Hij heeft toebehoord aan een persoon van 18 tot 
25 jaar. Individu 3 was al in het bezit van een M3l. De kies 
kan evenmin toebehoord hebben aan een van de twee per-
sonen waarvan de onderkaakresten onder de schedel van 
individu 3 aangetroffen waren (zie cluster 3), want die wa-
ren jonger.
Verder lagen ter hoogte van het bekken van individu 3 een 
menselijke hoektand en ca. 10 cm westelijker een kies (zie 
fig. 15.10). Aan welk individu zij toebehoord kunnen heb-
ben, is evenmin duidelijk.
Geen van de losse gebitselementen vertoont gebreken.

Kaakvormige en langwerpige concreties
Bij het achterhoofd van individu 3 lag een boogvormige 
concretie, mogelijk een onderkaak, en een geërodeerd bot-
fragment. In het noorden en noordwesten van de grafkuil, 
tussen de schedel van individu 2 en de voeten van individu 
3, bevond zich een smalle, maximaal ca. 10 cm brede en ca. 
50 cm lange concretie. Deze lag enkele centimeters boven 
het vlak waarin de skeletten zichtbaar werden. Een lang-
werpige concretie, ca. 5 cm breed en 20 cm lang, lag ook 
tussen individu 1 en individu 2, ter hoogte van hun boven-
benen. De langwerpige concreties zijn waarschijnlijk aan-
wijzingen voor vergane, verplaatste beenderen.

Minimaal en maximaal aantal individuen in graf 4
Minimaal zijn zes individuen in graf 4 vertegenwoordigd:
– individu 1 (18-25 jaar), het zuidelijke skelet;
– individu 2 (18-25 jaar), het middelste skelet;
– individu 3 (18-35 jaar), het noordelijke skelet met de 

hoofdversiering;
– individu 4 (12-18 jaar), waartoe clusters 1 en 2 worden 

gerekend en, als verplaatsing over vrij grote afstand 
plaatsgevonden heeft, ook de premolaren van cluster 3;

– individu 5 (2-9 jaar), in een deel van cluster 3;
– individu 6 (18-25 jaar), met de losse M3l onder schedel 

3 en misschien ook wel de kaakvormige concretie.

Als clusters 4 en 5, de losse hoektand en de losse molaar bij 
individu 4 horen, is sprake geweest van een aanzienlijke 
verplaatsing van kaakfragmenten en gebitselementen van 

dezelfde persoon. Deze beide clusters en losse gebitsele-
menten kunnen ook van individu 6 zijn. Ook dan is de ver-
plaatsing niet gering geweest. Aan welke persoon of perso-
nen de langwerpige concreties toegeschreven moeten wor-
den, is niet te bepalen, al zullen zij niet bij individu 1, 2 of 
3 gehoord hebben.
Een hoger aantal, van 7 of 8 personen, is ook goed verde-
digbaar:
– individu 7, als cluster 1 en 2 niet aan hetzelfde individu 

hebben toebehoord;
– individu 8, als de premolaren van cluster 3, clusters 4 en 

5 en de losse hoektand en kies alle van dezelfde persoon 
afkomstig zouden zijn. Dit hoeft niet per se hetzelfde in-
dividu te zijn waaraan clusters 1 en/of 2 verbonden kun-
nen worden. Aan dit eventuele achtste individu zou ook 
de al eerder genoemde kaakvormige concretie toegekend 
kunnen worden.

Wie wil kan tot een aantal van 14 individuen komen: de 
skeletten (1-3); cluster 1 (4); cluster 2 (5); losse hoektand 
(6); losse kies (7); cluster 4 (8): cluster 5 (9); losse M3l 
(10); cluster 3, maximaal 3 individuen (10-13) en de kaak-
vormige concretie (14). Een nog hoger aantal is mogelijk als 
clusters 1, 2 en 4 niet elk aan één persoon, maar aan meer-
dere personen zouden worden toegewezen.

De volgorde van depositie
Na cluster 3 en de losse M3l zijn individuen 3, 2 en 1 begra-
ven. Cluster 2 en de losse kies moeten na depositie van in-
dividu 3 op hun plaats gekomen zijn, wat niet wil zeggen 
dat de individuen waarvan deze resten afkomstig waren, 
later begraven zijn. De depositievolgorde van de overige 
clusters, de kaakvormige en de langwerpige concreties en 
de losse gebitselementen is niet te achterhalen.

Eenmalig of herhaald gebruik van graf 4?
Bij eenmalig gebruik van graf 4 zou het om slachtoffers van 
een calamiteit, geweld, een ritueel of een ziekte kunnen 
gaan. Het lijkt er dan op dat maar drie of eventueel vier 
personen gearticuleerd begraven zijn. Immers, alleen van 
individuen 1-3 waren nog de min of meer complete resten 
herkenbaar, terwijl van alle overige individuen nauwelijks 
iets overgebleven is. Slechts in het geval van het kind (indi-
vidu 5) is nog wel denkbaar dat het complete lichaam op 
een paar tanden na geheel vergaan is. Maar bij gelijktijdige 
begraving is het moeilijk voorstelbaar dat de resten van de 
overige personen ook bijna compleet vergaan zouden zijn. 
Dan zou men dus ook gelijktijdige begravingen van hoof-
den en ledematen (gemutileerde doden?) moeten veronder-
stellen. De 14C-dateringen (van alleen de tandemailmon-
sters, zie paragraaf 15.6) zouden dan als onbetrouwbaar 
terzijde geschoven moeten worden. Aan die dateringen zou 
wel recht gedaan worden als men uit wil gaan van een geza-
menlijke herbegraving van resten uit verschillende graven 
van uiteenlopende ouderdom, maar de gearticuleerde indi-
viduen maken deze lezing weinig aannemelijk.
Veel waarschijnlijker is dat in grafkuil 4 herhaaldelijk be-
graven is. Dan vertegenwoordigen de slechtst geconser-
veerde en minst complete resten de oudste, en de nog min 
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Fig. 15.15 – Graf 5, met overzichtsfoto van het hoogste vlak (met de oversnijding door paal ε), en detailfoto van gebitselementen.
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of meer complete skeletten de jongste begravingen. Voor 
elke nieuwe dode werd de oude grafkuil opnieuw geopend. 
Latere begravingen hebben geleid tot verstoringen van de 
eerdere bijzettingen, maar niet in alle gevallen. Het feit dat 
individuen 1-3 nog in anatomisch verband lagen, wat on-
waarschijnlijk zou zijn als een met grond gevulde grafkuil 
weer zou zijn opengegraven, doet vermoeden dat sprake is 
geweest van een (vergankelijk) grafkamertje. De interpre-
tatie van herhaaldelijk gebruik is goed te rijmen met de 14C-
dateringen. Ook elders zijn contemporaine voorbeelden 
voorhanden van latere bijzettingen in een bestaand graf 
(zie paragraaf 15.7.4).

Resumé
Grafkuil 4 tekende zich vaag af. De kuilvulling was homo-
geen. Het graf bevatte de resten van minimaal 6 personen 
waaronder een kind. Mogelijk zijn echter 14 of zelfs nog 
meer mensen in dit graf bijgezet. De conserveringsgraad en 
de mate van compleetheid van de resten liepen sterk uiteen. 
Drie zwaar verweerde skeletten lagen nog in anatomisch 
verband. Deze doden waren in uiteenlopende houdingen 
begraven, op een zijde of op de rug, en met licht opgetrok-
ken benen. De oriëntatie van deze doden was oostzuidoost-
westnoordwest, met het hoofd in het westnoordwesten of in 
het oostzuidoosten. Van de overige personen resteerden al-
leen zwaar verweerde gebitselementen en/of kaakfragmen-
ten en mogelijk de resten van enkele pijpbeenderen. Gebre-
ken aan het gebit zijn niet geconstateerd. Gezien de leeftijd-
schatting, op basis van de slijtage aan de gebitselementen, 
waren deze mensen jong gestorven. Alleen aan individu 3, 
misschien een man, zijn vondsten eenduidig te verbinden. 
Deze wijzen op een hoofddracht. Discutabel is de interpre-
tatie als bijgaven van een pijlpunt en een stuk gewei. Het 
kan gaan om een in een lichaamsdeel geschoten projectiel 
en om een achtergelaten graafwerktuig. De depositievolg-
orde is in vier gevallen te bepalen. Het betreft zeer waar-
schijnlijk geen gelijktijdige begravingen, maar herhaalde-
lijke bijzettingen in dezelfde grafkuil waarin de herkenbare 
complete skeletten de laatste bijzettingen vormden en de 
resten van oudere bijzettingen vergraven en terzijde ge-
schoven zijn. Voor dit gebruik zijn ook parallellen elders 
voorhanden (zie paragraaf 15.7.4). Op basis van 14C-date-
ringen (de tandemaildateringen) is aan te nemen dat graf 4 
gedurende vele generaties in gebruik geweest is.

15.1.5 Graf 5 (fig. 15.15)

Grafkuil (sp. 90-113): Direct onder de bouwvoor kwam op 
2,71 m -NAP een vage grillige beige vlek aan het licht. Op 
2,78 m -NAP was de nog ca. 10 tot 15 cm diepe grafkuil 
beter zichtbaar en ca. 115 cm lang en minstens 50 cm 
breed, met vage donkerder vlekken. Door het graven van de 
standkuil van paal ε was de grafkuil aan de noordzijde ver-
stoord. Het diepste punt van de kuil bevond zich op 2,85 m 
-NAP. Aanwijzingen voor een constructie binnen de graf-
kuil zijn niet gevonden.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: De conser-
veringstoestand was uitgesproken slecht. Van het skelet was 

niet meer over dan wat onduidelijke donkerdere verkleurin-
gen en negen gebitselementen. Op basis van eruptie en de 
afwezigheid van gebitsslijtage kan de leeftijd worden ge-
schat op 6 tot 10 jaar. Geslacht- en lengtebepaling zijn niet 
mogelijk.
Pathologie: Aanwijzingen voor pathologie zijn er niet.
Houding en oriëntatie: De gebitselementen bevonden zich in 
het noordwesten van een bruingrijze vlek die de plaats van 
de schedel aanduidde. Zij lagen min of meer in anatomisch 
verband. De noordelijkste drie of vier gebitselementen be-
hoorden tot de onderkaak, de overige tot de bovenkaak. De 
meeste gebitselementen waren afkomstig van de rechter-
zijde. De vlekken ten noordwesten en ten zuidwesten van 
de schedelvlek duidden misschien respectievelijk op het 
rechter- en het linkerschouderblad, wat een ligging op de 
rug doet vermoeden. In de grillige vlek ten westen ervan 
zijn met wat verbeeldingskracht naar rechts opgetrokken 
benen te zien. Tegen die interpretatie pleit echter de weste-
lijke uitloper van de vlek, die dan als plaats van de voeten 
zou moeten worden aangemerkt, maar daarvoor te groot 
lijkt te zijn. Hogere fosfaatconcentraties vielen samen met 
de veronderstelde locaties van hoofd, bovenlichaam en bek-
ken maar leveren evenmin voldoende aanvullende aanwij-
zingen voor een gehurkte dan wel een gestrekte begraving 
(Tol 1993, 6, 9-11, 16, 18, 23, 26, tab. 1, 3, 5, fig. 4A-B). 
Het kind was dus oostzuidoost-westnoordwest gericht be-
graven, met het hoofd in het oostzuidoosten en het gezicht 
naar het noorden, maar over de verdere dodenhouding is 
geen betrouwbare uitspraak mogelijk.
Bijgaven: Bijgaven waren niet aanwezig.
14C-datering: Dentine is gedateerd op 3760±70 BP (UtC-
1941). Tandemail leverde een datering op van 5200±60 BP 
(GrA-16186).

15.1.6 Graf 6 (fig. 15.16)

Grafkuil (sp. 90-89): Het hoogste, westelijke deel van de 
grafkuil tekende zich al op 2,79 m -NAP direct onder de 
bouwvoor af, maar was pas op 2,84 m -NAP wat beter 
zichtbaar als een vage lichtbeige verkleuring van ca. 75 cm 
breed en ca. 110 cm lang. Oostelijk hiervan, onder Erosie-
laag 2, is geen voortzetting van de grafkuil herkend, met als 
mogelijke uitzondering een vage driehoekige verkleuring in 
het noordoosten. In dat geval was de grafkuil min of meer 
rechthoekig, met een lengte van minimaal ca. 150 cm. Die-
per dan 2,94 m -NAP was de kuil niet zichtbaar, maar om-
dat de diepste delen van de schedel op 2,99 m -NAP lagen, 
moet de kuil nog minstens 20 cm diep geweest zijn. Aan-
wijzingen voor een (hout-) constructie ontbraken.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Van het ske-
let was bijna niets meer over. De schedelomtrek was nog te 
herkennen in de vorm van zeer zacht en kruimelig bot. 
Boogvormige dunne en zeer verweerde botfragmenten di-
rect ten noorden en ten oosten ervan zijn vermoedelijk ook 
schedelresten. Binnen de schedelomtrek lagen een platlig-
gend deel van de linkerslaap (met de buitenkant naar bene-
den) en een stukje van de onderkaak met een min of meer 
intacte, en een gefragmenteerde kies. Alleen het boven-
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lichaam was in verkleuringen en concreties te herkennen. 
De slijtagegraad van de intacte kies wijst op een leeftijd van 
35 tot 45 jaar. Geslacht en lengte zijn niet te bepalen.
Pathologie: Pathologieën zijn niet opgemerkt.
Houding en oriëntatie: De dode was westnoordwest-oost-
zuidoost gericht. De schedel lag in het westnoordwesten en 
waarschijnlijk op de linkerkant, wat betekenen zou dat het 
gezicht naar het noordoosten gewend was. Uit verkleurin-
gen viel de plaats van het bovenlichaam af te leiden. In de 

concreties is misschien de rechterbovenarm te ontwaren, 
met de aanzet van de onderarm onder een rechte hoek. Van 
de linkerarm zijn met de nodige fantasie nog het ondereind 
van de bovenarm en het boveneind van de onderarm te her-
kennen, eveneens onder een rechte hoek ten opzichte van 
elkaar. Deze twijfelachtige observaties zijn te speculatief 
om er veel waarde aan te hechten. De fosfaatanalyse gaf 
vooral concentraties aan rond het hoofd en daar waar het 
bekken vermoed kan worden. Met wat moeite zou men uit 
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Fig. 15.16 – Graf 6, met een overzichtsfoto van het hoogste vlak (gezien vanuit het noordwesten), en detailfoto’s van schedelresten 
en van verkleuringen ter hoogte van het onderlichaam.
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een fosfaatconcentratie aan de noordzijde ook de aanzet 
van de bovenbenen kunnen afleiden, maar verdere aanwij-
zingen voor de beenligging zijn er niet (Tol 1993, 6-9, 16, 
18-22, tab. 1, 3, 5, fig. 3, 8-11). Het blijft dus ongewis of de 
dode in hurkhouding of gestrekt begraven was.
Bijgaven: Er zijn geen goed herkenbare bijgaven aangetrof-
fen, tenzij minieme resten rode oker in de kuilvulling als 
bijgave worden aangemerkt.
Een grondmonster uit de kuilvulling bevatte onverkoolde 
zaden (oeverzegge, zeegroene of rode ganzenvoet, watertor-
kruid, gagel, waterlelie, knopige duizendknoop, waterpeper, 
en scherpe of kruipende boterbloem) en enkele verkoolde 
hazelnootdoppen, een verkoolde graankorrel van naakte 
gerst en graanpollen (Gehasse 1995, 75-76, tab. 5.2). Om-
dat de overige graven en andere kuilen op P14 weinig of 
geen plantaardig materiaal bevatten, achtte Gehasse de 
kans klein dat het ingewaaid materiaal of nederzettingsruis 
zou betreffen. De verkoolde resten zouden eventueel op een 
dodenmaaltijd kunnen wijzen (ibidem, 76). Een argument 
daartegen kan zijn dat dergelijke verkoolde resten ook wel 
in paalsporen opgemerkt zijn (ibidem, tab. 4.29, 6.20). 
Daarom betreft het mijns inziens toch eerder nederzet-
tingsruis. Bij de onverkoolde zaden ging Gehasse (ibidem, 
76) uit van een bloemenkrans of boeket, als grafgift meege-
geven in de late zomer of herfst (vanwege de zaden van wa-
terpeper). Dit is een interessante gedachte, maar niet zon-
der bezwaren. In het geval van enkele andere kuilen achtte 
Gehasse (ibidem, 63-64, 104) het waarschijnlijker dat de 
onverkoolde zaden (onder meer van boterbloem, ganzen-
voet en oeverzegge) wel ingewaaid en mogelijk recent wa-
ren. Verder is te bedenken dat dit graf in de nazomer is op-
gegraven, nadat enige tijd gewacht was met het afwerken 

ervan – juist in de periode waarin de betreffende zaden rijp 
zijn. Het is dus zeker mogelijk dat het toch deels om inge-
waaid, recent materiaal gaat. Maar deze verklaring gaat in 
elk geval niet op voor waterlelie. De zaden van deze plant 
worden door water en niet door de wind verspreid. Daarom 
is de gedachte aan een boeket met ten minste waterlelie (als 
bloemen en zaden tegelijkertijd voor kunnen komen) niet 
zomaar weg te wuiven.
14C-datering: Dentine uit de intacte kies leverde een 14C-
datering op van 3970±140 BP (UtC-1942).

15.1.7 Graf 7 (fig. 15.17)

Grafkuil (sp. 90-148): De grafkuil tekende zich op 2,87 m 
-NAP af als een vage beige vlek onder Erosielaag 2. De 
langwerpige kuil leek op dat niveau ca. 80 cm lang en 40 
cm breed. Op ca. 3,10 m -NAP bedroeg de lengte minimaal 
ca. 95 cm, maar de noordwestelijke begrenzing was zeer 
vaag. Het diepste punt van deze nog ca. 25 cm diepe kuil 
lag op 3,12 m -NAP. De kuilvulling was homogeen. Niets 
wees op een constructie in de kuil.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het skelet 
was bijna volledig vergaan. De zwaar verweerde schedel, in 
het zuidoosten van de kuil, bestond uit heel zacht bot, over-
dekt met een harde korst ijzerconcreties. In het veld leken 
in de bovenkaak nog drie gebitselementen aanwezig te zijn. 
Daarvan was bij latere bestudering alleen nog een kies over, 
uit de linkerhelft van de bovenkaak. Aan het overige skelet 
herinnerden slechts enkele kleine concreties en wat vage 
oranjebruine verkleuringen die de plaats van het boven-
lichaam en mogelijk het bekken aangaven.
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Fig. 15.17 – Graf 7, met een overzichtsfoto van het hoogste vlak, en een detailfoto van de schedelresten in situ.
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De slijtage van het gebitselement wijst op een leeftijd van 
12 tot 18 jaar. Geslacht en lengte zijn niet te bepalen.
Pathologie: Er zijn geen pathologieën opgemerkt.
Houding en oriëntatie: Uit de positie van de schedel in de 
kuil, de vorm van de schedelresten en het in situ gebitsele-
ment is af te leiden dat de dode zuidoost-noordwest gericht 
begraven was, met het hoofd in het zuidoosten en het ge-
zicht naar het noorden. Vermoedelijk gaf de meest noord-
westelijke verkleuring de plaats aan van het bekken. Als 
deze interpretatie juist is, en aannemende dat het graf een 
compleet skelet heeft bevat, is het waarschijnlijk dat de 
grafkuil aan de noordwestzijde langer is geweest. Over de 
dodenhouding kan niets gezegd worden.
Bijgaven: Bijgaven waren niet aanwezig.
14C-datering: Dentine van de kies leverde een datering op 
van 4200±90 BP (UtC-1944).

15.1.8 Graf 8 (fig. 15.18)

Grafkuil: Het graf, ca. 50 m ten noordwesten van de overige 
graven, werd in 1989 bij toeval ontdekt bij het couperen van 
een bovenliggende kuil (mogelijk graf VI), maar werd niet 
als zodanig herkend – graven waren op P14 tot dan toe nog 
niet opgegraven. In het zuidoostelijke coupekwadrant te-
kende zich op 2,90 m -NAP, naar het zich liet aanzien dui-
delijk onder mogelijk graf VI, een ovaalronde omtrek af. In 
de veronderstelling dat het hier om aardewerk ging, is de 
rechtopstaande ‘kom’ in zijn geheel gelicht (vnr. 89-1038). 
Pas tijdens de uitwerking werd duidelijk dat het geen aarde-

werk betrof, maar een schedelrestant. De foto van de 
vondst in situ toont een lichtgrijze waas in het profiel direct 
ten oosten en onder de schedel, en ook in het vlak achter de 
schedel en ten westen ervan. Vermoedelijk maakte die waas 
deel uit van de vulling van de grafkuil.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het schedel-
fragment bestond uit het linkerachtergedeelte en was zeer 
zacht, sterk verweerd en door rietwortels doorboord. Op 
basis van de mate van vergroeiing van een schedelnaad 
moet de dode jonger dan 50 jaar geweest zijn. Erg betrouw-
baar is deze schatting niet omdat de resterende lengte van 
deze naad maar gering was. De dikte van, en het reliëf op 
het schedelfragment duiden wel op een volwassene. Hoewel 
het schedelreliëf een man doet vermoeden, is dit enige te 
bepalen, weinig betrouwbare kenmerk niet voldoende voor 
een goede geslachtsdiagnose. Over de lichaamslengte valt 
niets te zeggen.
Pathologie: Pathologieën zijn niet opgemerkt.
Houding en oriëntatie: Omdat het schedelfragment deel uit-
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Fig. 15.18 – Graf 8 onder mogelijk graf VI, met detailfoto van 
het schedelrestant en een deel van het vermoedelijke lijksilhouet.
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maakte van het linkerachterhoofd, moet het hoofd naar 
links gedraaid geweest zijn. De foto toont in het vlak weste-
lijk van de schedel een beige waas en een langwerpige oran-
je verkleuring. Deze lijken de romp en het rechteropper-
armbeen aan te geven en wijzen op een rugligging. Of de 
dode met gestrekte benen of in hurkhouding was bijgezet, 
onttrekt zich aan de waarneming. De dode lijkt dus oost-
west of zuidoost-noordwest gericht begraven te zijn, met 
het hoofd in het oosten en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet opgemerkt.
14C-datering: Geen.

15.1.9 Graf 9 (fig. 15.19-20)

Grafkuil (sp. 90-84): Op 2,75 m -NAP, direct onder de 
bouwvoor, kwam de grafkuil aan het licht als een vage, 
ovaal-rechthoekige beige vlek, ca. 210 cm lang en maxi-
maal 120 cm breed. In de kuil viel niets te ontwaren dat op 
een (hout-) constructie wees; de vulling was geheel homo-
geen. Op het diepste niveau had de kuil een lengte van ca. 
155 cm en een breedte van 60 cm. De bodem van de nog ca. 
40 cm diepe kuil bevond zich op 3,16 m -NAP. Onder de 
kuil was een vage uitspoeling te zien.
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Fig. 15.19 – Graf 9.
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Hieronder wordt duidelijk gemaakt dat het graf verstoord 
was. Graf 9 werd oversneden door graf 14 en vuurkuil α, 
maar deze sporen hebben die verstoringen niet veroorzaakt 
(zie paragraaf 15.8).
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
zacht en enigszins verweerd. Het skelet lag niet geheel in 
anatomisch verband. Een groot deel van de borstkas was 
weg. Het bekken was deels verdwenen en deels verplaatst 
naar waar ooit de voeten gelegen moeten hebben. Dit bek-
kendeel lag op een iets hoger niveau dan de onderbenen die 
waarschijnlijk niet verplaatst waren omdat de resten van de 
scheen- en kuitbenen wel nog in anatomisch verband lagen. 
Het rechterdijbeen was wel weer oostwaarts verplaatst.
De schedelkenmerken wijzen op een man. De mate van ver-
groeiing van de schedelnaden duidt op een leeftijd jonger 
dan 40 jaar. Op basis van de slijtagegraad van de gebitsele-
menten is de leeftijd geschat op 25-35 jaar. De lichaams-
lengte van ca. 165 cm is berekend met behulp van de ge-
schatte lengte van het incomplete rechteropperarmbeen.

Pathologie: Hypoplasieën op enkele gebitselementen geven 
aan dat de man voor zijn achtste levensjaar vier- tot zeven-
maal aan ziekten of voedselgebrek heeft geleden. Tussen 
zijn tiende en vijftiende jaar is dit nog eens voorgekomen. 
De lichte porositeit rondom de linkerwenkbrauwboog wijst 
op voedselgebrek, zoals een tekort aan ijzer of vitamine C, 
op malaria of op de aanwezigheid van een parasiet (Burda 
& Weickmann 1994, 27).
Houding en oriëntatie: Hoewel het skelet incompleet is, is de 
oorspronkelijke dodenhouding in grote lijnen duidelijk. De 
dode lag op de linkerzijde, met de armen vermoedelijk om-
laag gestrekt. De bovenbenen lagen onder een hoek van ca. 
45 graden ten opzichte van het bovenlichaam. De onderbe-
nen waren sterk opgetrokken, het linkeronderbeen nog meer 
dan het rechter. Het skelet was noordwest-zuidoost gericht, 
met het hoofd in het noordwesten en het gezicht naar het 
noordoosten.
Bijgaven: Bijgaven zijn niet gevonden, maar gezien de versto-
ringen kunnen zij verdwenen zijn (zie mogelijke grafgift a).

Fig. 15.20 – Graf 9; overzicht van het diepste vlak, profiel ter hoogte van het bekken, en aanzicht van de schedel.
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Overige vondsten: In de kuilvulling zijn 13 scherven (27 g) 
aangetroffen van SW/Pre-Drouwener aardewerk. Gelet op 
de plantaardige magering gaat het om SW2-nederzettings-
ruis, wat een terminus post quem voor dit graf verschaft.
14C-datering: Het bot heeft een 14C-datering opgeleverd van 
4500±50 BP (UtC-1947).

15.1.10 Graf 10 (fig. 15.21-22)

Grafkuil (sp. 90-117): Op 2,81 m -NAP tekende zich onder 
de moderne bouwvoor de westelijke helft van de grafkuil af 
en op 2,94 m -NAP de oostelijke helft die was afgedekt 
door Erosielaag 2. De nog ca. 25 cm diepe grafkuil was dui-
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Fig. 15.21 – Graf 10.
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Fig. 15.22 – Graf 10; overzicht van het diepste vlak, aanzicht van de profielen in het zuidoostelijke kwadrant, de schedel en de 
gerestaureerde bijgave (EGK-beker 5: foto D. Velthuizen).
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delijk herkenbaar als een ovale vlek, 175 cm lang en 115 cm 
breed en op zijn diepst ingegraven tot 3,08 m -NAP. De 
grafkuil werd aan de noordzijde licht oversneden door graf 
11. De kuilvulling bestond uit verschillende komvormige 
zandlagen. Zeer waarschijnlijk duidt de donkergrijze tot 
bruingrijze buitenste contour die op het diepste niveau een 
slechts ca. 1 cm brede lijn vormde, op een geheel vergane 
wandversteviging van vlechtwerk. De komvorm van de la-
gen in de kuil (een argument voor nazakkingen) en een 
dunne donkere verkleuring boven het skelet vormen aan-
wijzingen voor een (hout- of schors-) afdekking van een 
holle grafruimte, die op een bepaald moment bezweken 
moet zijn onder het gewicht van de bovengrond. Deze in-
terpretatie wordt ondersteund door kleine verplaatsingen 
van skeletelementen en de vondstomstandigheden van de 
grafgift, een 1d-beker, zie hieronder.
Dwars onder het skelet lagen vijf rechte, ca. 3 cm dikke, ei-
kenhouten stokken (determinatie P. van Rijn) met lengten 
tussen 63 en 98 cm: één iets ten oosten van het hoofd, de 
volgende onder de schouderbladen, dan één onder het mid-
del, één onder de bovenbenen bij de knieën en één onder de 
voeten. Boven de middelste stok ten zuiden van het lichaam 
bevond zich een platliggend, vermolmd hout- of schors-
fragment, onderdeel van de ‘bekleding’ van de kuilbodem. 
De grond boven en rond de stokken was verder zeer donker, 
wat een aanwijzing kan zijn voor vergaan plantaardig mate-
riaal van de bodembedekking.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
erg zacht en enigszins verweerd. Het bijna compleet be-
waarde skelet kan op basis van schedel- en bekkenkenmer-
ken aan een vrouw toegeschreven worden. Vergroeiingen 
van schedelnaden en van de epifyse van het rechteropper-
armbeen geven een leeftijdsschatting tussen 18 en 50 jaar. 
De slijtagegraad van de gebitselementen valt in de categorie 
van 25 tot 35 jaar. De leeftijd zal eerder onder de 30 jaar 
dan rond de 35 jaar geweest zijn. Op grond van de lengte 
van het complete rechterspaakbeen is de lichaamslengte 
berekend op ca. 159 cm. De lichaamslengte was in het veld 
geschat op ca. 160 cm.
Pathologie: Drie gebitselementen, de M3r, m1r en de p2r, 
vertonen gaatjes.
Houding en oriëntatie: Het skelet lag min of meer in anato-
misch verband. De handwortelbeentjes en kootjes van de 
rechterhand, het rechterspaakbeen en de rechterellepijp 
waren licht verschoven. Ook de sleutelbenen, het linkerop-
perarmbeen, de ribben en de boven- en de onderbenen wa-
ren enigszins verplaatst. De schedel was zo weggedrukt, dat 
de onder- en bovenkaak zich onder het rechteropperarm-
been bevonden. Deze verplaatsingen waren niet alleen dank-
zij een voormalige holle ruimte boven het skelet mogelijk, 
maar waarschijnlijk ook vanwege de aanwezigheid van hol-
tes onder het skelet, ontstaan na het vergaan van de bodem-
plaat.
De vrouw lag op haar rechterzijde. De armen waren nauwe-
lijks gebogen, met de linkerhand op, en de rechterhand voor 
het bekken. De benen waren naar rechts opgetrokken. De 
dode was zuidoost-noordwest gericht begraven. Het hoofd 
lag in het zuidoosten en het gezicht was naar het noordoos-
ten gewend.

Bijgaven: Achter het achterhoofd stond een 1d-beker (EGK-
beker 5). De bodem zonder standvoet wijst op een late ver-
tegenwoordiger van dit bekertype. De onderste helft was 
nog intact en stond rechtop, maar het bovendeel lag platge-
drukt in scherven, ongetwijfeld ook een gevolg van het be-
zwijken van de afdekking (vergelijk Holwerda & Evelein 
1911, 22).
Overige vondsten: De kuilvulling bevatte vier vuursteenaf-
slagen (ter hoogte van de schouder) en vier scherven (25 g) 
die alle als ruis opgevat zijn. Het aardewerk is niet te date-
ren of laatneolithisch. Eén scherf is weliswaar gerekend tot 
mogelijke klokbeker 233 (zie fig. 9.8), maar deze scherf kan 
heel goed uit EGK stammen, en bijvoorbeeld afkomstig 
zijn van een 1b-beker.
14C-datering: Het bot leverde een datering op van 3910±50 
BP (UtC-1949).

15.1.11 Graf 11 (fig. 15.23)

Grafkuil (sp. 90-152): Tussen 2,78 en 2,84 m -NAP, direct 
onder Erosielaag 2, was de grafkuil zichtbaar als grijs zand 
met gelige vlekken, scherp begrensd door een dunne don-
kerbruine rand. Bij de aanleg van graf 11 was in het zuiden 
de kuilrand van graf 10 net oversneden. Graf 2, dat onder 
en ten noordwesten van graf 11 lag, is toen gedeeltelijk ver-
stoord. De maximaal nog maar ca. 10 cm diepe kuil was ca. 
90 cm breed, ca. 115 cm lang en tot 2,84-2,91 m -NAP in-
gegraven.
Tijdens het verdiepen van de kuil bleek de donkerbruine 
rand afkomstig te zijn van een plaat van vermoedelijk ei-
kenschors (determinatie P. van Rijn) van ca. 85 bij 125 cm. 
Onder de druk van de grond erboven was deze schorsplaat 
naar beneden geperst. Hij volgde de contouren van het on-
derliggende skelet. Het scheiden van plaat en skelet bleek 
niet eenvoudig, omdat de schors even zacht was en dezelfde 
kleur had als het onderliggende bot. Onder het skelet lag 
een tweede schorsplaat, van ca. 85 bij 105 cm. Deze liep 
tegen de kuilwand op en vormde zo meteen (een deel van?) 
de wandversteviging. Omdat de twee platen vaak direct op 
elkaar geperst zaten en meestal niet te zien was waar de bo-
venste ophield en de onderste begon, kon de onderste plaat 
niet compleet vrijgelegd worden. Onder de onderste schors-
plaat, min of meer evenwijdig aan de zuidelijke kuilwand, 
lag ter hoogte van de schedel bijna geheel vergaan hout of 
schors van minimaal 40 bij 5 cm met haaks op het weste-
lijke eind een stuk van minimaal 10 bij 3 cm. Het behoorde 
zeker niet toe aan de schorsplaat. Misschien heeft hieron-
der dus nog een houtconstructie gelegen.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
erg zacht. De schedel was platgedrukt en gebroken, waarna 
het aangezichtsdeel in zuidelijke richting was verschoven. 
Waarschijnlijk is dit gebeurd toen de afdekkende schors-
plaat zo vergaan was dat deze naar beneden kon worden 
gedrukt. Als gevolg van erosie zijn een deel van het bekken, 
de uiteinden van het beenskelet en bijna het complete voet-
skelet verdwenen.
Op grond van bekken- en schedelkenmerken betreft het 
zeer waarschijnlijk een man. De epifysen van elleboog, knie 
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en schouder waren vergroeid, wat wijst op een leeftijd bo-
ven de 18 jaar, terwijl de mate van vergroeiing van de sche-
delnaden op een leeftijd onder de 40 jaar duidt. Op basis 
van gebitsslijtage was de dode 25 tot 35 jaar oud. Met be-
hulp van de incomplete opperarm- en dijbeenderen is de 
lichaamslengte berekend op 162 tot 170 cm. In het veld is 
de lengte geschat op 164 cm.
Pathologie: Er zijn geen pathologieën opgemerkt.
Houding en oriëntatie: De dode lag op de rechterzijde met 
het hoofd naar rechts gewend. De rechterarm bevond zich 
gebogen voor de borst met de hand op schouderhoogte. De 
linkerarm was gebogen met de hand op de borst. De benen 
waren naar rechts opgetrokken, met de knieën op navel-
hoogte. De onderbenen lagen strak tegen de bovenbenen, 
zodat de voeten zich onder het bekken bevonden.
De grafkuil had een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie 

maar de dode was west-oost gericht begraven, met het 
hoofd in het westen en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Er zijn geen bijgaven gevonden.
Overige vondsten: Boven de bovenste schorsplaat zijn een 
gecalcineerd spaakbeen en een gecalcineerd bekkenfrag-
ment gevonden, beide van bever. Net als een niet te deter-
mineren scherfje zijn deze als nederzettingsruis opgevat.
14C-datering: Schors leverde een datering op van 3640±100 
BP (UtC-1950).

15.1.12 Graf 12 (fig. 15.24-26)

Grafkuil (sp. 90-122): Direct onder de bouwvoor op 2,67 m 
-NAP was de nog 35 cm diepe grafkuil alleen in de weste-
lijke helft te zien als een wat donkerder grillige, min of meer 

Fig. 15.23 – Graf 11; overzichtsfoto met graf 10, een gedeelte van graf 15 en graf 2 (zeer vaag); met afdekkende schorslaag en na 
verwijdering daarvan; een detailaanzicht van de schedel; het houtrestant onderin de grafkuil naast verkleuringen van graf 2.
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ronde verkleuring met een diameter van ca. 60 cm. Omdat 
aanvankelijk gedacht werd aan een gebioturbeerd paal-
spoor, werd deze vlek gecoupeerd. Toen bij het uitgraven 
van twee kwadranten een gebitselement werd opgemerkt en 
bot doorsneden bleek te zijn, werden de uitgegraven kwa-
dranten direct met schoon zand opgevuld en is besloten het 

graf vlaksgewijs te onderzoeken.
Op 2,70 m -NAP tekende de grafkuil zich duidelijk af als 
een langwerpige, afgerond-rechthoekige vlek. Deze werd 
door eergetouwkrassen volgens patronen 1 en 3 oversneden 
(zie paragraaf 17.2.2). De nog 30 tot 40 cm diepe kuil had 
een maximale lengte van 215 cm en een grootste breedte 

Fig. 15.25 – Graf 12; de grafkuil met oversnijding door eergetouwkrassen; het skelet (afgedekt door een concretielaagje) met ernaast 
de taxushouten knots; en het verder blootgelegde skelet.
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van 140 cm. De kuilbodem lag op 2,98 tot 3,07 m -NAP.
De kuilvulling bestond uit verschillende zandlagen. In de 
profieldammen werden bijna geheel vergane houtresten op-
gemerkt, zowel boven als onder het skelet. Een houtrestant 
van minimaal 75 bij 120 cm lag onder het skelet. Waar-
schijnlijk gaat het om hout of schors dat de gehele kuilbo-

dem bedekte. Het leek alsof dwars onder de schorsplaat en-
kele stokken of latten lagen, zoals ook bij graf 10, maar door 
de slechte conservering kon dit niet met zekerheid worden 
vastgesteld. De grafruimte was ook afgedekt door hout of 
schors dat naderhand onder het gewicht van de bovengrond 
doorgezakt was. De donkere contouren van de kuilwanden 

Fig. 15.26 – Graf 12; profielfoto met op de voorgrond de houten knots; overzicht van staanders van het vlechtwerk op het vlak en 
detailaanzicht in profiel; en foto en tekening (schaal 1:3) van de kop van de houten knots.
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doen ook een wandversteviging vermoeden. Dat die van 
vlechtwerk moet zijn geweest, blijkt uit het controlevlak dat 
onder de grafkuil werd aangelegd. Hierin tekende zich een 
patroon van 0,5 cm dikke twijgresten af die min of meer de 
kuilwand volgden. Zij waren om de 3-5 cm ingestoken tot 
een diepte van maximaal 3,24 m -NAP, ca. 10-20 cm onder 
de kuilbodem. Het patroon geeft aan dat het vlechtwerk uit 
enkele van tevoren gemaakte delen heeft bestaan. De hout-
soorten van de bodembedekking, de afdekking en de twij-
gen waren door de te slechte conserveringstoestand niet te 
determineren.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het skelet 
was bedekt met een harde korst ijzerconcretie met daaron-
der zeer zacht, verweerd bot. Sommige skeletdelen waren 
alleen af te leiden uit de vorm van de concreties. Daar was 
het bot al vergaan.
Op basis van schedelkenmerken betreft het een man. De 
slijtagegraad van gebitselementen wijst op een leeftijd van 
40-45 jaar. Aan de hand van verschillende incomplete pijp-
beenderen is de lichaamslengte berekend op 174, 176 of 
meer dan 179 cm. De lichaamslengte was in het veld ge-
schat op minimaal 176 cm.
Pathologie: Hypoplasieën wijzen op minimaal drie en maxi-
maal zes periodes van voedselgebrek en/of ziekten voor het 
achtste levensjaar. De dode had een onregelmatig gebit. Er 
was sprake van ‘crowding’; de i1l was naar binnen gedrukt 
en de i2l stond schuin in de kaak. De p2r was waarschijnlijk 
al tijdens het leven beschadigd. Mogelijk was het bot rond 
een wortel van de M1r ontstoken geweest. Het gemis van de 
M3r was waarschijnlijk aangeboren.
Houding en oriëntatie: De man lag op de rechterzijde, met de 
rechteronderarm gebogen en de rechterhand op navelhoog-
te. De linkeronderarm was licht gebogen en de linkerhand 
bevond zich op het bekken. De benen waren naar rechts 
opgetrokken met het linkeronderbeen op het rechteronder-
been. De dode was west-oost gericht begraven, met het 
hoofd in het westen en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Links naast het lichaam lag een verweerd, waar-
schijnlijk onversierd, compleet voorwerp van taxushout 
(houtdeterminatie P. van Rijn). Het uit één stuk gemaakte 
voorwerp (totale lengte ca. 93,5 cm) bestond uit een lange, 
smalle steel (diameter ca. 2 cm), overgaand in een ver-
breed, uit de stam gesneden gedeelte. Dit uiteinde, ca. 11,5 
cm lang, liep spits-ovaal toe, was maximaal ca. 5 cm breed 
en 4 cm dik, en had een afgerond-driehoekige doorsnede. 
Het verbrede deel van dit object lag richting het voetenein-
de. Het betreft waarschijnlijk geen wandelstok, pootstok of 
een ander voorwerp voor vreedzaam gebruik, maar een 
slagwapen; een knots.3

Overige vondsten: Totaal 16 scherven (84 g) die niet te de-
termineren zijn of vermoedelijk in SW/Pre-Drouwen thuis-
horen, zijn als nederzettingsruis beschouwd.
14C-datering: Bot leverde een datering op van 4040±70 BP 
(UtC-1945).

15.1.13 Graf 13 (fig. 15.27)

Grafkuil (sp. 90-82): Het graf werd tussen 2,74 en 2,79 m 
-NAP direct onder de bouwvoor zichtbaar als een min of 
meer rechthoekige bruingrijze vlek met een door ploegen 
zwaar beschadigd skelet. De opgraving kwam nog maar net 
op tijd; de kuilbodem werd al na 2 cm bereikt. Vanwege de 
geringe diepte van de grafkuil ten opzichte van de gerecon-
strueerde loopvlakhoogte (ca. 2,40-2,30 m -NAP) is een 
klein heuveltje waarschijnlijk. De lengte van de kuil was ca. 
115 cm. De oorspronkelijke kuilbreedte was niet meer vast 
te stellen vanwege de zware verstoring aan de zuidzijde 
door een moderne drainagesleuf, maar moet meer dan 50 
cm geweest zijn. Een geheel vermolmd plat stuk hout ter 
hoogte van de kaak, onder een botje van het handskelet, 
vormde een aanwijzing dat ook in dit graf de dode op hout 
of schors begraven was. Over het algemeen resteerde van de 
bodembekleding slechts een donkergrijsbruine verkleuring.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
over het algemeen heel zacht. Door recente agrarische acti-
viteiten zijn het grootste deel van de schedel, delen van de 
ribbenkast en het armskelet vernietigd. Veel overgebleven 
botten vertoonden recente breuken. Het beenskelet was bij 
het machinaal graven van een drainagesleuf iets naar het 
westen versleept en tot een halve meter diep weggedrukt 
tegen de wand van de sleuf. Als het beenskelet niet in de 
drainagesleuf terechtgekomen was, zou het waarschijnlijk 
kapotgeploegd en in de bouwvoor zijn opgenomen. Het bot 
in de drainagesleuf was nu dankzij de diepere ligging aan-
zienlijk beter bewaard gebleven (veel harder en minder ver-
weerd) dan het bot van de niet-verplaatste skeletdelen.
Dijbeen-, onderkaak-, schedel- en bekkenkenmerken wij-
zen op een man, al lijkt de linkerknieschijf op metrische 
gronden eerder afkomstig van een vrouw. De vergroeiing 
van de epifysairschijven in de hand pleit voor een leeftijd 
ouder dan 16 jaar, terwijl het eruptiepatroon van de gebits-
elementen op een leeftijd boven 18 jaar wijst. Op grond van 
de slijtagegraad van de gebitselementen was de dode 30 tot 
40 jaar oud. De lichaamslengte is berekend op 168-171 cm, 
op basis van de geschatte lengte van het incomplete rech-
teropperarmbeen.
Pathologie: De gebitselementen zijn gaaf. De extra tand met 
een conische vorm aan de binnenkant van de linkeronder-
kaak, “een gereduceerd, volkomen atypisch gebitselement” 
(D’Hollosy 1991, 5), is een aangeboren anomalie.4

Houding en oriëntatie: De dode lag op de rechterzijde, met 
de armen gebogen en de linkerhand onder, en de rechter-
hand voor de kaak; de onderarmen lagen dus gekruist voor 
de borst. Ondanks, of liever dankzij de verplaatsing, is de 
oorspronkelijke beenhouding redelijk te reconstrueren. De 
knieën waren waarschijnlijk tot iets boven navelhoogte op-
getrokken, met de voeten ongeveer voor het bekken. De 
dode was west-oost gericht begraven, met het hoofd in het 
westen en het gezicht naar het zuiden.

3 Van de knots die na de ontdekking in het veld zeer snel achteruitging 
(met name de steel kromp met de dag, hoewel het graf vochtig gehou-
den werd), is in het veld een mal en een gipsen positief gemaakt, om 

tenminste de globale vorm driedimensionaal te behouden.
4 Dit tandje bevond zich schuin onder de P2 en niet tussen de tweede en 

derde molaar zoals D’Hollosy (1991, 5) noteerde.
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Bijgaven: Bijgaven zijn niet opgemerkt, ook niet in de drai-
nagesleuf. Vanwege de zeer geringe resterende grafdiepte is 
echter niet uit te sluiten dat zij al in de moderne bouwvoor 
opgenomen waren.
14C-datering: Bot leverde een datering op van 3870±60 BP 
(UtC-1946).

15.1.14 Graf 14 (fig. 15.28-29)

Grafkuil (sp. 90-83): De grijsbeige kuil kwam op 2,74 m 
-NAP onder de bouwvoor te voorschijn. De kuil oversneed 
graf 9. Een gedeelte van de bodem van de nog hooguit 6 cm 
diepe grafkuil was al samen met delen van het skelet in de 
moderne bouwvoor opgenomen en verdwenen. De grafkuil 
had een ovaalronde vorm. Hij was ca. 90 cm breed, meer 
dan 115 cm lang en reikte tot maximaal 2,80 m -NAP. 
Evenals bij graf 13 dringt ook bij dit graf de gedachte aan 
een grafheuveltje zich op, vanwege de geringe diepte van de 
grafkuil ten opzichte van de gereconstrueerde loopvlak-
hoogte (ca. 2,40-2,30 m -NAP). Onder en bij het skelet la-
gen houtresten die deel uit hebben gemaakt van de bodem-
bekleding. Zij waren te ver vergaan om te bepalen of het om 

schors of om planken ging. Waarschijnlijk was de grafkuil 
ook van een afdekking voorzien geweest, die later bezweken 
is. De houding van het skelet doet dit vermoeden (zie onder). 
Dunne houtresten ten noorden en westen van het skelet wij-
zen op een wandbekleding, vermoedelijk van vlechtwerk.
Conserveringstoestand, geslacht, leeftijd en lengte: Het bot was 
zacht, maar van alle skeletten van P14 het minst verweerd. 
Door recent ploegen was het skelet zwaar beschadigd. Het 
rechterschouderblad en delen van de onder druk licht ver-
vormde schedel, en delen van de onderkaak, wervels en van 
het bekken waren al verloren gegaan. Van het beenskelet 
resteerden slechts het verplaatste en in tweeën gebroken 
rechterdijbeen en een kuitbeenfragment dat ter hoogte van 
het bekken lag.
De wervels waren nog zo goed geconserveerd dat ze beoor-
deeld konden worden op aanwezigheid van osteophytose. 
Hiervan blijkt geen sprake te zijn. De vergroeiingen van de 
epifysairschijven van het kniegewricht, de hand en de rand 
van het bekken duiden op een leeftijd ouder dan 21 jaar. 
Vanwege enkele open schedelnaden moet de dode jonger 
dan 50 jaar geweest zijn. De gebitsslijtage wijst op een leef-
tijd van 35-45 jaar. Op grond van enkele schedelkenmer-
ken en de gewrichtsknop van het opperarmbeen betreft het 

0 25cm

drain

0 25cm

Fig. 15.27 – Graf 13, met overzichtsfoto met het verplaatste beenskelet tegen de wand van de drainagesleuf en detail van de zwaar 
gefragmenteerde schedel. De inzet in de overzichtstekening toont de linkerhand onder de onderkaak.
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zeer waarschijnlijk een man. De lichaamslengte is met be-
hulp van het complete rechterspaakbeen en het complete 
rechteropperarmbeen berekend op ca. 170 cm.
Pathologie: Voor het overlijden was de m1r al verloren ge-
gaan, waarna de kiezen ernaast iets opgeschoven waren. De 
wortel en kas van de m2r waren ontstoken geweest. De-
zelfde kies en ook de m3r vertoonden sporen van cariës.
Houding en oriëntatie: De houding is goed te reconstrueren, 
ondanks de recente beschadigingen en verstoringen. De 
dode lag op de rechterzijde en op de rechterarm, waarvan 
de hand zich op borsthoogte bevond. Het linkerbovenli-

chaam was helemaal naar rechts gedraaid, met de linker-
arm naar beneden, de onderarm onder een stompe hoek 
teruggedraaid en de hand naar boven gericht, voor het bek-
ken. Vanwege de plaats van fragmenten van vermoedelijk 
het rechtervoetskelet (op het noordelijkste stuk hout), en 
vermoedelijke resten van het linkervoetskelet (ook op een 
stuk hout), is het aannemelijk dat de benen in hurkhouding 
waren opgetrokken.
De ongebruikelijke houding van het bovenlichaam was ver-
moedelijk het gevolg van postmortale processen. De dode 
zou oorspronkelijk meer op de rechterzijde begraven kun-

graf 9

0 25cm

0 25cm

vuursteen

Fig. 15.28 – Graf 14, met overzicht van het zwaar beschadigde skelet en detail van de linkerarm.
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nen zijn geweest. Door het bezwijken van de eventuele af-
dekking, nog voor de ontbinding van pezen en spieren, kan 
het linkerdeel van de borstkas naar beneden gedrukt zijn. 
De linkerarm, aanvankelijk gebogen met de hand voor het 
bekken, moet dan vanzelf meegekanteld zijn.
De dode was zuidwest-noordoost gericht begraven, met het 
hoofd in het zuidwesten en het gezicht naar het zuiden.
Bijgaven: Bij de linkerhand bevonden zich ter hoogte van 
het bekken zes vuurstenen werktuigen (waarvan er helaas 
bij de uitwerking maar vijf zijn teruggevonden; zie fig. 
15.29). Zij lagen dicht opeen; misschien waren zij in een 
buideltje meegegeven. Alle werktuigen bezitten gebruiks-
glans en zijn als mesjes gebruikt. Van een min of meer ge-
standaardiseerd ‘mestype’ is echter geen sprake. Alle werk-
tuigen op één na (nr. 2), zijn geretoucheerd met steil- en 
vlakretouche. Drie van de werktuigen (nrs. 1, 3 en 4) zijn 
van afslagen gemaakt, waaronder een bijlafslag (nr. 4). 
Twee werktuigen (nrs. 2 en 5) zijn van brokken gemaakt 
(tekening en beschrijving P. van der Kroft). Er kunnen, ge-
let op de geringe resterende diepte van dit graf en de versto-

ringen, meer grafgiften geweest zijn. Zo werd op ca. 35 cm 
ten noorden van het skelet nog een ongeretoucheerde vuur-
steenafslag aangetroffen. Mogelijk was ook dit een (ver-
ploegde) bijgave.
14C-datering: Het bot heeft een 14C-datering opgeleverd van 
3740±50 BP (UtC-1948).

15.1.15 Graf 15 (fig. 15.30-31)

Kringgreppel (sp. 90-92): Direct onder de bouwvoor, tussen 
2,70 en 2,76 m -NAP, kwam een maximaal nog 10 cm die-
pe kringgreppel aan het licht, gevuld met bruingrijs zand. 
De breedte was ca. 45 cm en de diameter bedroeg ca. 2,50-
2,75 m. De bodem van de kringgreppel bevond zich op ca. 
2,80 m -NAP. Gezien de geschatte oorspronkelijke loop-
vlakhoogte van ca. 2,40-2,30 m -NAP zal de kringgreppel 
hooguit 50 cm diep geweest zijn.
Enkele centimeters onder het hoogste vlak waren in de 
kringgreppel iets donkerder vlekken zichtbaar met een dia-

Fig. 15.29 – Graf 14, vuurstenen messen als bijgaven (met indicatie van gebruiksglans) en hun ligging nabij de linkerhand.
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Fig. 15.30 – Graf 15; inzet: ruimtelijke relatie met palen γ-ε.
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meter van ca. 20 cm. De meeste waren ook onder de kring-
greppel nog aanwezig, tot een diepte van 2,78-2,87 m 
-NAP. Zij zijn als de standsporen van palen geïnterpre-
teerd. Hun hart-op-hartafstand was in de zuidelijke helft 
van de kringgreppel ca. 30 cm. In de noordelijke helft leken 
de intervallen wat groter geweest te zijn, maar het contrast 
tussen standspoor en greppelvulling was gering. Misschien 
zijn hier enkele standsporen over het hoofd gezien. Ook 
kunnen enkele verdwenen zijn als gevolg van de sterkere 
erosie in de noordelijke helft van graf 15.
Het is onduidelijk of de kringgreppel lang open heeft gele-
gen. Mogelijk was het slechts een tijdelijk hulpmiddel om 
de dichte palenkrans te kunnen plaatsen.
Grafkuil: In het centrum van de kringgreppel was een in 
kleur nauwelijks met het dekzand contrasterende lichtgrijs-
beige, min of meer ronde vlek zichtbaar met een diameter 
van ca. 90-100 cm. Toch was de insteek van deze kuil pre-
cies aan te geven. De centrale ligging pleit voor gelijktijdig-
heid met de kringgreppel. De nog 25 cm diepe kuil was tot 
2,95 m -NAP ingegraven.
Een volwassene zou op de zijde in hurkhouding nog in zo’n 
vrij kleine kuil begraven kunnen zijn. Voor een kind was 
deze sowieso groot genoeg. In geval van een hurkzitgraf 
moet men welhaast uitgaan van de aanwezigheid van een 
grafheuvel, gezien de diepte van de kuil (ca. 55-65 cm vanaf 
het oorspronkelijke loopvlak) en de noodzaak van voldoen-
de afdekking. Er is echter bij het voorzichtig vlaksgewijs 
verdiepen en het uitzeven van alle grond over een maas-
wijdte van 2 mm niets opgemerkt dat op een begraving 
wees: geen bot- of gebitsresten, geen concreties of verkleu-
ringen die aan een lijksilhouet deden denken, en evenmin 
crematieresten of meer dan het gebruikelijke spikkeltje 
houtskool. Toch is de interpretatie als grafkuil te verkiezen 
boven die als cenotaaf.5 Het is immers zeer wel denkbaar 
dat de dode hoger in de kuil onder een grafheuvel begraven 
was, op een niveau dat als gevolg van latere erosie verdwe-
nen is.

Daterende aanwijzingen: In het oosten oversneed de kring-
greppel het westelijke deel van graf 2. In de greppelvulling 
(in het meest noordelijke cirkelsegment) is een sterk ver-
weerde scherf (7 g) gevonden met een onversierd deel ge-
volgd door minimaal zeven touwlijnen, waarschijnlijk af-
komstig van een 2Ia-beker (klokbeker 14), maar mogelijk 
van een gelijktijdige Schnurzonenbecher of misschien van 
een 1a-beker. De overige 13 scherven (23 g) uit de kring-
greppel zijn niet aan een periode toewijsbaar. Voorts is een 
verbrande varkenskies geborgen. Deze vondsten zijn ver-
moedelijk nederzettingsruis, maar zij kunnen eventueel 
ook als gevolg van bioturbatie in de greppel terechtgeko-
men zijn. Nog een daterende aanwijzing levert paal ε die 
samen met paal δ op het centrum van dit graf uitgericht 
lijkt te zijn geweest, wat als argument voor globale gelijktij-
digheid zou kunnen worden opgevat. Paal ε heeft een 14C-
datering van 3820±70 BP (UtC-1959).

15.2 Mogelijke graven

Graf 1 doet vermoeden dat van sommige begravingen he-
lemaal niets meer overgebleven kon zijn, zelfs geen gebits-
elementen zoals in graf 5 of verkleuringen die op een lijk-
silhouet zouden kunnen wijzen. Graf 1 vormde mede de 
aanleiding om suggestieve vlekken elders op fosfaten te be-
monsteren en als mogelijke graven te interpreteren. Daarbij 
is terughoudendheid op zijn plaats. Het eind is snel zoek, 
zeker als niet alleen gekeken wordt naar grotere verkleurin-
gen die, als grafkuil opgevat, een gestrekte of een hurkbegra-
ving zouden kunnen bevatten, maar ook naar kleinere kui-
len die groot genoeg zijn voor een schedelbegraving.6 Dan 
kan bijna elke waarschijnlijke paalkuil als mogelijk graf 
worden opgevoerd. De sporen die hieronder als mogelijke 
graven zijn gepresenteerd, lagen binnen het grafveld, met 
uitzondering van mogelijk graf VI dat ca. 50 m westelijker 
lag, boven graf 8. Zij hebben de volgende kenmerken:

5 Vergelijk Van Giffen 1966, 67; Louwe Kooijmans 1974, 263.
6 Aanvankelijk heb ik ook andere dan de hieronder genoemde vage ver-

kleuringen bij het grafveld als mogelijke graven beschouwd (Ten An-

Fig. 15.31 – Graf 15; de vage, centrale kuil, en een detail van de kringgreppel met paalsporen.

scher & Gehasse 1991, 123; Ten Anscher & Gehasse 1993, fig. 3.6). 
Deze sporen boden bij nader inzien zo weinig aanknopingspunten, dat 
zij als mogelijke graven zijn afgevoerd.
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– mogelijk menselijk bot in of direct naast het spoor (mo-
gelijke graven I en II). Deze sporen vertoonden boven-
dien verkleuringen die als restanten van een lijksilhouet 
opgevat zouden kunnen worden;

– geen botresten, maar in het spoor wel verkleuringen die 
op een lijksilhouet zouden kunnen wijzen (mogelijke 
graven III en IV);

– kuilformaten en oriëntatie zoals zekere graven en een 
opvallende ligging binnen het grafveld of ten opzichte 
van een graf (mogelijke graven V en VI).

Van mogelijke graven II en III zijn fosfaatmonsters geana-
lyseerd (Tol 1993).

Mogelijk graf I (fig. 15.32)
Kuil (sp. 90-88/90): Op 2,78 m -NAP kwam direct onder 
de bouwvoor een zuidoost-noordwest gerichte, bruingrijze 
vlek van ca. 65 bij 40 cm aan het licht, met op 2,85 m -NAP 
aansluitend in het zuidoosten een vaag gespikkelde waas. 
Beide vlekken samen waren ca. 112 cm lang en 40-45 cm 
breed. Het donkerder deel was nog tot 2,85 m -NAP zicht-
baar, het lichte deel was niet dieper te vervolgen.
Mogelijke skeletresten: Er was wel wat bot bewaard gebleven, 
maar dat was zeer verweerd en niet te determineren. Een 
concentratie verkruimelde botfragmentjes lag in het zuid-
oosten, in het lichte deel. Het enige grotere fragment, in het 
donkerder gedeelte, had een lengte van 22 cm lang en een 
diameter van 2 tot 3 cm. Ten oosten ervan lagen nog en-

kele kleine langwerpige botfragmenten. Ook buiten het 
spoor werden, op ca. 20 cm afstand van de noordwesthoek, 
enkele botresten aangetroffen. Deze zijn mogelijk uit de 
kuil afkomstig en door recent ploegen versleept. Of de ove-
rige botresten nog min of meer in hun oorspronkelijke po-
sitie lagen, is onduidelijk.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: De donkere ver-
kleuring kan een restant zijn geweest van het lijksilhouet. 
In dat geval is het aannemelijk dat deze de plaats van het 
bovenlichaam aangaf. Het lange botfragment kan dan als 
het restant van een niet verplaatste onderarm, en het ver-
kruimelde bot misschien als resten van het beenskelet ge-
duid worden. Als deze interpretatie wordt gevolgd, lijkt het 
te gaan om een dode die in noordwest-zuidoostelijke rich-
ting begraven was, met het hoofd in het noordwesten.

Mogelijk graf II (fig. 15.33)
Kuil: Aanwijzingen voor een grafkuil ontbreken.
Mogelijke skeletresten: Het niet te determineren bot was zeer 
slecht geconserveerd. Het betrof slechts enkele langwerpige 
fragmentjes die op ca. 2,70 m -NAP onder de bouwvoor la-
gen. Direct ten zuiden bevond zich een langwerpige con-
cretie in een mollengang. Ook iets oostelijker, in het noord-
westen van de hieronder beschreven lichtere verkleuring, is 
op 2,75 m -NAP een kleine concretie aangetroffen.
De bot- en concretieresten zijn waarschijnlijk door recent 
ploegen verplaatst en gefragmenteerd. Ook bioturbatie zal 

Fig. 15.32 – Mogelijk graf I.
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Fig. 15.33 – Mogelijk graf II.
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tot verplaatsing hebben geleid. De posities van de botfrag-
menten en de concreties laten daarom geen gevolgtrekkin-
gen over eventuele dodenhouding en oriëntatie toe.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: Enkele decimeters 
ten oosten van bovengenoemde bot- en concretieresten te-
kende zich een vage beige verkleuring af (sp. 90-87) met 
een lengte van ca. 90-100 cm en een breedte van 35-60 cm 
die als deel van een lijksilhouet opgevat zou kunnen wor-
den. Op het hoogste vlak was deze noord-zuid gericht en 
min of meer ovaal, met in het zuiden een donkerder uitstul-
ping die op een schedel zou kunnen wijzen. Op 2,75 m 
-NAP was die uitstulping verdwenen. Op dat niveau was de 
verkleuring meer boogvormig en was een vage tweedeling 
zichtbaar: een lichter noordelijk deel en donkerder zuidelijk 
deel. Op 2,83 m -NAP werd onder het zuidelijke deel een 

groot paalspoor zichtbaar (diameter ca. 50 cm, diepte ca. 
60 cm). Of dit oversneden werd door het mogelijke graf en 
of de donkerder verkleuring erboven ook paalvulling is ge-
weest, kon niet vastgesteld worden. De gedachte aan een 
lijksilhouet in de zuidelijke helft boet hierdoor aan geloof-
waardigheid in. Als alleen het lichtere noordelijke deel 
(waarin de eerder genoemde concretie is aangetroffen) op 
een begraving zou wijzen, kan deze zuidoost-noordwest ge-
richt geweest zijn.
De verkleuring bezat iets hogere fosfaatconcentraties dan 
de omgeving, wat weliswaar spoort met een interpretatie 
als silhouet van een (boven-) lichaam, maar wat ook vaak 
het geval is in ‘normale’ kuilen. De zuidelijke uitstulping ver-
toonde juist geen hogere fosfaatwaarden. De fosfaatanalyse 
verschafte geen verdere aanwijzingen (Tol 1993, 13, 18-23, 
25, tab. 2, 6, fig. 6B).

Mogelijk graf III (fig. 15.34)
Kuil (sp. 90-91): Dit spoor was op 2,77 m -NAP onder de 
bouwvoor aanvankelijk zichtbaar als een vage, kleine gril-
lige vlek. Op 2,81 m -NAP tekende zich hier een veel gro-
tere, langwerpige verkleuring af. Deze vage vlek van ca. 215 
cm bij 105 cm en ca. 5 cm diep was noord-zuid gericht. Op 
2,83 m -NAP was de kuil niet meer zichtbaar.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: In de grote vage 
verkleuring bevonden zich enkele beigebruine vlekken. Op 
2,87 m -NAP waren deze opgelost in enkele kleine vage 
vlekjes.
Misschien wijst het vlekkenpatroon op een lijksilhouet. Een 
verkleuring in het noorden zou dan de plaats van de schedel 
aan kunnen geven, de vlek ten zuiden ervan de plaats van 
het bovenlichaam. Een vlek aan de oostzijde, ter hoogte van 
het veronderstelde bovenlichaam, kan duiden op de terug-
gebogen linkeronderarm. Met wat goede wil is in de noord-
oostelijke uitloper van de vlek die als restant van het boven-
lichaam opgevat kan worden, het linkerbovenbeen te zien, 

Fig. 15.34 – Mogelijk graf III.
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Fig. 15.35 – Mogelijk graf IV.
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en in de zuidelijkste vlek het linkeronderbeen. Als verder 
verondersteld wordt dat de aanwijzingen voor het rechter-
been zijn opgeruimd, kan het gaan om iemand die noord-
zuid gericht gestrekt, liggend op de rug begraven is, met het 
hoofd in het noorden. De interpretatie als lijksilhouet van 
een dode die met opgetrokken knieën op de linkerzijde is 
bijgezet, is (nog) problematischer. Het vlekkenpatroon is 
niet goed in overeenstemming te brengen met opgetrokken 
boven- en onderbenen.
De fosfaatanalyse verschafte geen argument ter ondersteu-
ning van de gedachte aan een lijksilhouet. De donkerder 
verkleuringen vielen niet samen met fosfaatconcentraties 
(Tol 1993, 13, 16, tab. 2, fig. 7).

Mogelijk graf IV (fig. 15.35)
Kuil (sp. 87-459): Onder Erosielaag 2 tekende het grond-
spoor zich op 2,74 m -NAP af als een vage, min of meer 
ovaal-rechthoekige beige vlek van ca. 160 cm lang en 95 cm 
breed. Bij het verdiepen van de nog ca. 40 cm diepe kuil 
werd de vorm grilliger, maar de oriëntatie bleef noord-zuid. 
Op 3,15 m -NAP waren de laatste aanwijzingen voor een 
kuil verdwenen.
Mogelijk lijksilhouet, houding en oriëntatie: Misschien gaf een 
ronde, oranjebruine verkleuring op 2,82 m -NAP in de 
noordelijke helft van de kuil de plaats van een schedel aan. 
Op 2,93 m -NAP was die verkleuring opgelost, maar waren 
er zuidelijker twee iets donkerder vlekken te zien, die moge-
lijk wijzen op de plaats van een bekken en een schedel in de 

zuidelijke helft van de kuil. Enkele centimeters dieper wa-
ren deze vlekken verdwenen. Het beeld is verwarrend. Het 
zou kunnen gaan om een noord-zuid gerichte begraving 
met het hoofd in het noorden of in het zuiden, en wellicht, 
nog speculatiever, zelfs om twee begravingen.

Mogelijk graf V (fig. 15.36)
Kuil (sp. 90-102): Tussen 2,81 en 2,83 m -NAP, deels on-
der de bouwvoor en deels onder Erosielaag 2, werd een 
vaag begrensde, ovaal-rechthoekige beigegrijze verkleuring 
zichtbaar, ca. 220 cm lang en 100 cm breed. De grafkuil 
reikte niet dieper dan 2,86 m -NAP. Op 2,89 m -NAP was 
ook de lichte waas eronder verdwenen. De oriëntatie was 
oostzuidoost- westnoordwest. Deze nog ca. 5 cm diepe kuil 
werd in het noordwesten oversneden door paalspoor γ. Dit 
mogelijke graf oversneed zelf SW-kuil 1.
De interpretatie als mogelijk grafkuil berust op de dimen-
sies en de oriëntatie, die dezelfde zijn als die van de zekere 
graven 1 en 2, en ook op de ligging, in het midden tussen 
die twee graven. De kuil is zorgvuldig vlaksgewijs verdiept 
en de vulling is uitgezeefd over een maaswijdte van 2 mm, 
maar skeletresten, concreties, verkleuringen of mogelijke 
bijgaven zijn niet gevonden.

Mogelijk graf VI (zie fig. 15.18)
Kuil (sp. 89-148): Een grillig gevormde verkleuring van ca. 
2,20 bij 2,20 m kwam direct onder de bouwvoor op 2,63 m 
-NAP aan het licht, maar na enig schaven leek het te gaan 

Fig. 15.36 – Mogelijk graf V.
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om een westnoordwest-oostzuidoost gerichte, min of meer 
afgerond-rechthoekige kuil van 2,10 bij 1,20 m. De noorde-
lijke en westelijke kuilwand waren goed herkenbaar dankzij 
een 15-35 cm brede, donkergrijszwarte contour. De zuide-
lijke en oostelijke kuilbegrenzingen daarentegen waren 
lichtgrijsbruin en zeer vaag. Mogelijk is de kuil in het vlak 
te langgerekt getekend, en was deze in het zuidoosten 30 
cm korter. De kuil was komvormig verdiept en tot maxi-
maal 2,98 m -NAP ingegraven in het dekzand. In de profie-
len was eenzelfde tweedeling te zien; een lichte, homogene 
kuilvulling boven een tot 35 cm dikke, donkergrijszwarte 
zandlaag. Waarschijnlijk was de kuil dichtgegooid met zand 
dat rijk was aan fijn vergruisde houtskool. Tot maximaal 10 
cm onder de (veronderstelde) kuilbodem was nog een vage 
waas zichtbaar.
Behalve een paar houtskoolbrokjes bevatte de kuilvulling 
(gezeefd over een maaswijdte van 4 mm) enkele gecalci-
neerde zoogdierfragmenten en viswervels, een gecalcineerd 
dijbeen van een eend, jonger dan 6 maanden, en een ver-
koold zaadje van melganzenvoet (Gehasse 1995, 106). Ver-
moedelijk is dit nederzettingsruis. Dit geldt ook voor de 29 
scherven (199 g) die in deze vulling gevonden zijn. Zij kun-
nen alle uit SW/Pre-Drouwen dateren. Slechts één daarvan 
bezit plantaardige magering. Dit zeer lage aandeel aan 
plantaardig gemagerde scherven lijkt een aanwijzing voor 
een datering in SW1 of juist in Pre-Drouwen. De kuil was 
echter niet erg diep, waardoor de mogelijkheid bestaat dat 
veel plantaardig gemagerde scherven als gevolg van vorst in 
de grond verloren zijn gegaan (zie paragraaf 5.3). Het kan 
dan niet worden uitgesloten dat deze ruis voor een groot 
deel uit SW2 stamt; deze scherven leveren dus ambivalente 
aanknopingspunten voor een datering van de kuil.

Deze kuil is als mogelijk graf te beschouwen vanwege de 
dimensies, de oriëntatie die overeenkomt met die van veel 
graven uit het grafveld, en de ligging boven graf 8. Het leek 
echter niet te gaan om de grafkuil van graf 8, maar twijfel 
hierover blijft bestaan. Wat hierboven als een waas onder de 
kuil is aangeduid, zou dan misschien toch een grafkuilvul-
ling geweest kunnen zijn.

15.3 Losse menselijke skeletelementen

Op figuur 15.1 zijn ook de losse menselijke skeletelementen 
aangegeven. Het betreft:
A: een matig geconserveerd fragment van een scheenbeen, 

in 1989 aangetroffen als stortvondst en waarschijnlijk 
uit de bouwvoor ter hoogte van wp. 89-8, -10 of -13 af-
komstig. Het bot heeft een 14C-datering opgeleverd van 
3680±50 BP (UtC-1952). Het is niet te achterhalen of 
dit contextloze bot in een later geheel geërodeerd graf 
heeft gelegen, of vanouds al een ‘los’ skeletelement is 
geweest dat op een ander ritueel wijst;

B: een verbrand vingerkootje (vnr. 90-1884) uit Erosielaag 
1 (afgespoelde Akkerlaag) op 2,75 m -NAP, in wp. 90-4 
ten zuidwesten van het grafveld.7 De vondstcontext (in 
de afgespoelde Akkerlaag tussen nederzettingsafval) en 
de ligging ver van het grafveld maken het onwaarschijn-
lijk dat dit bot ooit in een graf heeft gelegen;

C: het middendeel van een verweerd opperarmbeen (vnr. 
90-1391) uit het dekzand direct onder de bouwvoor op 
2,68 m -NAP, in wp. 90-2 aan de westzijde van het 
grafveld. Het bot is 14C-gedateerd op 3210±120 BP 
(UtC-1951). Het is goed mogelijk dat dit bot, dat zo 
dicht bij het grafveld is gevonden, uit een geheel geëro-
deerd of recent verploegd graf afkomstig is;

D: een matig geconserveerde onderkaak (vnr. 87-3678) uit 
Erosielaag 2 op 2,73 m -NAP, in wp. 87-1 in de oever-
zone (zie ook fig. 22.7). De beide kaakgewrichten ont-
breken. Minimaal twee en hooguit vijf gebitselementen 
waren al tijdens het leven verloren gegaan. Het bot rond 
de wortel van de m1r was ontstoken geweest. Op basis 
van de gebitsslijtage is de leeftijd geschat op 35 tot 45 
jaar. Het geslacht is niet te bepalen. Gezien de verspoel-
de vondstcontext en de afstand tot het grafveld (10-15 
m) is het denkbaar dat de kaak uit een geërodeerd graf 
komt. Kaakbot en dentine zijn 14C-gedateerd. De date-
ringen zijn respectievelijk 3830±50 BP (UtC-1953) en 
3810±50 BP (UtC-1954);

E: een goed geconserveerd fragment van een onderkaak 
(vnr. 87-3414), gevonden op 3,70 m -NAP in wp. 87-6 
in de top van de Cardiumdetritus, in de geul. Het rech-
tergedeelte van de kaak ontbreekt grotendeels. De slij-
tagegraad van het gave gebit wijst op een leeftijd van 18 
tot 25 jaar. Op basis van de kaakkenmerken betreft het 
vermoedelijk een man. Kaakbot en dentine hebben 14C-
dateringen opgeleverd van resp. 3540±60 BP (UtC-
1955) en 3480±50 BP (UtC-1956). Tandemail gaf een 
14C-datering van 3640±30 BP (GrA-15438). Vanwege 
de tandemaildatering, de enige betrouwbare datering 
(zie paragraaf 15.6), die wijst op het einde van KB of 
het begin van WKD, is het niet aannemelijk dat onder-
kaak E uit een graf is gespoeld. In die tijd stond P14 na-
melijk al regelmatig blank: niet het meest voor de hand 
liggende terrein voor een graf. Deze kaak lijkt een van-
ouds ‘los’ skeletelement te zijn. Gelet op de datering en 
de goede conservering zal de kaak vermoedelijk aan-
vankelijk eerst in de Detritusgyttja 2 gelegen hebben;

F: matig geconserveerde fragmenten van een schedeldak 
(vnr. 84-3099) uit Erosielaag 2 op 3,08 m -NAP. Leef-
tijd en geslacht zijn niet vast te stellen. Omdat de sche-
delfragmenten niet al te ver van het grafveld in ver-
spoelde context gevonden zijn, zijn zij mogelijk afkom-
stig uit een geërodeerd graf;

G: een kies, een M3r (vnr. 89-6727), uit laag B van de Af-
vallaag in wp. 89-17, op 4,56 m -NAP. De kies heeft toe-
behoord aan een jongvolwassene, en kan al tijdens het 

7 In het veld is de grondlaag waarin het vingerkootje gevonden is, als 
Akkerlaag beschouwd. Maar het betreffende zand bevond zich even 
ten zuiden van het verspreidingsgebied van de eergetouwkrassen. 

Daarom denk ik dat het geen akkerzand was, maar Erosielaag 1 (ver-
spoeld akkerzand). In het vlak was Erosielaag 1 niet van de Akker-
laag te onderscheiden.
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leven verloren zijn. Hij is tussen SW-nederzettingsafval 
gevonden en niet aan een graf te verbinden.

15.4 Mogelijke grafgiften in secundaire ligging

Bij twee vondsten in de directe omgeving van het grafveld 
is eventueel te denken aan verplaatste grafgiften. Het be-
treft:
a: een TRB4-kom (TRB-pot 68, zie fig. 15.37). Van deze 

kom zijn tussen 2,60 en 2,85 m -NAP 29 scherven ge-
vonden; de meeste in de Akkerlaag en enkele in het zand 
erboven (Erosielaag 1) en eronder (dekzand). Het is mis-
schien wat vergezocht, maar deze kom zou een grafgift 
geweest kunnen zijn uit het nabij gelegen graf 9;

15.5 Tot het grafveld gerekende sporen

Vuurkuilen α en β bespreek ik in de context van het graf-
veld, omdat vergelijkbare sporen ook elders juist in de na-
bijheid van graven aangetroffen zijn (zie paragraaf 15.10). 
Het houtskool in de vuurkuilen is gedetermineerd door V. 
van Amerongen (Van Amerongen 1993, 4.1, 5.2; zie ook 
Gehasse 1995, 107-108).

Vuurkuil α (sp. 90-74; fig. 15.39-40)
Direct onder de moderne bouwvoor, op 2,78 m -NAP, had 
deze ronde kuil een duidelijk begrensde, brede bruingrijze 
rand en een lichtgrijsbeige centrum. De diameter bedroeg 
ca. 130 cm. De kuil was tot 3,17 m -NAP ingegraven en 

b: een pseudo-Grand-Pressigny-dolk. Deze kling (vnr. 
90-3176, zie fig. 15.38) is op ca. 60 cm ten noorden van 
graf 11, op 2,91 m -NAP, aangetroffen in Erosielaag 2. 
Hij is waarschijnlijk pas kort voor de ontdekking in 
tweeën gebroken; de verse breukvlakken lagen nog bij-
na tegen elkaar aan. De zijden zijn geretoucheerd.

 In Laat-EGK en Vroeg-KB zijn dergelijke dolken ge-
bruikelijke grafgiften. Een oorspronkelijke associatie met 
graf 11 is onwaarschijnlijk, omdat graf 11 nog afgedekt 
was met een schorsplaat. Slechts 3 m westelijker, hoger 
op de helling, lag graf 15, de kringgreppel met daarbin-
nen het (veronderstelde) geërodeerde centrale graf. 
Mogelijk is de kling uit dat graf gespoeld.

Fig. 15.37 – Mogelijke grafgift a.

Fig. 15.38 – Mogelijke grafgift b, in situ.
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Fig. 15.39 – Vuurkuil α, met een detail van verkoolde resten 
van Juncus spp.
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oversneed graf 9. Oorspronkelijk zal de kuil ca. 80 cm diep 
geweest zijn. De kuilvulling was gelaagd. Deze leverde 35 
scherven op (210 g), waarvan het merendeel niet te deter-
mineren is of uit SW/Pre-Drouwen stamt, naast totaal vier 
scherven van Pre-Drouwener pot 20, TRB-pot 47, EGK-
beker 19 en potbeker 105. Voorts bevatte de kuilvulling na-
tuur- en vuursteen, wat verbrande hazelnootdoppen en en-
kele verbrande en verweerde botfragmentjes, waaronder 
een snoekbotje. Al dit materiaal is als nederzettingsruis be-
schouwd en aangetroffen in het zand boven een komvor-
mige laag die bijna uitsluitend uit houtskool bestond 
(>1097 g). De houtskoollaag had een dikte van 3-13 cm en 
was bijna steeds door vuil zand in tweeën gedeeld. Naar de 
randen toe vingerden zowel het onderste als het bovenste 
niveau uit in maximaal twee laagjes. Grotere stukken ver-
koold hout staken radiaal schuin omhoog. Een steekproef 
van 192 houtskoolbrokjes bestond voornamelijk uit wilg 
(86,5%, het onderste niveau bestond zelfs geheel uit wilg), 
veel minder uit els (10%) en nauwelijks uit eik (2%, alleen 
in het onderste niveau) en hazelaar (1,5% alleen in het bo-
venste niveau). Van Amerongen vermeldde niet of in het 
houtskool verkoolde schimmeldraden aanwezig waren (ver-
gelijk vuurkuil β), wat op het gebruik van sprokkelhout zou 
wijzen. Ten minste 32 houtskoolbrokjes waren van dunne 
takken afkomstig. Ook zijn verkoolde boombladeren (els of 
wilg) en biezenknoppen of zeegroene rus (Juncus conglome-
ratus of J. inflexus, determinatie J.P. Pals) op twee plaatsen 
aangetroffen: in het bovenste niveau tegen de zuidoostelijke 

wand gedrukt en in het onderste niveau op de bodem in het 
zuidwestelijke deel. Zelfs de bloemknopjes en de niet-vol-
groeide zaden waren nog herkenbaar. Het vuur zal daarom 
ergens tussen juni en september gebrand hebben, tenzij het 
gedroogd materiaal betrof om het vuur aan te maken. On-
derin de kuil lagen ook onverkoolde stukken els, compleet 
met schors, en een niet te determineren reep schors van een 
vrij forse boom. Een stukje houtskool (wilg) is 14C-geda-
teerd op 3790±50 BP (UtC-1957).

Vuurkuil β (sp. 90-160; fig. 15.41)
Vanaf 2,80 m -NAP, onder Erosielaag 1A, tekende zich een 
ronde kuil scherp af. De doorsnede bedroeg 140 cm. Het 
diepste punt lag op 3,01 m -NAP. De kuil zal oorspronke-
lijk ca. 50 cm diep geweest zijn. Hij oversneed graf 4 en 
twee paalsporen (sp. 90-178 en sp. 90-183). Op het hoogste 
vlak was de kuil gevuld met bruingrijs zand. Vooral langs 
de randen waren op dat niveau al veel brokjes houtskool te 
zien.
De kuilbodem was afgedekt met een gemiddeld 5 cm dikke 
houtskoollaag (210 g). Naar de rand toe vingerde deze laag 
uit in maximaal drie dunnere laagjes. Een steekproef van 
70 houtskoolbrokjes bevatte vooral wilg (85%) en in min-
dere mate els (15%). Van slechts twee brokjes staat vast dat 
zij van takjes afkomstig zijn. Verkoolde schimmeldraden in 
alle houtskoolbrokjes bewijzen dat oud hout (sprokkelhout) 
als brandstof gebruikt is. Een brok houtskool (wilg) is 14C-
gedateerd op 3850±60 BP (UtC-1958).

Fig. 15.40 – Vuurkuil α, bovenaanzicht, profielen en detail.
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Behalve houtskool bevatte de kuilvulling twee niet nader 
toewijsbare scherven (18 g), wat vuur- en natuursteen en 
enkele verbrande en verweerde botfragmentjes van zoog-
dier en vis. Deze overige vondsten zijn als nederzettingsruis 
geïnterpreteerd.

“Onderin de kuil [vuurkuil α] is verder veel houtskoolgruis 
gevonden, wat duidt op een vuur ìn de kuil, en niet op het 
vullen van de kuil met resten van een elders gemaakt vuur” 
(Van Amerongen 1993, 5.2.2). In beide vuurkuilen zijn meer-
dere houtskoollaagjes geconstateerd. Als er al op verschil-
lende momenten een vuur heeft gebrand (wat niet per se 
hoeft), dan moet dat heel kort achter elkaar gebeurd zijn; er 
zijn immers geen aanwijzingen dat de kuilen opnieuw zijn 
uitgegraven. De aanwezigheid van houtskoolgruis juist on-
derin (althans bij vuurkuil α; in vuurkuil β kon het houts-
kool niet betrouwbaar in lagen gescheiden worden) duidt 
eerder op een eenmalig vuur. Daarvoor pleit ook dat de ver-
schillende houtskoollaagjes onderling goed vergelijkbaar 
zijn in houtsoorten en de verhoudingen daarbinnen. De ge-
laagdheid was vooral langs de kuilranden te vinden. Waar-
schijnlijk droogden de steile kuilwanden tijdens het bran-
den zo uit, dat regelmatig wat zand naar beneden viel, en in 
het geval van vuurkuil α zelfs incidenteel zoveel dat een 
groot deel van het houtskool erdoor werd afgedekt. Dit zou 
kunnen verklaren waarom bladeren, andere zachte plan-
tenresten en stukken hout in vuurkuil α niet geheel door het 
vuur verteerd zijn.

Dat behalve de vuurkuilen ook de palen γ-ε als onderdeel 
van het grafveld gezien worden, is terug te voeren op hun 
positie ten opzichte van elkaar en ten opzichte van graf 15 
(zie fig. 15.30). Paal γ stond 2,5 m ten noorden van paal δ. 
Paal ε bevond zich 4,5 m ten westen van paal δ. De drie pa-
len vormden een rechte hoek. Misschien was de positie van 
paal γ ten opzichte van paal δ toeval en is de eerste ten on-
rechte als onderdeel van het grafveld opgevoerd. Maar de 
positie van paal δ ten opzichte van ε leek zorgvuldig be-
paald te zijn. Zij stonden beide 0,75 m buiten de kringgrep-
pel van graf 15 en vormden over de vermoedelijke centrale 
grafkuil een oost-west gerichte lijn.

BA

A

C

B

D

D

C

-2,80

0 25cm

Fig. 15.41 – Vuurkuil β.

Fig. 15.42 – paal γ.
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Paal γ (sp. 90-103; fig. 15.42, zie ook fig. 15.36)
Onder Erosielaag 2 bevond zich op 2,80 m -NAP een inge-
rotte paal met een diameter van 22 cm. De houtsoort was 
niet te determineren. De paal was geplaatst in een ronde 
kuil met een doorsnee van ca. 60 cm. Deze kuil oversneed 
het mogelijke graf I. Van de geheel vermolmde paal resteer-
de nog 6 cm. Tot hoe diep de kuil reikte, is onbekend.

Paal δ (sp. 90-151; fig. 15.43)
Een ingerotte paal met een doorsnede van 25 cm kwam on-
der Erosielaag 2 op 2,81 m -NAP aan het licht. De hout-
soort viel niet te bepalen. Het diepste punt bevond zich op 
2,93 m -NAP. Direct onder de paal tekende zich tot 2,94 m 
-NAP nog een zandige kuilvulling af. De paal was blijkbaar 
ingelaten in een zeer nauwe kuil.

Paal ε (sp. 90-114; fig. 15.44, zie ook fig. 15.15)
Direct onder de moderne bouwvoor, vanaf 2,70 m -NAP, 
was de ingerotte bovenkant van een zware eikenhouten 
paal met een diameter van ca. 50 cm zichtbaar. De paal was 
ontschorst en een deel van de buitenkant was aangekoold. 
De conisch ingekapte onderkant bevond zich op 3,20 m 
-NAP. De paal stond in een scherp afgetekende bruingrijze, 
ovale kuil van ca. 105 bij 85 cm met een gelaagde vulling. 
Als nederzettingsruis zijn hierin, naast houtskool en wat 
gecalcineerd (vis-) bot (Gehasse 1995, 108, tab. 6.22), zes 
scherfjes (11 g) aangetroffen. Behalve een AOC-scherf van 
EGK-beker 53 is dit aardewerk niet nader te determineren. 
Dit spoor oversneed graf 5 (zie fig. 15.15). Nadat bleek dat 
het hout te slecht was voor een dendrochronologische date-
ring, is van de buitenste 10 jaarringen een 14C-monster ge-
nomen. De datering is 3820±70 BP (UtC-1959).

15.6 Chronologische toewijzing

Voordat de resultaten van de eerste serie 14C-dateringen 
bekend waren, meende ik dat het grafveld gedurende SW/
Pre-Drouwen, en vanaf EGK tot in het begin van KB in 
gebruik was geweest. Voor enkele graven bleef aanvanke-
lijk, in afwachting van de 14C-dateringen, een toewijzing 

A
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B

D

A

B

C

D

0 25cm

A

C

B

D

A B

C

D

0 25cm

Fig. 15.43 – Paal δ.

Fig. 15.44 – Paal ε. Doorsnede A-B toont de deels aangekoolde buitenkant.
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aan de Drouwener of Havelter TRB of het Laat-Neolithi-
cum open (Ten Anscher & Gehasse 1991, 123-125; Ten 
Anscher & Gehasse 1993, 36, 37 en 41). Op basis van de 
eerste 14C-dateringen, gekoppeld aan de omstandigheid 
dat veel graven niet geassocieerd zijn met (diagnostische) 
grafgiften, nam ik vervolgens aan dat in het grafveld ook in 
TRB, en vanaf EGK tot in Laat-KB begraven werd (zie 
Gehasse 1995, 64, 75 en 106). Maar een tweede serie 14C-
dateringen en een veel kritischer beoordeling van de oude 
dateringen hebben geleid tot gedeeltelijke heroverweging 
van deze toewijzingen. Om praktische redenen heb ik in dit 
boek de graven hernummerd.

De meeste 14C-dateringen (zie fig. 15.45) zijn AMS-metin-
gen die in 1992 in Utrecht zijn uitgevoerd. Veel van de be-
treffende monsters zijn genomen van zeer verweerde botten 
en gebitselementen, andere van skeletmateriaal dat op het 
oog redelijk bewaard was gebleven. De collageenopbrengst 

van zeer verweerd bot en van dentine uit zeer verweerde ge-
bitselementen was steeds maar 2%. De dateringen van die 
monsters zijn daarom van aanvang aan al als onbetrouw-
baar beschouwd.8 De op het oog redelijk geconserveerde 
botten en dito gebitselementen hadden een acceptabele col-
lageenopbrengst van ca. 20%. Daarom nam ik in eerste in-
stantie aan dat de dateringen van die monsters wel betrouw-
baar zouden zijn. De betekenis van de bijbehorende, zeer 
negatieve δ13C-waarden (hetgeen wijst op sterke humusver-
ontreinigingen) ontging mij destijds. In het kader van een 
pilot-onderzoek van J.N. Lanting en J. van der Plicht kon in 
2000 in Groningen een tweede serie monsters van enkele 
graven 14C-gedateerd worden. Ditmaal betrof het daterin-
gen van de carbonaatfractie van tandemail.

8 Mondelinge mededeling K. van der Borg, R.J. van de Graaff labora-
torium Utrecht, en diens brief d.d. 23.03.1992 aan J.A. Bakker.
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Fig. 15.45 – Calibraties van 14C-dateringen (1 en 2 σ). De in lichtgrijs weergegeven dateringen worden niet betrouwbaar geacht.
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Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 59, 77) stelden dat 
als gevolg van contaminatie alle Utrechtse grafvelddaterin-
gen veel te jong zijn. De door mij eerder aan SW en de 
TRB-Westgroep toegeschreven graven zouden volgens hen 
500-1000 14C-jaren ouder moeten zijn. De graven die ik in 
het Laat-Neolithicum had geplaatst, zouden 200-300 jaar 
ouder zijn. Daarentegen zijn volgens Lanting & Van der 
Plicht de nieuwe 14C-dateringen, van tandemail, wel be-
trouwbaar. Bij die dateringen is geen sprake van jongere 
vervuiling.
Het is twijfelachtig of werkelijk elke datering van een ver-
vuild dentine- of botmonster hetzij 500-1000, hetzij 200-
300 14C-jaren te jong moet zijn, zoals Lanting & Van der 
Plicht wilden. Het hurkgraf 9 (als graf 2 aangeduid in Ten 
Anscher & Gehasse 1991; 1993), waarvoor geen emaildate-
ring voorhanden is, zou dan een laat SW- of vroeg Pre-
Drouwener graf moeten zijn (Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 59). Dit acht ik op culturele gronden onwaar-
schijnlijk. Maar los van deze kanttekening is de conclusie 
onontkoombaar dat de dentine- en botmonsters over het 
algemeen vervuild zijn, zeker die van de SW-graven, waar-

schijnlijk ook de meeste van de laatneolithische graven, en 
tevens die van de ‘losse’ skeletelementen (scheenbeen A, 
opperarmbeen C en onderkaken D en E). De datering van 
het schors uit graf 11 zal eveneens wel te jong zijn, als ge-
volg van intrusie van jongere humaten (Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 77). In de onderstaande discussie over 
de periodisering van de graven zijn daarom alleen de date-
ringen van tandemail betrokken, ook al lijken mij de uit-
komsten van de botmonsters van graven 9, 10, 12 en 13 nog 
niet zo onwaarschijnlijk.
Er zijn op voorhand geen redenen de betrouwbaarheid van 
de Utrechtse 14C-dateringen van hout (van paal ε) en 
houtskool (behalve van vuurkuilen α-β ook van enkele 
haarden) in twijfel te trekken. De associaties zijn direct 
(paal) of zeer waarschijnlijk (houtskool uit de ‘houtskool-
koek’). Het ‘oud hout-effect’ bedraagt naar verwachting 
enkele tientallen jaren (monster van maximaal de buitenste 
10 jaarringen van eik en monsters van houtskool van wilg, 
een boomsoort die niet erg oud wordt). De 14C-dateringen 
van de tot het grafveld gerekende sporen spelen dus ook een 
rol in de onderstaande discussie. Figuur 15.45 geeft een 

Tabel 15.1 – De belangrijkste kenmerken van de graven. Bij dodenhouding: ‘opgetr.’ betekent licht opgetrokken benen.

graf 1
graf 2
graf 3
graf 4
– individu 1

– individu 2

– individu 3
– cluster 1
– cluster 2
– cluster 3
– cluster 4
– cluster 5
– overig gebit
– overig bot
graf 5

graf 6
graf 7
graf 8

graf 9

graf 10
graf 11
graf 12
graf 13
graf 14
graf 15
– greppel
– kuil

SW/Pre-Drouwen

Drouwener TRB

Laat-Neolithicum

periode/
graf

vaag
vaag
vaag
vaag

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

vaag

vaag
vaag
vaag

vaag

scherp
scherp
scherp
scherp
scherp

scherp
scherp

contour

wnw-ozo
wnw-ozo

n.v.t.

wnw-ozo

wnw-ozo

ozo-wnw
-
-
-
-
-
-
-

ozo-wnw

wnw-ozo
zo-nw

o-w/zo-nw?

nw-zo

zo-nw
nw-zo
w-o
w-o

-

-
-

oriëntatie

260x40
>175x87

75x70
230x100

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

>150x50

>150x75
>95x40

?

210x120

175x115
115x90

215x140
115x(>)50
>115x90

diam. 275
diam. 90

kuil-
formaat
(in cm)

slecht
slecht
slecht

slecht

slecht

slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht
slecht

slecht
slecht
slecht

matig

matig
matig
matig
matig
matig

nvt
nvt

skelet-
conser-
vering 

wnw
wnw

?

wnw

wnw/zw

ozo/n
-
-
-
-
-
-
-

ozo/n

wnw/no
zo/n
o/z?

nw/no

zo/no
w/z
w/z
w/z

-

-
-

hoofd-/
blik-

richting

max.
diepte
-NAP

3,40
2,95
3,41
3,25

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

2,85

2,99
3,12
3,15

3,16

3,08
2,91
3,07
2,81
2,80

2,80
2,95

graf-
struc-
tuur

?
?
?
?
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
?

?
?
?

?

hout
hout
hout
hout
hout

?
?

dodenhouding

rug, gestrekt
rug, gestrekt
schedelbegraving?

linkerzijde, opgetr.

rechterzijde, opgetr.

rug/rechterzij, opgetr.
-
-
-
-
-
-
-
onbekend (rug?)

onbekend
onbekend
rug?

linkerzijde, gehurkt

rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt
rechterzijde, gehurkt

-
-
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overzicht van alle dateringen van graven, losse skeletelemen-
ten en met het grafveld geassocieerde grondsporen, waarbij 
onderscheid gemaakt is tussen de onbetrouwbare en be-
trouwbare dateringen.

Chronologische toewijzingen op basis van alle gegevens
De voor een culturele toewijzing relevante variabelen van 
de (mogelijke) graven zijn in tabellen 15.1 en -2 samenge-
bracht. Als alleen gekeken wordt naar de zekere graven met 
een goed herkenbare dodenhouding, de graven 1, 2 en 4 en 
9-14, valt een grove tweedeling op:
– enerzijds gestrekte begravingen of begravingen met 

slechts licht opgetrokken benen, zonder uitzondering 
slecht geconserveerd, slechts sporadisch met bijgaven, in 
grafkuilen die zich vaag aftekenden en waarvan de ho-
mogene kuilvullingen geen aanwijzingen verschaften 
voor een houtconstructie in de kuilen;

– anderzijds veel beter geconserveerde begravingen met 
sterker opgetrokken knieën (hurkhouding), regelmatig 
met bijgaven, en, met uitzondering van graf 9, in graf-
kuilen met goed herkenbare kuilinsteken en vaak gelaag-

de kuilvullingen, waarin ook houtresten bewaard geble-
ven zijn.

Alleen de eerste categorie bezit betrouwbare 14C-daterin-
gen die deze groep in de SW-periode en in vroeg Pre-Drou-
wen dateren. Dit is geheel in overeenstemming met de ver-
wachting op grond van SW-begravingen elders, die goede 
parallellen bieden voor deze graven van P14.
De tweede categorie bezit vanwege de diagnostische bijgave 
uit graf 10, de 1d-beker, zonder twijfel een EGK-compo-
nent. Ook de knots van graf 12 en de vuurstenen mesjes van 
graf 14 passen moeiteloos in een laatneolithische context. 
Graf 15 dat vanwege zijn aard (kringgreppel) niet ouder 
dan laatneolithisch kan zijn, hoort eveneens bij deze jong-
ste groep.

Graf 9 heeft kenmerken van zowel de oudste groep (vage 
kuilcontour, homogene vulling, geen aanwijzingen voor 
hout) als de jongste groep (relatief goed geconserveerd en 
hurkhouding). Dat dit graf een geval apart is, blijkt tevens 
uit de afwijkende dodenhouding; in hurkhouding op de lin-

?
?
?

vrouw?

?

(man)
-
-
-
-
-
-
-
?

?
?

man?

man

vrouw
man
man

man(?)
man

-
-

geslacht leeftijd

jongvolw.
18-25
7-18

18-25

18-25

18-35
<25

12-18
2-9/12-18

?
?

18-25
?

6-10

35-45
12-18
volw.

25-35

25-30
25-35
40-45
30-40
35-45

-
-

lengte

?
160
?

>160

>145

170
-
-
-
-
-
-
-
?

?
?
?

165

160
165

175-180
170
170

-
-

pathologie

?
gebit gaaf
gebit gaaf

gebit gaaf

gebit gaaf

gebit gaaf
gebit gaaf
gebit gaaf
gebit gaaf

?
gebit gaaf
gebit gaaf

?
gebit gaaf

gebit gaaf
gebit gaaf

?

gebreken

gebreken
gebit gaaf
gebreken
gebit gaaf
gebreken

-
-

bijgaven

-
-
-

-

-

hoofdtooi (en pijlpunt? gewei?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TRB-kom 68?

1d-beker (EGK-beker 5)
-
taxushouten knots
-
vuurstenen werktuigen

-
pseudo-Grand-Pressigny-dolk?

3990
4170
5380

4370
4970
4390
5030
3990

5330

3760
5200
3970

4500

3910
3640
4040
3870
3740

±
±
±

±
±
±
±
±
-
-
±
-
-
-
-
±
±
±
-
-

±

±
±
±
±
±

-
-

80
80
120

90/
40
80/
40
80

80

70/
60
140

50

50
100
70
60
50

14C (BP)

graf 1
graf 2
graf 3
graf 4
– individu 1

– individu 2

– individu 3
– cluster 1
– cluster 2
– cluster 3
– cluster 4
– cluster 5
– overig gebit
– overig bot
graf 5

graf 6
graf 7
graf 8

graf 9

graf 10
graf 11
graf 12
graf 13
graf 14
graf 15
– greppel
– kuil

SW/Pre-Drouwen

Drouwener TRB

Laat-Neolithicum

periode/
graf

(Tabel 15.1 – vervolg) De vet gedrukte 14C-dateringen zijn betrouwbaar geacht.
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kerzijde in plaats van op de rechterzijde zoals bij de andere 
hurkbegravingen.9

Tabel 15.1 maakt duidelijk dat de variabelen kuildiepte, 
kuilformaat en oriëntatie niet doorslaggevend zijn voor een 
toewijzing aan een periode. Wel is het zo dat de grafkuilen 
van de oudste groep over het algemeen dieper waren inge-
graven dan die van de jongste groep. Dit is goed te begrij-
pen. De gemiddelde grondwaterstand was in het Laat-Ne-
olithicum hoger dan in het Vroeg-Neolithicum. Ook graf 9 
behoort tot de diep ingegraven sporen, en sluit in dit op-
zicht beter aan op de oudere graven dan op de jongere.

Deze eerste observaties pleiten ervoor dat de geconstateer-
de verschillen in conservering tussen de twee categorieën 
terug te voeren zijn op grote verschillen in ouderdom (hoe 
ouder, hoe slechter bewaard), en niet bijvoorbeeld op de 
diepteligging van de menselijke resten (hoe dieper gelegen, 
hoe beter bewaard) of op andere extrinsieke variabelen (zie 
ook paragraaf 15.7.2 en noot 10).

Uit het bovenstaande volgt dat de slecht geconserveerde 
graven 3 en 5-8 waarvan de dodenhouding niet betrouw-
baar te bepalen viel en die ook geen overige diagnostische 
kenmerken bezitten, gerekend kunnen worden tot de eerste 
categorie, de SW/Pre-Drouwengroep (en daarbinnen eerder 
tot SW dan Pre-Drouwener TRB). De dateringen van tand-
email, die zowel graf 3 als graf 5 in de SW-periode plaatsen, 
ondersteunen dit. De mogelijke graven I-VI zijn eveneens 
aan de oudste categorie toe te wijzen vanwege de vage be-
grenzingen en de uitgesproken slechte conserveringstoe-
stand van het bot (voor zover nog behouden).

De tot het grafveld gerekende vuurkuilen en palen daaren-
tegen behoren tot de laatneolithische component op grond 
van hun goed herkenbare insteken, gelaagde vulling en de 
aanwezigheid van hout. Bovendien lijkt het fenomeen vuur-
kuil (een bijzondere groep binnen de rituele kuilen) blij-
kens aanwijzingen elders niet ouder dan EGK te zijn (zie 
paragraaf 15.10.4). Ook de bijbehorende 14C-dateringen 
wijzen op een laatneolithische ouderdom.

9 Een tandemaildatering van graf 9 was niet mogelijk, omdat de schedel 
van dit graf (en ook die van graf 10) rond 1995 verdwenen was uit het 

Tabel 15.2 – De belangrijkste kenmerken van de mogelijke graven, de tot het grafveld gerekende grondsporen, de losse skeletelemen-
ten (exclusief elementen B en E, die niet tot het grafveld behoren) en de mogelijke grafgiften. De vet gedrukte 14C-dateringen zijn 
betrouwbaar geacht.

2,85
2,83
2,83
3,15
2,86
2,98

max.
diepte
-NAP

3,17
3,01

>2,80
2,93
3,20

kuil-
formaat
(in cm)

>112x45
>90x60
215x105
160x95
220x100
220x220

diam. 130
diam. 140
diam. 22
diam. 25
diam. 50

contour

vaag
vaag
vaag
vaag
vaag
vaag

scherp
scherp
scherp
scherp
scherp

-
-
-

-

-

-

(scheenbeen)
(opperarmbeen)
(onderkaak)

(schedeldak)

(TRB-kom 68)

(pseudo-GP-dolk)

conservering

slecht
slecht

lijksilhouet?
lijksilhouet?

-
-

-
-
-
-
-

matig
matig
matig

matig

-

-

oriëntatie

nw-zo?
zo-nw?

n-z?
n-z?

ozo-wnw
wnw-ozo

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

hoofd-
richting

nw?
?

n?
n? / z?

?
?

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

SW/Pre-Drouwen
mogelijke graven:

periode/
structuur/element

Laat-Neolithicum
grondsporen:

mogelijk graf I
mogelijk graf II
mogelijk graf III
mogelijk graf IV
mogelijk graf V
mogelijk graf VI

vuurkuil α
vuurkuil β
paal γ
paal δ
paal ε

skeletelement A
skeletelement C
skeletelement D

skeletelement F

mogelijke grafgift a

mogelijke grafgift b

SW/Pre-Drouwen

ongedateerd

Drouwener TRB

Laat-Neolithicum

losse skeletelementen en mogelijke bijgiften:

-
-
-
-

3790
3850

3820

±
±
-
-
±

50
60

70

3680
3210
3830
3810

±
±
±
±

-

-

-

50
120
50/
50

14C (BP)

voormalige IPP-depot aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. 
Pas in het najaar van 2011 zijn beide weer tevoorschijn gekomen.
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Van de losse skeletelementen die mogelijk uit graven af-
komstig zijn, behoren scheenbeen A, opperarmbeen C en 
onderkaak D waarschijnlijk ook tot de jongste periode, om-
dat op P14 bot uit de SW-periode over het algemeen in zo 
slechte staat was dat het niet meer als los skeletelement te 
bergen viel. Een uitzondering hierop kunnen schedels zijn. 
Een schedeldak kan langzamer vergaan dan pijpbeenderen 
of het bekken. Schedelfragmenten F kunnen dus of uit het 
Laat-Neolithicum, of eventueel nog uit de periode SW t/m 
TRB stammen.
De als ruis opgevatte vondsten (die ik verder laat voor wat 
ze zijn) weerspreken de boven beargumenteerde onderver-
deling niet. Ook de oversnijdingen zijn hier goed mee te rij-
men. Graf 3 (het oudst gedateerde graf) en mogelijk graf V 
oversneden de relatief vroege SW-kuil 1. Graf 2 werd over-
sneden door graf 11 en graf 15; graf 4 door een SW/Pre-
Drouwener paalkuil en later door vuurkuil β; graf 5 door 
paal ε; en mogelijk graf V door paalkuil γ. Graf 9 zal waar-
schijnlijk aanzienlijk ouder geweest zijn dan graf 14 en 
vuurkuil α, die er boven lagen, en die zonder twijfel laat-
neolithisch zijn. De geringe oversnijding van graf 10 door 
graf 11 daarentegen suggereert een bewuste relatie tussen 
beide graven; een argument voor globale gelijktijdigheid.

In tabellen 15.1 en -2 zijn de toewijzingen aan perioden 
verwerkt. In de volgende paragrafen wordt deze onderver-
deling gevolgd bij de bespreking van de graven en bijbeho-
rende sporen per periode.

15.7 Het SW/Pre-Drouwener grafveld

15.7.1 Grafveld en graftypen

Figuur 15.46 toont de zekere en mogelijke graven die aan 
SW/Pre-Drouwen zijn toegewezen. Op mogelijk graf VI/
graf 8 na lagen de graven dicht bij elkaar, in een gebied van 
ca. 10 bij 15 m. Het is twijfelachtig of het grafveld compleet 
is. Het grafveld kan zich buiten de opgravingsputten verder 
oostelijk hebben uitgestrekt, maar daar zullen de eventuele 
graven als gevolg van erosie geheel verdwenen zijn. Het-
zelfde geldt voor ondiepe graven binnen het onderzochte 
terrein. Misschien zijn schedelfragmenten F uit zo’n on-
diep graf gespoeld.
De prominente ligging, op het eerste hogere terreingedeelte 
vanaf de rivier, lijkt een bewuste keuze geweest te zijn. Het 
grafveld zou als ‘territorial marker’ gediend kunnen heb-
ben, als de graven boven de grond herkenbaar waren. Wel 
moet men bedenken dat het SW-grafveld oorspronkelijk 
niet heel dicht bij de Vecht lag, maar vele tientallen meters 
westelijk ervan (de rivier heeft zich immers later verlegd, 
zie paragraaf 13.2).
Aangetroffen zijn vijf zekere individuele graven (graven 2, 
5 t/m 7), een (dubbele?) schedelbegraving (graf 3, zie ook 
paragraaf 21.4 voor heel misschien nog een schedelbegra-
ving) en één of twee collectieve graven (behalve graf 4 mo-
gelijk ook graf 1, met zijn voor één dode wel erg grote graf-
kuil). Bij mogelijke graven I-III lijkt het om individuele 
graven te gaan. Mogelijk graf IV zou eventueel een ‘verti-

cale’ variant geweest kunnen zijn van een dubbelgraf (bo-
ven elkaar in plaats van naast elkaar, zie ook paragraaf 
15.7.4). In het geval van mogelijk graf V is vanwege het gro-
te kuilformaat aan geheel vergane collectieve begravingen 
te denken. Mogelijk graf VI blijft een lastig geval. Het kan 
de grafkuil geweest zijn van graf 8 (dat dan een individuele 
begraving zou zijn), al zag het daar in het veld niet naar uit. 
Zou het een latere grafkuil zijn, boven graf 8, dan betreft 
het een ‘verticaal’ dubbelgraf.
De meeste graven zijn westnoordwest-oostzuidoost gericht. 
Hetzelfde geldt eveneens voor mogelijke graven I, V en VI, 
terwijl mogelijk graf II, met een zuidoost-noordwestelijke 

1

2

3

4

5

6

7

III

III

IV

V

F

VI 8

zeker graf (1-8)

mogelijk graf (I-VI)

los skeletelement (F) 0 15m

0 5m

Fig. 15.46 – Het SW/Pre-Drowener grafveld.
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oriëntatie, hier redelijk bij aansluit. Mogelijke graven III en 
IV zijn echter noord-zuid georiënteerd. Dat kan als een ar-
gument tegen hun duiding als mogelijk graf worden inge-
bracht, maar deze richting komt bij SW-graven elders even-
eens wel voor. Wellicht is deze afwijkende oriëntatie terug 
te voeren op een verschil in ouderdom.
De afwezigheid van oversnijdingen binnen deze groep of 
juist de aanwijzingen voor latere begravingen in of op oude 
kuilen (graven 1 en 4, misschien ook mogelijk graf VI) ma-
ken waarschijnlijk dat SW/Pre-Drouwener graven boven-
gronds herkenbaar waren, door een heuveltje of op andere 
wijze.
Van een grafveldstructuur die gebaseerd is op een lengte-as 
(zoals bij de grafveldjes Swifterbant-S2 en -S22) is geen 
sprake. Men kan weliswaar een onderlinge uitlijning veron-
derstellen voor graf 1, mogelijk graf V en graf 2, of voor de 
graven 7, 4, 3, 2 en mogelijk graf III, of voor graf 5, moge-
lijk graf III, graf 6 en mogelijk graf IV, of voor graf 2 en 
mogelijke graven I en II, maar erg overtuigend lijkt dit al-
lemaal niet en een algemeen leidend indelingsprincipe valt 
niet te herkennen. Een plaats binnen het grafveldje lijkt be-
langrijker geweest te zijn dan de positie ten opzichte van 
andere graven.

Zoals gezegd is het onduidelijk of graf 8, op ongeveer 50 m 
afstand ten noordwesten van het grafveldje aan de Vechtoe-
ver, een geïsoleerde begraving is geweest (of een geïsoleerde 
dubbelbegraving met mogelijk graf VI). Het noordelijk aan-
grenzende terrein is niet opgegraven. Daar is voldoende 
ruimte aanwezig voor een tweede SW/Pre-Drouwener graf-
veld.

15.7.2 Tijdsdiepte en nadere datering

Hierboven is de mogelijkheid van een fasering binnen het 
grafveldje aangestipt door de suggestie van een (oudere) 
fase met noord-zuid gerichte begravingen, maar omdat het 
daarbij niet om zekere graven gaat, heeft verder speculatie 
hierover weinig zin.
Voor de uiteenlopende conserveringstoestanden binnen 
het SW-grafveldje zijn meer verklaringen dan alleen ver-
schillen in ouderdom te geven. Ook intrinsieke variabelen 
zoals leeftijd (de slechtst bewaarde begravingen zijn van 
kinderen), geslacht en gezondheid kunnen een rol gespeeld 
hebben.10

Welk samenspel van intrinsieke en extrinsieke variabelen 
bepalend geweest is voor de variatie in conservering is ech-
ter niet te achterhalen.
Althans enkele elementen van het SW-grafveld, graf 3 en 
mogelijk graf V, hebben een terminus ante quem in de vorm 
van SW-kuil 1, die op grond van de aardewerkinhoud (veel 
plantaardig gemagerde scherven) in SW2 te dateren is (zie 
ook paragrafen 16.2 en 20.4). Verdere aanwijzingen voor 
een nadere datering en voor enige tijdsdiepte binnen het 
grafveld verschaffen de 14C-dateringen van tandemail (graf 
3, individuen 1 en 2 en cluster 3 uit graf 4 en graf 5) en de 
aanwijzingen voor jongere begravingen in oudere kuilen 
(graf 1 en graf 4). Het ziet er naar uit dat in graf 4, met een 
oudste 14C-datering van 5330±80 BP (cluster 3) en een 
jongste van 4970±40 BP (individu 1), gedurende enkele 
eeuwen steeds opnieuw begraven is.11

Of het gebruik van het grafveld zich beperkt heeft tot SW2 
en grofweg de eerste helft van Pre-Drouwen, de periode 
waarop de 14C-dateringen wijzen, is niet te bewijzen omdat 
de meeste graven niet betrouwbaar 14C-gedateerd zijn. De 
SW/Pre-Drouwener bewoning op P14 omvat een zo lange 
tijdspanne, dat het moeilijk voor te stellen is dat dit alle 
toenmalige begravingen op de zandkop zouden zijn. Om-
dat de SW-bewoning op P14 waarschijnlijk al eeuwen ou-
der is dan de oudst gedateerde graven, zijn in de directe 
omgeving ook oudere graven te verwachten. Vanwege het 
permanente karakter van de jongste SW/Pre-Drouwener 
bewoning op P14 (zie paragraaf 20.6) zullen er ook jongere 
graven zijn geweest. Misschien lagen deze nabij (het onge-
dateerde) graf 8 of in een grafveldje elders op de zandrug 
van Schokland.

15.7.3 Grafveldpopulatie

Er zijn minimaal 14 SW/Pre-Drouwener begravingen (uit-
gaande van een dubbele schedelbegraving in graf 3, het mi-
nimumaantal van zes individuen in graf 4, en inclusief graf 
8). Het oorspronkelijke aantal begravingen is niet vast te 
stellen omdat de oostelijke begrenzing van het grafveld on-
bekend is en omdat naar verwachting graven door erosie 
opgeruimd zijn. Verder is te verwachten dat van sommige 
doden in niet-geërodeerde grafkuilen zelfs geen gebitsele-
menten of grondverkleuringen meer over zijn (bijvoorbeeld 
in graf 1 en in mogelijk graf V). Dit kan het gevolg zijn van 
natuurlijke processen, maar mogelijk ook deels van cultu-

10 Zulke intrinsieke variabelen bepalen in sterke mate de porositeit van 
het bot en daarmee de tijdsduur die de afbraak van het skelet zal ver-
gen (Boddington, Garland & Janaway 1987, 4; Henderson 1987, 
44-45). De conserveringsgraad van min of meer gelijktijdige skeletten 
op korte onderlinge afstand kan, blijkens onderzoek aan recente inhu-
maties, aanzienlijk uiteenlopen. Deze is behalve van intrinsieke vari-
abelen ook afhankelijk van extrinsieke variabelen zoals grondwater-
stand, grondwaterstromen, bodemtype, bodemchemie (vochtigheids- en 
zuurgraad), temperatuur, mate van doorluchting, lokale flora en fau-
na, mate van bioturbatie, en de wijze van begraven – primair of se-
cundair (bijvoorbeeld na ontvlezing), de diepteligging, en wel of geen 
kist. Ook het soort kleding, het type kist en de houtsoort ervan kunnen 
een rol spelen (Henderson 1987, 45-53; Mant 1987, 66-72). Het is 

een punt van discussie of hout en schors gunstig kunnen zijn voor de 
conservering van skeletten. Volgens Henderson (1987, 51) zou de 
aanwezigheid van een doodskist weliswaar het ontbindingsproces ver-
snellen, maar hij stelde: “in general it is likely that for the greater part 
of the duration of a burial it is not a significant factor in preservation”. 
Op P14 is geen sprake van doodskisten en bovendien is het niet uitge-
sloten dat op de langere termijn de aanwezigheid van bijvoorbeeld hout 
dat rijk is aan tannine (eik), juist gunstig kan zijn voor de conserve-
ring.

11 Dat Lanting & Van der Plicht (1999/2000, 27) dit oudste grafveldje 
van P14 aan Laat-SW (in mijn termen Pre-Drouwen) toeschreven, 
moet wel een vergissing zijn, want zij gingen er juist nadrukkelijk niet 
van uit dat emaildateringen eeuwen te oud kunnen zijn (ibidem, 59).
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rele processen zoals (eventuele) uitruimpraktijken in col-
lectieve graven. Berekeningen betreffende de groepsgroot-
te zijn dan ook weinig zinvol.
Betrouwbare geslachtsdiagnoses waren vanwege de slechte 
conserveringstoestand niet mogelijk, al zou individu 1 in 
graf 4 een vrouw, en de dode in graf 8 een man kunnen zijn 
geweest. Vermoedelijk zijn beide geslachten vertegenwoor-
digd. In het grafveld zijn in elk geval een jong kind, pubers, 
jong-volwassenen en volwassenen aangetoond. De dode in 
graf 6 was met 35-45 jaar relatief oud geworden, maar de 
meesten waren al voor hun 25e levensjaar gestorven. Ook 
als men uitgaat van een relatief groot aandeel van ‘zacht’ 
voedsel in het voedselpakket, zoals vis, waardoor de werke-
lijke sterfteleeftijd wat hoger kan hebben gelegen dan de 
leeftijdschattingen op basis van gebitsslijtage aangeven, 
was de levensverwachting blijkbaar zeer laag.
Uitgaande van de vier gevallen waarbij de lengte kon wor-
den geschat, werden volwassen 160-170 cm lang.
De slechte conservering van de skeletten maakte het ook 
heel lastig om een indruk te krijgen van de algemene ge-
zondheidstoestand van de SW/Pre-Drouwener populatie. 
De observaties beperkten zich tot de gebitselementen waar-
aan geen pathologieën zijn opgemerkt. Dat zegt niet al te 
veel omdat slechts bij uitzondering min of meer complete 
gebitten bewaard gebleven waren.

15.7.4 Culturele context

Het SW/Pre-Drouwener grafveldje van P14 bezit de voor 
SW gebruikelijke kenmerken. De gestrekte begraving op de 
rug is ook de meest voorkomende dodenhouding in min of 
meer contemporaine grafveldjes in de nabije omgeving. Die 
zijn in de Noordoostpolder aangetroffen op de rivierduin-
vindplaats Urk-E4 (een mogelijk incompleet grafveld met 
minimaal 10 personen) en in Oostelijk Flevoland op de ri-
vierduinvindplaatsen Swifterbant-S11, -S21, -S22 (res-
pectievelijk twee, zeven en zes graven) en de oeverwalvind-
plaats Swifterbant-S2 (negen graven).12 De dodenhouding 
van het slecht geconserveerde skelet 1 van Urk-E4 is niet 
duidelijk: of in hurkhouding op de rechterzijde, of “op de 
rug in een kleermakerspositie met opgetrokken knieën” 
(Peters & Peeters 2001, 49-50). Het is te vroeg om op basis 
van dit onbetrouwbaar gedateerde graf te veronderstellen 
dat in laat SW2 of in Pre-Drouwen hurkbegravingen voor-
komen.13 Maar uitgesloten is dat niet. Te Ypenburg-Loca-
tie 4 zijn hurkbegravingen van de Hazendonk-3-groep aan-
getoond die gelijktijdig zijn met Pre-Drouwen (Baetsen 
2008).

Terwijl meestal enkelvoudige SW-inhumaties worden aan-
getroffen, wijzen dubbelgraven op Urk-E4 (graf 3 met ske-
let 4 deels over skelet 5), Swifterbant-S22 (graf VII en (als 
jongste bijzetting?) graf VIII) en waarschijnlijk ook Swif-
terbant-S2 (graf V precies boven graf VI) op een alternatief 
gebruik: latere bijzettingen in een bestaande grafkuil, zoals 
op P14 in graf 4, mogelijk ook in graf 1 en bij graf 8 met 
mogelijk graf VI het geval was. De beste parallel voor graf 4 
van P14 vormt een grafkuil van Urk-E4 (graf 4). Die bevat-
te de resten van minimaal twee volwassenen en een kind, 
en aanwijzingen voor verplaatsing van skeletdelen (delen 
van een ribbenkast in buikligging). Ook uit zuidelijker stre-
ken is een voorbeeld van herhaaldelijke begraving uit SW-
context bekend. Het betreft het graf van Buren-Zoelen 
(ook wel aangeduid als Zoelen-Beldert), met een bijzetting 
van een incompleet vrouwenskelet waarvan de delen niet in 
anatomisch verband lagen, boven een dubbelgraf van een 
kind en een vrouw (Hogestijn & Lauwerier 1992, 108; 
Hulst e.a. 1993, 69; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
59). Meervoudige, niet strikt gelijktijdige begravingen zijn 
ook enkele malen aangetoond in het grafveld van Ypen-
burg-Locatie 4 en eenmaal (graf 1) te Schipluiden-Harna-
schpolder (Smits & Louwe Kooijmans 2006, 93-95, fig. 
5.1, 5.2). Beide behoren tot de Hazendonk-3-groep, en zijn 
jonger dan de eerder genoemde SW-voorbeelden. Graf S2-
8/S2-44 van Ypenburg-Locatie 4 bevatte zelfs de resten 
van vier personen waarbij de oudere skeletten als gevolg 
van de latere bijzettingen verschoven waren (Baetsen 2008, 
140-141).
De gewoonte om doden in een gezamenlijk graf te begra-
ven, ongetwijfeld als uiting van gemeenschaps- of verwant-
schapsrelaties, is in onze streken dus al eeuwen voor het 
verschijnen van de collectieve begravingen in hunebedden 
gangbaar.

Schedelbegravingen zoals op P14 zijn bekend van Swifter-
bant-S22 (graf I) en onder voorbehoud van Urk-E4 (skelet-
ten 2 en 6 die mogelijk toch van verstoorde graven afkom-
stig zouden kunnen zijn; zie Peters & Peeters 2001, 57, 60). 
Dit is een bijzondere vorm van een deelbegraving. Ook de 
hoogste begraving van het graf van Buren-Zoelen is een 
deelbegraving. Deelbegravingen kunnen wijzen op een do-
denritueel waarbij de stoffelijke resten eerst langdurig bo-
vengronds verbleven. Wellicht heeft hierbij ook vuur een rol 
gespeeld (enkele botten van Swifterbant-S23, graf XII – 
waarvan het overigens niet duidelijk is of het een deelbegra-
ving betreft – leken gecalcineerd te zijn). Het is ook moge-
lijk dat deelbegravingen niet terug te voeren zijn op een 
andere dodenbehandeling, maar dat het om herbegravin-

12 Voor Urk-E4 zie D’Hollosy & Kerkhoven 1999; Peters & Peeters 
2001; voor de graven en losse skeletdelen nabij Swifterbant zie Mei-
klejohn & Constandse-Westerman 1978; Constandse-Westerman & 
Meiklejohn 1979. Tegenwoordig wordt het ene graf van Swifterbant-
S23 ook tot het grafveldje van S22 gerekend, waarmee het aantal op 
zeven in plaats van zes graven komt (Devriendt 2008, 391). Dat het 
op deze vindplaatsen om SW-graven gaat, was gezien de context 
hoogst waarschijnlijk, maar lange tijd niet bewezen bij gebrek aan di-
recte, betrouwbare dateringen van skeletmateriaal (zie Lanting & 

Van der Plicht 1999/2000, 26-27; Peters & Peeters 2001, 113-114). 
Inmiddels zijn monsters van tandemail van de skeletten van S21 en 
S22 14C-gedateerd en is het zeker dat het daar om SW-graven gaat 
(mondelinge mededeling D.C.M. Raemaekers).

13 Van skelet 1 is bot gedateerd dat een veel te jonge datering opgeleverd 
heeft (GrA-16825: 4150±50 BP, zie Peters & Peeters 2001, 113-114, 
tab. 54). Een emaildatering van dit skelet en van de overige (deel-) 
begravingen van het grafveld van Urk-E4 is gewenst.



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

360

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN DEEL IV – HOOFDSTUK 15

361

gen gaat van delen van skeletten die plaats moesten maken 
voor jongere begravingen – de hoogste begraving van Bu-
ren-Zoelen zou dan dus het oudste skelet kunnen betreffen. 
Het is in dit licht misschien geen toeval dat de schedelbe-
gravingen van Swifterbant-S22 en P14 nabij grafkuilen met 
meerdere begravingen aangetroffen zijn. Ook schedel 2 van 
Urk-E4 bevond zich dicht bij een dubbelgraf, maar schedel 
6 van Urk-E4 leek geïsoleerd te liggen.

De enkelvoudige begravingen gestrekt op de rug, de meer-
voudige begravingen en de deelbegravingen van SW zijn te 
beschouwen als de voortzettingen van een graftraditie die 
in Noordwest-Europa tot in het Mesolithicum teruggaat.14 
Ook het voorkomen van menselijke botten die niet aan gra-
ven te verbinden zijn, maar ‘los’ tussen nederzettingsresten 
aangetroffen worden, is een algemeen en blijkbaar structu-
reel verschijnsel op mesolithische en vroegneolithische vind-
plaatsen, en ook in latere perioden.15 Welke betekenis hier-
aan gehecht moet worden, is onduidelijk. Mogelijk wijst het 
fenomeen op een alternatieve dodenbehandeling, zoals bij-
zettingen in de open lucht die niet (altijd) het voorstadium 
vormden van een uiteindelijk graf in de grond, of op ontvle-
zingsrituelen. Misschien is het een aanwijzing voor kanni-
balisme of gaat het om resten van mensen die niet tot de 
eigen groep behoorden of die om een andere reden niet ter 
aarde besteld zijn.16 Het verschijnsel kan voor wat betreft 
het Vroeg- en Midden-Neolithicum ook deels terug te voe-
ren zijn op het opgraven of uitruimen van eerdere begravin-
gen.

De oriëntatie van SW-graven wisselt nogal. Op Swifter-
bant-S2 zijn alle graven noordwest-zuidoost gericht, met 
het hoofd in het noordwesten, en op Swifterbant-S22 oost-
west met het hoofd in het oosten. Op de overige vindplaat-
sen bij Swifterbant varieert de oriëntatie en zijn als richtin-
gen ook west-oost met het hoofd in het westen, zuidwest-
noordoost met het hoofd in het zuidwesten en zuid-noord, 
met hoofd in noorden of zuiden gedocumenteerd. Op Urk-
E4 en op P14 is een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie ge-
bruikelijk, met afwijkingen van 20 graden, met het hoofd in 
het noordwesten of het zuidoosten. Of de verschillende ori-
entaties een chronologische betekenis hebben, is onbekend 
(Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 27). Het is zeker niet 
uit te sluiten dat binnen hetzelfde SW-grafveld min of meer 
gelijktijdige graven verschillende oriëntaties kunnen heb-
ben, zoals blijkens het grafveld van Ypenburg-Locatie 4 la-
ter ook het geval is in de Hazendonk-3-groep (Baetsen 
2008).
Terwijl de graven in Swifterbant-S2 en -S22 op elkaar zijn 
uitgelijnd (wat als een aanwijzing voor een geringere tijds-

diepte opgevat zou kunnen worden), zijn de graven op 
Swifterbant-S21, Urk-E4 en P14 (en ook bijvoorbeeld in 
Ypenburg) los gegroepeerd.

Behalve vlakgrafveldjes komen ogenschijnlijk geïsoleerde 
begravingen voor, zoals graf 8 (als mogelijk graf VI de bij-
behorende grafkuil is) op P14 en een kindergraf op de oe-
verwalvindplaats Swifterbant-S4 (Raemaekers e.a. 2005, 
126; Raemaekers, Molthof & Smits 2007, 536, 538-539, 
fig. 5b, 8).

De aanwezigheid van mannen en vrouwen is zeker of (voor 
Urk-E4 en P14) waarschijnlijk, terwijl in alle genoemde 
grafveldjes zowel volwassenen als kinderen begraven zijn. 
Van een geslachts- of leeftijdsgebonden dodenbehandeling 
in SW is, voor zover archeologisch waarneembaar, geen 
sprake geweest. De gemiddelde lichaamslengte van 160-
170 cm voor volwassen op P14 is ook voor de andere graf-
veldpopulaties normaal. Vanwege de slechte conserverings-
toestand van het skeletmateriaal van P14 en dat van de ri-
vierduinvindplaatsen bij Swifterbant en op Urk-E4, heeft 
het vergelijken van de pathologieën in de verschillende 
grafveldpopulaties weinig zin. Meestal beperken dergelijke 
observaties zich noodgedwongen tot eventuele gebreken 
aan het gebit. Deze zijn op P14 niet, en elders bij een min-
derheid opgemerkt, terwijl in het relatief beter geconser-
veerde skeletmateriaal van Swifterbant-S2 voorts enkele 
aanwijzingen voor pathologieën aan het botskelet zijn ge-
constateerd. Het gebrek aan aanwijzingen op P14 betekent 
niet dat men hier relatief gezonder was. Het tegendeel lijkt 
waar te zijn: het grafveld van P14 valt op door de gemiddeld 
jonge leeftijd bij overlijden. De doden van Urk-E4 en Swif-
terbant zijn gemiddeld 5 tot 10 jaar ouder geworden.

Evenals op P14 zijn bijgaven elders zeldzaam en eerder aan 
te merken als onderdelen van de dracht dan als grafgiften 
in de eigenlijke zin. De hoofdtooi van individu 3 in graf 4 
van P14, de hoofdketting met doorboorde dierentanden 
(mogelijk zwijn en hert), heeft bijvoorbeeld parallellen in 
hoofdkettingen van barnsteen op Urk-E4 (graf 2) en op 
Swifterbant-S2 (in mannengraf IX; de kralen en hangers 
bij hoofd en nek in vrouwengraf V kunnen ook duiden op 
een halsketting). Hangers komen eveneens voor (Swifter-
bant-S2, graf IX: een doorboorde platte steen bij het oor en 
een doorboorde zwijnentand op de borst; Swifterbant-S22, 
graf I: een doorboorde hanger van git).17 In de dracht kun-
nen zich dus wel verschillen in maatschappelijke status ma-
nifesteren, maar in het grafritueel lijken die nauwelijks een 
rol gespeeld te hebben (zie ook Louwe Kooijmans 2005a, 
264). De graven met kralen en hangers wijken verder niet 

14 Zie bijvoorbeeld Smits & Louwe Kooijmans 2001a, 431-433; Smits 
& Louwe Kooijmans 2001b, 489-491.

15 Zie bijvoorbeeld Meiklejohn & Constandse-Westerman 1978, 87-88; 
Gehasse 1995, 156; Smits & Louwe Kooijmans 2001a, 430-431; 
Smits & Louwe Kooijmans 2001b, 488-489; Buitenhuis 2001, 144-
145, 160-162. Zie ook bijlage O: J78 en J97.

16 Zie bijvoorbeeld Meiklejohn & Constandse Westerman 1978, 88 
2001a, 429; Smits & Louwe Kooijmans 2001b, 489. Er zijn overi-

gens op de losse skeletelementen van P14 geen krasjes gevonden, die op 
ontvlezen of op antropofagie zouden kunnen wijzen.

17 Zie Devriendt 2008 voor een overzicht van SW-kralen en SW-han-
gers en hun grondstoffen. Op P14 zijn buiten grafcontext wel door-
boorde hangers van kwartsiet (platte ‘schuifsteentjes’ met een doorbo-
ring nabij de rand) en kralen van barnsteen en bijna doorzichtige, 
roze kwarts gevonden, maar deze zijn op stratigrafische gronden niet 
nauwkeuriger te dateren dan vanaf SW tot in Vroeg-WKD.
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af van de overige SW-graven van volwassenen en kinderen. 
Dit was overigens evenmin het geval in de Hazendonk-3-
graven, waar kralen dikwijls ook in kindergraven gevonden 
zijn (Baetsen 2008, 139-140). Van SW is slechts één kin-
dergraf bekend met een kraal als bijgave (Swifterbant-S4; 
zie Raemaekers e.a. 2005, 126; Raemaekers, Molthof & 
Smits 2007, 539, fig. 5b; Devriendt 2008, 390).

Zoals eerder opgemerkt is, valt niet te bepalen of de pijl-
punt en het geweifragment, die op P14 bij individu 3 in graf 
4 gevonden zijn, werkelijk bijgaven zijn. Het stuk gewei is 
misschien een graafwerktuig dat achtergebleven is na een 
nieuwe begraving, en de pijlpunt kan eventueel ook als pro-
jectiel in een terzijde geschoven, geheel vergaan lichaams-
deel gezeten hebben, of toevallig als nederzettingsruis in de 
grafkuil terechtgekomen zijn. Er zijn geen parallellen el-
ders die het aannemelijk maken dat pijlpunten in het SW-
grafritueel als bijgaven hebben gefungeerd.18

15.8 Een Drouwener TRB-graf?

In paragraaf 15.6 is opgemerkt dat graf 9 een uitzonderlijke 
positie inneemt. De dodenhouding en de richting van het 
gezicht wijken af van wat voor een man in het Laat-Neoli-
thicum gebruikelijk is (zie paragraaf 15.9.2). Graf 9 moet 
ouder zijn dan het oversnijdende graf 14 dat in EGK is ge-
dateerd (zie paragraaf 15.9.2). Een vrij scherpe insteek en 
een donkere, vaak gelaagde vulling is kenmerkend voor 
laatneolithische sporen op P14. Dat zou men ook bij graf-
kuil 9 verwachten, als de grafkuil en de verstoring ervan 
laatneolithisch zouden zijn. Maar de verstoring is afgeleid 
uit de verplaatsingen van skeletelementen en bleek juist niet 
uit een zichtbare kuilinsteek of een afwijkende vulling bin-
nen de grafkuil. De insteek van de grafkuil zelf was wazig 
en de vulling homogeen. Dit maakt het waarschijnlijk dat 
zowel graf 9 als de verstoring ervan niet laatneolithisch zijn 
maar aanzienlijk ouder.

In lijn met de toewijzingen van graven aan SW/Pre-Drou-
wen, op basis van een slechte conserveringstoestand, kan 
gesteld worden dat het relatief goed geconserveerde skelet 
in graf 9 jonger moet zijn dan de hierboven besproken gra-
ven. Hiervoor pleit ook de hurkhouding in plaats van een 
gestrekte begraving op de rug. Een datering in laat Pre-
Drouwen zou dan nog wel een optie zijn. Graf 1 van Urk-
E4 kan weliswaar nog terzijde geschoven worden als een te 
ambivalent voorbeeld voor een eventuele SW- of Pre-Drou-
wener hurkbegraving. Bovendien vertoont dat graf 1 geen 
linkerzijligging, zoals graf 9. De hurkbegravingen van de 
Hazendonk-3-groep (Ypenburg-Locatie 4) daarentegen, 
gelijktijdig met Pre-Drouwen, laten aan duidelijkheid niets 
te wensen over. Daaronder zijn ook hurkbegravingen op de 
linkerzijde, soms met een vergelijkbare oriëntatie (graf S2-
43). Het is dus niet ondenkbaar dat in Pre-Drouwen de do-
den al in hurkhouding begraven werden.
Bij gebrek aan overtuigende parallellen voor graf 9 binnen 
SW/Pre-Drouwener context verdient echter een latere toe-
wijzing de voorkeur.

Bakker (1992, 93-97) ging ervan uit dat gestrekte begra-
vingen, analoog aan de ontwikkelingen in de TRB-Noord-
groep, in de TRB-Westgroep tot in TRB3 gangbaar waren 
en dat pas vanaf TRB3 hurkbegravingen in zwang kwa-
men. Vanaf TRB4 moet dat zeker het geval zijn geweest. 
Dit blijkt uit de zeldzame voorbeelden van TRB-begravin-
gen waarbij de dodenhouding te bepalen viel; twee zekere 
uit Nedersaksen, en een waarschijnlijke uit het Groning-
se.19 Vanwege goede parallellen in grafkuilformaat en do-
denhouding (vooral met graf F4 uit Heek), en omdat een 
toewijzing aan de TRB-Westgroep goed verenigbaar is met 
alle overige observaties die dit graf betreffen, beschouw ik 
graf 9 als een TRB-graf. De misschien wat vergezochte 
speculatie dat TRB4-kom 68 (mogelijke grafgift a), die in 
scherven niet ver van dit doorwoelde graf gevonden is, een 
bijgave kan zijn geweest, is mede ingegeven door de ge-
noemde voorbeelden.

18  Voor twee transversale pijlpunten in graf VIII op Swifterbant-S22 
werd een interpretatie als bijgaven al van aanvang aan betwijfeld. De 
reden voor scepsis was hun suggestieve ligging, tussen spaakbeen en el-
lepijp van de rechterarm en nabij de keel, wat een gewelddadige dood 
deed vermoeden (De Roever 1976, 217, Meiklejohn & Constandse-
Westerman 1978, 58; Peeters, Hogestijn & Holleman 2004, 86). De 
pijlpunt bij het armskelet is onlangs opnieuw gedetermineerd en als 
kling ontmaskerd. Die bij de keel kon in het depot niet worden terug-
gevonden. Omdat de eerste geen pijlpunt bleek te zijn, is vermoed dat 
de tweede het dan ook wel niet zal zijn. Beide vuursteenartefacten 
worden nu als nederzettingsruis beschouwd (Devriendt 2008, 391).

19 Direct voor de ingang van hunebed G1-Noordlaren lag een ovale kuil 
van ca. 1,5 bij 1,0 m, ten minste 17 cm diep, met vage verkleuringen. 
Bakker interpreteerde deze als een lijksilhouet, en wel van een kind, 
begraven op de rechterzijde in hurkhouding. De oriëntatie was noord-
oost-zuidwest, met het hoofd in het noordoosten. “De tegenstrijdige 
waarnemingen op dieper niveau zouden eventueel kunnen wijzen op 
een tweede hurksilhouet, eveneens dat van een kind, maar dan op de 
rechterkant in de lege helft van het graf gelegd. Dit is echter zeer on-
zeker” (Bakker 1982/83, 147). Grafgiften waren er niet. Losse vond-
sten uit de kuilinhoud (opspit), waaronder enkele scherfjes uit TRB3-
4, verschaffen termini post quem voor dit waarschijnlijke graf (Bakker 
1983, 147, 174, fig. 8, 9, 14, 16a-b, 29; idem 2010, 10; Kossian 

2005, 496-497, Taf. 230).
 Het tweede, zekere voorbeeld is een vooralsnog geïsoleerd vlakgraf 

vlakbij een TRB-nederzetting nabij Geeste, Landkreis Emsland. In 
een ovale kuil van 1,90 bij 1,10 m, komvormig verdiept tot ca. 0,65 m 
diep, is het lijksilhouet opgemerkt van een op de rechterzijde in hurk-
houding begraven dode met het gezicht naar het zuiden. Het graf was 
oost-westgeoriënteerd. Bij de voeten lag een TRB4-‘Schale’ (maar 
eerder een kom gelet op de doorsnede van 19,2 cm en de hoogte van 
10,3 cm). De grafkuil bevatte de verkoolde resten van een bekisting 
van 1,1 bij ca. 0,8 m (Kaltofen 2008; Bakker 2010, 10).

 Het jongste zekere voorbeeld is vlakgraf F4 uit het vlakgrafveld van 
Heek-Averbeck, Landkreis Borken. Volgens de beschrijvingen van 
Bakker (1992, 94, fig. 32; Bakker 2010,10) en Kossian (2005, 378, 
Taf. 124, 125:7-9) ging het om een nog 0,45 m diepe, noordoost-zuid-
west gerichte kuil van 1,70 bij 1,00 m met sporen van een houten be-
kisting. De grafkuil bevatte een lijksilhouet, met het hoofd in het 
noordoosten. De dode was in hurkhouding op de linkerzijde begraven, 
vermoedelijk op een ondergrond van organisch materiaal, met de ar-
men en handen naar de knieën gericht. De bijgaven bestonden uit twee 
potten die in TRB5 (Vroeg-Havelte) gedateerd zijn, en een atypische 
vuurstenen pijlpunt of afslag. Houtskool (eik) uit de vulling van het 
graf is gedateerd op 4520 ±35 BP (GrN-9202; Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 65).
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15.9 Het laatneolithische grafveld

15.9.1 Grafveld en graftypen

Het laatneolithische grafveldje lag, voor zover bewaard ge-
bleven, binnen een klein terrein van ca. 10 bij 15 m. Dat de 
locatie dezelfde is als die van het vroegneolithische grafveld, 
komt vermoedelijk niet omdat de SW-graven ruim duizend 
jaar later nog aan het oppervlak herkenbaar waren. Dat is, 
mede gezien de oversnijdingen door laatneolithische gra-
ven, onwaarschijnlijk; men had waarschijnlijk geen weet van 
een ouder grafveld ter plaatse. Wel is het aannemelijk dat de 
keuze voor juist deze locatie werd ingegeven door de ligging 
bij de toenmalige ‘entree’ van de zandkop.
De laatneolithische graven lagen niet zeer dicht op de oos-
telijke werkputgrenzen. Daarom zijn oostelijk van het opge-
graven terrein geen graven uit deze periode meer te ver-
wachten. Het hoogste opgegraven vlak lag zeker 0,3-0,5 m 
onder het toenmalige loopvlak. Ongetwijfeld zijn hier gra-

ven verloren gegaan, zeker ook omdat in de periode waarin 
het grafveld gedateerd moet worden, graven die op of vlak 
onder het voormalige loopvlak waren aangelegd, heel ge-
bruikelijk waren. Het had maar weinig gescheeld of ook de 
graven 13 en 14 waren geheel in de moderne bouwvoor ver-
dwenen. Op laatneolithische graven die als gevolg van la-
tere erosie en moderne verploeging vernield zijn, kunnen 
enkele losse menselijke skeletelementen uit de nabijheid wij-
zen: opperarmbeen C, en misschien ook onderkaak D en 
schedelfragmenten F. Hoeveel graven verdwenen zijn en in 
hoeverre de resterende graven representatief zijn voor het 
complete grafveld, valt niet te zeggen.

Met als vermoedelijke uitzondering het graf met de kring-
greppel (graf 15), lijkt het grafveld uit vlakgraven bestaan 
te hebben. Dit is zeker het geval bij graf 12, dat oversneden 
werd door eergetouwkrassen. Uitgaande van een prehisto-
rische Akkerlaag van ca. 20 cm lag de bodem van die graf-
kuil ca. 60 cm onder het oorspronkelijke loopvlak. Een ver-
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Fig. 15.47 – De ligging van het laatneolithische grafveld. Rechtsboven: graven 13, 14 en vuurkuil α (gezien vanuit het noorden); 
rechtsonder: graven 10, 11, 15 en (nauwelijks herkenbaar) graf 2 (gezien vanuit het zuidoosten).
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gelijkbare kuildiepte zal ook graf 10 gehad hebben, wat 
eveneens voor een vlakgraf pleit. Een voormalige boven-
grondse markering is daar overigens wel te verwachten van-
wege de ligging van graf 11, dat zo precies op graf 10 aan-
sloot. De kuilbodems van graven 11, 13 en 14 bevonden zich 
ongeveer 45 cm onder het oorspronkelijke loopvlak. Dat is 
al zo ondiep dat te speculeren valt over de aanwezigheid 
van een grondafdekking boven het oorspronkelijke loop-
vlak, bijvoorbeeld in de vorm van zeer kleine, lage grafheu-
veltjes.

Binnen het grafveld lijkt sprake te zijn van een tweedeling. 
Het zuidelijke deel omvatte de min of meer zuidoost-noord-
west gerichte grafkuilen 10-12 die op een lijn liggen, vuur-
kuil β en graf 15 met de veronderstelde, bijbehorende palen 
γ-ε. In het noordelijk deel bevonden zich de oost-west ge-
oriënteerde graven 13 en 14 en vuurkuil α. Mogelijk heeft 
het verschil in oriëntatie een chronologische betekenis (zie 
hieronder).

Opvallend is de vondst van het losse menselijke scheen-
beenfragment A, weliswaar een stortvondst en daarom niet 
betrouwbaar te lokaliseren, maar wel een vondst die kan 
wijzen op een begraving ter hoogte van de werkputten van 
1989, ca. 50 m westelijk van het besproken grafveld. Omdat 
niet te verwachten is dat hier onverbrand SW-bot bewaard 
is gebleven is het, zoals eerder gesteld, waarschijnlijker dat 
het om een laatneolithisch bot gaat. Duidt deze vondst op 
een tweede grafveld uit het Laat-Neolithicum, mogelijk iets 
jonger dan het grafveld dichter bij de rivier?

15.9.2 Nadere culturele toewijzing en de gebruiks-
duur van het grafveld

Het 1d-bekertje in graf 10 dateert dit graf in de periode van 
laat EGK2 t/m EGK4. Gelet op de afwezigheid van een 
standvoet zal het om een late beker gaan. Daarmee is een 
terminus post quem voorhanden voor het oversnijdende 
graf 11. De ligging van beide graven ten opzichte van elkaar 
doet een nauwe band vermoeden (man en vrouw of moeder 
en zoon?). Dan is te denken aan een verschil in ouderdom 
van hooguit een generatie. De taxushouten knots in graf 12 
is eveneens in de EGK te plaatsen op grond van een 14C-
gedateerde parallel elders (zie paragraaf 15.9.5). Of de 
looptijd van dit type en het gebruik ervan als bijgave tot de 
EGK beperkt bleef, is overigens onbekend. Nauwelijks 
vormgegeven vuurstenen mesjes zoals uit graf 14 komen als 
grafgiften vanaf EGK tot in KB voor (Butler & Van der 
Waals 1966, fig. 4a; Lanting & Van der Waals 1976, 67; 
Drenth, Brinkkemper & Lauwerier 2008, 153). De mesjes 
uit graf 14 wijken in elk geval af van de zorgvuldig gemaakte, 

min of meer gestandaardiseerde langgerekte, enigszins ovale 
en afgeronde ‘klokbekermesjes’ uit late KB-grafinventaris-
sen (vergelijk bijvoorbeeld Butler & Van der Waals 1966, fig. 
4a, 8; Lanting 1973, 232, fig. 5-8, 11b; Lanting 2007/08, 
64).
In EGK-graven lagen mannen gewoonlijk op de rechterzij-
de met het hoofd in het westen en het gezicht naar het zui-
den. De vrouwen lagen op de linkerzijde met het hoofd in 
het oosten en het gezicht naar het zuiden. De voorkeurs-
richting is oost-west met afwijkingen tot 45 graden.20

Voor de KB-dodenhouding geldt dat al vanaf Vroeg-KB 
mannen op de linkerzijde begraven werden, met naar links 
opgetrokken knieën en met het hoofd in het oosten. KB-
vrouwen lagen op de rechterzijde met het hoofd in het wes-
ten. Alleen als sprake is van nabijzettingen in grafheuvels, 
is de oriëntatie bijzaak. Dit geldt in elk geval voor de Mid-
den-Nederlandse klokbekergroep. Bij de Noordoost-Neder-
landse klokbekergroep komen regelmatig noord-zuid ge-
richte graven voor, maar waarschijnlijk werden hier de 
mannen eveneens op de linkerzijde begraven (Lanting & 
Van der Plicht 1999/2000, 41-42; Lanting 2007/08, 59-
61). Volgens Beuker & Drenth (2005; zie ook Drenth & 
Hogestijn z.j., 106) valt een geslachtsgebonden dodenhou-
ding in KB statistisch niet te bewijzen. Dit neemt niet weg 
dat, voor zover de dodenhouding leesbaar was en het ge-
slacht betrouwbaar fysisch-antropologisch bepaald kon 
worden, het steeds mannen waren die op de linkerzijde wa-
ren begraven. Zekere voorbeelden van KB-mannen op de 
rechterzijde zijn niet bekend, eenduidige skeletten van KB-
vrouwen evenmin.21

De mannengraven 11 t/m 14, met opgetrokken knieën naar 
rechts en het hoofd in min of meer westelijke richting met 
het gezicht naar het zuiden, moeten dus op grond van hun 
dodenhouding tot de EGK behoren. Een toewijzing aan 
KB zou niet geloofwaardig zijn, omdat het dan steeds uit-
zonderingen zou betreffen. Dat er voor de knots uit graf 12 
geen bekende KB-parallellen zijn, en dat de ligging van 
graf 11 ten opzichte van graf 10 dan aan betekenis zou ver-
liezen, zijn bijkomende, maar geen doorslaggevende argu-
menten.
De begraving in graf 10 wijkt af van de voor EGK-vrouwen 
gangbare dodenhouding. De vrouw lag weliswaar met het 
hoofd in het oosten, maar op de rechterzijde en met het ge-
zicht naar het noorden in plaats van op de linkerzijde met 
de blik naar het zuiden. A.E. Lanting zag juist voor Laat-
EGK afwijkingen van de norm (zie Lanting & Van der 
Waals 1976, 44). De dodenhouding in graf 10 kan dan, net 
zoals de bijgave al deed, op een late datering in EGK wij-
zen. Voor een relatief late datering van de zuidelijke graven 
10, 11 (dat graf 10 licht oversneed) en 12, pleit voorts de 
oriëntatie van de grafkuilen, die afwijkt van de strikte oost-
west richting van graven 13 en 14 in het noordelijke deel. 

20 A.E. Lanting 1969, 167-171; zie ook Louwe Kooijmans 1974, 312-
320; Lanting & Van der Waals 1976, 44; Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 36; Drenth 2005, 357.

21 In de argumentatie van Beuker & Drenth (2005) speelde het veron-
derstelde vrouwenskelet van Eext-Ketenberg, gelegen op de linkerzijde, 

een belangrijke rol. Lanting (2007/08, 60, 140) trok de fysisch-an-
tropologische geslachtsbepaling in twijfel, ook omdat het skelet ver-
brand was en slechts ten dele was uitgeprepareerd. Op grond van do-
denhouding en oriëntatie (hoofd naar het oosten) dacht hij aan een 
mannengraf.
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De noordwest-zuidoost richting zoals bij de graven 10-12 
lijkt elders juist eveneens de voorkeursrichting te zijn in 
graven met AOO-bekers (EGK4).22

Kringgreppels zoals rond graf 15, met een dichtgestelde 
palenkrans op korte afstand van het centrale graf, komen 
vanaf EGK tot in KB voor, maar zijn in KB-context (in as-
sociatie met post-maritieme bekertypen) zeldzamer dan 
daarvoor (Lanting & Van der Waals 1976, 43-46). Graven 
op of vlak onder het loopvlak, zoals verondersteld is in het 
geval van graf 15, zijn in KB eveneens veel minder gebrui-
kelijk geweest (ibidem, 46). Op landschappelijke gronden is 
het bovendien zeer onwaarschijnlijk dat op P14 na ca. 3750 
BP (ca. 2200 cal BC) nog graven zouden zijn aangelegd (zie 
paragrafen 22.2 en 22.6). De geassocieerde scherf (klokbe-
ker 14) is waarschijnlijk afkomstig van 2Ia-beker of een 
daarmee gelijktijdige Schnurzonenbecher. Tegenwoordig 
wordt aangenomen dat maritieme klokbekers en AOO-be-
kers tot het late EGK-servies hebben behoord, al komen 
maritieme klokbekers ook nog in Vroeg-KB voor (Lanting 
& Van der Plicht 1999/2000, 35; Drenth & Hogestijn z.j., 
68-77). Uit het bovenstaande volgt dat graf 15 in het tijds-
traject tussen laat EGK4 en gevorderde KB gedateerd kan 
worden, en binnen dit traject eerder in het oudste deel thuis 
zal horen. Als echter wordt aangenomen dat de scherf niet 
in de kringgreppel terecht gekomen is bij de aanleg ervan, 
maar door bioturbatie in de kringgreppel is geraakt, heeft 
deze vondst geen daterende waarde voor de kringgreppel. 
In dat geval kan graf 15 ook vroeger in EGK gedateerd 
worden. Dit is eveneens mogelijk als de bovengenoemde 
scherf afkomstig zou zijn van SVB-type 1a dat een looptijd 
heeft van EGK1 tot in EGK4.
In paragraaf 15.4 is gesuggereerd dat een vuurstenen kling, 
een pseudo-Grand-Pressigny-dolk (mogelijke grafgift b) 
afkomstig zou kunnen zijn uit graf 15. Een datering in 
Laat-EGK of iets jonger, de meest aannemelijke datering 
voor graf 15, komt overeen met de datering van dit artefact-
type.

De maximale gebruiksduur van het grafveld is dus vanaf 
EGK1 (vanwege graven 12-15, waarvoor een datering in 
EGK1 niet uit te sluiten is) tot in de gevorderde KB (op-
nieuw vanwege graf 15). De minimale optie behelst begra-
vingen in EGK4 en eventueel nog in Vroeg-KB.
Het ogenschijnlijk geringe aantal begravingen pleit eerder 
voor een tijdspanne van ca. 150 jaar, de tweede optie, dan 
voor een duur van meer dan een half millennium, wat de 
eerste optie impliceert.23 Ook andere argumenten maken 
de tweede optie aannemelijk. Op grond van het nederzet-

tingsaardewerk ligt langdurig gebruik van het grafveld in 
EGK niet voor de hand. Al het aangetroffen EGK-aarde-
werk van P14 zou in EGK4 vervaardigd kunnen zijn, terwijl 
slechts een zeer kleine minderheid op typologische gronden 
ouder kan zijn dan EGK3. Vanwege de afname van het be-
schikbare terrein in de loop van KB als gevolg van het stij-
gen van de gemiddelde waterstand is het bovendien niet erg 
aannemelijk dat in de gevorderde KB nog op P14 begraven 
zou zijn.

15.9.3 Grafveldpopulatie

Zoals al dikwijls in de literatuur is opgemerkt, is maar een 
klein aantal doden uit het Laat-Neolithicum in het archeo-
logisch herkenbare grafritueel vertegenwoordigd. Dit lijkt 
ook voor P14 te gelden. Het laatneolithische grafveldje her-
bergde slechts vier mannen en een vrouw. De matige con-
servering liet over het algemeen geen onderzoek naar pa-
thologieën toe. Bij drie skeletten zijn gebreken aan het gebit 
geconstateerd: gaatjes, tandwortelontstekingen, tanduitval 
en/of incidenteel hypoplasieën die wijzen op voedseldefi-
ciëntie in de jeugd. De gegevens zijn te beperkt om uitspra-
ken te doen over de algemene gezondheidstoestand. Deze 
lijkt echter gelet op de leeftijd bij overlijden (25-45 jaar) en 
de lichaamslengte (160-175 cm) niet af te wijken van wat 
elders in het Laat-Neolithicum gebruikelijk was.

15.9.4 Tot het grafveld gerekende sporen

Over de laatneolithische datering van deze sporen, drie pa-
len en twee vuurkuilen, hoeft geen enkele twijfel te bestaan 
(zie paragrafen 15.5-6). De vermeende associatie van de 
palen δ-ε met graf 15, verschaft, indien de associatie te-
recht is, eveneens een daterende aanwijzing. Op grond van 
hun 14C-dateringen, met een accent op Vroeg-KB, lijken de 
sporen echter aan de jonge kant te zijn voor, of jonger te zijn 
dan, de hierboven besproken graven (met mogelijke uitzon-
dering van graf 15). Voor deze schijnbare discrepantie tus-
sen graven en tot het grafveld gerekende sporen zijn de vol-
gende verklaringen mogelijk:
– de 14C-dateringen van paal γ en de vuurkuilen zijn te 

jong. Hun werkelijke dateringen liggen rond 2400 cal 
BC. Deze sporen waren wel degelijk contemporain met 
de (jongere) graven en hebben een functie gehad die sa-
menhangt met het dodenbestel of met de voorouderver-
ering. De uitlijning over graf 15 en het oost-west accent 

22 De relatief slechte conserveringstoestand van graf 12 en de overdek-
king van het skelet met ijzerconcreties is opmerkelijk vergeleken met de 
beter geconserveerde skeletten 9-11, 13 en 14 waar geen ijzerkorst op 
zat. Een chronologische verklaring ligt niet voor de hand, tenzij de 
toewijzing van graf 9 aan TRB niet terecht is en graf 12 toch het oud-
ste graf in de laatneolithische reeks zou zijn. De diepteligging levert 
evenmin een afdoende verklaring want graven 9 en 10 lagen op een 
vergelijkbare diepte. Mogelijk sloot de bodemplaat onder graf 12 beter 
af dan die onder de andere begravingen, waardoor het verticale water-
transport vaker stagneerde. Dit kan zo’n geval zijn van sterk uiteenlo-

pende intrinsieke en extrinsieke variabelen op microniveau (zie noot 
10), waardoor de conserveringstoestand van min of meer gelijktijdige 
skeletten toch aanzienlijk verschillen kan.

23 Als graf 9 (met vage insteek en zonder gelaagdheid in de vulling) in-
derdaad uit TRB4 stamt, zoals in paragraaf 15.8 geopperd is, dan 
zou een datering van de laatneolithische graven (die zich wel duidelijk 
aftekenden en wel gelaagde vullingen bezaten) in Vroeg-EGK sowieso 
minder waarschijnlijk zijn. Om het verschil in verschijningsvorm te 
verklaren, is immers een groter tijdsverschil aannemelijker.
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van de palen δ-ε, gelijk aan de algemene voorkeursrich-
ting voor graven, heeft een rituele betekenis;

– het gebruik van het grafveld als begraafplaats ging iets 
langer door dan de nog bewaard gebleven graven doen 
vermoeden; jongere graven (uit Vroeg-KB) kunnen ge-
erodeerd zijn. De genoemde sporen hebben rituele bete-
kenis;

– na EGK4 of na Vroeg-KB wordt in het grafveld welis-
waar niet meer begraven, maar er vinden wel rituelen 
plaats die de nabijheid tot graven (voorouders) vereisen;

– de ruimtelijke relatie van de sporen met het grafveld 
heeft geen betekenis gehad, maar berust op toeval.

De laatstgenoemde verklaring is niet waarschijnlijk voor de 
vuurkuilen (zie hieronder) en kan alleen mogelijk gelden 
voor de palen γ-ε. Die zouden later (of eerder?) geplaatst 
kunnen zijn, en niet vanwege de aanwezigheid van het graf-
veld maar slechts vanwege de prominente locatie. Zij kun-
nen dan een functie als baken en meteen ook als ‘territorial 
marker’ hebben gehad. De ruimtelijke relatie met graf 15 
(dat, indien afgedekt met een grafheuvel, zichtbaar zal zijn 
geweest) en het oost-west accent dat de palen δ-ε suggere-
ren, zou volgens deze lezing dus toeval zijn. Bovendien hoe-
ven de palen daar niet tegelijkertijd gestaan te hebben. Tot 
slot is nog aan te voeren dat directe parallellen voor de pa-
len δ-ε elders in contemporaine grafcontext niet bekend 
zijn.
Zoals gezegd is deze toevalsoptie voor de vuurkuilen niet te 
overwegen. Zekere vuurkuilen elders blijken ruimtelijk ge-
associeerd te zijn met graven. Op deze bijzondere kuilcate-
gorie, waarvoor een rituele duiding dus juist wel voor de 
hand ligt, ga ik in paragraaf 15.10 nader in.

15.9.5 Slotbeschouwingen

Dit is niet de plaats om uitgebreid in te gaan op het grafri-
tueel in het Laat-Neolithicum, waarover in verschillende 
overzichten al uitgebreid gepubliceerd is.24 Ik beperk mij 
tot enkele observaties.

Het kleine grafveld van P14 past goed in het algemene 
EGK-beeld voor onze streken, waarin een grafveldje als bij-
voorbeeld dat van Sleen met acht vlakgraven al uitzonder-
lijk lijkt te zijn (zie Van Giffen 1937a, 74; Waterbolk 1958, 
12-13). Het grafveldje van P14 is wat bijgaven betreft nog 
bescheidener dan dat van Sleen. Opvallend rijke mannen- 
of vrouwengraven ontbreken er en de grafgiften wijzen niet 
op uitgebreide uitwisselingsnetwerken. Het gaat om een-
voudige objecten uit lokale grondstoffen. Het grafveldje 
doet geen grote statusverschillen binnen de lokale gemeen-
schap vermoeden. Waterbolk (1958, 14) suggereerde dat de 
relatief arme vlakgraven representatiever zijn voor de EGK-

gemeenschappen dan de grafheuvels die voor een elite be-
stemd waren. Elite moet overigens tussen aanhalingstekens 
worden gelezen: van een afzonderlijke groep met overge-
erfde sociale topposities (‘ascribed status’) is in Noordoost-
Nederland tot ver in de Bronstijd geen sprake (Lohof 1991, 
269, 277; 1994, 112-117; Drenth 1992; Drenth & Lohof 
2005, 449) terwijl de aanwijzingen daarvoor in zuidelijk 
Nederland op zijn best ambivalent zijn. Daar werd in de 
Midden-Bronstijd vooral het lidmaatschap van een ver-
wantschapsgroep in het grafritueel benadrukt (Theunissen 
1999, 106, 213). De statusverschillen die uit het laatneoli-
thische grafritueel naar voren komen, zijn dan ook terug te 
voeren op persoonlijke verworvenheden (‘achieved sta-
tus’).25

Te verwachten is dat vlakgraven in het Laat-Neolithicum 
de norm waren en grafheuvels de uitzondering. Overigens 
kan zelfs een vondstenloos vlakgraf nog steeds op een wat 
hogere maatschappelijke status wijzen, omdat het ernaar 
uitziet dat de overgrote meerderheid van de populatie 
(waaronder bijna alle kinderen en de meeste vrouwen) niet 
in een graf terecht kwam, maar een alternatieve, archeolo-
gisch onzichtbare, dodenbehandeling onderging  (Drenth 
1992, 212). Dat neemt niet weg dat in de meeste EGK-ge-
meenschappen de statusverschillen minder uitgesproken 
kunnen zijn geweest dan de grafheuvels en hun inventaris-
sen doen vermoeden. Voor P14 lijkt dit eveneens te gelden. 
Graf 15 is het grafmonument waar relatief nog de meeste 
energie in gestoken is, wat betekenen kan dat dit een graf 
was van een individu met een hogere status binnen de lo-
kale gemeenschap.
De afwezigheid van crematies en kindergraven op P14 
wekt, ook gelet op het kleine aantal graven, geen verbazing. 
Kindergraven en crematies (brandskeletgraven) vormden 
in de EGK maar een zeer kleine minderheid binnen de be-
kende begravingen (Drenth 1992, 208-209).
De oververtegenwoordiging van mannen, zoals op P14, is 
kenmerkend voor de EGK (en ook voor KB). Mannen had-
den in die periode over het algemeen een hogere sociale 
status dan vrouwen, wat afgeleid wordt uit een groter aan-
deel van mannen in het archeologisch herkenbare grafritu-
eel, grotere grafheuvels en meer en gevarieerdere bijgaven 
(Drenth 1992, 208-209, 211). Er waren blijkbaar aanzien-
lijk meer grafgiftcategorieën gereserveerd voor mannen dan 
voor vrouwen. Daar kan de knots dankzij P14 aan toege-
voegd worden.
Deze knots, het enige bekende voorbeeld uit grafcontext, 
kent twee goede parallellen die bij Nieuw-Dordrecht en in 
Landkreis Aurich in het veen gevonden zijn (Van der San-
den & Terschegget, in voorb.). Die laatste is ook van het 
veerkrachtige taxushout gemaakt en bezit een 14C-datering 
die hem in de EGK plaatst. Het Drentse exemplaar is van 
elzenhout en niet gedateerd. Beide zijn waarschijnlijk ritu-
ele deposities. Overigens is niet te verwachten dat aan een 

24 Zie o.a. Van Giffen 1930; A.E. Lanting 1969; Louwe Kooijmans 
1974, 305-325; Lanting & Van der Waals 1976; Drenth 1992; 2005; 
Drenth & Hogestijn 1999; Lanting & Van der Plicht 1999/2000; 
Drenth & Lohof 2005; Lanting 2007/08.

25 Zie voor sociale positie en statusverschillen en hoe deze in graven tot 
uitdrukking kunnen komen bijvoorbeeld Chapman & Randsborg 
1981; O’Shea 1981; idem 1984.
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knots een hoge status verbonden was. Zo’n slagwapen zal 
niet lastiger te vervaardigen of te verkrijgen zijn geweest 
dan een boog, waarvoor eveneens het inheemse taxushout 
werd gebruikt.26 Taxus is bovendien op P14 aangetoond in 
het houtskool en zal dus wel onderdeel uitgemaakt hebben 
van het contemporaine, lokale bomenbestand (Gehasse 
1995, 101). Dat dit houten voorwerp in een graf bewaard is 
gebleven, is te danken aan de conserveringsomstandighe-
den op P14. Dankzij de vrij snelle afdekking onder het 
grondwaterniveau waren die veel beter dan op de droge 
pleistocene zandgronden, waar de meeste bekende EGK-
graven gevonden zijn. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat 
een knots in de EGK een opmerkelijke of zeldzame grafgift 
is geweest. Het uitgangsmateriaal was immers gemakkelijk 
te vinden.

De relatief goede conservering van de graven van P14 laat 
gedetailleerde observaties aangaande de dodenhouding 
toe. Deze sluiten aan bij wat al (globaal) bekend is. Verge-
lijkbaar goed geconserveerde EGK-graven zijn in onze stre-
ken alleen in Sijbekarspel-De Veken en Hoogwoud-Mien-
akker gevonden. Beide zijn in EGK4 te dateren.27 In het 
eerste geval betrof het een vrouw, begraven conform de 
EGK-standaard. Mogelijk maakte dit graf deel uit van een 
verder niet opgegraven vlakgrafveldje. Het tweede voor-
beeld is een geïsoleerd, volslagen atypisch mannengraf dat 
niet als een normale begraving wordt beschouwd.

Te Sijbekarspel en in graven 11, 13 en 14 van P14 waren de 
doden begraven met sterk opgetrokken knieën en met de 
onderbenen parallel aan elkaar. De handen bevonden zich 
op borsthoogte of bij het gezicht. Dit is ook geconstateerd 
bij een van de weinige lijksilhouetten waarvan de armhou-
ding te bepalen viel: dat uit het centrale graf van grafheuvel 
38 te Zeijen-Noordse Veld, dat als een EGK-vrouwengraf is 
opgevat (A.E. Lanting 1969, 167). Het is echter ook als een 
KB-graf geïnterpreteerd (Lanting 2007/08, 213). Bij de do-
den in graven 10 en 12 waren de benen minder sterk opge-
trokken en kruisten de onderbenen elkaar. Hier waren de 
armen naar beneden gericht met de handen op bekkenhoog-
te. In EGK-groepen buiten onze streken wordt aan de arm-
houding een (chronologische?) betekenis toegekend (A.E. 
Lanting 1969, 167). Omdat alle voorbeelden (met voorbe-
houd voor Zeijen-Noordse Veld) in EGK4 thuishoren, en 
het om een zeer klein aantal gaat, is het niet te bepalen of de 
geconstateerde verschillen de normale variatie weerspiege-
len of chronologisch betekenisvolle overgangen van de ene 
arm- en beenhouding naar de andere inhouden.

Uitzonderlijk aan het laatneolithische grafveld van P14 was 
verder de aanwezigheid van onverkoold hout en de grote 
variatie in grafkamerconstructies binnen een grafveldje 
met vermoedelijk slechts een korte gebruiksduur:
– graf 10 had als bodembekleding schors of hout op stok-

ken, en zeer waarschijnlijk een afdekking van hout of 
schors en een wandversteviging van vlechtwerk;

– graf 11 was voorzien van zowel een bodem als een afdek-
king van schorsplaten. Onder de bodemplaat lagen res-
ten van een verder onduidelijke houtconstructie;

– graf 12 had een afdekking van schors of hout en een ver-
gelijkbare bodembedekking, mogelijk op dwarslatten, en 
vlechtwerk langs de wanden;

– graf 13 had schors of hout op de bodem. Vermoedelijk 
was de kuil van eenzelfde afdekking voorzien;

– in graf 14 werd eenzelfde bodembedekking als in graf 13 
aangetroffen. Het graf zal tevens een afdekplaat bezeten 
hebben. Verder waren hier aanwijzingen voor een wand-
versteviging van vermoedelijk vlechtwerk aanwezig.

Blijkbaar was bepalend dat er een verstevigde holle ruimte 
ontstond, en bestond er enige vrijheid om het grafkamertje 
gestalte te geven.

De fraaiste tegenhanger voor de graven van P14 is het veel 
jongere, bijgavenloze primaire graf onder een grafheuvel te 
Velserbroek-Westlaan, dat uit Laat-KB stamt (Therkorn & 
Van Londen 1990, 304, fig. 9; Drenth & Hogestijn 1999, 
119-120; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 85-86). Het 
goed geconserveerde skelet lag op een plaggenvloertje. De 
wanden van de grafkuil waren aan drie zijden (niet bij het 
hoofdeinde) met planken verstevigd en aan de binnenzijde 
vervolgens bekleed met schors dat met klei besmeerd was. 
Opmerkelijk was dat de binnenruimte vervolgens, anders 
dan gebruikelijk geweest lijkt te zijn, niet hol gelaten was, 
maar met schoon zand was opgevuld. Het geheel was met 
een deksel van schors afgedekt.

Het concept van een grafkamertje zal wel terug te voeren 
zijn op de hunebedden en steenkisten van de TRB. Het 
concept is tot ver in de prehistorie te vervolgen.28 Grafka-
mertjes moeten in EGK- en KB-context heel gebruikelijk 
geweest zijn, want er zijn vrij veel (indirecte) aanwijzingen 
voor houtconstructies in laatneolithische graven buiten P14 
en Velserboek-Westlaan, zowel in vlakgraven als in graven 
onder grafheuvels.29

Voor een grafkamer is minimaal een afdekking van hout, 
schors of vlechtwerk vereist. De simpelste grafkamercon-

26 Een fraai voorbeeld van een taxushouten boog, 14C-gedateerd op 4110 
±45 BP (GrA-17892), in Laat-Havelter TRB of in EGK, is in het 
veen bij Zwartemeer gevonden (Beuker 2002).

27 Zie Hogestijn & Woltering 1990, 161-163; Pasveer & Uytterschaut 
1992; zie ook Lauwerier 2001, 210-212; Lanting & Van der Plicht 
1999/2001, 76-77.

28 Zie bijvoorbeeld de ‘dodenhuisjes’ uit de Midden-Bronstijd (bijvoor-
beeld Drenth & Lohof 2005, 439, fig. 19.12).

29 In de literatuur (bijvoorbeeld Lanting & Van der Plicht 1999/2000) 
is vaak sprake van ‘bekisting’. Regelmatig valt in laatneolithische 

context ook de term ‘kist’ (bijvoorbeeld Drenth & Hogestijn 1999, 
121). Daarmee wordt het beeld opgeroepen van een vaste, starre ver-
binding tussen de planken onderling en een in principe verplaatsbare 
constructie. Daarvoor ontbreken echter voor deze periode de bewijzen. 
Vaak worden ‘bekisting’ en ‘kist’ als synoniemen gebruikt en betreft 
het toch eerder met hout beklede, rechthoekige grafkamertjes dan kisten 
in de beperkte betekenis van het woord (zie bijvoorbeeld Lanting 1973, 
270; idem 2007/08, 61). Ik geef de voorkeur aan de term ‘wandver-
steviging’.
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structie bestond uit niet meer dan een plaat die door de 
kleinere kuilafmetingen daaronder niet verder naar bene-
den kon zakken en zo een plafond boven de dode vormde.30 
Maar aanwijzingen voor afdekkingen zijn schaars. Vaak is 
er alleen sprake van een plaatselijke donkerder verkleuring 
in de grafkuil boven de dode, waaruit een afdekking kan 
worden afgeleid. Bij de zeldzame voorbeelden van redelijk 
geconserveerde skeletten zouden verstoringen van het ana-
tomisch verband kunnen wijzen op de aanwezigheid van 
een holle ruimte, en dus ook op een afdekking. Ook kapot-
gedrukt aardewerk is wel opgevat als een indirecte aanwij-
zing hiervoor.31

Wanneer sprake is van houtconstructies in graven, betreft 
het meestal aanwijzingen voor de een of andere wandcon-
structie of wandversteviging. Een planken wandbekleding, 
eventueel versterkt met hoekpalen, is regelmatig herkend 
door de aanwezigheid van langwerpige verkoolde of aange-
koolde houtresten. Soms is ook sprake van een kuilverstevi-
ging van keien, incidenteel met sporen van een houten 
wandbekleding. Dikwijls is een planken wandbekleding ver-
ondersteld op grond van een wat donkerder, rechthoekige 
contour. Deze contrasteerde dan met zowel de grond bin-
nen als buiten de grafkuil. De mogelijkheid van schors-
constructies lijkt in de literatuur onderschat te zijn vanwege 
de schaarste aan goede voorbeelden. In geheel vergane 
staat zijn planken en schors niet of nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. Misschien wijzen dunne contouren langs 
grafkuilen eerder op schorsplaten en dikke eerder op plan-
ken.

Een donkere band langs een afgerond-rechthoekige kuilin-
steek is wel eens geïnterpreteerd als het restant van “een 
soort plaggenhuisje”.32 Donkere vullingen langs gebogen 
kuilwanden zijn soms beschouwd als aanwijzingen voor een 
wandversteviging van vlechtwerk.33 Zekere voorbeelden 
van vlechtwerk zijn zeer zeldzaam.34 Veel aandacht in de 
literatuur hebben de ‘bijenkorfgraven’ gekregen, waarbij de 
grafkuilen omgeven zijn door een dieper greppeltje waarin 
de gevlochten wandversteviging geplaatst was.35 Het grep-
peltje (en dus de grafkamer) kan rond of ovaal, maar ook 
afgerond-rechthoekig zijn.36 ‘Bijenkorfgraf’ is een ongeluk-
kige term omdat deze suggereert dat wand en afdekking 
een onlosmakelijk gevlochten geheel vormden, dat als het 

ware (van buitenaf) als een stolp over de dode gezet werd. 
De term geeft weliswaar precies aan wat Van Giffen zich 
erbij voorstelde (zie Van Giffen 1930, Abb. 80), maar an-
ders dan hij voor het duidelijkste geval (Onnen) beschreef 
(ibidem, 125-126) is de bijenkorfvorm niet bewezen (zie 
ibidem, Abb. 85a, b, I-VIII, 86a, b). Vermoedelijk ging het 
om een min of meer verticale wandversteviging van vlecht-
werk die vanuit de grafkuil geconstrueerd was, met een 
(vlakke) losse afdekking erop, die nagezakt was. Het enige 
verschil met bijvoorbeeld de constructie in graf 12 van P14 
is dat in graf 12 de vlechtwand in de grond lijkt te zijn ge-
prikt in plaats van vastgezet in een funderingssleufje. Met 
de aanduiding ‘bijenkorfgraf’ wordt sinds Lanting & Van 
der Waals (1971, noot 7; zie ook Hulst, Lanting & Van der 
Waals 1973, 96-97; Lanting & Van der Waals 1976, 43) 
weliswaar alleen gedoeld op de aanwezigheid van een grep-
peltje als begrenzing van de grafkuil, ongeacht de driedi-
mensionale vorm van de grafstructuur, maar deze uitge-
klede lading dekt niet meer het beeld dat de term oproept. 
De term kan maar beter afgeschaft worden. Ondanks de 
speciale aandacht in de literatuur is het ‘bijenkorfgraf’ he-
lemaal niet zo’n bijzondere grafvorm. Het betreft slechts 
een ondergeschikt constructiedetail waarvoor een neutra-
lere aanduiding als ‘grafkamergreppeltje’ of ‘funderings-
sleufje voor de wandversteviging’ te prefereren is.
Een vloerafdekking was voor een grafkamertje geen nood-
zaak, maar lijkt gezien de voorbeelden van P14 wel vaak een 
vast element te zijn geweest. De vermeldingen van verkleu-
ringen die wijzen op een houten vloertje zijn elders evenwel 
vrij zeldzaam.37 Soms zijn enkele (verkoolde) dwarsbalkjes 
geconstateerd, wat doet denken aan de stokken in P14’s graf 
10.38 Ook dwars geplaatste rijtjes stenen op de kuilbodem 
zijn als structuur goed te vergelijken met zulke dwarsbalk-
constructies.39

Ik sluit af met een observatie van een heel andere orde, die 
aanleiding geeft tot grote bezorgdheid. In P14’s graf 13 was 
het beenskelet goed bewaard gebleven dankzij de toevallige 
verplaatsing tegen de wand van een drainagesleuf, enkele 
decimeters dieper. De kwaliteit van het bot was veel beter 
dan die van de niet-verplaatste skeletdelen. Dit graf bewijst 
daarmee de sterke achteruitgang van prehistorische begra-
vingen sinds het droogvallen van de Noordoostpolder. Van 
de meeste skeletten in de Provincie Flevoland die direct na 

30 Een voorbeeld hiervan is een vrij vroeg KB-graf in Nijmegen-Romeinse 
castra, grafheuvel V (Louwe Kooijmans 1973, 97-98, fig. 9).

31 Een voorbeeld levert een KB-grafheuvel uit Emst-Hanendorp. Hierin 
bevond zich een “groote klokurn […] die echter omgevallen en geheel 
platgedrukt was. Dit laatste levert ons weer een bewijs, dat de plaats 
waar ze stond, eenmaal een open ruimte, een grafbouw moet zijn ge-
weest” (Holwerda & Evelein 1911, 22).

32 Bijvoorbeeld in Ermelo, grafheuvel III (Modderman 1954, 24).
33 Bijvoorbeeld in het geval van graf II van Molenaarsgraaf (Louwe 

Kooijmans 1974, 250).
34 Een voorbeeld is het laatneolithische graf 8 bij Hilversum (Bursch 

1935, 58, fig. 34).
35 Bijvoorbeeld in grafheuvels te Onnen (Van Giffen 1930, 124-128, 

Abb. 85-86a) en Putten (Van Giffen, Addink-Samplonius & Glas-
bergen 1971, 108-109, fig. 2-6 (overigens volgens de auteurs eerder 

een ‘hutgraf’ dan een bijenkorfgraf)).
36 Lanting & Van der Waals (1976, 42-43) rekenden het afgerond-

rechthoekige, centrale EGK-graf uit Tumulus I te Ede, ten noorden van 
Hotel Bosbeek, ook tot de bijenkorfgraven vanwege, in Moddermans 
(1954, 43) woorden: “een soort funderingssleufje van een hutje in de 
grafkuil” – hij had de associatie met een bijenkorfgraf niet gelegd.

37 Een voorbeeld voor een verkoolde bodem leverde het KB-graf van pe-
riode 2 van Eext-Ketenberg (Lanting 2007/08, 141).

38 Zie bijvoorbeeld een graf uit EGK3-4 in heuvel VIII te Emmen-An-
gelslo (Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 76), een KB-graf uit 
Epe-Klokbekerweg (Modderman & Montforts 1991, 145, fig. 3) en 
een Laat-KB-graf in Beilen-Laaghalerveld, tumulus II (Lanting 
1973, 268-269, fig. 25; zie ook Lanting 2007/08, 61, 165, fig. 45).

39 Bijvoorbeeld het Laat-KB-graf in Tumulus Kerkweg 3 te Eext (Lan-
ting 1973, 271, fig. 35).
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de inpoldering nog gaaf waren, en nu boven het laagste ge-
middelde grondwaterniveau liggen, zal over niet al te lange 
tijd zo goed als niets meer over zijn als gevolg van de bloot-
stelling aan lucht, en vanwege mestinjecties en ploegen.40 
Hetzelfde geldt overigens ook voor het nog aanwezige on-
verbrande dierlijke botmateriaal met een vergelijkbaar kwets-
bare ligging.

15.10 Vuurkuilen en rituele kuilen

Sinds Glasbergen (1954b, 150-151) worden kuilen die op-
vallend vondstenarm zijn, geen of nauwelijks houtskool be-
vatten, en bij graven zijn aangetroffen, dikwijls aangeduid 
als ‘rituele’ kuilen.41 Glasbergen dacht aan ‘plengoffer-kui-
len’. Met ‘rituele kuilen’ doel ik verder specifiek op de kui-
len met weinig of geen houtskool. Op hun functie en inter-
pretatie ga ik bij gebrek aan nieuwe inzichten niet in. Ik 
geef wel enkele voorbeelden hiervan, en ik maak enkele op-
merkingen over hun datering (15.10.3).

Vuurkuilen zijn eveneens te beschouwen als rituele kuilen, 
zij het van een andere aard dan die rituele kuilen van Glas-
bergen. Vuurkuilen bezitten namelijk per definitie juist wel 
veel houtskool.42 Hoewel (mogelijke) vuurkuilen wel vrij 
vaak zijn gedocumenteerd, zijn zij dikwijls niet, of hooguit 
binnen de eigen opgravingscontext besproken. Dit is de re-
den deze wat verwaarloosde categorie hier voor het voet-
licht te brengen. Ik heb vooral in de Nederlandse literatuur 
naar parallellen voor de vuurkuilen van P14 gezocht, maar 
niet gestreefd naar een complete inventarisatie. Voor de 
voorbeelden in tabellen 15.3-5 haal ik in bijlage J de be-
langrijkste passages uit de literatuur aan.

15.10.1 Zekere vuurkuilen

In geval van zekere vuurkuilen geven de betreffende au-
teurs expliciet of impliciet aanwijzingen voor een vuur in de 
kuil. Zekere vuurkuilen zijn te herkennen aan het vele 
houtskool op de bodem en langs de wand (op het hoogste 

Eext-Galgwandenveen
Anlo-Evertsbos Veekraal
Putten
Nierssen-Het Enkhout
Werl (2x)
Eext-Schaapsdijkweg
Schokland-P14 (2x)

Garderen-Meervelderweg
Epe-Klokbekerweg
Hunneschans (3x)
Bennekom-Oostereng
Molenaarsgraaf
Oostwoud-De Tuithoorn
Z. van Hunneschans (8x)

Eigenblok-Site 5

locatie

grafheuvel I; EGK3-4; GrN-8254: 3930±45 BP
vlakgraf B; EGK4
grafheuvel 6; EGK4
grafheuvel h; EGK of KB
grafheuvel 2; EGK, KB of WKD
grafheuvel B; EGK4; GrN-939: 3885±65 BP; GrN-946: 3880±50 BP
vlakgraven 13 en 14; EGK; UtC-1957: 3790±50 BP
vlakgraven 10 en 12; EGK; UtC-1958: 3850±60 BP
grafheuvel 6; EGK, KB of WKD
grafheuvel; KB; GrN-13714: 3865±30 BP
grafheuvel; KB
grafheuvel 12; Laat-KB
vlakgraf II; Vroeg-WKD; GrN-5705: 3635±60 BP
vlakgraf of tumulus II; KB; GrN-25316: 3805±30 BP
grafheuvel B; KB, WKD of jonger

kringgreppel; KB of WKD; GrN-24100: 3600±120 BP; GrN-24324: 3660±80 BP

(mogelijke) associatie; dateringdiameter

130 cm
90 cm
100 cm
95 cm

100-150 cm
130 cm

130 cm (kuil α)
140 cm (kuil β)

80 cm
?

100 cm
120 cm
140 cm
100 cm

90 cm (kuil 1)
150 cm (kuil 3)
110 cm (kuil 4)
150 cm (kuil 8)
110 cm (kuil 10)
100 cm (kuil 12)
120 cm (kuil 17)
125 cm (kuil 18)

130 cm

Tabel 15.3 – Overzicht van zekere vuurkuilen (zie bijlage J).

40 Zo kreeg P14 een nieuwe pachter die in 1989 en 1990 meteen de hele 
zandkop 40 cm diep ploegde, zoals hij ook gewend was op zijn andere 
kavels, maar ca. 15 cm dieper dan tot dan toe op P14 was gedaan zo-
dat de zandkop opnieuw ploegschade opliep. De in 1989 en 1990 op-
gegraven Akkerlaag was dan ook minder dik dan voorheen en regel-
matig zelfs al geheel opgenomen in de moderne bouwvoor. Enkele on-
diepe graven op P14 hadden door dit recente diepere ploegen zwaar ge-
leden en mogelijk zijn enkele hierdoor verdwenen. Een dergelijke 
gebeurtenis, die niet op kwade wil terug te voeren is, toont aan hoe 
kwetsbaar een archeologische locatie is. Ook de status van archeolo-
gisch monument, waarbij voortzetting van het eerder bestaande land-
gebruik is toegestaan, kan zulke onbedoelde erosie niet voorkomen. 
Gelukkig is P14 sinds 2003 niet meer in gebruik als akker en worden 

de diepere niveaus beschermd door verhoging van de grondwaterstand 
(zie paragraaf 1.3). Maar hoger gelegen graven op P14 zijn nog steeds 
aan degradatie blootgesteld (zie paragraaf 1.4.3). Een belangrijke ar-
cheologische vindplaats zoals Schokkerhaven-E170 wordt al tientallen 
jaren stukje bij beetje kapotgeploegd (Roovers, De Boer & Velthuizen 
2008).

41 Zie bijvoorbeeld Waterbolk 1957b, 26; Butler & Van der Waals 1966, 
127; Van Giffen, Addink-Samplonius & Glasbergen 1971, 115; Lou-
we Kooijmans 1974, 257; Lohof 1991, 156, 220-221.

42 Aan de interpretatie als ‘rituele kuil’ kleeft nog wel eens het odium van 
een zwaktebod. Omdat vuurkuilen in plaats van een negatief kenmerk, 
zoals bij rituele kuilen het geval is, een positief kenmerk hebben (veel 
houtskool), stuit hun duiding op minder scepsis.
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opgravingsvlak zijn zij vaak nog niet opvallend houtskool-
rijk) en vaak ook aan de aanwezigheid van verbrand zand of 
verbrande klei. Zekere vuurkuilen zijn min of meer rond en 
cilindrisch tot aan de vlakke of komvormige bodem. Met 
een diameter van 80-150 cm zijn zij opvallend groot. Zij 
werden vrij diep ingegraven, tot 50 cm of meer. Kennelijk 
moesten vuurkuilen aan strikte formele eisen voldoen.
Tabel 15.3 geeft een overzicht van zekere vuurkuilen. Ik 
heb ze in verband gebracht met het meest voor de hand lig-
gende graf.43 Daarmee is een meer of minder globale aan-
wijzing gegeven voor hun datering. Maar of de gesugge-
reerde relatie juist is, blijft dikwijls de vraag. In sommige 
gevallen is die relatie zelfs ronduit problematisch (zie para-

graaf 15.10.5). Deze bedenkingen gelden eveneens voor de 
mogelijke vuurkuilen en de rituele kuilen, die in de volgen-
de paragrafen worden genoemd.
Aparte vermelding verdient een vuurkuil boven het centra-
le EGK-graf in grafheuvel 3 van Werl. Deze kuil wijkt door 
zijn grootte en grillige vorm af van wat gebruikelijk is.44

15.10.2 Mogelijke vuurkuilen

Sporen die op grond van hun vorm en diameter als vuur-
kuil in aanmerking komen, zijn vrij talrijk. Maar als uit de 
publicatie niet blijkt of deze sporen verbrande grond en/of 

Eext
Odoorn
Eext (3x)
Langedijke (5x)

Anlo-Evertsbos Veekraal
Eext
Eext (3x)

Anlo
Bennekom-Oostereng
Hilversum-De Lange Heul
Ermelose Heide (4x)

Ermelose Heide (2x)

Ermelose Heide (4x)

Ede
Eext (3x)

Z. van Hunneschans (12x)

Oudemolen
Ermelose Heide

locatie

grafheuvel de Ketenberg; EGK
grafheuvel het Eppiesbergje; EGK
grafheuvel Bergakkers I; EGK
grafheuvel II; EGK4

vlakgraf C; EGK4; GrN-1976: 3965±50 BP
grafheuvel; EGK4
grafheuvel Gieterstraat; EGK4

grafheuvel II; EGK3-4
grafheuvel 22; EGK4
vlakgraf; EGK4
grafheuvel VII; EGK, KB of WKD

grafheuvel III; EGK3-4, WKD en jonger

grafheuvel X; KB of WKD

grafheuvel; Laat-KB
grafheuvel Bergakkers III; KB of jonger

grafheuvel B; KB, WKD of jonger

grafheuvel 12; WKD
grafheuvel V; WKD of jonger

(mogelijke) associatie; dateringdiameter

100 cm
80 cm

70 cm (3x)
80 cm (4x)

100 cm
130 cm
80 cm

75 cm (2x)
90 cm
125 cm
60 cm
75 cm

80 cm (3x)
60 cm
70 cm

110 cm 
75 cm
70 cm
90 cm
70 cm

80 x 110 cm
85 cm
70 cm
100 cm

80 cm (kuil 2)
100 cm (kuil 5)
100 cm (kuil 6)
60 cm (kuil 7)
60 cm (kuil 9)
75 cm (kuil 11)
100 cm (kuil 13)
50 cm (kuil 14)
75 cm (kuil 16)
80 cm (kuil 19)
50 cm (kuil 20)
50 cm (kuil 21)

160 cm
60 cm

Tabel 15.4 – Overzicht van mogelijke vuurkuilen (zie bijlage J).

43 In bijlage J is zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke relatie 
verwerkt. In geval van herhaaldelijk gebruikte grafmonumenten zijn 
in bijlage J de theoretisch mogelijke associaties met graven uit de Mid-
den-Bronstijd of jonger echter niet genoemd, omdat geen zekere vuur-
kuil jonger dan WKD bekend is.

44 Het betrof “ein unregelmässig begrenztes, flach-muldenförmiges Holz-
kohlenest von etwa 0,70-1,90 m Dm. und 0,15-0,35 m Stärke [...]. 
Der Befund sprach viel mehr dafür, dass das Feuer noch vor der Auf-
schüttung der Hügelkrone über der verfüllten Grabgrube und dem Ba-
sisauftrag abgebrannt worden ist” (Beck 1960, 128-129, Abb. 2).
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opeengehoopte houtskool tegen de wand en op de bodem 
bevatten, is het onmogelijk zulke sporen als zekere vuurkui-
len te interpreteren. Het zou bij deze mogelijke vuurkuilen 
ook om rituele kuilen of zelfs om een heel andere categorie 
sporen kunnen gaan, bijvoorbeeld om grote paalsporen of 
graven.
Niet zelden blijven in gepubliceerde opgravingsverslagen 
mogelijke vuurkuilen onbesproken, terwijl op de bijgele-
verde tekeningen wel mogelijke kandidaten afgebeeld zijn. 
Dikwijls zijn deze alleen in het vlak weergegeven en ontbre-
ken dwarsdoorsneden. Wel is op vlaktekeningen vaak aan-
gegeven dat in de kuilen houtskool aangetroffen is, maar 
dat is onvoldoende voor een positieve identificatie als vuur-
kuil. Zo is soms vermeld dat het heuvellichaam of het oude 
oppervlak rijk aan houtskool is. Dan is de kans natuurlijk 
groot dat niet alleen vuurkuilen, maar ook allerlei andere 
typen kuilen opvallend veel houtskool bevatten. Bovendien 
kan een niet dieper onderzochte kuil die op het gedocu-
menteerde opgravingsvlak houtskoolarm was, alsnog een 
vuurkuil zijn. De houtskoolopeenhoping beperkt zich im-
mers vaak tot de diepste niveaus.45

Tabel 15.4 geeft een overzicht van grondsporen die ik als 
mogelijke vuurkuilen beschouw.

15.10.3 Rituele kuilen

In de inleiding hierboven is al gewezen op de sterke over-
eenkomst in verschijningsvorm tussen vuurkuilen en ritu-
ele kuilen. Een duiding als rituele kuil is alleen mogelijk als 
een kuil geheel onderzocht is, en ook dan nog een opeenho-
ping van houtskool ontbreekt. Mijn literatuuronderzoek 
concentreerde zich op voorbeelden uit het Laat-Neolithi-
cum en de Vroege Bronstijd. Tabel 15.5 geeft voorbeelden 
van kuilen die door hun dimensies aan vuurkuilen doen 
denken, maar het niet zijn.

15.10.4 Datering van vuurkuilen en rituele kuilen

Het dateren van (mogelijke) vuurkuilen en rituele kuilen op 
grond van de open en indirecte associatie met een graf in de 
nabijheid is vaak problematisch. Soms verschaffen als ne-
derzettingsruis opgevatte vondsten in de kuilen een termi-
nus post quem. Bruikbaar als termini post quem zijn verder 
alleen 14C-dateringen van houtskoolmonsters uit de dichte 
houtskoolconcentraties tegen de wand en op de bodem. 
Oversnijdingen door goed dateerbare sporen geven af en 
toe een terminus ante quem. De oversnijding van een vuur-
kuil door het graf met onder andere een ZZ-beker in de 
grafheuvel van Eext-Galgwandenveen bewijst dat vuurkui-
len in elk geval in EGK4 voorkwamen. De oudste 14C-ge-
dateerde vuurkuilen laten eveneens een toewijzing aan 
EGK4 toe (zie paragraaf 15.10.1). Mogelijk zijn de oudste 
vuurkuilen nog ouder. Er zijn indirecte associaties met be-
kertypen die niet alleen in, maar ook al voor EGK4 gang-
baar waren. Vuurkuilen lijken in onze streken in (Laat-) 
EGK en in KB gebruikelijk geweest te zijn. De jongste 14C-
dateringen van vuurkuilen (van Molenaarsgraaf en Eigen-
blok-Site 5) geven aan dat vuurkuilen in elk geval nog in 
Vroeg-WKD werden aangelegd. Er zijn voorts associaties 
met jonger WKD (ten zuiden van de Hunneschans, Garde-
ren-Meervelderweg; Oude Molen-tumulus 12, en Ermelo-
se Heide-grafheuvel V). Zekere vuurkuilen ontbreken ech-
ter bij grafheuvels met primaire graven uit de Midden-
Bronstijd (zie Glasbergen 1954b, 150-151; Lohof 1991, 
156, 220-221). Het ziet er naar uit dat toen de vuurkuilen 
al in onbruik waren geraakt.
Rituele kuilen met het formaat en de vorm van vuurkuilen 
zijn met Laat-KB geassocieerd. Of zij ook eerder voorkwa-
men is onduidelijk. Rituele kuilen lijken in het Laat-Neoli-
thicum zeldzamer geweest te zijn dan vuurkuilen, maar ge-
durende de Bronstijd gingen zij domineren. In tabel 15.5 
zijn al enkele met WKD geassocieerde rituele kuilen ge-

Lunteren-De Valk
Molenaarsgraaf (>1x)
Z. van de Hunneschans
Anlo-Evertsbos Veekraal 
   (≤ 34x)
Eext
Anderen/Gasselte
Ermelose Heide

locatie

grafheuvel; Laat-KB
graf II; Laat-KB
grafheuvel B; KB, WKD of jonger
−; Laat-WKD, deels EGK?

grafheuvel ‘t Witzand; Laat-WKD of jonger
grafheuvel; Laat-WKD
grafheuvel IX; WKD of jonger

(mogelijke) associatie; dateringdiameter

90 cm
>100 cm

90 cm (kuil 15)
50-180 cm

120-130 cm
170 cm
85 cm

Tabel 15.5 – Rituele kuilen die niet als vuurkuilen zijn beschouwd (zie bijlage J).

45 Houtskoolrijke sporen met een opvallend kleine diameter (ca. 30 cm) 
zijn niet als mogelijke vuurkuilen opgevoerd omdat de bekende zekere 
vuurkuilen een diameter van (aanzienlijk) meer dan 50 cm bezitten. 
Zulke kleine sporen zijn bijvoorbeeld te vinden in of onder een EGK-
grafheuvel te Horbach (Wagner 1933, 253, Abb. 1), een KB-graf-
heuvel tussen Odoorn en Exloo (Van Giffen 1947, fig. 7) en onder de 
HVS-grafheuvels 7 en 8 te Toterfout-Halve Mijl (Glasbergen 1954a, 

50, 52, fig. 15-16; 1954b, 151). Evenmin heb ik in dit overzicht 
houtskoolrijke ronde sporen opgenomen, waarvan de diameter niet uit 
de gepubliceerde tekst of de gepubliceerde tekeningen blijkt (dit betreft 
bijvoorbeeld EGK-grafheuvels 4 en 7 te Goldbeck (Deichmüller 1962, 
131; idem 1963a, 91) en de laatneolithische grafheuvels 1-4 te Werl 
(Beck 1960, 125-130)).



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

370

GRAVEN EN BIJBEHORENDE GRONDSPOREN DEEL IV – HOOFDSTUK 15

371

noemd. Volgens Lohof (1991, 156) zijn rituele kuilen rond 
grafheuvels uit de Midden-Bronstijd A “niet eenduidig her-
kenbaar. Er is geen gebrek aan kuilen onder of nabij heu-
vels, maar ze vertonen geen eenvormigheid en bevatten zel-
den iets dat het vermelden waard is, zelfs geen houtskool”. 
Maar duidelijk rituele kuilen signaleerde Lohof wel vaak in 
de Midden-Bronstijd B. Hij (ibidem, 221) beschouwde ze 
als een structureel verschijnsel bij grafheuvels. “Hierop wijst 
ook de grotere eenvormigheid van de kuilen zelf: een dia-
meter van 80-100 cm, een diepte van ca. 60 cm, een bodem 
met een kleinere diameter en (blijkbaar) geen vermeldens-
waardige inhoud”. Het lijkt alsof de vorm van de vuurkuil 
nog voortleefde, maar dat het vuur uit het ritueel was ver-
dwenen.

15.10.5 Interpretatie van vuurkuilen

Vuurkuilen blijken vrij talrijk te zijn en structureel geasso-
cieerd te zijn met graven, ook in de zeldzame gevallen waar-
in vuurkuilen binnen nederzettingsterreinen aangetroffen 
zijn (Anlo-Evertsbos, P14, Molenaarsgraaf). Vanwege hun 
exclusieve voorkomen nabij graven ligt een rituele verkla-
ring voor de hand.

Waterbolk (1957b, 31) verklaarde de houtskoolkoek in de 
vuurkuil in grafheuvel B bij Eext als het restant van een 
brandstapel. Te Eext en elders zijn echter geen goede indi-
caties voor deze interpretatie voorhanden. Als in de vuur-
kuilen zelf lijkverbranding plaats gehad zou hebben, had 
men af en toe verbrand menselijk bot mogen verwachten, 
maar verbrand menselijk bot was in de (mogelijke) vuur-
kuilen steeds afwezig. De oude gedachte aan een offervuur 
of een ander ritueel vuur verdient daarom de voorkeur.46

Enkele auteurs gingen expliciet uit van een gelijktijdige en 
directe relatie tussen ‘hun’ vuurkuil en een specifiek graf. 
Zij dachten aan een offervuur of een ritueel vuur als onder-
deel van de teraardebestelling.47 Deze interpretatie is zeker 
aantrekkelijk voor vuurkuilen die op de dwars- of lengte-as 
van grafkuilen gericht lijken te zijn (zoals bij Molenaars-
graaf, graf II; in grafheuvel 6 te Garderen-Meervelderweg, 
en in Ermelose Heide, grafheuvel III). Maar in een paar 
gevallen (Eext-Schaapsdijksweg, grafheuvel B; Anlo-Everts-

bos, graf C; Nierssen-Het Enkhout, grafheuvel h; Putten, 
grafheuvel 6) waren de graven door (mogelijke) vuurkuilen 
vergraven. Het valt zeer te betwijfelen of ook deze vuurkui-
len aangelegd waren als onderdeel van het grafritueel voor 
de dode in het betreffende graf: directe verstoring van een 
graf lijkt niet te stroken met de zorg die er vaak aan besteed 
was. In deze gevallen is de positie ten opzichte van het cen-
trale graf waarschijnlijk geen opzet, maar het gevolg van het 
naderhand ingraven van een vuurkuil op de top, het opval-
lendste punt van een grafheuvel. Veel vuurkuilen lijken ove-
rigens later aangelegd te zijn dan het graf waarmee zij geas-
socieerd zouden kunnen worden. Bij sommige (mogelijke) 
vuurkuilen is een opvallend grote diepte (80 cm of dieper) 
geconstateerd (zie bijlage J). Deze waren meestal niet in de 
heuvel ingegraven. Andere, vooral in grafheuvels, waren zeer 
ondiep, maar meestal is vanaf het prehistorische loopvlak 
gemeten. Dit verschil doet vermoeden dat ook deze ooit 
veel dieper zijn geweest, en vanuit de grafheuvel waren in-
gegraven. Zij zullen dan over het algemeen jonger zijn ge-
weest dan het primaire graf.

Het voorkomen van vuurkuilen (en rituele kuilen) samen 
met graven hoeft dus niet te duiden op een rol in de teraar-
debestelling, of op een ritueel voor een specifieke dode, hoe 
suggestief de ruimtelijke relatie ook kan zijn. De rituelen 
waar de vuurkuilen op wijzen, hoeven niet identiek geweest 
te zijn en zij kunnen in de loop der tijd zijn veranderd. Wel-
licht betrof het een inwijdings- of reinigingsritueel voor 
heilige of ontheiligde grond, of was een graf of grafveld de 
geëigende plaats voor een incidenteel vuurritueel dat op 
zich niets te maken had met begravingsrituelen, maar dat 
wel op een bijzondere plaats voltrokken moest worden, in 
de nabijheid van de voorouders. Bij zo’n duiding is de ogen-
schijnlijke relatie met een bepaald graf toevallig. De pre-
cieze positie van de vuurkuil deed er dan verder niet zo toe. 
Dit zou verklaren waarom niet bij elk graf een vuurkuil te 
vinden is; waarom het vaak onmogelijk is een specifiek graf 
met een vuurkuil te verbinden; waarom vuurkuilen regel-
matig jonger zijn en soms een graf verstoren; waarom het 
aantal vuurkuilen bij verschillende graven zo uiteen kan lo-
pen; en waarom vaste regels met betrekking tot de speci-
fieke locatie of oriëntatie in, onder, of bij een graf of graf-
heuvels niet te geven zijn.

46 Zie Holwerda 1911a, 3; Van Giffen 1930, 48; Bursch 1933, 76; Lou-
we Kooijmans 1974, 257; Hulst 1980, 8. Mogelijk was de rook be-
langrijker dan het vuur: de bladeren en de grassen in vuurkuil α te 
P14 waren vers geplukt als brandstof niet zo geschikt maar zouden wel 
voor een flinke rookontwikkeling gezorgd kunnen hebben (Van 

Amerongen 1993, 5.2.2). Maar de kans bestaat dat zij gedroogd wa-
ren en slechts als aanmaakmateriaal dienden.

47 Holwerda 1911a, 3; Van Giffen 1930, 48; Bursch 1933, 76; Beck 
1960, 126, 128-129; Louwe Kooijmans 1974, 257; Hulst 1980, 8; 
Hielkema, Prangsma & Jongste 2002, 141.
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HOOFDSTUK 16

PAALSPOREN EN HUISPLATTEGRONDEN

De meest omvangrijke categorie onder de grondsporen op P14 wordt gevormd door de paalsporen. In dit 

hoofdstuk worden hun uiterlijke kenmerken en daterende vondsten toegelicht, en worden de gereconstru-

eerde huisplattegronden beschreven.

16.1 Datering op grond van uiterlijke kenmerken en 
oversnijdingen

Op P14 komen een tiental paalsporen met duidelijke, 
scherp begrensde insteken voor. Drie ervan, paalsporen γ-
ε, passeerden al eerder de revue. Zij konden zonder voorbe-
houd in het Laat-Neolithicum gedateerd worden.

Verreweg de meeste paalsporen op P14 (een honderdtal) 
waren weliswaar over het algemeen in het dekzandvlak 
goed herkenbaar als lichtgrijsbeige vlekken (vaak ook met 
een donkerder, gebioturbeerde kern), tot soms zelfs don-
kergrijszwarte vlekken, maar hun omtrekken waren wazig 
en gebioturbeerd, en niet op de centimeter te bepalen (zie 
fig. 16.1). De daterende aanwijzingen voor deze paalsporen 
met wazige insteek zijn de volgende.
– De paalsporen in het terreingedeelte boven ca. 2,90 m 
-NAP bevonden zich nooit boven, maar altijd onder de laat-
neolithische Akkerlaag, voor zover die bewaard gebleven 
was. Behalve door eergetouwkrassen werden vaag begrens-
de paalsporen ook oversneden door laatneolithische vuur-
kuil β en laatneolithische kuilen 3 en 4. Sommige paalspo-
ren waren op het hoogste dekzandvlak, direct onder de 
laatneolithische Akkerlaag nog niet zichtbaar. Pas bij ver-
der verdiepen werden zij herkend, wat waarschijnlijk maakt 
dat deze paalsporen veel ouder waren dan de prehistorische 
Akkerlaag.1

– De wazig begrensde paalsporen in de westelijke helft van 
wp. 90-5 en -6 moeten ouder dan EGK4 geweest zijn op 
grond van hun ligging onder 2,90 m -NAP en hun afdek-
king onder het zandige niveau van de DG2. De laagst gele-
gen paalsporen waren hier ingegraven vanuit een loopvlak 
op ca. 3,40 m -NAP. Dit betekent dat dit terreingedeelte al 
in de loop van TRB onder het gemiddelde grondwaterpeil 
lag. De paalsporen waren hier echter in habitus geheel ver-
gelijkbaar met de paalsporen met wazige insteken hoger op 
de zandrug;
– In de paalsporen met wazige omtrek waren de vullingen 
niet gelaagd maar homogeen. Zij hadden wel dikwijls een 

donkere kern. Zij bevatten incidenteel verkoolde houtresten 
(sp. 90-124, -125), maar onverkoold hout is in deze cate-
gorie nooit aangetroffen. De zekere laatneolithische paal-
sporen γ-ε, de EGK-graven en de eergetouwkrassen, die 
ook laatneolithisch zijn, waren scherp begrensd. Die eerste 
twee categorieën zijn gekenmerkt door duidelijk gelaagde 
vullingen. In paalsporen γ-ε waren de onverkoolde palen 
nog aanwezig. In EGK-graven waren behalve onverkoold 
hout ook schors en zelfs de dunne staanders van vlechtwerk 
bewaard gebleven.

Dat de paalsporen met een wazige insteek dus veel ouder 
zijn dan het Laat-Neolithicum, is af te leiden uit hun over-
snijdingen door laatneolithische grondlagen en laatneoli-
thische grondsporen, hun soms laaggelegen locatie, en hun 
van de zeker laatneolithische sporen sterk afwijkende ver-
schijningsvorm. Dit laatste is ongetwijfeld het gevolg van 
een veel langere blootstelling aan lucht, dierwerking en in-
zijging van regenwater. De scherp begrensde paalsporen 
die daarentegen wel nog duidelijk gelaagde vullingen en 
soms onverkoold hout bevatten, zullen op hun vroegst laat-
neolithisch zijn geweest.

16.2 Datering van de wazige paalsporen op grond 
van hun scherveninhoud

De helft van de wazig begrensde paalkuilen heeft één of 
meer scherven opgeleverd. In bijlage K zijn onder meer alle 
181 scherven uit deze 50 paalsporen met wazige insteek 
opgenomen. De bespreking hieronder voert van de sporen 
met de jongste, naar die met de oudste scherven.
– In één paalspoor (sp. 90-163) is de scherf van WKD3-
pot 37 aangetroffen. Het is, nog afgezien van de intrinsieke 
kenmerken, op stratigrafische gronden en op basis van de 
diepteligging uitgesloten dat dit paalspoor uit WKD3 da-
teert; het spoor tekende zich in het dekzand op 3,32 m 
-NAP af, en was afgedekt door DG2. De WKD-scherf is 
een intrusie.

1 Op P14 kwamen enkele kuilen zelfs pas ca. 20-30 cm onder het oor-
spronkelijke oppervlak aan het licht, op een niveau waarin geen mobi-
lia meer te vinden waren. Incidenteel zijn op P14 ook vondstconcentra-
ties van SW-materiaal in ogenschijnlijk ongestoorde grond opgemerkt. 
Vergelijkbare waarnemingen zijn gedaan bij een TRB-huis te Heek-
Averdiek (mondelinge mededeling J.A. Bakker). Het is helaas geen 

gangbare archeologische praktijk om een ‘afgewerkt’ vlak (met of zon-
der grondsporen) verder te verdiepen. Dit zou mede kunnen verklaren 
waarom midden- en vroegneolithische grondsporen op de zandgronden 
zo schaars zijn; om oudere grondsporen te herkennen, zijn soms die-
pere vlakken dan het eerste ‘leesbare’ vlak nodig.
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– In twee paalsporen (sp. 89-136 en -163, beide van huis 2) 
zijn totaal drie scherven gevonden van potbekers 23-24. 
Zoals uit de vorige paragraaf volgt, zou men in kuilen uit 
KB scherp begrensde en gelaagde vullingen verwachten, 
die in kleur meer op de Akkerlaag lijken – zulke KB-grond-
sporen komen inderdaad voor (zie paragrafen 18.1 en 22.4). 
De aanwezigheid van KB-scherven maakt van de genoem-
de, wazig begrensde paalsporen van huis 2 nog geen KB-
paalsporen. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, zijn 
er dwingende argumenten voor een veel oudere datering 
van deze categorie. Het is daarom aannemelijk dat de pot-
bekerscherven veel later, als gevolg van bioturbatie, in de 
paalsporen terecht gekomen zijn, en zich eerder in de erbo-

ven liggende Akkerlaag hebben bevonden. Mollengangen 
zijn in dit terreingedeelte veelvuldig aangetroffen.
– Een klein scherfje van 1a- of een 2IIa-beker 36 is gevon-
den in een paalspoor met wazige contour (sp. 90-100). Het 
zal waarschijnlijk door bioturbatie in dit spoor terechtgeko-
men zijn. Zekere EGK-scherven uit vaag begrensde paal-
sporen zijn er verder niet. Twee scherven met nagelindruk-
ken (fig. 16.3, weer uit paalsporen van huis 2: sp. 89-154 en 
sp. 89-163) kunnen eventueel aan EGK, maar waarschijn-
lijker aan SW/Pre-Drouwen worden toegeschreven.
– Hoewel het niet onmogelijk is dat een aantal wazig be-
grensde paalsporen uit de Drouwener of Havelter TRB 
stamt, ontbreken hiervoor de aanwijzingen. De paalsporen 

b

c

a

d

e f

Fig. 16.1 – Voorbeelden van paalkuilen met vage begrenzingen (a: sp. 90-104 (huis 4); b: sp. 90-109 (huis 4); c: sp. 90-115; 
d: sp. 90-169; e: sp. 90-191; f: verkoold hout in sp. 90-125).
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hebben geen zekere Drouwener of Havelter scherven opge-
leverd.
– Gelet op hun plantaardige magering en/of H-voegen zijn 
53 van de resterende 176 scherven aan SW/Pre-Drouwen 
toe te schrijven. Op grond van incidentele versiering en 
vormaanwijzingen, magering en dikte, en soms ook vanwe-
ge vorm en versiering, is het aannemelijk dat nog eens 144 
scherven ook wel in die periode thuis zullen horen. Bij de 
acht overige scherven die niet met zekerheid te determine-
ren zijn, zou het behalve om SW/Pre-Drouwener scherven, 
eventueel om jonger aardewerk kunnen gaan.

De scherveninhoud is dus in zijn algemeenheid goed te rij-
men met de in de vorige paragraaf beredeneerde, vroege 
datering van de wazig begrensde paalsporen. De aanwezig-
heid van enkele jongere scherven is redelijk te verklaren. 
Een datering van de wazig begrensde paalsporen (althans 
die met scherven) in SW/Pre-Drouwen is plausibel.
Naast scherven is materiaal van andere vondstcategorieën 
uit de wazig begrensde paalsporen afkomstig, waaronder 
verbrand of verweerd runderbot uit enkele van de diepst 
gelegen, door DG2 afgedekte paalsporen, en verkoolde 
gerst (Gehasse 1995, 63, tab. 4.29). Deze vondsten maken 
waarschijnlijk dat de paalsporen niet heel vroeg binnen SW 
gedateerd moeten worden, maar pas na de introductie (om-
streeks het begin van SW2?) van huisdieren en van graan 
(zie Raemaekers 1999, fig. 5.1). Daarbij is aangenomen dat 
de vondsten over het algemeen nederzettingsruis vertegen-
woordigen, en meestal niet als gevolg van latere bioturbatie 
in de paalkuilen terecht gekomen zijn.

Levert het aardewerk aanknopingspunten voor een precie-
sere datering van deze grondsporen?
Slechts één scherf is typologisch goed te dateren: de touw-
versierde scherf van Pre-Drouwener trechterbeker 12 (uit 
paalspoor sp. 90-96). In paragraaf 4.4.1 is voor het aarde-
werk uit lagen A-E in wp. 89-17 aangetoond dat ook een 
technologisch aspect een daterende ingang bieden kan, te 
weten de verhouding tussen scherven met alleen minerale 
magering en die met (een component) plantaardige mage-
ring. De scherfaantallen zijn voor de individuele paalspo-
ren meestal te laag om voldoende zeggingskracht te heb-
ben, maar als alle paalsporen gezamenlijk worden bekeken, 
is het beeld duidelijk. Van de 176 scherven die in redelijk-
heid aan SW/Pre-Drouwen te verbinden zijn, bezitten 50 
ook plantaardige magering; de overige zijn uitsluitend mi-
neraal gemagerd. Het lage aandeel plantaardig gemagerde 
scherven komt min of meer overeen met dat van het aarde-

werk uit lagen C en D (zie fig. 4.6), hetgeen pleit voor een 
datering van de paalsporen in de Pre-Drouwener TRB.
Toch is er een kans dat zij nu te jong gedateerd worden. Ik 
durf niet geheel uit te sluiten dat de scherveninhoud verte-
kend is als gevolg van selectieve degradatie door vorst in de 
grond, waardoor een deel van de oorspronkelijke inhoud, 
vooral plantaardig gemagerd aardewerk, verloren is gegaan 
(zie paragraaf 5.3). Een voor de hand liggende tegenwer-
ping is dat dit postdepositionele proces voor plantaardig 
gemagerde scherven uit grondsporen minder vernietigend 
zal zijn geweest dan voor zulk aardewerk dat op of vlak on-
der het loopvlak heeft gelegen. Dat mag zo zijn, maar het 
geeft toch te denken dat het uitgerekend de diepste SW-
grondsporen zijn die opvallen door een hoog aandeel plant-
aardig gemagerde scherven (zie bijlage K).2 Juist de scher-
ven in de diepste kuilen waren het best tegen grondvorst 
beschermd.3

Mijn eindconclusie is dat de wazig begrensde paalsporen 
zeer waarschijnlijk in SW/Pre-Drouwen gedateerd moeten 
worden, maar niet in SW1. De meeste ervan, inclusief die 
van de huisplattegronden (zie hieronder), horen vermoede-
lijk thuis in Pre-Drouwen, maar een vroegere datering, in 
SW2, is niet uitgesloten.

16.3 Huisplattegronden uit SW/Pre-Drouwen

De wazig begrensde paalsporen, die alle in de eerste 75 m 
westelijk van de oever van de Vecht (Unio-II-geul) zijn aan-
getroffen, wijzen op het bestaan van substantiële, perma-
nente constructies. Op het hoogste deel van de zandkop lij-
ken twee tot vier huizen van hetzelfde type en met dezelfde 
oriëntatie gelegen te hebben (zie fig. 16.2). Hieronder wor-
den de huisplattegronden voorgesteld in volgorde van waar-
schijnlijkheid.

Huisplattegrond 1 is bijna compleet en het meest overtui-
gend. Deze plattegrond was al in het veld herkend, terwijl 
de overige pas tijdens de uitwerking van de grondsporen ge-
reconstrueerd zijn. Ook de plattegrond van huis 2 lijkt vrij 
compleet te zijn, vooral als staanderintervallen van ca. 5 m 
mogelijk waren (waar ik niet zeker van ben).
Omdat uit de paalsporen van P14 twee huisplattegronden 
met identieke, zeer specifieke kenmerken te reconstrueren 
zijn, die bovendien goed aansluiten bij min of meer con-
temporaine plattegronden buiten P14 (zie paragraaf 16.4), 
is het onwaarschijnlijk dat het hier toevallige palenconstel-

2 Dit geldt voor SW-graf 1, met 18 plantaardig gemagerde scherven op 
een totaal van 20 stuks, en ook voor SW-kuil 1, met 45 plantaardig 
gemagerde scherven op een totaal van 51 scherven. Deze was veel die-
per ingegraven dan alle andere SW-grondsporen (meer dan 1,2 m 
diep). Opvallend zijn voorts de hoge aandelen plantaardig gemagerde 
scherven in andere, weliswaar jongere grondsporen, die echter ook diep 
ingegraven waren, en waarin dit aardewerk als ruis aanwezig was; 
bijvoorbeeld TRB-graf 9, laatneolithische kuil 4 een restant van het 
westelijke greppelsysteem (sp. 86-103).

3 Eerder heb ik de mogelijkheid van ondervertegenwoordiging van 
plantaardig gemagerde scherven ook overwogen, maar verworpen 
(Ten Anscher 2000, noot 5; 2000/01, noot 6). In het contrast met de 
inhoud van SW-kuil 1 zag ik destijds juist een doorslaggevend bewijs 
voor een latere datering van de paalsporen en de huisplattegronden. Ik 
had toen niet bedacht dat die grote kuil zoveel dieper was ingegraven 
dan de paalsporen, en dat dit diepteverschil eventueel ook een verkla-
ring kan bieden voor het veel geringere aandeel van plantaardig gema-
gerde scherven in de paalsporen.
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laties betreft. Integendeel, dit wijst op een nauw omschre-
ven huistraditie.

Wie beide huisplattegronden niet als hersenspinsels weg wil 
wuiven, kan er met moeite nog twee ontwaren. Deze platte-
gronden zijn veel problematischer vanwege het ontbreken 
van de meeste paalsporen. Zware verstoring kan hiervoor 
de belangrijkste verklaring zijn. Dat hiervan sprake was, 
blijkt bijvoorbeeld uit enkele graven in de directe nabijheid: 
hoewel zij diep ingegraven zullen zijn geweest, waren zij 
toch al door recent ploegen zwaar aangetast.4

De reden om huizen 3 en 4 toch als zodanig te presenteren 
is dat de palenconfiguratie de reconstructie toelaat van 
twee plattegronden van hetzelfde type als huis 1 en huis 2, 
met een overeenkomstig formaat, een zelfde onderverde-
ling in een voor- en achtervertrek, en (ongeveer) dezelfde 
oriëntatie. Het blijft de vraag of dit toeval is, al denk ik van 
niet. Een bijkomend argument is dat hier geen dichte palen-
zwermen voorkomen, waarin naar believen plattegronden 
te herkennen zijn.

De vier huisplattegronden hebben nog een element ge-
meen; telkens een enkel paalspoor in het zuidoostelijke vak 
(in huisvolgorde sp. 89-60, -138, sp. 90-52 en -107).5 Om-
dat dit verschijnsel telkens voorkomt, lijkt het verband te 
houden met de huisplattegronden. Naar de eventuele func-
tie kan ik slechts gissen (constructie-element? Inrichtings-
element?). Bij de bespreking van de individuele huisplatte-
gronden ga ik op dit mogelijke huisonderdeel niet meer in.
Of de huizen elkaar opvolgden, of deels gelijktijdig gestaan 
hebben, valt niet te achterhalen, met dien verstande dat de 
afstand tussen de plattegronden van huis 1 en huis 3 zo ge-
ring is, dat althans die twee huizen (als huis 3 werkelijk be-
staan heeft) waarschijnlijk niet strikt contemporain zullen 
zijn geweest.6

De dragende delen van de huizen bestonden vermoedelijk 
uit eikenhout. Dit vermoeden is gebaseerd op veel houts-
kool dat uit enkele paalsporen (helaas niet van de herkende 
huisplattegronden) afkomstig is (zie paragraaf 20.5). Enke-
le 14C-dateringen hiervan zijn wenselijk.

SW/Pre-Drouwener paalspoor

overige SW/Pre-Drouwener sporen

huizen 1-4 0 15m

1

3

2

4

Fig. 16.2 – Ligging van huizen 1-4, verspreiding van wazig begrensde paalsporen en overige SW/Pre-Drouwener grondsporen.

4 De plattegrondreconstructies konden niet worden getoetst aan de hand 
van vondstverspreidingen. Dit was onmogelijk vanwege te zware erosie 
en vanwege andere postdepositionele processen.

5 In sp. 89-138 (huis 2) is één scherf aangetroffen die met chamotte 
gemagerd is en niet te determineren is. In sp. 90-52 (huis 3) zijn drie 
granietgemagerde vermoedelijke SW/Pre-Drouwener scherven gevon-
den.

6 Gesteld dat op P14 steeds drie gelijktijdige huizen gestaan hebben, dan 
leidt dit tot het volgende rekensommetje met betrekking tot het aantal 
paalsporen (per huis ca. 15 stuks). Bij een huisgeneratie van 25 jaar 
gaat het om 3 x 60 = 180 paalsporen per eeuw. In geval van ononder-
broken bewoning tussen 5400-4650 BP (ca. 4300-3400 cal BC; ca. 
900 kalenderjaren) betekent dit 1620 paalsporen voor 108 huizen. 
Bovenstaande aannames zijn natuurlijk arbitrair. Wie bijvoorbeeld 
rekent met een langere gebruiksduur van het huisgebint, komt op heel 
andere uitkomsten. Maar dat er veel meer huizen op P14 hebben ge-
staan dan herkend zijn, is aannemelijk.
Binnen het opgegraven terrein zijn ca. 100 paalsporen ontdekt. Ver-
moedelijk waren zij oorspronkelijk niet zeer diep (voor Ypenburg-
locatie 4 is verondersteld dat de huispalen dikwijls niet dieper dan ca. 

40 cm diep ingegraven waren; zie Houkes & Bruning 2008, 83). 
Vele zullen als gevolg van erosie verdwenen zijn. Maar dat hier ooit 
veel meer dan 200-300 SW-paalsporen hebben gelegen, is niet waar-
schijnlijk. In geval van 300 paalsporen en als elk paalspoor tot een 
huisplattegrond behoorde, zouden al 16 van de 20 huisplattegronden 
van het rekensommetje binnen het opgegraven terrein ‘gemist’ zijn.
Waar hebben al die veronderstelde overige huizen gestaan? Op de 
zandrug ten westen van P14 was meer dan genoeg ruimte voorhanden, 
maar het ziet er naar uit dat het SW/Pre-Drouwener leven op de ri-
vier gericht was, en de bewoning dus op P14 geconcentreerd was. Voor 
de periode 5400-4700 BP is op P14 maximaal het terrein vanaf 6,00 
m -NAP (de gemiddelde waterstand rond 5400 BP) en hoger beschik-
baar geweest. Als ‘voor de veiligheid’ alleen het terrein boven 5,00 m 
-NAP volgens fig. 13.2 in aanmerking komt, en voorbij wordt gegaan 
aan de mogelijkheid dat de zandkop zich verder oostelijk kan hebben 
uitgestrekt, is op P14 nog steeds ruim 2 ha beschikbaar. Daarvan ligt 
het grootste deel aan de zuidzijde van de opgegraven putten op de zui-
delijke flank – vermoedelijk de meest gunstige locatie voor huizen. 
Voor het hypothetische gehucht met al die huisgeneraties is op P14 
voldoende ruimte geweest.
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Aan de vertaling van deze plattegronden naar bovengrond-
se constructies waag ik mij niet. Ik durf niet verder te gaan 
dan de veronderstelling dat zich tussen de palen vlechtwan-
den hebben bevonden. De reconstructie van prehistorische 
huizen is een nogal arbitraire aangelegenheid met veel on-
controleerbare aannames en veel alternatieve constructie- 
en materiaalmogelijkheden.7 
Hoe huizen 1 en 2 er uit gezien kunnen hebben, tonen hun 
reconstructies in Natuurpark Lelystad. De reconstructie in 
Archeon (te Alphen aan de Rijn) is afgebrand en niet meer 
herbouwd.

16.3.1 Huis 1 (fig. 16.4)

Paalsporen
De paalsporen die tot huis 1 gerekend zijn, lagen in het oos-
telijk deel van de werkputten van 1989 en in het westen van 
wp. 87-4. De meeste kwamen al direct onder de laatneoli-
thische Akkerlaag op ca. 2,70 m -NAP aan het licht als 
gebioturbeerde, beigebruine verkleuringen met diameters 
van ca. 40-50 cm, en soms met donkerder kernen. Deze 
wezen op staanders met een dikte van ca. 25-30 cm. Re-
gelmatig werden de paalsporen door eergetouwkrassen 
oversneden. Het merendeel van de paalsporen van de zui-
delijke helft van de plattegrond (sp. 89-172/173, -175, -170, 
-69/70, en sp. 87-617) was pas 5 tot 15 cm onder het vlak 
met eergetouwkrassen herkenbaar.

De paalsporen hadden direct onder de laatneolithische 
Akkerlaag of, waar deze al verdwenen was, direct onder de 
moderne bouwvoor, nog een diepte van 15 tot 25 cm en in-
cidenteel (sp. 87-523) van 50 cm. Onder de kuilen werd 
vaak een 5 tot 25 cm diepe, vage uitspoelingswaas opge-
merkt. Sp. 89-175 bestond alleen maar uit zo’n waas. Het 
oorspronkelijke loopvlak lag ter plaatse van huis 1 minstens 
ca. 20-30 cm boven het niveau waarop de paalsporen zich 
aftekenden. De palen lijken dus betrekkelijk ondiep inge-
graven geweest te zijn: meestal maximaal tot ca. 50 cm en 
in een enkel geval tot ca. 70 cm.8

Scherveninhoud
In sp. 89-147, -172 en -175 zijn respectievelijk één chamotte-
gemagerde, en één en twaalf granietgemagerde scherven 
aangetroffen. De scherf uit sp. 89-172 heeft een rand met 
nagelindrukken. Een onversierde randscherf uit sp. 89-175 
is vrij dik en licht afgeschuind, zoals in SW/Pre-Drouwen 
incidenteel voorkomt (zie fig. 16.3). Het gaat vermoedelijk 
in al deze gevallen om SW/Pre-Drouwener aardewerk.

Compleetheid
Alle kuilen van de middenstaanders zijn teruggevonden: 
sp. 87-523, sp. 89-61, -67, -68 en -173. De sp. 89-62, -65/
66 en -172 lijken vervangers geweest te zijn van de midden-
staanders sp. 89-61, -67 en -173. Ook de palenrij aan de 
zuidoostelijke lange zijde was met sp. 87-617, sp. 89-69/70, 
-170 en -175 helemaal of bijna helemaal aanwezig. Het is 
goed denkbaar dat tussen sp. 89-170 en -175 een niet terug-
gevonden, ondieper paalspoor gelegen heeft, haaks op sp. 
89-68. Anders zou de staanderinterval daar met ruim 5 m 
wel aan de zeer ruime kant zijn – de overige paalsporen la-
gen ca. 3 - 3,5 m uit elkaar.9 De tegenhanger hiervan in de 
noordwestelijke palenrij zou dan tussen de noordwesthoek 
en paalspoor sp. 89-63/130 gelegen moeten hebben. In elk 
geval ontbreken het noordwestelijke paalspoor loodrecht op 
middenstaander sp. 89-61, en het paalspoor van de noord-
hoek. Hun vermoedelijke locaties vielen respectievelijk sa-
men met 15 cm diepe verstoringen, veroorzaakt door enke-
le tractorbandsporen direct naast elkaar, en met een diepe 
moderne drainagesleuf. Van de hoofdstructuur missen dus 
twee tot vier paalsporen.
Binnen het vloervlak bevonden zich nog enkele kuilen die 
als structurele onderdelen van deze huisplattegrond zijn be-
schouwd, aangezien binnen huizen 2, 3 en 4 op ongeveer 
dezelfde locatie ook paalsporen zijn aangetroffen. In deze 
kuilen, sp. 89-64 en -182, en mogelijk ook sp. 89-169 als 
vervanger van de laatstgenoemde, stonden vermoedelijk de 
staanders van een dwarswand.

Fig. 16.3 – Aardewerk uit paalkuilen van huizen 1 en 2.

7 Zie bijvoorbeeld de reconstructies van de huisplattegronden van Ypen-
burg-Locatie 4 (Enderman 2008).

8 De schatting van de hoogte van het oorspronkelijke loopvlak is geba-
seerd op de aanname dat de Akkerlaag boven de eergetouwkrassen ca. 
15 cm dik is geweest. Het is echter denkbaar dat de hoogste delen van 
de kruin al voor het begin van de akker zijn geërodeerd, bijvoorbeeld 
ten gevolge van een veronderstelde overstroming voorafgaande aan de 
sedimentatie van de DG2. Dan zou het SW/Pre-Drouwener loopvlak 

dus hoger gelegen kunnen hebben, en waren de paalsporen dieper inge-
graven.

9 Middenstaanders met een interval van ca. 4,5 m zijn in het Vroeg- en 
Midden-Neolithicum in onze streken en in aangrenzende Duitse gebie-
den wel bekend, en ook een 5m-interval komt wel eens voor (bijvoor-
beeld in Haus B te Pennigbüttel (Assendorp 2000, 119-121, Abb. 3), 
maar intervallen van 3 tot 4 m zijn veel gebruikelijker.
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Plattegrondreconstructie
De paalsporen laten de reconstructie toe van een zuidwest-
noordoost gerichte, tweeschepige huisplattegrond met paal-
intervallen van ca. 3 - 3,5 m.10 Huis 1 was ca. 12 m lang en 
5,5 tot 6 m breed en bezat licht uitgebogen wanden. Ver-
moedelijk was het met een dwarswand in een voor- en een 
achtervertrek onderverdeeld. Eventuele ondiep ingegraven 
onderdelen, zoals haarden en wandgreppeltjes, waren niet 
meer voorhanden.

16.3.2 Huis 2 (fig. 16.5)

Paalsporen
De paalsporen van huis 2 lagen in de oostelijke helft van de 
werkputten van 1989. Enkele (sp. 89-154, -166, -167) kwa-
men direct onder de moderne bouwvoor te voorschijn. Hier 
was de laatneolithische Akkerlaag al in de moderne bouw-
voor opgenomen. De overige werden op ca. 2,65 m -NAP 
zichtbaar onder de Akkerlaag. De paalsporen hadden dia-
meters van ca. 25 tot 80 cm. In twee gevallen waren zij 
langwerpig met een grootste lengte van ca. 125 cm. De 
paalsporen waren 5 tot 20 cm diep. Incidenteel werd eron-
der een 5 tot 10 cm diepe waas opgemerkt.

147

173 172

175

68

182

64

65/66

62
61

617

60

523

69/70

67

169

170

63 130

0 2,5m

10 Ik gebruik in het vervolg de term ‘tweeschepig’ voor plattegronden met 
een centrale palenrij.

Fig. 16.4 – Huis 1; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,70 m -NAP.
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Scherveninhoud
Uit sp. 89-136, -154, en -163 zijn respectievelijk één, drie 
en drie granietgemagerde scherven afkomstig, waaronder 
twee scherven met nagelindrukken (uit sp. 89-154 en sp. 
89-163). Sp. 89-136 bevatte ook twee zeer kleine scherfjes 
waarin geen magering te zien was. Voorts is in sp. 89-163 
een scherf met zowel graniet- als plantaardige magering ge-
vonden, met een geruwd oppervlak. Al deze scherven date-
ren waarschijnlijk uit SW/Pre-Drouwen. Uit sp. 89-136 
kwam één potbekerscherfje (van potbeker 23), en uit sp. 
89-163 kwamen er twee (van potbeker 24), die alle drie als 
intrusies opgevat zijn. De significante scherven uit de paal-
sporen van huis 2 zijn afgebeeld in fig. 16.3.

Compleetheid
De middenrij bestond uit sp. 89-145, -136, -166 en -163. De 
grote langwerpige paalsporen sp. 89-136 en -166 kunnen 
elk uit twee paalsporen bestaan hebben, waarvan de ene 
een vervanging van de andere is geweest. Mogelijk hebben 
tussen sp. 89-145 en -136 en tussen -136 en -166 ook nog 
middendragers gestaan. Dan zouden de paalsporen haaks 
erop, in de noordwestelijke en zuidoostelijke lange zijden, 
eveneens ontbreken. Voor drie van de vier aanwezige mid-
denstaanders is in de zuidoostelijke palenrij een tegenhan-
ger aangetroffen: sp. 89-139; -131/132 en -180, maar het 
paalspoor van de zuidhoek is niet teruggevonden, en even-
min dat van de westhoek. Misschien bezat de noordweste-

Fig. 16.5 – Huis 2; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,60 m -NAP.
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lijke lange wand een ingang, tussen de kuilen sp. 89-167 en 
-154. De laatstgenoemde kuil kan echter ook de vervanger 
van de eerste geweest zijn. De volgende bewaard gebleven 
kuil van de noordwestelijke wand was sp. 89-181. De noord-
hoek ligt buiten het opgegraven terrein.
De plattegrond mist dus minimaal drie en maximaal zeven 
paalsporen. Ter plaatse van de ontbrekende hoekpalen van 
de zuidwestelijke korte wand bevonden zich recente versto-
ringen door tractorbanden, wat hun gemis kan verklaren. 

De ontbrekende paalsporen kunnen eventueel ook ondie-
per geweest zijn, en al door erosie verloren gegaan zijn.11 
Ter hoogte van huis 2 is de verstoring sterker geweest dan 
nabij huis 1. Dit blijkt uit het gegeven dat de laatneolithi-
sche Akkerlaag boven huis 2 al grotendeels weg was. De 
resterende paalsporen van huis 2 waren dan ook over het 
algemeen ondieper dan die van huis 1. Het oorspronkelijke 
loopvlak moet hier ca. 10 cm hoger hebben gelegen dan 
rond huis 1.

11 Een andere mogelijkheid is dat de missende paalsporen op het onder-
zochte niveau nog niet te zien waren. Dat sommige paalsporen niet in, 
maar pas diep onder het zogenaamde leesbare vlak herkenbaar zijn, 

68
67

66

50

616

53

5451

52

98

0 2,5m

Fig. 16.6 – Huis 3; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,70 m -NAP.

besefte ik pas aan het eind van de campagne van 1989 tijdens nader 
onderzoek aan huisplattegrond 1, die als enige in het veld al herkend 
was. Toen waren de werkputten ter hoogte van huis 2 al dichtgestort.
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De paalsporen sp. 89-168 en -133/134 gaven vermoedelijk 
de plaats aan van een tussenwand tussen voor- en achter-
ruimte aan. Of sp. 89-135, direct achter sp. 133/134, ook 
tot de huisplattegrond behoord heeft, is onduidelijk.

Plattegrondreconstructie
Slechts 5 m ten noordwesten van huis 1 lag huis 2, eveneens 
tweeschepig en zuidwest-noordoost gericht. Dit huis was 
ca. 13 m lang en ca. 5,5 m breed aan de zuidwestkant en 7 
m breed aan de noordoostkant. Huis 2 had dus een enigs-
zins trapezoïdale plattegrond. De zijwanden waren evenals 
bij huis 1 licht uitgebogen. Ook binnen deze plattegrond 
zijn aanwijzingen voor een voor- en achtervertrek aange-
troffen. De paalafstanden zijn met 3 tot 5 m vaak groter 
dan in huis 1. De grotere intervallen zijn terug te voeren op 
ontbrekende staanders of op het gebruik van langere ver-
bindingsbalken.

16.3.3 Huis 3 (fig. 16.6)

Paalsporen
De paalsporen die aan huis 3 toegeschreven zouden kun-
nen worden, lagen in de westelijke helft van wp. 90-1 t/m 3 
en in wp. 87-4. De noordelijke kwamen op ca. 2,75 m 
-NAP direct onder de moderne bouwvoor aan het licht, de 
zuidelijke op ca. 3,00 m -NAP onder de Akkerlaag. Hun 
diameters bedroegen ca. 30-60 cm, met enkele uitschieters 
van 80-120 cm (sp. 90-50, -53 en -66). In die grote kuilen 
kunnen na elkaar twee palen gestaan hebben. De resteren-
de kuildiepte was 5 tot 35 cm. Regelmatig is onder de kui-
len een waas van 5 tot 10 cm opgemerkt.

Scherveninhoud
Uit sp. 90-66 en -67 zijn respectievelijk vijf en vier graniet-
gemagerde scherven afkomstig. Verder zijn in beide sporen 
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Fig. 16.7 – Huis 4; schaal 1:100 horizontaal, schaal 1:50 verticaal ten opzichte van 2,80 m -NAP.
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totaal twee scherven gevonden met zowel plantaardige als 
granietmagering. In sp. 90-68 is een granietgemagerde 
scherf aangetroffen. Alle scherven zijn onversierd en date-
ren waarschijnlijk uit SW/Pre-Drouwen.

Compleetheid
De meeste middenstaanders waren aanwezig: sp. 90-53, 
-50, -67 en -68. De paalsporen sp. 90-54 en -51 kunnen 
wijzen op latere extra ondersteuning van het dak. Mogelijk 
bevond zich tussen sp. 90-50 en -67 nog een middenstaan-
der. Hier lag een drainagesleuf die niet alleen het gemis van 
een extra middenstaander kan verklaren, maar ook het ont-
breken van de westelijke en oostelijke hoekpaalsporen. Ver-
der resteerden alleen nog de noordelijke en de zuidelijke 
hoekpaalsporen, respectievelijk sp. 87-616 en sp. 90-98, en 
een paalspoor, sp. 90-66, dat onderdeel van de dwarswand 
zal zijn geweest. De plattegrond mist zeven tot negen paal-
sporen.

Plattegrondreconstructie
Als de genoemde paalsporen inderdaad tot een huis be-
hoorden, lag dat slechts 1-1,5 m ten zuidoosten van huis 1. 
Hoewel dan zeker de helft van de paalsporen ontbrak, is een 
plattegrondreconstructie toch mogelijk. Huis 3 was twee-
schepig, ca. 12 m lang, ca. 5,5 m breed en zuidwest-noord-
oost gericht. Ook dit huis zal een dwarswand gehad heb-
ben. De oostelijke kopgevel was licht uitgebogen terwijl de 
westelijke kopgevel recht geweest lijkt te zijn. Of de zijwan-
den ook uitgebogen waren, viel niet vast te stellen. De paal-
afstanden bedroegen 3 tot ruim 4 m.

16.3.4 Huis 4 (fig. 16.7)

Paalsporen
Ten oosten van huis 3, in het centrale deel van wp. 90-2 en 
-3, bevonden zich de paalsporen die mogelijk aan een vier-
de huis hebben toebehoord. De drie meest westelijke paal-
sporen waren overdekt door de laatneolithische akker en 
daaronder nog ca. 20 cm diep. Van de oostelijke paalsporen 
die direct onder de moderne bouwvoor lagen, resteerden 
minder dan 5 cm. Onder de helft van de kuilen is een lichte, 
5 tot 10 cm dikke waas waargenomen. De paalsporen had-
den diameters van 40-75 cm, en in één geval een diameter 
van ca. 100 cm (sp. 90-109).

Scherveninhoud
In sp. 90-93, -109 en -104 zijn respectievelijk één, één en 
twaalf granietgemagerde scherven aangetroffen. De enige 
scherf uit sp. 90-94 is gemagerd met zowel graniet als 
plantaardig materiaal, zoals ook de vier overige scherven 

uit sp. 90-109. Al deze scherven horen waarschijnlijk in 
SW/Pre-Drouwen thuis.

Compleetheid
Huis 4 kan evenals huizen 2 en 3 slechts vier middenstaan-
ders gehad hebben, met intervallen van ca. 4 m: 90-86, 
-104, -93 en -97. De noordoostelijke palenrij was alleen ver-
tegenwoordigd door de mogelijke westhoek, sp. 90-94. Ter 
hoogte van de noordelijke hoekpaal lag een drainagesleuf. 
Van de zuidelijke palenrij lijkt alleen de oosthoek, sp. 90-
109, aanwezig te zijn.12 Sp. 90-85 kan één van de twee paal-
sporen van de dwarswand geweest zijn. Van de mogelijke 
huisplattegrond ontbreken dus minstens zeven paalsporen.

Plattegrondreconstructie
Hier lijkt weer sprake te zijn geweest van een tweeschepig 
huis, 12 m lang, ca. 5,5 m breed en zuidwest-noordoost ge-
richt. Het was vermoedelijk onderverdeeld in een voor- en 
achtervertrek. De kopgevels lijken recht geweest te zijn. Of 
de langsgevels recht waren of licht uitgebogen, is onduide-
lijk. De palen stonden op ca. 4 m afstand van elkaar.

16.4 Huisplattegronden elders

Zoals ik eerder heb betoogd, is de SW-aardewerktraditie 
terug te voeren op impulsen uit de Donauländische Tra-
dition (zie paragraaf 6.1.2). Daarom richt ik me in eerste 
instantie op huisplattegronden uit die traditie.
De Rössener langhuizen zijn vaak afgeleid van het lange 
LBK-type. Rössener huizen hadden vaak een tweeschepige, 
trapezoïdale plattegrond met enkele dwarsschotten.13 De 
lange zijden waren dikwijls convex maar “die Krümmung 
kann sehr schwach oder nicht besonders regelmässig in 
Erscheinung treten” (Kuper 1979, 93).14 Convexe wanden 
zullen wel afgeleid zijn van Stichband- en Grossgartach-
huizen.15 Binnen dezelfde Rössener nederzetting waren 
naast langhuizen, wellicht bestemd voor een grootfamilie, 
ook vaak ‘ééngezinswoningen’ te vinden van hetzelfde mo-
del, maar veel kleiner. Deze hadden een lengte van ca. 10-
12 m en een breedte van 5-6 m, en een onderverdeling in 
slechts twee vertrekken.16

De overeenkomsten tussen de kleine Rössener plattegron-
den en die van P14 dringen zich op (vergelijkbare dimen-
sies, tweeschepigheid, trapezoïdale plattegrond (zie P14’s 
huis 2 en vermoedelijk huis 4), uitgebogen wanden en ver-
deling in voor- en achtervertrekken).

Voor de op Rössen volgende groepen (aangeduid met de 
verzamelnaam ‘Epi-Rössen’) zijn juist betrekkelijk kleine 
huizen kenmerkend. Een mooi voorbeeld levert de neder-

12 Sp. 90-109 heb ik in mijn eerdere publicaties over de huisplattegron-
den van P14 (Ten Anscher 2000; 2000/01) ten onrechte niet als een 
paalspoor van huis 4 beschouwd.

13 Zie bijvoorbeeld Schlette 1958, 88; Müller-Karpe 1968, 228-229, 
232; Günther 1976, 10-23; Kuper 1979, 29-124; Lüning 1982, 28-
32.

14 Zie o.a. ook Coudart 1980, fig. 27:10-12; Lüning 1982, Abb. 14.
15 Modderman 1973, 135, fig. 1; Coudart 1980, fig. 26:7, 9-11, fig. 27:

8-9.
16 Zie bijvoorbeeld Schlette 1958, 89, Taf. 37; Müller-Karpe 1968, 228; 

Kuper 1979, 42, 53, 93-94, 118, 204-213, Abb. 5, 7, 20; Lüning 
1982, 29-32.
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zetting op de Goldberg, met “kleine, mehr oder minder re-
gelmässige Rechteckbauten [5-11 m lang, 3,5-7 m breed] 
mit drei Pfostenreihen auf denen das Satteldach ruhte” 
(Müller-Karpe 1968, 229; Taf. 229). Evenals op P14 ston-
den de palen van de zijwanden loodrecht op de midden-
staanders.17 Vaak zijn wandgreppeltjes aangetoond. De 
huizen waren onderverdeeld in een (meestal) kleiner voor- 
en een iets groter achtervertrek. Kuilen binnen de huisplat-
tegronden zijn niet zeldzaam. De meeste huizen bezaten 
een licht-trapezoïdale plattegrond. Dit kleine huistype, on-
geveer tweemaal zo lang als breed, is ook elders in West-
Duitsland aangetroffen (Schlette 1958, 88). Soms waren 
de met leem besmeerde vlechtwanden gewit en versierd 
(Müller-Karpe 1968, 230). Het Zwitserse Egolzwil 3, een 
‘Ufersiedlung’, had plattegronden van tweeschepige huizen 
van 11-16 m lang en 4-5 m breed. De kopse wanden waren 
niet zelden convex (Whittle 1985, 214, fig. 6.18; 1988, 80). 
Uit Zuidwest-Duitsland zijn vergelijkbare huisplattegron-
den bekend uit Epi-Rössener ‘Ufersiedlungen’ als Aich-
bühl, Riedschachen en Taubried (Schlette 1958, Taf. 70b-
76b, Taf. 77; Müller-Karpe 1968, 230-231, Taf. 238-239). 
Enkele van deze huizen bezaten door de terugwijkende 
kopse gevel een voorhal, een karakteristiek die later ook in 
de TRB-Westgroep aan te treffen is.18 De meeste van de 
hierboven genoemde plattegronden verschaffen aanwijzin-
gen voor een kleiner voor-, en een groter achtervertrek.
Veel van de kenmerken zijn weer terug te vinden in de plat-
tegronden van P14. In plaats van rechtstreekse beïnvloe-
ding door Rössener huistypen, is het dus denkbaar dat er 
een indirect verband is, en dat het huistype van P14 terug 
te voeren is op contacten met de op Rössen volgende groe-
pen (vooral Bischheim).
Buiten P14 zijn SW- of Pre-Drouwener plattegronden van 
substantiële huizen onbekend. Wel is op Swifterbant-S3, 
een oeverwalvindplaats die als een tijdelijke nederzetting 
is geïnterpreteerd, sprake van hutstructuren (De Roever 
2004, 34, 41, bijlage 1, 3). De Roever dacht aan meermaals 
opgebouwde of gerepareerde lichte onderkomens, gebouwd 

met behulp van dunne stammetjes (6-11 cm). In de zwerm 
van paaltjes en paalgaten is ten minste één (min of meer 
rechthoekige) structuur van ca. 4,5 x 8 m met maximaal 
vier of vijf dwarsverdelingen te herkennen. Onduidelijk is 
welke daarvan strikt gelijktijdig waren. Bestudering van De 
Roevers palenkaart (ibidem, bijlage 1) leert dat midden-
staanders niet onmogelijk zijn, terwijl zeker de lange west-
wand, en vermoedelijk ook de korte noordwand, licht uitge-
bogen waren. Het lijkt hier om een lichte en verkleinde 
versie van de P14-huizen te gaan.
Relevant voor dit overzicht zijn verder enkele huisplatte-
gronden uit het Zuid-Hollandse binnenduingebied, die tot 
de Hazendonk-3-groep behoren en gedeeltelijk jonger kun-
nen zijn dan die van P14. Het betreft plattegronden uit Wa-
teringen 4, en Ypenburg-Locatie 4 (Raemaekers e.a. 1997, 
149, fig. 7; Houkes & Bruning 2008, 81-90, fig. 5.1-5.5).19 
Ondanks de individuele verschillen hebben zij onderling 
ook overeenkomsten. Het ging om onderkomens van 4-5 m 
breed en 8-11 m lang. De wanden waren recht of licht ge-
bogen. De kopse gevels waren soms halfrond. Aanwijzingen 
voor onderverdelingen in voor- en achtervertrekken zijn er 
niet. In tegenstelling tot de huizen van P14 bezaten de lan-
ge wanden veel meer, maar wel lichtere staanders dan de 
middenrij. De middenstaanders hadden geen duidelijke 
haakse tegenhangers in de wandpalen. Dit doet een andere 
constructie vermoeden, niet met gebinten, zoals mogelijk 
op P14 het geval was, maar een constructie waarbij het dak 
op horizontale liggers boven de zijwanden rustte. De Ha-
zendonkplattegronden sluiten dus net zoals die van P14 in 
algemene zin goed aan bij wat in Noordwest-Europa des-
tijds gangbaar is geweest, maar vormen daarbinnen een 
aparte groep.
De toekomst zal leren of de contemporaine huizen in het 
zuidelijke verspreidingsgebied van SW meer op die van de 
Hazendonk-3-groep leken of meer op die van P14. Dan zal 
ook duidelijk worden of sprake is geweest van een lokaal/
regionaal SW/Pre-Drouwener huistype, of van een over-
koepelende huistraditie binnen het SW-gebied.

17 Volgens de opgraver Bersu (1936) betrof het Rössener huizen, maar 
latere onderzoekers onderkenden dat het een jongere nederzetting moest 
zijn. Daarbij is gedacht aan een toewijzing aan verschillende groepen 
zoals Schwieberdingen en Aichbühl (Schröter 1971, 204, 206; Goller 
1972, 242). De nederzetting wordt tegenwoordig toegewezen aan de 
‘Goldberg-fazies’, een Epi-Rössener groep die ook buiten de Goldberg 
herkend is (Lüning 1967, 224 e.v.; 1969, 24; Zeeb 1994b).

18 In het Duitse deel van het verspreidingsgebied van de TRB-Westgroep 
zijn plattegronden aangetroffen volgens een vastomlijnd model. Zo is 
een huis te Flögeln-Eekhöltjen, Kr. Cuxhaven, ca. 13 m lang en 5 m 
breed, tweeschepig, dwars verdeeld in drie of vier compartimenten en 
voorzien van wandgreppels (Zimmermann 1979, 247, Abb. 15-17). 
Bijna identieke plattegronden met uitstekende zijwanden in een terug-
wijkende kopgevel, soms met rechthoekige plattegrond, soms licht tra-
pezoïdaal, zijn bekend van het ‘Huntedorf’ aan de Dümmer (Rei-
nerth 1939, 230-233, Abb. 4-7; Jacob-Friesen 1959, 138, Abb. 109 
-110; Assendorp 2000, Abb. 4; Kossian 2007), Heek-Ammerter 
Mark (Finke 1988; 1990), Heek-Averbeck (idem 1983) en Pennig-
bütel-Haus B (Assendorp 2000). In het licht van de verbindingen tus-
sen Rössen en TRB, via SW, zal het niet toevallig zijn dat tweesche-
pigheid, dwarscompartimenten, voorhallen en wandgreppels, bekend 

van de huisplattegronden van Rössen en Epi-Rössen, ook kenmerken 
zijn van TRB-Westgroep-huizen.
Behalve het bovengenoemde grote huistype komen in TRB ook klei-
nere huizen voor. De vermoedelijk tweeschepige huizen van Hunte-1 
aan de Dümmer bijvoorbeeld, zijn 4,5 tot 6 m lang en 3-4 m breed 
(Reinerth 1939, 230-232, Abb. 4-8). Houten vloeren, haarden en 
vlechtwanden waren nog bewaard. De huizen waren voorzien van een 
voorhal en soms verdeeld in een kleiner voor- en een groter achterver-
trek. Deze huizen van Hunte-1 zijn goed vergelijkbaar met de huizen 
van Dohnsen die tot de groep van de Altmärkische Tiefstichkeramik 
behoren (Schlette 1958, Taf. 62b, 63b; Schirnig 1979b, 242, Abb. 9). 
Voor andere voorbeelden van kleine, afwijkende TRB-huizen zie bij-
voorbeeld Bakker 1992, 85-86. Kossian (2007, 239-296) stelde voor 
Nedersaksen en wijde omgeving een uitgebreid overzicht samen van 
TRB-huizen en iets oudere en jongere huizen.

19 Ik laat de afwijkende, hutachtige structuur van Schipluiden, met een 
afgerond-rechthoekige wandgreppel van ca. 3,5 x 6 m en met in de 
lengte-as enige paalkuilen op onregelmatige onderlinge afstand, buiten 
beschouwing (Hamburg & Louwe Kooijmans 2006, 49-50, fig. 3.14-
3.16).
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Al in 1957 waren op P14 eergetouwkrassen ontdekt. Ondanks naarstig zoeken gingen vier IPP-campagnes 

voorbij voordat in 1987 weer overtuigende ploegkrassen gevonden werden. De eergetouwkrassen van 1957 

kwamen in 1990 opnieuw aan het licht. Prehistorische akkerlagen op vindplaatsen met een grote tijdsdiepte 

zijn berucht lastig te dateren. Gelukkig zijn voor P14 goede aanknopingspunten voorhanden in de vorm van 

enkele lithostratigrafische aanwijzingen.

17.1 Achtergrond

Voordat ik mij richt op de eergetouwkrassen van P14 en op 
onderzoeksvragen aangaande de akker op deze vindplaats, 
is een nader onderzoek naar de eergetouwkrassen als alge-
meen fenomeen op zijn plaats. Welke specifieke activiteiten 
hebben tot deze grondsporen geleid? Aan welk stadium 
binnen een gebruikscyclus van een akker zijn zij te verbin-
den? Pas met een beter begrip van hun betekenis is bijvoor-
beeld een inschatting van de gebruiksduur van de akker op 
P14 mogelijk.

17.1.1 Eergetouwtypen en hun functie

Reynolds nam op grond van experimenten met bronstijd- 
en ijzertijdreplica’s aan dat de verschillende, archeologisch 
bekende eergetouwen specifieke functies hebben gehad. 
Hij onderscheidde een ondiep ploegend eergetouw (type 1) 
voor het maken van de zaaivoren; een tot 15, hooguit 25 cm 
diep ploegend eergetouw (type 2) voor het gewone ploeg-
werk, bedoeld om een goed zaaibed voor te bereiden; en 
een tot 30 cm of dieper ploegende ‘rip ard’, een zwaar eer-
getouw (type 3) voor de allereerste ontginning en voor de 
eerste keer eren na perioden van braak (Reynolds 1981, 98-
104; zie ook Fowlers & Evans 1967, 294; Rees 1979, 82; 
Tegtmeier 1993, 122-123, 132-133).

– Type 1 betreft het gaffeleergetouw (‘crook ard’; Glob 
1951, 110-113, fig. 2; Van der Poel 1960/61, 139-140; Tegt-
meier 1993, 8-13). Dit bestaat uit een gevorkt stuk hout 
waarvan het uit de stam gesneden deel als schaar dient. 
Achteraan heeft de schaar een gat voor de bevestiging van 
een min of meer verticale staart. Het takdeel van de gaffel 
vormt het verbindingsstuk voor de trekboom.1 Dat hiermee 
ondiepe zaaivoren gemaakt kunnen worden, staat buiten 
kijf (Reynolds 1981, 101; Tegtmeier 1993, 122). Maar of dit 
type daar daadwerkelijk voor bedoeld was, in plaats van 

voor het gewone ploegwerk, vraag ik mij af (zie hieronder).
– Type 2 is het boogeergetouw (‘bow ard’; Glob 1951, 113-
118, fig. 3; Van der Poel 1960/61, 141; Tegtmeier 1993, 13-
17). Dit type bezit een gebogen trekboom voorzien van een 
uitsparing waarin haaks zowel de al dan niet uit twee delen 
samengestelde schaar als de staart worden vastgezet. In ex-
perimenten met replica’s werd hiermee, afhankelijk van het 
gekozen archeologische voorbeeld, 12 tot 15 cm, of syste-
matisch tot 15-20 cm en met uitzondering tot 25 cm diep 
geploegd (Van der Poel 1960/61, 137; Hansen 1969, 76; 
Reynolds 1981, 100; Tegtmeier 1993, 122, Tab. 23). Bepa-
lend voor de ploegdiepte zijn, behalve de bodem, het geko-
zen archeologische voorbeeld, de hoek en de lengte van de 
ploegschaar, het span, de mate waarin dat getraind is en de 
kracht ervan. De replica’s bleken niet opgewassen te zijn 
tegen de doorwortelde bovengrond in nieuw te ontginnen 
of langdurig braakliggend terrein (Hansen 1969, 79; Rey-
nolds 1981, 99).
– Type 3 is gepostuleerd om de prehistorische, diepe eer-
getouwkrassen te kunnen verklaren die niet met replica’s 
van de eerder genoemde typen konden worden nagebootst 
(Reynolds 1981, 102- 103; Tegtmeier 1993, 122). Dit type 
is archeologisch nooit aangetoond. Wel is het uit de etno-
grafie bekend. Het gaat om de Spaanse ‘el cambelo’ met een 
horizontale trekboom en een gebogen eikenhouten schaar 
waarvan de punt met ijzer beschermd moest worden. Met 
deze ontginningsploeg kon de grond tot 50 cm diep ge-
scheurd worden. Volgens Reynolds (1981, 102) zou op een 
Zweedse rotstekening te Aspeberg een dergelijke ontgin-
ningsploeg afgebeeld kunnen staan, al zag Glob (1951, fig. 
48-50) hierin (mijns inziens terecht) een afbeelding van 
een boogeergetouw. Een beter voorbeeld van een eventuele 
prehistorische diepploeg lijkt een rotstekening in Tegneby 
te leveren (Glob 1951, 118, fig. 61-62; Tegtmeier 1993, 17-
18, 122, Abb. 21). Die toont een eergetouw met, zoals ‘el 
cambelo’, een horizontale trekboom met een staart, en de 
schaar onder een scherpe hoek. Tussen schaar en trekboom 
zit een verticale verbinding. Heide of oud braakliggend land 

1 Ook wordt een ouder Asterlagen-type onderscheiden, hoewel niet hele-
maal zeker is of het om een eergetouw gaat. Van de twee bekende voor-
beelden (met dateringen in TRB en EGK) is alleen het als gecombi-

neerde schaar/staart opgevatte deel teruggevonden, gemaakt uit een 
stuk stam- en wortelhout (Tegtmeier 1993, 18-20).
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scheuren zal best mogelijk zijn met zo’n ‘sod buster’, en het 
verwijderen van de wortels van struikopslag wil misschien 
ook nog wel, maar hoe zit het met boomstobben in geval 
van een eerste ontginning van bebost terrein? Met deze ge-
postuleerde ploeg zouden de krassen uit de IJzertijd en 
eventueel die uit de Bronstijd (in geval van een bronzen be-
scherming van de houten schaar) verklaard kunnen worden 
als ontginningssporen in boomloos terrein. Maar het blijft 
een moeizame theorie die zeker onbevredigend is voor de 
eergetouwkrassen uit het Neolithicum.

Misschien ging men er bij de archeologische experimenten 
te veel van uit dat bij ontginningen van akkergronden in 
onze prehistorie de hoofdrol weggelegd was voor het eerge-
touw. De prehistorische boeren hadden, voordat het ploe-
gen in zwang kwam, immers al vele generaties lang erva-
ring met ontginningen. Zou bij een ontginning een gecom-
bineerde inzet van technieken niet waarschijnlijker zijn ge-
weest? In bebost terrein moest sowieso eerst geringd, 
gebrand of gehakt worden, gevolgd door het moeizame ver-
wijderen van de stobben (uitgraven of ‘stobbentrekken’ met 
behulp van bijvoorbeeld ossen). Het laten wegrotten van de 
stobben is overigens eveneens een optie, zij het een minder 
waarschijnlijke, want dat vergt tientallen jaren. Vervolgens 
zou de grond kunnen zijn voorbewerkt met de vertrouwde 
hak die voor de introductie van het eergetouw sowieso het 
belangrijkste grondbewerkingsgereedschap moet zijn ge-
weest.
Een zeer effectief alternatief hiervoor is de inzet van var-
kens. Die woelen in beperkte (afgezette) ruimten zelfs zwaar 
doorwortelde grond geheel los tot op het schone zand, en 
ontdoen de bovengrond van veel wortels (mondelinge me-
dedeling P. van der Kroft en eigen observatie; zie ook Theu-
nissen 1999, 190). Bij het voorbewerken van grasachtig ter-
rein kan, na het verwijderen van eventuele struikopslag, 
eerst de zode in stukken zijn gehakt. Ook varkens krijgen 
zulke zoden overigens moeiteloos klein. Het eergetouw zou 
dan pas laat in het soms langdurige ontginningsproces in-
gezet kunnen zijn, nadat al met de meeste weerstand in de 
bodem was afgerekend (zie ook Van der Waals 1964b, 26). 
De klus kan dan afgemaakt zijn met een archeologisch be-
kend type in plaats van met die hypothetische ‘rip ard’.

17.1.2 Eergetouwkrassen; zaaivoren?

Het gaffeleergetouw zou bij uitstek geschikt zijn voor het 
maken van zaaivoren omdat er in experimenten alleen on-
diep (6 tot 12 cm) mee kon worden geploegd. Voor het ge-
wone ploegwerk leek het boog-eergetouw beter te voldoen 
(Reynolds 1982, 101; Tegtmeier 1993, 123, Tab. 23). De ver-
onderstelde verschillende functies zou de verklaring zijn 
voor het naast elkaar bestaan van deze typen (afgaande op 

14C-dateringen overlappen de typen elkaar; zie onder meer 
Tegtmeier 1993, 20). Zo werd het (niet zo geloofwaardige) 
beeld opgeroepen van een prehistorische boer die over een 
compleet ploegpark zou beschikken, met twee of drie ver-
schillende typen eergetouwen (Reynolds 1981, 104). De 
verschillende ploegtypen zijn nooit als gezamenlijke veen-
vondst ontdekt.
Dat het eergetouw bruikbare zaaivoren kan maken, is dui-
delijk. Maar dat de archeologisch herkenbare eergetouw-
krassen zaaivoren waren lijkt onwaarschijnlijk, “since it is 
obviously wasteful to sow cereals in rows 30 cm apart” 
(Fowler & Evans 1967, 294). Tegtmeier (1993, 107) gaf, 
verwijzend naar Lüning & Meurers-Balke (1980), nog een 
argument tegen de gelijkstelling van zaairillen met archeo-
logisch herkenbare eergetouwkrassen: “Der heutigen Ab-
stand zwischen den Saatrillen beträgt 12-15 cm […] Ausser-
dem kann sich auf den relativ grossen unbearbeiteten 
Flächen [20-30 cm] zwischen den Saatrillen die Unkraut-
vegetation ungehindert ausbreiten und mit dem Getreide 
um Nährstoffe und Licht konkurrieren”. Voor een gunstige 
zaaiafstand zouden zaaivoren dus een onderlinge afstand 
van minder dan 20 cm, liefst ca. 15 cm, moeten hebben. 
Maar met een eergetouw zijn volgens de archeologische ex-
perimenten geen voren met kleinere intervallen dan ca. 20 
cm te maken (zie paragraaf 17.1.3). Bovendien lijkt zaaien 
in een haaks patroon niet erg praktisch met het oog op bij-
voorbeeld wieden.
Met een hak is zaaigoed prima op de juiste diepte en onder-
linge afstand te verdelen, door met de ene hand te hakken 
en een minieme trekbeweging te maken, en met de andere 
in de ontstane holte een zaadje te laten vallen. De grond 
sluit zich vanzelf als de hak wordt opgetild. Deze werkwijze 
is in ontwikkelingslanden nog steeds wijd verbreid. Het kan 
goed zijn dat de beroemde rotstekening van Val Camonica 
het voorbereiden van de teelaarde met een eergetouwspan 
toont, gevolgd door het zaaien met behulp van een hak 
(door een vrouw met een kind op de rug?). Anderen zagen 
hierin overigens het zaaien in ploegvoren of het breken van 
kluiten (Reynolds 1981, 103; Tegtmeier 1993, 105-106, 
Abb. 91).

Voorafgaand aan de introductie van het eergetouw in de 
loop van het Midden-Neolithicum, zal het voorbereiden 
van het teelbed – en ook het ontginnen – met de hak uitge-
voerd zijn. Haksporen zijn op Swifterbant-S4 herkend door 
Raemaekers (mondelinge mededeling). Ook nadat het eer-
getouw gangbaar werd, kan het zaaien zelf op de eerder be-
schreven wijze met behulp van een hak zijn uitgevoerd. P14 
heeft verscheidene geweifragmenten opgeleverd die van 
hakken afkomstig zouden kunnen zijn. Zij stammen uit 
SW/Pre-Drouwen, het Laat-Neolithicum en de gevorderde 
WKD (Gehasse 1995, 237-253, fig. 35, 37). Zij zijn nog 
niet op gebruikssporen onderzocht.2

2 Bij de bestudering onder de microscoop van geweiwerktuigen uit Spool-
de is door Peeters het structurele voorkomen van zandkorreltjes aan 
het einde van fijne krasjes geconstateerd. Hij concludeerde dat het hier 
om hakken voor grondbewerking ging. De datering van de betreffende 

stukken is onduidelijk. Het materiaal van Spoolde, waarvan de con-
text (artefact trap?) niet duidelijk geworden is, heeft een zeer grote 
tijdsdiepte (Peeters 1990).
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17.1.3 Betekenis van eergetouwkrassen

Eergetouwen kunnen zijn ingezet in een rituele context (zie 
onder andere Rowley-Conwy 1987; Rausing, 1988; en de 
kritiek hierop van Kristiansen 1990). Hier wordt verder al-
leen ingegaan op eergetouwkrassen in akkercontext. In de 
vorige paragraaf is al aangegeven dat de archeologisch her-
kenbare eergetouwkrassen niet als zaaivoren geïnterpre-
teerd moeten worden; zij zijn althans niet bedoeld om zaai-
goed op die diepte in de bodem te krijgen. Zouden eerge-
touwkrassen het resultaat zijn van het normale jaarlijkse 
ploegen? Aanvankelijk laat bij een dunne humeuze boven-
grond en een contrasterende onderlaag elke ploeggang nog 
herkenbare sporen na, maar na veelvuldig ploegen wissen 
de krassen elkaar uiteindelijk uit (Fowler & Evans 1967, 
190; Reynolds 1981, 99, 101; Tegtmeier 1993, 119-120, 
132). Volgens een observatie van Thrane (ongepubliceerd 
manuscript; zie Tegtmeier 1993, 118) kiest het eergetouw 
in een akker die regelmatig onder de ploeg gaat, de weg van 
de minste weerstand. Het eergetouw reikt dan niet dieper 
dan de al eerder losgemaakte bouwvoor. Als eenmaal een 
voldoende dikke akkerlaag met een kruimelige structuur 
gemaakt is, is het bovendien over het algemeen ongunstig 
om dieper dan de bestaande bouwvoor te eren, als dat al 
mogelijk zou zijn. Vermenging met een kalkrijke onder-
grond wordt wel eens opgevoerd als reden voor een inci-
denteel diepere ploeggang, maar meestal zal vermenging 
van de ondergrond met de teelaarde geleid hebben tot een 
slechtere bodemkwaliteit, zeker op zandgronden (Tegtmei-
er 1993, 118).
Algemeen wordt aangenomen dat de eergetouwkrassen, 
een enkele uitzondering daargelaten, de sporen zijn van de 
eerste ontginning of van een herontginning na een periode 
van braak (Fowler & Evans 1967, 290, 294; Nielsen 1970, 
160, 164; Reynolds 1981, 102-103; Tegtmeier 1993, 118). 
Dan nog impliceert dit geenszins dat elke (her-) ontginning 
herkenbare sporen achtergelaten moet hebben. Misschien 
was dit slechts bij uitzondering het geval. Bij een herontgin-
ning hoeft immers niet per definitie onder het niveau van 
een eerdere akkerlaag geploegd te zijn. Het gelijkstellen van 
het aantal herkende ploegpatronen met het daadwerkelijke 
aantal cycli van ontginning en braakligging is dan ook een 
te grote versimpeling van de werkelijkheid.

Soms is in het verleden blijkbaar alleen parallel geploegd. 
In geval van min of meer haaks op elkaar staande krassen, 
wat het meeste voorkomt, worden die met een onderlinge 
afstand van 20 tot 40 cm opgevat als het resultaat van één 
ploeggang (Fowler & Evans 1967, 294; Nielsen 1970, 159; 
Rees 1979, 82; Reynolds 1981, 103; Fokkens 1982, 96; 
Tegtmeier 1993, 107).3 Uit experimenten bleek steeds weer 
dat de minimale onderlinge afstand tussen parallelle voren 

van dezelfde ploeggang ca. 20 cm is. Een kleinere onder-
linge afstand lukte eenvoudigweg niet. Het eergetouw 
schoot dan in de ernaast gelegen ploegvoor (Nielsen 1970, 
160; Rees 1979, 83). Herhaaldelijke ploeggangen moeten 
geleid hebben tot een dicht net van haakse ploegpatronen 
in allerlei richtingen, en, als op verschillende momenten in 
dezelfde richting is geploegd, tot parallelle voren op minder 
dan ca. 20 cm afstand van elkaar (Tegtmeier 1993, 109-110).

17.2 Eergetouwkrassen op P14

Na de eerste ontdekking van eergetouwkrassen op P14 in 
1957 zijn in 1987, 1989 en 1990 grote delen van de prehisto-
rische akker opgegraven.4

De eergetouwkrassen van P14 vormden aan de basis van de 
Akkerlaag een wirwar van onderbroken strepen, gevuld 
met humeus zand (zie fig. 17.1 en 17.3). Dat er herhaalde-
lijk geploegd is, blijkt niet alleen uit de uiteenlopende rich-
tingen, maar ook uit de dikwijls vastgestelde, zeer kleine on-

3 Bij de in de literatuur genoemde voorbeelden van seizoensmatig ploe-
gen, waarbij steeds in één richting werd geploegd en in het volgende 
seizoen haaks daarop (Van der Poel 1960/61, 137-138; Tegtmeier 
1993, 108-109), lijkt het steeds te gaan om het normale voorbereiden 
van het zaaibed en niet om het ontginnen, waarvan de archeologische 
sporen vermoedelijk getuigen.

Fig. 17.1 – Opgeschaafd vlak met eergetouwkrassen op P14.

4 Voor de eergetouwkrassen uit de werkput van 1957, zie Archeologisch 
Nieuws 1957, 242; Van der Heide 1966, 205-20; Tegtmeier 1993, 
88, Abb. 80. Tegtmeier beeldde de eergetouwkrassen af in de zuidwes-
telijke helft van de werkput in plaats van in de noordoostelijke helft. 
Haar vergissing is begrijpelijk want de veldtekening ontbeert een 
noordpijl.
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derlinge afstand tussen parallelle eergetouwkrassen (veel 
minder dan 20 cm; zie paragraaf 17.2.2). Direct onder de 
Akkerlaag waren de ploegkrassen minimaal 3 cm en maxi-
maal 10 cm breed. Over het algemeen bedroeg de breedte 4 
tot 6 cm. De eergetouwkrassen reikten tot hooguit 5 cm in 
het dekzand. Hun dwarsdoorsnede was afgerond-spits.5 Bij 
uitzondering waren ononderbroken eergetouwkrassen over 
een lengte tot 7,5 m te vervolgen, maar meestal waren zij 
veel korter.
Figuur 17.2 toont alle vakken met eergetouwkrassen. De 
krassen tekenden zich af op de dekzandkop, en ook tot en-
kele meters daarbuiten in de dagzomende Oude Archeo-

5 Experimenten hebben aangetoond dat de precieze vorm van de ploeg-
schaar (U- of V-vorm) slechts bij grote uitzondering blijkt uit het 
dwarsprofiel van de eergetouwkrassen (Hansen 1969, 85; zie ook 
Tegtmeier 1993, 120-121).

6 Mogelijk bestond dit akkerareaal uit diverse kleinere akkerpercelen, 
maar in de verspreidingen van de verschillende ploegpatronen zijn 
geen duidelijke begrenzingen herkend.

Fig. 17.2 – Verbreiding van de Akkerlaag en eergetouwkrassen, en de dikte van de Akkerlaag (inclusief Akkerlaag/Erosielaag 1).
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logische Laag (OAL) en de zandige detritusgyttja (DG2). 
Incidenteel was een eergetouwkras niet met grijs zand maar 
met detritusgyttja gevuld, dus ingeploegd vanuit of door de 
DG2. De hoogtelijn van 2,90 m -NAP geeft grofweg een 
indicatie van de maximale verbreiding van het akkerareaal. 
De totale omvang van het gebied waarin op P14 is geak-
kerd, bedraagt ca. 0,25 tot 0,5 ha.6

Eergetouwkrassen zijn al op enige meters afstand van de 
oever van de Vecht aangetroffen en tot meer dan 100 m 
westelijk ervan aanwezig. Ten westen van wp. 89-18 zijn 
geen zekere eergetouwkrassen aangetoond.7 De westelijke 
begrenzing van het akkerareaal lag vermoedelijk ten oosten 

7 In wp. 86-3 was misschien sprake van enkele eergetouwkrassen, maar 
alleen volgens ploegpatroon 1, zie hieronder, loodrecht op de huidige 
verkaveling. Het is waarschijnlijker dat het moderne cultivator-kras-
sen waren, die dezelfde oriëntatie hebben als ploegpatroon 1. Ook in 
wp. 86-4 zou sprake zijn van “mogelijk ploegsporen” (protocolboek 
1986, dagrapport 4 sept.). Het betrof incidentele lineaire verkleurin-
gen, geen patroon. Overtuigend waren die aanwijzingen daarom niet.
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Fig. 17.3 – Oriëntaties van ploegpatronen 1-5, en enkele voorbeelden van oversnijdende ploegpatronen binnen de akker.
In voorbeeld f zijn ook ploegkrassen uit de waarnemingen van 1957 opgenomen.
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van wp. 89-1. In het zuidwesten van de kruin ontbreken bo-
ven de 2,90 m -NAP hoogtelijn eergetouwkrassen. Men 
kan aanvoeren dat daar de Akkerlaag opgeruimd is door la-
tere erosie (zie paragraaf 14.3.7), maar het lijkt er eerder op 
dat de akker hier nooit gelegen heeft. In het zuidwesten la-
ten namelijk de profielen nog regelmatig restanten van de 
OAL zien, terwijl daar waar zeker de akker gelegen heeft, 
de OAL geheel in de Akkerlaag was opgenomen.
Fig. 17.2 geeft een indruk van de bewaard gebleven dikte 
van de Akkerlaag. Het beeld is op de hoogste delen van de 
kruin sterk beïnvloed door erosie (vergelijk figuur 14.5; zie 
ook fig. 1.6), en wordt langs de flanken vertroebeld door de 
aanwezigheid van Erosielaag 1 (Ero1). Die bestaat hier uit 
afgespoeld akkerzand, en was in het vlak niet betrouwbaar 
te onderscheiden van de eigenlijke Akkerlaag. In profielen 
viel het onderscheid wel te maken; aan de noordflank zijn 
diktes van 15 tot 20 cm gemeten (inclusief de diepte van de 
eergetouwkrassen).8 Langs de flanken kan de Akkerlaag als 
gevolg van afploegen wat dikker zijn geweest dan hoger op 
de kop. Oorspronkelijk zal deze een dikte van ca. 15 cm ge-
had hebben (en enkele centimeters minder als de onder-
kant van de eergetouwkrassen buiten beschouwing gelaten 
wordt).

Profielen aan de noordflank tonen bovendien twee niveaus 
binnen de Akkerlaag (zie bijlage I, fig. I.2). Het oudere ni-
veau leek in het vlak te corresponderen met eergetouwkras-
sen volgens patroon 1 (zie hieronder). De overige patronen 
kwamen hier ook voor, maar waren niet aan een bepaald 
niveau te koppelen.

17.2.1 Ploegpatronen en ploeggangen op P14

De term ‘(ploeg-) patroon’ gebruik ik hieronder om haakse 
sporen met dezelfde oriëntaties aan te duiden. Parallelle en 
haakse sporen zijn beschouwd als de getuigenis van dezelf-
de ploeggang, tenzij de onderlinge afstand minder is dan 
ca. 20 cm of hetzelfde ploegpatroon zowel onder als boven 
een ander patroon aan te treffen is; dan moet van minimaal 
twee ploeggangen binnen dat patroon sprake zijn geweest. 
Met ‘akkerareaal’ bedoel ik het gebied waarin de Akkerlaag 
aanwezig is geweest.
Om het minimale aantal ploegpatronen en ploeggangen 
vast te stellen, moest eerst de variatie in richting bepaald 
worden van krassen die duidelijk bij elkaar hoorden, maar 
niet altijd even richtingvast bleken te zijn. Een bijkomende 
complicatie was dat de meeste ploegkassen slechts over en-
kele meters te vervolgen waren. Het gevaar bestaat dan ook 
dat onderbroken krassen die tot dezelfde ploegvoor hebben 
behoord, vanwege hun gaandeweg gewijzigde oriëntatie 
worden toegewezen aan verschillende ploeggangen. Om dit 

gevaar te verminderen, is aan elk patroon een oriëntatie-
marge toegekend. Fig. 17.3 toont de onderscheiden ploeg-
patronen met hun variatiebreedte.
In het veld is bij het tekenen van de eergetouwkrassen veel 
aandacht besteed aan de onderlinge oversnijdingen. Toch 
is bij de analyse enkele malen een onmogelijke situatie ge-
constateerd (‘vlechtmatje’). In zulke gevallen is de chrono-
logische relatie als onbepaald beschouwd.
Op P14 zijn ten minste 14 ploeggangen volgens vijf ver-
schillende patronen te herkennen, zie fig. 17.4.

8 In het zuid- en westprofiel van wp. 87-1 en het oost-, zuid- en west-
profiel wp. 87-4; zie bijlage I.

9 Hierbij speelt ook het volgende probleem. Als in een bepaald vak ploeg-
patroon 1 onder 3 voorkomt, en elders ploegpatroon 1 boven patroon 
3, zijn er twee verschillende uitkomsten denkbaar: zowel de chronolo-

gische volgorde 1-3-1 als ook de volgorde 3-1-3 is in overeenstemming 
met de geconstateerde oversnijdingen.

10 Soms was het lastig het verschil te zien tussen patroon 1 en moderne 
sporen met dezelfde oriëntatie, gemaakt met een cultivator. Bij twijfel 
zijn sporen als modern opgevat.

Fig. 17.4 – Hypothetische volgorde van ploeggangen, uitgaande 
van het minimum aantal.

Volgens dit schema lijkt ploeggang 2a de oudste, en 1c of 
1d de jongste te zijn. Het betreft echter geen aangetoonde 
complete stratigrafie, maar slechts één denkbare oplossing 
uit vele, die de geconstateerde oversnijdingen kan verkla-
ren, en die uitgaat van zo min mogelijk ploeggangen. Ver-
gelijkbare oriëntaties hoeven niet te betekenen dat eerge-
touwkrassen op enige afstand van elkaar deel uitmaken van 
dezelfde ploeggang. Patroon 3 bijvoorbeeld, dat het meest 
voorkomt, kan bestaan hebben uit talloze ploeggangen.9

17.2.2 Ploegpatronen 1-5

Ploegpatroon 1 (fig. 17.5)
De eergetouwkrassen tussen 355 en 5° en tussen 85 en 95° 
zijn tot ploegpatroon 1 gerekend.10 De krassen waren vaak 
over maar enkele decimeters te vervolgen, en slechts zelden 
over enkele meters. Een incidentele uitschieter was 4,25 m 
lang. Ploegpatroon 1 is vrij algemeen aangetroffen; alleen 
patroon 3 kwam nog vaker voor. Binnen dit patroon zijn 
minimaal vier ploeggangen te onderscheiden. Eergetouw-
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3a 3b

2a

4a 4b

5a 5b
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krassen volgens patroon 1 lagen zowel boven als onder alle 
andere patronen. In beide gevallen bevonden de krassen 
zich regelmatig op een onderlinge afstand van slechts 10 
cm. Patroon 1 zal dus waarschijnlijk hebben bestaan uit ten 
minste vier verschillende ploeggangen, 1a-d. Patroon 1 is al 
op enkele meters van de oever van de Vecht opgemerkt en 
tot aan de westgrens van het zekere akkerareaal zonder gro-
te hiaten aanwezig.

Ploegpatroon 2 (fig. 17.6)
Aan ploegpatroon 2 zijn alle eergetouwkrassen tussen 302 
en 319° en tussen 34 en 51° toegekend. De krassen waren 
meestal slechts over 0,5 m of minder te vervolgen. De lang-
ste was maar 1,8 m. Ploegpatroon 2 kwam niet veel voor. 
Binnen dit patroon zijn minimaal twee ploeggangen te on-
derscheiden (2a en 2b), vanwege een onderlinge afstand 
tussen parallelle voren geconstateerd van 10 cm of minder. 

0 15m

vakken met ploegpatroon 1

alle vakken met eergetouwkrassen

Fig. 17.5 – Verspreiding van ploegpatroon 1.

0 15m

vakken met ploegpatroon 2

alle vakken met eergetouwkrassen

Fig. 17.6 – Verspreiding van ploegpatroon 2.
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Patroon 2 komt zowel onder als boven ploegpatroon 3 voor 
en verder onder de patronen 1, 4 en 5. Het kan daarbij 
steeds gaan om een van de twee al genoemde ploeggangen 
volgens patroon 2. Patroon 2 is met onderbrekingen in het 
hele akkerareaal aangetroffen, behalve in het zuidoosten.

Ploegpatroon 3 (fig. 17.7)
Alle eergetouwkrassen tussen 280 en 300° en tussen 10 en 
30° zijn toegewezen aan ploegpatroon 3. De krassen waren 

veelal slechts enkele decimeters lang, maar ook vaak langer 
dan 2-3 m. De langste ononderbroken kras was over 7,5 m 
te vervolgen. Ploegpatroon 3 kwam in bijna alle vakken met 
eergetouwkrassen voor. Dat juist zo vaak volgens ploegpa-
troon 3 is geploegd, is goed te begrijpen. Dit patroon ligt 
min of meer parallel aan, en haaks op, de 2,90 m -NAP 
hoogtelijn, en volgt dus de toenmalige morfologie van de 
zandkop. Binnen ploegpatroon 3 zijn minstens vier ploeg-
gangen te onderscheiden. Dikwijls bevonden zich parallelle 

Fig. 17.7 – Verspreiding van ploegpatroon 3.

0 15m

vakken met ploegpatroon 3
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Fig. 17.8 – Verspreiding van ploegpatroon 4.
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voren vlak naast elkaar, op minder dan 10 cm afstand. Dat 
impliceert ten minste twee momenten. Minimaal twee mo-
menten volgens patroon 3 lagen zowel onder (3a en 3b) als 
boven (3c en 3d) patronen 2, 4 en 5. Het was wel vaak dui-
delijk dat verschillende ploeggangen volgens patroon 3 aan-
wezig waren, maar het was niet te bepalen welke ploegkras-
sen gelijktijdig waren.

Ploegpatroon 4 (fig. 17.8)
De eergetouwkrassen tussen 343 en 351° en tussen 73 en 
82° zijn bij ploegpatroon 4 ondergebracht. De krassen wa-
ren meestal maar over enkele decimeters, en maximaal over 
een lengte van 2,6 m te vervolgen. Patroon 4 was zeldzaam. 
Het moet bestaan hebben uit ten minste twee ploeggangen, 
4a en 4b; enkele malen lagen parallelle voren op 10 cm of 
minder van elkaar af. Ploegpatroon 4 is gevonden onder pa-
tronen 1, 3 en 5 en oversneed zelf patronen 1, 2 (slechts 
eenmaal) en 3. Tussen de ploeggangen 4a en 4b lijkt niet te 
zijn geploegd volgens een ander patroon. Hoewel zeldzaam, 
is patroon 4 toch zowel vlakbij de rivier als ver in het westen 
vastgesteld.

Ploegpatroon 5 (fig. 17.9)
Tot ploegpatroon 5 zijn alle eergetouwkrassen gerekend 
tussen 328 en 343° en tussen 60 en 73°. Daarmee liggen de 
grenswaarden van patroon 5 direct tegen die van patroon 4. 
Dit leidde tot enkele arbitraire toewijzingen. In de weinige 
gevallen waar krassen van patronen 4 en 5 samen voorkwa-
men, waren zij echter goed van elkaar te onderscheiden. Er 
is dus geen reden beide ploegpatronen samen te voegen. De 
krassen waren meestal maar kort; de langste kras mat 1,8 
m. Ploegpatroon 5 was vrij zeldzaam. Binnen dit patroon 
zijn minimaal twee ploeggangen (5a en 5b) te onderschei-
den omdat weer enkele malen parallelle krassen op 10 cm 

afstand of minder gesignaleerd zijn. Patroon 5 werd behal-
ve door patroon 3 alleen door ploegpatroon 1 oversneden 
en oversneed zelf ploegpatronen 1, 2, 3 en 4. Nergens kon 
aangetoond worden dat tussen de beide ploeggangen van 
patroon 5 volgens een ander patroon geploegd is.

17.3 P14’s oudste eergetouwkrassen

De oudste eergetouwkrassen in Denemarken en Sleeswijk-
Holstein konden met zekerheid al in het eind van het Zuid-
Scandinavische Vroeg-Neolithicum en het begin van het 
Midden-Neolithicum gedateerd worden (Thrane 1982, 21; 
1989, 121-125, fig. 4; Kristiansen 1990, 322-323; Tegtmeier 
1993, Tab. 11). Daarop baseerde Bakker (1992, 91) zijn ver-
wachting dat eergetouwkrassen ook in de TRB-Westgroep 
(vanaf de Drouwener fase) gevonden zullen worden. Aan-
vankelijk meende Fokkens (1982, 110) dat het eergetouw in 
ons land pas vanaf EGK algemeen gangbaar was. Later zag 
hij (idem 1986, 12-16, noot 3; 1991, 106), in navolging van 
Van der Waals (1984a, 6), in de overgang van haklandbouw 
(gerelateerd aan ‘long fallow agriculture’) naar het gebruik 
van het eergetouw (gekoppeld aan ‘short fallow agricul-
ture’) een interne reactie op ontwikkelingen binnen de ge-
vorderde TRB, en tevens een oorzaak voor veranderingen 
in TRB die geleid zouden hebben tot de overgang naar 
EGK. De introductie van het eergetouw dateerde hij rond 
4500 BP, in de Havelter fase.
Drenth & Lanting (1997, 55, 62) trokken deze ideeën van 
Van der Waals en Fokkens in twijfel. Zij volgden Bakker in 
hun aanname dat het eergetouw al vanaf het begin van de 
TRB-Westgroep voor zou kunnen komen (waarmee zij het 
begin van de Drouwener fase bedoelden). Daarbij wezen zij 
ook op enkele van de hieronder genoemde voorbeelden.

Fig. 17.9 – Verspreiding van ploegpatroon 5.
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Relevant voor de discussie zijn eveneens eergetouwkrassen 
die aan een vroege VL-fase toe te wijzen zijn. Dat zou im-
mers betekenen dat het eergetouw in onze streken al vroeg 
bekend was, waarschijnlijk ook in de TRB-Westgroep.

Voorbeelden elders
Op Nederlandse vindplaatsen waar behalve eergetouwkras-
sen ook TRB- of VL-vondsten zijn aangetroffen, zijn soms 
ook jongere prehistorische sporen en/of vondsten aan het 
licht gekomen.
– Zo is te Bornwird naast TRB6- en TRB7- ook EGK-

aardewerk gevonden (Fokkens 1982, 107).11

– In de akkerlaag van Zandwerven komt VL met EGK 
voor (Van Regteren Altena & Bakker 1961, 34-38; Lou-
we Kooijmans 1976, 287, Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 34).

– De akker van Westbroek in de Velserbroekpolder heeft 
zowel VL- als EGK4-scherven opgeleverd, maar dateert 
waarschijnlijk uit Laat-EGK (Ten Anscher & Bosman 
2010, 178-179).

– Eergetouwkrassen te Hellevoetsluis-Ossenhoek zijn al-
leen aan VL toe te schrijven (Goossens 2010, 159-160, 
162-164, 171). Hier is van jonger materiaal geen sprake; 
voor het aangetroffen aardewerk is een datering “rond 
de overgang van de vroege naar de late Vlaardingen-
groep (dus rond 2900 v.Chr.) het meest waarschijnlijk” 
(ibidem, 164). De geassocieerde dateringen liggen tus-
sen ca. 4400 en 4200 BP.

– De eergetouwkrassen van Groningen-Oosterpoortwijk 
zijn geassocieerd met enkele zeer schaarse vondsten. Die 
wijzen op TRB-activiteiten ter plaatse. Jongere vondsten 
zijn niet herkend. Pas tegen het einde van het Laat-Neo-
lithicum moet de voormalige akker, na eventueel ge-
bruik als grasland, met veen overgroeid zijn. Dat was 
voor de opgraver reden om de krassen niet zomaar aan 
een TRB-akker toe te wijzen, maar uit te gaan van een 
laatneolithisch akkercomplex (Kortekaas 1987, 122).

– Ook in het geval van de ploegkrassen te Groningen-
UMCG is alleen sprake van een associatie met TRB 
(Kortekaas 2002, 20-21, fig. 17). Het aardewerk is deels 
aan TRB1 en -2 toe te schrijven (Overeem 2005, 5-8, 
fig. 3-34).12

– Te Emmerhout zijn onder een stuifzandpakket en onder 
een donkere zandlaag eergetouwkrassen aangetroffen in 
associatie met TRB2 en -3. Vondsten uit andere perio-
den zijn niet vermeld (Drenth & Lanting 1997, 57-59). 
Drenth & Lanting (ibidem, 59) hielden een slag om de 
arm door er aan te herinneren dat scherven of andere 
vondsten in een akkerlaag niet per se gelijktijdig met die 
laag moeten zijn.

Voor gevorderde VL zijn eergetouwkrassen dus bewezen. 
Voor TRB geldt dit nog niet, maar Groningen-UMCG en 
Emmerhout zijn wel plausibele kandidaten voor vrij vroege 
Drouwener eergetouwkrassen.

Daterende aanwijzingen voor de eergetouwkrassen op P14
Op P14 komt in de akkerlaag (afgezien van veel SW/Pre-
Drouwener aardewerk) zowel TRB- als jonger materiaal 
voor, dat onder meer uit EGK en KB stamt (zie tabel 14.1). 
Zijn hier overtuigende aanwijzingen voor TRB-eergetouw-
krassen (en een TRB-akker) voorhanden?
– Volgens de regionale grondwatercurve (fig. 14.1 bij para-

graaf 14.1) steeg het gemiddelde grondwaterniveau tus-
sen ca. 4650 en 4050 BP (ca. 3400-2550 cal BC), gedu-
rende de Drouwener en Havelter TRB, van ca. 4,20 tot 
3,20 m -NAP. Om te voorkomen dat de wortels van het 
graan verrotten, zou een denkbeeldig maaiveld van een 
TRB-akker op de zandkop niet dieper dan op ca. 4,10 
tot 3,10 m -NAP gelegen moeten hebben, en de bijbeho-
rende ploegsporen iets dieper. Zo diep zijn op P14 ner-
gens eergetouwkrassen aangetroffen, zodat er geen di-
recte aanwijzingen zijn voor TRB-eergetouwkrassen.

– In wp. 90-4 tekenden de laagst op de flank gelegen kras-
sen zich niet af in het gele dekzand, maar boven de Oude 
Archeologische Laag (OAL). De jongste typologisch da-
teerbare scherf uit de OAL in de directe nabijheid is een 
TRB-scherf, aangetroffen op 2,96 m -NAP. Deze heeft 
aan een TRB3-terrine (TRB-pot 66) toebehoord. De 
oversnijdende eergetouwkrassen zullen dus jonger zijn 
geweest.13

– De diepste krassen bevonden zich langs de noord- en 
zuidflank op ca. 2,90-3,00 m -NAP, op het niveau waar-
in de Akkerlaag lateraal overging in Detritusgyttja 2 
(DG2). Dit is bijvoorbeeld in het westprofiel van wp. 87-
1 goed te zien (zie bijlage I, fig. I.6). Het bijbehorende 
laagste akkermaaiveld moet rond 2,75 m -NAP hebben 
gelegen. Een diepe uitschieter van ploegpatroon 1 tot 
3,07 m -NAP (in wp. 90-4) was een hoge uitzondering 
en duidt zelfs daar op een akkermaaiveld dat niet dieper 
lag dan ca. 2,90 m -NAP. Alle genoemde diepten zijn 
goed te rijmen met een akkerdatering in Laat-EGK of in 
Vroeg-KB. Het begin van de sedimentatie van de DG2 
is te dateren rond 4050 BP (ca. 2550 cal BC), veel jonger 
dus dan TRB.

– Graf 12, het meest zuidelijke EGK-graf, werd oversne-
den door eergetouwkrassen. Hieruit volgt dat in elk ge-
val gedurende of na EGK op P14 geakkerd moet zijn. Als 
het laatneolithische grafveldje niet ouder is dan EGK4, 
wat het meest waarschijnlijk is, zou dat dus gedurende of 
na EGK4 zijn.

11 Gelet op de aanwezigheid van scherven van golfbandpotten en van 
een Strichbündelamfoor betreft het te Bornwird vermoedelijk Vroeg-
EGK.

12 Overeem zag dwarssteken, C-motieven en pseudodriehoeken, die ik op 
de afgebeelde scherven niet herken (Overeem 2005, 5-8, fig. 3-34). 
Het TRB-aardewerk zou zeker uit TRB1 en -2 stammen, en mogelijk 
ook uit TRB3 (ibidem, 2, 6, 8). TRB2 is ongetwijfeld aanwezig. De 
meest indicatieve scherf uit dit vondstcomplex (ibidem, fig. 22) heeft 

onder meer chevrons en zou daarmee in TRB2 thuishoren (Brindley 
1986b, 95). Bakker (mondelinge mededeling) dacht bij deze scherf 
eerder aan TRB1 of aan de overgang van TRB1 naar TRB2.

13 Ik ben uitgegaan van de velddeterminatie, hoewel ik er niet zeker van 
ben of het hier werkelijk de OAL betreft in plaats van een zeer zandige 
basis van de DG2. Als dat laatste juist zou zijn, is de scherf van de 
terrine verplaatst en vervalt dit argument. Voor de begindatering van 
de akker maakt dit geen verschil, zie verder.
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 Omdat te verwachten is dat het grafveldje, of ten minste 
het meest zuidelijke deel ervan, niet direct na de begra-
vingen al zal zijn overploegd, zou dit terreingedeelte pas 
enkele generaties later bij het akkerareaal getrokken kun-
nen zijn. Het is overigens goed mogelijk dat graf 12 per 
ongeluk overploegd was en dat de rest van het grafveld 
ontzien werd. Het gelijktijdig naast elkaar bestaan van 
een akker en een grafveldje waarin niet meer werd be-
graven, maar waarbinnen wel nog allerlei andere ritue-
len plaatsvonden, lijkt mij het meest aannemelijk.

Uit het bovenstaande volgt dat de eergetouwkrassen pas ge-
durende Laat-EGK (rond het begin van EGK4) of in de 
loop van Vroeg-KB ontstaan zijn, op zijn vroegst rond 4050 
BP (ca. 2550 cal BC).

17.4 Gebruiksduur van de akker op P14

Op zandgronden kon men in de prehistorie slechts gedu-
rende een klein aantal jaren achtereen akkeren, al achtte 
Fokkens schattingen van 1 tot 3 jaar te laag (contra Bakels 
1978, 71). Hij rekende voor zijn akker op het dekzand te 
Bornwird met een cyclus van 5 tot 10 jaar ononderbroken 
cultivatie, gevolgd door een periode van 10 tot 15 jaar 
braak, maar was zich terdege bewust van de betrekkelijk-
heid van zijn inschattingen (Fokkens 1982, 98-99, 111). 
Voor de vergelijkbaar arme bodem van P14 (leemarm dek-
zand) zou men dan, uitgaande van continu gebruik, en als 
14 ploeggangen gelijk zouden staan aan 14 ontginnings-
cycli, uitkomen op een gebruiksduur van minimaal 210-
350 jaar. Terecht waarschuwde Reynolds (1981, 104) tegen 
dit soort kaartenhuisconstructies. Zo’n schatting heeft 
nauwelijks waarde omdat deze bestaat uit een opeenstape-
ling van teveel oncontroleerbare aannames en van varia-
belen met een grote variatiebreedte.14 Voor P14 kan wel 
worden gesteld dat een minimum van 14 ploeggangen ver-
geleken met andere voorbeelden zeer hoog is, hetgeen duidt 
op een lang gebruik van het terrein als akker.
Hierboven zijn de argumenten gegeven voor de datering 
van de oudste eergetouwkrassen in Laat-EGK of Vroeg-
KB. Tot hoe lang de akker vervolgens maximaal in gebruik 
is geweest, kan op basis van stratigrafische overwegingen 
globaal bepaald worden.

– Op de Akkerlaag en in de direct omringende natte sedi-
menten lag Erosielaag 1 (Ero1), bestaand uit afgespoeld 
akkerzand. Deze laag was in het vlak niet betrouwbaar 
van de onderliggende Akkerlaag te onderscheiden, maar 
in de profielen wel, met een duidelijke scherpe en rechte 
grens. Nergens zijn aanwijzingen voor ploegen in de Ero1 
aanwezig. Het ontstaan van de Ero1 levert een sluitdate-
ring voor de akker.

– Afgezien van een verplaatste WKD3-scherf, die verder 
voor deze discussie niet van belang is, bestaat het jong-
ste aardewerk uit de Akkerlaag/Ero1 uit zeven WKD1-
scherven (van WKD-bekers 2, 3, 5 en 7). Daarvan ho-
ren er drie hoogstwaarschijnlijk in Ero1 thuis.15 De ove-
rige vier kunnen eveneens in Ero1 gelegen hebben. Het 
is op grond van deze bevindingen, en sowieso het zeer 
lage aantal WKD1-scherven, onwaarschijnlijk dat in de 
Vroege Bronstijd nog op P14 geakkerd werd.

– In wp. 90-6 is meteen onder de moderne bouwvoor op 
2,98 m -NAP een KB-haard (haard 5) met twee scher-
ven van potbeker 92 aangetroffen, in de DG2 direct bo-
ven een tot 10 cm dikke laag afgespoeld zand (Ero1; zie 
fig. 14.7). Houtskool van hazelaar en wilg, afkomstig uit 
de haard, is 14C-gedateerd op 3710±60 BP (UtC-2513). 
Het is mogelijk dat deze datering enkele tientallen jaren 
te oud is voor de haard, vanwege de eigen leeftijd van het 
brandhout. Het levert een sluitdatering op voor de on-
derliggende Ero1 (die de akker afdekte). De Ero1 is iets 
vroeger dan het haardje te dateren, op ca. 3750 BP.16

Uit de verschillende bovengenoemde argumenten volgt dat 
de akker waarschijnlijk in gebruik is geweest van Laat-EGK 
tot in Laat-KB, tussen ca. 4050 en 3750 BP (ca. 2550-2200 
cal BC). Het is denkbaar dat de akker al enige tijd voor het 
ontstaan van de Ero1 opgegeven was, bijvoorbeeld vanwege 
eerdere erosie (waarvoor aanwijzingen in de DG2 bestaan), 
of omdat het beschikbare akkerareaal gaandeweg te klein 
geworden was.17

17.5 Waarom een akker op P14?

Volgens Kristiansen (1990, 322) bestond “the nature of pre-
historic farming” uit “rotating fields at least until the Iron 
Age”. Als de ene akker braak lag, moest een andere in ge-

14 Om bijvoorbeeld een terrein met gras te ontginnen na een periode van 
braak zijn misschien wel drie of vier ploeggangen nodig geweest, gevolgd 
door ploegen later in het jaar om de kluiten te breken en om een goede 
structuur te verkrijgen (Nielsen 1970, 164). Hoeveel ploeggangen men 
dus tot een enkele ontginning zou moeten rekenen, is nogal arbitrair, 
nog afgezien van de complicatie dat niet elke ontginning zichtbare spo-
ren achtergelaten hoeft te hebben (zie paragraaf 17.1.3). De gebruiks-
duur van een akker en de duur van de periode van braak worden be-
halve door de bodemgesteldheid in belangrijke mate bepaald door 
variabelen als weersinvloed, wel of geen gewasrotatie en wel of geen be-
weiding of bemesting op de akker (Bakels 1978, 70; Rowley-Conwy 
1981, 94-95; Reynolds 1981, 109, 112-121). Het is uiterst lastig of 
onmogelijk hier meer greep op te krijgen. Voor P14 is het zeer aanne-
melijk dat op de braakliggende akker ook geweid is, met bemesting als 
natuurlijk gevolg.

15 Hetzij omdat dit in het veld geconstateerd is, hetzij omdat de veldtoe-
schrijving aan de akker onwaarschijnlijk is aangezien de scherven bui-
ten de verspreiding van de eergetouwkrassen gevonden zijn. Twee van 
de WKD1-scherven zijn zelfs verplaatst tot in het dekzand (één scherf 
van beker 3, die tevens twee scherven in de Ero1 heeft, en één mogelijk 
in de akkerlaag; en één scherf van beker 5, met een tweede scherf die 
uit de akkerlaag of uit Ero1 afkomstig is.

16 Ik realiseerde mij pas laat dat deze haard een goede indirecte sluitdate-
ring voor de akker verschaft. Eerder baseerde ik mij alleen op de Ero1 
en het WKD1-aardewerk daarin. Daarom nam Gehasse een mogelijk 
langere looptijd aan (Gehasse 1995, 100).

17 Tot hoever het potentiële akkerareaal voorafgaand aan de Ero1 was af-
genomen, is niet te bepalen, maar ongetwijfeld was het kleiner geworden 
dan de hoogtelijn van 2,64 m -NAP aangeeft (het hoogste gedocumen-
teerde punt van de Akkerlaag onder Ero1, zie fig. 22.4).
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bruik zijn. Voor P14 kan men aannemen dat de akker al-
daar onderdeel uitmaakte van een groter systeem, met ook 
akkers verder westelijk op de zandrug van Schokland.
Dit roept meteen de vraag op waarom in het Laat-Neo-
lithicum, en met name in Laat-KB, nog op P14 geakkerd 
werd. Zoals hierboven duidelijk is geworden, was de akker 
op P14 immers zeer gevoelig voor overstromingen. Daarbij 
is extra opmerkelijk dat men binnen P14 juist niet gekozen 
had voor relatieve veiligheid, dat wil zeggen, voor zo hoog 
mogelijk akkeren op enige afstand van de omringende natte 
sedimenten. Integendeel, op P14 is het maximaal beschik-
bare areaal benut. Het eergetouwspan werd kennelijk pas 
gedraaid waar het maaiveld al niet meer zandig was, in de 
omringende detritusgyttja (DG2). Een met detritusgyttja 
gevulde ploegkras duidt zelfs op incidenteel ploegen tot net 
in de DG2. Een andere aanwijzing voor de maximale be-
nutting van het areaal is het feit dat langs de flanken alle 
ploegpatronen gesignaleerd zijn.

Ik vermoed dat het nadeel van de lage ligging ook een be-
wust opgezocht voordeel is geweest.
Akkers op het leemarme dekzand van de zandrug van 
Schokland moeten over het algemeen droogtegevoelig zijn 
geweest. In een droog jaar was men met een akker op P14 

vanwege de lage ligging het beste af, terwijl dan op een ho-
ger gelegen akker het gewas verdorde. De keerzijde was dat 
op P14 het risico bestond van een misoogst als gevolg van 
overstromingen.18 Om dit risico, dat vooral in het winter-
halfjaar groot geweest zal zijn, te verkleinen, is aannemelijk 
dat men hier zomergraan (ingezaaid tussen maart-mei en 
geoogst in augustus-september) verbouwde. De aangetrof-
fen soorten, naakte gerst en emmertarwe, zijn geschikt als 
zomergraan en verdragen het lokale dekzand.
Een systeem waarbij steeds minimaal twee akkers gelijktij-
dig in cultuur waren, één op P14 en een andere verder wes-
telijk, hoger op de zandrug, zou zowel in natte als in droge 
jaren de kans op een totale misoogst geminimaliseerd heb-
ben. Een dergelijke strategie van risicospreiding kan ver-
klaren waarom op P14 nog zo lang is doorgeakkerd.
Natuurlijk keerde op een gegeven moment de wal het schip. 
Zoals eerder aangestipt is, nam gaandeweg het beschikbare 
areaal af door vernatting.19 Hierdoor werd de akker steeds 
kwetsbaarder. Bij te frequente misoogsten op P14 moet het, 
rond 3750 BP of misschien al eerder, zinvoller geweest zijn 
de akker op P14 op te geven. Een verplaatsing naar hoger, 
maar toentertijd wel weer relatief laag gelegen terrein, iets 
westelijker van ons archeologische kijkvenster, zou voor de 
hand gelegen hebben.

18 Inundaties kunnen overigens ook een gunstig neveneffect gehad heb-
ben. Door sedimentatie van een humeus, licht kleiig laagje zouden 
structuur en vruchtbaarheid van de teelaarde enigszins verbeterd kun-
nen zijn. Maar bij overspoeling met ‘pure’ detritusgyttja zal, vanwege 
de hoge zuurgraad, van een gunstig effect geen sprake geweest zijn.

19 Brak water, waarvoor geen aanwijzingen zijn in de Akkerlaag of de 
daarop gelegen Ero1, heeft in elk geval geen rol gespeeld bij het opge-
ven van deze akker. De mariene invloed is pas later dan Ero1 aange-
toond.
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HOOFDSTUK 18

GREPPELS

De ontdekking van een greppelsysteem in 1984, in het westen van P14, was bepalend voor het veldonderzoek 

in 1986. Helaas viel noch voor dit greppelsysteem, noch voor een later ontdekt oostelijker systeem, een 

‘compleet’ ruimtelijk beeld te verkrijgen. Met wat puzzelwerk zijn beide systemen globaal te dateren en zijn 

nadere uitspraken over hun functie mogelijk.

18.1 Westelijk greppelsysteem

In het westen (in wp. 84-5, -16, -17, -18, wp. 86-1, -2 en -3) 
werden meer dan 100 kleinere en grotere grondsporen aan-
getroffen die op grond van vulling, verschijningsvorm en 
oriëntatie onderlinge samenhang vertoonden (fig. 18.1). Zij 
kwamen tussen ca. 2,65 en 2,8 m -NAP aan het licht onder 
een vondstarme laag licht humeus zand met soms spoel-
laagjes, die erosief op de pleistocene ondergrond lag. Zij 
tekenden zich scherp af in het dekzand of in restanten van 
de Oude Archeologische Laag.
Over het algemeen bestond hun vulling uit donkergrijs-
bruin humeus zand, vaak met witte zandvlekken of -lenzen 
(schoongespoeld zand) en soms met brokjes detritusgyttja 
(in de opgravingsdocumentatie aangeduid als ‘stukjes pure 
turf’, wat verslagen veen in de detritusgyttja doet vermoe-
den). Enkele zeer ondiepe grondsporen waren bijna uitslui-
tend met wit zand gevuld. De zandvlekken of zandlenzen, 
in het profiel vaak grillig vervormd, correspondeerden in 
het vlak met runderhoefindrukken en in een enkel geval 
met de hoefindrukken van kleinere evenhoevigen (varken 
of schaap/geit).
Alleen in het grootste grondspoor (sp. 84-7589/sp. 86-103; 
ruim 9,5 m lang en 2,5 m breed) was boven de eerder be-
sproken vulling nog een ca. 5 cm dik ‘venig zandig’ pakket-
je aanwezig, dat afgesneden werd door de humeuze zand-
laag. Dat venige zand was ofwel onderdeel van de vulling, 
of een nazakking van een venige laag (DG2) die ook buiten 
de sporen aanwezig is geweest maar daar voorafgaand aan 
de sedimentatie van het humeuze zand is opgeruimd.

De individuele grondsporen varieerden sterk in verschij-
ningsvorm. De grotere waren langgerekt en vertoonden 
vaak grillig-hoekige uitstulpingen. Hun diepte was maxi-
maal ca. 20 cm. De profielen waren min of meer komvor-
mig maar hadden een hakkelig verloop, met vooral in de 
lengtedoorsneden abrupte diepteverschillen tot ca. 10 cm. 
De kleinere grondsporen waren in het vlak soms afgerond, 
maar meestal hoekig en zelden dieper dan 5 cm.
Met uitzondering van wat houtskool leverden de spoorvul-
lingen nauwelijks vondsten op. Uit het grootste grondspoor 
kwamen negen scherven (67 g), waarvan vijf gelet op onder 
meer hun plantaardige magering in SW/Pre-Drouwen te 
dateren zijn. De overige scherven horen vermoedelijk even-

eens in die periode thuis. De enige resterende vondst is een 
vuurstenen KB-pijlpunt (vnr. 86-1028); een tweezijdig ge-
retoucheerde, gelijkzijdige driehoek met een rechte tot licht 
holle basis.

De grondsporen lagen in elkaars verlengde en vormden een 
vijftiental min of meer evenwijdige, zuidwest-noordoost ge-
richte rijen, ca. 2-3 m of meer uit elkaar (fig. 18.2). Het pre-
cieze aantal rijen is niet goed te bepalen. De grootste breed-
te van het systeem (de zone met greppelsporen) lijkt ca. 30 
m geweest te zijn. De langste afzonderlijke rij had een leng-
te van ruim 35 m. Het totale systeem was minstens 50 m 
lang. Min of meer haaks erop (in wp. 84-17 en -18) lijken 
drie parallelle rijen gelegen te hebben. Zij werden aange-
duid door een tiental hoekige, zeer ondiepe sporen, over 
een breedte van ca. 4 m en een lengte van zo’n 15 m (en 
ruim 20 m als deze inderdaad aansloten op de westelijker 
gelegen greppels).

In wp. 86-4, die hoger op de kruin speciaal aangelegd was 
om het systeem te vervolgen, zijn in het dekzand direct on-
der de bouwvoor geen bijbehorende grondsporen opge-
merkt. Waarschijnlijk zijn de hierboven beschreven grond-
sporen alleen bewaard gebleven omdat zij zich bevonden in 
een ondiepe laagte tussen twee wat hogere terreingedeelten 
(zie de 2,5 m -NAP hoogtelijn in fig. 22.4).

Duiding van de individuele sporen
De verschillen in ingravingsdiepte binnen een enkel groot 
grondspoor (zie fig. 18.3) maken duidelijk dat dit op dieper 
aangelegde opgravingsvlakken uiteen zou zijn gevallen in 
steeds kleinere onderdelen. Dit verschaft de sleutel voor de 
interpretatie voor al deze grondsporen. De kleinste zullen 
de diepste resten van spitsporen zijn. Op een hoger, verdwe-
nen vlak zullen alle grondsporen die min of meer op één lijn 
lagen, samen een enkele lineaire ingraving hebben ge-
vormd. Ik beschouw ze dus als restanten van diverse grep-
pels.

Een jongere fase
Opvallend was de aanwezigheid van een 60-tal driehoeki-
ge, vierkante en rechthoekige grondsporen die direct onder 
een DG2-niveau op ca. 2,65 m -NAP in het humeuze zand 
zichtbaar werden, deels boven de resten van het eerder be-
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schreven westelijke systeem (zie fig. 18.4 en 18.6). De spo-
ren varieerden van heel klein, ca. 5 bij 5 cm, tot wat groter, 
tot 40 bij 20 cm. Meestal waren zij ca. 15 tot 20 cm. Zij wa-
ren niet dieper dan 5 cm en hadden een ‘venige vulling’, 
waarschijnlijk detritusgyttja, vaak met kleiige detritus-
gyttja in de bovenste centimeters.
Enkele ervan vormden duidelijke lineaire patronen (zie fig. 
18.5). Net als bij het oudere systeem zijn de sporen van de 
jongere greppelfase ruimtelijk geassocieerd met runderhoef-
indrukken, en zelfs met indrukken die van mensenvoeten 

paal 1

paal 2

paal 3

0 10m

0 50m

Fig. 18.1 (boven) – Overzicht van het westelijke greppelsys-
teem; de oudste fase.

Fig. 18.2 (rechts) – Reconstructie van de ligging van greppels 
in de oudste fase van het westelijke greppelsysteem.

0 10m
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afkomstig lijken te zijn (maar deze zijn minder overtuigend 
dan de voetindrukken uit de Vroege Bronstijd; vergelijk fig. 
18.7 en fig. 23.17, en zie paragraaf 23.4).

Alleen dankzij het onderliggende greppelsysteem, dat zo-
veel duidelijker is, kunnen ook al deze jongere hoekige spo-
ren geïnterpreteerd worden als spitsporen en als de diepste 
restanten van evenwijdige greppels.1 Totaal zijn een tiental 
herkenbaar met intervallen van ca. 1-1,5 m of meer. Dit sys-
teem heeft als minimale dimensies een breedte van zeker 
ca. 17 m (25 m als het geïsoleerde, meest oostelijke, wat gro-
tere grondspoor ook bij dit systeem betrokken wordt), en 
een lengte van ca. 10 m (ca. 25 m met het geïsoleerde zui-
delijke spoor erbij).
Als gevolg van de hogere, en daardoor voor latere erosie 
kwetsbaardere ligging, is van dit jongste westelijke greppel-

1 Zij zijn te hoekig om nazakkingen van het oude systeem te kunnen 
zijn. Daartegen pleit bovendien dat zij niet exact boven de bewaard 
gebleven onderdelen daarvan liggen, en dat een zware concentratie 
van deze jongere sporen boven de grootste en diepste ingravingen van 
het oude systeem ontbreekt.

0 2,5m

0 50cm

WKD-haard 41

Fig. 18.3 – Detail van het westelijke greppelsysteem (oudste fase) met runderhoefindrukken, en een coupe door sp. 86-103.

systeem nog veel minder overgebleven dan van het onder-
liggende oudste systeem.2

Paalsporen bij het oudste westelijke systeem
In greppelsporen, of in de lijn ervan, zijn drie paalsporen 
opgemerkt. Het is vanwege deze ruimtelijke associatie niet 
onwaarschijnlijk dat zij een functionele relatie hebben ge-
had met het greppelsysteem (zie paragraaf 18.4).

– Paalspoor 1 (sp. 86-207): Een ronde kuil met een door-
snede van ca. 60 cm is onder de humeuze zandlaag op 
2,84 m -NAP opgemerkt. Op dat niveau tekenden zich 
in het vlak rond en in de kuil runderhoefindrukken af. 
De kuil lag in het verlengde van de meest westelijke 
greppel. De nog 50 cm diepe kuil had een gelaagde vul-
ling van (zandige) detritusgyttja en zand.

2 De schaarste aan bijbehorende spitsporen in wp. 84-16 t/m 18 is ver-
moedelijk het gevolg van de grote tijdsdruk waaronder deze werkput-
ten onderzocht moesten worden, enkele dagen voor het diepploegen in 
1984. Het is mogelijk dat bij de opgraving een aantal van zulke on-
diepe grondsporen onopgemerkt is weggegraven.
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0 5m 0 5m

Fig. 18.4 – Overzicht van het westelijke greppelsysteem; de 
jongste fase.

Fig. 18.5 – Reconstructie van de ligging van greppels in de 
jongste fase van het westelijke greppelsysteem.

0 2,5m 0 2,5m

Fig. 18.6 – Ligging van de jongste greppelfase ten opzichte van 
de oudste in het oosten van wp. 86-1.

Fig. 18.7 – Runderhoefindrukken en mogelijke voetsporen bij 
de jongste greppelfase in wp. 86-2.
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– Paalspoor 2 (sp. 86-98): Onder het humeuze zand teken-
de zich in het eerder genoemde grootste greppelrestant 
(sp. 86-103) op 2,75 m -NAP een ronde kuil af met een 
diameter van 35 cm. Deze was tot ruim 45 cm diep te 
vervolgen. De vulling bestond in de onderste 15 cm uit 
verschillende zandlaagjes, en hoger uit venig zand met 
grillige witte zandvlekken. Het spoor bevatte een niet 
nader dateerbare scherf (3 g).

– Paalspoor 3 (sp. 84-7535): Dit spoor lag binnen een grep-
pellijn met vergelijkbare, kleinere sporen. Het kwam op 
2,81 m -NAP onder het humeuze zand te voorschijn. 
Het min of meer ronde spoor had een doorsnede van ca. 
40 cm, een diepte van ca. 35 cm en een vulling van lagen 
geel zand afgewisseld met humeus zand en met detritus-
gyttja in het hoogste traject.

Paalspoor 2 was zeker ingegraven in een greppel. Bij de an-
dere twee leek dit ook het geval geweest te zijn. Het ziet er-
naar uit dat bij alle drie paalsporen de palen verwijderd wa-
ren voor de overdekking van het westelijke systeem door de 
laag humeus zand.
Zouden de langgerekte sporen in het vlak meer paalspoor-
achtige vlekken hebben vertoond (wat niet het geval was), 
dan had het voor de hand gelegen om bij de eerder beschre-
ven grondsporen vaker aan paalsporen te denken. Maar alle 
overige sporen die op het eerste gezicht paalsporen deden 
vermoeden, waren veel ondieper (ook bijvoorbeeld de ove-
rige ronde, ovale of onregelmatige grondsporen in de rij 
van paalspoor 3). Zij hadden dezelfde vulling als de grotere 
greppelrestanten (venig zand met witte spoellenzen en vaak 
grillige witte zandvlekken). Bovendien ontbraken overal el-

ders de afwisselende zandlagen zoals onderin de vullingen 
van de grondsporen die hierboven als paalsporen geïnter-
preteerd zijn. Veelzeggend is ook dat bij het jongste systeem 
geen goede aanwijzingen voor paalsporen gevonden zijn. 
Kennelijk maakten paalsporen geen structureel onderdeel 
uit van de greppelsystemen.

18.2 Oostelijk greppelsysteem

Een enigszins vergelijkbaar systeem als het westelijke, maar 
veel minder breed, is ca. 50 m oostelijker herkend (in wp. 
89-7 en -8). Onder de bouwvoor werd hier een vijftiental 
grondsporen zichtbaar tussen ca. 2,65 en 2,75 m -NAP (zie 
fig. 18.8). De grotere, grillig-langwerpige sporen waren ten 
hoogste 15 cm diep. Het grootste spoor had nog een lengte 
van ca. 2 m en een breedte van 0,8 m. De kleine sporen wa-
ren in het vlak ovaal, onregelmatig of driehoekig van vorm 
en bij het verdiepen binnen 5 cm verdwenen. De vullingen 
bestonden uit donkergrijs zand, soms met witte zandvlek-
ken. Naast houtskool leverden de grondsporen drie onde-
termineerbare scherven (21 g) op.

Het oostelijke systeem bestond uit slechts twee parallelle 
rijen van in elkaars verlengde gelegen grondsporen. Ook 
deze sporen zijn als de diepste restanten van greppels be-
schouwd.
Deze greppels waren oostzuidoost-westnoordwest gericht. 
De totale breedte van het oostelijke systeem was, voor zover 
herkend, hier niet meer dan 3 m. De minimale lengte be-
droeg ca. 18 m.

0 50m 0 10m

Fig. 18.8 – Het oostelijke greppelsysteem (de stippellijn geeft bodemvorming onder de mogelijke voortzetting van de greppels aan).
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Mogelijk wijzen drie langgerekte lichtgrijsbeige verkleurin-
gen (2,0-4,8 x 0,8-1,4 m) die verder westelijk (in wp. 89-10, 
-13 en -14) in lijn met de eerder genoemde grondsporen la-
gen, op een westelijke voortzetting van dit greppelsysteem. 
Zij tekenden zich direct onder de bouwvoor tussen 2,63 en 
2,67 m -NAP in het dekzand af, en waren nog 5-20 cm die-
per zichtbaar. In tegenstelling tot de overige grondsporen 
hadden deze geen scherpe contouren. In hun ‘vullingen’ 
zijn wat houtskool, enkele ondetermineerbare scherven en 
enkele SW/Pre-Drouwener scherven aangetroffen. In het 
veld zijn deze verkleuringen als bodemvorming geïnterpre-
teerd. Het lijkt mij inderdaad waarschijnlijk dat hier niet de 
eigenlijke ingravingen vastgelegd zijn, maar de uitspoe-
lingswaas eronder. Onder restanten van het westelijke sys-
teem is ook regelmatig zo’n waas opgemerkt, onder de oos-
telijker gelegen grondsporen echter niet.
Een vergelijkbare vermoedelijke bodemvorming van 11,3 x 
1,5 m bevond zich direct ten oosten van de greppelrestan-
ten (in wp. 87-4). Deze langgerekte verkleuring is op een 
diepte van ca. 2,85 m -NAP in het hoogste dekzandvlak op-
gemerkt, en ging nog tot ca. 20 cm diep in het gele dek-
zand. Helaas is hier geen hoger vlak gedocumenteerd; het is 
dus onzeker of hier een oostelijke voortzetting van het grep-
pelsysteem gemist is.
Het oostelijke systeem is over ca. 60 m te vervolgen, als de 
vage sporen in het verlengde ervan meegerekend worden.

18.3 Datering

De in de greppelvullingen en in paalspoor 2 aangetroffen 
scherven (die of niet te determineren zijn, of in SW/Pre-
Drouwen thuishoren) leveren geen houvast voor de date-
ring. Op grond van de scherp aftekenende contouren, de 
gelaagdheid en stratigrafische overwegingen, kan het niet 
om SW/Pre-Drouwener grondsporen gaan (zie paragraaf 
16.1). Deze scherven (en ook het houtskool en de overige 
vondsten uit de vullingen) zijn dan ook als oude nederzet-
tingsruis beschouwd. De KB-pijlpunt verschaft nauwelijks 
een beter aanknopingspunt, want gezien de vele runder-
hoefindrukken, zowel boven als onder de humeuze laag, zou 
deze later ingetrapt kunnen zijn.
De stratigrafische aanwijzingen bieden wel uitkomst. Het 
oostelijke systeem is het eenvoudigst te dateren. Enkele on-
derdelen ervan oversneden eergetouwkrassen (die jonger 
zijn dan ca. 4050 BP; zie paragraaf 17.3). Er zijn, omge-
keerd, geen eergetouwkrassen gevonden die de greppel 
oversneden. Eén component van het oostelijke greppelsys-
teem (sp. 89-110) was zichtbaar in het westprofiel van wp. 
87-4, waarin het afgedekt werd door Ero1 (ontstaan rond 
3750 BP, zie paragraaf 14.3.9). Hieruit volgt dat het ooste-
lijke systeem ‘ergens’ tussen 4050 en 3750 BP (ca. 2550-
2200 cal BC) gedateerd moet worden., waarbij een date-
ring tussen ca. 3900 BP en 3750 BP (2400-2200 cal BC) 
een acceptabele inschatting lijkt.

Via een omweg kan de datering van het westelijke systeem 
aannemelijk gemaakt worden. Het oudste en het jongste 
westelijke systeem waren gescheiden door de humeuze 

zandlaag. Deze laag was opvallend vondstenarm. Dit hu-
meuze zand bevatte in wp. 86-1 en -2 slechts enkele SW/
Pre-Drouwener scherven, die ongetwijfeld verplaatst zijn. 
Zuidelijker is in wp. 84-16 wat KB-aardewerk aangetrof-
fen, maar het is niet duidelijk of dit in de humeuze zandlaag 
heeft gelegen, of eventueel in de DG2 erboven. De humeu-
ze zandlaag is dus niet goed dateerbaar aan de hand van 
zijn inhoud.
Zou de humeuze zandlaag ontstaan kunnen zijn bij de gro-
te overstroming rond 4050 BP die het begin van de DG2 
inluidde (zie paragraaf 14.3.7)? De aanwezigheid van het 
jongste westelijke systeem (op ca. 2,65 m -NAP), dat een 
echo is van het oudste, betekent dat er niet veel tijd tussen 
de oudste en de jongste greppelfasen kan zitten. Klaarblij-
kelijk waren de makers van het jongste systeem bekend met 
het oudste systeem. Het jongste greppelsysteem moet enige 
diepte gehad hebben. Laten we uitgaan van een (waar-
schijnlijk te) ondiepe greppel van 25 cm. Dat impliceert dat 
kort na het begin van de DG2 (waarbij dan de humeuze 
zandlaag zou zijn ontstaan), tijdens EGK4, regelmatig zo 
hoog een zo dik pakket detritusgyttja afgezet zou zijn, dat 
men hierin vanaf een vaak drassig loopvlak van ca. 2,4 m 
-NAP (of nog hoger als de jongste greppels dieper dan 25 
cm waren) een greppelsysteem moest ingraven. Dat is voor 
deze ‘natte’ afzetting eenvoudigweg een ongeloofwaardig 
hoog afzettingsniveau voor de periode 4050-4000 BP, met 
een gemiddelde grondwaterstand rond 2,9 m -NAP (zie fig. 
14.1). Een datering van het westelijke systeem omstreeks 
4050 BP is dus onhoudbaar.
Het zoeken is naar een geloofwaardiger, en jonger deposi-
tiemoment voor het licht humeuze zand met spoellaagjes. 
Dat moet gezien de dikte ervan een moment van relatief 
zware erosie geweest zijn. Zware erosie op P14 duidt meest-
al op erosie vanuit de Vecht. De Ero1 en de Ero2 zijn gere-
lateerd aan erosie-momenten die tot veel zandverplaatsing 
hebben geleid. Ten tijde van Ero2 zal het humeuze zand 
niet ontstaan zijn, want de Ero2 beperkt zich tot de oever-
zone en bevat bovendien jarosiet dat in het humeuze zand 
ontbreekt. Het is veel waarschijnlijker dat dit gebeurd is ten 
tijde van Ero1, omstreeks 3750 BP (ca. 2200 cal BP). De 
Ero1 is zeker ver in het westen aangetroffen, bijvoorbeeld 
ook langs de noordflank (en overdekte daar het oostelijke 
greppelsysteem). De (zandige) detritusgyttja in de paal-
sporen onder het humeuze zand en het venig-zandige pak-
ketje hoog in de vulling van het grootste spoor (sp. 84-7589/ 
sp. 86-103) kunnen dan resten zijn van een ouder DG2-ni-
veau dat deze laagte voorafgaande aan de sedimentatie van 
de Ero1 al bedekt had. De runderhoefindrukken die niet 
alleen in de greppelvullingen, maar ook in het zand er om-
heen zijn opgemerkt, wijzen op decimeters diepe vertrap-
ping vanaf het toenmalige maaiveld. Dat moet voorafgaand 
aan het ontstaan van het humeuze zand dus al behoorlijk 
drassig geweest zijn. Een dikwijls drassig maaiveld dat in 
elk geval hoger lag dan 2,65 -NAP (het opgravingsvlak met 
de oudste greppelsporen) is na ca. 3800 cal BP heel reëel, 
gelet op de grondwatercurve.
Aannemend dat het humeuze zand tot de Ero1 behoort en 
ook rond 3750 BP is ontstaan, pleit dit alles bij elkaar voor 
een datering van het oudste westelijke systeem tussen ca. 
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3800 en 3750 BP (ca. 2250-2200 cal BC). Het jongste sys-
teem heeft een begindatering rond 3750 BP en een vermoe-
delijk veel te late einddatering in de vorm van een afdek-
kende laag Cardiumgyttja, ontstaan rond 3450 BP (ca. 
1750 cal BC).

18.4 Interpretatie

Dankzij de ploegkrassen op het vlak waarin het oostelijke 
systeem zichtbaar werd, kan de hoogte van het voormalige 
loopvlak aldaar worden bepaald. Bij een gemiddelde dikte 
van de Akkerlaag van 15-20 cm kan het oostelijke systeem 
niet diep geweest zijn; ca. 40 cm, en iets dieper als het inge-
graven zou zijn vanuit een DG2-niveau op de Akkerlaag. 
De geringe diepte wijst eerder op greppels dan op sloten. 
De sporen van de twee fasen van het westelijke systeem zul-
len evenmin veel dieper geweest zijn dan 30-50 cm, maar 
kunnen ook ondieper geweest zijn.
De geringe greppeldiepte maakt het zeer onwaarschijnlijk 
dat de gezamenlijke greppelsporen van het westelijke sys-
teem op het loopvlak één enkele, zeer brede greppel hebben 
gevormd. Bovendien is onwaarschijnlijk dat alle greppels 
tegelijkertijd opengelegen hebben. Ik denk eerder aan op-
eenvolgende greppels binnen dezelfde zone. Mogelijk wa-
ren er telkens maar twee strikt gelijktijdig aangelegd, als 
vervanging van een ouder paar dat volgeraakt was met sedi-
ment. De aanleg van nieuwe greppels was waarschijnlijk 
minder moeizaam dan het verwijderen van de drabbige 
vulling uit oude greppels.
Het verdere verloop van het westelijke greppelsysteem blijft 
onduidelijk; misschien heeft dit nog enkele tientallen me-
ters noordelijker doorgelopen en sloot het oostelijke systeem 
erop aan. Maar ik vermoed dat het westelijke greppelsys-
teem beperkt bleef tot een kleine laagte (zie de voorde-hy-
pothese hieronder).
Het ligt niet voor de hand dat de greppels, en dan met name 
de westelijke, onderdeel uitmaakten van een defensieve 
structuur. Het aantal geassocieerde paalsporen is veel te ge-
ring voor een palissade (contra Bakker & Hogestijn 1985, 
VI), zodat de gedachte aan standgreppels voor palen ver-
valt. Runderhoefindrukken in en rondom de greppels be-

3 KB-voorbeelden van omheiningen zijn te onzent niet bekend. Een ou-
dere parallel uit Anlo, de roemruchte ‘veekraal’, kan een TRB-neder-
zetting of een ‘central place’ hebben omgeven (Waterbolk 1960, 77, 
82-83, fig. 20, 36, PL. VII:2-IX, XI; Harsema 1982, 150-153, fig. 
2-4; Jager 1985, 190; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 66). 
De TRB-nederzetting ten zuiden van de Hunneschans was eveneens 

wijzen dat deze al geen hindernis vormden voor vee, laat 
staan voor mensen.
Eerder is, vooral bij het oostelijke systeem, te denken aan 
een begrenzing van de akker (als die toen nog in gebruik 
was), of van een weide. Maar voor een begrenzing zou een 
enkele, diepere en bredere ingraving (sloot) al voldoende 
geweest zijn.
Misschien ging het bij het oostelijke systeem niet zozeer om 
de greppels zelf, maar om wat er tussen lag. Ik suggereer 
hiermee een pad, eventueel opgehoogd met de grond uit de 
greppels, dat vanaf de rivier langs het oude grafveldje en de 
akker of weide naar het westelijke systeem voerde. Dit zou 
ook als veedrift gefungeerd kunnen hebben tussen een 
drenkplaats aan de Vecht en het terrein ten westen van P14, 
in tijden dat er op P14 gewas op de akker stond, of wanneer 
het om andere redenen onwenselijk was dat vee door het 
voormalige akkerterrein liep.

Zou het westelijke systeem dan de begrenzing van een wes-
telijker gelegen veekraal geweest kunnen zijn, of die van een 
nederzetting (zie Bakker & Hogestijn 1985, VI)?3 Hierbo-
ven is al opgemerkt dat de greppels niet toereikend waren 
om het vee tegen te houden, wat de veekraalgedachte on-
waarschijnlijk maakt. Een belangrijke clou levert het gege-
ven dat het westelijke systeem na het ontstaan van de Ero1 
opnieuw werd aangelegd. Het suggereert dat de functie er-
voor en erna dezelfde was. De na ca. 3750 BP aangelegde 
opvolger bevond zich zeker in een zompig terreingedeelte 
(zie fig. 22.5); wat lager gelegen terrein tussen enerzijds de 
zandkop en de rivier in het oosten, en anderzijds de aan-
sluitende hogere zandrug in het westen. Dit was bepaald 
geen terrein voor een nederzetting. Dat dit eerder ook al 
een drassige zone was, blijkt uit de diep ingetrapte runder-
hoefindrukken. Daarom denk ik dat het westelijke greppel-
systeem, ook al in zijn oudste gedaante, een drainagevoor-
ziening is geweest, bedoeld om daar waar de laagte op zijn 
smalst was, de oversteek te vergemakkelijken. De concen-
traties van runderhoefindrukken en de vermoedelijke voet-
indrukken zouden dan met deze oversteekplaats samen-
hangen. De palen waren misschien tijdelijke markeringen 
van deze ‘mini-voorde’, en de paar greppels haaks op het 
systeem kunnen voor verdere waterafvoer hebben gezorgd.

omheind (Holwerda 1912, fig. 1, 11; Bakker 1979a, 195). Een ander 
voorbeeld is op het Hijkerveld opgegraven en in de Midden-Bronstijd 
gedateerd, maar is misschien ouder (Harsema 1991, 26-27, fig. 3). 
Bij deze voorbeelden is overigens behalve van greppels ook sprake van 
palissaden, waarvoor op P14 geen goede aanwijzingen zijn gevonden.




